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Förord

Konferensen Framtidens parker och trädgårdar – hur utvecklar vi det 
gröna kulturarvet? arrangerades av nätverket Swedish Society of 
Public Parks and Gardens (SSPPG) i samarbete med Riksantikva-
rieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. 

Med Europaåret för kulturarv 2018 som utgångspunkt hade konfe-
rensens arrangörer samlat beslutsfattare, myndigheter, utbildnings-
väsendet och branschföreträdare för att tillsammans lyfta frågor om 
framtidens parker och trädgårdar och deras roll i samhällsutveck-
lingen och för den gröna besöksnäringen. Syftet var även att öka kun-
skapen om det gröna kulturarvet som en nationell angelägenhet samt 
utöka och skapa nya kontaktytor. 

Bland de närmare 120 deltagarna i Skansens konferenslokal Skån-
ska Gruvan fanns medlemmar i nätverket SSPPG, verksamhetsche-
fer och handläggare vid myndigheter, kommuner och länsstyrelser, 
museer, Svenska kyrkan, botaniska trädgårdar, parker och slotts-
anläggningar samt landskapsarkitekter, trädgårdsmästare och egen-
företagare. 

Denna konferensrapport är sammanställd av moderator Elisabeth 
Svalin Gunnarsson.
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Sammanfattning av programmet

Under rubriken Grönt kulturarv i Europa och Sverige beskrev Peter 
Neal, landskapsarkitekt och parkkonsult baserad i London, alterna-
tiva modeller för finansiering av publika parker i Europa och inter-
nationellt. Sveriges välkände landskapsarkitekt Ulf Nordfjell gav per-
spektiv på historiska parker och trädgårdsanläggningar som han 
arbetat med för att skapa tidlösa och attraktiva anläggningar med 
hållbara lösningar.

Ämnen som också lyftes var framgångsfaktorer och utmaningar 
för den gröna besöksnäringen, med exempel från Tjolöholms slott, 
Enköpings och Sundbybergs parker, som gavs av medlemmarna i 
nätverkets styrgrupp, Maria Sidén och Tomas Lindvall.

Utbildning och kompetensbehov är viktiga i branschen och frågan 
är hur vi säkerställer kompetensen. Inger Olausson inledde med att 
belysa behovet av kompetens inom kulturmiljövården, Lilly Kris-
tensen beskrev vilka behov Svenska kyrkan har och Ingeborg Sørheim 
från Norge berättade om vidareutbildningen för trädgårdsmästare, 
Gartner med antikvarisk kompetanse, som hålls på Norges grønne 
fagskole Vea.  

Exempel på vilken kunskap för framtiden som forskningspro-
jektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och 
trädgårdar 2015–2017 har gett, presenterades av trädgårdsmästarna 
Klara Holmqvist, Tina Westerlund och Joakim Seiler. 

Pernilla Nordström, Tillväxtverket, talade om destinationsutveck-
ling och beskrev parkerna i den framtida besöksnäringen.

Föredragshållarnas presentationer finns på https://craftlab.gu.se/
aktuellt/Nyheter/fulltext//nya-perspektiv-pa-framtidens-parker-
och-tradgardar-.cid1600494.

I en avslutande paneldebatt, ledd av moderatorn Elisabeth Svalin 
Gunnarsson, deltog Christina Nylén, Kulturdepartementet, Lena Vik-
ström, Gunnebo slott och trädgårdar, Liselott Johansson, ordförande 
i Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, professor Thorbjörn 
Andersson, Tommy Olsson, myndigheten för yrkeshögskolan samt 
landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.
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Arrangörernas introduktioner

John Brattmyhr, Skansen
Konferensdeltagarna hälsades först välkomna till Skånska Gruvan 
av skansenchefen John Brattmyhr som berättade kort om Skansens 
viktiga del i vår svenska turismhistoria. Skansen grundades av Artur 
Hazelius och öppnade år 1891 med syftet att visa det svenska kultur-
arvet och särskilt alla aspekter av allmogens liv för en större publik.

Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarie Lars Amréus berättade om Europaåret för kulturarv 
2018 och tog sedan upp det gröna kulturarvets ökande betydelse: Vår 
miljö måste formas med respekt för de värden som finns och de behov 
som samhället har. 

Det finns två hot mot kulturarvet – för mycket eller för litet pengar! 
I det första fallet har man möjlighet att förändra allt som man har lust 
med vilket kan leda för långt. Det andra betyder ofta att det inte ens 
finns pengar till skötsel och underhåll vilket kan ödelägga ett kulturarv. 

Kunskap om historiska parker och trädgårdar är oerhört viktig. 
Kunskapen och medvetenheten om alla dessa värden behöver höjas 
hos politiker och beslutsfattare. Det gäller även kunskap runt skötsel 
och platsernas historik.

Denna konferens är både viktig och nödvändig för att få samsyn. 
Att få möta människor från olika håll, yrken, organisationer och plat-
ser – och utbyta erfarenheter och kunskap – mellan forskare och för-

John Brattmyhr. Foto: Helena Kåks. Lars Amréus. Foto: Helena Kåks.
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valtare, turismvärld och kulturarvsvärld. Riksantikvarieämbetet vill 
fortsätta att arbeta för att skapa mötesplatser och öka kunskap.

Lena Vikström, vd Gunnebo slott och trädgårdar, ordförande i 
nätverket SSPPG 
Lena hälsade välkommen för park- och trädgårdsnätverket SSPPG:s 
räkning och gladdes över att så många deltagare från så många fält 
kommit. Trädgård är i ropet, överallt pratas det om gröna miljöer. När 
nätverket bildades var tanken att genom det ta vara på befintlig kom-
petens, utveckla medlemmarnas anläggningar och att kunna bli en 
stark part i diskussioner om de gröna kulturarvsfrågorna. 

SSPPG arbetar även med att utveckla möjligheterna att locka 
intressenter till medlemmarnas platser. SSPPG står inför en hel del 
utmaningar som utbildning och utveckling av marknaden för besöks-
näring. Där ligger arbetet att fundera över vad som krävs och utveckla 
idéer om fortsatt arbete.

Linda Lindblad, verksamhetschef Hantverkslaboratoriet, Göteborgs 
universitet 
Slutligen hälsade Linda välkommen från Hantverkslaboratoriet, som 
är centrum för kulturmiljöns hantverk. Hantverkslaboratoriet har två 
uppdrag – att arbeta med hantverk som immateriellt kulturarv och 
de traditionskunskaper som behövs för att hantverk ska leva vidare. 
Det andra uppdraget är att utveckla praktiska kunskaper för förvalt-
ning av kulturmiljöer. Det behövs många kunniga hantverkare för att 
förvalta våra kulturmiljöer. Trädgården är ett ständigt föränderligt 

Lena Vikström. Foto: Helena Kåks. Linda Lindblad. Foto: Helena Kåks.
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kulturarv som behöver kontinuerlig och speciell skötsel. Det krä-
ver ett att man har ett förhållningssätt. Den traditionella kunskapen 
som byggande, trädgård, parker och landskapsvård förenar vad gäller 
metoder och kunskapsöverföring.

Ur förvaltningsperspektiv hos de som äger och förvaltar dessa 
anläggningar finns dessa frågeställningar och arbetet med dem. Där-
för sitter ett antal representanter i vårt verksamhetsråd som i vardags-
lag inte har så mycket med varandra att göra men förenas runt dessa 
frågor. Det är mycket viktigt att vara i kontakt med dessa organisa-
tioner och få deras beskrivningar. Medvetenhet om gröna frågor har 
vuxit och varit nydanande. Även om det inte blir något eget verk för 
dessa frågor finns det en stor kraft i det här, som vi ser det. 

Vi försöker arbeta för att lyfta kompetensutrymmet för hantver-
kare – och med det menar vi att frågeställningar och kunskap som 
finns i hantverkarleden ska finnas med tidigt i processen för att få 
bästa resultat. Inom bygg kan man avancera eller vidareutbilda sig till 
ingenjör eller arkitekt. Hantverk har inte värderats som kunskap och 
har inte dokumenterats eller förmedlats i samma utsträckning. 

I olika projekt och med seminarier och konferenser vill vi bjuda in 
och få hantverkare att utbyta erfarenheter och vilja dokumentera det 
man gör och få det att spridas till andra yrkesgrupper som antikvarier 
eller till dem som sitter i beslutsfattande positioner, så att vi får mer 
kvalificerad kulturmiljövård. 

Något vi vill slå ett slag för är gästhantverkarprojekt. Det är ett sti-
pendium som man som yrkeshantverkare kan få för att dokumentera 
eller fördjupa kunskaper i praktisk skötsel. Man kan få upp till tre måna-
ders heltidsersättning – både som egenföretagare och som anställd. 

Avgörande för att vi ska lyckas med det som beskrivs här är två 
saker. Det ena är nätverken av yrkesverksamma. I de nätverken finns 
kunskaper och frågeställningar men även en kritisk syn på vad som 
är intressant och relevant. Den andra gruppen är förvaltare av kul-
turmiljöer, det vi kallar laboratorier, och är de faktiska kulturmiljöer 
vi vill få kontakt med för att kunna bedriva och utveckla kunskaper. 
Vi har haft ett treårigt projekt som heter utvecklande skötsel i kul-
turhistoriska parker och trädgårdar. Vi har också ett mål att utveckla 
ett nytt sådant projekt framöver. 

Att jobba med hur man gjorde förr och hur man gör i dag har en 
stor besöksmålspotential. Vi har också i samarbete med Skansen haft 
gästhantverkare inom traditionellt snickeri där vi ser att det genere-
rar stort intresse, också utanför landets gränser. Det blir ett naturligt 
innehåll i era kulturmiljöer att utveckla vidare. 

Sist vill jag slå ett slag för Byggnadsvårdens konvent. Under de sista 
två konventen har det handlat om det gröna kulturarvet. Har ni något 
som ni gjort och vill komma och presentera på konventet 2019 är ni 
hjärtligt välkomna. Då samlas vi i Mariestad och för samtalet vidare 
om kunskapsfrågor inom hantverk. Kontakta oss och följ det vi gör. 
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Peter Neal

The State of UK Public Parks
– Exploring alternative European 
and International business models

Översättning från engelska: Elisabeth Svalin Gunnarsson.

Peter Neal använde många exempel under sin framställning och 
dessa ligger med under varje avdelning. Se bilder och tabeller i hans 
presentation på https://craftlab.gu.se/aktuellt/Nyheter/fulltext//nya-
perspektiv-pa-framtidens-parker-och-tradgardar-.cid1600494.

Den engelska landskapsparken är grunden för stadens parker idag. 
De är en syntes av stora landskapsparker och privata parker och intres-
sen. Landskapet och bebyggelsen smälts samman till en ny enhet i 
de publika parkerna. Detta var också början till det som kallas The 
Municipal Park Movement. 

Parkerna skapades för medborgarnas gagn och hälsa. Dessa publika 
platser sköttes genom lokala myndigheters försorg i ett evigt perspek-
tiv, men marken ägdes ofta privat och överläts till, eller köptes av, sta-
den. 

Det publika landskapet, parken, är en utmaning. Det är nödvän-
digt att sammansmälta stadens byggnader och verksamhet med den 
gröna miljön i synergi – de ska tillsammans bilda något starkare än 
de enskilda delarna. Ett exempel är Regents Park i London där John 
Nash skapade ett bestående grönt värde av byggnader och landskap.

Princes Park i Liverpool var byggd för stadsdelens invånare och 
finansierades privat. Den lades ut efter Joseph Paxtons ritningar från 
1842 och stod klar 1843. Marken hade köpts för £50,000 från Richard 
Vaughan Yates, handelsman och filantrop. Tankarna bakom parken 
var mycket framåtsträvande och moderna och introducerade en rad 
idéer som influerande andra. Runt omkring parken och det landskap 
som utgjorde dess hjärta byggdes staden och villorna hastigt upp och 
här lät Paxton, liksom Nash i Regents Park, det formgivna landska-
pet bli hemvist för stadens händelser och invånarnas vardagsliv och 
rekreation.

Parker grundade och byggda med hjälp av privata finansiärer vars 
förmögenheter ofta uppstått genom den aktuella stadens ekono-
miska utveckling, inte minst i det industriellt viktiga och rika Mid-
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lands, kom på många håll att 
föras över i publikt ägande och 
skötsel under tidsperioder på ca 
50–60 år. De övergick i många 
fall till en slags samägande orga-
nisation (trusts på engelska) vars 
ekonomiska grund utökades 
med pengar från de omkringbo-
ende som betalade en skötselav-
gift och fick en nyckel till parken 
– något som var mycket vanligt 
i Londons innerstad och rikare 
kvarter. 

I många städer fortsatte man 
att använda denna modell av 
samägande men med ett inslag 
av större publikt ägande och ini-
tiativ. Birkenhead Park i Birken-
head, Merseyside som skapades 1843, var en av de första som tillkom 
genom offentlig finansiering tillsammans med olika entreprenörer. 
Där utvecklade Paxton de element han använt i Princes Park – orna-
mentala landområden runt en informellt formad sjö inramad av sling-
rande vägar och stigar, men i en större skala. Den amerikanske land-
skapsarkitekten Frederick Law Olmsted besökte parken i Birkenhead 
år 1850 och prisade den. Möjligen kan han ha haft denna park i tan-
ken när han själv tillsammans med Calvert ritade Central Park i New 
York 1857.

Detta arbetssätt med ändamålsanpassade parker för invånarnas 
gagn som finansierades genom exploatering av mark och ofta utar-
betades i samarbete med entreprenörer, blev en använd modell och 
formades så att villaområden, bostadsområden och parken samman-
smälte till en enhet; en relation uppstod mellan stad och park. Genom 
denna modell har många klassiska publika parker skapats ända in i 
1900-talet.

Ett exempel är Williamson Park i Lancaster från 1909. Den ska-
pades av miljonären James Williamson, 1st Baron Ashton, och hans 
far. Fokus i parken är det enorma Ashton Memorial som byggdes till 
minne av hans hustru Jessy. Det är det största ”lusthus” som finns i 
någon publik park och kostade då över £80,000, vilket motsvarar ca 
£7,7 miljoner i dag. Parkens storlek är 22 ha men utökades med hjälp 
av pengar från Heritage Lottery Fund 1999.

Peter Neal. Foto: Helena Kåks.
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Arbetet med att sköta och bevara dessa parker är en stor utma-
ning och sker i dag under stor press, mycket beroende på ekonomi 
men också på förändrad infrastruktur som i grunden omändrat de 
kringliggande bostadsområdena och hur man lever där. Invånarnas 
livsmönster och behov förändras vilket ökar behovet att förändra, 
modernisera och utveckla parkerna för vår tid, samtidigt som de eko-
nomiska resurserna minskar. Det är ett stort problem. 

Finanskraschen i England år 2010 tillsammans med regeringsom-
bildning och ny finansminister blev ett slag mot parkväsendets eko-
nomi. I princip lämnade den tidigare finansministern ett brev vidare 
till sin efterträdare med orden – det finns inga pengar kvar. 

En tabell visar de problem som uppstod då ökade utgifter för social-
vård och miljöfrågor (avfallshantering) gav minskande utrymme för 
annat – t ex parker.

De publika parkerna behövde ett nytt synsätt och nya modeller 
för att kunna använda sin potential att vara medborgarna till verklig 
nytta. Många publika parker har kunnat ta del av mycket stora inves-
teringar för restaureringar som under ca 20 år kommit genom The 
Heritage Lottery Fund, HLF. Över 800 miljoner pund har spende-
rats på parker i UK genom ett särskilt parkprogram. Sheffield bota-
niska trädgård är en av de parker som fått mycket pengar.

The Heritage Lottery Fund fördelar en del av The National Lottery ś 
finanser till en lång rad olika verksamheter i UK. Inkomsterna kom-
mer från försäljningen av lotter – för varje 2 pund som läggs på en lott 
går 56 pence (28 %) till goda ändamål.

För att pengarna verkligen ska komma rätt parker tillgodo och 
användas på bästa sätt, behövde HLF ett mycket bättre och detaljerat 
underlag för att också se var den offentliga finansieringen riskerade 
att dras undan med kort varsel.

Därför gjordes två nationella studier, 2014 och 2016. Genom dem 
kunde man bättre förstå svårigheterna och vilka trender som påverkar 
skötsel och drift och hur man ska finna resurser för detta i framtiden.

Man gick ut med frågeformulär till tre grupper: Parkansvariga, 
vän- och volontärgrupper med särskilt intresse i parkerna samt all-
mänheten med frågor om hur de ser på saken. 

Man fick hög svarsfrekvens och en samlad vy som gav en god bild 
av vilka utmaningarna kommer att vara samt trender och möjligheter 
för parker i framtiden. 

