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EN DAG ÅR 1920 samlas 27 finklädda her-
rar för att bilda FSS, Föreningen Sveriges 
Stadsträdgårdsmästare. Nyss hade första 
världskriget äntligen avslutats och den 
spanska sjukan precis släppt sitt järn-
grepp. Sverige var ett fattigt och glest be-
folkat bondesamhälle. Frågan om parker 
i våra städer stod nog inte högt på agen-
dan i den offentliga debatten. Men inom 
professionen hade stadsträdgårdsmästaren 
i Helsingborg, Otto H Landsberg, väckt 
frågan om en riksorganisation redan 1910. 
Pådrivande tio år senare var inte minst 
Stockholms stadsträdgårdsmästare Mauritz 
”Moje” Hammarberg, och kollegan Jacob 
Ericson i Halmstad. Hammarberg blev 
också under tolv år föreningens förste ord-
förande och efterträddes av just Landsberg. 

Föreningen växte långsamt. 1930 var de 
bara 31 medlemmar, och tjugo år senare 48. 
Att medlemmarna var så få under så lång 
tid speglar förhållandena i Sverige. De fles-
ta städerna var små och hade ingen egentlig 
stadsträdgårdsmästare utan bara en form av 
arbetsledare för parkarbeten. Det är först 
efter andra världskriget som medlems- 
antalet börjar växa. 1960 hade föreningen 
81 aktiva medlemmar, alla stadsträdgårds-
mästare. 

När jag skrev min avhandling om par-
kernas utveckling 1860–1960 slog det mig 
hur central stadsträdgårdsmästaren som 
person varit för parkutvecklingen i hem-
kommunen. En anledning är att stadsträd-
gårdsmästaren ofta stannade på sin post un-
der flera årtionden. Men det finns också en 
annan anledning, att parker omgavs av så 
få regler. Medan byggandet av städer börja-
de regleras allt mer redan under 1800-talet, 
framför allt med tanke på brandskydd och 
sanitära frågor, fick parkerna leva ett ”fritt 
liv”. Så länge som både anläggande och 
skötsel låg hos kommunen kunde en skick-

lig stadsträdgårdsmästare under sin långa 
yrkestid genomföra sina idéer med hjälp av 
en intern organisation som i princip omfat-
tade alla delar av verksamheten.

När dåvarande FSS ordförande Pehr 
Boierth vid kongressen 1950 hemma i 
Uppsala håller sitt inledningsanförande be-
klagar han att stadsträdgårdsmästarna inte 
har en akademisk bakgrund, som kunde ge 
dem högre status i kommunen. Men han 
och många av de drivande kollegerna hade 
en lång praktisk och teoretisk utbildning. 
Exempelvis hade Hammarberg praktiserat 
utomlands i fem år i London, Paris och 
Berlin och hunnit vara stadsträdgårds- 
mästare i Åbo under ett par år innan 
han kom till Stockholm. De tongivan-
de inom FSS var därför både språk-
kunniga och väl insatta i utvecklingen 
utomlands. Här anar jag en viktig an-
ledning till att Hammarberg och hans 
kolleger startade en nationell yrkes- 
ideell riksorganisation några år före sina 
svenska trädgårdsarkitektkolleger och långt 
före arkitektkollegerna i landet.

Viktiga frågor under de första åren
De omfattande protokollen från de årliga 
kongresserna som återgav både föredrag och 
diskussioner, ger en bild av vilka frågor som 
stått på agendan. Växtfrågor och då framför 
allt trädplanteringar var ofta i fokus under 
1920-talet. Med förvåning noterade jag i 
protokollet från 1923 att småstäder som 
Kristianstad, Örebro och inte minst Umeå 
under den gångna tioårsperioden planterat 
fler gatuträd än huvudstaden Stockholm. 

Slutet av 1920-talet markerar ett para- 
digmskifte i FSS historia. Vid kongressen 
1927 håller orförande Mauritz Hammarberg 
ett långt föredrag som har karaktären av 
ett ”linjetal”. Under rubriken Om lek- och 
sportplatser argumenterar han för att lek 

och idrott måste ses som viktiga redskap för 
att främja människors fysiska och psykiska 
välfärd och att de sociala aspekterna måste 
lyftas fram. Han återger sina erfarenhet-
er från resor till USA, England, Tyskland, 
Danmark och Norge. Inspirerat tar han upp 
utvecklingen internationellt, inte minst i 
USA, där reformparkrörelsen verkat sedan 
sekelskiftet 1900. Hammarberg tar upp de 
amerikanska standardkraven på lekplatser i 
bebyggelse. Han lyfter också fram lagstift-
ningens betydelse som stöd för utvecklingen 
av parker, en fråga som kommer att bli cen-
tral i FSS under de kommande decennier-
na. En tredje framtidsfråga kommer också 
upp under slutet av 1920-talet, gestaltning-
en av parker. Två skånska stadsträdgårds- 
mästare, Birger Myllenberg i Malmö och 
Otto H Landsberg i Helsingborg, trycker 
på behovet av en funktionell och samtidigt 
arkitektonisk utformning av parken i kon-
trast till den dominerande typen av fin- 
parker. Men för många av deras kolleger var 
dessa nya tankar helt främmande. De fort-
satte att rita och anlägga parker i 1800-tals- 
anda med färggranna tapetgrupper och dyra 
små prydnadsgräsmattor långt fram under 
1930-talet.

De gyllene årtiondena – parker  
för samvaro, lek och rekreation
I min avhandling har jag talat om årtionde-
na från 1930- till 1960-talet som en gyllene 
period för parkförvaltningarna i vårt land. 
1931 fick Sverige en stadsplanelagstiftning 
som tog upp parker som ett allmänintresse. 
Dittills hade parker behandlats som avskil-
da objekt i staden. Kommunerna fick helt 
nya möjligheter att planera för lek och re-
kreation i bebyggelsen. Men lagstiftningen 
ställde inga närmare krav på parkerna. Det 
gav stadsträdgårdsmästaren stora möjlighe-
ter att styra utvecklingen.

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 år. En del i firandet 
är att föreningen medverkar i varje nummer av Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. 
I den här artikeln skriver Eivor Bucht om FSS historia från grundandet 1920 till 1970.

En förening växer fram 
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De sociala aspekterna på parkverksam-
heten diskuteras flera gånger under 1930- 
talet bland andra av Birger Myllenberg, men 
riktigt heta blir de först när Holger Blom 
träder in på scenen 1938. Han inspirerar sina 
kolleger att betrakta parker som en integrerad 
del av staden och att utveckla parkens sociala 
och kulturella funktioner. Med amerikan-
ska förebilder för han fram en ny form av 
parklek med lekledare och parkteater. Temat 
återkommer vid kongresserna under hela 
1940-talet och fram till mitten av 1950-talet. 

Idag är det framför allt utvecklingen i 
Stockholm som är bredare känd också utom- 
lands. Holger Blom omgav sig med skick- 
liga arkitektkolleger som Erik Glemme. 
Han var en lysande kommunikatör och såg 
till att föreviga de nya projekten med hjälp 
av duktiga fotografer och illustratörer. Men 
det Blom nästan aldrig nämnde, var att 
han i sin förvaltning också hade god hjälp 
av några av dåtidens främsta landskaps- 
arkitekter som Walter Bauer och Ulla 
Bodorff liksom av landets främsta växt-
kännare som Magnus Johnson och Tor 
Nitzelius. Det var exempelvis Walter Bauer 
som arbetade fram Norr Mälarstrands vackra 
planteringar med björkar, pilar och strand- 
iris, som associerade till nordisk natur. 

Men duktiga arkitekter är inte nog. Det 
måste också finnas en organisation med 
kompetens för att genomföra projekten. 
I Stockholm fick Holger Blom ärva en 
mycket väl fungerande genomförande- 
organisation, som byggts upp av hans 
företrädare Alfred Medin och Mauritz 
Hammarberg. Bland annat hade de sett till 
att en av landets största plantskolor åter-
fanns i Stockholms parkförvaltning. 

