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Sammanfattning   
    

 

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur ett trädbyte utförs på en plats som är 

skyddad som statligt byggnadsminne. Platserna som beskrivs är barockträdgården i 

Uppsala Botaniska trädgård och barockträdgården i slottsträdgården på Drottningholm. 

Båda trädgårdarna ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. 

Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för att anläggningarna inte 

förvanskas. Botaniska trädgården i Uppsala tillhör Uppsala universitet och underhålls av 

universitetet. Anläggningarna har ett högt historiskt värde som gör dem skyddsvärda 

och på grund av detta finns det restriktioner och föreskrifter som dikterar hur platserna 

ska vårdas och förvaltas.  

Uppsatsen bygger på intervjuer med projektledaren för båda trädbytena och 

trädgårdsdirektören och 1:e trädgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Uppsala. 

De gamla lindarna på Drottningholm planterades under sent 1600-tal och tidigt 

1700-tal och var till större delen parklind, Tilia x europaea ’Pallida’, importerade från 

Holland. De gamla lindarna i Botaniska trädgården planterades på 1970-talet då 

trädgården restaurerades under ledning av Walter Bauer.  

Trädbytet på Drottningholm utfördes mellan 1997–2011 i fem etapper och 

trädbytet i Botaniska trädgården utförs från hösten 2016 och förväntas vara klart i juni 

2017. Båda anläggningsarbetena och en femårig garantiskötsel utförs på entreprenad.  

I rapporten beskrivs vad som påverkar valet av träden vid anläggningarna. Det 

har utförts studier för att art- och sortbestämma de ursprungliga lindarna i alléerna på 

Drottningholm. De nya lindarna som planterats där och de som ska planteras under 

våren 2017 i Botaniska trädgården, är av samma sort som de ursprungliga lindarna på 

Drottningholm.  

Ett stort antal åtgärder har utförts vid anläggningen och skötseln av träden för att 

se till att de etablerar sig ordentligt och utvecklas väl. 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

Abstract 
 
The aim of this paper is to examine how a tree replacement is carried out in a place that 

is protected as a cultural heritage. The places described are the Baroque garden in 

Uppsala Botanical Gardens and the baroque garden in the palace garden at 

Drottningholm. Both gardens are owned by the state and managed by the National 

Property Board. The National Heritage Board has overall responsibility that the 

facilities are not distorted. The Botanical Garden in Uppsala belongs to Uppsala 

University and is managed by the University. The gardens have a high historical value 

that make them worthy of protection. Because of this there are restrictions and 

regulations that dictate how the locations should be maintained and administered. The 

thesis is based on interviews with the project manager for both of the tree-replacements 

and the garden Director and 1st gardener at the Botanical Garden in Uppsala. The old 

lime trees at Drottningholm were planted in the late 1600s and early 1700s and was 

largely dutch lime, Tilia x europaea 'Pallida', imported from Holland. The old lime trees 

in the botanical garden was planted in the 1970s, when the garden was restored under 

the direction of Walter Bauer. The tree replacement at Drottningholm was conducted 

between 1997–2011 in five stages and the restoration in the Botanical Garden is carried 

out in autumn 2016 and is expected to be completed in June 2017. Both the construction 

work and a five-year warranty maintenance is performed under contract. The paper 

describes what influences the choice of the trees at the facilities. There have been 

studies to determine the species and varieties of the original lime trees in the avenues at 

Drottningholm. The new lime trees planted there and those that will be planted in the 

spring of 2017 in the Botanical Garden, are of the same type as the original lime trees at 

Drottningholm. A large number of measures have been carried out at the installation and 

maintenance of the trees to ensure that they establish themselves properly and develop 

well.
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Inledning 

 
På en promenad genom Botaniska trädgården i Uppsala började jag prata med en av 

trädgårdsmästarna, och fick då veta att alla lindarna i parken hade lövträdskräfta och att man 

planerade att ta ner alla lindar under hösten för att ersätta dem med nya. Det fick mig att fundera 

kring vad som styr valet av växtmaterial på en plats som Botaniska trädgården.  

Jag kom även att tänka på ett studiebesök vi gjort till Drottningholms slottsträdgård där de 

gjort samma typ av byte av lind i sina alléer. Hur arbetar man egentligen för att träden ska leva 

och må bra så länge som möjligt? Under samma studieresa besökte vi även Waldemarsudde. Där 

beskrev vår guide de problem de stötte på när originalritningar och ursprungliga beskrivningar av 

platsen inte riktigt gick ihop med en realistisk skötsel av trädgården. Vid en historisk plats är det 

inte bara växternas krav på skötsel som är viktiga att tillmötesgå.  

 

 

 
Figur 1. Uppsala Botaniska trädgård. Foto av Magdalena Dahlgren, 2016 

 

 
Figur 2. Drottningholms slottsträdgård. Foto av Magdalena Dahlgren, 2016 
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Syfte & Frågeställningar        
    

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fall där man tagit bort lind vid historiska 

anläggningar, på grund av sjukdom eller ålder och ersatt dem med nya lindar. Det jag vill utreda i 

denna rapport är hur man arbetar med trädbyten och skötsel av träden, men även tillvägagångssätt 

kring besluten om anläggning, skötsel och växtval.      

    

 Vad ligger bakom valet av växtmaterial vid en historisk anläggning?      

 Hur utförs ett trädbyte?   

 Hur ser skötseln ut för de nya lindarna? 

 Hur har skötseln förändrats över tiden?  

 

     

  

Avgränsningar         
  

 

På grund av arbetes storlek, 15 hp, är det begränsat till sjuka och/eller gamla lindar som bytts ut 

eller ska bytas ut mot nya lindar. Vidare är det avgränsat till lindalléer på platser med historisk 

betydelse. Två närliggande platser valdes, en i Stockholm och en i Uppsala för att minska restid 

för besök och intervjuer. De platser som valdes och tas upp i arbetet är lindalléerna i 

barockträdgården på Drottningholm och lindalléerna i barockträdgården i Uppsala Botaniska 

trädgård.  
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Metod         
  

 

Efter att inledningsvis pratat med Roger Elg, Universitetslektor vid SLU i Uppsala och en av 

gästföreläsarna på Trädgårdsmästarprogrammet vid Högskolan i Gävle, blev det, på inrådan av 

Elg, en intervju med Mats Block, trädgårdsdirektör för Botaniska trädgården i Uppsala. 

Medverkande i intervjun var även Stefan Samuelsson, 1:e trädgårdsmästare för Botaniska 

trädgården i Uppsala. Intervjun ägde rum i ett konferensrum i trädgårdens hus i Uppsala 

Botaniska trädgård. Intervjun spelades in i samråd med Block och Samuelsson.  

Genom denna intervju förmedlades kontakten till Lena Löfgren Uppsäll hos Statens 

fastighetsverk. Hon är landskapsarkitekt och projektledare för trädbytesprojektet både på 

Drottningholm och i Botaniska trädgården. Intervjun ägde rum på Statens fastighetsverk, 

Stockholm, i ett konferensrum och på Löfgren Uppsälls kontor. Delar av intervjun spelades in, 

allt i samråd med Löfgren Uppsäll. Hon tillhandahöll även bilder, planritningar och dokument 

väsentliga för uppsatsen. 

De ursprungliga intervjufrågorna för mötet med Mats Block och Stefan Samuelsson finns 

som bilaga. Det gör även mailet med frågor till Lena Löfgren Uppsäll.   

Förslag på litteratur kom från Roger Elg. Mer litteratur hittades efter sökningar på 

google.se, i HiGs Discovery och i SLU:s epsilon. Sökord som använts är tilia, historical, tree 

replacement, urban.   
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Bakgrund      
     

 

Linden och dess användning i Sverige      
  

Det finns två arter av lind, Tilia, som är naturligt förekommande i Sverige: skogslind, Tilia 

cordata och bohuslind, Tilia platyphyllos (Bengtsson, 2005; Naturhistoriska Riksmuseet, 2009). 

Den vanligaste odlade linden i Sverige är parklinden Tilia x vulgaris (Naturhistoriska 

Riksmuseet, 2009) eller, som den också kallas, Tilia x europaea (Bengtsson, 2005). Parklinden är 

en hybrid av bohuslinden och skogslinden (Naturhistoriska Riksmuseet, 2009; Sjöman & 

Slagstedt, 2015) och importerades till Sverige från Holland i början på 1600-talet. En annan 

lindart som också odlas i Sverige är silverlind, Tilia tomentosa (Bengtsson, 2005). Det finns fler 

linsarter (Sjöman & Slagstedt, 2015), men de förekommer inte i denna uppsats. Linden är ett 

mycket välanvänt träd i urbana miljöer. I en studie av Pauliet m.fl. från 2002 står det att 70% av 

nyplanterade träd i Oslo var parklindar av sorten Tilia x vulgaris 'Pallida'.   

