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1. Soldattorpet

2. Byskolan

I början av 1800-talet innan laga skifte I början av 1800-talet innan laga skifte 
låg bondgårdarna ofta tätt ihop i byn. Det låg bondgårdarna ofta tätt ihop i byn. Det 
fanns många byggnader och oftast ingen fanns många byggnader och oftast ingen 
plats att odla på i direkt anslutning till plats att odla på i direkt anslutning till 
husen. Kålgård, humlegård och trädgård husen. Kålgård, humlegård och trädgård 
(fruktträdgården) låg utanför bond-(fruktträdgården) låg utanför bond-
gården och kunde ägas gemensamt av gården och kunde ägas gemensamt av 
byn. Gårdar kallades de eftersom de var byn. Gårdar kallades de eftersom de var 
inhägnade som skydd mot de frigående inhägnade som skydd mot de frigående 
betesdjuren. betesdjuren. 

På mangården står vårdträdet mitt På mangården står vårdträdet mitt 
på gårdsplanen. Folket som bodde på på gårdsplanen. Folket som bodde på 
bondgården trodde att trädet hade kraft bondgården trodde att trädet hade kraft 
att skydda mot olycka. I kålgården finns att skydda mot olycka. I kålgården finns 
grödor som kan ha odlats på bondgårdar i grödor som kan ha odlats på bondgårdar i 
Västmanland vid 1850-talet. Här hittar du Västmanland vid 1850-talet. Här hittar du 
perenna grönsaker och örter såsom Gode perenna grönsaker och örter såsom Gode 
Henriks målla, piplök och mejram. Det Henriks målla, piplök och mejram. Det 
finns också kålrot, gråärter och schalot-finns också kålrot, gråärter och schalot-
tenlöken ’Margit Olivia’. Sedan år 1900 tenlöken ’Margit Olivia’. Sedan år 1900 
eller ännu tidigare har den gått i arv på eller ännu tidigare har den gått i arv på 
kvinnosidan och vandrat från Tortuna till kvinnosidan och vandrat från Tortuna till 
Orresta. Den är en form av potatislök, Orresta. Den är en form av potatislök, 
som var vanlig innan den gula löken kom som var vanlig innan den gula löken kom 
som sättlök.som sättlök.

10. Herrgården

6. Borgarträdgården

5-7. Stadskvarteret5-7. Stadskvarteret
Stadskvarteret med torget, Stadskvarteret med torget, 
gurkland, Tenngjutaregården med borgar-gurkland, Tenngjutaregården med borgar-
trädgården samt arbetarbostaden med trädgården samt arbetarbostaden med 
sin bakgård visar en bild av en västman-sin bakgård visar en bild av en västman-
ländsk stad runt sekelskiftet 1900. ländsk stad runt sekelskiftet 1900. 

5. Gurkodling
I stadskvarteret finns förstås ”Västerås-
gurka”. I Västerås har gurka odlats sedan 
1700-talet. Stadens gurkodlare blev så 
bra på detta, både med odling och med 
inläggningar, så att staden kom att ge 
namn åt hela gruppen frilandsgurkor. 

Framför prästgården finns prydnadsträd-
gården med en slingrande gång, rabatter 
och ett vårdträd i form av äppelträdet    
’Råby Rubin’. På baksidan ligger en inhäg-
nad kryddgård och en kuphumlegård un-
der utveckling. Gård kallas det eftersom 
odlingen var inhägnad för att utestänga 
gårdens djur. Prästerna var ofta duktiga 
odlare, både i trädgård och på åker. De 
spred sina odlingskunskaper och växter 
till andra. Prästerna kunde också fungera 
som traktens läkare.

I kryddgården förr i tiden växte inte bara 
kryddor utan även grönsaker, blommor, 
tobak och humle. Ordet krydda hade en 
vidare betydelse förr än hur vi använ-
der ordet idag. Ofta fanns det också en 
kålgård och där odlades främst kål (vitkål, 
kålrot och grönkål) men också bondbö-
nor, ärtor och andra grönsaker. Under 
flera hundra år var det dessutom lag på 
att flertalet skulle odla humle. Detta gjor-
des i första hand i särskilda humlegårdar. 
Beroende på hur de anlades, kallades de 
för ris-, säng- eller kuphumlegård. 

