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Sammanfattning 
Vårdträdet är ett landskapselement som har sitt kulturella ursprung i hedniska tider av träddyrkan. 
Dessa träd har förts från heliga lundar in till gårdsplanerna där de har planterats för att sedan tjäna 
som symbol för gårdens lycka eller olycka beroende på trädets hälsa och hur behandlingen av trädet 
utförts. I moderna tider tenderar vi att istället för en tro på ödet och sökandet efter omen för att sia om 
framtiden, resonera med hjälp av logik och rationalitet för att tolka vår omgivning. Hur dessa sätt att 
tänka står i kontrast till varandra har varit utgångspunkten för denna studien. Vårdträdet har tjänat som 
symbol för detta då landskapselementet fortfarande existerar på den skånska landsbygdens 
gårdstomter precis som det gjort i hundratals år. Hur kulturen, och resonerandet kring träden i fråga 
ser ut idag i jämförelse med då är dock den intressanta frågan och syftet med studien har varit att få 
en djupare förståelse för detta. Genom detta kan ett bidrag ges till diskussionen kring varför platser ser 
ut som de gör. Frågeställningen för studien har därför blivit ”Vilka faktorer i då- och nutid ligger bakom 
skapandet av landskapselementet vårdträd?” Undersökningsmetoden som valts för detta har till en 
början varit att studera frågelistor från Lunds universitets Folklivsarkiv. Vidare har djupintervjuer 
genomförts tillsammans med människor som har ett vårdträd växande i anslutning till gården de bor 
på. På detta sätt har en historisk inblick skapats om vårdträden som sedan kan ställas i kontrast emot 
dagens människors tänkande om samma sorts träd. Resultaten visar på att vissa kulturella fenomen 
lever kvar medan andra har förändrats. Vårdträden anses idag liksom då, som kulturarvsobjekt som 
”tillhör gården”. Träden används också fortfarande som socialiseringsplats samt som solskydd och i 
viss mån som offerplats av gröt på julen samt att trädet får växa fritt. Hur kulturen dock skiljer sig visar 
sig i hur rädslan vid trädets behandling ej existerar i samma grad längre. Vårdträden respekteras då 
liksom nu, men tron om bestraffning och otur vid ”illa” behandling av vårdträdet är ej lika starkt 
manifesterat i de intervjuades tankar som det tenderade att vara enligt frågelistorna. Då vårdträden i 
traditionell mening ej rördes över huvud taget, gallras träden idag utan större eftertanke. Vad 
likheterna gällande synen på träden som kulturarvssymbol beror på, kan vara att träden p.g.a. sina 
höga åldrar genom denna konstant tillskrivs ett historiskt värde genom berättelser som hela tiden 
tillskrivs trädet desto äldre det blir. Därför har vårdträdet då liksom nu många gånger tjänat som 
släktklenod för gårdens invånare där minnen från alla livets skeden är knutna. Skiljaktigheterna kan 
bero på hur dagens rationella och logiska tänkande skiljer sig från folktrons ej ifrågasättande och 
okritiska synsätt. På grund av detta tenderar personerna att vifta bort de historiska föreställningarna 
och behandla sina vårdträd som de vill. Dock lever möjligen vårdträdskulturen kvar även som ett 
”mekaniskt” handlande, dvs att planteringen i sig, att träden ej rörs och att ”ta i trä” är handlingar som 
utförs av automatisk karaktär utan att reflektera över deras historiska innebörd. Oavsett vad, fortsätter 
i alla fall vårdträdet vara ett inslag på den skånska landsbygden. 
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Inledning 

Vilka faktorer kan ligga bakom skapandet av ett landskapselement? När landskapet åskådas ur 

ett dialektiskt perspektiv där både naturliga och kulturella aspekterna konstant förändras 

(Saltzman 2001, s.112), föds en diskussion kring vilka faktorer som bidrar till omformningen 

av landskapets olika element. I denna studie har jag valt att använda vårdträd som tjänande 

exempel av hur kulturen kring ett landskapselement kan förändras och vara bestående genom 

tiderna beroende på olika faktorer. Då vårdträden är starkt kopplade till folktron och har sitt 

ursprung i hedniska tider där tankar om ödet och tron på omen ej var en ovanlighet, ansåg jag 

detta element som ett intressant exempel att studera i dagens samhälle där rationalitet och 

logik till stor del präglar vårt tänkande (Schön, 2004 s.7–13). Vilka faktorer kan ligga bakom 

planteringen och skötseln av landskapselementet vårdträd? 

Bakgrund 

Forskningsläge 

Vill man studera vårdträd ur ett folktroperspektiv är den tillgängliga litteraturen relativt 

omfattande. Exempel på dessa studier är bl.a. Träden och människan av Allan Gunnarssons, 

landskapsarkitekt och forskare inom vegetationsbyggnad, landskapsvård, samt trädgårdspark- 

och kulturlandskapshistoria (Gunnarsson, 1988), Svenska vårdträd av Gustav Edwald, 

fotograf, journalist och hembygdsforskare (Edwald, 1983) samt Magnus Billqvists Skånska 

jätteträd – deras förekomst, betydelse och historia (Billqvist, 2003), Billqvist1 har en 

tvärvetenskaplig bakgrund av antropologi, arkeologi och humanekologi. Samtliga av de tre 

nämnda källorna beskriver vårdträd med en historisk utgångspunkt, där kopplingar mellan 

vårdträd och tron på övernaturliga väsen samt fornnordisk mytologi diskuteras. Kunskapen 

som inhämtats härifrån har därför fungerat som underlag för vårdträdets historiska innebörd.

                                                           
1 Magnus Billqvist. Verksamhetskoordinator för Naturskyddsföreningen, mailkontakt den 23 augusti 2018 



 

7 
 

Angående människans uppfattning och relation till vårdträd idag, är litteraturen något mer 

begränsad. En specificerad beskrivning av vårdträd i modern mening uteblir ofta, och många 

gånger sker istället en skildring av hur människor relaterar till träd, folktro och natur i 

allmänhet. Exempel på detta är verk som Älvor, vättar och andra väsen: en bok om gammal 

folktro av Ebbe Schön, folklivsforskare och docent i litteraturvetenskap (Schön, 1986). Ett 

annat exempel är hur trädgårdsfilosofi i modern mening diskuteras i Ett eget utomhus: 

perspektiv på livet i villaträdgården av Gunnarsson, etnologerna Carina Sjöholm och Katarina 

Satzman (Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm 2017). Dessa två (och även fler) källor har 

bidragit till att ställas emot litteraturen som använts för att beskriva vårdträd ur ett historiskt 

perspektiv. På så vis kan källorna jämföras, och vårdträdsbegreppet blir därför begripligt sett 

både ut en forntida och en modern synvinkel. 

2009 diskuterade landskapsingenkören Ulrika Schlyter liknande frågor angående synen på 

vårdträd och dess föränderlighet genom tid och tanke. Studien är dock inte omfattande i denna 

fråga utan dess tyngd ligger istället i andra frågeställningar gällande exempelvis plantering av 

vårdträd och hur detta sköts praktiskt. Schlyters metod för att bredda sin kunskap om synen på 

vårdträd har utgjorts av litteratur. Det poängteras även i slutet av arbetet att det hade varit 

intressant att undersöka mer genomgående hur dagens människor ser på vårdträd och hur 

kulturen kring dessa skiljer sig från andra träd (Schlyter 2009).   

 

Varför är den här studien viktig? 

Med utgångspunkten att natur och kultur är sammanflätade koncept och ständigt föränderliga 

processer (Saltzman 2001, s.112), föds ett intresse med att exemplifiera denna 

förklaringsmodell. Vårdträdet kan här tjäna som ett bra exempel på hur en kultur knutet till ett 

landskapselement som ett träd, kan förändras genom tidens gång. Genom att studera 

människors inställning och relation till vårdträden, ges också en möjlighet att begripa vilka 

tankar som leder fram till skapandet av vissa landskapselement.  

Inom dagens natur -och kulturvård talas mycket kring det biologiska kulturarvet 

(Riksantikvarieämbetet, 2018). En studie av vårdträd kan därför vara till nytta för att bredda 

kunskapen kring vad som bör ingå i denna kategori, samt avgöra huruvida människor är 

medvetna om vårdträdets kulturhistoriska värden. Det finns inga tidigare studier som 

behandlar vårdträd på samma sätt som denna gör. Därför kommer studien att kunna bidra till 

framtida forskning inom exempelvis landskapsvetenskap, etnologi och etnobiologi. 
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Syfte, avgränsning och frågeställning 

Syfte 

Syftet med den här studien är att få en förståelse för om, och i så fall hur, människors tankar 

om vårdträd har förändrats. Genom att göra en jämförelse i tid mellan första hälften av 1900-

talet och tidigt 2000-tal, kan argumentet för natur och kultur som föränderlig process över tid 

konkretiseras.  

Studien bidrar till ämnet landskapsvetenskap då landskapets mjuka och immateriella värden 

studeras, dvs hur landskapet uppfattas över tid.  

För att förstå varför en plats ser ut och uppfattas som den gör, krävs kunskap om vilka 

kulturella faktorer i både då- och nutid som ligger bakom dess uppkomst. Denna studie om 

vårdträd ska ses som ett bidrag till denna diskussion.  

 

Geografisk avgränsning 

Studien kommer att begränsa sig geografiskt inom Skåne län då utgångspunkten för studien är 

Högskolan Kristianstad. På så vis blir det smidigt att med Kristianstad som startplats 

genomföra det fältarbete som studien inbegriper.  

 

Frågeställning 

Frågeställningen som har valts för denna studie är: 

- Vilka faktorer i då- och nutid ligger bakom skapandet av landskapselementet vårdträd? 

 

Metod och material 

För att få en förståelse för människors uppfattning om vårdträd sett ur ett folktro-perspektiv, 

har Lunds universitets folklivsarkiv varit till hjälp. Folklivsarkivet grundades 1913 och hade 

som syfte att samla in och dokumentera folkminnen för att bevara kunskaper om den äldre 

allmogekulturen. Folklivsarkivet har bl.a. haft intresse för de andliga aspekterna vilket är 

anledningen till att visor, gåtor, sagor och sägner har dokumenterats. Omkring 1930 utökades 

intresset av allmogekulturen till praktiska dimensioner. Under denna period har insamling av 
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information om arbetsmetoder, jordbruksredskap, hantverk, jakt, bebyggelse etc. genomförts. 

Även sociala förhållanden har varit av intresse inom byalag och gilleslag (Folklivsarkivet 

2017).  

Materialet som använts är svar från olika frågelistor samt intervjuer som är upptecknade 

mellan åren 1917 och 1948. Intervjuerna tillhör Folklivsarkivets äldre materialet, och 

innefattar personlig kontakt mellan studenter/forskare och människor som besuttit kunskap 

om ämnen som varit av intresse för arkivering2. Styrkan i Folklivsarkivets material ligger i att 

det inte är tolkat i efterhand. Detta gör att berättelserna är en direktkontakt med allmänheten, 

och gör därför det traditionella vårdträdsbegreppet förståeligt på ett folkligt plan. 

Gällande frågelistorna har information ifrån sex olika frågelistor använts där bland annat 

offerseder och julseder behandlas som utgångspunkt, men där även kunskap om vårdträd 

diskuteras (Folklivsarkivet 2017). En fullständig lista på vilka frågelistor som använts går att 

utläsa i referenslistan. Svaren från frågelistorna och intervjuerna öppnar ett tidsfönster där 

synen på vårdträd dels under första hälften av 1900-talet, men också hur tidigare generationer 

innan sagespersonerna har sett på vårdträd då nedtecknarna ofta beskriver hur exempelvis ”de 

gamla” såg på vårdträd. Frågelistor används än idag och fungerar som frågeformulär vilka 

skickas ut till så kallade ”meddelare”, dvs. människor som är villiga att svara på de frågor 

som ställs via frågelistorna (Folklivsarkivet 2017).  

För att sedan göra dagens vårdträdskultur begriplig har djupintervjuer av människor som har 

en direkt anknytning till vårdträd utförts. Som hjälp för att lokalisera dessa vårdträdsägare har 

Skånes Hembygdsförbund, Facebook samt Sveriges Radio Kristianstad använts som 

kommunikationsverktyg. Ett upprop har gjorts i dessa medier där det förklaras att studien har 

varit i process att skrivas och att det önskas råd om var vårdträd kan vara belägna inom Skåne. 

Uppropen gav totalt nio svar om olika lokaler. Dessa lokaler rörde sig om gårdar där 

vårdträdet växer på gårdsplanen eller inom fastighetens tomt, vilket uppfyller de geografiska 

kriterier som innefattar ett vårdträd (Hyltén-Cavallius 1864–1868, s.142–143).  

För att dryga ut antalet intervjuer gjordes ytterligare fem intervjuer. Två av dessa personer 

nåddes genom rekommendationer av de ursprungliga informatörerna. De resterande tre 

intervjukandidaterna togs det kontakt med när bilfärder som ej var relaterade till studien 

utfördes inom Kristianstad kommun. Vid dessa tillfällen har lämpliga vårdträdskandidater 

betraktats och ”godkänts”, och en lapp med information om studien har lagts i vederbörandes 

                                                           
2 Patrik Sandgren. Arkivarie på Lunds Universitets Folklivsarkiv, telefonsamtal den 19 september 2018 
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brevlåda. Efter detta har kontakt med ägarna uppstått och intervjutillfälle har därefter 

planerats in. Totalt har det alltså utförts 14 intervjuer med sammanlagt 21 personer då mer än 

en person har närvarat vid intervjutillfället vid vissa tidpunkter.  