Stadsträdgårdsmästare  
och stadsarkitekt samarbetar
Holger Blom hade som utbildad arkitekt 
mycket nära samarbete med sina kolleger 
i stadsbyggnadskontoret och med politiker. 
Det samarbetet lade grunden för park- 
utvecklingen i Stockholm. Men det var in-
te bara i Stockholm som parkverksamheten 
fick ett starkt uppsving under de gyllene 
åren. Man kan se motsvarande utveckling 
bland annat i Malmö och Uppsala och inte 
minst i lilla Karlskoga, där stadsträdgårds-
mästaren kom att samarbeta mycket nära 
med stadsarkitekten. 

I Malmö var det parhästarna Birger 
Myllenberg och stadsingenjören Eric 
Bülow-Hübe som skapade inte bara 
Pildammsparken utan bland annat också 
en lång kedja av parker och grönområden 
utmed Öresund. I Uppsala blev stads- 
arkitekten Gunnar Leche samarbetspartner 
till Pehr Boierth och hans efterträdare Eric 
Laufors. Stadsdelarna Tuna Backar och Sala 
backar är resultat av deras fruktbärande 
samspel. 

I Karlskoga kom Pehr 
Boierths adept, Carl Fredby, 
att sätta sin prägel på hela den 
snabbt växande Boforsorten. 
I ett föredrag i Karlskoga 
vid kongressen 1954 beskri-
ver stadsarkitekten Gunnar 
Påhlman deras lyckosamma 
samarbete. Inte bara samt- 
liga parker, kyrkogårdar och 
idrottsområden utan också 
större delen av alla nya bo-
stadsområden och en del villa- 
trädgårdar kom att bära den 

skicklige stadsträdgårdsmästarens signum. 
Betydelsen kan illustreras i ekonomiska 
termer. När Carl Fredby kom till Karlskoga 
1941 omfattade parkinvesteringarna omräk-
nat i dagens penningvärde 285 000 kronor, 
och underhållet 225 000 kronor. Under 
slutet av Fredbys era i Karlskoga 1968 var 
motsvarande belopp 6,6 miljoner kronor 
respektive 12,1 miljoner kronor. 

Parker bekostas  
av arbetslöshetsmedel
Hur hade den svenska parkutveckling-
en sett ut utan alla de arbetslösa som fick 
sysselsättning i parkverksamheter från ti-
den efter första världskriget och fram till 
1970-talet? Ingen har forskat på detta, men 
i mina studier framskymtade att det hand-
lade om betydande insatser. Det var en 
dold parallellekonomi som sällan redovisa-
des i parkbudgeten. I Malmö har exempel-
vis Pildammsparken och parkstråket utmed 
Öresund till stor del kommit till genom 
arbetsinsatser från de arbetslösa. Detsamma 

gäller Stockholms omtala-
de parkutbyggnad under 
1940-talet.

 I utredningen som 
ledde till att Movium eta-
blerades granskade jag 
Jönköpings parkförvalt-
ning under 1970-talet. Det 
visade sig att den dolda 
ekonomin omsatte två–tre 
gånger så stort belopp som 
den offentligt redovisade 
parkbudgeten. Dåvarande 
ordföranden för FSS, stads- 
trädgårdsmästaren Bertil 

Tuna Backar i Uppsala är ett fint exempel på 
det nära samarbetet mellan stadsarkitekten 
Gunnar Leche och stadsträdgårdsmästaren 
Eric Laufors. Foto omkring 1950. 
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Stadsträdgårdsmästare Pehr Boierth och hans tongivande kolle-
gor i FSS byggde upp och styrde imponerande egna organisatio-
ner för att genomföra stora projekt under den ”gyllene perioden” 
1930–1960. Foto omkring 1950. 

Stadsträdgårdsmästaren i 
Uppsala, 1919–1954, Pehr 
Boierth, var ordförande i FSS 
under hela 1940-talet. 
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Wrangsjö, såg det hela som en win-win si-
tuation. Parkförvaltningen fick resurser att 
bygga ut och underhålla kommunens par-
ker och lekplatser som han aldrig kunnat 
göra inom ramen för ordinarie parkbudget, 
de arbetslösa och ofta socialt utsatta perso-
nerna fick möjlighet att komma ut i arbets-
livet och göra en uppskattad insats. 

Nya vindar
Från mitten 1950-talet ändras diskussio-
nerna i FSS. Tre huvudfrågor kommer att 
dominera: teknik och ekonomi, standardi-
seringskrav och naturvårdsfrågor.

Ekonomifrågor hade tagits upp på alla 
årsmöten från starten 1920. Temat var stän-
digt hur förvaltningen kunde hålla nere 
skötselkostnaderna. Investeringskostnader 
nämndes knappast. Men skötselkostnader-
na blev en mycket viktigare fråga från mit-
ten av 1950-talet och framöver. Städernas 

expansion efter andra världskriget hade 
börjat ge tydliga utslag i större parkarealer 
och därmed ökade kostnader. Samtidigt 
ökade konkurrensen om arbetskraften i 
takt med industrins expansion och ett kraf-
tigt ökat bostadsbyggande. Frågan om ra-
tionalisering av driften blev en allt hetare 
fråga för FSS. Arbetskraften skulle ersättas 
med mekanisering och användning av ke-
miska bekämpningsmedel.

Rationaliseringsfrågan kopplades sam-
man med en annan nygammal fråga, 
standardisering eller normering av friytor. 
Standardkrav hade ju förts fram i fören-
ingen redan vid 1927 års kongress, men 
stadsträdgårdsmästarna var kritiska. Frågan 
återkom sporadiskt men fann ingen re-
spons. Inte minst Holger Blom var en stark 
motståndare till normering, som enligt ho-
nom skulle försvåra ett helhetstänkande i 
stadsplaneringen. Men frågan om normer 
trängde sig på framför allt efter 1960, när 
staten införde generella, mätbara normer 
för bostadsområdenas friarealer som förut-
sättning för bostadslån. Flera av stadsträd-
gårdsmästarna var fortfarande motståndare 
till standardkraven. Normer sågs som ett 
starkt hot mot naturupplevelsen och den 
fria användningen av parker. Men många 

såg sig under miljonprogrammet tvingade 
att genomföra de friyteprogram som då- 
varande Statens planverk föreskrev. 

FSS blir Föreningen för  
kommunal park- och naturvård
Naturvårdsfrågor fanns på FSS agenda re-
dan under 1920-talet. Föreningens förste 
sekreterare, Anders Follmer i Västerås, argu-
menterade för att parker skulle gestaltas som 
lövängar med enbart inhemsk vegetation. 
Själv hade han vid första världskrigets slut 
börjat omvandla en barrskogsbevuxen halvö 
i Mälaren till en löväng, en naturpark för all-
mänheten. I samband med att diskussioner-
na om funktionalistiska parker blir aktuella 
under 1930-talet återkom Follmer till tanken 
om naturparker som framtidens park, idéer 
som under 1940-talet genomfördes exempel-
vis i Karlskoga av Carl Fredby.

Men det är under 1960-talet som natur-
vårdsfrågorna återkommer i stor skala för 
att mot slutet av årtiondet dominera de år-
liga kongresserna. Jag ser flera anledningar 
tlll det. Rachel Carsons bok Tyst vår kom 
ut 1962 och skakade om världen med sitt 
dystopiska budskap om miljöförstöring. 
Naturvården blir under årtiondet en viktig 
allmänpolitisk fråga. Naturvårdsverket eta-
bleras 1967. Kommunerna har börjat köpa 
in stora arealer jord- och skogsbruksmark 
både för framtida exploatering, men också 
för att erbjuda rekreationsområden för den 
snabbt växande tätortsbefolkningen. Många 
gånger är det parkförvaltningen som får an-
svaret att sköta dessa omfattande arealer. 

Stadsträdgårdsmästaren i Linköping, 
direktör Gunnar Heiman, ser stora möjlig-
heter i denna nya roll, men vill att fören-
ingen skall ha ett namn som bättre speglar 
det nya ansvaret. Som ordförande är han 
drivande när FSS vid kongressen 1969 ef-
ter 50 år beslutar att ändra sitt namn till 
Föreningen för kommunal park- och na-
turvård. En ny era börjar. 