Lindar har i historien skördats till foder för boskap (Jansson, 2015). Under sommaren 

hamlades träden, lövverket fick torka och sedan utfodrades djuren under vintern. Denna tradition 

kan ha influerat verktyg och tekniker som användes för att beskära lindar i renässans- och 

barockträdgårdar (Bengtsson, 2005).  

I Sverige har linden haft en viktig roll i trädgårdar och städer som ett arkitektoniskt 

element de senaste fyra hundra åren. Inte bara i barockträdgårdar, utan även senare i de engelska 

parkerna. Speciellt i trädgårdar i Skåne och kring Mälaren är det vanligt med lind från 1600 – 

1700-talet. Under denna period var Sverige ett politiskt och ekonomiskt starkt land. Många 

officerare blev adlade och lät uppföra slott och herrgårdar med tillhörande trädgårdar. På grund 

av att Sverige inte plågats av 1900-talets krig på samma sätt som andra delar av Europa har 

många trädgårdar kunnat bevaras utan större förändringar. Att så många lindplanteringar från den 

tiden fortfarande mår bra vittnar om lindens förmåga att klara av olika beskärningsmetoder 

(Bengtsson, 2005). 

Bengtsson (2005) upplever ett ökat intresse för att historiska trädgårdar ska bevaras och 

restaureras, vilket i sin tur kräver ökad kunskap om växtmaterialet som använts i de olika 

trädgårdsepokerna. I sin doktorsavhandling om variationer av lind i svenska trädgårdar från 1600- 

och 1700-talet, skriver Bengtsson (2005) att han under 1990-talet fick två frågor som blev 

avgörande för studiernas inriktning i avhandlingen. Den första kom från Lena Löfgren Uppsäll, 

landskapsarkitekt och projektledare för restaureringen av lindalléerna i Drottningholms 

slottsträdgård. Frågan gällde artbestämningen av lindarna i alléerna. Den andra frågan kom från 

Per-Ola Fritzon, före detta trädansvarig i Stockholms stad, som undrade hur han skulle tolka de 

stora skillnader han kunde se i planteringar av parklind på olika platser i Stockholm.  
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Sjukdomar på lind     
  

Svampen Neonectria galligena kan orsaka lövträdskräfta på lövträd och även fruktträdskräfta på 

fruktträd. Man kan se att ett träd har fått kräfta då det uppstår skrovliga, mörkfärgade och ofta 

insjunkna partier i barken. Såret kan till slut sprida sig runt hela grenen så att delarna över såret 

torkar in och dör. När trädet försöker valla över såret bildas svullna kanter kring det infekterade 

området. Svampen sprids under sommar, höst och vinter i fuktigt väder och vinden kan sprida 

svampsporerna mycket långa sträckor. Den tar sig in och infekterar trädet via sår eller känsliga 

delar, t.ex. grenvinklar. Sår kan uppstå både vid bladfästena under lövfällningen men också vid 

t.ex. angrepp av skadedjur, vid beskärning eller av frost. Pettersson och Åkersson (2011) menar 

dock att kräfta är ett vanligare problem hos fruktträd än hos andra lövträd, och även R. Elg menar 

att kräfta inte är något större problem hos lind (personlig kommunikation 13 okt 2016).  

              Lindar kan även få problem med andra svampsjukdomar t.ex. sotdaggsvampar. Även 

skadeinsekter så som bladlöss och spindeldjur bl.a. spinnkvalster och gallkvalster kan vara 

skadliga för lindar (Pettersson & Åkesson, 2011). Men dessa åkommor har inte varit något 

betydande problem för lindarna som behandlas i denna uppsats.  

   

  

 

Anläggningarna   
     

      

Barockträdgården i Botaniska trädgården i Uppsala     

 
Olof Rudbeck d.ä och Jean de la Vallé  
  

Det som idag är barockträdgården i Uppsalas Botaniska trädgård var från början, under 1600-

talet, Uppsala slotts fjärde slottsträdgård. Dåvarande kung Karl XI var då endast nio år och landet 

styrdes av en förmyndarregering som leddes av rikskansler Magnus de la Gardie. Han var även 

universitetskansler vid Uppsala universitet och nära vän med Olof Rudbeck d.ä. som var verksam 

vid universitetet som de la Gardie stöttade. När det beslutades att en ny slottsträdgård skulle 

anläggas fick Rudbeck uppdraget då han hade hjälpt till vid anläggandet av två andra trädgårdar 

(SFV, 2002).  

Under samma tid var Jean de la Vallé konungens arkitekt. Det finns dock olika uppgifter 

om vem av männen som ansvarade för vad vid trädgårdens planering, utformning och 

anläggning. Den enkla och översiktliga planen Rudbeck gjorde år 1679 visar strukturen men 

inget innehåll. Trädgården var i senrenässansstil med en omgärdande mur, kvadratiska 

broderiparterrer, alléer och boskéer. Sex terrasser knöt ihop trädgården med slottet. En 

perspektivskiss av Rudbeck från 1679 visar terrasser, parterrer, alléerna på båda sidor av 

trädgården, muren och boskéerna i en halvmånform, se figur 3, (SFV, 2002).  
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Figur 3. Rudbecks perspektivskiss från 1679. Ur Botaniska trädgården i Uppsala, vårdprogram för gamla 

trädgården, SFV 2002. 
 

 

 

Carl Hårleman 

 
Under en brand 1702 skadades slottsbyggnaden svårt. Under denna tid var Sverige i ett svårt 

ekonomiskt läge efter Karl XII:s många krig. Slottet och trädgården förföll, så för att dra ner 

kostnaderna för underhåll av trädgården utarrenderades den och fick annan användning, bland 

annat till grönsaksodlingar. År 1744 fick arkitekten Carl Hårleman i uppdrag av hertig, och 

senare kung, Adolf Fredrik att rusta upp trädgården (SFV, 2002; Uppsala universitet, 2016).  

Hårleman var påverkad av sin tids stil, barocken och hämtade inspiration av de franska 

trädgårdar han sett under sina år av studieresor. De kvadratiska parterrerna med sirliga mönster 

blev långsträckta gräsparterrer. Trädgårdens 1600-tals struktur behölls och en del växter fick vara 

kvar. Gräskvarteren som kantades av rabatter inramade av låga häckar och mittaxeln förstärktes 

med en avlång gräsmatta kantad av formklippta granar, se figur 4, (SFV, 2002).  
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Figur 4. Carl Hårlemans planritning från 1744. Ur Botaniska trädgården Uppsala, vårdprogram för gamla 

trädgården, SFV 2002.  
 

 

 

Barockträdgården blir den nya Botaniska trädgården 

 
År 1787 var Gustaf III på besök i Uppsala och den dåvarande botaniska trädgården, som nu är 

Linnéträdgården. Gustaf III tyckte att läget för trädgården var olämpligt då den låg i sankmark 

och ibland blev översvämmad. Efter inrådan av Carl Peter Thunberg, en av Linnés lärjungar och 

Linnés efterträdare som överhuvud för den Botaniska verksamheten på universitetet, donerade 

Gustaf III Barockträdgården till Uppsala universitet för att användas som botanisk trädgård (SFV, 

2002). 

 

Citat ur Gustaf III:s donationsbrev från den 17 augusti 1787:  

"dertill uplåta den vid Slottet härstades varande Lust träd gård jemte Etthundre tolf 

alnars bredd utanför och vid dess västra sida... föräre Vår Academie i Upsala til 

evärderlig ägo och besittning endast med villkor att trädgården till Träd, Planteringar 

och Alléer m m underhålles, i det skick den nu är samt att han nyttjas till det Bruk Vi 

honom ängne, nämligen till Botaniske Örters och Växters skjötande och Planterande..."  

(SFV, 2002, s. 6). 

 

Trädgården utökades västerut och institutionsbyggnaden med orangeri (idag heter det 

Linneanum) invigdes 1807. Byggnaden ritades av Olof Tempelman och började byggas ca 1790, 
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men färdigställdes av Louise Jean Desprez. Allt växtmaterial från gamla botaniska trädgården 

flyttades till den nya (SFV, 2002). För att få plats med ett botaniskt sortiment var de tvungna att 

gå ifrån de ursprungliga gräsparterrerna (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016). 

Barockträdgården tillsammans med orangeriet blev skyddat som statligt byggnadsminne 

1935 och skall därför bevaras i sitt ursprungliga skick (SFV, 2002; Uppsala Universitet, 2016). 