Materialet från folklivsarkivet och intervjuerna har sedan färdigställts, följt av en jämförelse 

av de olika resultaten.  

Både den historiska och nutida aspekten av synen på vårdträd har även att kompletteras med 

en litteraturstudie. 

 

Varför är djupintervjuer en bra metod för studien? 

För att motivera metoden för studien har jag blivit inspirerad av artikeln”Intervjuer – en 

metod att utreda stora kunskapssystem”. Yngve Ryd (Ryd 2010, s.233–243) ställer här 

intervjuer mot arkivmaterial och andra litterära källor. Ryd menar att om man exempelvis vill 

lära sig om hästkörning, kommer kunskapen om detta vara mycket mer omfattande vid ett 

intervjutillfälle med en hästkusk än om man börjar rota i arkiverat material där 

beskrivningarna ofta kan vara kortfattade (Ryd 2010, s.233–243).  

På samma sätt argumenterar Lilian Ryd, journalist och författare, (Ryd 2010, s.248–249) i sin 

artikel ”Att arbeta med muntliga källor”. Frågelistor ställs åter igen emot intervjuer och Ryd 

menar att om man ska utreda ett ämne kan frågelistor med standardiserad utformning vara ett 

bra sätt att komma igång vid utredning av ett ämne. Ska man dyka djupare i ämnet blir 

frågelistorna ett problematiskt metodval då de inte omfattar tillräckligt många frågor. För att 

utreda ett ämne med hjälp muntliga källor kan det krävas flera hundra eller tusen frågor menar 

Ryd. Människor kommer också att ställa sig olika till samma sorts frågor, och då är det mer 

passande med en intervjumetod där följdfrågor kan ställas (Ryd 2010, s.248–249).  

Med detta i åtanke har djupintervju utsetts som passande metod för att dyka djupare i frågan 

om hur människor relaterar till vårdträd idag. I jämförelse med en litteraturstudie är 

kunskapen som kan inhämtas vid ett intervjutillfälle ej tolkat i flera led, vilket styrker 

trovärdigheten då kunskapen kommer från informanten själv. Dessutom lämpar sig metoden 

väl för djupgående kännedom då följdfrågor kan ställas vid intervjutillfället. Detta är också en 

styrka med intervju som metod i jämförelse mot litteratur -och frågelistmetoden, som enligt 

författarna riskerar att vara något bristfällig och ytlig (Ryd 2010).  
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Hur utförs en bra djupintervju? 

För att få en förståelse för hur en bra djupintervju genomförs har Lilian Ryd åter igen varit till 

hjälp. Här ger författaren råd att frågorna till den intervjuade ska hållas öppna, att ja/nej-

frågor ska undvikas och att frågor med tydliga svarsalternativ också bör låtas bli (Ryd 2010, 

s.248–249). Ryd menar att detta hämmar möjligheten för den intervjuade att ge en utförlig 

beskrivning, då frågan inbjuder informatören att besvara på ett kortfattat sätt. Ställs frågan 

däremot på ett mer ”öppet” sätt, så kräver det att personen i fråga tänker till och utvecklar sitt 

svar. Om frågan ”Vad betyder vårdträdet för dig/er?” tas som exempel, så är den uppbyggd på 

ett sätt att den tillfrågade får möjlighet att svara hur denne vill, och om svaret blir kort finns 

det möjlighet att be personen att utveckla svaret. Hade frågan istället lytt ”Har vårdträdet stor 

betydelse för dig/er?” blir svaret troligen bara ”ja” eller ”nej” och en djupare förståelse för 

personens anknytning till vårdträdet är därmed svårare att bildas. Intervjuerna som 

genomförts har dock inte endast bestått utav ”öppna” frågor, utan även en del enklare frågor 

om trädets ålder och art. 

För att utöka förberedelserna innan intervjuerna påbörjats har utöver den studerade litteraturen 

möten med Torgny Ottosson, professor i pedagogik, genomförts. Ottosson besitter en stor 

erfarenhet när det kommer till djupintervjuer. Intervjufrågorna har skickats till Ottosson via 

mail för att få en professionell åsikt om frågornas konstruktion. Ett möte har sedan 

genomförts via telefon där frågorna har diskuterats med Ottosson3. 

Efter att djupintervjuerna har genomförts, har resultaten redovisats som ett utkast i 

diagramform för Ottosson4 igen. Vid detta redovisningstillfälle har Ottosson givit 

rekommendationer om diagrammens design för att få en så begriplig uppfattning som möjligt 

om vad informanterna egentligen menar med sina svar. Många av de intervjuade svarade 

exempelvis på frågan ”Vad betyder trädet för dig/er”, att trädet tillhör gårdsbilden. I utkastet 

som presenterades för Ottosson redovisades svaren på ett direkt sätt, dvs att alla som hade 

svarat ”tillhör gårdsbilden” placerades i en kolumn. Vad Ottosson vid detta tillfälle 

rekommenderade var att kolumnrubrikerna skulle hänvisa till en djupare innebörd, och därför 

fick rubriken heta ”Kulturarv” istället. Under denna rubrik samlades sedan alla svar som 

insamlats som syftar till att vårdträdet har en kulturarvsbetydelse. Av vilka svar de olika 

kolumnrubrikerna är konstruerade utifrån kan avläsas under resultatavsnittet. 

                                                           
3 Torgny Ottosson. Professor i pedagogik, telefonsamtal den 2 februari 2018 
4 Torgny Ottosson. Professor i pedagogik, möte den 16 mars 2018 
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Intervjuernas struktur 

Följande frågor har ställts till samtliga personer som har blivit intervjuade: 

1. Vad är vårdträdet för trädart? 

2. Hur gammalt är trädet? 

3. Vem planterade trädet?  

4. Varför planterades trädet?  

Följdfråga: Spelade artvalet någon roll? 

5. Sköter ni om trädet på något sätt?  

Följdfråga: I så fall hur? 

6. Används trädet på något sätt?   

Följdfråga: I så fall hur? 

7. Hade ni planterat ett nytt träd efteråt?  

Följdfrågor: Varför? Varför inte? Hade ni valt samma trädart? 

8. Vad betyder trädet för dig/er? 

När frågorna har konstruerats har frågelistorna från Folklivsarkivet, den studerade litteraturen 

samt mötena med Ottosson fungerat som underlag. Frågan ”sköter ni om trädet på något sätt?” 

har t.ex. valts att ställas då vårdträd många beskrivs som träd som ej får röras eller skadas. 

Genom att ställa denna fråga kan därför en liknelse eller skillnad avgöras mellan hur man har 

sett på vårdträd förut och hur man ser på samma sorts träd idag. ”Används trädet på något 

sätt?” är konstruerad med tanken på hur arkivakterna och litteratur beskriver vårdträdet som 

en plats där man exempelvis offrat och bett böner, men även hur trädet har fungerat som 

solskydd för människor och boskap. Genom att ställa denna fråga kan man på samma sätt som 

med frågan ”sköter ni om trädet på något sätt?” jämföra vårdträdets roll idag med dåtiden.  

 

Hantering av materialet från folklivsarkivet 

Som underlag för metodval gällande hanteringen av det historiska materialet från 

Folklivsarkivet har Örjan Kardells avhandling Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 

1640–1900 använts som inspiration. Kardell har i denna avhandling använt sig av frågelistor 

via folkminnesarkiven och Nordiska museet. Under genomläsningen av svaren på 

frågelistorna har ett protokoll förts där passande rubriker för undersökningen skapats. De 

olika svaren från frågelistorna har sedan placerats in under passande rubriker (Kardell, 2004 

s.30).  
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På liknande sätt har det historiska materialet från Folklivsarkivet hanterats. Det har till en 

början gjorts en sökning på internet i arkivets manuella realkatalog där tre sökord kan skrivas 

in, här har orden ”vårdträd” och ”Skåne” valts som sökord. När sökningen utförts har förslag 

lagts fram på manuskript med olika accessionsnummer (t.ex. M9002 där ”M” syftar på 

Manuskriptnummer). De föreslagna arkivhandlingarna i realkatalogen, som är en samling av 

olika inskannade frågelist- och intervjusvar, har efter detta studerats där information gällande 

vårdträd har transkriberats. 

Efter detta har uppteckningarna tolkats. Olika kategorier har skapats likt Kardells metod, där 

informationen har placerats under den rubrik som passar bäst. Ibland har all information från 

en arkivhandling transkriberats in under en rubrik, detta ofta om faktamängden om vårdträd 

varit snäv. Har beskrivningen varit mer utförlig, har olika delar från samma manuskript 

citerats och sedan förts in under olika rubriker. De gällande rubrikerna är: Tro om tur/otur, 

Rekreation, Kulturarv, Offring, Rot hämtad från lund, Hemvist för väsen, Praktiskt 

användning samt Trädet får ej skadas. 

Slutligen har all data hanterats i Microsoft Excel där ett diagram har skapats där de olika 

rubrikerna är belägna på x-axeln, medan antal gånger de förekommer i arkivhandlingarna har 

placerats på y-axeln.  

 

Hantering av materialet från intervjuerna 

Intervjutillfällena har spelats in med hjälp av en mobilapplikation. Intervjuerna har sedan 

lyssnats på och analyserats, för att därefter föras in i Microsoft Excel där diagram och en 

tabell utformats. I diagrammen är de olika svaren på frågorna placerade på x-axeln och antal 

svar av samma typ placerad på y-axeln. Vid frågan ”Varför planterades vårdträdet?” har 

exempelvis svaret ”praktisk användning” placerats på x-axeln. Detta svar har sedan 

förekommit totalt fem gånger vid olika tillfällen, och därför fått värdet 5 på y-axeln. Det bör 

understrykas att detta inte är en statistisk undersökning, utan diagram-metoden har endast har 

valts som presentationsmetod för resultatet  

Diagrammen som hanterar frågorna ”varför planterade vårdträdet?”, ”vad betyder vårdträdet 

för dig/er?”, ”Används trädet på något sätt? I så fall hur?” samt ”Varför hade ni planterat ett 

nytt vårdträd?” har tolkats om i ytterligare ett led för att få en förståelse för vad svaren på 
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frågorna betyder på ett djupare plan utifrån Ottossons rekommendationer5. Frågan ”Varför 

planterades vårdträdet” har exempelvis gett svaren ”solskydd”, ”ljusgenomsläpp”, ”markör” 

och ”åskledare”. Dessa svar har buntats ihop till ”praktisk användning”.  

När frågan om vårdträdets betydelse har ställts så har svar som ”tillhör gårdsbilden”, 

”personlig koppling till äldre generation/ägare”, ”kulturellt värde”, ”Nostalgiskt värde” och 

”döpt gården efter trädet” buntats ihop till kolumnen ”Kulturarv”. 

Källkritik 

När är ”förr”? Denna tidsperiod är en aspekt av studien som är diffus. När det handlat om 

beskrivningen av människors syn på vårdträd från ”förr i tiden”, är det varken inom den 

studerade litteraturen eller inom Folklivsarkivets material möjligt att avgöra exakt vilken 

tidsperiod som menas. En distinktion som kan göras är dock genom Billqvists beskrivning av 

vårdträdens historia. Här anses vårdträden ha sitt ursprung redan under romartiden med 

koppling till de heliga lundarna (Billqvist, 2003 s.15–16), medan Tillhagen nämner att 

sederna rörande offring och böner kring vårdträden skedde långt in på 1800-talet (Tillhagen 

1995, s.37). Av allt att döma från det studerade materialet från Folklivsarkivet verkar detta 

stämma, då arkivmaterialet som tidigare nämnts ej beskriver dessa seder som aktuella längre 

(1917–1948). Därför skulle ”förr” kunna syfta till innan sent 1800-tal. 

Frågelistorna är upptecknade mellan åren 1917 och 1948, där upptecknarna många gånger 

beskriver tron om vårdträden som något som skett i gångna tider. Deras egna tro om samma 

sorts träd framgår inte tydligt men undertonen är många gånger att den inte är aktuell längre 

utan tillhör något som människor trodde på förr. Många gånger kan man läsa att upptecknarna 

använder fraser som ”förr i tiden trodde man”, ”enligt folktron” och ”de gamla trodde”. Det är 

alltså svårt att avgöra vilken tidsperiod som upptecknarna syftar på när de skriver om vårdträd 

då begrepp som t.ex. ”de gamla” och ”förr i tiden” är vaga och obestämda. Det är också 

omöjligt att veta varifrån upptecknaren av akten har fått tillgång till informationen om 

vårdträd, har det varit av t.ex. äldre släktmedlemmar eller genom litteratur?  

Det skiljer sig även mellan frågelistorna gällande mängden kunskap om vårdträd. Vissa akter 

har endast ett fåtal meningar nedtecknade medan andra består utav flera sidor. Det bör även 

understrykas att materialet har varit svårtolkat vid vissa tillfällen, då upptecknarens handstil 

ibland har varit svårläslig. Därför finns risken att transkriberingen av vissa ord blivit felaktig. 