Artikeln bygger på Eivor Buchts avhandling: Public Parks 
in Sweden 1860 - 1960. The planning and design dis-

course. SLU, Acta Agraria 56, 1997.

Eivor Bucht, pensi-
onerad professor i 
landskapsarkitektur 
vid SLU.
   FOTO: FLORENCE OPPENHEIM

Ekmansdalen i Karlskoga, gestaltad av Carl 
Fredby. Han kom under sina över 30 år som 
stadsträdgårdsmästare i Karlskoga att sätta sin 
prägel på allt från idrottsområden och parker, 
till kyrkogårdar, bostadsområden och enskilda 
villaträdgårdar. Foto omkring 1950.

Holger Blom genomförde en rad internationellt 
uppmärksammade projekt i Stockholm främst 
under 1940-talet. På Norr Mälarstrand var det 
landskapsarkitekten Walter Bauer, då anställd 
vid parkförvaltningen, som gav strandparken 
dess nordiska prägel med de vitstammiga björ-
karna.                                         FOTO: EIVOR BUCHT



met. Det blev därmed ett ökat fokus på de 
centrala stadsdelarna och stadskärnan som 
via omfattande nyinvesteringar återerövra-
des som sociala mötesplatser. Med beto-
ning på parkernas och stadsrummens soci-
ala värden etablerades begreppet stadsmiljö 
– både i dialogen med kommuninnevånar-
na och organisatoriskt. Parkverksamheten 
drevs som delar av Gatukontor/Tekniska 
förvaltningar (Malmö, Norrköping och 
Helsingborg). I och med att betydelsen 
stadsmiljö lyftes fram stärktes detta sam-
band. Tidigare flirt med städernas fritids-
förvaltningar om samgående upphörde 
så gott som helt. Det var uppenbart att 
parkverksamheten var en disciplin inom 
stadsbyggandet. Denna samhörighet gav 
också betydande fördelar då städerna gick 
från stagnation till expansion. Inte minst 
blev det nu viktigt att tillhöra stadsbyggan-
dets expansiva ekonomi

Park blir stadsmiljö
Malmö får tidigt en stadsmiljöavdelning, 
Norrköping följer efter, i Helsingborg 
dröjer det. Parkförvaltningen försvin-
ner tidigt 90-tal. Några år senare bildas 
Stadsbyggnadsförvaltningen, med stads-
byggnad, park och gata som viktiga stom-
mar. Då blir tiden mogen för en stads- 
miljöavdelning även i Helsingborg. 

Stadsmiljön kom också i fokus när 
Citysamverkan etablerades under 90-ta-
let med nybildade stadsmiljöavdelningar 
som nav. I och med detta tydliggjordes att 
ansvaret för beställaren hade fått ett nytt 
fokus: kraften skulle läggas på utveckling 
och att skapa mervärden för kommun- 
invånarna. 

Stadsträdgårdsmästare!!!
FSS hette vid denna tid Föreningen för 
Kommunal Park- och Naturvård. Utan 
att förringa naturvårdens centrala roll var 
betydelseförskjutningen mot stad uppen-
bar för verksamheten. Föreningen återtog 
(delvis av detta skäl) namnet FSS och tyd-
liggjorde därmed att städer behöver stads- 
trädgårdsmästare. I våra städer var det ock-
så så vi titulerades; titeln var inte minst 
viktig i den breda offentliga dialogen med 
alla kommuninnevånarna. Titeln parkchef 
lyckades med andra ord inte få gehör hos 
oss – betoningen på chefskap var inte det 
viktigaste. Ledarskap betonades alltmer i 
kravställandet (också) på denna yrkesroll. 

Beställarrollen stärktes genom ett om-
fattande externt samarbete, ett nätverk med 
Malmö, Helsingborg och Norrköping/Lin-
köping föddes, likaså många forsknings- 
och utvecklingsarbeten. MOVIUM:s (och 
SLU:s) betydelse som innovatör och 

kunskapsförmedlare (från 80-talets natur-
lika planteringar till vår tids ekosystem-
tjänster och barnperspektiv) kan inte nog 
poängteras liksom Kommunförbundets 
stegvisa omorientering från förvaltnings- 
frågor till utveckling samt KEFU:s (Kom- 
munalekonomisk Forskning och Utveck- 
ling) analyserande och strategiska tänkande. 
Byggforskningsrådet hade också en viktig 
funktion att initiera ny kunskap och stödja 
kompetensökning i den gröna planeringen. 

Omvärlden
Parkverksamheten har alltid varit beroende 
av internationella influenser (se Eivor Buchts 
artikel i Tidningen Utemiljö 5/2020). 

Under vår tid var medlet en mångfald 
av studiebesök. En del ledde till fördjupa-
de kontakter som till exempel med stads-
trädgårdsmästaren Daniel Boulens i Lyon 
och MOVIUM:s engelska motsvarighet 
CABE samt det europeiska nätverket 
för besöksträdgårdar och parker EGHN 
(European Garden and Heritage Network). 
Konsulterande landskapsarkitekter som 
till exempel Torbjörn Andersson och Jeepe 
Aagard Andersen har bidragit med nya 
koncept och innovativ och socialt präglad 
gestaltning. En outtröttlig nytänkande 
idékonsult som Quist AB och en mer in-
formell grupp med epitetet Green Circle 
och som hade undertecknade som initia-
tivtagare, gav oss stort utbyte. Även FSS 
– Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare 
– årliga kongresser och styrelsearbete gav 
minnesvärda tankar, kontakter och idéut-
byte.

Parkverksamheten ifrågasätts
I mitten av 80-talet har de flesta städer 
byggt upp stora egna driftorganisatio-
ner – parkverksamheten inte undantagen. 
Driften var också huvuduppgiften – nyin-
vesteringarna var få. Stadsexpansionen och 
framtidstron under Miljonprogrammet 
hade bleknat och den kommunala eko-
nomin brottades med stora problem. En 
betydande del av verksamheten bedrevs 
i form av arbetsmarknadsåtgärder (med 
stort statligt stöd). Malmös stora park- 
bygge Bulltoftaparken var ett sådant exem-
pel. I Helsingborg ”sysselsatte” parkförvalt-
ningen ett 100-tal AMS-arbetare, nästan 
lika många som de fast anställda. 

Samtidigt ifrågasätts egen regi som allena- 
rådande både inom förvaltningarna och 
politiskt. Beställar-utförarsystem började 
diskuteras tidigt 90-tal, både internt och 
med externa driftsentreprenörer. Nya idé-

er behövdes för omställningsarbetet precis 
som för näringslivet där stora företag inom 
gamla branscher och statligt stöd inte läng-
re var ett framgångskoncept. 

För parkfrågorna hämtades ny näring 
från universitet och centrala organisationer 
men också från ett brett nätverkande med 
andra kommuner och idécentra i landet och 
utomlands. Lika mycket gav de centrala or-
ganisationerna support och stöd till de nya 
idéer som testades i kommunerna. Detta 
samspel ökade tempot i förändringsarbetet.  

Egen regi eller entreprenader
Under tidigt 90-tal togs de första stegen. 
Malmö är först ute, med såväl Helsing- 
borg som Norrköping i hälarna. Allena-
rådande egen regi avskaffades och kon-
kurrensutsättning fanns på allas läppar. 
Entreprenadformen infördes för att ge-
nomföra parkdriften. Parkverksamheten 

byggde upp egna beställaravdelningar. 
Arealmängder, skötselklasser, kvalitetskrav, 
besiktning, egenkontroll blev nya nyckel-
ord, liksom digitalisering och databaser. 
Samtidigt var det viktigt att den nya orga-
nisationsformen inte drevs in absurdum. 

Lösningen blev både kommun- 
interna och externa entreprenader. Flera 
kommuner valde interna entreprenadformer 
för centrala parker och stadsrum. Det var 
också viktigt att mindre mer specialiserade 
”gröna” företag fick chansen att konkurrera. 
De stora bygg- och anläggningsföretagen 
hade tagit över mycket av nyanläggnings- 
uppdragen men i driftentreprenaderna kun-
de kompetensfrågorna komplettera pris vid 
utvärderingen på ett helt annat sätt. 