4. Kolonistugans trädgård

Museets potager är en trädgårdsmiljö 
som tillhör stadskvarteret men inte är 
styrd av någon speciell tidsepok. I de 
stora bäddarna blandas ettåriga som-
marblommor och grönsaker med växter 
ur vår levande samling och klonarkiv. I 
pumpatunneln kan du smyga under stora 
pumpablad och hängande pumpafrukter. 
I insektshotellet kan solitärbin lägga sina 
ägg och hitta nektar och pollen i rabat-
terna bredvid. Miljön är under utveckling 
och kommer att växa fram med tiden.

Till herrgården hör också en fruktträdgård 
och en engelsk park under utveckling. 
Trädgården kan delas upp i två skilda 
trädgårdsideal; barocken och den engel-
ska parken. Vid herrgården visar sig ba-
rocken i de långa vidsträckta siktlinjerna 
ut över landskapet, de tuktade liguster-
häckarna och raka linjer på grusgångar 
och i lindallén. Den engelska parken, eller 
landskapsparken, var ett trädgårdsideal 
som infördes på slutet av 1700-talet. Den 
strikt symmetriska barocka trädgården 
förenklades och fick nu en ny stil bredvid 
sig. Den engelska parken skulle se naturlik 
ut med slingrande gångar, överraskningar 
som lusthus, grottor, eremithyddor och 
statyer. Parken hade förutbestämda sikt-
linjer och var helt igenom anlagd. Skogs-
backen på herrgårdens östra sida är tänkt 
att i framtiden formas till en engelsk park. 
Idag finns där ett lusthus, ett dass och 
några stigar.

Fruktträdgårdar fanns vid varje herrgård 
och vid herrgården i Hallstahammar har 
frukt odlats sedan minst 1747. Fruktod-
ling drevs på platsen fram till 1960-talet. 
På museet växer idag 15 fruktträd som är 
gjorda av ympris från träden i Hallsta-
hammar och fyra stycken från Aggaröns 
fruktträdgård. När träden bär frukt kan vi 
bestämma vilken sort det är. Än så länge 
har tre äppelträd blivit sortbestämda till 
’Stor klar astrakan’, ’Frösåker’ samt ’Grå-
gylling’ och ett päron till ’Bonne Louise’.               

Vid Råsbo skola kan du se hur en skol-
trädgård kunde se ut på 1910-talet. Träd-
gårdsodling var en viktig del i barnens 
uppfostran. Vid skolan finns idag växter 
som kommer från skolans ursprungliga 
plats i Råsbo som den sibiriska ärtbus-
ken, syrenen och rosen ’Agatha’. Men 
hur såg egentligen skolträdgården ut? 
Tidgare elever som gick i skolan i början 
av 1900-talet minns mest potatislandet 
och de sibiriska ärtbuskarna. 

Barnens köksväxtodling är inspirerad av 
litteratur från sekelskiftet 1900 om hur 
skolträdgårdar kunde se ut. Barnen som 
gick i skolan 1913 har blivit statister i 
nutidens odling och vid varje odlingsbädd 
sitter en skylt med deras namn. På fotot 
från 1913 står barnen framför staketet 
till skolområdet tillsammans med fröken 
Ellen Skagerlind. I köksväxtlandet hittar 
du äldre sorter som finns i priskuranter 
(prislistor) från början på 1900-talet.

Redan i slutet av 1800-talet fanns koloni-
områden i Sverige. Dessa gav stadens ar-
betare bland annat möjlighet till vistelse i 
det gröna, ett ökat socialt liv samt tillfälle 
att dryga ut hushållet med egenodlade 
grönsaker, frukt och bär. Museets koloni-
trädgård är under utveckling men stugans 
inredning och dess odlingar ska visa en 
kolonimiljö från 1950-talet. Förutsättning-
arna hade förändrats sedan sekelskiftet. 

På framsidan möter du en liten prydnads-
trädgård. På baksidan av stugan finns 
gräsmattan samt en mindre nyttoträdgård 
med köksland. Vid denna tid var det allt 
viktigare med avkoppling samt odling av 
prydnadsväxter. Grönsaker kunde köpas 
billigt i butik. Fördelningen nyttoträdgård 
respektive prydnadsträdgård varierade 
dock mellan olika koloniområden. 

Torgrundeln är en så kallad tapetgrupp 
som var modern från mitten av 1800-
talet. Exotiska växter och färgstarka som-
marblommor var mycket populära. De ar-
rangerades i rabatter med mönster efter 
den tidens mattor eller tapetmönster. 
Mönstret du ser kommer från 1800-talets 
trädgårdsböcker och växtvalet baseras 
huvudsakligen på det sortiment som 
fanns för drygt hundra år sedan.