                                                           
5 Torgny Ottosson. Professor i pedagogik, möte den 16 mars 2018 
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Angående litteraturen som studerats finns ofta ingen geografisk avgränsning till Skåne, utan 

innefattar hela Sverige. Detta gör att eventuella geografiska avvikelser om hur ett vårdträd har 

uppfattats eller hanterats blir svåra att avgöra. Här har dock det arkiverade materialet varit till 

hjälp då en jämförelse med litteraturen kan göras, och många gånger hittas inga större 

skiljaktigheter i hur vårdträdet beskrivs ur ett nationellt perspektiv och hur vårdträd i Skåne 

skildras. 

Intervjuerna som utförs bör också granskas källkritiskt. Längden på intervjuerna varierar 

mellan 9,36 minuter och 79,59 minuter. Mer information om vederbörandes vårdträd blivit 

tillgänglig vid de längre intervjuerna. Anledningen till den varierande längden ligger möjligen 

i att informanterna som gett de längre intervjuerna har varit de som svarat på uppropen via de 

använda medierna. Dessa människor har alltså varit förberedda på att intervjun ska ske och 

därför tagit sig mer tid till att svara på de olika frågorna som ställts. I de andra fallen, de 

kortare intervjuerna, har ett råd givits om gårdar där ett vårdträd växer, och besöket av gården 

har skett utan förvarning. Vid vissa tillfällen har vederbörande varit upptagen med annat, på 

väg hemifrån etc. och därför inte gett lika utförliga svar som personerna som varit förberedda 

på intervjutillfället. 

Vad är ett vårdträd? 

Ordet ”vård” 

Om man ska definiera vad ett vårdträd är bör man börja titta närmare på ordet ”vård”. 

Nationalencyklopedin beskriver ordet ”vård” som varje människas skyddsande och osynliga 

väktare. Enligt folktron hade människor föreställningen om att vården kunde agera som 

”förebud” genom att visa sig i andras drömmar. Vården hade även förmågan att ”föregå” 

människan den tillhörde, vilket kunde visa sig i att folk kunde höra sin egen ytterdörr öppnas 

några minuter innan de själva anlände till bostaden (Nationalencyklopedin, 2018).  

Nordisk familjebok (Meijer, Bernhard, Westrin, Theodor, Berg, Ruben G:son, Söderberg, 

Verner & Fahlstedt, Eugène 1904–1926, s.1288–1289) förklarar att enligt folktron är vården 

varje människas själ som följer med en hela livet och kan manifestera sig i olika skepnader. 

Vården är ens personliga skyddsväsen och kan visa sig dels genom fysiska företeelser som att 

det t.ex. kliar i handen eller näsan, men även som aningar, att man exempelvis kan känna på 

sig att man kommer träffa en specifik människa innan man faktiskt gör det.  

Samma källa beskriver att begreppet levde vidare från den fornnordiska folktron in i 
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kristendomens tid men att vården då fick en något modifierad innebörd. Samma skyddsväsen 

delades nu in i en god och en ond vård som stred om att få styra människan den tillhörde. 

Dessa motpoler beskrivs som kapabla till att kunna uppenbara sig i olika former. Den ”goda” 

vården tog form av ett vitt skinande sken, medan den ”onda” vården kunde ha skepnader av 

mörkare element som korp, hund med brinnande ögon, smådjävul eller pyssling. 

Avslutningsvis i beskrivningen av ordet ”vård” görs kopplingen till ordet ”vårdträd”, vilket 

beskrivs som vårdens hemvist. 

”Ytterst torde seden med vårdträd bottna i forna tiders natur- och trädkult. ”Vård” i denna 

bemärkelse får ej fattas i modern mening utan i enlighet med den gamla folktron och såsom 

bestämning på människosjälen tänkt naturvätte och skyddsvärn och bunden vid människan 

från födelsen till dödsstunden.” 

- citat ur M3957, upptecknat 1933 i Väsby socken, Luggude härad. Berättaren född 1843 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

Folktro och vårdträd 

Nästa steg blir att koppla ihop orden ”vård” och ”träd” och därefter göra begreppet begripligt. 

Vänder man sig åter till Nationalencyklopedin så beskrivs vårdträdet som ett resligt träd av 

arterna ask, lind, alm eller ek där gårdsfolkets eller gårdens vård hade sitt hem. Trädet 

beskrivs som en symbol för gårdens välstånd och turbringande, och att det ansågs ge otur att 

skada eller hugga ner det. (Nationalencyklopedin, vårdträd. hämtad 2018-01-02) 

Att vårdträdets och gårdsfolkets livsöden verkar ha uppfattats som sammanflätande är 

återkommande i de flesta källor som har presenterats hittills. Allan Gunnarsson drar i sin bok 

Träden och människan (Gunnarsson, 1988 s. 30) paralleller mellan vårdträd och så kallade 

”livsträd”. Gunnarsson berättar vidare att föreställningen var sådan att vårdträdets (eller nu 

livsträdets) öde kunde vara så starkt sammanflätade att trädet och gårdens husbonde dog 

samtidigt. Så länge vårdträdet växte och var friskt så skulle gårdsfolkets släkt vara lika friska 

och lyckas föra generationerna vidare. När dock trädet började förfalla blev släkten i sinom tid 

tvungen att lämna gården eller i värsta fall likt vårdträdets öde, dö ut. 

Förutom att vårdträdet har tjänat som boning för ”vårdar” som tidigare beskrivits, fanns även 

en tro på andra väsen som också använt vårdträdet som husrum. Vättar, lindormar och 

pysslingar är väsen som är starkt förknippade med vårdträd, men även askfrun som av namnet 

att döma bör ha haft sin hemvist i askträd (Billqvist, 2003 s.19). Andra benämningar på 
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vårdträd har även varit tomt- eller tomteträd, vilket antyder på ett väsen kallat gårdstomte eller 

”goenisse” i skånska trakter. Gårdstomten beskrivs som ett väsen som har stor påverkan på 

huruvida gården drabbas av tur eller otur, och att man därför var angelägen att hålla sig på 

god fot med detta väsen (Nationalencyklopedin, tomte. hämtad 2018-03-05). 

”I Gärds härad lär det förr i tiden ha funnits vårdträd vid gårdarna. Där trodde de, att 

goenisse höll till, men om de offrade till honom vet jag ej.” 

- citat ur akt M2449, upptecknad 1929 i Södra Rörum socken i Fosta härad. 

Vättar ska också haft sin boning i, eller under vårdträdet. Dessa väsen beskrivs som 

människoliknande och mycket små, inte större än små fåglar, och verkar också vara känsliga 

för åverkan på vårdträdet. Skulle detta ske, trodde man att gården och gårdsfolket skulle 

drabbas av olycka. Om man dock till motsats höll sig på god fot med vättarna (och gårdens 

andra väsen) genom att exempelvis offra mat och dryck till vårdträdet, skulle detta bringa tur 

med sig (Billqvist, 2003 s.19).  

  

Figur 1. Gårdstomte (Egerkrans, 2013)             Figur 2. Vätte (Egerkrans, 2013) 

              

”Ett mäktigt, ståtligt vårdträd i form av en ask stod på en gård, men trädet växte till sig så 

kraftigt, att dagsljuset inte nådde in i huset. Asken skulle därför huggas ned, men när yxan 

togs fram och avsikten blev klar, rusade en vätte fram ur trädstammen och skrek: 

- Rör inte vid mitt hus! 

- Ha, du får väl flytta nån annan stans, sa bonden och höjde yxan igen. 

- I så fall ska ingen bonde mer bli rik på den här gården, skrek vätten med sin gälla stämma 

och rynkade pannan och blev röd som en nymålad lagårdsvägg i ansiktet. 

Och bonden, som var glad i pengar, lade ner yxan och och rörde sen aldrig vårdträdet, hur 

mycket hans hustru än tjatade.” (Billqvist, 2003 s.19 se Schön 1986) 
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Vårdträdens ursprung 

Vårdträdens historia kan spåras tillbaka till romerska krigsberättelser då imperiet låg i krig 

mot germanska stammar ca 50 f Kr. Germanerna ska runt dessa tider ha använt dåtidens 

skogsöppningar som offerplatser, där stora träd ska ha symboliserat gudars makt och helighet. 

Germanernas seder och tro kan jämföras med vår egen folktro, då gudarna i båda fallen har 

fungerat som personifieringar av naturkrafter. Exempel på detta är åskguden Tor, vars eget 

träd var eken där blixtar oftast slog ner. I heliga lundar ska träd ha behandlats med stor 

vördnad och stränga straff utdelades till den som vågade sig på att skada träden. Heliga 

tempellundar var i bruk under även under kristnandets förlopp hela det första årtusendet efter 

Kristi födelse. Efter år 1000 verkar dock de heliga lundarna förlora både sin betydelse och 

plats i landskapet. Många lundar ska då avverkats, många gånger för att anlägga kyrkor på 

samma platser. Trots detta ska föreställningarna om lundarna inte dött ut, och agerandet med 

vördnad mot dessa platser ska ha levt kvar åtminstone in på 1800-talet (Billqvist, 2003 s.15–

16). 

För att koppla de heliga lundarna till gårdens eget vårdträd har ett citat ur akt M10675 från 

Lunds universitets folklivsarkiv varit till hjälp: 

”när en bonde i äldre tider i dessa bygder uppförde sig en gård, försummade han aldrig att 

på planen framför denna plantera ett träd, vars rot såvidt möjligt var, härledde sig från de 

heliga lundar, vilka sedan heden tid förefunnits i varje by”. 

- citat ur akt M10675, upptecknad 1948 i Broby socken i Västra Göinge härad 

(Folklivsarkivet 2017) 

Utifrån detta citat verkar det som att seden av gudsdyrkan i de heliga lundarna har levt kvar i 

form av att skott från lundarna har planterats på, eller i anslutning till gårdsplanen. Man 

verkar alltså ha velat föra med sig heligheten hem ifrån de heliga lundarna. Dock verkar detta 

övergått från att ha trott på gudar, till att tro på andra sorts väsen som vättar, gårdstomtar och 

själar från avlidna släktingar. På detta sätt beskrivs vårdträd som träd där dyrkan förekom vid 

varje enskild gård på samma sätt som vid offerlundar med skiljaktighet på vad som 

avgudades. Då gårdens vättar och skyddsandar, till skillnad från lundarnas gudar, bebodde 

träden var relationen till gårdsträdet likt lundarna av helig karaktär. Vid dessa träd ska man ha 

bett böner och offrat till trädets väsen för att skydda gårdens människor och boskap från 

sjukdomar och olyckor (Hyltén-Cavallius, G.O.1864–1868, s.142–143). Dessa seder ska inte 

ha varit ovanliga att människor utövade långt in på 1800-talet (Tillhagen 1995, s.37). 



 

19 
 

Axis mundi – ”värdens axel”, Yggdrasil och vårdträd 

Inom de flesta trossystem som har funnits och finns kvar i världen är det återkommande med 

beskrivningar och representationer av ting som kopplar samman den underjordiska, den 

jordiska och den övre världen. Meningen med dessa platser är att skapa en brytpunkt i 

universums materiella enhetlighet, och på så vis skapa en helig plats där passager mellan de 

övre och undre dimensionerna görs möjliga. Dessa symboler kan ge sig i uttryck i form av 

exempelvis Jacobs stege, det kosmiska berget Meru i Indien, eller trädet Yggdrasil. Dessa 

bildliga eller faktiska platser är alla representationer av universums centralpunkt därifrån olika 

världar förgrenar sig (Mircea, 1959 s.36–39).  

Yggdrasil är den ask som man enligt den fornnordiska mytologin trodde var ett världsträd, 

vars grenar breder ut sig över världsalltet (Nationalencyklopedin, Yggdrasil. hämtad 2018-01-

04). Bilden nedan förklarar strukturen på tron om utseendet av den fornnordiska världen. 

 

 

Figur 3. Illustration av världsbilden enligt fornnordisk mytologi. Världsträdet Yggdrasils rötter och 

grenar är kopplade till samtliga dimensioner som universum troddes bestå utav. I mitten av världsalltet 

kan Midgård (människornas värld) åskådas. I den övre regionen kan bland annat gudarnas (Asgård) 

värld åskådas medans t.ex. dödsriket (Helheim) kan ses i den undre delen av världsträdet 

(Nationalencyklopedin 2018). Illustratör: Johan Egerkrans (Egerkrans, 2013) 
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Vårdträdet skulle kunna ses som ett symboliskt ting skapat utifrån detta tankesätt om 

”världens axel”. Yggdrasil har tidigare nämnts som världsträdet, folktrons ”axis mundi”, och 

samma beteende kan ses i hur dessa träd har planterats likt hur tempel och kyrkor konstrueras 

för att koppla samman den undre och övre världen med vårt egna jordiska liv. Detta verkar 

många gånger ha varit syftet med planteringen av vårdträden på gårdsplanerna och i byarna 

(Gunnarsson, 1998 s.30) och kan därför förklaras som en av orsakerna bakom varför detta 

landskapselement har uppstått i gångna tider. 