Med det menas den gamla Slottsträdgården, alltså dagens Barockträdgård med tillhörande 

orangeri, Linneanum, i bortersta änden utav trädgården. Resten av Botaniska trädgården är en 

vanlig botanisk trädgård, utan restriktioner (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016). 

Eftersom hela Uppsala Botaniska trädgård har starka kopplingar till Linné och de övriga 

Linnéminnena har den även internationellt ett mycket högt skyddsvärde (SFV, 2002). 

 

 

Walter Bauer 

 
Tvåhundra år efter Hårlemans omarbetning av barockträdgården var den förvuxen och i stort 

behov av föryngring. Det såg mer ut som en skog än en trädgård. Därför fick trädgårdsarkitekten 

Walter Bauer i uppdrag av byggnadsstyrelsen (som senare blev Statens fastighetsverk) att 

restaurera trädgården år 1974 (Bauer, 1990; M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016; 

SFV, 2002). Restaureringsarbetet följde Hårlemans plan med stor noggrannhet (SFV, 2002). På 

grund av orangeribyggnaden som tillkom 1800, efter Hårlemans restaurering, så valde Bauer att 

gå ifrån ursprungsplanen. Enligt Bauer skulle Hårleman aldrig "plantera alléträd framför ett så 

stiligt fondmotiv" (SFV, 2002, s. 52). Lindboskéns solfjädersform med ett uppehåll i lindalléerna 

till fördel för vyn mot orangeriet är Bauers tolkning av Hårlemans design om denne hade ritat 

trädgården efter byggnadens tillkomst, se figur 5, (AIX, 2015; SFV, 2002). Trädgården stod klar 

1976 (SFV, 2002). 

 

 
Figur 5. Walter Bauers planritning från 1973–74. Ur Botaniska trädgården Uppsala, vårdprogram för 

gamla trädgården, SFV 2002.  
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Barockträdgården idag 

 

Barockträdgården och orangeriet ägs av staten och Statens fastighetsverk förvaltar den. Botaniska 

trädgården är en del av Uppsala universitet som bedriver verksamhet i trädgården och har därför 

ekonomiskt ansvar för daglig skötsel, drift och visst underhåll. Växterna i barockträdgården står 

under ständig uppsikt. Den regelbundna skötseln och beskärningen av lindarna i häckarna och 

alléerna är väsentlig för att trädgården ska behålla sitt värde som kulturhistorisk plats (AIX, 2015: 

SFV, 2002). 

 

SFV:s mål för Barockträdgården enlig Vårdplanen, 2002 

 

 "Barockträdgården skall bevaras som en barockanläggning enligt Carl Hårlemans 

planritning 1744, med de tillägg Walter Bauer gjorde under 1970–1980-talen.” (SFV, 

2002, s. 54) 

 "Vyn från slottet mot trädgården och Orangeriet skall hållas öppen. Boskéerna i den inre 

cirkeln ska användas och vårdas enligt Walter Bauers instruktioner." (SFV, 2002, s. 54). 

 "Barockträdgårdens alléer skall bevaras för framtiden genom successiv och etappvis 

föryngring och förnyelse. Träden utgör en viktig del av barockträdgårdens stomme och 

ska ges sådan vård och skötsel att de får det utseende som är kulturhistoriskt relevant." 

(SFV, 2002, s. 14) 

 

 

Skyddsföreskrifter för trädgården 

 

 ”Trädgården är en del av byggnadsminnet. Den skall underhållas på ett sådant sätt att 

dess kulturhistoriska värde och egenart bibehålls.” (SFV, 2002, s. 5). 

 ”Inom detta skyddsområde får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och 

vegetation att miljöns utseende och karaktär förvanskas." (SFV, 2002, s. 5) 

 "Den storslagna barockträdgården samt dess samband med slottet, slottsterrasserna och 

orangeriet skall bevaras. Den historiska strukturen med murar, staket, grusgångar, 

parterrer, boskéer och alléer får ej förvanskas." (SFV, 2002, s. 3) 
 

 

"Om det av särskilda skäl är nödvändigt att ändra byggnadsminnet i strid med 

skyddsföreskrifterna skall ansökan om tillstånd enligt förordningarna om statliga 

byggnadsminnen mm lämnas in till riksantikvarieämbetet." (SFV, 2002, s. 5) 
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Barockträdgården på Drottningholm      
  

Nicodemus Tessin far och son 
 

1579 befallde Johan III att byggas ett slott på en plats som då hette Torvesund. Slottet döpte han 

till Drottningholm, efter sin fru Katarina Jagellonica. Efter julen 1661 brann slottet ner till 

grunden, men redan året efter, 1662, hade änkedrottning Hedvig Eleonora, som då ägde slottet, 

utsätt Nicodemus Tessin d.ä. som arkitekt. Han ritade ett nytt och större slott, det som fortfarande 

är Drottningholms slott, och gjorde ett antal förslag på en tillhörande lustträdgård i 

senrenässansstil. Men på grund av Hedvig Eleonoras bristande ekonomi och det faktum att hon 

inte var helt nöjd med Tessins förslag gick anläggningen av trädgården långsamt. Hon väntade in 

hemkomsten av Tessins son, Nicomdemus Tessin d.y. som var i Frankrike och studerade 

byggnads- och trädgårdsarkitektur. Efter sin faders död 1681 blev Tessin d.y. utnämnd till 

ledande arkitekt. Hans planer för trädgården följde barockstilen, men behöll mycket från sin fars 

idéer bl.a. de fyrradiga lindalléerna på båda sidor av trädgården. Anläggningen fortsatte till 

Tessins död 1728 (Byggnadsstyrelsen, 1992).  

 

 

Trädgården under 1800- och 1900-talet 
 

Under 1800-talet förföll trädgården, både dess innehåll och skötsel förenklades. Men under 

1950–60-talen tog kung Gustaf VI Adolf initiativ till en renovering för att återställa 

slottsträdgården till sin forna glans (Byggnadsstyrelsen, 1992; SFV, 2016). 

1991 blev Drottningholms Slottsträdgården och alla dess byggnader utnämnda till 

världsarv och ligger nu på FN-organet Unescos världsarvslista över världens mest skyddsvärda 

kultur- och naturarv (SFV, 2016. (Byggnadsstyrelsen, 1992).  

 

 
Figur 6. Karta över Drottningholm från 1811. Från Lena Löfgren Uppsäll, SFV. 
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Resultat    
   

 

De gamla lindarna  
   

 

Trädkvalitén hos de gamla lindarna i Botaniska trädgården  

 
 S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 2016) berättar att det på 70-talet var vanligt att 

man köpte in billiga träd från Ungern, men att kvalitén inte var den bästa. Han anser att de gamla 

lindarna troligtvis var den typen av billiga träd från Ungern och att de har varierat mycket i form, 

bladstorlek och växtsätt (S. Samuelsson, personlig kommunikation 27 okt 2016). M. Block 

(personlig kommunikation 27 okt 2016) förklarar att lindarna var otroligt infekterade med 

lövträdskräfta och att han nog aldrig sett så dåliga lindar. "Det är patetiskt att behöva ta bort 

lindar som inte är mer än 40 år". S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 2016) tror att 

lindarna har varit sjuka väldigt länge och att man sedan början på 1990-talet borde ha sett att de 

skulle behöva bytas ut. När han började arbeta i trädgården år 1997 så var det illa, säger han.  

Statens fastighetsverk, SFV, skrev år 2002 en vårdplan för Barockträdgården och 

inventerade då lindarna. Man ansåg dem vara mycket betydelsefulla för upplevelsen av 

barockträdgården. I vårdplanen framgår det att träden som planterats på 1970-talet vid 

restaureringen av Walter Bauer är i dålig kondition. Det har uppstått skador på träden på grund av 

lindtypens växtsätt. Troligtvis var träden ojämna med stor variation mellan individerna redan när 

de kom från plantskolan. Från en metalbricka som sitter på ett av träden framgår det att det är 

lindsorten Tilia x vulgaris 'Hayne', parklind, från Essunga plantskola i Nossebro som levererades 

1974. Vid tillfället för inventeringen, 2002, var en lind borttagen och några andra var döende. 

Detta bedömdes utgöra ett problem och man borde påbörja en planering för förnyelse av lindarna. 