Publika parker med ett kulturarvsinnehåll finns i många städer. 
De används allt mer, särskilt i områden som växer kraftigt eller där 
det sedan tidigare är tättbebyggt. Allt fler går från privat ägande 
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till publikt ägande. Vängruppernas intresse ökar liksom stödet från 
volontärer. Ett intresse för att använda gamla parker på nya sätt har 
uppstått, t ex i Brighton där man nu förändrar de gamla ”boulingrins” 
till gröna sommarrum för familjer. 

50 % av UKs befolkning besöker sin park varje månad. Det är fler 
än de de som utnyttjar högre utbildning och hälsovård. 

Det finns dessvärre många problem. 90 % av de parkansvariga ser 
en kontinuerlig nedgång av intäkter och medel för parkerna. Detta 
kommer naturligtvis att innebär lägre kvalitet av skötsel och drift och 
i förlängningen kommer även kunskap och särskilda färdigheter i hur 
man sköter och driver en kulturarvspark att minska. Det gäller nu att 
finna varierade mönster för driften och att hitta nya inkomster. 

Park-trusts sköter allt fler publika parker på ett bra och hållbart sätt 
i egen regi utan inblandning av de lokala myndigheterna. 

Parkernas användning förändras beroende av invånarnas ålders-
grupper och plats. Användandet ökar mer i städer och antalet barn i 
parkerna ökar stort – de är där med vänner, föräldrar, far- och mor-
föräldrar. 

Driften varierar. På somliga ställen träder myndigheter tillbaka i 
sitt engagemang, andra funderar i vissa fall på att sälja. Nya samarbe-
ten växer fram där parkerna drivs och sköts av eller i samverkan mel-
lan ”communities” (gemenskapsgrupper), stiftelser (trust) och obero-
ende organisationer och på skiftande sätt.

Ett exempel är Battersea Park i London där en ideell organisa-
tion (charity) sköter parken i samarbete med olika entreprenörer. The 
Woodland Garden drivs på kontrakt av ”Thrive”, en ekoterapeutisk 
ideell organisation i nära samarbete med lokala myndigheter.

Nya sätt att finansiera parker kommer också. Sponsring, finansie-
ring genom inkomster från exploatering, insamlingar via lokala grup-
per och volontärorganisationer, utökat kommersiellt användande av 
parker samt avgifter för att komma in i parken med mera. King ś 
Cross är ett exempel på samordnad finansiering där man utvidgat och 
skapat nya grönområden i The City of London som sammanlänkar 
den historiska omgivningen med parken. 

Dessa trender i UK medför nya organisationsstrukturer, nya part-
nerskap och nya möjligheter att tänka nytt runt parker och om alter-
nativa sätt att driva och sköta de publika parkerna. Vilka innovativa 
affärsmodeller och finansieringsmöjligheter kan man t ex använda för 
att verkligen säkra att de publika parkernas framtid? Hur kan man 
säkra att de framgent möjliggör medborgarnas användning av sina 
parker på många olika sätt? 



FRAMTIDENS PARKER OCH TRÄDGÅRDAR, 18 OK TOBER 2018

14 15 

Nu undersöks även situationen i Europa och även längre bort för att 
se hur man arbetar där och vad man kan lära. Var blomstrar parkerna 
bäst? Vilka är hemligheterna bakom det? Nya program för finansie-
ring räknar man ska ge ca 100 miljoner pund för att skapa möjlighet 
att lägga om verksamhet och arbetssätt på lokalt plan. 

Det finns en fortsatt ledarskapsroll att spela för den offentliga sek-
torn och för de lokala myndigheterna, men att man där börjar bygga 
bredare partnerskap – kanske hela samarbetsförbund av organisatio-
ner för utveckling, drift och skötsel.

Man kan även arbeta mer integrerat med community groups, stödja 
och möjliggöra en mycket närmare relation mellan dem som bor runt 
och använder parkerna och de som sköter dem. 

Den offentliga sektorns roll kan som i Chicago (Alfred Cald-
well Lilly Pond i Chicago Parks District) innebära att man lägger 
fram parkstrategiska planer och skapar tydliga ramar för områdets 
utveckling och framgång. Man sätter barnen först; parker som kan 
utnyttjas av familjer ger den bästa utdelningen av livskvalitet. Man 
vill skapa utmärkt och prisvärd rekreation för invånarna, särskilt i de 
mest utsatta stadsdelarna som behöver det mest. Genom att investera 
i hållbar infrastruktur som är tänkt att klara kontinuerligt kapitaltill-
flöde kan man försäkra parkernas fortlevnad i generationer.

De strategiska stadsplanerna är oerhört viktiga för att säkra att 
parkerna ryms inom stadens ramar och inte ligger isolerade utan-
för bebyggelsen. De ska knyta samman staden vilket t ex har gjorts 
genom att man skapat en 35 km lång grön korridor genom hela stads-
området. Man vill också utveckla möjligheterna för lokala företag att 
dra fördel av kulturhistorien i grannskap.

Grün Berlin – en modell i Berlin

Grün Berlin är en stadsägd grupp av företag som ansvarar för utveck-
ling, utförande och drift av komplexa planer i öppna ytor/grönområ-
den och för en stor och skiftande mängd projekt och parker i staden, 
både för invånare och för turister. 

Med sina projekt bidrar de i allra högsta grad till att formge Berlins 
urbana landskap genom projekt som sträcker sig från Berlinmurens 
minnesmärken till Park am Gleisdreieck och den stora internatio-
nella trädgårdsutställningen (IGA). Man arbetar även med informa-
tionssystem för turister. 

Arbetet sker tvärvetenskapligt och man tar fram evidensbaserade 
utvecklingsplaner för grönområden. Landskaps- och husarkitekter, 
civilingenjörer, stadsplanerare, geografer, ekonomer, kulturmiljöex-
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perter, eventbyråer, marknadsförare, teknisk expertis – alla samarbe-
tar de i de olika projekten. Man har hittills drivit över 100 projekt med 
en kostnadsvolym på över 350 miljoner euro.

I Berlin finns 1 700 ha parker – både gamla och nya – som man vill 
utveckla för nutidens och framtidens medborgare. De olika projekten 
kan bygga på skiftande ekonomiska modeller men den offentliga sek-
torns huvudmannaskap är grund tillsammans med olika partnerskap. 
Dessa samarbeten ger nu verkligt intressanta och varierade modeller. 

Arnos Vale Cemetery Trust. Bristol

År 2012 lämnades ansvaret för denna kyrkogård och park över till en 
stiftelse med ett kontrakt på 25 år. Stiftelsen kan fokusera sina krafter 
enbart på det kulturella och viktiga i landskapet utan att behöva vara 
delaktiga i vardagssysslorna i kommunen. 

Deras affärsplan är annorlunda mot vad lokala myndigheter skulle 
ha kunnat åstadkomma, även vad gäller storlek. De har en klar struk-
tur, en drift- och skötselplan, men de kan också erbjuda användarna 
och invånarna mycket mer än en kommun skulle kunna klara. Man 
kan t ex hyra ut byggnader för olika event och turistprogram på plat-
sen. Man kan även samarbeta med fler volontärer och arbeta utanför 
de normala ramarna. 

Woodbury Wetlands, London Wildlife Trust

Här samarbetar Thames Water tillsammans med London Wildlife 
Trust som privat utvecklare. Ett helt nytt område har öppnat, en ny 
publik park i ett mycket tättbebyggt område. London Wildlife Trust 
bidrar med kunskap om ekologi medan Thames Water arbetar med 
anknytning till civilsamhället och värdet av relationen mellan områ-
dets invånare och utveckling av nya parker och grönområden. 

Man har öppnat gamla historiska byggnader som t ex The Coal-
house som nu blivit ett kafé. Man har också skapat fler bekvämlig-
hetsinrättningar för de kringboende i det snabbt växande område 
som omger parken.

Även på andra platser kan man se liknande projekt. Les Fonderies 
i Ile de Nantes, Frankrike öppnade 2009 och sköts på liknande sätt. 
Det är en modell för hur man kan skapa ett postindustriellt landskap 
där många olika delar av det gamla industrilandskapet ingår, omska-
pas och inlemmas på nya sätt.

Miljö- och kulturfrågorna är viktiga att inlemma i utvecklingen för 
invånare och de kommersiella intressena. 
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Att stödja organisationer att spela en större roll

Nya och förfinade modeller tas fram för volontärarbete. Kunskaps-
banker och färdigheter byggs upp för att utveckla och stödja driften 
som genomförs av ett nätverk av parker i en helt ny stad i Cambrid-
geshire. 

Här tar man vara på volontärernas tidigare kunskap och vidare-
utvecklar den så att de tillsammans med experter kan arbeta med 
trädvård, olika event, sport, utbildning, guidning, olika företagspro-
gram. Genom detta kan man frigöra den inneboende kunskapsbank 
och styrka som kan finnas i ett väl skött volontärlag. Då har de också 
möjlighet att utvecklas mer. Organisationen har en oberoende finan-
sieringsmodell som hela tiden utvecklas.

Heaton Park Manchester

Här har man ett anställnings- och utbildningsprogram för arbets-
lösa ungdomar som lämnat skolan tidigt och nu söker möjligheter 
att komma in i catering och lära sig yrket genom arbete och praktik. 
Man sköter kaféerna i parken och utvecklar även fler aktiviteter. Det 
finns t ex en plantskola och fruktträdgård. Man ser också möjligheter 
att utveckla fler sociala aktiviteter som lunchklubbar för äldre invå-
nare i området.

Bybi, Biodlarnas Kooperativ i Köpenhamn

Detta biodlarprojekt har 35-40 bikupor i olika parker och grönom-
råden över hela Köpenhamn. Man arbetar även med integration via 
biodlingen. Odlarna kommer från länder som Syrien, Afghanistan 
och Bangladesh och genom projektet kommer de in i ett socialt sam-
manhang, får nya kunskaper, nya vänner och påbörjar en integre-
ringsprocess. 

Nya områden för drift och finansiering

Cornwall Park, Auckland, firar 100 år. Parken var en gåva från Sir 
John Logan Campbell till New Zealand år 1901. Han var affärsman 
och filantrop och en de första européer som bosatte sig i Auckland. 
Hans önskan var att parken för evigt skulle vara fri att besöka för alla 
Nya Zeeländare. 

Idag styrs den av Cornwall Park Trust Board. De sköter den och 
driver det vardagliga arbetet. Här ska invånarna kunna njuta av, och 
lära om, naturen, mitt i en av Nya Zeelands största städer. I denna 
enorma park på 172 ha sammansmälts Nya Zealands levande histo-
ria, kulturarv, ekologi, jordbruk och odling, vilda djur och växter, 
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maourikultur och gemenskap i ett vackert grönt landskap.
För att trygga Sir John’s arv och föra parken säkert in i framtiden, 

skyddad från exploatering, har Cornwall Park en väl utarbetad fram-
tidsvision. Sir John skapade en stiftelse för parken för att freda dess 
framtid. I ett tillägg till donationen lade han med det omland som 
han också ägde och vars avkastning ger parken inkomster i storleks-
ordningen 5 miljoner Nya Zeeländska dollar för den årliga driften. I 
Storbritannien är man i dag mycket intresserade av hur sådana stif-
telseformer kan bidra till att föra nya processer framåt.

Newcastles parker

I parkerna i Newcastle har man upplevt enorma nedskärningar på 
upp till 90 % av parkernas budget under de sista 18 åren. Men förra 
året fick man finansiering och hjälp från National Trust och National 
Lottery Fund. Man har fått godkännande av Newcastle City Coun-
cils Cabinet för att kunna skapa och arbeta under en ”Charitable 
Trust to Protect Newcastle ś Parks and Allotments”.

Parkerna arbetar nu efter en operativ modell med budgetmål på 2 
miljoner pund per år. De fast anställda kan nu koncentrera sig enbart 
på att sköta och utveckla parkerna istället för involveras i kommunens 
ytterligare verksamheter. Man kan även involvera olika intressegrup-
per och volontärer. 

Bryant Park i New York, som byggts i utkanten av ett område 
där man försöker öka företagandet, har en ny strategi. Man har fått 
många företag att investera i den kulturhistoriska miljön som par-
ken utgör och på sätt fått den att blomstra. De har en budget på ca 12 
miljoner US dollar för skötsel varje år. Finansieringen involverar inte 
bara företagen utan också restauranger m fl.

Bloomsbury Parks – 9 ”squares” i London med parker

Projektet vill öka finansieringen för dessa parker och förbättra använd-
ning, skötsel och drift. Man söker investeringar från lokala företag 
och institutioner runt parkerna. Russel Square och Brunswick Square 
är berömda historiska platser som kostar ca 500 000 pund per år att 
sköta. Här har man genom en avkastningsmodell kunnat generera 
pengar till parkens skötsel allt utifrån det samband man skapat mel-
lan parken, besökarna och företagen runt om. 

Vi måste bli bättre på att förstå den allt mer detaljerade information 
som kommer in och dra slutsatser utifrån den. Årsrapporter måste gå 
på djupet och frilägga all information om ekonomi och finansmodel-
ler på ett mer förfinat sätt. Hur ska man t ex kunna mäta de klimat- 
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och ekologiska fördelar parker kan ge stadens invånare? Och hur kan 
man genom det hitta ytterligare finansiering som kan stödja framti-
dens grönytor?

Samla och samordna information

Metro Parks, Tacoma är ett exempel på en intressant modell för att 
värdera parkens ekonomiska påverkan utifrån dess ekosystemtjänster. 
Parkens ekosystem medför en rad olika sociala, utbildningsmässiga 
och hälsomässiga fördelar. 

Även London har försökt räkna på värdet av stadens grönytor. Gre-
ater London sammanställde värdet av sitt naturkapital förra året och 
kom fram ett tillgångsvärde på över 19 miljarder pund. För varje pund 
som staden spenderade får man 27 pund åter på dessa ekosystemtjäns-
ter och vad de levererar. Londons parker tjänar t ex in hela 950 mil-
joner pund per år i lägre hälsovårdskostnader samtidigt som de till-
handahåller rekreation and aktiviteter för över 900 miljoner pund. 
Sammanhanget mellan parker och det värde de skapar, parkens sköt-
sel och fastighetsvärde kan kopplas till det allmänna fastighetsvär-
det. Men i slutänden handlar det inte bara om markvärde utan om 
det sociala värdet. 

Som avslutning återvänder vi till Edinburgh och en intressant 
studie av den sociala avkastningen på investeringar från parker and 
grönytor. 

Utanför innerstaden gav investeringen en avkastning på 7 pund per 
investerat pund. Man kan också räkna på vinsten för samhället av 
volontärer och tillfälliga besökare, de sociala vinsterna för anställda 
och arbetsgivare, skolor, daghem och invånare. Edinburghs citycen-
ter ökar vinsten genom parkernas bidrag till turismekonomin.

Vårt förhållande till våra fantastiska parker, omfamnade av sina 
stora städer är otroligt givande och det finns så mycket vi kan göra för 
att återuppliva och skapa nya affärsmodeller för att driva och upprätt-
hålla god skötsel i Storbritanniens publika parker.
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Ulf Nordfjell

Perspektiv på utveckling av några 
historiska parker och trädgårdsan-
läggningar 
– och några tilltänkta från norr till söder för att skapa tidlösa, 
attraktiva och hållbara lösningar

Jag har arbetat med vårt svenska kulturarv från norr till söder i 40 
år. Med det gamla men också med det nya – det som förhoppnings-
vis kan bli ett kulturarv i framtiden. Det handlar också om hur man 
bevarar och förstärker och hur man kan skapa identiteter med hjälp av 
de offentliga rummen. Här i Sverige är det framför allt det offentliga 
rummen som vi pratar om medan man i Storbritannien även inklude-
rar många privata parker och trädgårdar i diskussionen.

Bilden av Sverige är intressant – vårt långsmala land med dess stora 
skillnader i topografi, klimatförutsättningar och odlingsmöjligheter 
men även med väldigt olika kulturförutsättningar. Jag vill nu provo-
cera åhörarna här med en fråga. Har någon här hört talas om ett stort 
trädgårds- och parkprojekt norr om polcirkeln? Ingen har hört talas 
om det och det är inte förvånande. Vi har jobbat länge med ett pro-
jekt i Jokkmokk, som är okänt söderöver och har lång väg kvar till 
genomförande.

Vi har i alla projekt som har ett kulturhistoriskt innehåll arbe-
tat med en metod vi kallar för en Developing plan, en utvecklings-
plan som vi använder för att få med oss folk, beställare, politiker, alla 
intressenter. Det handlar om att lära av det förgångna men framfö-
rallt handlar det om att förstå sin samtid. Om man kan få ihop de 
två sakerna är det lättare att föreslå konkreta förslag och åtgärder för 
framtiden. 

Midnattsträdgården i Jokkmokk 

Ett projekt där natur och trädgård möter den rika samiska kulturen 
ovan polcirkeln.