 

Vårdträd och ”att ta i trä” 

Ett sätt där vårdträdets trygghetssymbolik ibland uppenbarar sig är genom uttrycket ”att ta i 

trä”, vilket innebär att uttalaren önskar att skydda sig från otur efter att ha sagt något som kan 

tolkas övermodigt. Detta uttryck sägs ha olika ursprung, vilken den mest troliga verkar vara 

att uttrycket syftar till Kristi skyddande kors (Schön, 2004 s.269) men uttrycket kan även ha 

sitt ursprung i hedniska tider och tron på heliga träd (Helgesson, 2008 s.67–68). 

 

Våra förfäders andliga värld 

Genom att studera svensk folktro kan en uppfattning skapas om hur våra förfäder tänkt och 

relaterat till världen runt omkring sig. Folktron är en kategori som skiljer sig från religion och 

vetenskap när det handlar om att förklara fenomen omkring oss, och var inte allt för 

längesedan väl etablerat i allmänhetens medvetande. Funktionen bakom berättelserna inom 

folktron kan tolkas som uppfostran, då det exempelvis var lättare att övertyga barn om att akta 

sig för vatten genom att berätta om illvilliga väsen som skulle göra dem ont om de kom för 

nära. På samma sätt har gravplatser beskrivits som platser som varit övervakade av de 

avlidnas andar. Genom dessa berättelser har en respekt för natur- och kulturmiljöer skapats 

(Schön, 2004 s.7–9).  

Tron på ödet verkar även varit starkt under folktrons tider. På grund av detta har viljan att 

kunna avgöra vad som ska hända i framtiden också funnits hos människor. Detta har skett 

genom spådomar och uppmärksamhet efter omen som gav bra eller dåliga föraningar om vad 

som skulle ske. Till kontrast har också tabun för vissa beteenden som uppmanade till en dålig 

framtid funnits, det var alltså ingen bra idé att utmana ödet (Schön, 2004 s.7–9). 

Vårdträdets historiska roll och betydelse kan förstås ytterligare genom dessa resonemang. 

Synen på, och den andliga användningen av vårdträdet som skett, kan kopplas till tron på ödet 
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och viljan att se in i framtiden. Vårdträdets öde beskrivs många gånger som sammanflätat 

med gårdens, och genom att därför se hur väl trädet frodades kunde därför en trygghet eller 

otrygghet om framtiden inges. Offringar och böner som bads vid vårdträden kan tolkas som 

riter som utförts för att ödet ska vara på böndernas sida så att de kommande skördarna ska gå 

väl, samtidigt som tabun om att skada trädet (och på så vis missgynna sitt öde) också har 

respekterats. 

” […] De gamla trodde fullt och fast, att ett sådant träd (vårdträd) ägde förmåga att skydda 

gården för varjehanda olyckor: för eldsvådor, tjuvar, sjukdomar, nöd och elände, vid dem 

bedit och offrat särdeles om torsdagskvällarna och före högtiderna. Offren ha merendels 

varit mjölk och öl, som gjutits över trädets rötter. Som tidigt tillägges att de gamle omtalade 

att de mins att en del brukade den seden, man använde från hedendomen. Den bonde, som tog 

sig det orådet före att fälla ett dylikt träd hade inom kort ohjälpligt förverkat sin lycka. Man 

ansåg då att olyckan då skulle komma över hans gård, över honom själv och hans familj, samt 

släkten på samma sätt skulle dö ut, som trädet under hans behandling fick göra. […]” 

- citat ur M10675, upptecknad 1948 i Broby socken i Västra Göinge härad (Folklivsarkivet 

2017). 

 

Folktro idag 

Folktron är idag inte vad den har varit, då den skiljer sig stort från det vi idag anser vara 

rationellt och logiskt tänkande. De föreställningar som folktron innefattar är okritiska, ej 

ifrågasättande och utvecklas sällan utan betraktas istället som sanningar huggna i sten vilka 

har sin källa ur en förgången tid där våra förfäder anses ha besuttit en stor visdom och 

livserfarenhet.  

Trots detta lever folktron kvar även om den sällan infinner sig i dagliga samtalsämnen. Många 

gånger kan den dock uppenbaras när det rationella och logiska tänkandet når sin gräns, som i 

kritiska lägen när människor ställs inför krav på optimal prestation. Folktron är därför vanlig 

bland farliga yrken så som fiskare och sjömän, och lika så bland skådespelare och idrottare. 

Många gånger agerar vi även mekaniskt med ursprung ur folktron utan att vi riktigt vet varför 

vi gör så. Att undvika att gå under stegar och krossa speglar sker ofta utan någon större 

reflektion över varifrån handlingen kommer ifrån eller vad den innebär, utan vi agerar på 

dessa sätt för att ”ta det säkra före det osäkra” för att undvika otur. Sederna lever på så vis 

kvar längre än betydelsen av handlingen.    
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”Att ta i trä” som nämnts tidigare, samt att sätta ut gröt till hustomten vid jultider är exempel 

på dessa sedvänjor som kan kopplas till vårdträd. Genom Schöns resonemang skulle även 

själva handlingen att plantera ett vårdträd idag kunna ses ske på ett ”mekaniskt” sätt. Även 

om planteringen sker utav exempelvis estetiska själ kanske sedvänjan att ha ett träd på 

gårdsplanen ligger djupare rotat i oss än vi själva tror. 

”Folktron ligger i linje med väsentliga andliga behov. Vi har en benägenhet att söka oss till 

vetandets gränsområden, vi lockas och förtjusas av det okända och mystiska. Och vi vill så 

gärna ha svar på viktiga existentiella frågor: om tillvarons sammanhang, om vilka vi i 

grunden är, varifrån vi kommer och vart vi försvinner. Vårt sökande i det okända är 

urgammalt, kanske jämförbart i ålder med vår tanke och vårt språk. Eftersom folktron har 

mycket att säga om hur människan tänkt och känt, önskat och drömt är den en omistlig del av 

vår kulturhistoria.” (Schön 2004, s.12–13) 

 

Vårdträdet som en del av trädgården  

Planteringen och skötseln av ett vårdträd skulle kunna ses som ett sätt för människor att 

uttrycka sin identitet. Gunnarsson, Saltzman och Sjöholm för resonemanget i Ett eget utomhus 

(2017) att konsumtion är nära kopplat till uttryck för identitet, och att människors trädgårdar 

kan tjäna som platser för hur detta identitetsuttryckande manifesterar sig genom konsumtion 

av exempelvis trädgårdsväxter. På detta sätt kan man få utlopp för sina dagdrömmar och 

fantasier om hur man vill att ens trädgård ska se ut utifrån bl.a. sin egna smak, distinktion och 

identitet. Varifrån inspirationen till detta uttryckande kan komma kan ha många källor, bland 

annat vänner och bekanta, trädgårdsböcker, tidningar, tv-program, eller minnen från 

barndomen (Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm 2017, s.58–60).   

 

Vårdträd och kulturarv 

För att åter igen återkoppla till Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm (2017), så diskuteras vid ett 

tillfälle kulturarv i trädgården. Gamla växter och saker i trädgården tenderar att tillskrivas en 

speciell betydelse då växterna och sakerna blir förknippade med historier. Dessa historier och 

betydelser av tingen är på så vis del utav skapandet av en privat kulturarvsprocess. Med 

liknelse till hur äldre kläder t.ex. kan klassas som ”retro” eller ”vintage”, kan växter som 

funnits på samma plats länge laddas med ett starkt värde då de förknippas med gångna tider, 
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och knyts på så vis till ursprung och autenticitet (Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm 2017, 

s.295–297).  

Vårdträdet skulle kunna ses som en del av denna kulturarvsskapande process. Vårdträden har 

sett generationer komma och gå på gården där de står eller har stått planterade, och har många 

gånger en historia knuten till sig som de boende på gården har delat med sig av. Om man ska 

utgå ifrån Gunnarssons, Saltzmans och Sjöholms resonemang så kan man säga att vårdträden 

genom sin höga ålder och genom historierna som är knutna till dem får ett starkt värde, och är 

på så vis del av skapandet av en kulturarvsprocess på platsen. 

Samtidigt skulle man också kunna se själva akten av att plantera ett vårdträd som ett 

kulturarv. Arkeologen Laurajane Smith (2006) tar i sin bok Uses of heritage upp att precis 

som ett fysiskt ting eller en plats kan vara ett kulturarv, kan även utövandet av aktiviteter som 

exempelvis språk, musik, dans och traditioner också vara kulturarv (Smith, s.53–57). Att 

plantera ett vårdträd verkar människor gjort sedan långt tillbaka i tiden, och viljan att hålla 

denna tradition vid liv verkar fortfarande finnas kvar. Handlingen i sig får därför ett kulturellt 

värde. 

 

Vårdträdet som plats 

I detta stycke när vårdträdet som plats kommer att diskuteras, har jag valt att utgå ifrån 

Norberg-Schultz modell som presenteras i Genius loci: towards a phenomenology of 

architecture (Norberg-Schultz, 1980). Syftet med denna analysmetod är att få ett grepp om 

”platsens själ” (genius loci) genom att utgå ifrån tre olika punkter: the phenomenon of place, 

the structure of place samt the spirit of place. 

Vårdträdet och the phenomenon of place 

Vad är en plats? För att få en förståelse för detta utgår Norberg-Schultz till en början från att 

presentera platsens hårdvara i form av djur, blommor, träd, skogar, stenar, folk, gator etc. 

Andra typer av hårda värden som utgör en plats är natt, dag, solljus, månljus, skiftande 

säsonger etc. Båda dessa typer av värden betecknar Norberg-Schultz som ”space”, dvs den 

tredimensionella verklighetsuppfattningen av ett område. En plats har även mjuka värden, i 

form av vilken känsla du får när du befinner dig i ett specifikt område. Ett kontor kan 

exempelvis uppfattas som praktiskt, medan en kyrka kan uppfattas som högtidlig. Dessa 

värden betecknas som ”character”, dvs den känslomässiga atmosfären på en plats. För att ett 
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område ska bli en plats krävs en totalitet, en sammankoppling av både de hårda (space) och de 

mjuka (character) värdena (Norberg-Schultz, 1980 s.6–11). 

Om vårdträdet som plats ska observeras utifrån detta perspektiv kan man säga att platsens 

hårda, eller ”space”-värden utgörs av barken, stammen, löven, grenarna, rötterna, marken 

runtomkring, skuggan som kronan ger, dagsljuset, nattmörkret, de skiftande årstiderna etc. Ett 

mjukt värde skulle här kunna vara en känsla av trygghet. Dels en praktisk trygghet som ett 

skydd för solen, men även en sorts andlig trygghet om man ser till vårdträdets historiska 

innebörd. När trädet har varit friskt har möjligen gårdsfolket haft goda förhoppningar om 

framtiden. Dock skulle vårdträdsplatsen också kunna inge en känsla av oro. Om trädet t.ex. 

ser ut att må sämre har folket på gården inte känt sig så optimistiska för gårdens öde. 

Karaktären av vårdträdsplatsen ändras också konstant hela tiden, då exempelvis dag blir till 

natt och årstider kommer och går. På så sätt uppfattas vårdträdet på olika sätt vid olika 

tidpunkter på dygnet och under året. 

Vårdträdet och the structure of place 

Nästa steg som diskuteras är hur begreppen ”space” och ”character” kopplas samman och på 

så sätt bildar en plats. Människan skapar sig enligt Norberg-Schultz ett ”microcosmos” då hon 

konstruerar fram en plats genom att omvandla sin förståelse av den naturliga omvärlden till 

något konkret. Detta görs genom att exempelvis byggnader konstrueras utifrån de givna 

naturliga förutsättningarna, vilket i sin tur får en viss symbolik när de blivit etablerade. 

Området har på så sätt blivit en mänsklig strukturerad plats, utifrån de ursprungliga hårda och 

mjuka värden som platsen hade (Norberg-Schultz, 1980 s.11–18). 

När vårdträdsplatsen konstrueras spelar säkerligen flera parametrar in när man vill skapa sig 

sitt ”microcosmos”. Dels kan de naturliga förutsättningarna ha påverkan på vilken trädart man 

väljer att plantera. Varför man väljer att plantera vårdträdet är också avgörande. Att man t.ex. 

förr uppfattade omvärlden som en del av världsträdet Yggdrasil, samt tron på vårdar och 

andra trädväsen verkar ha visat sig i form av ett planterat vårdträd på gårdsplanen. 

Vårdträdet och the spirit of place 

Genius loci är ett begrepp som har sitt ursprung i romerska tider. Enligt romarnas 

trosuppfattning, hade varje människa och plats sin egen genius. Denna genius beskrivs likt 

”vården” som en sorts skyddsande som följer folk och platser från födsel till död, och 

dessutom bestämmer deras karaktär. Precis som att man har velat ha en god relation till sin 

vård och sitt vårdträd där den har sin hemvist, beskriver Norberg-Schultz att man förut hade 
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samma vilja att ha en god relation till platsen man växt upp och levt på under romerska tider. 