Redan vid en kontroll ett år tidigare, 2001, bedöms nästan alla träd ha bristande vitalitet, mycket 

skador och några av träden var nästan döda. Dock skriver man i rapporten att "Resultatet visar att 

några träd är i behov av föryngring men flertalet kan klara sig genom att de även fortsättningsvis 

beskärs.” (SFV, 2002, s. 55)  

År 2015 uppges återigen träden vara i dålig kondition. Av de 136 lindar som planterades 

finns bara 131 kvar. Många av träden är sjuka med lövträdskräfta och svampangreppen har 

orsakat stora skador på träden, men några av dem har även skador efter att ha blivit påkörda med 

gräsklippare. En genetisk svaghet hos lindsorten uppges vara anledning till de stora skador de fått 

av lövträdskräfta. Träden har försämrats kraftigt mellan inventeringarna som gjordes 2009 och 

2014 därför görs bedömningen att alla lindarna behöver bytas ut för att lindboskén ska kunna 

behålla sin form och funktion (AIX, 2015). 
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Trädkvalitén hos de gamla lindarna på Drottningholm   
  

De dubbla lindalléerna på båda sidor om barockträdgården ritades in i Nicodemus Tessins d.y. 

generalplan år 1681, inspirerad av de barockträdgårdar han sett under sin resa i Frankrike 

(Byggnadsstyrelsen, 1992).  

I sin doktorsavhandling undersökte Bengtsson (2005) den genetiska variationen hos bl.a. 

lindarna i slottsträdgården och forskade i deras historia.  De första lindarna i alléerna i 

slottsträdgården planterades 1684. De flesta var parklindar med inslag av vanlig skogslind och 

några få exemplar av glanslind i alla etapperna. De äldsta träden står i etapp IV och V, närmast 

slottet. Dessa är parklind, T. x europaea 'Pallida', eller 'Holländsk lind'som de då hette, och är i 

bäst skick, antagligen på grund av markförhållandena och kvalitén på träden från början. Träden i 

etapp III är blandat parklind och skogslind. Troligtvis var det av ekonomiska skäl som man 

tvingades att köpa in svenska skogslindar i stället. I etapp I och II är det parklindar igen med 

några enstaka glanslindar och skogslindar. De enstaka träden av annan sort är troligen träd som 

ersatt de som dött under etableringen. De sista träden planterades i etapp I år 1728 och allén blev 

klar efter 44 år.  

 När allén förnyades sparade man några av de gamla träden som var i bäst skick, som 

anekdotträd (se figur 7), träd som visar hur allén såg ut förr (L. Löfgren Uppsäll, personlig 

kommunikation 21 nov 2016).  

 

 

 

Figur 7. Ett av anekdotträden. Foto av Magdalena Dahlgren, 2016. 
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Besluten kring en historisk anläggning 

 
 

Förvaltningen av Statliga byggnadsminnen  
  

Byggnader och platser i Sverige som är historiskt viktiga, som "...har haft en väsentlig roll i 

Sveriges historia..." ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk, SFV. De statliga 

byggnadsminnena beskrivs som platser som "...levandegör vår historia och utgör en för alla 

medborgare gemensam referensram som kan bidra med delaktighet och trygghet." (SFV, 2016b). 

I den beskrivningen ingår ungefär 2 300 fastigheter med ca 3 000 byggnader, 6,4 miljoner hektar 

mark, en sjundedel av Sveriges yta (SFV, 2016a).  

SFV utför detta arbete på uppdrag av regeringen och styrs av förordning (2007:757) med 

instruktioner för Statens fastighetsverk (SFV, 2016b). SFV:s uppdrag är att förvalta en del av 

statens egendom (Sveriges riksdag, 2007). 

Varje statligt byggnadsminne ska ha skyddsbestämmelser enligt förordningen (2013:558) 

om statliga byggnadsminnen. I skyddsbestämmelserna står det hur byggnadsminnet ska vårdas 

och vad som inte får ändras. Det är Riksantikvarieämbetet, RAÄ, som är tillsynsmyndighet för de 

statliga byggnadsminnena och därför ansvar för utarbetandet av skyddsbestämmelserna. 

Skyddsbestämmelserna grundar sig i anläggningens kulturhistoriska värde och dess 

byggnadshistoria. Om ändringar av byggnadsminnet behöver utföras, och ändringarna går emot 

det som står i skyddsbestämmelserna behöver SFV söka tillstånd av RAÄ (SFV, 2016d).  

Varje byggnadsminne ska även ha ett vårdprogram. Vårdprogrammet utarbetas av SFV 

och innehåller en beskrivning av platsen, dess historik och kulturhistoriska värden. Det ska även 

finnas en målbeskrivning och strategier för att bevara och utveckla platsen (SFV, 2016e). 

Uppsala Universitet har ansvar för Botaniska trädgården. I donationsbrevet från Gustaf 

den III står det att Barockträdgården, i all framtid, ska se ut som gjorde när Uppsala Universitet 

fick den. Riksantikvarieämbetet, tillsynsmyndigheten för statliga byggnadsminnen, har därför 

strikta restriktioner om vad som får göras i Barockträdgården (M. Block, personlig 

kommunikation 27 okt 2016). Trots detta försöker de få in ett bredare växtsortiment i 

barockträdgården, men utan att det förvanskar trädgårdens helhet. När de kommer till formerna 

berättar M. Block (personlig kommunikation 27 okt 2016) att de visserligen är väldigt styrda, 

men att de har friare händer när det gäller växtvalen. S. Samuelsson (personlig kommunikation 

27 okt 2016) lägger till att det är klart att de historiska aspekterna är med i varje beslut de tar. 

"Ibland får man verkligen lov att tänka till ordentligt." Ett exempel är när de var tvungna att byta 

ut träden i alléerna som kantar trädgården. I de två innersta raderna stod det almar tidigare. Men 

på grund av almsjukan så kunde de inte sätta in almar igen. Efter en historisk undersökning kom 

det fram att ask var ett vanligt stadsträd i Uppland under samma tid som trädgården anlades. 

Därför ersatte man almarna med askar, allt i samråd med SFV och RAÄ. 
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Anläggning   
   

 

Anläggningen i Botaniska trädgården   
  

Att lindarna i Barockträdgården var sjuka och skulle komma att behöva tas ner har varit känt 

sedan länge. År 2002 togs beslutet att de skulle bytas ut, men inte en exakt tidpunkt. Tiden för 

bytet bestämdes under våren 2016, innan dess var det osäkert om det fanns ekonomi för bytet. 

Statens fastighetsverk, SFV, ansvarar för trädbytet medan de anställda på Botaniska trädgården 

ansvarar för den dagliga skötseln för trädgården (S. Samuelsson, personlig kommunikation, 27 

okt 2016).  

 

 

Anläggningen läggs ut på entreprenad 
 

M. Block (personlig kommunikation 27 okt 2016) tycker det är bra att det inte är de som har hand 

om anläggningen. Det är mycket som ska stämma. Träden skall stå på exakt rätt plats och se 

likadana ut. "Då vill inte vi vara ansvariga för att ett dör, eller att ett beskärs på något felaktigt 

sätt så att det tappar i tillväxt..." (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016).  

Även övrig vegetation i Botaniska trädgården kräver varsamhet. En planritning över 

arbetsplatsdispositionen, där rutten för lastbilstrafiken in och ut från barockträdgården och 

arbetsområdesgränsen är markerad, har även en förteckning över vite. Träden och buskarna som 

lastbilarna med jord, bärlager osv kör förbi är värderade till mellan 1 000 kr per löpmeter för 

vissa häckar, upp till 400 000, för de dyrbaraste träden. Vite ska betalas till beställaren, SFV, om 

träd eller buskar blir skadade ”så att de dör eller så att deras karaktär väsentligt ändras” (SFV, 

2016a, s. 23).  

Under anläggningen och garantiskötseln kommer SFV att kontrollera arbetet ett flertal 

gånger. Varannan vecka har de byggmöte med representanter från Botaniska trädgården, SFV 

och anläggningsföretaget (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016). 

 

 

Jordförbättringar och vattenhantering 
 

M. Block och S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 2016) beskriver jorden i 

barockträdgården som väldigt lerig. Det är en flack yta där jorden består mestadels av styv lera 

och behöver dränering för att bli av med stående vatten (VIX, 2015). "Inget drömställe för en lind 

att växa på." (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016). Det är något de nu åtgärdar 

genom att byta den befintliga jorden till en ny jord med kontrollerad kvalité och lägre halt lera, 

15 %, blandat med grus och mull (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016). Det är 

viktigt att jorden innehåller en viss mängd lera som hjälper jorden att hålla vatten. Upptäcker man 

senare att jorden innehåller för lite lera så går det inte att tillsätta i efterhand. Lerpartiklarna kittar 

ihop sig till aggregat som gör att jorden inte torkar ut lika fort. Det är även viktigt att leran är av 

bra kvalité. Leran är från åkrar och har en bra sammansättning, med aggregat och aktiva 

mikroorganismer (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016). Jorden ska 
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skickas på analys två gånger innan den blir gokänd för användning av SFV. Jorden analyseras 

enligt AL-metoden (SFV, 2016, teknisk beskrivning).  