Den samiska kulturen har sedan urminnes tid levt i ett hållbart för-
hållande till naturen. I dag har den samiska kulturen fått ett genom-
brott – överallt ser man exempel på det – från Let ś dance till littera-
tur, film, konst, mm. Kulturen är på väg att accepteras i det svenska 
kulturmiljön. Att få arbeta med detta projekt är en ära.
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Vi har utgått från en kultur starkt starkt förankrad i det svenska 
landskapet ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har haft en stor arbets-
grupp inom mat, turism, botanik och trädgård och jobbat fram ett 
projekt som också utgår från den plats där den är tänkt att byggas – 
den botaniska trädgården i Jokkmokk. 

Idag är den samiska kulturen nära förknippad med mat. En livs-
medelsindustri med fisk, kött och bär är basen i regionen. Fjällträd-
gården utvecklas som ett stort landskapskoncept med en fors/jokk 
som symboliserar möjligheten att få in alla delarna det består av: mat, 
trädgårdskultur, relationen till platsens flora, lek, konst, design och 
arkitektur. Ekologer, botaniker, kännare av samisk kultur, arkitekter 
och landskapsarkitekter har skapat ett koncept för att förädla platsen 
till ett centrum för samisk kultur norr om polcirkeln där maten alltid 
varit i centrum även om vi utomstående inte tror att det går att odla 
något där. Maten säger ju också mycket om den plats man är på och 
kulturen de människor som lever där. 

Byggstenar i den kulturen är naturelementen: elden, vattnet, lju-
set, mörkret, vintern, som under ledning av Lindberg Stenberg Arki-
tekter / Stockholm skapat ett förslag till arkitektur som på sikt för-
hoppningsvis kan bli anläggningens Visitors Center. Det är pampigt, 
det kan stärka själv-
känslan och här kan vi 
lära av samekulturen – 
inte bara titta på den. 
Här finns planer för en 
köksträdgård i stort for-
mat med inslag från den 
ryska, finska, norska och 
svenska samekulturen. 
Ekologiskt uppbyggd, 
med kurser och mycket 
mer.

Trädgårdens huvud-
nummer är lavträdgår-
den – inte mossträdgård 
utan lavträdgård. Kon-
ceptuella biotopträdgår-
dar ingår också. 

Projektet presenterades 
år 2015 och idag stödjer 
Jordbruksverket genom Ulf Nordfjell. Foto: Helena Kåks.
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Leader Polaris projektet för att kunna hitta vägar för ett genomför-
ande. Det är svårt att finna pengar i storleksordning drygt 100 mil-
joner kronor. 

Skellefteå

Det är lättare att skaffa medel för projekt i en stad som har 100 000 
invånare och etablerad turism. Vi arbetar med mycket långsiktiga 
projekt – det i Skellefteå startade redan år 2007 och det är fortfa-
rande inte avslutat. Projektet omfattar en total förnyelse av stadspar-
ken och en omfattande förnyelse av Älvbrinken mellan broarna. Här 
finns läktare, rekreationsytor, lekplatser, vatten piazza och stora trä-
kajer. Offentliga rum med ofta lokal karaktär finns i hela landet och 
utnyttjas i hög grad under hela året och mer frekvent under de korta 
sommarmånaderna. 

Hantverket i byggandet, hög materialstandard och modern teknik 
är viktiga för att göra det möjligt att bygga hållbart, sköta och för-
valta parkerna.

På Marknadsgatan ser man en kaktusgrupp. Det är inte bara Norr-
köping som har en – alla skulle ha en sådan under 1800-talets slut. 
Kaktusarna plockas in och ut och står på sin plats tre månader om 
året. Extremt mycket folk använder parkerna och trängs längs strän-
derna på den en kilometer långa sträckan mellan broarna i centrala 
Skellefteå. 

Identitet och varumärkesskapande är viktigt för städer idag för att 
profilera sig, för att stärka städernas självkänsla och för att locka turis-
ter och etableringar. 

Fem gigantiska bågar markerar hela stadens front som man ser från 
E4 med ljussättning och koppartak som en återkoppling till regionens 
tillverkning av guld, silver och koppar. 

När man arbetar i mycket långa projekt hinner många sluta på såväl 
landskapsarkitektskontor som politiker och tjänstemän och då gäl-
ler det att hålla sig till den röda tråden. Det är nog viktigt att vara en 
”starter och en doer” med det viktigaste är att orka hela vägen ut. 

Att använda modern teknik är en utmaning i vintermiljö – här 
ser man en uppvärmd vattenpiazza med 65 fontäner som värmts av 
stadens kylvatten och som digitalt kan styras och koordineras med 
musik, ljus, vatten och på vintern is och snö.

Det tar tid att arbeta med stadsförnyelse. Förr tänkte på ett annat 
sätt om tid, lät träden långsamt växa till. När man jobbar långsiktigt 
i dag planterar man stora träd. Man skapar ramar och strukturer för 
det tidlöst hållbara. Förändringar sker i projekt i dag som inte hände 
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förr. Nu är det viktigt med tidiga kalkyler och att få politikerna med 
sig över mandatperioder och ett starkt engagemang från tjänstemän-
nen för att kunna genomföra ett projekt överhuvud taget. 

I Skellefteå måste jag nämna f.d. stadsträdgårdsmästaren Zandra 
Nordin. Hon har varit en pittbullterrier i detta projekt och fostrat en 
generation politiker, tjänstemän och entreprenörer. Här talar man om 
”Zandra-standard” när man bygger. 

Det är också viktigt att ha ett stort ansvarstagande hos mottagar-
konstellationen, att ha yrkesproffsigt folk som kan sköta och långsik-
tigt förvalta en komplex anläggning. Har man en anläggning med 
kvalité så är det lättare att finna bra personal.

Skellefteå – en modern kultursatsning för alla åldrar, möjliggjord 
genom:

• tidlösa och hållbara idéer och förslag med mindre avvikelser 
under åren

• tidig och kontinuerlig politisk förankring
• stort engagemang hos tjänstemän, konsulter och entrepenörer.
• ansvarstagande mottagarkonstellation.

Umeå – Europeiskt Kulturhuvudstadsår 2014

Utvecklingsplan för Rådhusparken och stadsparken – Det förgångna och 
det nutida med en vision för framtiden

För hundra år sedan fanns en tydlig klassuppdelning som hade åter-
verkningar även i stadens form och användning. I bilder ser vi spat-
ser- och promenadparken som var populär på 1880-tal och passade 
för Umeås militärer och borgarklass. Efter branden ser vi 1940-talets 
nyklassisistiska stil med brandgator och Rådhusparken som mognat. 
Alla stadsparker i Sverige har den engelska landskapsparken som 
ideal och kom till mellan 1850-1890.

Umeå har sedan dess förändrats, blivit universitetsstad, och studen-
ternas beteende att vara i staden har helt förändrat parkernas använd-
ningsområden. Vid skiftet 2000-talet kom förändringen som fick oss 
att plötsligt se det offentliga rummet som vardagsrum. 

År 2012 ansågs Rådhusparken överutnyttjad. Det behövdes ett sam-
lat grepp och en ny utvecklingsplan. Med formen av en T-korsning och 
ytor som fått speciella inriktningar för skate, snowbord, festivaler och 
finparker, skapas på sikt Umeås nya grönstruktur. Esplanaden med sin 
kommersiella inriktning och lugna parkstråk längs älven. Detta är ett 
smart sätt att arbeta, att dela upp och strukturera för att klara fram-
tidsfrågor om användning, utveckling, skötsel och underhåll. 

Det är intressant hur man i en stad på drygt 100 000 faktiskt kan 



FRAMTIDENS PARKER OCH TRÄDGÅRDAR, 18 OK TOBER 2018

24 

avsätta stora medel för att stärka sin identitet. Björkstammen som 
symbol, trädäck, nytänkt växtgestaltning med svenskt, lokalt och 
utländskt material. Satsningen har fungerat bra bortsett från gräs-
mattorna som inte alltid håller. Det är extremt hård belastning tidig 
vår och sen höst. Det börjar faktiskt bli vanligare att man idag tittar 
på hur de gör utomlands med nyanläggning av gräsmattor med jämna 
mellanrum. Med nivåskillnader kan man också styra besökarna och 
skapa förutsättningar för att parker kan klara besökstryck.

Möjlighet att i dagens offentliga rum gå upp i trädstorlek är bra. För 
100 år sedan satte man en liten pinne från Tyskland, nu är det stora 
träd med stamstorlek 30-35 cm i gatu-träd i nästan varje svensk stad 
där man för 15 år sedan hade stavkäppsideal. 

I ett projekt ligger pengarna inte i det du ser ovan mark utan under 
mark om det ska bli hållbart och få skötsel och underhåll av mark att 
fungera över tiden. Välj därför kvalitet i allt: granit, murar, plattsätt-
ning, andra material, sten, färdiga häckar, bevattning och jord.

Kolkajen /Gasverket Djurgårdsstaden Stockholm

Detta är ett mycket komplext projekt. En stadsdelspark i ett av de 
största och mest framåtsyftande projekt vi har, där en helt ny stadsdel 
ska byggas, bl a ute i vattnet i Värtan. Här finns förslag på en stads-
delspark med stora ramper, lite som High Line i New York. 

Stadsplaner i Stockholm förändras numera under resans gång vil-
ket har gjort att detta projekt just nu har stopp i processen och kom-
mer att ta låg tid.

Största hotet mot det gröna kulturarvet i större städer är annars 
exploatering av alla grönytor. Barnen är den grupp som blir mest 
lidande i det korta perspektivet. Det finns snart inga platser kvar för 
dem medan bilar och trafik brer ut sig. Men det allra största hotet 
mot parkerna är snabbcykelbanor! 4 meter breda som skär genom par-
kerna och ingen ifrågasätter dem. 

Denna stadsdelspark ska förutom att ge plats för lek fungera som 
finpark – det behövs lugna finmaskiga miljöer. Här kommer också 
Stockholms första park inramad med formklippta spaljerade träd att 
skapas.

Skäggetorp Linköping

Detta är ett sorgligt exempel på en fantastisk anläggning som aldrig 
blev av. Förslaget kombinerade befintlig bebyggelse med nya bostäder 
för studenter etc, för att minska segregation och spänningar. 

I Skäggetorp med sina stora invandringsproblem såg vi en möj-
lighet att med hortikultur/växtproduktion skapa arbetstillfällen 
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och med bostadsbyggande kunna lösa studentboende, samt satsa på 
skolorna i området genom hållbara biotop-parker och lösningar för 
rening av dagvatten. 

Här skulle man kunna mötas i en biotoppark med växter från olika 
delar av världen och hitta hem känslomässigt. Skapa ett hortikultu-
rellt visitors center där man inte bara besöker utan där man även pro-
ducerar, där det finns bikupor och fruktträd som på Rosendal – ett 
moderniserat Rosendal som kan skapa sysselsättning och ett ekono-
miskt inslag. 

Detta skulle bli det gömda paradiset – en plats för alla sinnen med 
en nyskapande parkdel som berättar om växter och deras växtmil-
jöer från olika hemländer, allt för att skapa generationsmöten och en 
pedagogisk plats i skolundervisningen och en inspirationskälla för 
den moderna trädgården som söker nya vägar. 

Ett mjukt böljande landskap i det idag plana landskapet, med dam-
mar och kärr i centrum. Olika växtplatser skapas, så kallade biotoper. 
Konkurrens uppstod när man ville bygga ut universitet och projektet 
kommer inte att genomföras . 

Trädgårdsföreningen Göteborg 2006–2008

Restaurering och utveckling av en historisk och skyddad park med palmhus: 
Bevara, återskapa, förnya. 

Detta projekt var komplicerat. De gamla historiska planerna hade 
under 1960-talet förstörts. Gångstråk hade till exempel blivit okäns-
ligt upprätade utan hänsyn till de gamla sträckningarna. Vi fick över-
tala länsstyrelsen att få återställa gångstråken och därtill skapa något 
nytt i den södra delen där inget av det gamla fanns kvar. Fågeldam-
mar, växthus och det stora nyskapade rosariet ingick i helheten.

Ofta är projekt långvariga och komplicerade processer, beroende på 
vilka man möter under processen. Alla är olika. Därför är det väsent-
ligt att påverka och utbilda politiker och tjänstemän så att inte eko-
nomer kan sitta och besluta över anläggningar av det här slaget utan 
att ha bakgrund och kunskap.

Trädgårdsföreningens park är en mjuk anläggning i engelsk land-
skapsstil. Här får nu dagens trädgårdsmästare möta det gamla; hant-
verket att skära gräskanter ersätts av stållister, grusgångar anläggs på 
ett mer tekniskt och hållbart sätt. 

Växtgestaltningen var inte heller så häftig som man ofta tror. Det 
var mer sparsam för hundra år sedan med dominans av hosta och ber-
genia. Bakom palmhuset kan man se Rune Bengtssons rabatt som 
är en kopia av 1800-talets. Det är lätt att romantisera det förgångna. 
Man måste också skapa nytt.
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Palmhuset brukades och sköttes tidigare av botaniska trädgården 
och var mest ett lager utan besökare. I dag har palmhusets plante-
ringar till stor del förnyats under ledning av och trädgårdsmästare 
Kjell Bergman. För att få ner värmekostnaderna för huset ändrade vi 
palmsortimentet genom att ta bort de stora värmekrävande tropiska 
palmerna vilket även släppte in mer ljus och luft och fick besökarna 
att strömma till. I dag är de 50 000.

Solens och skuggans trädgård 2016–2018. Lunds stadspark

Här har man punktsatsat på att förädla en kulturhistorisk miljö där 
Lund vill fokusera på att skapa en turistattraktion mitt i den gamla 
parken. 

Trädgården handlar om växtkunskap. Här låg stadens stora plant-
skola för 50 år sedan där sommarblommor producerades i bänkar och 
växthus. De gamla växthusen blev voljärer under Per Fribergs tid på 
1980-talet. 

Ett växthus finns kvar som utställningslokal. Här har vi gjort en 
modern stiliserad bänkgård. Fontänen från 1800-talet står i centrum. 
Sådana skulle alla städer ha, det var en katalogprodukt man själv 
kunde pocka ihop och den ena var fulare än den andra. Fulast var 
dock Sundvalls för de var rikast…

I det nya perennfloret kan man lära känna växterna, inspireras av 
såväl gamla som nya trädgårdsväxter, se hur man jobbar i lager på 
lager, se olika bioptoper och färgkonstellationer. En trädgårdsmäs-
tare har huvudansvaret för denna anläggning vad gäller skötsel.

Rydboholms barockslott från 1602. Under konstruktion 2015–2019

Ibland får man nypa sig i armen när man får drömprojektet, som här 
på Rydboholm av beställaren Elisabeth Douglas. Här kan jag få slå 
ihop alla kunskaper och utifrån en kulturhistorisk plats skapa någon-
ting som kan bli ett modernt kulturarv för framtiden. Det handlar 
om restaurering, rekonstruktion och förnyelse med hållbarhet uti-
från de förutsättningar som finns på platsen. Här får vi förnya och 
förädla historia, genrer och idéer. Projektet har nu pågått i fem år men 
är i sin slutfas.

Här har vi byggt en barockträdgård som speglar vår tid eftersom 
det aldrig tidigare blev någon byggd. Framför slottet är miljön rekon-
struerad och nyskapad. Vi har skapat stora woodlands och skapat en 
barockstil som är vår egen med influenser från svensk natur och den 
franska barockträdgården. Nu arbetar vi med att slutföra vallgraven 
som är i formen av en kungakrona med en ö som inkluderar en växt-
samling av magnolior, perenner och rosor. Tobias Nordlund är sam-
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arbetspartner och nästa år hoppas vi gå iland med detta.
Denna park är på 5 ha, har rester av vallgravar och i mitten tro-

nar slottet på sin granitklippa. Framför slottet den rekonstruerade 
barockträdgården där barocksnurror i gräsmattan har sin plats. Bil-
der, arkivmaterial och dokument har givit en uppfattning om hur den 
en gång såg ut.

Vi har jobbat med Sveriges bästa stenarbetare på plats och rekon-
struerat murar efter historiska förebilder, återbrukat sten från lokala 
stenbrott, men även utökat den gemensamma kunskapen runt smide, 
jord, växter – ett verkligt hantverkslaboratorium. 

I den klassiska barockträdgården fanns inga blommor – en ensam 
perenn i bar jord möjligen. Men jag har valt att föra in stora perenn-
borders i den och blommande klippta träd i ytterkant mot bokhäckar. 
Marie Antoinettes balklänning i en väv av sand med den svenska flo-
ran från Mälardalen – blåklocka, gullviva osv i en fullständig prakt. 
Jag har sett hennes balklänning på ett slott i Frankrike – i pasteller 
rosa, vitt, blått och grönt mot naturväv i linne. 