Enstaka objekt verkar också vara avgörande i ens identitetsbyggande och konstruktionen av 

”att känna sig hemma”. Norberg-Schultz hänvisar till en historia berättad av den tysk-

amerikanska arkitekten Gerhard Kallman, där Kallman har återvänt till sitt hus där han växte 

upp efter andra världskriget. På grund av krigets påverkan hade huset försvunnit men Kallman 

kunde ändå känna igen mönster i stensättningen på trottoaren där han hade lekt som barn och 

genom detta fått en känsla av att ha återvänt hem (Norberg-Schultz, 1980 s.21). 

På samma sätt kan möjligen vårdträdet tjäna som ett objekt och en plats som bygger identitet 

och som representerar ens hem. Med tanke på hur vårdträdet beskrivs som en plats som 

representerar en viss världsuppfattning, så har sannolikt platsen skapat starka intryck på hur 

människor förr har bildat sin identitet och världsbild. Likt historien där Kallman kunde känna 

sig hemma genom att känna igen mönster i en stensättning på en trottoar, har troligtvis 

minnen då man t.ex. offrat och bedrivit andakt vid ett vårdträd satt sina spår i folks 

medvetande.  

 

Vårdträdets föränderlighet genom tid och tanke 

För att fördjupa sig i och försvara hur natur och kultur kan ses som föränderliga processer, har 

Katarina Saltzmans avhandling Inget landskap är en ö studerats. I sin avhandling diskuterar 

Saltzman landskap ur ett dialektiskt perspektiv. Detta dialektiska synsätt på landskapet 

baserar Saltzman på David Harveys förklaring till dialektiska principer. Harvey menar att ett 

dialektiskt tankesätt baseras på att verkligheten uppfattas som en flytande föränderlighet, och 

att dialektik handlar om att förstå olika processer, flöden och relationer som är relevanta när 

man analyserar det som uppfattas som ting, strukturer och organiserade system (Harvey 1996, 

s.49) 

Med detta menas att landskapet inte är uppbyggt av ting och strukturer, utan mer av flöden 

och relationer. Med detta perspektiv på landskapet ses både hårda värden (berggrund, 

jordarter, ekologi etc.) och mjuka värden (uppfattning av landskapet, känslan av en plats etc.) 

som dimensioner som är i konstant förändring. Landskapet skapas på så sätt av denna 

konstant pågående naturliga, kulturella, sociala och historiska konstruktionsprocess (Saltzman 

2001, s.112).  

Vårdträdet kan på detta sätt ses som en del av denna konstruktionsprocess. Vårdträdet på 

gårdsplanen har skapats utifrån människors kulturella anknytning och inställning till naturen 
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runt omkring dem. Folk verkar ha trott att vårdträdet var av stor betydelse för gårdens och 

gårdsfolkets framgång, och genom denna föreställning har vårdträden blivit ett inslag på 

landsbygden. Att studera hur dessa naturkulturella angelägenheter har förändrats genom 

tiderna är ett sätt att konkretisera Saltzmans teori då den är lämplig att applicera på just den 

här studien. 

Utgångspunkten för den här studien har sin grund i att naturliga och kulturella företeelser är i 

konstant rörelse och förändras hela tiden. Vårdträdets naturliga karaktär, dvs hur det ter sig 

bara som ett träd, är i konstant förändring. Trädets planteras, skjuter rötter, grenar, blad och 

producerar frön för att sprida sina gener. Trädet är under hela sin livstid i en konstant 

tillväxtprocess tills det till slut dör och en nedbrytningsprocess istället påbörjas. Hypotesen för 

studien om vårdträdets kulturella angelägenheter är just att kulturen kring, och inställningen 

till vårdträdet, har förändrats genom tidens gång då, som tidigare nämnts, logik och 

rationalitet i större utsträckning präglar vårt tänkande idag jämfört med tider då folktron var 

mer väletablerad i det vardagliga samtalet (Schön 2004, s.12–13). Jag har svårt att tro att 

människor är lika skrockfulla idag som man var förut vad beträffar tron om att exempelvis 

vårdträdet skulle vara hemvist för vättar eller gårdstomtar, men vem vet egentligen? Utifrån 

Schöns resonemang angående bland annat vårt mekaniska handlande grundat i folktron är det 

ingen omöjlighet att människan idag agerar direkt eller indirekt gentemot vårdträd på samma 

sätt som folk gjorde när folktron var en del av det vardagliga tänkandet. Vad studiens resultat 

visar på ska förhoppningsvis också berika oss i frågan. 
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Resultat 

Följande avsnitt är upplagt som så att resultaten från de 13 olika arkivakterna kommer att 

presenteras först, följt av de sammanställda resultaten av intervjuerna. 

 

Material från folklivsarkivet 

Nedan följer en presentation av de olika rubrikerna som valts, först i ett diagram följt av det 

transkriberade materialet. Samma manuskriptnummer förekommer flera gånger under olika 

rubriker. Detta sker då olika delar av en enskild källa ibland berör de olika kategorierna som 

valts. Därför har informationen delats upp under de varierande rubrikerna.   

 

 

 

Figur 4. Vårdträdens användningsområden och betydelse för människor enligt de studerade 

arkivakterna. 
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Tro om tur/otur 

Denna kategori var den mest representerade i det studerade historiska materialet. 

Berättelserna kring vårdträden rörande en tro på trädet som representant för gårdens framgång 

eller förfall, speglar många gånger litteraturen som använts som bakgrundsunderlag för 

studien.  

 

” […] gamla trä som växte på en gårdsplats det fick inte huggas ner, för det ansågs vara 

uppvext som ett lycketräd.” 

- M4342, upptecknat 1934 i Kyrkheddinge socken, Torna & Bara härad. Berättarens födelseår 

okänt (Folklivsarkivet, 2017). 

 

” […] Dom sa att trädet skulle skydda gården för åsknedslag. Folk ville också gärna att en 

skata byggde bo i vårdträdet för det var så med skatan att hon aldrig stal någonting på den 

egna gården […].” 

- M9002, upptecknat 1943 i Ystad socken (Folklivsarkivet, 2017). 

 

” […] Vårdträden blevo därför synnerligen väl aktade och om huldade. Ingen fick bryta löv 

eller grenar från dem, än mindre fälla dem. En sådan illgärning skulle bringa sjukdom, död 

eller olycka för gårdens människor. […].”  

- M3954, upptecknat 1933 i Väsby socken, Luggude härad (Folklivsarkivet, 2017). 

 

” […] De gamla trodde fullt och fast, att ett sådant träd ägde förmåga att skydda gården för 

varjehanda olyckor: för eldsvådor, tjuvar, sjukdomar, nöd och elände […] Den bonde, som 

tog sig det orådet före att fälla ett dylikt träd hade inom kort ohjälpligt förverkat sin lycka. 

Man ansåg då att olyckan då skulle komma över hans gård, över honom själv och hans familj, 

samt släkten på samma sätt skulle dö ut, som trädet under hans behandling fick göra. […]” 

- M10675, upptecknat 1948 i Broby socken, Västra Göinge härad (Folklivsarkivet, 2017). 
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”Förr hade dom alltid ett vårdträd på varje gård. Vi har själv ett vårdträd här på gården. Det 

är en bok. […] Vi har inte själv satt trädet utan det stod här när vi köpte gården. Det är en 

som hette Fröken Lundström som har talat om för mej att det är ett vårdträd. Hon sa, att så 

länge det trädet står friskt så kan inte gården brinna och åskan kan inte heller slå ner här.” 

- M8971, upptecknat 1943 i Ystad socken. Berättaren född 1862 (Folklivsarkivet, 2017). 

 

”När en gammal gård i Tryde såldes för flera år sedan, sade ägaren till dem som köpte 

gården. Detta vårdträd som står här på gården och stått här i flera släktled tillbaka, vill jag 

du skall taga på ditt hedersord att icke hugga ned, ty det är som en värdefull familjeklenod. 

Detta lovade den nye ägaren. Men efter ett par års tid huggde han ändå ned trädet. Då han 

sågat igenom halva stammen kom det från ett självverkat hål i stammen en hydra, vilken hade 

7 huvud och sade: Detta skulle du inte ha gjort, ty som straff (oläsligt) skall 7 st. utav dina 

släktingar komma att dö som ”(oläsligt)”. Det visade sig (oläsligt) under årens lopp, att 

hydran haft rätt, ty den ene släktingen efter den andre tog sig av daga för egen hand. Över de 

vårdträd som man så ofta får se på gårdarna, vilar något tilltalande. De står där liksom ett 

gammalt minne från släktled tillbaka.” 

- M3784, upptecknat 1933 i Lövestad socken, Färs härad. Berättarens födelseår okänt 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”I min barndom var det ännu vanligt, att man hade vårdträd på gårdarna. Det fick inte fällas 

ty då kom det att hända en olycka. Det kunde bli eldsvåda eller något sådant.” 

- M3852, upptecknat 1932 i St. Köpinge socken, Herrestad härad. Berättaren född 1872 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”De gamla talade om vårdträd, och dessa voro de särskilt rädda om, ty dessa skulle föra 

lycka med sig om de trivdes.” 

- M2426, upptecknat 1929 i Östra Sallerup socken, Frosta härad. Berättaren född 1855 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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”Vid många gårdar och hus (oläsligt) växa ju ett eller annat träd, som ägarna särskilt fäst sig 

vid. Man kan gott kalla dem vårdträd, stundom äro de yngre, stundom mycket gamla träd. 

Förr i tiden trodde man om dylika träd att om de växte och frodades bra så betydde det lycka, 

god hälsa och välgång för husets eller gårdens folk. Men om trädet växte mindre bra, 

vissnande eller skadades, så betydde det sjukdom, död eller ekonomiska bekymmer i den 

släkten.” 

- M3780, upptecknat 1933 i Stora Hammars socken, Skytts härad. Berättarens födelseår okänt 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”På Luciadagen skulle man vara god mot såväl människor som djur. Under Lucianatten, som 

ansågs vara den mörkaste och längsta på hela året, drevo småpysslingar, gastar och 

varjehanda otyg fritt sitt spel med människorna. Man kunde emellertid skydda sig genom att 

lägga stål på trösklarna eller också genom att rita kors på dörrarna. Det gällde således att 

vara på sin vakt och ej vistas utomhus mer än nödvändigt var. Till lucia skulle julölet alltid 

vara bryggt, och som gammal god sed bjöd skulle man alltid hälla litet öl på ett av gårdens 

vårdträd, detta för att ej andarna skulle förstöra brygden.” 

- M4138, upptecknat 1934 i Tossjö socken, Norra Åsbo härad. Berättaren född 1860 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

Trädet får ej skadas 

Här berättas det om hur gårdsfolket kommer att drabbas om vårdträden behandlas bra eller 

dåligt. Dessa citat kan kopplas till Schöns resonemang angående tron på ödet och oviljan att 

utmana detta, samt hur en respekt för natur- och kulturmiljöer har skapats genom 

sagoberättelser kring exempelvis vårdträd (Schön, 2004 s.7–9).  

 

”Men om trädet växte mindre bra, vissnande eller skadades, så betydde det sjukdom, död 

eller ekonomiska bekymmer i den släkten.” 

- M3780, upptecknat 1933 i Stora Hammars socken, Skytts härad. Berättarens födelseår okänt 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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”I min barndom var det ännu vanligt, att man hade vårdträd på gårdarna. Det fick inte fällas 

ty då kom det att hända en olycka. Det kunde bli eldsvåda eller något sådant.” 

- M3852, upptecknat 1932 i St. Köpinge socken, Herrestad härad. Berättaren född 1872 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”De gamla talade om vårdträd, och dessa voro de särskilt rädda om, ty dessa skulle föra 

lycka med sig om de trivdes.” 

- M2426, upptecknat 1929 i Östra Sallerup socken, Frosta härad. Berättaren född 1855 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”När en gammal gård i Tryde såldes för flera år sedan, sade ägaren till dem som köpte 

gården. Detta vårdträd som står här på gården och stått här i flera släktled tillbaka, vill jag 

du skall taga på ditt hedersord att icke hugga ned, ty det är som en värdefull familjeklenod.” 

- M3784, upptecknat 1933 i Lövestad socken, Färs härad. Berättarens födelseår okänt 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

[…] Den bonde, som tog sig det orådet före att fälla ett dylikt träd hade inom kort ohjälpligt 

förverkat sin lycka. Man ansåg då att olyckan då skulle komma över hans gård, över honom 

själv och hans familj, samt släkten på samma sätt skulle dö ut, som trädet under hans 

behandling fick göra. […]” 

- M10675, upptecknat 1948 i Broby socken, Västra Göinge härad (Folklivsarkivet, 2017). 

 

” […] Vårdträden blevo därför synnerligen väl aktade och om huldade. Ingen fick bryta löv 

eller grenar från dem, än mindre fälla dem. En sådan illgärning skulle bringa sjukdom, död 

eller olycka för gårdens människor. […].”  

- M3954, upptecknat 1933 i Väsby socken, Luggude härad (Folklivsarkivet, 2017). 
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” […] gamla trä som växte på en gårdsplats dett fick inte huggas ner, för det ansågs vara 

uppvext som ett lycketräd.” 

- M4342, upptecknat 1934 i Kyrkheddinge socken, Torna & Bara härad. Berättarens födelseår 

okänt (Folklivsarkivet, 2017). 

