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Bakgrund och metod
Med anledning av kommande planprogram för Odlaren, beläget sydöst om Eskilstuna, 
har följande förstudie utförts. Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga områdets 
kulturhistoriska förutsättningar för att ge en bild av vad för fördjupningar som kommer 
att behövas i det fortsatta programarbetet. I det inledande skedet har en översiktlig 
platsanalys utförts av egnahemsområdet Odlaren. De östra delarna av planprograms-
området har inte besökts inom ramen för förstudien, men här finns värden med 
kopplingar till det äldre odlingslandskapet som behöver utredas vidare i det fortsatta 
arbetet med projektet. Områdets historik har sammanställts genom litteraturstudier, arkiv-
studier och analys av historiska kartor. För att ge vägledning inför kommande planering 
har viktiga karaktärsdrag och värdebärare pekats ut och områdets kulturhistoriska värde 
har beskrivits översiktligt. 
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Historik
Bostadsområdet Odlaren tillkom genom bildandet av Odlarens egnahemsförening 1908. 
Initiativtagaren var redaktören för Eskilstuna-kuriren, Alfred Edling som av fastighets-
bolaget Kvinnersta-Gredby inköpte marken på 250 tunnland (125 ha) för byggandet av 
egna hem med möjlighet till odling. Området bestod då av glest bebyggd landsbygd 
med ett antal gårdar och torp med tillhörande jordbruksmark samt stora områden 
skogsmark.  

Södra delen av Skogvaktarvägen samt de gator som löper ut från den;  Fasanvägen, 
Gökvägen, Trastvägen, Bofinkvägen utgör områdets första utbyggnadsfas. Föreningens 
medlemmar köpte tomter för 150-180kr beroende på storlek och markinnehåll. De ur-
sprungliga tomterna var stora. Idealiskt skulle varje tomt bestå av ett tunnland odlings- 
och skogsmark (1 tunnland = 5000 kvm), ½ tunnland åker, ett tunnland sämre skogsmark 
och ett tunnland berg, men många tomter var till och med större än så. Jordlotterna skulle 
rymma mark för odling av potatis och grönsaker samt djurhållning med bland annat kor, 
höns och grisar. På Odlarens marker fanns också torv som delades upp i torvlotter för 

egnahemsägarna att bryta och använda som bränsle. För att ge en förståelse för de ur-
sprungliga tomternas storlek kan vi titta på exemplet Trastvägen 9A-E som ursprungligen 
var en tomt på ca 27 600 kvm, men som idag består av fem fastigheter. Det ursprungliga 
bostadshuset är numera rivet.

De första husen uppfördes 1909. 1910 fanns 16 hus i Odlaren. Vid början av 1980-talet 
fanns 89 hus. Med undantag för en grupp villor från 1960-talet var de flesta husen då från 
1908-1930-talet. De första utbyggnadsfasernas egnahemsvillor var enkla, panelklädda 
trävillor, ofta rödfärgade. Till huset hörde vanligen en liten veranda. Husen bestod i all-
mänhet av förstuga, ett rum, kök samt en vind.

1983 antogs en ny stadsplan för området. Planen innebar bland annat att många av 
tomterna avstyckades och att en förtätning skedde under 1980- och 1990-talet. Ett antal 
nya, mindre husgrupper har tillkommit i områdets utkanter under 1990- och 2000-talet. 

Fotografi från en av de tidiga etableringarna i Odlaren som visar på förekomsten av djurhållning. Fotografi på Fasanvägen 7 som ger en överblick över den stora naturmarkstomten.
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Fotografi på Fasanvägen 7 som ger en överblick över den stora naturmarkstomten.

Ursprunglig utbyggnadsplan för Odlaren från 1908.