Inte bara parker – en fördel
Under 90-talet blev det allt tydligare att 
parkrummet även inkluderade stadsrum-

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 
år. En del i firandet är att föreningen medverkar i varje nummer av 
Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. Den här gången är det tre 
stadsträdgårdsmästare som reflekterar: Gunnar Ericsson, Malmö, 
Ole Andersson, Helsingborg, och Lars Hågbrandt, Norrköping.
   

Tre stadsträdgårdsmästare reflekterar

Margaretas Blomstergata, Pildammsparken, Malmö.     FOTO: THYRA EVENÄS BRANDT
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Tre städer, Malmö, Helsingborg och Norrköping, tiden är mitten av 80-talet. Malmö lider av en 
krympande befolkning, nedlagt varv och brist på framtidstro. Norrköping har sett viktiga bas- 

industrier försvinna. Helsingborg, handelsstaden har klarat sig bättre. Men tiden står inte stilla.  
25 år senare har befolkningen vuxit snabbt. Malmö får en Öresundsbro, Citytunnel och inte 
minst en högskola som snart blev universitet, Lunds universitet startar en filial i Helsingborg 

och staden satsar en miljard på Knutpunkten, gräver ner järnvägen och samlar övriga trafikslag i 
huset. Norrköping får Linköpings universitet i gamla Industrilandskapet som renoverats och öpp-

nas upp och för allmänheteten. Städernas parkverksamheter genomgår en stora förändringar, 
uppdraget växer och det gör också det politiska förtroendet.

ARTIKELN ÄR SKRIVEN AV GUNNAR ERICSSON, MALMÖ,  

OLE ANDERSSON, HELSINGBORG,  

OCH LARS HÅGBRANDT, NORRKÖPING.

   

Järnvägsparken, Norrköping.      FOTO: JOHAN LEVANDER

Sundspromenaden, Västra Hamnen, Malmö. 
                                                                              FOTO: LARS BENDROTH

På promenadavstånd från Helsingborgs centrum ligger Gröningen. Här byggdes generösa 
trädäck och bryggor som snabbt blev helsingborgarnas samlingsplats under sommaren. 
                                                                                                                                                                                     FOTO: OLE ANDERSSON

Karl Johan-parken, Norrköping                                    FOTO: JOHAN LEVANDER

Vid sin död 1973 testamenterade Gustaf VI Adolf 
Sofiero till Helsingborgs stad. Under 90-talet 
utvecklades den till en av landets mest besökta 
trädgårdar, inte minst för sitt fantastiska rhodo-
dendronbestånd.                        FOTO: OLE ANDERSSON



giska betydelse för ökad livskvalitet och att 
så småningom också för attraktiviteten för 
besöksnäringen. Norrköpings industriland-
skap rustades upp, kontor och boende eta-
blerades men även det offentliga rummet 
med gångvägar, mötesplatser och parker 
som gick in i landskapet men också utmed 
Motala Ström gav nya intryck av stadens 
historia och nutid. 

Några viktiga teman
Renässansen för en gammal kommunal 
paradgren – ”sommarblommor” – var ett 
lyckokast. Blomsterurnor över hela staden, 
nytänkande i användningen av arter/sorter 
från standardblommor till exklusiviteter 
stärkte också den egna organisationens 
kompetens och anseende. Med tydlig fo-
kus på försköning var Malmö tidigt ute 
med ljuset som attraktion. Ljusfester med 
staden Lyon som förebild arrangerades 
tidigt i såväl Malmö, Helsingborg som 
Norrköping. Ljuset förskönade, lyste upp 
staden vintertid och blev stadslandskapets 
symbol för behovet av trygga stadsrum.

 Almsjukan härjade i många svenska 
städer under 1980–90-talen. I Malmö fäll-
des 40 000 angripna träd, Helsingborg 
blev nästan 10 000 träd fattigare. I Norr-
köping blev Promenaderna med de  
2000 lindarna byggnadsminnesförklarade. 
Trädens betydelse blev uppenbar och krav 
på insatser och kompetenshöjning kring 
stadens träd blev tydlig. Flera sponsor- 
finansierade nyplanteringsprojekt i viktiga 

stadsrum och nya parker blev följden. 
I Helsingborg, Norrköping och Malmö 

köpte invånarna nya träd till stadens för-
sköning. Trädpromenader, Millennieskog, 
Generationsskog med mera och det årliga 
barnprojektet Skogens dagar med Barnens 
skog som grädden på moset. Tusentals nya 
träd har planterats av förskole- och skolbarn. 

Parker är sociala mötesplatser – arrang-
emang kan stärka den betydelsen mångfalt. 
Utställningar, ”parkdagar”, idrottsevene-
mang, underhållning erbjöd en ny arse-
nal för att stärka rollen som mötesplatser. 
Bostadsmässor fick tydligt parkfokus, 
ridtävlingar i parker, strandsporter, utö-
kad teaterverksamhet, konstutställningar 
och happenings – floran växte med åtag-
anden. Det gick så långt att i Malmö fick 
stadsmiljöavdelningen ta över ansvaret för 
Malmöfestivalen vilket stärkte betydelsen av 
att planering av stadsrum och arrangemang 
bör gå hand i hand. Ett annat exempel på 
”flytt” var Miljöverkstan i Helsingborg. På 
1990-talet flyttades huvudmannaskapet från 
skolans värld till parken. Här bedrevs prak-
tisk miljöpedagogik. Den var framgångsrik, 
viktig och mycket uppskattad.

Den kanske viktigaste byggstenen i par-
kens sociala roll var satsningen på ”tema- 
lekplatser”. Malmö var som vanligt först 
ute, men både Helsingborg och Norr-
köping var dem tätt i hälarna. Många barn 
fick helt nya upplevelser och lekplatser blev 
naturliga mötesplatser för barn och deras 
familjer. Deras betydelse för ökad livs- 

kvalitet och integration blev uppenbar.
På 80-talet restaurerades övergödda 

parkdammar som drabbats av fisk- och  
fågeldöd. Dammarna hägnades dessutom 
för drunkningsrisken. Tjugo år senare var 
det fullt fokus på förvaltningsövergripande 
insatser på ekologisk dagvattenhantering. 
Nya parker och naturområden vid hav blev 
också ett signum. Inte minst ska samarbe-
tet va-verk/parkorganisation betonas – när 
klimathoten blev allt mer uppenbara ut-
gjorde detta samarbete en viktig grund för 
planering av både natur, strand, park och 
stadslandskap.

UNDER 80-TALET KARAKTERISERADES kom-
mun-Sverige av stagnation för en del och 
sökande efter nytänkande för andra. Den 
tunga egenmäktiga kommunala förvalt-
ningsorganisationen med central styrning 
hade gjort sitt. Nya idéer behövdes för om-
ställningsarbetet precis som för näringslivet 
där stora företag inom gamla branscher och 
statligt stöd inte längre var ett framgångs-
koncept. 

För parkfrågorna hämtades ny näring 
från universitet och centrala organisationer 
men också från ett brett nätverkande med 
andra kommuner och idécentra i landet 
och utomlands. Lika mycket gav de centra-
la organisationerna support och stöd till de 
nya idéer som testades i kommunerna. 

Projektformen blev metoden för snabb 
omställning. Ekologer, beteendevetare, 
kommunikatörer blev nya yrkesroller un-
der perioden parallellt med att man lock-

ade till sig många skickliga medarbetare. 
Att sammanfatta framgångsfaktorer där vi 
varit delaktiga är riskabelt, men att tiden i 
Malmö/Helsingborg/Norrköping präglades 
av fokus på förändring och dess genomför-
ande är nog oomtvistat. 

Strategier för parkutveckling
Att värna och utveckla kulturarvet stod i 
fokus för många. För Malmös innebar det 
en omfattande restaurering av de centrala 
stadsparkerna, i Norrköping satsades stora 
summor på att restaurera Promenaderna, i 
Helsingborg gjordes omfattande satsningar 
på Sofiero och Fredriksdal. 