Vidare fontäner med vackra detaljer och fyrbenta bokbågar som 
skapar identitet mellan häckar av bok, blodbok, spaljerad bok och 
formklippta kuddar av bok. ”Tomteluvorna” som Elisabeth kallar 
dem, är av formklippta thujor.

Det är en ynnest och en verkligt unik möjlighet att få se en sådan 
anläggning mogna och få sitt verkliga uttryck genom formklippning 
som är så oerhört viktig att den utförs av  de bästa yrkesmän som man 
kan få. Dagvattnet tar vi hand om med ränndalar av smågatsten, dag-
vattendammar och en total cirkulation av dagvattnet Det moderna 
orangeriet är under färdigställande. 

Parken i Rydboholm är ett magnifikt ”statement”, skapandet av 
ett modernt, hållbart kulturarv för framtiden där vi förenar gammal 
kunskap med ny, t ex biokol-jordar och biotopplanteringar.

Skötselnivån är extremt hög – det är en trädgårdens haute couture! 
Men med hög kvalitet i helheten kan man även hitta skötselformer 
för detta med skickliga trädgårdsmästare.
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Den gröna besöksnäringen  
– framgångsfaktorer och utmaningar 
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Maria Sidén

Exemplet Tjolöholms slott

Tjolöholm slott

Tjolöholms Slott började byggas år 1898 efter en arkitekttävlan om ett 
slott i elisabetansk stil. Det utvalda bidraget blev ”Hobgoblin”, ritat av 
arkitekten Lars Israel Wahlman. Han var inspirerad av den brittiska 
Arts- & Craftsrörelsens förkärlek för materialäkthet och högkva-
litativt konsthantverk. Byggherre var James Fredrik Dickson, men 
han avled redan 1898 och hans hustru Blanche Dickson tog över som 
byggherre för det stora projektet.

1904 stod slottet, kyrkan, Grindstugan och arbetarbyn färdiga – en 
storslagen Arts & Crafts-anläggning sällan skådad utanför Storbri-
tanniens gränser. 

Slottet kunde dessutom skryta med den allra högsta tekniska kom-
fort tiden kunde erbjuda. Varmluftssystem i hela huset, rundspo-
lande duschar, heltäckningsmattor med tillhörande specialtillverkad 
hästdragen dammsugare som drogs runt slottet. De tjocka slangarna 
stacks in till rummen genom fönstren, och mycket mer. 

Trädgården

Utformningen av slottsträdgården och slottsparken vid Tjolöholms 
Slott var arkitekt Lars Israel Wahlmans mest prestigefyllda privata 
trädgårdsuppdrag. Tjolöholm är en exceptionell slottsmiljö, inte 
minst för att Wahlman ensam har stått för i stort sett hela gestalt-
ningen – till synes helt utan ekonomiska begränsningar.

Det var ovanligt bland samtida svenska arkitekter att som Wahl-
man intressera sig för trädgårdskonsten som en väsentlig och integre-
rad del i arkitekturen. Han ville uppnå en harmoni mellan naturland-
skapet och den av människan skapade trädgården och lade ner lust 
och själ i arbetet. Wahlman hämtade inspiration ur den tidens starka 
trend, Arts- and Craftsrörelsen, som var en reaktion mot det mass-
producerade och storskaliga och en vurm för gediget hantverk i såväl 
slott som trädgård.

Så här beskriver Wahlman själv ambitionen de haft med trädgår-
den: 

”Trädgården! Det förvånar er säkert att se, vilken kostnad vi lagt ner 
på trädgården, – det är ej vanligt i Sverige. Men vi ville ha en liten träd-
gård, ett vackert riktigt litet feérnas rike, och som vi ej hade en trollstaf och 
kunde få det gratis, så har det möda och arbete varit”.
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Slottsträdgårdsmästare Eva 
Rosén och hennes medarbetare 
återställer nu trädgården vid slot-
tet till forna dagars prunkande 
Arts and Crafts-trädgård. Under 
ledning av slottsträdgårdsmäs-
tare John Taylor anläggs nya 
rabatter i engelsk stil.

Stiftelsen Tjolöholm

Tjolöholms gods med sin halvö 
på 500 ha och ca 60 byggna-
der ägs av Stiftelsen Tjolöholm 
med Kungsbacka kommun som 
stiftelsens huvudman. Stiftel-
sens uppdrag är att förvalta och 
utveckla egendomen till ett väst-
svenskt turistmål med utgångs-
punkt i områdets värdefulla natur- och kulturvärden. Att förvalta 
Tjolöholm kostar ca 10 Mkr/år.

Vision 2020

Stiftelsen arbetar med en vision som tar sikte på år 2020 och tecknar 
den framtida bild av Tjolöholms Slott som stiftelsen vill förverkliga:

• Vision I: Tjolöholms Slott är ett välkänt natur- och kulturhis-
toriskt besöksmål som lockar en halv miljon besökare från hela 
Norden och bidrar till en positiv tillväxt för regionens turist-
näring.

• Vision II: Tjolöholms Slott ska bedriva kompletterande verk-
samhet som utgår från stiftelsens stadgar som på ett affärs-
mässigt sätt samordnar, marknadsför och konceptutvecklar ett 
upplevelse- och produktutbud som är knutet till egendomens 
natur- och kulturvärden. Den kompletterande verksamheten 
generera ett överskott som bidrar till drift och utveckling av 
egendomens natur och kulturvärden.

Hur bygger vi en destination

För att skapa en hållbar destination som förmår skapa ekonomiska 
medel för en framtida utveckling kräver att man attraherar återkom-
mande besökare under hela året. Höst- och vinteraktiviteter ökar och 
med dem besöksantalet.

Maria Sidén. Foto: Helena Kåks.
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Stiftelsen satsar på att utveckla besöksträdgården och godsets gröna 
kulturarv. I det ingår fler sommaraktiviteer, t ex ”A Gardener’s Para-
dise” där trädgården visas i nuet men även den kommande utveck-
lingen hålls fram. Tjolöholm är ett av få ”tysta områden” i Göteborgs-
regionen där det inte finns något störande buller alls.

För stigarna kring slottet och Allmogebyn finns en folder där du 
kan upptäcka naturområdena närmast slottet. I skogarna finns frid-
lysta växter och sällsynta djur. Havet ger en vacker vy och inbjuder 
varma sommardagar till svalkande dopp.

Ekonomi och strategi? Hur genomförs resan?

Målet är att Tjolöholm Slott ska bli ett nordiskt turistmål med 500 
000 besökare. Det betyder:

• ca 50 Mkr i omsättning
• ca 40 årsarbetstillfällen
• vinstmarginal 20 %.
I regionen innebär 500 000 besökare:
• ca 200 000 gästnätter
• ca 500 Mkr i turistomsättning
• ca 350 årsarbetstillfällen.

Tomas Lindvall

Exemplen Enköping och Sundbyberg

Tomas Lindvall tog i detta inlägg upp hur de i Enköping och Sund-
byberg arbetat i team och med ledarskap för att skapa så bra service, 
ledarskap och medarbetarskap som möjligt. Det är nödvändigt för 
att vidmakthålla och utveckla stadsmiljöerna – där parkerna och det 
gröna kulturarvet är viktiga ur många perspektiv. 

Framgångsfaktorer 

För att nå framgång och klara dessa övergripande mål långsiktigt 
måste man ha:

• en drift/underhållsorganisation med bas i egen regi men också 
ett bra samarbete med duktiga entreprenörer 

• en väl genomarbetad vision 
• målbilder 
• en pågående dialog ledarskap och medarbetare emellan 
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• engagemang 
• inspiration 
• långsiktighet i arbetet 
• ett varumärkesarbete 
• politisk förankring 
• synen att alla medarbetare är lika viktiga – man har bara olika 

funktioner
• önskan att göra små men ständiga förbättringar
• möjlighet att ta ansvar
• delaktighet i utveckling.
Listan kan göras lång men dessa är de viktigaste.

Utmaningar 

Utmaningarna är minst lika många, men de som är viktigast att vara 
medveten om är: 

• att hålla fokus på vad man kan påverka
• hur man kan möta behov av t.ex. ökad kompetens
• att göra ständiga förbättringar/effektiviseringar
• att se över rekryteringsbehov
• ständigt vara medveten om resurser, ekonomi och de budgetut-

maningar som finns
• att föra en politisk dialog/utveckling mellan tjänstemän och 

politisk ledning.

Exemplet Enköping

Enköpings kommun ligger i Mälardalsregionen, ca 70 km väster 
Stockholm. Kommunen har 44 000 invånare per 1 200 km2 vilket 
innebär 37 invånare per km2.

Enköping är i dag väl känd för sina parker. De föddes ur 1980-talet 
nya strategier för kommunens parker och trädgårdar. Genom stegvis 
utveckling och omprioriteringar kunde ett nytt landskap växa fram. 
Fokus låg på resultat, hållbarhet och utveckling.

Fokus låg också på spännande, varierande och skötselsnåla plante-
ringar där växtmaterialet var anpassat för att skapa upplevelser hela 
året. Man utvecklade även så kallade fickparker – mindre platser som 
är anpassade till sitt läge i stadsrummet eller som en liten park i par-
ken. Den har tydlig rumslighet, oftast omgärdad av klippta häckar. 
Växtmaterialet ska skapa upplevelser och dynamik och då ingår 
perenner som en viktig del.

Några av de långsiktiga strategiska målen för Enköpings kommun-
fullmäktige 2012–2015 var 

• hållbar utveckling – goda gröna Enköping/attraktiva vistelse-
miljöer m.m.
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• god livskvalitet – trygghet 
och trivsel/upplevelser

• god kompetensförsörjning 
– attraktiv arbetsgivare/
koncernsyn 

• optimera helheten /med-
borgar-/kundperspektiv.

I Enköping arbetade vi också 
aktivt med Trädgårdsdagen i 
Enköping första lördagen i sep-
tember för att skapa upplevelse 
och destinationsutveckling. Den 
har växt till att vara det största 
arrangemanget i Enköping 
med aktiviteter och visningar 
av bl.a. parker, idéträdgårdar 
och en mötesplats för alla där 
Åpromenaden blev ett huvud-
stråk.

Exemplet Sundbyberg

Sundbybergs kommun är endast 9 km2 vilken gör den till Sveriges 
minsta kommun till ytan. Där bor 50 000 invånare vilket innebär 
drygt 5 500 invånare per km2. Sundbyberg ligger mitt i Stockholms-
regionen och växer snabbt, planen är för närvarande en ökning till 74 
000 invånare år 2032. Totalt planeras det för 16 000 nya bostäder fram 
till år 2030 vilket innebär stora möjligheter men även utmaningar för 
en hållbar stadsutveckling. Utmaningarna med en sådan byggtakt är 
att klara att bygga ut den kommunala servicen och att skapa en att-
raktiv stad med liv mellan husen. Framför allt utvecklar man områ-
dena Ursvik, Rissne, Madendalen, Hallonbergen Ör och Centrala 
Sundbyberg.

Sundbyberg har blivit utsedd till Årets superkommun både år 2015 
och 2017. Detta pris uppmärksammar de kommuner som har bäst 
förutsättningar att möta framtida samhällsutmaningar. Bakom pri-
set står tidningen Dagens Samhälle. Nominerade storstadskommu-
ner var utöver Sundbyberg; Solna och Stockholm.

Destinationsutveckling och utveckling av de gröna stadsmiljöerna

Skapa förutsägbarhet, långsiktighet och säkerställa leverans
Att ha långsiktigt styrande visioner och strategier är otroligt viktigt 

Tomas Lindvall. Foto: Helena Kåks.
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för att lyckas vidmakthålla långsiktig drift i kommunens gröna arbete 
och att inte bli beroende av rådande politiskt styre. 

Faktorer för framgång
För det första är det är viktigt att ha en målbild för verksamheten som 
delas av alla. 

Hållbarheten i det långa perspektivet ska gälla:
• Vision och styrdokument som t.ex. översiktsplan.
• Större stadsutvecklingsprojekt och bostadsbyggnadstakt i 

dessa projekt.
• Investeringar /reinvesteringar .
• Drift- och underhållsresurser / förvaltningsorganisation.
• Servicenivåer.

Sundbyberg växer med dig!
Sundbybergs stads Vision för 2030 ”Sundbyberg växer med dig!” 
består av tre kärnvärden: levande, nytänkande, tillsammans.

• Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med 
liv och rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, 
ett stadsliv med all tänkbar service och gröna platser. Det är en 
stad där hela världen får plats – en stad för invånarna och hela 
deras liv. 

• Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Där är 
man nyfiken och flexibel och vågar agera annorlunda för att 
ständigt utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter 
för den som vill växa och utvecklas.

• Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns 
plats för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. 
Här samarbetar man och hjälps åt för att lyckas. Det är en stad 
som växer bäst tillsammans. 

Dessa värden handlar om att man utvecklas genom att växa, att alla 
får plats här och ska kunna växa. Individen är satt i fokus som män-
niska, som familj, på fritiden, i skolan, inom omsorgen o.s.v.

Den tillväxtvision som finns innebär att kommunen ska växa med 
många nya invånare till år 2030. Det är en viktig del av kommunens 
identitet och kommer att så vara under lång tid framöver. Då gäller 
det att ha med sig frågan om varför man växer, för vem man växer och 
vad invånarna får ut av det. Att hela tiden ha fokus på man arbetar för 
invånaren och vill ha med invånarna på denna resa.

Därför måste man bjuda in medborgare, föreningsliv, näringsliv 
– alla som bor, verkar och vistas i staden att delta i utvecklingen. I 
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denna process gäller det då att inte tappa bort hur man som medbor-
gare, förening, företag och medarbetare kan spela en roll. 

Här följer några strategier för att skapa och vidmakthålla det gröna 
Sundbyberg
Grönska och vatten av god kvalitet

• Stadens vatten ska bli en mer visuell del i stadsmiljön.
• Strandpromenaden längs Bällstaån ska utvecklas till ett att-

raktivt stråk.
• Stadens gröna och blå band ska stärkas och utvecklas.
• Stadens gröna pärlor ska fortsätta att utvecklas.
• Ekosystemtjänster ska användas i planeringen och utveck-

lingen av staden.
• Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ska förbättras.

En sammanhållen stad
• Trygga, lättillgängliga mötesplatser med mångfald och god 

kvalitet i stadens alla delar.
• Sammanhängande stråk för gående och cyklister i hela staden 

året runt.
• Gående, cyklister, kollektivtrafik ska alltid prioriteras vid pla-

nering och byggnation.
• Sundbyberg ska vara en attraktiv etableringsort för företag.

Levande stadsrum 
• Tillvarata kulturmiljövärden.
• Säkerställ ytor och lokaler för arbetsplatser.
• Den offentliga miljön ska vara trygg, jämställd och jämlik samt 

främja rörelse.
• Tillvarata kollektivtrafiknära lägen genom högre exploatering/

lokalisering av olika funktioner.
• Skapa mer konstnärlig utsmyckning.
• Sträva efter en bra balans mellan bostäder, arbetsplatser och 

service i stadsdelarna.
• Staden ska ha en varierad arkitektur av god kvalitet.

En plats för alla
• Alla ska ges möjlighet att vara delaktiga i stadsutvecklingen 

och bidra till regionens tillväxt.
• Platser för kultur, fritid och rekreation ska säkras tidigt i pla-

neringen.
• Ytor för stadens servicefunktioner ska säkerställas.
• Blandade upplåtelseformer och olika bostadsstorlekar ska fin-

nas i varje stadsdel.
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Skapa förutsättningar för helhetsansvar
Avgörande för att nå framgång är att se till att man får ett helhets-
ansvar för hela stadsmiljön vad gäller drift, underhåll och utveckling 
och även operativt som strategiskt ansvar.

Att kunna tvinna en grön tråd – från idé och genomförande till 
fortsatt drift – skapar engagemang, stolthet, kontinuitet, kompetens-
utveckling och ständiga förbättringar inom förvaltningen.

Även organisationsformen är en viktig faktor. Både Sundbyberg 
och Enköping har parkförvaltningen i egen regi i kombination med 
duktiga entreprenörer och det har givit framgång. Stadens skötsel av 
parker och gator sker då till största del i den egna regin, vilket är ovan-
ligt i Stockholmsområdet. Man har egna växthus för uppdrivning 
av sommarblommor vilket är än mer unikt i dag i storstadsområden.

Verksamhetsidé
– Vi underhåller och utvecklar ett hållbart Sundbyberg för alla!
För att kunna arbeta med och nå målen för verksamhetsidén måste vi

• skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av nya och 
befintliga miljöer

• säkerställa resurser för att vårda och utveckla befintliga stads-
miljöer

• utveckla nya miljöer och mötesplatser, både permanenta och 
temporära

• ha ambitiösa men realistiska målbilder
• våga testa nytt i olika skalor.