Kring alla yttre träd blir det även skelettjord så att jorden inte kompakteras av maskiner 

och så vidare som körs på området (S. Samuelsson, personlig kommunikation 27 okt 2016). De 

har även lagt dräneringsrör som leder bort vatten till brunnar. Ytligt dagvatten leds bort till 

gräsytor väster om boskén via två stensatta rännor. Alla markarbeten ska utföras under hösten 

2016 (AIX, 2015; M. Block, personlig kommunikation 27 okt 2016).  

 

 

Trädleverans och justerat antal träd 
 

I mars 2017 levereras träden. M. Block och S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 

2016) hoppas att de kommer i fyra etapper så träden inte behöver ligga och torka. 144 träd ska 

planteras vilket är 16 träd fler än de som togs bort (SFV, 2016; S. Samuelsson, personlig 

kommunikation 27 okt 2016). Ökningen beror på den nya inmätningen som Statens 

fastighetsverket utfört. Formerna har justerats för att stämma överens med Carl Hårlemans 

ursprungsritning från 1744. Hela jobbet planeras vara klart vid mitten av juni. Sedan återstår fem 

års garantiskötsel som läggs ut på entreprenad (M. Block, personlig kommunikation 27 okt 

2016). 

 

 

Plantering, bevattning och skydd av de nya träden 

 
Träden kommer att planteras i april 2017 och anläggningsfirman ska då ha markerat ut med 

käppar där träden kommer att planteras. Träden kommer lyftas och planteras med en anpassad 

lyftanordning försedd med krokar och stroppar (se figur 10, överst till vänster). Trädlägena och 

lyftanordningen kommer att godkännas av SFV innan planteringen får påbörjas (L. Löfgren 

Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016; SFV, 2016b).  

Träden ska planteras på samma djup som de stått på plantskolan (SFV, 2016b). Underst i 

trädgropen kommer ett lager skelettjord ligga för att förhindra att träden sjunker ner när jorden 

sätter sig. Jorden kring planteringsgropen kommer att höjas upp 10 cm, som en vall, för att vatten 

ovanifrån ska hamna på rätt ställe (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016; 

SFV, 2016b).  

Tre stolpar ska slås ner i marken kring trädet innan det planteras, se figur 8. Kring 

stolparna kommer det sitta två nivåer av tvärslåar för att stabilisera stolparna, för att skydda mot 

maskiner och för att det ser snyggt ut. Från stolparna knyts breda hampaband, sadelgjord, kring 

trädets stam. Inga stolpar eller band får nå över de nedersta grenarna. Sadelgjorden kommer att 

tas bort efter den första vintern (våren 2018). Trädens stammar kommer även få ett stamskydd av 

vassmatta för att jämna ut temperaturen kring stammarna och undvika sprickbildning i barken vid 

stora temperaturväxlingar (se figur 8). Vassmattan skyddar även stammarna mot viltangrepp (L. 

Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016; SFV, 2016b). 
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Figur 8. Detaljplan för uppbindning av lindarna i Uppsala Botaniska trädgård. Från Lena Löfgren 

Uppsäll, SFV. 

 

 

 

Anläggningen på Drottningholm   
 

 

De fem etapperna 
 

Under hösten 1997 började arbetet med att förnya alléerna i Drottningholms Slottsträdgård 

(Löfgren Uppsäll, 1998). Allén delas upp i etapperna I-V som följer kvarteren i Barockträdgården 

(se figur 9). Etapp I ligger längs bort från slottet längst med Stjärnboskén och innehåller 200 träd. 

Etapp II kantar den mellersta boskésektionen med 176 träd. Etapp III kantar boskéerna närmst 

slottet med 112 träd. Etapp IV är längst med vattenparterren och innehåller 160 träd. Etapp V 

ligger närmast slottet, längst broderiparterren, och innehåller 144 träd. I varje etapp sparades ett 

antal träd som anektdotträd. Arbetet började i etapp I där träden var i dåligt skick och några redan 

var döda. Men även för att träden i etapp V var i bäst skick och utgör den vy från slottet som 

besökare oftast vill fotografera. Så för besökares och trädens skull började arbetet längst bort.  
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Figur 9. Etappindelningen och perioden för trädbytet på Drottningholm. Årtalen inom parantes anger 

slutet av garantiskötseln. Från Lena Löfgren Uppsäll, SFV. 

 

 

 

Informering och anläggning 

 
Innan arbetet började var de noga med att gå ut med information om restaureringen. 

Informationsskyltar sattes ut på plats i och med varje etapp. Träden fälldes och allt schaktades ur 

för att kunna anlägga nya grusytor och plantera in nya träd. Dräneringsrör lades ner för att bli av 

med stående vatten (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016).  
 

 Etapp I påbörjades i oktober 1997 och blev klar under 1998. 

 Etapp II och III påbörjades i september 2001 och blev klart i juni 2002. Båda etapperna 

utfördes av samma företag. 

 Etapp IV utfördes mellan september 2007 och juni 2008  

 Etapp V påbörjades i september 2010 och blev klart i juni 2011 (L. Löfgren Uppsäll, 

personlig kommunikation 21 nov 2016).  
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Jordförbättring inför planteringen 

 
Den styva lera som de gamla träden stod i schaktades bort. Efter 300 år var den näringsfattig och 

kompakterad. Den nya jorden bestod av åkerlera med ett aktivt mikroliv, sand, grus och torv. 

Innan jorden lades ut togs många prover för att säkerställa kvalitén (Löfgren Uppsäll, 1998).  

 

Plantering, bevattning och skydd av de nya lindarna 
 

Växtbäddarna gjordes i långa strängar för varje trädrad, fem meter breda och 80 cm djupa. 

Marken höjdes även 15 cm för att undvika sättningar (Löfgren Uppsäll, 1998). För att underlätta 

bevattningen och se till att vatten ovanifrån verkligen hamnar vid träden och inte bara rinner iväg 

byggde de upp små vallar av jorden kring varje planteringsgrop. De lade även ner perforerade 

bevattningsrör av plast i jorden kring varje rotklump. Den ena änden av röret är ovan jord och 

försedd med ett lock som går att öppna och vattna ner i.  

För att undvika sprickor i stammarna på träden på grund av temperaturväxlingar och för 

att skydda barken mot djur lindades vassmattor löst kring stammarna. Vassmattorna fick sitta i 

två år och satt tillräckligt löst för att inte strypa träden trots tillväxt. Man slog även ner tre stolpar 

kring varje träd för att skydda träden mot trafik och maskiner och för uppbindning. Breda band av 

hampa, sadelgjord, drogs mellan varje stolpe och runt stammen på alla träd för att hålla dem på 

plats. När det blåser mycket vajar träden om de inte är uppbundna och då störs rotsättningen. 

Tvärslåar slogs fast i två nivåer mellan stolparna dels för att stadga upp och skydda träden 

ytterligare mot trafik och maskiner men även för att det ser prydligt ut, se figur 8 och 10 (L. 

Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016).  

 

 
Figur 10. Bilder från restaureringen av lindalléerna på Drottningholm. Från Lena Löfgren Uppsäll, SFV. 
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Valet av de nya lindarna   
   

 

De nya lindarna i Botaniska trädgården   
  

Då det enligt tradition var parklind som användes i alléer i trädgårdar under barocken är parklind 

det naturliga valet för de nya träden även i barockträdgården i Uppsala Botaniska trädgård. Lena 

Löfgren Uppsäll som är projektledare för trädbytet har beställt träd av sorten Tilia x europaea 

’Pallida’ från en plantskola i Tyskland. Träden kommer att levereras med lastbil under våren 

2017 (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016). Valet av sort och plantskola 

beskrivs närmare under nästa rubrik ”De nya lindarna på Drottningholm” eftersom det är samma 

lindsort som beställts från samma plantskola till båda projekten. 

   

 

 

De nya lindarna på Drottningholm   
 

I början av projektet (1997) togs ungefär 1 500 stamskott från utvalda träd av parklind, Tilia x 

europaea ’Pallida’ från etapp IV och V för att drivas upp till nya träd för allén. Rune Bengtsson 

och Per-Ola Fritzon (före detta trädansvarig i Stockholms stad) var med och valde ut träd för 

sticklingsförökningen.  

SFV tog fram tre alternativ på plats för uppdrivning av stciklingarna. Förslag ett vara att 

driva upp träden på Drottningholm och anställa någon som kunde utföra arbetet, bygga ett 

växthus för uppdrivningen och avsätta mark där träden skulle få växa upp. Förslag två var att 

skicka sticklingarna till en plantskola i Sverige för uppdrivning. Förslag tre var att driva upp 

träden på en plantskola utomlands.  