Grönplanens struktur med stadsdels- 
parker, bostadsnära parker/gröningar var ett 
bra verktyg, Agenda 21:s hållbarhetstankar 
passade bra med upprustningen av till exem-
pel stadsdelsparkerna och ett ökat och beri-
kande medborgarinflytande i stadsdelarna. 

Ett ökat tematiserat utredningsarbete 
över skilda stadsmiljö-/parkaspekter blev 
också följden. Lekplatsprogram, trädplaner 
och dagvattenplaner togs fram med både 
principiella programdelar och åtgärds- 
planer med kostnadsberäkningar. Dessa var 
inte minst viktiga i samspelet med den po-
litiska nivån. 

Kring år 2000 inleddes också en nyin-
vesteringsvåg med nya arbetsplatser och 
bostäder.  H99  genomfördes i Helsingborg 
1999, Bo01 i Malmö 2001. Exploateringen 
av Norra Hamnen i Helsingborg och 
Västra hamnen med Bo01 blev något av 
ett examensprov för stadsmiljön – där 
testades nya resurskrävande idéer (en ny 
Waterfront, strandpromenader i centrum 
med stadsbad, biotoppräglade parker och 
ungdomskulturens skatearenor) som visade 
sig mycket framgångsrika. Dessa satsningar 
visade också entydigt stadsmiljöns strate-

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 
år. En del i firandet är att föreningen medverkar i varje nummer av 
Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. I det här numret fortsätter 
de tre stadsträdgårdsmästarna från nummer 6 2020 att reflektera. 

Tre stadsträdgårdsmästare reflekterar
del 2

36 35

Tre städer, Malmö, Helsingborg och Norrköping, tiden är mitten av 80-talet. Malmö lider av en 
krympande befolkning, nedlagt varv och brist på framtidstro. Norrköping har sett viktiga bas- 

industrier försvinna. Helsingborg, handelsstaden har klarat sig bättre. Men tiden står inte stilla.  
Här fortsätter de tre före detta stadsträdgårdsmästarna i Malmö, Helsingborg och Norrköping 

att reflektera över utvecklingen inom park- och utemiljöförvaltning.

Karl Johan-parken, Norrköping.                       FOTO: JOHAN LEWANDER

Artikeln är skriven av (från vänster) Ole 
Andersson, Helsingborg, Lars Hågbrandt, 
Norrköping, och Gunnar Ericsson, Malmö. 
Samtliga före detta stadsträdgårdsmästare i 
respektive stad.    
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Rhodedendronprakt på Sofiero.                                                    FOTO: SANDRA KARLSSON

Dagvattenhantering, Ekostråket, Malmö.                FOTO: LARS BENDROTH

Temalek i Afrikaparken, Malmö.                         FOTO: ANDREAS LARSSON

Ovan:
Strandliv på 
Järnvägsmän-
nens bad i 
Helsingborg. 

FOTO: ANNA ALEX-
ANDER OLSSON

      

Stampelar- 
gonier i Karl 
Johan-parken 
i Norrköping.
              FOTO: 
JOHAN LEWANDER



Den anlades på före detta Bulltofta flyg-
plats under 1980-talet och har en storlek 
på 75 hektar. En av inspirationskällorna till 
Bulltoftaparken är Amsterdamse Bos, en 
parkskog på 900 hektar, anlagd på 1930- 
talet utanför Amsterdam. 

Men det genomförs också satsningar i 
Sverige just nu. I Malmö pågår satsningen 
att anlägga en stadspark i Lindängelund, 
som är ett rekreationsområde med 
Malmö Botaniska trädgård på totalt över 
100 hektar. I Göteborg pågår projektet 

Jubileumsparken i Frihamnen, en central 
park som ska utvecklas succesivt med målet 
att vara åtta hektar 2035. 

En mindre kommun i Sverige som i 
närtid har satsat på en stor park är Kumla 
kommun. 2010 invigde man den första de-
len av den helt nya parken Kumla Sjöpark. 
En park på 15 hektar med drygt tre hektar 
vattenyta. En imponerande satsning i en 
kommun med drygt 20 000 invånare. 

Vi bör som i Kumla se den stora parken 
som en investering för framtiden och FSS 

utmanar alla svenska kommuner att starta 
planeringen av nästa stora park!

37
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UNDER JUBILEUMSÅRET 2020 planerar 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare 
(FSS) att ta fram sex kortfilmer, en varan-
nan månad. Filmerna produceras i sam- 
arbete med Tankesmedjan Movium vid 
SLU som fyller 40 år i år. Filmerna upp-
märksammar FSS och Moviums gemen-
samma arbete med att utveckla landets 
urbana utemiljöer utifrån olika perspektiv, 
exempelvis fyra årstider, inför sommaren 
och en framtidsspaning. 

I den första filmen samtalar Titti 
Olsson, Tankesmedjan Movium vid 
SLU med Sveriges riksarkitekt Helena 
Bjarnegård, Boverket, om grönskans bety-
delse utifrån bland annat FN:s 17 hållbar-
hetsmål i Agenda 2030. Helena Bjarnegård  
har ett förflutet som stadsträdgårdsmästa-
re i Göteborg och är utbildad landskaps- 
arkitekt. Hon hänvisar till att mer och mer 
forskning visar på grönskans betydelse för 
oss människor. 

Sedan intervjuas Patrik Grahn som är 
professor på SLU. Han lyfter värdet av par-
kers storlek och de åtta parkkaraktärer som 
är ett resultat av hans forskning. De åtta 

parkkaraktärerna är Rofylldhet, Vildhet, 
Artrikedom, Rymd, Vidd/allmänning, 
Refug/viste, Samvaro/möte och Kultur. 
Det är karaktärer i landskapet som ger en 
varierad upplevelse och möjliggör rekre-
ation och Patrik Grahn lyfter att flera av 
parkkaraktärerna kräver stora parker. 

När de offentliga parkytorna i våra stä-
der konkurrerar med behovet och viljan av 
att bygga bostäder är det ibland svårt att 
hävda betydelsen av en parks storlek. Men 
det finns också tecken på att stora parker är 
på frammarsch. Att förtäta med nya stora 
parker i städer motiveras idag internatio-
nellt som en satsning på framtiden och en 
katalysator för stadsutveckling. Argument 
som används är att skapa plats för männi- 
skors möten, en hälsosammare stad, hante-
ra klimatförändringarna samt att ta tillvara 
ekosystemtjänster. 

VAD ÄR DÅ en stor park? En genomgång 
av svenska parkstrategiska dokument från 
våra tre största städer visar att man har 
olika bild av hur stora parker ska vara. I 
Stockholms parkprogram från 2006 slås 

det fast att stadsdelsparker är 5–50 hektar 
och ses som större parker i staden, som 
ofta är mångfunktionella, det vill säga de 
innehåller många olika värden. 

I Den gröna promenadstaden, ett till-
lägg till Stockholms översiktsplan från  
2013, står att i ytterstaden ska nya stadspar-
ker av hög kvalitet skapas. Vidare står det 
att ”en storlek på minst tre hektar är önsk-
värd, så att en stor mångfald av upplevelser, 
aktiviteter och evenemang kan rymmas”. 

I Göteborgs Grönstrategi för en tät och 
grön stad från 2014 står det att en stads-
delspark ska vara minst två hektar och att 
en stadspark ska vara ”tillräckligt stor och 
attraktiv för att rymma och locka många 
människor och tåla användning”. 

Tolv stycken stadsparker pekas ut 
varav Slottsskogen (137 hektar) är en. 
I Malmös grönplan från 2003 slås fast 
att en stadsdelspark ska vara 5–10 hek-
tar och en stadspark större än 10 hektar. 

HUR SER DET då ut i praktiken i Sverige? 
Ett exempel på en riktigt stor, relativt ny-
anlagd park i Sverige, är Bulltoftaparken. 

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 år. En del i firandet är 
att föreningen medverkar i varje nummer av Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. I den här 

artikeln berättar Lars Johansson att det finns tecken på att stora parker kan vara på frammarsch.