Sundbybergs Gröna Pärlor
Golfängarna med Lötsjön och det mest centrala dalstråket är stadens 
viktigaste gröna vardagsrum, en lugn oas men också stadens scen. 
Det var en av de första parksjöarna som restaurerades på 1950-talet. 
Golfängarna kallas ibland vårt Central Park, med plats för aktivite-
ter och naturupplevelser – allt utom golf! Det är en stor utmaning att 
hålla området välskött.

I konceptet ”Sundbybergs Gröna Pärlor” ryms både de beständiga 
pärlorna och temporära pärlor & mötesplatser som byggs upp som 
pop-up-parker eller gröna mötesplatser. 

Båda begreppen ingår som planeringsverktyg i det långsiktiga stra-
tegiska arbetet som också innefattar varumärkesutveckling.

I juni 2018 invigdes Pop up-parker på Sturegatan. Invigning juni 
2018 med teman som ”Vår trädgård”, ”Gemensamt vardagsrum” och 
”Vår balkong”. Två exempel är de gröna hexagonerna och ljusduschen 
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på Sundbybergs torg samt Sundbybergs blomsteråkrar/ängar. Tan-
ken är att man ska arbeta med de offentliga rummen under hela året 
– även höst och vinter – för att skapa upplevelser för invånarna. 

I Marabouparken arbetar vi med SSPPG:s tema ”Surrande parker 
och trädgårdar”

Informationsarbete
Det är enormt viktigt att hela tiden arbeta aktivt och målmedvetet 
med information, kommunikation – t ex på sociala medier – och sam-
verkan runt de gröna pärlorna för att verkligen uppmärksamma på att 
de finns och vilken aktivitet som pågår där. 

Att skapa förutsättningar för ledarskap, medarbetarskap och team

Organisationens struktur och upplägg för samarbetet är också vik-
tigt. Att i vardagen och den i långsiktig planeringen ständigt arbeta 
vidare med med visioner, målbilder, reflektion, återkoppling och krav. 
Det kan handla om att arbeta med små men ständiga förbättringar 
och fokus på vad teamet kan påverka. Alla i teamet är lika viktiga – 
bara med olika funktioner. Att hela tiden arbeta med dialog, kommu-
nikation och information och synliggöra allt bra som görs och ansva-
ras för på olika sätt.

Det gäller också att konstant utveckla varumärket – såväl arbets-
givarvarumärket som destinationen – för att bibehålla och attrahera 
medarbetare. Kort sagt – inspirera varandra, tänk på småpratets bety-
delse och våga i vardagen!
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Utbildning och kompetensbehov  
– hur säkerställer vi kompetensen?
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Inger Olausson

Del 1

I detta pass kommer vi att lyfta fram olika aspekter av utbildning och 
kompetensbehov gällande det gröna kulturarvet. Vi kommer även att 
ta upp vilken betydelse kompetensen i kulturvård och det gröna kul-
turarvet har inom trädgårdsanläggningar för kommersiellt bruk och 
för rekreation.

Min presentation grundar sig på den breda erfarenhet av utbild-
ningar och arbete inom trädgårdsbranschen jag fått med åren där 
frågorna om det gröna kulturarvet, trädgårdshistoria, agrarhistoria 
ständigt varit närvarande. 

Det finns många frågor att fundera runt. Hur ser då behoven ut 
inom det gröna området? Vilken kompetens behövs? Vilka är utbild-
ningsanordnarna, vem kan utbilda och vilka är målgrupperna? Vil-
ken morot finns det för att kosta på sig själv eller sina anställda utbild-
ning? 

När det gäller utbildningen en önskad utbildning till trädgårdsan-
tikvarie – vem kommer att efterfråga och anställa en sådan person?

I min presentation vill jag lyfta fram ett antal exempel som visar vil-
ken betydelse kompetens rörande kulturvård och det gröna kulturar-
vet inom trädgård och park har och vilka behov som finns. 

Mycket har hänt i positiv riktning, men det innebär också att 
fler får upp ögonen för det stora behovet av både kunskapsutveck-
ling och kompetenshöjning inom området. Ribban höjs och det 
är bra, men möjligheterna till utbildning inom området är idag 
begränsade och ämnesområdet saknas inom de flesta av dagens 
trädgårdsutbildningar. Det är i stort sett enbart den utbildning vi 
idag erbjuder vid Institutionen för kulturvård som har en inriktning 
mot anläggningar med historiskt värde, där förvaltningen kräver ett 
antikvariskt tankesätt.

Det är viktigt att vi klargör vilka frågor som måste besvaras och  
vilka utmaningar vi står inför. På vilka nivåer behövs kompetens-
utveckling, var finns brister och behov idag och hur når vi fram? 
Med svaren på detta kan vi sedan arbeta vidare med att utveckla 
kompetensen inom detta fält. 

Jag har inga färdiga förslag på hur vi ska täcka alla ytterligare behov. 
Detta är frågor vi behöver diskutera och förankra tillsammans. Jag 
har däremot idéer, och hoppas även få input från deltagarna på denna 
konferens – hör av er!
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Mina exempel på arbetssätt och tänkande utgår dels från Antuna 
gård i Eds socken i Upplands Väsby kommun, och Krusenbergs 
herrgård som visar att trädgården även hade en mycket stor eko-
nomisk betydelse, samt Gunnebo slott, där arbetet är besökarvän-
ligt och historiskt och lika mycket det som visas som det färdiga 
resultatet och slutligen Vallby där det dagliga arbetet också är museets 
vardagspedagogik. 

Bilderna och exemplen ger en insikt i vad det är vi visar där – och 
vad vi inte visar. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och det kräver 
bred kunskap. 

Den fråga man måste ställa sig är vem som idag  förstår hur det såg 
ut igår, och varför? Det arbete som sker i dag har idag många olika 
problem att brottas med. 

• Förenklingar i arbetssätt och visuellt uttryck görs – ofta av eko-
nomiska skäl. Vad vinner vi och vad förlorar vi när vi förenk-
lar/förändrar?

• Rationaliseringar bryter förståelse för bakomliggande orsaker.
• Utgånget växtmaterial ersätts antingen inte alls eller med ”his-

torielöst” material. 
• Rabatter läggs igen allt eftersom, kanske dör växter bort och 

ersätts inte – då väljs det enklare och billigare sättet att helt 
enkelt ta bort. Ingen dokumentation görs heller av vad som har 
utgått/tagits bort.

• Nya inslag förs in utan historisk förankring.
• Lagen om tillgänglighet leder ibland till slentrianmässig 

användning av modernare material till exempel i gångar för att 
komma fram med rullstol. Det kan göras på andra sätt om man 
tänker efter och har ekonomisk möjlighet.

• Brister i dokumentation och kunskapsöverföring i allmänhet. 
Vi måste både dokumentera vad som görs, varför det görs på 
ett visst sätt och varför det inte görs på det sätt det borde.

• Trädgård kräver eftertanke – vi måste tänka efter före och låta 
det ta tid. 

Detaljerad kunskap om trädgårdsvård i historiska miljöer och om 
trädgårdshistoria är avgörande för att kunna beskriva, dokumentera, 
värdera och långsiktigt bevara och förvalta historiska parker och 
trädgårdar.

Gemensamt för historiska parker är att de krävde omfattande 
manuella arbetsinsatser, vilket det generellt inte rådde brist på under 
1700- och 1800-talen. Med dagens höga kostnader för arbetskraft 
handlar mycket av landskapsvården i parker- och trädgårdar om att 
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effektivisera skötseln med hjälp av maskiner och moderna redskap. 
Samtidigt är det viktigt att hålla kunskapen om traditionella skötsel-
metoder vid liv, dels för att den i sig själv utgör ett kulturarv och dels 
för att kunskapen behövs för att kunna jämföra effekter av traditio-
nella och moderna metoder.

Utbildning och kompetensbehov – hur säkerställer vi kompetensen?

Vi har mycket att lära oss av inom fältet byggnadsvård! Det är ett väl 
etablerat fält. Där är det accepterat att det finns specifik kompetens 
inom en rad olika fält – till exempel färgsättning och kulörer, snick-
erier interiört och exteriört, rätt textilier och möbler. 

För trädgård finns ännu inte detta. I en miljö där en byggnad från 
en viss plats ska få nytt torvtak kan man vända sig till den trakt vari-
från byggnaden kommer, för att hämta grästorv för att få rätt flora. 
Men i en trädgårdsmiljö sker inte detta med automatik. 

Växtmaterial kan visserligen hämtas från en plats med geografisk 
anknytning till varifrån platsen kom, men tänker man verkligen på – 
och har man resurser – att exempelvis återskapa den steniga potatiså-
kern och ta jord från en viss plats?  

På samma sätt som att det läggs vikt vid att hitta rätt kulör då en 
byggnads fasad ska återställa, är det lika viktigt att att det växtmate-
rial som väljs eller grus på gångar och gårdsplaner är det rätta liksom 
att skötsel av dessa anläggningar är så korrekt som möjligt.

I en helhetsmiljö lyfts sällan de ekonomiska aspekterna av trädgår-
den fram – det vill säga den kom-
mersiella sidan av trädgården. I 
många fall framträder endast de 
centrala, dekorativa delarna. 

Det krävs kunskap om hel-
heten. Bredden, trädgården och 
parken i förhållande till byggna-
der och jordbruk, boskapsskötsel, 
skogsbruk med mera som i exem-
plet Antuna. 

På Krusenberg utgjorde intäk-
terna från trädgården mellan 
20–25 % av gårdens intäkter som 
helhet under 1900-talets första 
decennier. Den kunskapen skulle 
kunna ligga till grund för att lyfta 
fler delar och markera dessa delar Inger Olausson. Foto: Helena Kåks.
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av våra anläggningar för att förstå betydelsen av trädgården som hel-
het och trädgårdsmästarnas status och arbete. Med dessa exempel 
försöker jag peka på att det behövs en bred grundläggande förståelse, 
som kanske inte alltid finns hos en enda person. 

Den kompetens som krävs måste också finnas på olika nivåer. I en 
anläggning finns ofta en chef som har ett helhetsansvar. Det finns 
oftast en avdelningschef med ansvar för trädgården, helst med kom-
petens som trädgårdsmästare. Därutöver finns trädgårdsarbetare som 
utför mycket av det praktiska arbetet, ofta under säsong, vilket bety-
der att de inte alltid finns med från år till år, utan relativt ofta byts ut 
efter något eller några år. 

På alla dessa tre nivåer krävs att det finns en förståelse för de vär-
den som är betydelsefulla i trädgårdsanläggningen eller parken. Som 
trädgårdsmästare eller trädgårdsarbetare behövs dels en grundläg-
gande kunskap inom trädgårdsyrket, vilken kan erhållas på gymna-
sieskolor eller motsvarande, samt gärna ett antal års praktisk erfa-
renhet – något som ofta är mycket central i det hantverksyrke som 
trädgårdsmästarens yrke är. 

På Göteborgs universitet arbetar vi mycket med att integrera prak-
tisk och teoretisk kunskap i den kandidatutbildning som vi erbjuder, 
eftersom det är så centralt i skötseln av en historisk anläggning. Som 
chef behöver man både förståelse för och ödmjukhet inför att såväl 
praktisk och teoretisk kunskap krävs för att upprätthålla en hög nivå 
på anläggningen, att säkerställa att inga centrala världen förstörs av 
misstag. 

Det är viktigt att uppmuntra till kompetensutveckling och att 
tänka efter före. Det är också viktigt att dokumentera och föra över 
kunskap när personal slutar sina anställningar. 

Kompetens behövs även på tillsynsmyndigheternas nivå, t ex vid 
länsstyrelser samt vid länsmuseer. Det är inte ovanligt att byggnads-
antikvarier har ansvar för frågor som rör trädgård. Varför är det fort-
farande så? Skulle vi kunna tänka oss det omvända, att någon med 
kompetens inom trädgård skulle få frågor om byggnaders kulör, av 
materialval? 

Vi måste alltså arbeta vidare med dessa frågor och utbildningarna, 
både inom våra egna led och mot samarbetspartner och myndigheter. 
Genom ökad kunskap om helheten, vikten av hög kunskap om både 
det teoretiska och det praktiska arbetet och fördelarna av det för den 
ekonomiska utvecklingen av våra anläggningar genom ökat intresse 
för det hos besökarna och därmed ökat antal besökare.   
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Lilly Kristensen, 

Del 2

I rapporten Kris i trädgårdsbranschen som Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation publicerade år 2015 konstateras att enbart Svenska 
kyrkan har ett behov av cirka 600 nya medarbetare på kyrkogårdar 
och begravningsplatser de närmaste åren. Skriften visar tydligt att 
trädgårdsbranschen som helhet är i stort behov av trädgårdsutbildad 
personal.

Nuläge i trädgårdsbranschen

Trädgårdsbranschens arbetsår i Sverige delas av naturliga skäl in i en 
sommarsäsong och en vintersäsong med en mycket intensiv högsä-
song under sommaren. Ur ett företagsperspektiv betyder det säsongs-
anställningar med rekryteringsprocesser varje år, vilket tar innebär 
både höga kostnader och tidsåtgång för att säkerställa rätt mängd 
personal med rätt kompetens i tid till säsongsstart. 

När hösten kommer tackar företagen sina säsongsanställda som 
därefter oftast går ut i arbetslöshet fram till vårvintern då processen 
startar igen. Det finns alltid en risk att god arbetskraft inte kommer 
åter året därpå, de kan ha fått fasta jobb eller valt en annan arbetsplats, 
vilket kan minska intresset av att vidareutbilda säsongspersonal. 

Ur den anställdes perspektiv innebär detta system att de endast 
uppbär lön under ett halvår och utöver det utnyttjar a-kassan. De 
måste också ha fått ihop tillräckligt många dagar som anställd för att 
bli kvalificerade till en ny period hos a-kassan. Detta ger konsekven-
ser för privatekonomin och en stor osäkerhet i livssituationen, i syn-
nerhet som ensamstående förälder eller om man saknar möjlighet att 
få ekonomiskt stöd från sin omgivning.

Det är svårt att få lån utan fast anställning, möjligheterna att köpa 
eller hyra bostad eller bil minskar betydligt. För säsongsanställda lig-
ger lönen i spannet mellan 20-25 000 kronor/månad under 6 måna-
der, vilket oftast inte ens räcker för att säkra ett hyreskontrakt. Även 
om man har inkomst från både säsongsarbete och a-kassa så räcker i 
vissa fall inkomsten helt enkelt inte till för att kunna hyra en lägenhet. 
Skulle man få större ekonomiska problem kan man som säsongsan-
ställd helt bli nekad skuldsanering om man inte kan visa upp en håll-
bar ekonomi som sträcker sig över hela året.

Detta påverkar naturligtvis intresset hos yngre människor. Varför 
ska man välja en grön gymnasieutbildning när villkoren är så dåliga? 
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Att lägga tid, kraft och pengar på 
en utbilda sig endast ger säsongs-
anställning känns inte som den 
bästa investeringen. Det krä-
ver ett enormt intresse för gröna 
yrken, för park och trädgård hos 
den sökande för att våga sig in i 
denna bransch.

Vad kan branschen göra för 
att locka människor till gröna 
utbildningar?

Hur ska branschen kunna lyfta 
statusen för yrkesarbetarna? 
Branschens önskelista överens-
stämmer dåligt med de villkor 
man kan erbjuda. Man önskar 
sig välutbildad, självgående och 
ansvarstagande personal med hög arbetsmoral, som är duktiga på att 
välkomna besökare, har social kompetens och specialistkompetens. 
Men det man har att erbjuda är korta anställningar och relativt låg 
lön. Dessutom efterfrågar många även kompetenser inom vården av 
det gröna kulturarvet.

Det behövs en bred bas av utbildade generalister som grund för att 
kunna rekrytera specialister. Saknar man basen blir det glest även 
mellan specialisterna.

De gröna företagen och organisationerna är medvetna om proble-
men med dessa villkor men vad kan man då göra för att åstadkomma 
en förändring? På vilken arena kan man mötas och vilka ska vara 
med i gruppen? Det är svårt att som arbetstagare kritisera arbetsgi-
varen men förhoppningsvis bestämmer sig några modiga aktörer för 
att sitta ner och diskutera denna viktiga fråga och branschens villkor. 

I en sådan diskussion finns det fler parametrar man måste ta hänsyn 
till för att nå framgång och se hela bilden inom branschen.

Många som idag börjar arbeta inom trädgårdsbranschen har yrket 
som en andra karriär och har utbildat sig senare i livet. Utländsk 
arbetskraft tas in av många företag för att täcka personalbehovet.

Arbetsförmedlingen anordnar grundläggande arbetsmarknadsut-
bildningar som riktar sig till trädgårdsbranschen.