Att anlägga en egen plantskola på Drottningholm blev för dyrt, likaså att kontraktera en 

plantskola i Sverige. Dessutom tar det längre tid för träden att växa till sig i Sverige på grund av 

vårt klimat. Det är även vanligt att svenska plantskolor köper in träden från ett annat land när det 

kommer in stora beställningar. Att skicka sticklingarna till en plantskola utomlands blev billigare 

och skulle gå fortare, då man vill ha träd i kvalitén 25–30 cm (stammens omkrets mätt ca 1m 

ovan marken). Plantskolan där träden drivits upp ligger i Tyskland. Klimatet där är mer 

fördelaktigt än i Sverige så träden växer snabbare. Men det är inte så stor skillnad att träden 

kommer att få problem med flytten till Sverige och omställningen till svenskt klimat. Dessa träd 

blev planterade i etapp IV och V och det var också därifrån de togs från början. Träden i etapp I-

III köptes in från samma plantskola i Tyskland och är även de är parklind, Tilia x europaea 

’Pallida’. De träden valdes ut av Löfgren Uppsäll som åkt ner och markerat de träd hon ville ha. 

Kontrollbesök har även gjorts för att se till att träden mår bra och de kontrollerades även vid 

leverans.   

Parklinden, Tilia x europaea ’Pallida’ används dels för att det är ursprungsträdet i allén 

men även för att det är parklindar som traditionellt planterats i barockträdgårdar i Frankrike. 

Sorten ’Pallida’ har även ett bra växtsätt med rätt grenvinklar och svarar bra på beskärning (L. 

Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016). 
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Skötsel av de gamla och nya lindarna  
   

 

Botaniska trädgården 

 

Skötsel av de gamla lindarna och hur den har förändrats 
   

I och med restaureringen på 1970-talet gav Walter Bauer skötselhänvisningar till personalen på 

Botaniska trädgården om hur de nya lindarna skulle skötas (S. Samuelsson, personlig 

kommunikation 27 okt 2016). Skötselhänvisningarna från Walter Bauer kom först 1983 när 

träden stått där i 9 år och grenarna var då egentligen för grova för beskärning (L. Löfgren 

Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016).  

Skötselhänvisningarna från Walter Bauers bok Parker, trädgårdar, landskap, förnya och 

bevara (1990) lyder:  

”De ojämna lindkronorna beskärs så att jämnvikt råder i alléerna."  

"Lindarnas grenverk på alléernas insida klipps från stammarna räknat en meter vertikalt. 

Jämna grenkronor upptill och på sidorna, men inte så att de blir exakt formklippta utan något 

mera fritt växande. Endast på insidorna jämt vertikalt, två till tre meter högt. Ovanför denna höjd 

får grenverket slutas till ett valv." 

 "Uppstamning så att man kan röra sig fritt under och mellan stammarna. Ej jämnt 

klippta, regelbundna valv." (Bauer, 1990, s. 347).   

Det ska råda jämnvikt mellan alléträden, men det får inte bli för strikt och det ska vara lätt att röra 

sig mellan och under träden (Bauer, 1990).  

Enligt S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 2016) var hänvisningarna 

bristfälliga. Den praktiska anvisning de fått var att lindarna inte fick bli högre än den måttsticka 

de tagit fram. Siktlinjen från slottet mot Linneanum fick inte störas. På våren klipptes lindarna till 

rätt höjd. "På 20, 30 år kan du ju tänka dig vad som händer när man bara klipper dem rakt av.". 

Träden bredde ut sig i sidledes. Ytterst var det tätt med skott och under fanns det i princip inga 

skott alls. När de blev sjuka av lövträdskräftan var de överbelastade åt vissa håll. S. Samuelsson 

(personlig kommunikation 27 okt 2016) berättar att kräftan åt upp veden så träden inte kunde 

hålla upp sin egen krona längre och grenar började gå av. Då tog personalen ett beslut att börja 

hamlade in träden. Efter det har de knuthamlats varje år mellan januari och april. 

I förundersökningen utförd av AIX arkitekter AB 2015 står det att den befintliga skötseln 

av lindarna i boskén följer Bauers instruktioner. Träden klipps en gång per år under vårvintern i 

en rundad form med en stamhöjd på ca 2 meter och kronhöjden på ca 4,3 meter (AIX, 2015). 

I vårdprogrammet för barockträdgården utfärdad av SFV år 2002 beslutats att 

Barockträdgården ska vara en vacker och välskött plats, med tuktade alléer och häckar och 

välklippta gräsparterrer. Bauers skötselinstruktioner ska ligga till grund för den fortsatta skötseln 

av trädgården. På grund av trädens dåliga kondition behöver de ses över minst 2 gånger per år. 

För att trädgårdens karaktär ska bevaras behövs en regelbunden skötsel och trädvård utföras. 

Felväxande och döda grenar behöver tas bort och träden kan behöva anpassad gödsling (SFV, 

2002).          
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Skötsel av de nya lindarna 

 

 

Beskärningsalternativ 

 

M. Block (personlig kommunikation 27 okt 2016) berättar att de, som han vet om, har två 

beskärningssätt att välja på. Antingen fortsätter de med hamling, som de gjort innan. Eller så 

börjar de med arkadbeskärning, en typ av formklippning av hela kronan som får träden att se ut 

som en "häck på stam". Hamlingen görs på vårvintern, ungefär mellan januari och april. Nu är de 

organiserade för den skötseln. Arkadbeskärningen görs under sommaren och Mats och Stefan tror 

att det kommer behöva beskäras minst tre gånger för att det ska se snyggt ut. Den beskärningen 

kommer kräva en större personalstyrka under sommaren och färre som arbetar under vintern. 

Arkadbeskärning kräver även speciella maskiner som de inte har. Så trots att arkadbeskärning 

skulle vara snyggare så är ändå hamling det logiska valet.  

På Botaniska trädgården har de pratat om att sätta ihop en grupp som ska sätta sig in i vad 

bytet till arkadbeskärning skulle innebära. Denna skötselteknik är ovanlig och utförs inte på 

någon annan plats i Uppsala. S. Samuelsson (personlig kommunikation 27 okt 2016) säger att de 

borde ha bestämt det om ungefär tre år. 

  

 

Garantiskötsel av träden 

 
En garantiskötsel på fem år kommer att läggas ut på entreprenad. De kommer att ta hand om 

beskärning, bevattning och gödsling enligt ett protokoll. Sedan går det över till löpande skötsel 

som det är tänkt att personalen på Botaniska trädgården ska ta hand om (M. Block, personlig 

kommunikation 27 okt 2016) (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016).  

Ogräsrensning kring träden får endast utföras för hand och ska utföras 1–2 gånger i maj 

och sedan 2 gånger per månad i juni, juli och augusti. Ingen kemisk ogräsbekämpning är tillåten. 

Alla maskiner och redskap som används i jorden ska vara konstruerade så att de inte kompakterar 

jorden. Inför varje växtsäsong ska entreprenören utföra ett skötselschema som ska godkännas av 

beställaren, SFV. All skötsel ska dokumenteras i dagböcker som ska signeras och laddas upp 

digitalt. Träden kommer att besiktas två gånger under varje växtsäsong, en gång under vår-

försommar och en gång under hösten. Om träden inte uppvisar förväntad tillväxt ska anledningen 

till detta utredas av beställare och entreprenör och åtgärdas på bästa sätt. Om åtgärderna inte 

räcker och trädet ändå inte utvecklas ordentligt under etableringstiden, som beräknas vara 3 år, 

ska det bytas ut under samma växtsäsong (SFV, 2016b).   
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Drottningholm 

 

Skötsel av de gamla lindarna  
   

Traditionen av att skörda foder till boskap genom att hamla lindar kan ha påverkat redskap och 

beskärningsmetoder för alléträden i renässans- och barockträdgårdar (Bengtsson, 2005) (Jansson, 

2015). 

På 1950-talet återhamlades träden hårt då de hade förvuxit sig (L. Löfgren Uppsäll, 

personlig kommunikation 21 nov 2016). Under en kontroll på 1960-talet påminner Walter Bauer 

om att de hamlade träden behöver glesas ut. De beskärs då, men det borde ha skett tidigare. I och 

med utglesningen av grenverken rensar de även ut murken ved ur träden, vilket Bauer senare 

tvivlar på om de borde ha gjort (Byggnadsstyrelsen, 1992).  