Lars Johansson

Stor park ger fler fördelar

Trädgårdsföreningen i Göteborg.                                                                                                                                                   FOTO: LARS JOHANSSON

Milleniumparken i Malmö.
                       FOTO: LARS JOHANSSON

Lars Johansson,  
prefekt Institutionen 
för stad och land, 
SLU samt vice ord-
förande i FSS.
     FOTO: ANA BURIN BATARRA

FAKTA: Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare – FSS

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, FSS, 
delar ut tre priser varje år. Priserna är en del i arbe-
tet med att lyfta goda förebilder, både när det gäller 
viktiga personer, innovationer och forskning. De tre 
priserna är:

DALECARLICAPRISET
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare utdelar varje år 
ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket 
för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett 
diplom och en Ornäsbjörk (Betula verrucosa ’Dalecarlica’).

FSS KOMMUNPRIS – Riktlinjer
Priset utdelas till förvaltningen eller enskild person som är 
medlem i FSS. Priset avser ny idé/innovation under det gångna 

året. Idén/innovationen kan vara av olika karaktär – gestaltning, 
miljövård, effektivisering, PR, marknadsföring med mera, inom 
verksamhetsområdet. Såväl smått som stort kan ge pris. Enkla 
smarta lösningar som kan appliceras i många små förvaltningar 
är lika intressanta som mer omfattande projekt i de större för-
valtningarna.

FSS EXAMENSARBETESPRIS
FSS har instiftat ett pris till ett eller flera av årets bästa exa-
mensarbeten som behandlar frågor om svenska offentliga 
parker.
    Examensarbetet ska handla om parker. Parker definie-
ras som allmän plats i detaljplaner och examensarbetet ska 
behandla frågor som är specifikt intressanta för just allmän 
plats och offentliga parker. Generella aspekter på de urbana 
friytorna är inte tillräckligt för att komma ifråga för priset.
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har varit att gå igenom en by varje år där 
dialogprocessen inletts med en träff ”mitt i 
byn” där vi presenterat projektet och öpp-
nat upp dialogen. Därefter har den varit 
öppen under en månads tid där medborg-
arna har kunnat lämna in förslag genom 
brev, e-post, telefon, facebook, besök med 
mera. Alla sätt att kontakta oss har varit 
tillåtna för att det ska passa så många med-
borgare som möjligt. 

När tiden för dialogen har gått ut har 
alla inkomna förslag och synpunkter doku-
menterats och fått en kommentar av oss. 
Målet har varit att genomföra så många 
förslag som möjligt. Men eftersom det i 
alla projekt finns ekonomiska och andra 

begränsningar blir prioriteringar oftast 
nödvändiga, vilket har framgått i våra 
kommentarer till förslagen. 

Medborgarna har därefter fått ytter-
ligare ett par veckor att ge synpunkter på 
vår prioritering och förslag till genom- 
förande. Därefter har vi genomfört utveck-
lingsåtgärderna. 

Dialogprocessen i en av byarna resulte-
rade i att kommunen fick FSS kommun-
pris 2019 för utvecklingen av Tulseboda 
Brunnspark i Kyrkhult. En liknande dia- 
logprocess har även genomförts för att ut-
veckla friluftslivet i kommunen och det gav 
Olofström utmärkelsen Sveriges frilufts- 
kommun 2019. Det är med andra ord väl 

investerad tid att lägga fokus på medborg-
arna och det som de kan bidra med. 

Missa inte FSS och Moviums jubileumsfilmer som du hit-
tar på FSS hemsida www.stadstradgardsmastare.se

51

EN STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARES UPPGIFT är 
att se till att våra medborgare har tillgång 
till gröna miljöer och att dessa håller hög 
kvalitet. Ibland kan detta innebära att vi får 
ikläda oss rollen som försvarare av gröna 
ytor när andra krafter i kommunen dri-
ver på i exploateringsfrågor. Andra gånger 
handlar uppdraget om att tillföra och ut-
veckla nya upplevelsevärden i våra parker 
och grönområden. 

Oavsett vilket uppdrag som för tillfället 
ligger på vårt bord, är det medborgarens 
behov och förväntningar som står i cent- 
rum. För att uppfylla dem krävs dialog. 
Hur skapar vi då en dialog som är fram-
gångsrik och som bägge parter kan få ut 
något av?

DET FÖRSTA VI behöver tänka på är att dia- 
log tar tid. Att bygga upp ett förtroende 
är inget som sker på en dag eller natt och 
många gånger finns det osynliga barriärer 
mellan medborgaren och den kommunala 
verksamheten som vi måste arbeta på att 
bryta ned. Medborgaren kan ha negativa er-
farenheter i kontakten med kommunen eller 
också har det lokala mediaklimatet påverkat 
inställningen till kommunen som inte alltid 
blivit till det positiva. Därför måste vi arbe-
ta för att få till en dialogprocess som på alla 
plan är öppen och inbjudande. 

Många gånger utgår vi från att den 
traditionella samrådsprocessen vid framta-
gande av detaljplaner, översiktsplaner med 
mera är tillräcklig för att få en god kon-
takt med medborgaren. Men för många 
människor är det en svårtillgänglig metod 
eftersom den kräver förståelse för hur pro-
cessen fungerar och hur man ska formulera 
sig för att bli lyssnad på. Därför behöver vi 
komplettera sådana processer med enklare 
och mer lättillgängliga varianter som inte 

kräver att medborgaren 
behöver yttra sig på ett 
visst sätt eller ens formu-
lera sig skriftligt. 

Här vill jag dela med 
mig av två processer som 
vi har utvecklat för dia-
log med medborgarna.

DET FÖRSTA EXEMPLET är 
från Kristianstads kom-
mun där vi utvecklade 
dialogprocessen Påverka 
din park. Processen var 
en del av vårt park- och 
lekplatsprogram där syf-
tet var att fokusera på 
en stadsdel och en tätort 
varje år där vi gick ige-
nom alla parker, grön-
områden och lekplatser 
i det aktuella geografiska 
området. 

Rent konkret fungera-
de processen så att några 
tjänstemän på park- 
enheten åkte ut till den 
mesta centrala parken i 
stadsdelen eller tätorten 
en kväll mitt i veckan. Vi 
klistrade upp kartor över 
området direkt på bilen 
som sedan fick fungera 
som ”klotterplank” för idéer och tankar 
som kom upp i samtalet med de boende. 
Målet var att lyssna och låta medborgaren 
komma till tals och berätta hur han eller 
hon använder sin närmiljö i vardagen. 

Allt var intressant för oss att veta – från 
var den dagliga kvällspromenaden gick till 
de tillfällen då man tog hela familjen med 
ut i en park för att spela brännboll, kubb 

eller göra någon annan aktivitet. Allt doku-
menterades för att sedan resultera i direkta 
åtgärder redan samma år eller året därpå.

DET ANDRA EXEMPLET är från Olofströms 
kommun där vi fokuserat på parker och 
grönområden i byar utanför centralorten 
där den minsta byn har 70 invånare och 
den största omkring 1 000 invånare. Målet 

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 år. En del i firandet  
är att föreningen medverkar i varje nummer av Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. 

I den här artikeln berättar Daniel Ottosson om vilka möjligheter det ger 
när medborgarna är med och påverkar parkerna.

Skapa delaktighet i parken Överst t v:
Glöm inte bort 
att fira nya att-
raktioner i parken 
genom att anordna 
en festlig invig-
ning. Här invigs 
ett nytt konst-
verk i Tulseboda 
Brunnspark.
   FOTON: DANIEL OTTOSSON

Medborgardialoger 
kan utformas på 
olika sätt. Här 
instrueras invånar-
na inför en paddel-
tur där syftet är att 
uppleva tätortens 
centrala delar från 
ån.

Ovan och t h:
Med hjälp av 
ortofoton, kar-
tor, pennor och 
post-it lappar 
är det enkelt 
att få kreativi-
teten att flöda.