 

Rekreation 

Vårdträden beskrivs även som rekreationsplats i arkivakterna. Vårdträden med sina stora 

lövkronor agerat som solskydd där gårdens människor har samlats. 

 

”Folk hade oftast vårdträdet till samlingsplats för gårdens folk. Dom hade riktiga lusthus 

under trädet. På ett ställe ute i Tobakshejdan här i Ystad hade dom t.o.m. ett litet lusthus 

byggt uppe i trädet. Ute vid Marsvinsholm har jag sett ett vårdträd där stammen var ihålig, så 

dom hade sågat en ingång i det och hade bord och bänkar där inne.”  

- M9002, upptecknat 1943 i Ystad socken. Berättaren född 1854 (Folklivsarkivet, 2017). 

 

”Dessa träd gåvo med tiden höga, luftiga valv, under vilka stugorna och deras folk funno 

skydd och hägn.” 

- M3954, upptecknad 1933 i Väsby socken, Luggude härad (Folklivsarkivet, 2017). 

 

”På en gård fanns det en stor alm mitt på gårdsplanen med en gräsbänk runt omkring, där 

man kunde sitta. Detta träd var man särskilt rädd om, och man fick inte såga ner det. ” 

 - M2446, upptecknat 1929 i Södra Rörum socken, Frosta härad. Berättaren född 1841 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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Hemvist för väsen 

Här sker en koppling mellan vårdträden och tron på väsen. Totalt har tre olika väsen 

diskuterats i det arkiverade materialet: gårdstomte (goenisse), vård och hydra.  

 

”I Gärds Härad lär det förr i tiden ha funnits vårdträd vid gårdarna. Där trodde de, att 

goenisse höll till, men om de offrade till honom vet jag ej.” 

- M2449, upptecknad 1929 i Södra Rörum Socken, Fosta härad. Berättaren född 1853 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”Ytterst torde seden med vårdträd bottna i forna tiders natur- och trädkult. ”Vård” i denna 

bemärkelse fattas i modern mening utan i enlighet med den gamla folktron och såsom 

bestämning på människosjälen tänkt naturvätte och skyddsvärn och bunden vid människan 

från födelsen till dödsstunden. Vårdträdet skulle tjäna som hemvist för gårdens vättar.” 

- M3954, upptecknad 1933 i Väsby socken, Luggude härad. Berättaren född 1843 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

” […] Då han sågat igenom halva stammen kom det från ett självverkat hål i stammen en 

hydra, vilken hade 7 huvud […].” 

- M3784, upptecknat 1933 i Lövestad socken, Färs härad (Folklivsarkivet, 2017). 

 

Offring/bett böner 

På samma sätt som vårdträden ej får skadas då man skall drabbas av otur, berättas det om hur 

man försöker påverka sin lycka genom att hålla en god relation till trädet och de väsen det 

inbegriper.  

 

”Till lucia skulle julölet alltid vara bryggt, och som gammal god sed bjöd skulle man alltid 

hälla litet öl på ett av gårdens vårdträd, detta för att ej andarna skulle förstöra brygden.” 

- M4138, upptecknat 1934 i Tossjö socken, Norra Åsbo härad. Berättaren född 1860 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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”De gamla trodde fullt och fast, att ett sådant träd ägde förmåga att skydda gården för 

varjehanda olyckor: för eldsvådor, tjuvar, sjukdomar, nöd och elände, vid dem bedit och 

offrat särdeles om torsdagskvällarna och före högtiderna. Offren ha merendels varit mjölk 

och öl, som gjutits över trädets rötter.” 

- M10675, upptecknad 1948 i Broby socken, Västra Göinge härad. Berättaren född 1877 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

Kulturarv 

Vårdträden har utöver sitt lyckosymbolvärde, även respekterats då de växt på samma gård i 

flera generationer. Trädens höga ålder och hur detta gör det till en släktklenod, gör också att 

vårdträden betraktas med vördnad. 

 

”Ännu stå en del dylika träd kvar i dessa bygder, av vilka åtskilliga äro av aktningsvärd 

ålder. Generation från släkten har kommit och gått, ofred har rasat byar med gårdar har 

bränts ned, freden har kommit, nya släkten har byggts upp och träden har trotsat tidens 

växlingar, och växt i fredens hägn!” 

- M10675, upptecknad 1948 i Broby socken, Västra Göinge härad. Berättaren född 1877 

(Folklivsarkivet, 2017). 

 

”När en gammal gård i Tryde såldes för flera år sedan, sade ägaren till dem som köpte 

gården. Detta vårdträd som står här på gården och stått här i flera släktled tillbaka, vill jag 

du skall taga på ditt hedersord att icke hugga ned, ty det är som en värdefull familjeklenod. 

[…] Över de vårdträd som man så ofta får se på gårdarna, vilar något tilltalande. De står 

där liksom ett gammalt minne från släktled tillbaka.” 

- M3784, upptecknat 1933 i Lövestad socken, Färs härad. Berättarens födelseår okänt 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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Praktisk användning 

Vårdträden har även fyllt en praktisk funktion som exempelvis solskydd. 

 

”Dessa träd gåvo med tiden höga, luftiga valv, under vilka stugorna och deras folk funno 

skydd och hägn.” 

- M3954, upptecknad 1933 i Väsby socken, Luggude härad (Folklivsarkivet, 2017). 

 

Rot hämtad från lund 

Här berättas det om hur vårdträden har sitt ursprung i de heliga lundarna. 

 

”När en bonde i äldre tider i dessa bygder uppförde sig en gård, försummade han aldrig att 

på planen framför denna plantera ett träd, vars rot såvidt möjligt var, härledde sig från de 

heliga lundar, vilka sedan heden tid förefunnits i varje by.” 

- M10675, upptecknad 1948 i Broby socken, Västra Göinge härad. Berättaren född 1877 

(Folklivsarkivet, 2017). 
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Figur 5. Fotografi från akt M4822, fotot är taget på slutet på 1890-talet. Under bilden kan texten ”Obs! 

Stora vårdträdet!” utläsas. Fotograf: Okänd (Folklivsarkivet, 2017). 
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Intervjuerna 

Följande avsnitt presenteras genom diagram över svaren på de olika frågor som ställts med 

tillhörande citat ur intervjutillfällena. Det bör även här poängteras att detta inte är en statistisk 

undersökning, utan diagrammen fungerar som presentationsmetod för resultatet.  

 

 

Figur 6. Svar på frågan ”Vad är vårdträdet för trädart?”. Det bör tilläggas att pärlrönn som nämns är 

träd som har planterats men dött, och som nu ersatts av ett pilträd på samma plats. 

 

 

Figur 7. Svar på frågan ”Hur gammalt är trädet?”. 
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Figur 8. Svar på frågan ”Vem planterade trädet?” 

 

”De va min farfar som kom hit va […] och min far han har pratat om att han hade dem med 

sig hit som plantor” – Informant 16 

 

 

Figur 9. Olika svar på frågan ”Varför planterades vårdträdet?”. Detta diagram är en tolkning av de 

svaren som givits vid intervjutillfällena. ”Praktisk användning” är en samling av svaren ”skuggskydd”, 

”ljusgenomsläpp”, ”åskledare” och ”markör”. ”Traditionssyfte” är en tolkning av att trädet planterades 

och var menat som vårdträd. ”Estetik” och ”Vet ej” är ej omtolkade. 

                                                           
6 Informant nummer 1. Intervju den 6 februari 2018 
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Figur 10. Anledningar till varför specifik art valdes vid planteringen av vårdträden.  

 

”Jag kommer ihåg det här när jag satte den (trädet) snett och skulle ha den här bänken så 

tänkte jag på när jag reste i Slovenien, och där hade de då oftast lindar som by-vårdträd 

liksom på byplatsen, och de var gigantiska. Och då hade man bänkar under där och då tänkte 

jag lite […] det va nått av dem som va snett och det såg lite fräckt ut.” – Informant 27 

 

 

Figur 11. Vårdträd med avsiktlig sned plantering, se inspirationen till detta i citatet ovan. Foto: Stefan 

Holmqvist 

                                                           
7 Informant 2. Intervju den 15 februari 2018 
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”Historien bakom den här arten är att vi va på semester strax söder om Rom i en liten stad 

som heter Nemi, och den ligger i en sån här kastanjeskog. Och hela trakten där lever på sin 

kastanjeskog, så att när det blommar då så är där en otrolig massa bi och insekter i trädet va. 

Det luktar väldigt starkt när det blommar och det drar till sig insekter, sedan så blir det 

honung då av de har bina och det smakar på ett speciellt sätt. Och sen så då när kastanjerna 

faller till marken så drar det till sig vildsvin då där skinkan smakar av det här va, och sen 

rökar man skinkorna i röken från virket. Sen eldar man med det här också i sina spisar så att 

på kvällarna där så luktar där och sånt också på vintern. Så valde vi det här trädet va. Det är 

också ett led här i klimatdebatten liksom eftersom att klimatet blir varmare och varmare och 

det här är ju en art som hör till Sydeuropa eller Mellaneuropa så att vi trodde att det skulle ta 

sig lite bättre.” – Informant 38 

 

 

Figur 12. Vårdträd av arten Äkta kastanj (Castanea sativa). Inspirationskällan till valet av denna art 

kan läsas i citatet ovan. Foto: Stefan Holmqvist 

 

                                                           
8 Informant 3. Intervju den 4 februari 2018 
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”…så jag ville ha nått som va liksom speciellt och exklusivt och liksom visade nån slags 

status att jag hade koll. Så då valde jag väl medveten om […] alltså det är jätteblött här. Så 

jag valde Sorbus dodong, tre stycken, sånna med vita, alltså rödvita bär som utvecklades på 

Alnarp för då kanske 25 år sen av Rune Bengtsson. Så tänkte jag att det blir […] det är 

exklusivt för det finns inte runt omkring och det kan, det tål antagligen stå här och dom ger ju 

då vårblomning, de ger coola vita bär, de ger en fantastisk höstfärg och de ger nånting till 

fåglarna att äta. Så då planterade vi tre sånna […] dom grävde alltså tre meter djupt och tre 

meter brett och så fyllde vi det med bra jord, men de drunknade […] och då dog dom och så 

blev jag jätteledsen.” – Informant 29 

 

 

Figur 13. Vårdträd av arten Sorbus dodong. Vårdträden planterades för att visa status och expertis 

inom botanisk kunskap. Träden dog tyvärr och ersattes med pilträdet som beskrivs på sidan 39. Foto: 

Anna Peterson 

 

                                                           
9 Informant 2. Intervju den 15 februari 2018 
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Figur 14. Svar på frågan ”Sköter ni om trädet på något sätt? I så fall hur?”.  

 

”Sen likadant här stod ju ett stort bigarråträd […] så vi fick ta ner för det (vårdträdet) va ju 

hämmat på sidan […] så nu har det ju vuxit på det hållet med. Sen likadant där va ju en stor 

björk som stal mycket va, så det tog vi med ner. […] det gjorde vi för att…ja jag tycker det 

(vårdträdet) är fint.” – Informant 410 

 

”…vi har ju pratat om o gallra lite i kronan och så men det va ju mest för att det har vatt så 

mörkt inne i vår trädgård. Men nu när vi hamla´ lindarna istället så fick vi in ljuset så att nu 

så tänker vi nog att vi bara ska låta det va. Är där nån död gren som hänger löst så får man 

väl plocka ner den men i övrigt ska vi inte göra nånting.” – Informant 511 

 

 

Figur 15. Vårdträdet vars ”skötsel” diskuteras i citatet ovan. Till vänster kan lindarna åskådas som har 

kapats för att mer solljus ska tränga in i trädgården. Foto: Stefan Holmqvist 

                                                           
10 Informant 4. Intervju den 6 februari 2018 
11 Informant 5. Intervju den 5 februari 2018 
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Figur 16. Vårdträd med mer disciplinerad skötsel. Kronan klipps varje år för att den ursprungliga 

gårdsbilden ska bevaras (se foto nedan). Foto: Stefan Holmqvist. 

 

 

Figur 17. Samma vårdträd som på bilden ovan. Fotot är taget på 1930-talet. Fotograf: Okänd 
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Figur 18. Vårdträdens användningsområden. De olika kategorierna på x-axeln är tolkningar av svar 

som sedan har buntats ihop till olika kategorier. ”Hushåll” är en samlingskategori av svaren ”brasved”, 

”kompost” och ”matsyfte”. ”Främja djurlivet” är en samlingskategori av svaren ”fågelholk”, ”faunadepå” 

och ”foder”. ”Praktisk användning” är en samlingskategori av svaren ”solskydd”, ”regnskydd”, ”markör” 

och ”ljuddämpning”. ”Rekreation” är en samlingskategori av svaren ”plats för umgänge” och ”plats för 

lek”. ”Dekoration” är en samlingskategori av svaren ”dekoration inomhus”, ”konst”, ”belysning på 

trädet” och ”dekoration i trädet”. ”Traditionsaktivitet” är en omtolkning av svaret ”satt ut gröt vid julen”. 

”Trädgårdsaktivitet” är en omtolkning av svaret ”plantering av frö/ollon”. ”Generositet” är en omtolkning 

av svaret ”gåvor”. 