 

 

Skötsel av de nya lindarna  
   

Fem års garantiskötsel ingår i entreprenaden. Företaget som får uppdraget ansvar för att sköta om 

träden och SFV besiktningar träden regelbundet under den tiden. Förut var det garantiskötseln två 

år, men det har ändrats eftersom det vanligtvis tar upp till tre år innan träden har vuxit fast och 

etablerat sig. Etableringen är speciellt svår när träden står i grus. Hade det varit så kallade gröna 

alléer, då träden står i gräs, hade etableringen gått snabbare. Men nu är det så kallade vita alléer 

med grus kring träden. Liknande dokument som utförts för barockträdgården i Uppsala Botaniska 

trädgård har även uppförts för lindarna på Drottningholm. 

Likvärdig skötsel som kommer utföras i Botaniska trädgården har genomförts på 

Drottningholm (L. Löfgren Uppsäll, personlig kommunikation 21 nov 2016).  
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Diskussion    
 

 

I det här arbete har jag fått svar på många av mina frågor med också på sådant som jag från 

början inte visste att jag ville veta. Många frågor har även dykt upp under tiden. Jag förväntade 

mig att svaren skulle ligga hos de som arbetade med frågorna på plats, men allt visade sig vara så 

mycket större. Det är väldigt många fler som arbetar med träden vid en historisk anläggning än de 

som står för den dagliga skötseln. Både Statens fastighetsverk, SFV, och Riksantikvarieämbetet, 

RAÄ, har i uppdrag att se till att våra historiska anläggningar vårdas och bevaras. Det är många 

som känner ansvar för att alléerna som Rudbeck och Tessin ritade för snart 400 år sedan, ska 

komma att fortsätta se ut som de var tänkta från början. Vårt historiska arv har ett större värde än 

vad jag trodde.  

 

 

Vad ligger bakom valet av växtmaterial vid en historisk anläggning?      

 

För Walter Bauer verkar det ha varit priset som var angörande för valet av träden (S. Samuelsson, 

personlig kommunikation, 27 okt 2016). Uppgifterna om ursprunget på träden som Bauer 

planterade under sin restauration på 70-talet går isär. Var de billigt växtmaterial från Ungern eller 

var de från en svensk plantskola? Eftersom det är vanligt att svenska plantskolor beställer in 

växtmaterial från andra länder när de får stora beställningar kan det vara så att Nossebro (plant 

skolan som levererade träden på 1970-talet) köpte in träden från Ungern. Men det är oklart. De 

beskrivs även som väldigt varierande i växtsätt, kvalité och utseende, något man tydligen inte 

gjorde något åt. Jag kan bara anta att det fanns bra anledningar till att de fick stå kvar i 40 år och 

inte skickades tillbaka vid leverans eller byttes ut tidigare.  

Det framgår inte vad det var för träd som växte på platsen innan Bauer planterade 

lindarna. Jag har inte hittat någon information om det och har förbisett möjligheten att fråga 

under någon av intervjuerna. Eftersom båda trädgårdarna ritades vid ungefär samma tid med 

inspiration från Frankrike var det antagligen parklindar från början i Botaniska trädgården också.  

Vid denna restaurering är det platsens historia som är avgörande för valet av träd. Det är 

bra att de nu är noga med växtvalet och använder den ursprungliga lindsorten i denna 

restauration, men även att kunskapen kring växterna finns bland de som jobbar med 

restaurationer av historiska trädgårdar. Kunskap inom ämnet ökar möjligheten att få våra 

historiska platser att leva vidare, behålla det uttryck och den form de var tänkta att ha. Kunskapen 

gör det även möjligt att ersätta växter som inte längre går att använda på grund av att arten t.ex. 

har blivit sjuk, likt almarna som byttes ut mot askar. 

Parklinden Tilia x europaea ’Pallida’ kan vara det träd som är bäst anpassat för platsens 

förhållanden. De gamla lindarna på Drottningholm vittnar om det, som trots kompakterad och 

näringsfattig jord och växlande beskärning levde i 300 år. Parklind generellt har varit och är ett 

välanvänt träd i urbana miljöer, det är bara att gå längst Luthagsesplanaden i Uppsala, Norra 

Promenaden i Norrköping eller Norra Kungsgatan i Gävle. Det är bara synd att just ’Pallida’ 

används i så stora mängder som t.ex. 70% av de nyplanterade träden i Oslo (Pauliet m.fl. 2002). 

En siffra som 70% är dock svårtolkad då den inte berättar något om mängden, bara andelen. Men 

det hade varit förödande om ’Pallida’ går i almarnas fotspår och blir sjuk. En ’lindsjuka’ skulle 

antagligen slå ut en omfattande del av träden i våra städer och förstöra många av våra vackra, 

gamla alléer.  
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Hur utförs ett trädbyte?   

 
Denna rapport beskriver skötseln och anläggningen som utförs i statligt ägda trädgårdar och 

eftersom arbetsprocessen är densamma för båda platserna är det omöjligt att göra en jämförelse 

och värdera skillnaderna i utförande. Jag har ingen alternativ metod att ställa mitt resultat mot, 

men jag anser att det här är ett bra sätt att utföra ett trädbyte på. Om inte alla trädbyten är lika 

noga utförda som här så önskar jag att det förändras.  

En hel del arbete har utförts för att driva upp träd till denna storlek, omkring tolv år av 

skötsel i plantskolan för att få till träd av denna kvalité (L. Löfgren Uppsäll, personlig 

kommunikation 21 nov 2016). Det kan vara bortkastad tid om träden inte får rätt förutsättningar 

från början. Även anläggningen och skötselinsatser är kostsamma. Men om träden inte etablerar 

sig bra och skötseln är undermålig eller träden är av dålig kvalité från början kommer de aldrig 

att utvecklas ordentligt eller så blir det sjuka i förtid och behöver ersättas. Jag anser att alla träd 

bör skötas så här bra. Träd har åtskilliga fördelar som i mitt tycke bör värderas högre av 

samhället.  

Ett stort ansvar ligger hos de som sköter om träden, men främst på företaget som arbetar 

med att byta ut träden och skötseln de första åren. En viktig bit av vår historia ligger i deras 

händer. Gör de något fel så kan det bli dyrt, i alla fall nu, år 2016. Denna gång är allt väl planerat. 

Det finns flera dokument som beskriver vad som ska genomföras, när det ska ske och hur det ska 

utföras. Allt ska kontrolleras och godkännas innan något får göras. På grund av denna 

beslutskedja kunde inte trädgårdsmästarna i Botaniska trädgården anställa en anläggningsfirma 

som kunde utföra trädbytet när de upptäckte att träden var sjuka.  

Nu tar beslutsprocessen lång tid då flera aktörer ska vara med i beslutsfattandet. I det här 

fallet har det tagit minst 19 år från att de visste att träden behövde bytas till att trädbytet 

påbörjades. Men trots fördröjningen upplever jag att det är bra när det är många som tar ansvar 

för hur våra historiska trädgårdar förvaltas och utvecklas. Den långa processen gör att det tar lång 

tid att utföra förbättringar, men det gör också att eventuella misstag hinner korrigeras innan det är 

för sent.  

Även på Drottningholm har flera åtgärder utförts för att träden ska etablera sig bra. Jorden 

har bytts ut mot en med högre kvalité och lägre lerhalt, dräneringsrör har lagts ut, de har använt 

skelettjord för att träden inte ska sjunka ner när jorden sätter sig och för att jorden inte ska 

kompakteras. Träden får även skydd under etableringstiden mot både temperaturväxlingar, vilt 

och maskiner. Samma strategier för anläggning och skötsel utfördes på Drottningholm görs också 

nu i Botaniska trädgården. Löfgren Uppsäll ser ut att ha hittat ett bra arbetssätt för trädbytena. 

Denna gång har träden alla förutsättningar.  

 

 

Hur ser skötseln ut för de nya lindarna? 

 
Skötselbeskrivningarna för lindarna i Botaniska trädgården upplever jag som väl genomtänkta. 

Ogräsbekämpningen får endast utföras för hand och inga kemiska bekämpningsmedel får 

användas. Det är bra, inte bara för träden som slipper gifter, utan även för alla andra levande 

organismer i närheten. Även de som arbetar slipper nu att bli utsatta för gift.  

SFV:s kontroller gör att de kan upptäcka i god tid om träden inte utvecklas som de ska 

och göra något åt det. Även byggmötena bör se till så att alla parter håller sig uppdaterade i det 
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som händer med träden och så det blir en bra övergång när personalen på Botaniska trädgården 

tar över. 

 

 

Hur har skötseln skilt sig över tiden?  

 
I min undersökning om hur lindarna sköts om i botaniska trädgården så upptäckte jag att de 

skötselhänvisningarna som Walter Bauer utfärdat inte alltid har följts. Personalen på plats ansåg 

att instruktionerna inte varit praktiskt genomförbara längre då träden inte mådde bra. Därför 

förändrades skötseln till en som var skonsammare för träden.  