Att låta barnen och pedagogerna på ortens förskola och skola vara 
med och både planera och plantera årets blomsterrabatter i parken 
är ett bra sätt att skapa engagemang och delaktighet. 
                                                                                                                       FOTO: CHARLOTTE FRISTEDT

FAKTA: 5 tips för medborgardialogen

Daniel Ottosson,  
samordnare offentlig 
miljö i Olofströms 
kommun och styrel-
seledamot i FSS.
        FOTO: GUNNEL PERSSON
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• Var tillgänglig för medborgaren. Det ska vara enkelt att nå 
oss på olika sätt. Givetvis kan man inte vara tillgänglig alltid, 
men det är de flesta medborgare medvetna om. 
• Möt medborgaren på plats utomhus. Fysiska möten där 
man kan gå runt och diskutera platsen är bästa metoden för 
att skapa samsyn. Glöm inte att skicka ett uppskattande tack 
för dialogen.
• Allt kan inte göras på en gång. Har man inte för avsikt 
eller resurser att kunna genomföra åtgärder så ska man inte 

starta en dialogprocess. Uteblir resultatet kan det bli negativt 
nästa gång man försöker få till en dialog.
• Engagera barnen och pedagogerna på ortens förskola och 
skola. Tänk på att skapa samsyn från början eftersom man ofta 
har olika förväntningar och syn på vad resultatet ska bli. 
• Fira tillsammans! Har medborgardialogen resulterat i en 
utvecklingsåtgärd, till exempel en ombyggd lekplats eller 
nyplanterade träd i en park, genomför då en festlig invigning 
tillsammans med invånarna.  
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Nedvissnade växtdelar skärs ner på vå-
ren så tidigt att nya skott och lökväxter 
inte skadas. Arbetet sker med trimmer 
där  växtmaterialet trimmas ned i etapper 
uppifrån och ned. Detta ger ett finför-
delat material som täcker växtbäddarna. 
Växtresterna får ligga kvar så att mask och 
mikroorganismer tar hand om dem och 
förbättrar jorden i ett kretslopp.

Svårigheten är inte att skapa anlägg-
ningen utan att få den att hålla långsiktigt. 
En av Enköpings styrkor är en samman- 
hållen projektorganisation där landskaps-
arkitekt, anläggningslag och driftorgani-

sation är en enhet och tillsammans säker- 
ställer det att idé, anläggning och drift 
fungerar kostnadseffektivt långsiktigt.  

I TAKT MED att Enköping växer och områ-
den förändras behöver parkenheten kon-
tinuerligt skapa nya eller förbättra parker, 
lekplatser, mötesplatser och tätortsnära 
naturupplevelser. Förberedelserna för dessa 
projekt kan variera mycket beroende på 
storlek och omfattning. 

– Det kan vara att gestalta och bygga 
nya parkmiljöer i exploateringsprojekt till 
mindre förbättringar i befintliga parker.  

Den gemensamma nämnaren är dock att 
det är lika spännande att se projekten för-
verkligas, avslutar Mona Bergius.

UNDER VÅR OCH försommar är det full fart 
i parkerna. Men redan i oktober året innan 
startar parkenheten i Enköpings kommun 
förberedelserna inför kommande säsong. 
De beställer växter, uppdaterar skyltar och 
de infoblad som man kan ta som besökare. 

– Parkguidningar planeras, 
både till fots och de som sker 
med vårt eldrivna parktåg. Vi 
beslutar vilka olika temaguid-
ningar vi ska ha, till exempel 
Magnoliaguidning, och infor-
mationsmaterialet till dessa, 
berättar Mona Bergius, stads-
trädgårdsmästare.

Den gångna säsongens 
kompositioner av sommar-
blommor ska utvärderas och 
samtidigt planerar och beställer 
parkenheten sommarblommor 
till nästa år. Nya sorter som kommit ut på 
marknaden testas i urnor. Sommarblommor 
används i huvudsak i gatu- och torg- 
miljöer och på platser för att överraska och 
skapa förväntan på något nytt inför varje sä-
song.

I ENKÖPING SKA man hellre vara ute än 
inne. Därmed skapas förutsättningar för 
god folkhälsa och livskvalitet. Parkerna ska 
fungera för olika aktiviteter men också ha 
ytor för lugn och ro.

– I Enköping arbetar vi med varumär-
ket Parkernas stad och något som utmärker 
oss är att vi har ett tjugotal parker och fick- 
parker med olika karaktär inom gång- 

avstånd från varandra. Det gemensamma 
draget i dessa är generösa ytor av perenner, 
berättar Mona Bergius.

Perennerna är grunden i parkerna. Om 
man arbetar med perenner måste man 
också skapa sin egen kunskap om dem. 

Parkenheten är inte rädd att 
prova och experimentera. På 
det sättet får de veta hur väx-
terna fungerar, deras samspel 
med varandra samt hur de ska 
skötas. 

– Vi har skapat en baslis-
ta med utprovade och pålit-
liga växter som fungerar hos 
oss. Det ger en stabilitet och 
långsiktighet. Utöver den-
na växtbas testar vi, i mind- 
re skala, nya sorter samt prö-
var nya växtkombinationer. 

Därefter följer vi planteringens utveckling 
för att se dess långsiktighet.

ENKÖPING ÄR BYGGT på gammal sjöbotten 
med styv lerjord. Parkenheten arbetar med  
att höja befintlig mark med lättare 
tillverkad växtjord som är fritt från 
flerårigt ogräs. Jorden är en avgö-
rande faktor för planteringens lång- 
siktighet. Jorden läggs på den luckrade ytan 
och ytorna bomberas ordentligt vid anläg-
gandet. 

– Vi får på detta sätt bukt med flerårigt 
rotogräs och en ”varmare” växtjord med 
bättre dränering, förklarar Mona Bergius. 
Vi strävar efter att anlägga växtbäddarna 

år ett, plantera växter år två och lökar år 
tre. Lökarna är likt perennerna valda med 
tanke på att de ska komma tillbaka år efter 
år och även ha en egen spridningsförmåga.

OAVSETT VILKEN TID på året man besöker 
parkerna ska det finnas något att titta på. 
Att förutom den grundläggande gestalt-
ningen också utnyttja växtmaterialets olika 
egenskaper, variation och dynamik till att 
skapa upplevelser och nyfikenhet är viktigt.

– Stora sammanhängande ytor ger ut-
rymme för yppiga växtvolymer utan att 
det känns påträngande. Vi undviker kant- 
skärning genom att använda en rotspärr 
samt konkurrenskraftiga perenner som till 
exempel flocknäva.

Dessa sammanhängande ytor, som in-
te kan sägas vara rabatter, utan bland- och 
flerskiktsplanteringar där träd, buskar, pe-
renner och långlivade lökar ingår, har varit 
framgångsrika.

Drivkraften är att skapa skötselsnåla 
grönytor för att möjliggöra kapacitet för 
fler anläggningar. Mona Bergius beskriver 
ytorna som skötselsnåla men inte skötsel-
fria. Viktiga moment är ogräsrensning som 
sker vår och senhöst med mindre insatser 
däremellan. 

– Högt engagemang och kompetens hos 
skötselpersonalen är mycket viktigt. Det är 
ju de som är ute och uppmärksammar ogrä-
sen och speciellt de svårhanterade rotogräsen 
som till exempel kvickrot och kirskål. Det 
är endast rejäla insatser i tidigt stadium som 
ger oss möjlighet att åtgärda problemet. 

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 år. En del i firandet är att 
föreningen medverkar i varje nummer av Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. I den här 

artikeln skriver Annika Westerberg om Enköpings kommuns framgångsrika arbete för att enkö-
pingsborna ska uppleva sin stad som en park- och naturkommun som lockar till utevistelse i 

olika former. För att klara det börjar förberedelserna redan på hösten.

Lång tid för förberedelser
i parkernas stad 

I parkerna i Enköpings kommun är andelen perenner mycket stor. 
Karaktäristiskt för parkerna är en enorm färgprakt. Bilden till höger 
är från Drömparken i centrala Enköping FOTON: ENKÖPINGS KOMMUN

Annika Westerberg, 
kommunikatör, 
Enköpings kommun.
      FOTO: ENKÖPINGS KOMMUN
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Mona Bergius, stads- 
trädgårdsmästare i 
Enköpings kommun.
              FOTO:  ANNIKA WESTERBERG



Jubileumsår utan fest

I år fyller FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 100 
år. En del i firandet är att föreningen medverkar i varje nummer av 
Tidningen Utemiljö under jubileumsåret. I det här numret reflekterar 
stadsträdgårdsmästare från olika delar av landet om framtiden.