Slutligen har Lagen om offentlig upphandling påverkat trädgårds-
branschen. Helt plötsligt måste man bygga upp en beställarorganisa-
tion när förvaltning i egen regi försvinner.

Lilly Kristensen. Foto: Helena Kåks.
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Hur går man vidare?

Vetskapen om dagsläget är stor och alla inom branschen känner väl 
till hur det ser ut. Frågan är hur man kan hitta vägar att finansiera året 
runt tjänster och i så fall vad dessa ska innehålla. Väderförhållandena 
är ju svåra att komma ifrån, trädgården vilar om vintern.

• Finna projekt som kan finansiera året runt-tjänster.
• Finna samarbetsprojekt med andra aktörer.
• Finna ekonomi för vidareutbildning av medarbetare under vin-

terhalvåret och på så sätt hålla kvar dem.
• Tänka nytt med alternerande verksamhet för året runt-anställda 

inom de gröna näringarna.

Ingeborg Sørheim

Del 3

Kort om Vea

Vea ligger lantligt på Østlandet, två timmar norr om Oslo, mitt mel-
lan byarna Hamar och Lillehammer. Vea är namnet på en gård där 
skolan grundades och där utbildningen startades som Statens gart-
nerskole for kvinner år 1923. Några av de idéer som låg till grund för 
utbildningen var självförsörjning både på mikro- och makronivå och 
erkännandet av kvinnor som en resurs i detta system.

Skolan, som snart firar hundra år, har i dagsläget 150 elever förde-
lade på två linjer med möjlighet till fortsättning med högre studier 
och en räcka yrkeskurser för den gröna sektorn. 

Grundutbildningen

Grundutbildningen för trädgårdsmästare har varit ifrågasatt efter 
år med allt färre ansökande studenter. Men nu är klasserna mer än 
fulla och det är först och främst trädgårdsmästarutbildning för vuxna 
på deltid. Liksom i Sverige är eleverna huvudsakligen vuxna som av 
olika anledningar vill skifta karriär. 

Inte alla, men många av de sökande, kommer från nav, som det 
heter i Norge, det vill säga antingen arbetsförmedlingen och Trygg-
hetskontoret. Det är människor som gått i väggen eller av en eller 
annan anledning inte klarat eller trivts på tidigare arbetsplats eller 
tidigare yrke. Och det är något att vara glad för; detta är inte sekunda 
människor utan rent guld! Det är elever som är så otroligt motiverade 
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och intresserade, och de blir utmärkta trädgårdsmästare som gärna 
även vill gå vidare och specialisera sig och av den anledningen söker 
sig vidare till yrkesskolan.

Vi måste sluta springa efter 16-åringarna och kasta pengar i sjön 
för att rekrytera dem. De får komma tillbaka när de är fyrtio och har 
insett att detta är det viktigaste yrket i världen. 

Fackskolan

I Norge är yrkesskolan (Fagskolen) en högre utbildning för yrkesfolk 
och Vea är den enda institutionen i Norge som ger yrkesutbildning 
för den gröna sektorn. Skolan har många studieriktningar som byg-
ger vidare på trädgårdsmästareutbildningen. Nedan några exempel 
på olika utbildningar

• Anläggningstekniker (trädgårdsmästare).
• Lokal dagvattensdisponering.
• Trädgårdsmästare med antikvarisk kompetens.
• Historiska trädgårdsanläggningar.
• Antikvarisk drift och skötsel.
• Förvaltning av gröna anläggningar.
• Planläggning och skötsel av gröna anläggningar.
• Trädgårdsplanering.
• Skötsel och drift av uteområden.
• Botanisk design och ledarskap.
• Professionell produktutveckling inom floristområdet (Blom-

sterfaglig).
• Konceptutveckling och ledarskap inom floristområdet.
• Experimental expressions with plant materials.
• Grön hälsa.

Trädgårdsmästare med antikvarisk kompetens 

Denna utbildning ger specialkunskaper för arbete i historiska anlägg-
ningar. Utbildningen är ettårig men fördelad som deltidsstudier över 
två år med veckosamlingar på Vea och möten via nätet. 

I kursen ingår kunskap om hur man sköter kulturminnesträdgår-
dar, både i den dagliga driften och skötseln och vid restaureringar. 
Efter avslutad utbildning får man titeln yrkestekniker (fagtekniker). 

Utbildningen startade år 2013 för att tillmötesgå behovet av sådan 
kompetens bland annat från Kulturminneforvaltingen, och då särskilt 
det norska Riksantikvarieämbetet. Det fanns ingen sådan utbildning 
i Norge och det är fortfarande den enda utbildning av detta slag i 
Norge för trädgårdsmästare som arbetar i historiska trädgårdar. 
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Man tänker inte så ofta på 
trädgårdsmästaren som en hant-
verkare i allmänhet och i synner-
het inte som en antikvarisk hant-
verkare. Det begreppet finns 
mestadels inom byggnadsvår-
den. Men i utbildningen försöker 
vi se trädgårdsmästarhantverket i 
linje med övriga hantverksyrken. 

Utbildningens innehåll och rikt-
ningar 

Av de fyra områdena är historia 
och växtlära de största.

• Västerländska trädgårdens 
konsthistoria – centrala 
europeiska anläggningar 
från olika historiska perio-
der.

• Norsk trädgårdshistoria inklusive den norska trädgårdens 
konsthistoria, användningshistoria, centrala norska anlägg-
ningar från olika historiska perioder och norsk trädgårdshis-
torisk litteratur.

• Teori och attityd inom trädgårdsrestaurering. Restaurerings-
historia, kulturmiljövärdering, relevanta lagrum, föreskrifter 
och stadgor i kulturmiljövården, kulturmiljöförvaltning, olika 
skyddsmöjligheter.

• Källforskning.

Botanik 
Växtsystematik, taxonomi och nomenklatur, användningen av väx-
ter i olika historiska perioder, huvuddrag i botanikens historia, ovan-
liga växter. 

Lagar och föreskrifter inom trädgårdsskötsel 
Naturmångfaldslagen (naturmangfoldsloven), röd- och svartlistade 
växter, förbjudna växter och växter som kräver särskilda tillstånd, 
växtskyddsföreskrifter

Ekologi och landskap 
Biologiska, kemiska och fysiska processer i jorden, principer och 

Ingeborg Sørheim. Foto: Helena Kåks.
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metoder för ekologisk odling, ekologiska metoder i historiske träd-
gårdsanläggningar, jordbrukets och kulturlandskapets utveckling. 

Växter
Insamling, förökning och inköp av växter, insamling och dokumen-
tation av växter,
historiska förökningsmetoder, växthälsa, producentmiljö. Etablering 
och återvinning av av växtelement 

Man arbetar också med 
Material: grus, sten, murning, trä, metall. 
Vattenanläggningar: fontäner, bassänger, naturliga bäckar 
Teckning: frihandsteckning, teknisk teckning, uppmätning, enkla 
trädgårdsritningar, att läsa ritningar och kartor.
Drift och skötsel

Utbildningens upplägg har under det sista året förändrats till att 
nu vara två självständiga enheter. Antingen kan man gå Trädgårds-
mästare med antikvarisk kompetens och bli yrkestekniker. Då kan man 
att under halva studietiden fördjupa sig i antingen Historiska gröna 
anläggningar där man lägger särskild vikt på restaurering av histo-
riska anläggningar och lär sig utarbeta restaureringsplaner baserade 
på historiskt källmaterial, fältarbete eller annan dokumentation, samt 
att planera och genomföra restaureringsåtgärder för de gröna och grå 
elementen i anläggningen. Man kan också fördjupa sig i Antikvarisk 
drift och skötsel där man lägger vikt just vid drift- och skötselplaner 
och det antikvariska hantverket.

I utbildningarna arbetar man tvärvetenskapligt och praktiskt med 
konkreta fall. Fältstudier är vanliga och där används problemställ-
ningar som mest liknar de som eleverna kan få arbeta med på sina 
kommande arbetsplatser. 

År 2018 är det gemensamma och övergripande projektet en restau-
reringsplan för prydnadsträdgården på Vea. Den är i nuläget endast 
en stor grön plan, men kan komma att återställas enligt en idéskiss 
och plan av Olav L Moen från år 1924, trädgårdsarkitekturens ”fader” 
i Norge och den första professorn i ämnet. 

När det gäller det trädgårdshistoriska hantverket behöver vi samar-
beta över gränserna och med många olika anläggningar. Denna kun-
skap har försvunnit i takt med rationaliseringarna och förenklingar 
av sysslor efter andra världskriget. Det handlar oftast inte om att vi 
inte längre vet hur det gjordes eller hur det sett ut utan att hitta hant-
verkets kärna i kombination med det sammanhang och behov som 
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det en gång uppstod ur. Att kunna ge svar på varför olika träd blivit 
beskurna på olika sätt till olika former i olika tider. 

Kunskaper i trädgårdshistoriskt hantverk som ingår i kursen:

• Gräsmatta: Boulingrin, Broderiparterrer, gräs som kantväxt.
• Verktygskunskap: lie, riva, kvast, mekaniska klippare.
• Kompost och varmbänk.
• Uppbyggnadsbeskärning av träd och häck i olika historiska 

perioder.
• Anläggning och skötsel av bäddar i olika historiska perioder.
• Bruk av grus i olika historiska perioder.
• Bygga och underhålla murar och stenkonstruktioner i olika 

historiska perioder.
• Träkonstruktioner i olika historiska perioder.
• Tillverkning och underhåll av metall i olika historiska perio-

der.
• Köksträdgården i olika historiska perioder.

De ger de praktiska teman som eleverna sedan arbetar med:
• Köksträdgården, kompost och varmbänk.
• Anläggning och skötsel av gräsmatta och äng.
• Uppbyggnads- och underhållsbeskärning av träd och häck.
• Anläggning och skötsel av blomsterrabatter.
• Anläggning och underhåll av grusplaner och grusgånger.
• Bygga och underhålla murar.
• Underhålla av olika träkonstruktioner.
• Underhåll av metall.

Vi behöver samarbeta, inte bara mellan de nordiska länderna utan 
också med länder i Europa, för att finna den hantverkskompetens vi 
har förlorat och som vi nu behöver. Vi kommer därför att utveckla 
kursen i Antikvarisk skötsel till ett internationellt studieområde med 
studenter från hela Europa, med exempel från olika historiska träd-
gårdar i länder där de fortfarande har kompetens på de områden sko-
lan söker. 

Och vi på Vea önskar naturligtvis fortsätta och utveckla de samar-
beten vi har med historiska trädgårdar i Sverige.



FRAMTIDENS PARKER OCH TRÄDGÅRDAR, 18 OK TOBER 2018

50 

Klara Holmqvist, Joakim Seiler & Tina Westerlund

Erfarenhetsutbyte och kunskap  
för framtiden
– från projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla 
parker och trädgårdar, 2015–2017

Under åren 2015–2017 genomfördes ett projekt runt skötsel av histo-
riska parker och trädgårdar som finansierades med bidrag från Kul-
turmiljövårdsanslaget, Hantverkslaboratoriet i samverkan med läns-
styrelsernas kulturmiljöenheter och Riksantikvarieämbetet. 

Klara Holmqvist, Joakim Seiler och Tina Westerlund förmedlar 
här erfarenheter och insikter från projektet och hur det kan bidra till 
att utveckla kunskap skötsel av parker och trädgårdar i framtiden. 

I Kulturmiljölagen framhålls att trädgårdar och parker kan för-
klaras som byggnadsminnen och som självständiga kulturhistoriska 
objekt. Trots detta har trädgårdarna runt byggnaderna ofta setts som 
mindre betydelsefulla, en dekor. Vården av byggnaderna har kommit 
mycket längre när det gäller kunskapsstöd i arbetet med att ta fram 
och följa beslutsunderlag för hur vården bör utföras.

Det ”gröna” kulturarvet har i dag blivit mer uppmärksammat, men 
det saknas fortfarande praktiska kunskapsunderlag och erfarenhets-
utbyten kring den kontinuerliga, utvecklande skötseln och hävdandet 
av de hortikulturella kvaliteterna i historiska parker och trädgårdar. 

Frågor som togs upp i projektet var till exempel hur man över-
för och kommunicerar erfarenhet mellan trädgårdsmästare som bara 
arbetar säsong eller som arbetar ensamma och då dokumentation inte 
är prioriterad. 

Projektets syfte var att stärka och samordna trädgårdsverksamhe-
terna vid kulturreservat och byggnadsminnen och visa på hur dessa 
kan användas för att utveckla kunskap om vård- och skötselmetoder. 

Byggnadsminnen och kulturreservat som medverkat som labora-
torier för trädgårdens hantverk är Gamla Staberg, Gunnebo Slott, 
Mårbacka, Fredriksdals friluftsmuseum, Julita gård ochTycho Brahe-
museets trädgård.

Klara Holmqvist

Med utgångspunkt i erfarenheter och dokumenterade försök vill 
man:
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• ta fram kunskapsunderlag 
• främja och erfarenhetsut-

byte kring skötsel 
• öka medvetenheten om val 

av skötselmetoder i kul-
turhistorisk miljö.

Fem skötselområden valdes som 
teman på de olika anläggning-
arna: 

• Gräsmattor.
• Grusgångar.
• Häckar.
• Fruktträd.
• Prydnadsplanteringar.

Exempel på tankar i utvärde-
ringen från Julita, där man t.ex. provat lägre skötselnivå vad gäller 
gräsmattornas klippning/slå med lie:

• Historiskt riktigt.
• Gynnar biologisk mångfald.
• Upplevs vackert.
• Minskat buller.
• Minskad åtgång av bensin/diesel.
• Besökarna får se traditionellt hantverk.
• Tidsåtgång.
• Fysiskt krävande.
• Kan upplevas som ovårdat.

Joakim Seiler 

Från Gunnebo slott kommer här ytterligare tankar som uppstått 
inom projektet. 

• Vad av det historiska trädgårdshantverket är värt att bevara och 
föra vidare? 

• Vad är levande tradition – i vilka fall är vi traditionsbärare? 
• När rekonstruerar vi hantverk? 
• Vad har projektet bidragit med? 

Identifiering av immateriellt kulturarv
• Vad är värdefullt, hur definierar vi värde och när är något hotat?
• Något värdefullt kan till exempel vara hotat innan det definie-

ras som värdefullt.

Klara Holmqvist. Foto: Helena Kåks.
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• Projektet utvecklande skötsel har handlat om att definiera kul-
turhistoriska värden kopplade till skötsel.

• Hot kan bland annat vara de allmänna föreställningar som 
finns i samhället om skötsel, t ex att de traditionella metoderna 
tar för lång tid. Trots att man gjort ett arbete med ett visst red-
skap på ett visst sätt i flera hundra år så hävdar vi idag att det är 
omöjligt. Ett annat exempel är föreställningen att parkskötsel 
inte kräver någon särskild kunskap och kan utföras av vem som 
helst. Ett sådant synsätt leder inte till kvalificerad vård av det 
gröna kulturarvet trädgård.

• Manuell häckklippning är ett bra exempel på ett levande men 
hotat immateriellt kulturarv.

Dokumentationen brister i våra trädgårdar 
Bristen på dokumentation handlar oftast inte om att det saknas meto-
der för dokumentation utan att dokumentationen i sig inte ingår i 
tjänstebeskrivningen. Därför bör Länsstyrelsen, ägare och ledning 
efterfråga – och bidra med resurser till – dokumentation och betrakta 
den som en självklar del av arbetet.

Att rekonstruera en hantverkstradition
En lärdom för att bevara de levande kunskapstraditioner som fortfa-
rande finns är att det alltid är mycket svårare när en tradition tillå-
tits att dö ut och kunskap måste återskapas. Därför är det viktigt att 
dokumentera traditioner medan de fortfarande finns kvar – om det så 
är det allra minsta. 

Att använda de äldre kunska-
perna och traditionerna kan ge 
nya dimensioner och verka på 
nya sätt i vårt moderna samhälle 
– inte minst i sammanhanget 
runt klimathotet.

En gräsmatta som slås med lie 
och mer sällan berättar en annan 
historia och bidrar till biolo-
gisk mångfald. En parkmiljö där 
enbart tidseffektivitet räknas och 
som bara sköts med stora maski-
ner medverkar till utarmning av 
såväl det kulturhistoriskt värde-
fulla objektet som kunskap i tra-

Joakim Seiler. Foto: Helena Kåks.
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ditionellt hantverk. De fysiska parkerna i städerna är inte allvarligt 
hotade av ekonomisk nedskärning – man kan lösa det mesta med 
robotar, stora maskiner eller mindre kvalificerad arbetskraft. Det som 
är hotat är i första hand traditionellt hantverk. I förlängningen är det 
ett hot mot våra fysiska parker också. 