Ursprunglig fastighetsgräns för Trastvägen 9, nu Trastvägen 9A-E.
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Typritningar för en liten enfamiljsvilla och en tvåfamiljsvilla. Från Odlarens egnahemsförenings arkiv. Typritningar för en tvåfamiljsvilla. Från Odlarens egnahemsförenings arkiv.
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Karaktärisering av området
En stor del av programområdet utgörs av egnahemsområdet Odlaren med sitt ursprung i 1900-
talets början. Öster om detta består programområdet av glest bebyggd landsbygd med bebyggelse 
i huvudsak i samma lägen som de ursprungliga gårdarna och torpen, med undantag för området 
Fredriksdal som utgörs av avstyckade fastigheter. I nordväst och nordost omges Odlaren av golf-
banan bildad av Eskilstuna golfklubb 1951. På en höjd i nordväst ligger Odlarens modernistiska 
vattentorn från 1949.

Området är bitvis kuperat med stora ytor barr- och blandskog. Den södra delen av Odlaren ligger 
fortfarande avskilt från resten av staden och nås genom den lilla skogsvägen Odlarvägen. Vägarna 
i den södra delen av området har fortfarande en karaktär av små grusvägar som asfalterats. Detta 
skapar än idag en känsla av nybyggarområde vilket bidrar till förståelsen av områdets ursprung 
som egnahemsområde från 1900-talets början. Området utgörs idag av blandad villabebyggelse 
från hela 1900-talet. Spår av den första utbyggnadsfasen hittar man i Odlarens södra del medan de 
äldsta husen i norra delen av området är från 1920- och 1930-talet. Då stora delar av tomterna utgörs 
av naturmark uppfattas området som grönt och naturnära. 

Merparten av områdets äldre bebyggelse har genomgått stora förändringar genom åren men några 
villor med välbevarad karaktär finns kvar. Välbevarade, ursprungliga uthus är relativt vanligt i 
området och det finns även ett stort antal jordkällare som visar på områdets ursprung som egna-
hemsområde där självförsörjning var ett viktigt inslag. 

I mötet mellan södra och norra delen, där Skogvaktarvägen övergår till Lärkvägen, ligger en grupp 
med påkostade och arkitektoniskt intressanta villor från 1960-talet. Odlingslandet 3 och 7, ritade 
av Gunlaug Östbye utmärker sig särskilt, samt Odlingslandet 5 ritad av Klemmings arkitektkontor. 
Byggnaderna uppvisar flera arkitektoniskt intressanta och för sin tid moderna lösningar, så som 
takkonstruktionen på Odlingslandet 7 som saknar takstolar och helt bärs upp av stående korrugerad 
plåt. Även Cortenplåten som användes utvändigt på tak och fönster var vid tiden en ny lösning. 

Utspritt i området finns även några stora, karaktäristiska villor från 1980-talet. Sedan antagandet av 
den nya stadsplanen 1983 har avstyckningar av de ursprungliga tomterna resulterat i de långsmala 
fastigheterna som finns i stora delar av området idag. 

I utkanten av områdets sydöstra del ligger den före detta torvmossen där vissa av torvlotterna fort-
farande ägs av villaägare i området. 

Spår av programområdets äldre historia består bland annat av det välbevarade Västertorp i söder 
och torpet Lötsstugan i norr samt den jordbruksmark som fortfarande är i bruk. 

Värdebärare att ta tillvara i framtida planarbetet:
• Det ursprungliga, småskaliga gatunätet som än idag bidrar till en förståelse för områdets ursprung som ett tidigt egnahemsområde.  
• Områdets gröna karaktär med stora inslag av barr- och blandskog.
• Egnahemsområdets ursprungliga, stora naturmarkstomter med bevarade, äldre fruktträd och annan växtlighet.
• Välbevarade egnahemsvillor, jordkällare och uthus som bidrar till läsningen av områdets ursprung som egnahemsområde med småjordbruk. Dessa bör förses 
med varsamhets- och skyddsbestämmelser.
• Karaktäristiska tillägg från senare utbyggnadsfaser inom egnahemsområdet, i synnerhet 1960-talsvillorna kring Morkullavägen. Dessa bör förses med varsam-
hets- och skyddsbestämmelser.
• Det modernistiska vattentornet från 1949. 
• Spår av områdets äldre historia i form av torp, äldre gårdar, fortfarande brukad jordbruksmark samt odlingsrösen och gärdesgårdar kopplade till denna. 