Hur ser framtiden ut?

18 19

UTEMILJÖ 8 / 2020

Hur ser dagens stadsträdgårdsmästare på framtiden? 
I det här numret har vi bett sex personer från olika delar av landet att reflektera 

över framtidens parker och grönområden. 

Pernilla Johansson
Gotland             

UTEMILJÖ 8 / 2020

Bilder från jubileumsplanteringar runt om i landet. Landskapsarkitekt Mona Wembling har 
tagit fram växtkompositionen som sedan varje kommun fått utforma vidare på sina platser.

– JAG TROR att vi kommer att få 
ett större behov av våra parker och 
utemiljöer i takt med att städer för-
tätas och ju mer medvetna vi blir 
när miljöfrågorna förtydligas. Jag 
har en förhoppning om att det blir 
vanligare att man höjer och förstår 
vikten av utemiljöer ur ett socio- 
ekonomiskt perspektiv och att pla-
neringsfunktioner kan få tillgång 
till kalkyleringsmaterial för att kun-
na beräkna värdet av utemiljöer. 
Förhoppningsvis kan covid-19 sätta 
våra viktiga utemiljöer i ett ännu 
större perspektiv och få politiker och 

beslutsfattare att förstå hur enormt 
viktiga våra frågor är. 

Vi inom den gröna sektorn ar-
betar med många viktiga och bety-
delsefulla frågor som kommer att 
påverka så att man inte kan blunda 
för hur viktiga utemiljöerna är. Det 
blir vår uppgift att lyfta och infor-
mera om bland annat tillgänglighet, 
allas lika värde, barnkonventionen, 
biologisk mångfald, barns rätt till 
attraktiva och inspirerande miljöer 
och folkhälsa. 

Vi har många spännande utma-
ningar framför oss!

– JAG TROR att framtiden för 
Umeås parker och grönområ-
den kommer att präglas ännu 
mer av den förtätade staden 
och att vi måste jobba mera 
med att tillskapa mötesplatser 
som är trygga, hållbara och 
besöksvärda för Umeåbor och 
besökare. 

Parkerna och stråken 
kring Umeälven är priorite-

rade områden, men vi mås-
te vara bättre på att ta vara 
på det som redan finns och 
utveckla det på olika sätt. 
Naturlekplatser, stadsodling, 
promenadstråk som varsamt 
byggs i befintliga och nya 
stadsdelar. Omläggningen av 
ytor för att klara miljömål och 
dagvattenproblematik kom-
mer på många sätt att till- 
föra nya miljöer i våra grön- 
områden framöver. 

Om vi är uppmärksam-
ma och har en bra dialog så 
kommer våra parker att fort-
sätta vara hållbara för fram-
tiden.

Michael Holmström
Umeå         

– I FRAMTIDEN kommer våra 
parker att ha huvudrollen. 
Industrialismens täta stad, 
som är beroende av sitt om-
land, har spelat ut sin roll 
och det har även dagens allt 
mer utarmade landsbygd. 
Vi kommer att bo och leva i 
grönskande landskapsparker 
i hela landet. Parkerna är de 
naturliga samlingsplatserna 
där vi huvudsakligen lever 
våra liv. Arbete, skola och 
fritid flyter ihop och vi spen-
derar mycket tid utomhus. 

Parkvariationen är oänd-
lig, i skolparkerna undervisas 
barnen, i matparkerna producerar vi vår mat, i vattenparkerna 
renas vårt vatten, i mörkerparkerna tittar vi på stjärnhimmeln, i 
byggparkerna bygger vi våra hus och i kretsloppsparkerna byter 
vi saker med varandra. 

Kulturlandskapsparkerna med till exempel det tidiga 2000- 
talets mycket trånga bostadsgårdar och minimala stadsdelsparker 
berättar vår historia. 

– VÅRA PARKER kommer alltid att vara 
viktiga. Parker och grönområden är och 
förblir gröna lungor, en lugnande, ro- 
givande plats för rekreation och motion. I 
städernas förtätning är parker en byggsten 
vi måste värna om så man inte bygger bort 
dem eller förminskar dem. I den pandemi 
vi befinner oss i är våra utemiljöer bland 
det viktigaste vi har nu. En plats där vi på 
säkert avstånd kan ses och hämta energi. 
Frågan är hur vi bemöter det ständiga 
behovet av uppkoppling/digitalisering? 

Vågar vi stå emot?  Kan parker få vara den 
oas där vi helt enkelt släpper för en stund 
att vara ständigt nåbara och uppkopp-
lade mot världen? Eller skulle det bli ett 
hot mot vår trygghet och motverkar det 
önskan om minskning av allas skärmtid? 
Kanske kommer vi att få lägga till ett 
nytt ord till de kriterier som svarar upp 
mot forskning vad en park bör innehålla: 
Rofylld, vild, artrik, med rymd, allmän 
samlingsplats, privat, social, en kulturhis-
torisk anknytning och digitaliserad.

– MORGONDAGENS STAD bygger vi tillsam-
mans – digitalt och i verkligheten. Att byg-
ga parker och stadsrum som ska inspirera 
och fungera idag likväl som i framtiden är 
spännande och utmanande. Det är ett stort 
ansvar och vi bör fråga oss hur vi gör det 
på bästa sätt, eller ännu hellre fråga de som 
vistas i staden vad de tycker. Efterfrågan 
på samarbeten och involvering ökar för 
det leder helt enkelt till klokare val och 
rätt prioriteringar. Men vilka når vi när vi 
frågar? Jag märker att det oftast är de över 
60 år som har tid att engagera sig och sen 
når vi såklart barnen under skoltid. Det 
är knappast ett representativt urval så vad 
kan vi göra för att nå ut bättre? 

Jag tror vi behöver göra kommunika-
tionen enklare och mer tillgänglig genom 
att fånga teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter. 
I Helsingborg testar vi nu att utveckla digitala verktyg för in-
vånardialog i stort och ett riktat verktyg för att nå barn när vi 
arbetar med att utveckla leken i staden. Förhoppningen är att 
fler ska engagera sig när det blir enklare och roligare att påverka 
och att vi därmed kan skapa en bättre stad tillsammans, först 
digitalt och sen i verkligheten.

– MEDBORGARE VILL uppleva till exempel biologisk mångfald, 
inte bara läsa och tro på den. Kraven från medborgare blir 
högre, både vad det gäller att sköta ytorna på ett hållbart sätt, 
men även för att kunna uppleva på ett lättare sätt. Saluföra 
vad vi har, det kanske vi aldrig har gjort så mycket som i år? 
Utmaningen är fortfarande kunskapsöverföring från de kun- 
niga parkarbetarna till de som ritar och planerar. Tror att än-
nu fler gemensamma ekonomiska argument och standarder 
inom yrket gör oss starkare. 

Jag tror att framtiden för våra parker och grönområden 
kommer att präglas ännu mer av tillfälliga installationer och 
upplevelser. Att kunna förlänga och förtydliga årstider och 
högtider. Att skapa ett gemensamt vardagsrum. 

Sara Svensson
Ronneby 

I år har Föreningen Sveriges Stads-
trädgårdsmästare fyllt 100 år. Det blev 
inte som vi tänkt oss utan istället kom 
en pandemi emellan vilket gjorde att vi 
inte kunde genomföra jubileumskon-

gressen. Men nästa år gör vi ett nytt 
försök att fira – vi syns i Uddevalla den 
1–3 september 2021! 
Vill du bli medlem i FSS? Anmäl ditt medlemskap 
på www.stadstradgardsmastare.se.  

Martin Hadmyr
Helsingborg     

Lars Johansson
SLU Ultuna       

Liselott Johansson
Linköping           

 Stockholm. Skellefteå. Höganäs.

  Ronneby.
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