De enda sätt vi kan skydda oss mot detta hot är att fortsätta utföra 
de traditionella hantverken med traditionella redskap – även som en 
möjlighet för gemene man att lära och få kunskap om hantverket. 

Från ägare och ledning måste man vara mån om att ge resurser 
för hantverken och medvetenhet för att arbetet måste få fortsätta till 
allas bästa. Det måste finnas förväntningar och resurser från ansva-
riga högre upp i systemet på dokumentation, kunskap och metoder. 

Tina Westerlund

Kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyte
Ett syfte med projektet var att ta fram kunskapsunderlag i form av 
skrifter om olika trädgårdshantverk. Ett annat var att främja erfaren-
hetsutbyte kring skötsel och öka medvetenheten om val av skötselme-
toder i kulturhistorisk miljö. 

Det praktiknära samtalet
De årliga konferenserna i nätverket för trädgårdsmästare verksamma 
i historiska parker och trädgårdar har varit ett sätt att verka för ökad 
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Där har vi direkt kunnat 
kommunicera erfarenheter från de skötselförsök som gjorts i projek-
tet, presentera resultat och hålla korta workshops som givit tillfälle 
att väcka tankar och ge möjlighet att prova på. 

Genom andra former av workshops där man kunnat arbeta längre 
stunder gemensamt har det funnits möjlighet att på djupet ta del av 
varandras erfarenheter, att prova och reflektera tillsammans. Inte 
bara trädgårdsmästare, utan även personer som på andra sätt arbetar 
med frågor om park och trädgård i kulturhistorisk miljö kan delta och 
ta med sig nyvunnen kunskap hem. 

Att ta del av hantverket hos andra – tillsammans med andra – möj-
liggör för många att ta del av arbete som utförs i en viss anläggning. 
I det praktiknära samtalet uppmärksammas hantverkskunskap på ett 
effektivt sätt. 

Kunskap och erfarenheter har även spridits genom en konferens i 
samverkan med Nordiska nätverk och Forum för trädgårdshistorisk 
forskning, presentationer vid Byggnadsvårdens konvent och samar-
bete med SSPPG.
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En träff ordnades med avsikt att visa hur Waldemarsudde arbetar 
med prydnadsplanteringar med ett tydligt förhållningssätt till plat-
sens historia. Deltagarna fick prova på lökplantering och hantering av 
lökar för drivning till våren. Att ta del av arbete hos andra ökar med-
vetenheten om de mål som sätts upp och de val av skötselmetoder som 
görs i den egna anläggningen.

Det är inte bara trädgårdsmästare som deltagit i projektets work-
shops. Även personer som på andra sätt arbetar med frågor om park 
och trädgård i kulturhistorisk miljö har deltagit, och kunnat ta med 
sig nyvunnen kunskap hem.

Frågor och utbyte i projektet
Genom projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla par-
ker och trädgårdar dök frågor om skötselproblem upp. Länsstyrelsen i 
Värmland efterfrågade till exempel råd om granhäckar, som de upp-
fattade som hotade. Den över 100 år gamla, omgärdande granhäcken 
på Mårbacka börjar må dåligt och eftersom den är ett viktigt element 
i trädgården för att skapa ett bra odlingsklimat var man orolig.

För att lyfta frågor om skötsel av granhäckar tog vi hjälp av träd-
gårdsmästarna på Bergianska trädgården i Stockholm. Där hade 
man erfarenheter av en gammal förvuxen granhäck som för sjutton 
år sedan byttes ut till en ny. Tillsammans dokumenterade vi deras 
arbete med klippning och skötsel. 

Därefter genomfördes ett ”konsensus-seminarium” där ett fler-
tal erfarna granhäcksklippare kontaktades för ett möte i Värmland, 
med besök på Mårbacka och 
Fryksände kyrkogård i Torsby. 
Under detta möte var det inte det 
gemensamma arbetet som var 
viktigt utan diskussioner utifrån 
det vi såg och utifrån olika erfa-
renheter av redskap, klipptid på 
året, hur klippning utförs osv. 
Flera uttryckte att de aldrig pra-
tat med andra än sina medarbe-
tare om detta, och inte reflekterat 
över betydelsen av hantverket på 
det här fördjupande sättet.

Vid förmedling av hantverkser-
farenheter uppstår ofta vissa pro-
blem. Ett är att det som uppfattats 

Tina Westerlund. Foto: Helena Kåks.
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som självklart inte blir nämnt. Ett annat är när trädgårdsmästaren 
i fråga inte tycker sig kunna tillräckligt mycket för att berätta för 
andra. En viktig del i projektet har därför varit att skapa insikt om 
vikten att trädgårdsmästare kan berätta för andra om sitt hantverk. 
Genom att ta utgångspunkt i skötselfrågor i den egna vardagen, och 
fördjupa sig i dessa, har de trädgårdsmästare som medverkat i projek-
tet kunnat förmedla sina erfarenheter till andra. 

En fråga som måste lösas är hur de erfarenheter som kommer ut av 
denna typ av projekt blir använda praktiskt och inte enbart blir stå-
ende som skrifter i bokhyllor. 

Hantverkslaboratoriet genomför nu en förstudie för att söka ett 
nytt treårigt projekt där man vill utveckla metoder för att sprida de 
erfarenheter som samlas. Genom digitala verktyg kan kunskapsun-
derlag bli använda som beslutsunderlag och ett kunskapsstöd i för-
valtning och arbetsplanering.

Film är en annan metod att utveckla för att förmedla hantverks-
kunskap. Med smarta telefoner och plattor i varje hantverkares ficka 
har begrepp som ”trädgårdsmästarens dagbok” fått en helt annan 
innebörd. 

Trädgårdsarbetet bör inte bara vara ett medel för att upprätthålla en 
kulturhistorisk miljö, utan innehåller också ett upplevelse- och kun-
skapsvärde för besöksmålet i sig. 

Nu söker vi platser där nya försök kan göras och fler trädgårdsmäs-
tare som kan medverka. Nätverken är oändligt viktiga som kanaler 
för ett fortsatt arbete, men det är minst lika viktigt att det finns ett 
stöd från ledningar och styrelser vid olika trädgårdar, samt från läns-
styrelser och Riksantikvarieämbetet.
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Pernilla Nordström 

Parkerna i den framtida besöks- 
näringen

En bild från Trädgårdsföreningen i Göteborg 1920 inledde presenta-
tionen som en påminnelse av den stolthet man då kände för parken 
och trädgården där och som sedan dess förvaltats över generationer. 
Parkerna är ett kulturarv. 

Vad är turism?

Definitionen på turism är människors aktiviteter när de reser till och vis-
tas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för 
fritid, aff ärer eller andra syften.

Besöksnäring, en växande näring – som kan bidra till ett hållbart 
samhälle

Besöksnäringen, enkelt uttryckt, omfattar aktörer som säljer tjäns-
ter till turister och besökare. De branscher som i störst utsträckning 
drivs av turism är flyg, hotell och de resebyråer som säljer resor. Han-
del, transport och hotell & restaurang-branschen står för största delen 
av omsättningen.

Samverkan och samspel

Besöksnäringen består av många olika branscher och aktörer. De ver-
kar på skiftande nivåer, från globala till lokala. För att nå framgång 
måste man samverka på olika nivåer och mellan olika sektorer; både 
offentliga och privata. Det behövs även tydliga mål och strategier. 

På nationell nivå samverkar Tillväxtverket både med andra myn-
digheter och näringens branschorganisationer som Visita och Svensk 
Turism men också med civilsamhället i form av till exempel Sveriges 
Hembygdsförbund. 

Man samverkar också vertikalt, med regionala destinationsorganisa-
tioner och kommuner. Den lokala nivån har en central roll med många 
verksamheter, företag och ett utbud av aktiviteter och upplevelser. 
Kommunerna fattar också många beslut som påverkar besöksnäringen. 

En fungerande och hållbar turism förutsätter samspel och sam-
verkan. Man måste arbeta tillsammans med en gemensam målbild. 
Man måste ta ut gemensam riktning där strategier, målbild och mål-
grupper ingår. 
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Turismens fördelar

Turismen bidrar till samhällsekonomin. Den skapar förutsättningar 
för tillväxt, företagande och sysselsättning. Den är också platsbunden 
vilket möjliggör utveckling och tillväxt i hela landet. Turismen kan 
verka påskyndande för att få igång fler företag och arbetstillfällen. 
Den är också sysselsättningsintensiv med många instegsjobb.

I många områden i landet bidrar turismverksamhet till integration 
och nya perspektiv. Människor från olika länder möter Sverige och 
olika människor i Sverige möts genom turismen.

Omsättning & sysselsättning 2017

Besöksnäringen omsatte under 2017 hela 317 miljarder kronor i Sve-
rige och är den del som växer snabbast . Det var en total ökning med 
7,4 procent eller 21,8 miljarder kronor, jämfört med 2016. Omsätt-
ningen har fördubblats sedan år 2000. 

År 2017 uppgick de utländska besökarnas konsumtion i Sverige 
(turismens exportvärde) till 134 miljarder kronor, vilket var en ökning 
med 11,4 procent jämfört med 2016.

Besöksnäringen sysselsätter totalt omkring 175 000 personer, dub-
belt så många som fordonsindustrin. Sysselsättningen ökade med 6,4 
procent 2017, 11 000 jobb, jämfört med 2016. Den totala sysselsätt-
ningen ökade med 2,3 procent.

Pernilla Nordström. Foto: Helena Kåks.
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Fler fördelar

Turismen lockar besökare och skapar attraktivitet för människor såväl 
inom som utom landets gränser. Landsbygdens utveckling stärks av 
besöksnäringen och turismen bidrar på många sätt till att utveckla 
attraktiva, hållbara samhällen för boende, besökare och verksamma. 

För internationella besökare är våra natur- och kulturmiljöer vik-
tiga anledningar till att man vill komma till Sverige och internatio-
nella besökare är en kategori turister som ökar snabbast. Detta bidrar 
till att intresset för att bevara, utveckla och tillgängliggöra kultur- 
och naturmiljöer ökar. En positiv turistupplevelse i Sverige bidrar 
till en god Sverigebild utomlands. Tillväxtverket vill medverka till 
att lyfta fram, uppmärksamma och göra attraktiva miljöer mer till-
gängliga.

Sverigebilden

Det finns en medveten marknadsföring av Sverige utomlands, där 
också turismen ingår. Ett gemensamt paraply är varumärket Sverige 
där kärnvärdena nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet 
ska profilera Sverige i utlandet. Det är också denna bild som vi vill att 
besökarna ska känna igen sig i och ta med sig hem. 

Men hur ser då den utländska resenärens bild av Sverige ut? Oftast 
handlar det om vår vackra, unika och orörda natur som genom alle-
mansrätten är tillgänglig för alla. Sverige ses vidare som ett modernt 
land, där öppenhet och frihet är förmåner som delas av alla. Sverige 
är ett land som ligger långt fram vad gäller hållbarhet och det ses som 
tryggt, säkert och gästvänligt. Svenskar anses även ha en hälsosam 
livsstil. Detta enligt Visit Sweden, som har ett nationellt uppdrag att 
marknadsföra Sverige som besöksmål. Det gäller alltså att locka rätt 
målgrupp – den som uppskattar våra erbjudanden. 

Undersökningar visar att besökare gärna vill lära sig något nytt om 
landet de besöker. De vill resa runt för att se flera sidor av Sverige och 
uppleva det genuina och oförställda De vill också uppleva svensk kul-
tur, livsstil och natur och njuta av god mat och dryck. 

Tillväxtverkets uppdrag – vision och verktyg

Tillväxtverket finns på nio platser i landet: Malmö, Göteborg, Jön-
köping, Örebro, Stockholm, Gävle, Östersund, Luleå och Arjeplog. 
Verkets uppdrag inrymmer hållbar näringslivsutveckling och håll-
bar regional utveckling. Tillväxtverket ska bidra till att skapa bättre 
förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där 
företag kan utvecklas. Visionen är ett Sverige som har fler företag som 
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kan, vill och vågar! Och verktygen är kunskap, nätverk och finansie-
ring. 

Tillväxtverket har ett uppdrag om turism och besöksnäring vilket 
innebär att de enligt instruktion i förordning (2009:145) ska ansvara 
för kunskaps- och kvalitetsutveckling samt samverkan och samord-
ning inom turism. Vidare har man ansvaret för den officiella turism-
statistiken och ett samordnat agerande inom en sammanhållen lands-
bygdspolitik.

Några av uppdragen har rört hållbar destinationsutveckling 2012–
2015, hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbase-
rad turism 2016–2019 och kartläggning av turism- och rekreations-
cykling 2017–2018.

Tillväxtverket har fyra fokus i sitt arbete inom turism och besöks-
näring:

• Hållbar destinationsutveckling och hållbara produkter och 
tjänster som är internationellt konkurrenskraftiga och attrak-
tiva för besökaren.

• Strategisk samordning och samverkan för ökad styrning, kun-
skapsöverföring och koordinering.

• Ökat företagsfokus med insatser för att företagen ska kunna 
utveckla sin affärsmässighet.

• Kunskap med grund i statistik och analys så att beslutsfattare 
och företag kan investera på bästa sätt.

Aktuellt – ny utredning

Aktuellt från regeringen är betänkandet Ett land att besöka – En sam-
lad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. (SOU 2017:95) 
Utredningens syfte var, enligt utredningsdirektiven, att föreslå en 
sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 
så att regeringen får underlag för att stärka besöksnäringen som 
export- och jobbmotor med konkurrenskraftiga, innovativa växande 
företag och destinationer i hela landet. 

En viktig del var att föreslå hur samverkan och samordning kan 
stärkas, vilket ger aktörerna bättre möjligheter att kraftsamla. I 
utredningens uppdrag ingick också att analysera målet för turismpo-
litiken och kartlägga besöksnäringens behov och hinder för en håll-
bar utveckling. 

Utredningsarbetet har haft som utgångspunkt att det de tre 
hållbarhetsperspektiven ska hanteras i en helhet. I social hållbarhet 
ingår även frågor som jämställdhet.
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Behov av en samlad politik

En samlad politik ger bättre samverkan och samordning mellan myn-
digheter, näringsliv, akademi och civilsamhället. Hållbarhetsaspekt-
erna blir allt viktigare och en av riskerna med ökad turism är sk hyper-
turism – där vissa orter praktiskt taget invaderas av turister vilket är 
ett problem i flera av Europas städer. 

Det är viktigt att koppla samman stad och landsbygder som delar 
i det hållbara samhällsbygget. Behov av strategier som främjar håll-
barhet, innovation och kompetens måste tas fram, vilket var ett av de 
uppdrag som ingick i utredningen.

Vision:
Utredningens vision är att år 2030 är svenska besöksupplevelser:

• hållbara och globalt konkurrenskraftiga och innovativa
• turism är högt värderat av svenska invånare
• besöksnäringen attraktiv att verka inom som företagare och 

anställd.

Åtta strategiska insatsområden:
Besöksanledningar
• Naturturism.
• Kulturturism.
• Måltidsturism.
• Evenemang och stora möten.
Tvärgående insatser
• Digitalisering.
• Utveckling, innovation och forskning.
• Tillgänglighet och transporter.
• Företagens villkor.

Kulturturism 

Kulturarvet definieras i utredningen som ”alla materiella och imma-
teriella uttryck för mänsklig påverkan”. Kulturmiljöerna är en del av 
turismens infrastruktur och därför är ett förhållningssätt till kul-
turturismen grundläggande. Det kan röra städernas arkitektur och 
parkmiljöer, museer och hembygdsgårdar, världsarv, bruks- och indu-
strihistoriska miljöer, militärhistoriska miljöer, slott, fornminnen, 
kulturleder, jord- och skogsbrukslandskap. 

Att utveckla företagande och sysselsättning kan om man hanterar 
det klokt även stärka den hållbara utvecklingen av kulturarvet. Sam-
banden mellan kultur-, natur- och måltidsturism är starka och kan 
medverka i processen.
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Ställningstaganden och förslag inom kulturturism

Kulturmiljöer har av naturliga skäl stor betydelse för utveckling av 
verksamhet och företagande inom kulturturism. I utredningen finns 
förslag till delstrategier och politiska mål för kulturturism samt för-
slag till en övergripande nationell strategi för besöksnäring. 

Förslag ges för hur skyddade natur- och kulturområden kan använ-
das för utveckling av natur- och kulturturism och förslag finns om att 
en plan för hållbar besöksmålsutveckling av världsarven ska tas fram. 
Statens roll är att främja arbetet och utvecklingen.

Det finns svårighet med finansieringen av kulturmiljöer då insat-
ser behövs för att upprätthålla kvalitet; miljöerna måste förvaltas och 
underhållas. Intäkter från turismen går i hög utsträckning till att äta, 
bo och resa, medan själva besöksmålen i sig inte genererar så många 
kronor. I utredningen föreslås därför att ett arbete kring turismeko-
nomiska kretslopp och finansieringsmodeller för turism i kulturmil-
jöer initieras.