9. Prästgården

8. Potager

3. Bondgården3. Bondgården

7. Torgrundeln

Soldattorpet speglar tiden vid sekelskiftet 
1900. Soldaten tilldelades en bit mark av 
rotebönderna och där odlade familjen 
för att överleva. I köksväxtlandet odlades 
grönsaker och kryddväxter. På museet 
växer förutom potatis, åbrodd och laven-
del också rabarber och pepparrot som är 
insamlade i Västmanland och ingår i vårt 
klonarkiv. 

Vid torpet växer flera krusbärsbuskar som 
är insamlade från länet. Fram till sekel-
skiftet 1900 fanns det fler sorter av krus-
bär än av vinbär. Vid soldattorpet växer 
till exempel krusbäret ’Röda Syltbär’ från 
Övertjärn.

Fruktträdgården vid torpet är nog den 
första fruktträdgård som anlagts utan 
att veta vilka sorterna är. Här finns träd 
som har samlats in från övergivna torp 
i Västmanland. När träden bär frukt kan 
vi bestämma om det är en inympad sort 
eller en frösådd.

Möt bruksherrgården från Hallstahammar 
genom att vandra upp genom lindallén. 
Lindallén består av 17 Hesselbyholms-
lindar och en parklind. Allén planterades 
11 maj 1926, två år innan herrgården 
sattes upp. Lindarna skänktes av Axel 
Ridderstolpe på Fiholm. Han berättade 
att trädens ursprung var från korgar som 
fraktade ostindiskt porslin på 1700-talet 
från Holland till godset Hesselbyholm 
i Södermanland. Korgarna kastades på 
sopbacken och där slog de rot. Plantorna 
togs tillvara då lindar var dyra och viktiga 
träd vid denna tid. Axel Ridderstolpes far 
fick plantor därifrån som han planterade 
och lät föröka. Idag finns klonen bara på 
Fiholm och Vallby Friluftsmuseum.

Detta är den borgerliga familjens lust-
trädgård runt sekelskiftet 1900. Familjen 
bor på övervåningen i Tenngjutaregården. 
Trädgården är deras finrum fast utomhus, 
så här är fullt av prydnadsväxter. Här satt 
Västerås borgerskap och drack punsch 
och njöt av sin blomsterträdgård. Trädgår-
den är anlagd enligt den tyska stilen som 
kom i mitten på 1800-talet. Symmetri och 
färgprakt var viktigt liksom prydnader 
såsom spegelklot och trädgårdssnäckor. 
Nästan alla växter du ser i trädgården är 
insamlade från länet.
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Vallby Friluftsmuseum - en oas i stan
Vallby Friluftsmuseum i Västerås är ett av Västmanlands mest populära besöksmål. Museet 
grundades 1921 och drivs idag av Västerås Stad.

Friluftsmuseet visar miljöer som människor i Västmanland levde och arbetade i en gång. 
Hus, djur, odlingar och landskap bildar en helhet. Museet arbetar med bevarande av 
levande samlingar av lantrasdjur och kulturväxter.

På Vallby Friluftsmuseum kan man ta natursköna promenader, uppleva västmanländsk 
kulturhistoria och äta god mat. Normalt arrangeras årligen programdagar såsom midsom-
marfirande, julmarknad, Levande museum samt konserter, kurser och föreläsningar. På 
grund av rådande Corona-situation är vårens och sommarens arrangemang inställda. Håll 
dig informerad via vår webbplats och sociala medier. 

Museiträdgårdsmästarens blogg
Följ museiträdgårdsmästaren och arbetet med trädgårdarna på Vallby Friluftsmuseum 
i Museiträdgårdsmästarens blogg. https://vallbyfriluftsmuseumblogg.wordpress.com

Öppettider
Museiområdet och restaurangen har öppet alla dagar året om. Konsthantverkarna har 
andra öppettider. På grund av rådande Corona-situation måste museets inomhusmiljöer 
hållas stängda under den närmaste framtiden. 
Läs mer om öppettider på www.vallbyfriluftsmuseum.se. 

Kontakta oss
Telefon   021-39 80 70
E-post    vallby.friluftsmuseum@vasteras.se
Hemsida   www.vallbyfriluftsmuseum.se
Besöksadress   Skerikesvägen 2, Västerås
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