 

 

”När vi flyttade hit för 25 år sen […] då va min dotter ett par år gammal bara […] Så då när 

hon växte upp här då när vi hade flyttat hit så på jularna så satte vi ut en tallrik gröt till 

hustomten som vi sa då. Och då satte vi den vid trädet av nån anledning, varför vet jag inte 

men för jag kopplade inte det så […] hustomte tänkte man mer att det va nån som va inne i 

stallet eller så, men på nått sätt så kopplade man det undermedvetet till det här trädet. Och 

det tyckte vi va jättekul ända till hon växte upp och blev äldre och fick reda på att det inte va 

ju inte tomten som hade ätit upp gröten utan det va ju jag som hade tatt bort den.” – 

Informant 612 

 

                                                           
12 Informant 6. Intervju den 8 februari 2018 
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”Man kan sitta där när det regnar va, så kan man sitta där under med trädgårdsmöblerna, 

för det tar tid innan det kommer nått emellan.” – Informant 713 

 

 

Figur 19. Vårdträd av arten valnöt (Juglans regia) som diskuteras i citatet ovan. Under trädet samt till 

vänster kan man se stubbar från träd som har kapats för att vårdträdet ska få växa mer fritt. På 

stubben precis intill vårdträdet har en skiva monterats på som nu tjänar som fikabord. Foto: Stefan 

Holmqvist 

 

”Alltså vår ena son är ju gymnast, så här står ju två stora studsmattor från våren och fram ut 

på hösten. Sen använder vi den (kojan) att hoppa ifrån ner på studsmattan […] sen har vi 

aldrig gjort nått tak på den (kojan), vi har inte känt att det passat in riktigt och vi vill ju inte 

göra för stor inverkan på trädet heller […] sen ska det va lite att ungarna kunde snickra lite 

själva […] barnen måste ju få lov att ha sin kreativitet.” – Informant 814 

 

 

Figur 20. Vårdträd av arten skogslönn (Acer platanoides) diskuteras i citatet ovan. En koja har 

monterats upp i trädet i pedagogiskt och rekreativt syfte för ägarnas barn. En lina har även fästs i 

trädet som löper till vänster. Foto: Stefan Holmqvist 

                                                           
13 Informant 7. Intervju den 6 februari 2018 
14 Informant 8. Intervju den 15 februari 2018 
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Figur 21. Svar på frågan ”Hade ni planterat ett nytt vårdträd om det nuvarande försvunnit?” 

 

 

 

Figur 22. Olika anledningar till varför ett nytt vårdträd ska planteras om det nuvarande hade försvunnit. 

”Kulturarv” är en tolkning av svar som ”vill bevara som det ser ut” och ”föra tradition vidare”. ”Samma 

anledning som vid första planteringen” syftar till de två personer som själva har planterat vårdträdet 

(Sorbus dodong och Äkta kastanj). ”Klarar sjukdomar bra”, ”estetik” och ”växer snabbt” är svar som 

givits av folk som hellre vill ha en annan vårdträdsart än det nuvarande vid ny plantering. 
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Figur 23. Svar på frågan ”Hade ni planterat samma art vid ny plantering?” 

 

 

 

Figur 24. Anledningar till varför ett nytt vårdträd ej kommer att planteras om det nuvarande hade 

försvunnit. 
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Figur 25. Vad vårdträden har för betydelse för de olika personerna som blivit intervjuade. Staplarna på 

x-axeln är samlingskategorier av olika svar. ”Kulturarv” är en tolkning av svaren ”tillhör gårdsbilden”, 

”personlig koppling till äldre generation/ägare”, ”kulturellt värde”, ”nostalgiskt värde” och ”döpt gård 

efter trädet”. ”Sinnesstimulans” är en tolkning av svaren ”stimulerar sinnen”, ”fint att följa årstiderna”, 

”kulinarisk betydelse”, ”rogivande” och ”estetiskt värde”. ”Frustration” är en tolkning av svaren ”arbete”, 

”står i vägen” och ”oro”. ”Socialisering” är en tolkning av svaren ”att kunna ge gåvor betyder mycket”, 

”uppmärksamhet betyder mycket” och ”betyder mycket som rekreationsplats”. ”Stolthet”, ”Respekt” 

och ”Representerar hem” är kategorier som ej är omtolkade.  

 

”det (trädet) är en bit av gården, jag kan inte tänka mig gården utan det, jag tittar på den 

flera gånger varje dag, det är det första man tittar på morgonen. Det skapar en trygghet, en 

känsla av gamla tider.” – Informant 915 

 

Figur 26. Vårdträd av arten Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) som diskuteras i citatet ovan. 

Trädet anses vara en del av gården. 

                                                           
15 Informant 9. Intervju den 9 februari 2018 
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”Jag tycker ju det (trädet) ska va kvar, men sen samtidigt är man ju rädd för alla (grenar). 

Här är ju nån som har brustit och hänger rakt ner på stalltaket. […] Det blir ju hela tiden det 

här, för det har ju med försäkringar och sånt med o göra. För har man en sån här gren till 

exempel som blåser ner […] jag är ju skyldig att hålla denna, alltså jag måste ju se risken för 

annars så försäkringsmässigt blir ju jag lidande.” – Informant 1016 

 

 

Figur 27. Oro över vårdträdet som diskuteras i citatet ovan. På bildens högra sida kan man se hur en 

gren växer in ovanför taket på byggnaden.  

 

”Det (trädet) betyder ju mycket va. Det stimulerar ju alla sinnen. Alltså det är ju inte så 

många träd som luktar så gott som detta när det blommar. Och det är ju inte så många träd 

som är så distinkta vad det gäller blomning, vad det gäller fruktsättning, vad det gäller när 

löven slår och när det avlövas och så.” – Informant 2 

 

”Det är behagligt att ha ett träd så på gården som ger skugga på sommaren. Alltså när man 

sitter här ute och fikar och äter och sånt så är det väldigt skönt faktiskt.” 

- Informant 1117 

 

”Den (trädet) är ett litet signum för gården. Dom flesta vet ”där det är en sån stor blodbok”, 

det är många som vill titta på den, helst i augusti när den är som svartast.” – Informant 1218 

                                                           
16 Informant 10. Intervju den 18 februari 2018 
17 Informant 11. Intervju den 4 februari 2018 
18 Informant 12. Intervju den 9 februari 2018 
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Jämförelse mellan arkivakterna och intervjusvaren 

Nedan presenteras en tabell där en jämförelse mellan arkivhandlingarna och de utförda 

intervjuerna görs. De begrepp som inbegriper folktro är ”Offring”, ”Tro om lycka/olycka”, 

”Hemvist för väsen”, ”Andakt”, ”Trädet rörs ej” samt ”Rot hämtad från offerlundar”. 

 

Tabell 1. Jämförelse av vårdträdens betydelse och användningsområden mellan Lunds universitets 

folklivsarkiv och svaren från de olika intervjutillfällena. 

Användningsområden/Betydelse   Dåtid 2018 

      

Offring    x x 

Tro om lycka/olycka   x  

Estetik    x x 

Hemvist för väsen   x  

Rekreation/socialisering  x x 

Skydd mot åska   x  

Rot hämtad från offerlundar  x  

Praktisk användning   x x 

Andakt    x  

Trädet rörs ej   x x 

Kulturarv    x x 

Hushåll     x 

Främja djurlivet    x 

Respekt    x x 

Frustration   x x 

Stolthet     x 

Representerar hem    x 

Dekoration    x 

Trädgårdsaktivitet    x 

Generositet    x 
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Diskussion 

Vad betyder resultaten? 

Resultaten visar att synen på dagens vårdträd har förändrats i vissa anseenden, men att den 

fortfarande lever kvar i andra traditionella meningar. Ser man till tron om att träden skulle 

tjäna som boning för gårdens väsen så verkar detta vara ett synsätt som mer eller mindre är 

utdött. Rädslan och oron för att drabbas av otur om trädet skadas verkar idag inte vara 

speciellt etablerad i folks medvetande, utan man sköter istället många gånger om sina vårdträd 

och ”skadar” dessa utan någon större reflektion på huruvida detta kommer påverka ens tur 

eller ej. Istället verkar många gånger ”skadandet” ses som något positivt då fågelholkar och 

avklippta grenar och kan gynna den biologiska mångfalden.  

Vårdträdstraditionerna verkar trots detta leva kvar i vissa bemärkelser då vissa svar visar på 

att man gärna vill att trädet ska stå orört och få växa fritt, samtidigt som andra traditioner som 

offring av gröt vid jul fortfarande förekommer. Dagens vårdträd verkar också fortfarande föra 

med sig en sorts respekt, vilket också är en likhet mellan dåtid och nutid. Vad denna respekt 

dock grundar sig i är orsaker som både förenar och skiljer intervjuerna och det historiska 

materialet. Förut verkar respekten direkt grunda sig i trädets roll som siare om tur och otur, 

samt indirekt då respekten egentligen låg hos de väsen som bebodde träden, om dessa 

respekterades skulle människorna respekteras i gengäld. Respekten för trädet som 

framtidssiare eller hem för väsen verkar inte leva kvar idag utan verkar idag mer handla om 

att trädet högaktas om det är gammalt och har stått på samma plats i generation efter 

generation. Dock verkar detta inte vara något nytt sätt att se på vårdträden då resultaten från 

både intervjuerna och frågelistorna ger exempel på att träden har levt inom släkten i flera 

generationer och därför värderas högt. Träden verkar också högaktas även om det inte är en 

släktklenod, utan trädets storlek och ålder i sig verkar många gånger vara nog för att en känsla 

av respekt ska inges.  

Dessa skiljaktigheter och likheter kan länkas samman med Ebbe Schöns resonemang som har 

presenterats i bakgrunden angående folktrons roll för människor i gångna och moderna tider. 

Vårdträdet tjänar som representant för tron på ödet, då trädets hälsa konstant tolkats som ett 

omen om hur framtiden för gården och dess människor ser ut. Tron om väsen kan mycket väl 

också ha tjänat som uppfostringsverktyg för barn för att en respekt för trädet, och naturen i 

allmänhet, ska inges. Vidare speglar nutidens syn på vårdträden det rationella och logiska 

tänkande som Schön diskuterar. Då föreställningarna om vårdträdet som hemvist för väsen 
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eller siare om framtiden grundar sig i okritiska och ej ifrågasättande uttalanden, tenderar vi att 

vifta bort dessa teorier då de ej faller inom logikens ramar. Trots detta lever en del av 

vårdträdstraditionerna kvar, kanske som en del av detta ”mekaniska” handlande som Schön 

resonerar om (Schön 2004, s.8–12). ”Att ta i trä” lever t.ex. möjligen fortfarande kvar som ett 

spår från våra förfäders träddyrkan. En informant satte ut gröt vid trädet under julen fast än 

denne utan större reflektion över varför tallriken placerades just där. Det visar sig också att 

vissa väljer att inte sköta om sitt vårdträd utan låter de växa fritt. Detta skulle också kunna ses 

som en del av det mekaniska handlande, och likaså planteringen av vårdträdet i sig. Att inte 

röra ett vårdträd, precis om att ha ett vårdträd växande på sin gårdsplan eller nära sin boning, 

är möjligen mer rotat i oss än vi själva är medvetna om.  

Synen på trädet som ett kulturarv verkar inte heller vara ett nytt fenomen. Vårdträden har 

beskrivits som släktklenoder i både det historiska materialet och i underlaget från 

intervjuerna. Det visar sig att trädet har ett värde för att det ”tillhör gården” och att man vill 

bevara platsen så som den ”alltid” har sett ut. Gunnarsson, Saltzman & Sjöholms resonemang 

angående gamla växters roll i trädgården som privata kulturarvsskapande processer kan 

kopplas till de resultat som har presenterats (Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm 2017, s.295–

297). Då vårdträden många gånger är gamla har de många historier knutna till sig och kan 

därför inge den känsla av ursprung och autenticitet. En informant berättade t.ex. om hur hans 

farfar hade med sig kastanjeplantor som han planterade på gårdsplanen, vilket gör att träden 

på så vis har en historia knutet till sig om både gården, de äldre släktingarna samt familjen 

som bor kvar där än idag. En annan informant låter sin lönn hamlas varje år för att bevara den 

ursprungliga gårdsbilden som kan ses på de två bilderna på sidan 43. Detta beteende skulle 

också kunna kopplas till resonemanget angående ursprung och autenticitet. Då vårdträdets 

ålder i samband med dess ”ursprungliga” utseende bevaras, bibehålls även dess historiska 

betydelse och berättelse som trädet innefattar.  

Resultaten visar även att många är villiga att plantera ett nytt vårdträd om det nuvarande har 

försvunnit av någon anledning, och att viljan bakom detta dessutom ligger i att vårdträden 

betraktas som ett kulturarvsobjekt. Planteras ett nytt vårdträd om det gamla försvinner berättas 

på så vis historien vidare om det föregående trädet som stod där tidigare, vilket gör att känslan 

av ursprung och autenticitet som det gamla trädet inbegrep fortfarande finns kvar i det nya 

trädet så länge människorna som vet historien bakom trädet/träden finns kvar att berätta dessa. 