•Ny bebyggelse i anslutning till egnahemsområdet bör anpassa sig till detta gällande skala, material och kulörval. Ur ett kulturmiljöperspektiv är villabebyggelse 
eller mindre flerbostadshus i anpassad skala att föredra i direkt närhet till egnahemsområdet.

Riktlinjer inför planarbetet:
Typritningar för en tvåfamiljsvilla. Från Odlarens egnahemsförenings arkiv.
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Området har idag en mycket blandad karaktär där senare inslag samsas med den ursprungliga bebyggelsen som ofta är kraftigt ombyggd. Äldre bevarade uthus och jordkällare är vanligt förekommande i 
området. På sina håll ligger de ursprungliga egnahemsvillorna kvar på tomterna tillsammans med en senare tillkommen villa, som i exemplet längst ned till höger. 
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Merparten av de ursprungliga villorna har genomgått stora förändringar, men villor med bevarad karaktär förekommer. Dessa bör förses med varsamhetsbestämmelser. Till vänster syns Skogvaktarvägen 
47, en större villa i området som tidigare haft en Konsumbutik på bottenvåningen.

Inom planområdet finns även spår av platsens äldre historia i form av äldre gårdar och torp.  På 
bilden torpet Västertorp som flyttades till platsen från Hälleberga på 1880-talet. Torpet bör förses 
med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

Exempel på välbevarad, tidig villa som bör förses med skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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En av områdets välbevarade jordkällare med originaldörr samt ett av de uthus som finns bevarade. Bör förses med skydd i detaljplan.

I områdets mitt, vid Morkullavägen, finns en grupp arkitektritade 1960-alsvillor som utmärker sig i området . Tre av de påkostade 1960-talsvillorna på Morkullavägen: Odlingslandet 5, Odlingslandet 3 och 
Odlingslandet 7. Bör förses med skyddsbestämmelser i detaljplan.
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Områdets kulturhistoriska värde
Odlaren är ett tidigt exempel på ett egnahemsområde anlagt på jordbruksmark i Eskilstunas utkant. 
1904 beslutade riksdagen om införandet av statliga egnahemslån och Odlarens egnahemsförening 
startades 1908 av Alfred Edling. Den ursprungliga bebyggelsen utformades till stor del enligt tidens 
nationalromantiska ideal som små panelklädda, faluröda villor. Dagens område har förtätats och 
många av villorna har byggts om men de spår som finns kvar av områdets ursprungliga utformning 
är värdefulla för förståelsen av boendeförhållandena för arbetare och lägre tjänstemän vid 1900-
talets första decennier. Området visar på tidens sociala engagemang för att utjämna klassklyftor och 
skapa bättre boendemiljöer för stadens arbetare. Viktiga värdebärare är de villor från de första ut-
byggnadsfaserna som finns bevarade och stora ursprungliga tomter som innebar möjlighet till små-
jordbruk genom sitt innehåll av både skogs- och odlingsmark. Det småskaliga gatunätet förstärker 

områdets ålderdomliga karaktär och bidrar till förståelsen för dess ursprung som egnahemsområde. 
I området finns flertalet ursprungliga och välbevarade jordkällare och uthus som bidrar till läsningen 
av trädgårdarnas ursprung som småjordbruk med både odling och djurhållning.

Bevarade torp, äldre gårdar, fortfarande brukad jordbruksmark samt odlingsrösen och gärdesgårdar 
kopplade till denna är spår av områdets äldre, agrara historia. Dessa visar på äldre tiders boende- 
och levnadsförhållanden och är värdefulla för förståelsen av områdets och samhällets utveckling. 