Något om naturturism

Omvärldens intresse för Sverige som naturland ökar. Nio av tio i mål-
gruppen ”den globala resenären” vill uppleva naturen på sin Sverige-
semester enligt Visit Sweden. 

Branschorganisation Naturturismföretagen med 2700 företag, kan 
alltså förvänta sig ökande verksamhet. 

Besöksnäringens nationella Naturturismstrategi som presentera-
des juni 2018 innehåller 25 förslag för att öka tillgången till orörd 
natur, stimulera branschens affärsutveckling och optimera samhäl-
lets stöd och insatser till en växande naturturism. Den gemensamma 
strategin är framtagen av Naturturismföretagen (tidigare Ekotu-
rismföreningen) tillsammans med Svensk Turism och Visita. 

Det handlar om hur olika aktörer kan samverka, hur man kan pake-
tera attraktiva erbjudanden, om affärssamverkan, om längre vistelser 
och hållbart resande samt hur man kan hantera gemensamma intres-
sen som leder och infrastruktur. 

Kulturturism och naturturism

Det behövs en ökad integrering mellan kulturturism och naturtu-
rism där landskapsperspektivet kommer in. Många naturreservat har 
också också höga kulturmiljövärden. Naturturismen ligger före vad 
gäller produktutveckling, organisering, antal företag. 

Tillväxtverket vill därför öka insatserna för kulturturism med tyd-
ligare kompetens och pilotprojekt, i startgroparna finns ett projekt 
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som syftar till hållbar besöksmålsutveckling av världsarven. 

Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad 
turism (2016–2019)

Sedan 2016 driver Tillväxtverket projektet Hållbar produktutveck-
ling, där sju utvalda områden, utifrån natur- och kulturupplevelser, 
ska utveckla hållbara besöksupplevelser och paket för en internatio-
nell marknad inkluderande resa-äta-bo-göra. 

Målet är att få fram ett ökat utbud av exportmogna produkter, 
baserade på natur- och kulturupplevelser samt etablering av samar-
beten och nätverk.

Målgrupper för pilotprojektet är små- och medelstora företag 
genom destinationsorganisationer, turismutvecklare (konsulter), 
branschorganisationer, kommuner och regioner.

Genomförandet sker genom sju regionala organisationer i Ble-
kinge, Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västra Götaland/Väst-
sverige respektive Östergötland. Budgeten är 78 miljoner kronor 
varav Tillväxtverket bidrar med 40 miljoner kronor.

Framåtblickar – Parkernas roll

I Holger Bloms parkprogram från 1946 talar han om parkernas förde-
lar – de luckrar staden, ger plats för fritidsrekreation, är en samlings-
plats och bevarar kultur- och natur. Detta är fortfarande giltigt. I dag 
skulle vi även kunna lägga till ”parken som besöksmål”.

Parken har en stor potential och är betydelsefull för turismen. Sve-
riges parker marknadsförs redan internationellt genom www.visit.
sweden.com och SSPPG.

Parken som besöksmål måste ses som en del i en större kontext där 
den kulturhistoriska vinkeln ingår liksom andra upplevelser runt om 
parken. Den blir en del i samlat utbud som tillsammans bildar en 
destination där en gemensam kommunikation kan bidra till att lyfta 
parkernas betydelse.

För att få detta att fungera och bli en lyckad, hållbar satsning måste 
man ha en god strategi och framförhållning, en gemensam målbild 
och aktiv besöksplanering. Man måste förhålla sig till, och medverka 
i, andras strategier, t.ex. lokala, regionala besöksnäringsstrategier. 

Det finns många utmaningar vad gäller förvaltning och underhåll. 
Hur kan man upprätthålla parkens funktion för vardagsrekreationen 
samtidigt som den blir ett turistmål? Hur kan man samsas? Hur ska 
styrningen se ut? 

Besöksmålets utväxling hänger samman med hur interaktionen 
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i närområdet ser ut. Ju mer samarbete man kan åstadkomma desto 
större utväxling kan respektive aktör få. Detta i sin tur kan medverka 
till regional utveckling med jobb och företagande. 

Destinationen består av många aktörer och delar (se bild). Inom en 
destination måste det finnas alla delarna av resa-äta-bo-göra. Man 
måste ha samsyn och integrera regionala och lokala strategier till 
samarbeten och kluster samt samarbete runt paketering 

Det måste finnas en koppling till samhällsplanering och god kom-
munikation med politiker och tjänstemän runt detta. Vidare måste 
frågorna om tillgänglighet alltid hållas aktuella. 

Ord på vägen

Några sista ord på vägen för att nå framgång i arbetet:
• Bli en aktiv part i destinationen.
• Samarbeta med din lokala och regionala destinationsutveck-

lingsorganisation.
• Dela strategi, mål och målgrupper.
• Ha koll på ”erbjudanden”.
• Arbeta med produktutveckling och paketering.
• Sök möjligheter till (affärs)samverkan med andra besöksmål 

eller med boenden, restauranger, caféer.
• Resa – bo – äta göra.
• Ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv.
• Var digitalt tillgänglig.



FRAMTIDENS PARKER OCH TRÄDGÅRDAR, 18 OK TOBER 2018

64 

Avslutning med paneldebatt

I paneldebatten medverkade: Christina Nylén, kansliråd kulturde-
partementet, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt, Thorbjörn Andersson, 
landskapsarkitekt, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Lise-
lott Johansson, stadsträdgårdsmästare i Linköping och ordförande i 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare,Tommy Olsson, omvär-
ldsanalytiker Myndigheten för yrkeshögskolan och Lena Vikström, 
Gunnebo slott och trädgårdar, ordförande i SSPPG.

Panelen diskuterade med utgångspunkt i tre områden:

Trädgård och samhälle 

• Vad krävs för att skapa förståelse på politisk nivå för trädgårds-
kulturens betydelse?

• Hur kan vi stärka uppfattningen om Sverige som en trädgårds-
destination väl värd att besöka?

Krav, ansvar och ekonomi

Trädgård och trädgårdskultur ligger idag under politikområdena 
jordbruk, turism, kultur och miljö.

• Varför har trädgård ingen egen politisk eller ekonomisk till-
hörighet?

• Var ska ansvaret ligga?
• Vem betalar? För vad?

Kompetens

Idag finns det ett glapp mellan utbildning, kompetensnivåer och 
efterfrågan. Det finns också motsättningar och begreppsförvirring 
mellan de akademiska, de mer grundläggande praktiska utbildning-
arna och de hantverksmässiga kulturförvaltande utbildningarna. Till 
detta kommer det relativt stora antal utbildade som startar eget och 
som försvinner i statistiken.

• Vilken kompetens behövs egentligen?
• Hur säkrar vi långsiktigt, enhetligt tänkande vad gäller kom-

petens och utbildning? 

Sammanfattning av debatten och dagen

En av de röda trådarna genom dagen har varit kunskap. Att skaffa 
kunskap inom branschen, att genom den kunskapen utåt öka förstå-
else och insikt om värdet av parker och trädgårdar i samhället och hos 
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medborgarna. Det handlar både om kunskap och intresse för den kul-
turhistoriska skatt som faktiskt finns i det gröna Sverige men också 
om förståelsen av nyttan av de gröna lungor som parkerna utgör. Par-
ker och trädgårdar är en del av samhället – inte bara en hobby att 
syssla med på lediga stunder. 

Den gröna turismen bidrar inte bara till samhällsutveckling och 
ekonomiska inkomster utan också till bättre hälsa och miljö. Ökad 
kunskap i beslutsfattande led ger ökad möjlighet till nya projekt och 
ekonomiskt stöd som i sin tur kan leda till ökad verksamhet och till-
gänglighet för besökare och medborgare. 

Inte bara de historiska parkerna är av intresse för besökare. Bilden 
av Sverige som ett modernt samhälle gäller även den gröna sidan – 
att visa och framhålla våra mer moderna stadsparker till exempel, att 
visa och berätta och ge besökare en röd tråd genom anläggning, fär-
dig park och skötsel. Den röda tråden kan även ge besökare en för-
djupad bild av den svenska trädgårdshistorien – återigen en fråga om 
att med den interna kunskapen som medel ge kunskap och förståelse 
utåt till turister, besökare, medborgare och styrande organ i Sverige. 

Något som också framkommit under dagen är betydelsen av att 
arbeta över gränserna och låta det bli ett flöde mellan olika världar, 
kompetensgrupper och delar av samhälle och kunskapsfält. Medar-
betare med många olika kompetenser ger stora fördelar och möjlig-
heter. 

Paneldebatten. Foto: Helena Kåks.
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En betydande del kostnaderna i de kulturhistoriska trädgårdarna 
och parkanläggningarna är själva skötseln. Men här finns också en 
möjlighet att skapa nya anledningar för besökare att komma och på 
så sätt öka inkomsterna. Det är lockande att få se traditionellt träd-
gårdshantverk i verkligheten – häckklippning med handverktyg, 
spaljering och trädbeskärning, slagning med lie mm. Det kan också 
vara lockande att som besökare få delta i  workshops och liknande och 
där få lära grunderna om dessa hantverk för att själv kunna använda 
dem i den egna trädgården. Det kan både ge inkomster och goodwill 
och öka intresse för, och kunskapen om, en anläggning. Kanske kan 
det i framtiden finnas möjlighet att söka utvecklingscheckar för detta 
liksom det går att söka för olika delar av kulturturism idag. 
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Presentation av föreläsarna

Peter Neal
Peter Neal är landskapsarkitekt och parkkonsult, baserad i London. 
Han var tidigare chef för Public Space vid CABE Space och medver-
kade då som design-rådgivare vid utvecklingen av Queen Elizabeth 
Olympic Park till London-OS 2012. Han har ett brett internationellt 
kontaktnät. År 2014 skrev han rapporten State of UK Public Parks 
och 2016 rapporter för Heritage Lottery Fund samt studien Rethin-
king Parks för Nesta. 
https://www.nesta.org.uk/project/rethinking-parks
http://www.designsoutheast.org/peter-neal-february-2015/ 

Ulf Nordfjell
Ulf Nordfjell är landskapsarkitekt och har utvecklat en unik stil 
inspirerad av den svenska naturen. I det offentliga rummet har hans 
utvecklingsplaner legat till grund för förnyelsen av många stadspar-
ker i t.ex. Norrköping, Linköping, Umeå, Skellefteå, Trädgårdsför-
eningen och Botaniska trädgårdens huvudentré i Göteborg samt 
Berzelii park i Stockholm. Hans arbete har rönt stor internationell 
uppmärksamhet och har bland annat vunnit tre guldmedaljer och 
en Best in Show på Chelsea Flower Show. Ulf är medlem i nätverket 
SSPPG:s styrgrupp.

Maria Sidén
Maria Sidén är vd för Stiftelsen Tjolöholm, dvs museichef, slottschef, 
hotellchef och restaurangchef på Tjolöholms slott. Hon är utbildad 
bebyggelseantikvarie och turistvetare med särskilt intresse för den 
kreativa skärningspunkten mellan kulturarv och upplevelsenäring. 
Tjolöholms slottsmiljö präglas av Arts and Crafts-rörelsen och Maria 
arbetar nu tillsammans med trädgårdsmästarna Eva Rosén och John 
Taylor med att bevara och utveckla egendomens gröna kulturarv och 
återuppväcka Nordens kanske mest brittiska trädgård. Maria är med-
lem i nätverket SSPPG:s styrgrupp.

Tomas Lindvall
Tomas Lindvall är landskapsarkitekt MSA/LAR och teknisk chef på 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen, Sundbybergs Stad sedan några 
år tillbaka. Där arbetar han med att utveckla Sundbybergs stads-
miljöer till att bli bland de ledande i Sverige. Tomas har även varit 
stadsträdgårdsmästare i Enköping mellan 2007–2015 och innan dess 
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landskapsarkitekt med ansvar för bland annat planering och nyan-
läggning av Enköpings parker 1998–2007. Tomas är medlem i nät-
verket SSPPG:s styrgrupp.

Inger Olausson
Inger Olausson är verksam som universitetslektor i kulturvård med 
inriktning mot trädgårdens hantverk vid institutionen för kultur-
vård, Göteborgs universitet. Hon är även akademiforskare vid Vit-
terhetsakademien med ett forskningsprojekt om trädgårdsodling-
ens växtskydd i ett historiskt perspektiv. Inger har disputerat på en 
avhandling om handelsträdgårdar under 1900-talets första hälft. Hon 
har erfarenhet av trädgårdsbranschen sedan mitten av 1980-talet och 
tog hortonomexamen vid SLU 1996.

Lilly Kristensen
Lilly Kristensen är kyrkogårdskonsulent på Svenska kyrkans arbets-
givarorganisation på begravnings- och kyrkogårdsenheten. Hon 
arbetar bland annat med rådgivning och stöd vid juridiska processer. 
Verksamheten riktar sig till medlemmarna som är församlingar, pas-
torat och stift inom Svenska kyrkan. Hennes uppgift är bland annat 
att lotsa medlemmarna rätt bland regelverken och bevakar medlem-
mars intressen. Lilly har en bakgrund som trädgårdsingenjör.

Ingeborg Sørheim
Ingeborg Sørheim är lektor på Norges grönne fagskole – Vea där hon 
undervisar i konsthistoria och kulturförståelse och är studiekoordi-
nator för yh-utbildningarna Gartner med antikvarisk kompetanse, 
Historiske grøntanlegg og Antikvarisk drift og skjøtsel. Hon är även 
projektledare för att utveckla Veas internationella arbete. Ingeborg 
är utbildad konsthistoriker och har studerat ”Bevaring av historiske 
hager” på Universitetet för miljö- och biovetenskap.

Tina Westerlund
Tina Westerlund är universitetslektor och forskare vid Institutio-
nen för kulturvård, Göteborgs universitet och undervisar vid hant-
verksprogrammen i Mariestad. Hon är trädgårdsmästare i grunden 
och disputerade 2017 på en avhandling om att undersöka metoder 
för att dokumentera, och kommunicera kunskap i hantverket att för-
öka perenner. Tina arbetar även i Hantverkslaboratoriet, bland annat 
med projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla par-
ker och trädgårdar.
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Klara Holmqvist 
Klara Holmqvist är chef för trädgården på friluftsmuseet Julita 
gård som tillhör Nordiska Museet. Sedan tio år arbetar hon med att 
utveckla skötsel och utformning av de historiska trädgårdsanlägg-
ningarna och de levande samlingar av kulturväxter som funnits där 
sedan 1980-talet. Hon är utbildad inom trädgård vid institutionen 
för kulturvård, Göteborgs universitet. Klara arbetade tillsammans 
med Tina Westerlund och Joakim Seiler i det nu avslutade projektet 
Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgår-
dar, vars syfte har varit att arbeta för erfarenhetsutbyte och ökad kun-
skap kring vård av historiska parker och trädgårdar.

Joakim Seiler 
Joakim Seiler är chefsträdgårdsmästare på Gunnebo slott & trädgår-
dar sedan 2004 och doktorand på Institutionen för Kulturvård vid 
Göteborgs Universitet sedan 2015. I sitt doktorandprojekt undersöker 
Joakim historiskt trädgårdshantverk kopplat till gräsmattor, grus-
gångar och häckar. Joakim var tillsammans med Tina Westerlund 
projektledare för projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt vär-
defulla parker och trädgårdar. Det har dokumenterats i skriftserien 
Skötsel av historiska trädgårdar, med hittills tre rapporter: Gräsmat-
tor, Klippta lövbärande häckar samt Grusgångar.

Pernilla Nordström
Pernilla Nordström är projektledare för destinationsutveckling på 
Tillväxtverket. Hon har tidigare arbetat med bland annat besöksnä-
ringsfrågor på Länsstyrelsen i Stockholms län, där utveckling av den 
Kungliga nationalstadsparken var en del. Pernilla var expert i besöks-
näringsutredningen, vars betänkande Ett land att besöka. En samlad 
politik för hållbar turism och växande besöksnäring presenterades i 
december 2017. Pernilla har också arbetat med kulturmiljöfrågor på 
Riksantikvarieämbetet.

Moderator och rapportsammanställare Elisabeth Svalin Gunnarsson
Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare, fotograf och kulturve-
tare med särskilt intresse för trädgård, kulturhistoria, arkitektur och 
talekonst. Hon är uppskattad föredragshållare och ciceron på träd-
gårds- och historiska resor. Hon har arbetat både som frilansare och 
som anställd bland annat på museer, myndigheter och högskolor och i 
kulturturismbranschen. Elisabeth har skrivit en rad trädgårdsböcker, 
den senaste ”I min trädgård vill jag vara Karin” om trädgården på 
Sundborn.
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