Detta kan möjligen vara den bakomliggande anledningen till att viljan inte finns hos de äldre 

som inte vill plantera ett nytt vårdträd p.g.a. deras höga ålder. Om inte trädet hinner växa till 
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sig, och på så vis knyta historier till sig under den mer begränsade tid som de äldre 

människorna har kvar att leva, så minskar möjligen viljan till att utföra en ny 

vårdträdsplantering.  

Smiths resonemang angående aktiviteter som kulturarv kan även relateras till en 

vårdträdsplantering (Smith, s.53–57). Precis som att vårdträdet som objekt fortfarande lever 

kvar, lever även aktiviteten kvar då resultaten visar på att vissa av de intervjuade själva har 

planterat sina vårdträd. Dessutom finns viljan kvar att plantera ett nytt träd om det nuvarande 

försvinner. Kulturarvet lever därför inte kvar endast i träden i sig själva, utan även i oss 

människor och i planteringsaktiviteten som utförs.  

Ser man till den rekreativa användningen utav vårdträden verkar dessa aspekter vara till viss 

del oföränderliga genom tiden, även om vissa aktiviteter som skett förr i tiden skiljer sig från 

de som sker idag. Böner och offring verkar exempelvis inte vara de huvudsakliga aktiviteterna 

man ägnar sig åt runt vårdträdet längre, men att aktivitet fortfarande sker och att vissa av 

dessa är oföränderliga kan man inte blunda för. Vårdträden beskrivs historiskt sett som en 

samlingsplats för gårdsfolket, vilket också resultaten från intervjuerna visar på. Att t.ex. sitta 

under trädet under en solig dag för skugga sig och för att umgås verkar fortfarande vara ett 

fenomen som lever kvar. Dessa aktiviteter kan mycket väl vara del utav de identitetsskapande 

processer som Norberg-Schultz tar upp angående platser som bidragande faktorer till 

mänsklig identitetsutveckling och konstruktionen av att ”känna sig hemma” (Norberg-

Schultz, 1980 s.21). Många av de intervjuade har svarat att vårdträdet tjänar som 

umgängesplats då man fikar där, eller att barnen har lekt i trädet när de var små. Vad som 

också kan vara avgörande för identitetsutvecklingen och känslan av ett hem, kan vara trädets 

utseende och roll som referens till hur årstiderna skiftar, vilket också trädet benämns som. Hur 

platsen på dessa vis sätter sin prägel på folk i deras minnen kan möjligen vara det som bygger 

den kulturarvsbild av trädet som nämns ovan. 

Med utgångspunkt från Gunnarssons, Saltzmans & Sjöholms resonemang, skulle 

vårdträdsplanteringen i sig, valet av art samt skötseln av trädet, kunna ses som en handling för 

att uttrycka sin identitet (Gunnarsson, Saltzman & Sjöholm 2017, s.58–60). 

Inspirationskällorna kan vara många, och gårdsplanen där vårdträdet planteras kan på samma 

sätt som trädgården ses som en plats där ens smak, distinktion och identitet manifesterar sig i 

ett fysiskt ting, i detta fallet i form av ett vårdträd. 
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Bland de olika personerna som blivit intervjuade har vi sett en del olika anledningar till varför 

vårdträden har planterats på gårdsplanerna. En informant ville t.ex. uttrycka sin expertis inom 

botanik genom att plantera pärlrönnarna då ett hopp fanns om att de skulle klara av de 

naturliga förutsättningarna vid platsen informanten bodde på. När detta fallerade planterades 

istället ett pilträd i en sned position med inspiration från en plats som besökts vi en 

utlandsresa.  

Inspiration från barndomen verkar också finnas med vid artvalet av ett vårdträd. En informant 

talar exempelvis om att denne hade kunnat tänka sig att plantera en rönn om det nuvarande 

vårdträdet skulle försvinna, då personen mindes från barndomen hur det växte en rönn på 

föräldrarnas gård. 

Ett annat val av vårdträd har skett genom en resa till Sydeuropa där en fascination föddes för 

hur trädarten var av agrar betydelse för lokalbefolkningen och hur artens sydeuropeiska 

ursprung skulle klara av framtidens potentiellt varmare klimat i Sverige.  

Hur skötseln av vårdträdet ser ut kan också grunda sig i denna tanke om identitet. Vårdträdens 

olika utseende grundar sig liksom valet av art och planteringen i sig, i hur ens personliga 

preferenser ser ut. Många vill exempelvis att träden mest ska få växa fritt, så länge som inte 

träden utgör en fara för de intilliggande byggnaderna. Andra klipper trädet årligen för att få en 

snygg rektangulär form på vårdträdet. 

Agerandet i att plantera ett vårdträd i olika tider, och anledningarna bakom detta kan förstås 

ur Norberg Schultz teori om att människan skapar sig en plats (place) genom att dels förstå de 

naturgivna förhållandena och genom att frambringa de meningar som ligger ”under ytan” i en 

given miljö (Norberg-Schultz, 1980 s.11–18). Även om anledningarna bakom en 

vårdträdsplantering samt synen på vårdträd delvis har förändrats, verkar det som att en 

gårdsplan fortfarande anses vara en miljö där ett träd ska stå. Ett vårdträd verkar alltså 

fortfarande vara ett ting som ligger ”under ytan” när man beskådar en tom gårdsplan. 

Norberg Schultz resonemang angående identitet till en plats och att ”känna sig hemma”, kan 

också kopplas till resultaten. Vårdträdet har ibland ett symbolikvärde där det ”representerar 

hem”, samt att kulturarvsaspekten inbegriper att vårdträdet anses vara en del utav gården och 

hemmet. På samma sätt som Norberg Schults beskriver mannen som kände sig hemma genom 

att bara känna igen ett kullerstensmönster, inger troligen åsynen av vårdträden en känsla av att 

vara hemma när det beskådas.     
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För att knyta Norberg-Schultz resonemang till Saltzman om det föränderliga landskapet, kan 

det avslutningsvis sägas att vissa aspekter kring vårdträd har förändrats men att andra 

fortfarande finns kvar. Vad som är intressant med utgångspunkt från Saltzmans teori är att 

vårdträden fortfarande finns kvar och att de fortsätter att planteras, totts att aspekter har 

förändrats inom vårdträdskulturen. Vårdträdet fortsätter alltså att vara ett landskapselement då 

kulturen av det lever kvar i både traditionell och omformad mening. 

 

Vidare forskning 

En intressant studie vore att se i vilken mån vårdträden existerar fysiskt idag i jämförelse med 

gångna tider. Detta hade varit möjligt att undersöka genom att exempelvis jämföra historiskt 

och modernt kartmaterial. 

Ett annat forskningsområde är naturskyddssektorn. Hur väl skyddas vårdträden idag? Finns 

det någon möjlighet att utforma ett naturskydd för vårdträden som både biologisk -och 

kulturarvssymbol? Punktobjekt som stora träd har skyddats under kategorin ”naturminne”. 

Vårdträden hade möjligen här kunnat hamna i en liknande kategori, om inte en helt egen.  

Vilken betydelse har vårdträden för den biologiska mångfalden? Många av vårdträden är 

gamla vilket gynnar många olika organismer. Att undersöka om det exempelvis lever 

rödlistade arter i eller på vårdträden kan bidra till hur man kan arbeta med bevarande av arter 

på landsbygden.  

Hur skiljer sig synen på vårdträd mellan olika landskap? En geografisk komparativ studie 

mellan exempelvis Blekinge och Småland hade varit intressant för att se huruvida människors 

synsätt kring vårdträd skiljer sig beroende på geografiska avvikelser. 
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Tack 

Tack till alla som har ställt upp på att bli intervjuade om era vårdträd. Er kunskap är 

ovärderlig har utan er hade den här studien aldrig blivit av. Tack till min handledare Patrik 

Olsson som har hjälpt mig genom arbetets gång. Tack till lärarna på 

Landskapsvetarprogrammet som kommit med tips och stöd genom studiens gång. Tack även 

till Elof Helgesson som tog sig tid att följa med som sällskap under bilturerna. Stort tack till 

Hedvig Jansson som stöttat mig under uppsatsens genomförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Referenser 

Billqvist, Magnus, Blomberg, Per & Billqvist, Magnus (2003). Skånska jätteträd: deras 

förekomst, betydelse och historia. Lund: Naturskyddsföreningen i Skåne 

 

Egerkrans, Johan (2013). Nordiska väsen. Stockholm: B. Wahlström 

 

 

Eliade, Mircea (1959). The sacred and the profane: the nature of religion : [the significance 

of religious myth, symbolism, and ritual within life and culture]. New York: Harcourt Brace 

Jovanovich 

 

Folklivsarkivet (2017). Dokument ur Manuskriptarkivet 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/dokumentsamling/,  

Manuskriptnummer som berör studien: M2426, M2446, M2449, M3780, M3784, M3852, 

M3954, M4138, M4342, M4822, M8971, M9002, M10675 

[2018-01-20 – 2018-03-14] 

 

Folklivsarkivet (2017). Folklivsarkivets historia – Det började i en skrubb under trappan. 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/om-folklivsarkivet/folklivsarkivets-historia/, [2018-03-29] 

 

Folklivsarkivet (2017). Luf frågelistor 001–050 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/forskning/fragelistor/luf-001-050/,  

Frågelistor som berör studien: Luf 1, Luf 3, Luf 21, Luf 26, Luf 30, Luf 34 

[2018-09-19] 

 

Folklivsarkivet (2017). Tematiska frågelistor. 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/forskning/fragelistor/, [2018-08-20] 

 

Gunnarsson, Allan (1988). Träden och människan. Stockholm: Rabén & Sjögren 

 

Gunnarsson, Allan, Saltzman, Katarina & Sjöholm, Carina (2017). Ett eget utomhus: 

perspektiv på livet i villaträdgården. Göteborg: Makadam 

 

http://www.folklivsarkivet.lu.se/samlingar/intervjuer-och-fragelistsvar/dokumentsamling/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/om-folklivsarkivet/folklivsarkivets-historia/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/forskning/fragelistor/luf-001-050/
http://www.folklivsarkivet.lu.se/forskning/fragelistor/


 

58 
 

Helgesson, B. (2008) Träd och tro. I Jakobsson, Å & Lilja, H. (red.) Fulltoft naturcentrum – 

vägen ut. Kristianstad, ss. 67–68. 
 

Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof (1864–1868). Wärend och wirdarne: ett försök i svensk 

ethnologi. Stockholm: Norstedt 

 

Kardell, Örjan (2004). Hägnadernas roll för jordbruket och byalaget 1640-1900. Diss. 

Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2004 

 

Meijer, Bernhard, Westrin, Theodor, Berg, Ruben G:son, Söderberg, Verner & Fahlstedt, 

Eugène (red.) (1904-1926). Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. 

Ny, rev. och rikt ill. uppl. Stockholm: Nordisk familjeboks förl. 

 

Nationalencyklopedin, asgård https://www-ne-

se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asg%C3%A5rd, [2018-03-27] 

 

Nationalencyklopedin, Hel. https://www-ne-

se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hel, [2018-03-27] 

 

Nationalencyklopedin, Midgård. https://www-ne-

se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/midg%C3%A5rd, [2018-03-27] 

 

Nationalencyklopedin, vård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vård-(folklore), 

[2018-01-03] 

 

Nationalencyklopedin, vårdträd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vårdträd, 

[2018-01-03] 

 

Norberg-Schulz, Christian (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. 

New York: Rizzoli 

 

Riksantikvarieämbetet (2018). Det här är biologiskt kulturarv. 

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/, 

[2018-09-17] 

https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asg%C3%A5rd
https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/asg%C3%A5rd
https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hel
https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hel
https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/midg%C3%A5rd
https://www-ne-se.ezproxy.hkr.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/midg%C3%A5rd
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vård-(folklore)
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vårdträd
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/


 

59 
 

Saltzman, Katarina (2001). Inget landskap är en ö: dialektik och praktik i öländska landskap. 

Diss. Lund : Univ., 2001 

 

Schlyter. Ulrika (2009). Vårdträd – väl avvägda val. Kandidatuppsats, Fakulteten för 

landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och jordbruksvetenskap. Alnarp: Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU). https://stud.epsilon.slu.se/12696/1/schlyter_u_171020.pdf,  

[2018-09-17] 

 

Schön, Ebbe, Folktrons ABC, Carlsson, Stockholm, 2004 

 

Schön, Ebbe (1986). Älvor, vättar och andra väsen: en bok om gammal folktro. Stockholm: 

Rabén & Sjögren 

 

Smith, Laurajane (2006). Uses of heritage. New York: Routledge 

 

Swahn, J.Ö (u.å). 

Nationalencyklopedin, tomte. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tomte, [2018-

01-02] 

 

Swenson, Bo (2004). I vårdträdets skugga: [folklivsskildringar]. Degeberga: Ultima Thule 

 

Tillhagen, Carl-Herman (1995). Skogarna och träden: naturvård i gångna tider. Stockholm: 

Carlsson 

 

Tunón, Håkan & Westin, Anna (red.) (2010). Nycklar till kunskap: om människans bruk av 

naturen. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien & Centrum för biologisk 

mångfald 

 

 

 

 

 

 

 

https://stud.epsilon.slu.se/12696/1/schlyter_u_171020.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tomte