Jag anser att de gjorde rätt i att gå ifrån anvisningarna och anpassa skötseln efter 

verkligheten. Skötselhänvisningar för alla nyplanteringar bör vara väl genomtänkta och 

förberedda så de kan börja följas från dag ett.  
  

 

 

Naturens värde  

 

Hur vi värderar natur och trädgård tycker jag är intressant. Personligen sätter jag högt värde på 

buskar kring huset där jag bor och träden jag kan se genom mina fönster. I Botaniska trädgården 

har man lyckats sätta en prislapp på sina växter. 400 000 kronor för ett träd känns som mycket 

pengar. Men är det mycket pengar om man vet hur länge trädet stått där?  Hur räknar man en 

kostnad för gamla naturområden? Blir historiska trädgårdar likvärdigt värderade med historiska 

byggnader?  

Men det är i alla fall tydligt att gamla träd har ett högt värde och en stor inverkan på oss. 

Anekdotträden på Drottningholm får stå kvar för att påminna oss om trädgårdens ålder. För att 

tydligt visa tidens gång. Men också kanske för att i jämförelse med de nya träden kan de gamla 

knotiga träden väcka tankar kring hur det kommer se ut 300 år i framtiden, när de nya träden är 

gamla och knotiga.   

En diskussion om importerat ställt mot lokalt odlat känns aktuell här. Träden har beställts 

från en plantskola i Tyskland för att träden växer fortare i det varmare klimatet, men även av 

ekonomiska skäl. I den klimathotade värld vi lever i nu blir frågan om frakt viktig. Frakten blir 

längre från Tyskland än från någon av de svenska plantskolorna och det betyder mer utsläpp. Hur 

ska vi ställa oss till det? En kortare frakt borde även innebära att träden mår bättre vid leverans. 

Det känns även synd att importera träd när vi har plantskolor i landet där de är duktiga på 

sitt jobb. Plantskolor som vi bör värna om så de kan fortsätta med sin verksamhet.  
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Slutsats 
 

 

När jag började processen med att skriva den här uppsatsen hade jag en bild av att allt 

ansvar för skötsel, planering och anläggning låg på trädgårdsmästarna. Min uppfattning var att 

det var Uppsala universitet som tog alla beslut gällande barockträdgården i Uppsala Botaniska 

trädgård och att det var slottsträdgårdsmästarna som tog alla beslut och utförde varje arbete på 

Drottningholm. Jag var helt säker på att varje trädgård hade någon som var ansvarig för att 

växtvalen blev rätt med tanke på vad som var historisk korrekt.  

Nu vet jag att det är många som är involverade i allt från hur ofta träden ska vattnas till 

hur trädgårdens form ska se ut. Från den minsta skötseldetalj till utseendet på varje trädgård som 

är skyddat som statligt byggnadsminne är det en mängd människor från olika organisationer som 

lägger ner tid på att det ska bli så bra som möjligt, så att våra historiska trädgårdar skyddas och 

bevaras på bästa sätt. De samarbetar så att kommande generationer ska kunna uppleva samma 

fantastiska trädgårdar som en gång anlades.  

Växterna som ersätter de gamla är utvalda med tanke på vad som ursprungligen växt på 

platsen. Parklinden Tilia x euparea ’Pallida’ var det träd som Tessin d.y. ville fylla alléerna med i 

Drottningholms barockträdgård. Parklind var även det träd som användes i barockträdgårdarna i 

Frankrike, där Tessin d.y. och Carl Hårleman fått sin inspiration.  

Planering och skötsel bestäms både av SFV, RAÄ och av trädgårdsmästarna som arbetar i 

trädgården. De tar fram vårdplaner och skyddsbestämmelser för varje statligt byggnadsminne i 

enlighet med förordningar framtagna av riksdagen.  

Anläggningen läggs ut på entreprenad och i kontraktet ingår en femårig garantiskötsel av 

träden. Anläggningen och skötseln ska följa en teknisk beskrivning som SFV skriver och hela 

arbetsprocessen kontrolleras och följs upp vid ett flertal tillfällen av SFV.  
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Vidare forskning         
   

 

Den här uppsatsen bygger mycket på dokument med anvisningar om hur anläggning och skötsel 

ska utföras och några intervjuer. Men det vore intressant med en mer praktisk beskrivning och en 

jämförelse mellan skriftliga anvisningar och hur anläggning och skötsel utförs i praktiken. En 

studie där man följer anläggning och skötsel och intervjuar fler människor som arbetar med både 

anläggningen, garantiskötseln och de som jobbar med hela anläggningen. 

En fråga som också dök upp under denna process är hur anläggning och skötsel av träd 

vid statliga byggnadsminne skiljer sig från en liknande anläggning hos t.ex. kommunen. Att 

undersöka hela förloppet, från beslut om anläggning tills etableringstiden är slut. Här kan vi se att 

SFV är otroligt noggranna med anvisningar och kontroller. Men om de är extra utförliga i sin roll 

som beställare framgår inte. För att få svar på den frågan krävs en ny undersökning. En 

jämförelse mellan två vitt skilda platser som utför liknande anläggningar.  

Det vore även intressant att återbesöka fler av Walter Bauers anläggningar för att ta reda 

på hur de ser ut nu. Man kan hoppas på att Botaniska trädgården var en engångsföreteelse, men 

det skulle vara värt att undersöka. I sin bok beskriver han restaureringar både i slottsparker, 

herrgårdsparker och villaträdgårdar runt om i Sverige. Med fler än tjugo beskrivna platser finns 

det många uppslag för vidare studier.  

Sen har vi parklinden. Är den så välanvänd som det verkar? Hur stor andel av Sveriges 

stadsträd är av samma art och sort? Studien av Pauleit m.fl. (2002) tog upp nyplanterade träd, 

men de äldre träden kan också vara intressant att göra en studie på. Att utföra en 

inventeringsstudie för att ta reda på om biodiversiteten egentligen är hotad och vad som skulle 

hända med våra urbana naturmiljöer om fler träd går i almens fotspår. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Mats Block och Stefan Samuelsson 
  

 

Vilka är ni?  

 Yrkesbakgrund  

 Vad gör jobbar ni med nu?  

 

När startade projektet att byta träden?  

 

Hur gamla är träden?  

 

Hur sköttes de gamla träden?  

 

Vilken art och sort är de gamla träden?  

 

Varför togs de bort?  

 

Hur påverkar trädgårdens status som kulturminne ert arbete?  

 Planering  

 Skötsel  

 

Vilka träd ska ersätta de gamla?  

 Art  

 Sort  

 Kvalité  

 Storlek  

 Plantskola  

 Leverans  

 

Hur tror ni att trädbytet kommer att påverka trädgården?  

 

Hur ska ni jobba med de nya träden för att dem ska leva så länge som möjligt? 
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Bilaga 2 – Email med frågor till Lena Löfgren Uppsäll 
 

Hej Lena 

 

Jag har som sagt pratat med Mats Block och Stefan Samuelsson på Botaniska trädgården i 

Uppsala. De kunde svara på en hel del, men de visste inte så mycket om tex de nya träden. Jag 

fick höra av Stefan att ni skulle ner till Tyskland för att välja ut träden. Vilken typ av lind blir 

det? Jag skulle vilja veta vilken art, sort, storlek, kvalité och hur de ska fraktas hit. Jag är även 

nyfiken på vilken plantskola de är ifrån och varför ni varför ni valde att köpa in från Tyskland 

och inte från någon svensk plantskola.  

Träden ni planterat in i allén på Drottningholm har jag förstått är kloner av träden som stod där 

innan. Vad kan du berätta om det?  

 

Jag skulle också vara spännande att veta mer om dig. Hur fick du dessa uppdrag? Vad har du för 

professionell bakgrund? Vad har du för utbildning?  

 

Jag har även läst Walter Bauers bok om restaureringarna som utfördes under hans styrning på 

flera platser i Sverige. Tex var det ju han som jobbade med Barockträdgården på 70-talet och 

köpte in de träden som ni nu har tagit bort. Hur kan man idag försäkra sig mot att de här träden 

inte ska behöva tas ner om 40 år? Har ni något krav på er att träden ska leva si eller så länge? 

 

Hur påverkas dina beslut av att Barockträdgården är ett kulturminne? Hur tänker du kring det? 

Även Drottningholm är ju en mycket viktig plats med mycket historia. Hur påverkar det ditt 

arbete? 

 

Jag skulle även vilja veta en del om själva anläggningen på Drottningholm. Har du 

kontaktuppgifter till de som utfört trädbytena där? 

 

Jag förstår att det här är många frågor men är det något som du tycker är intressant för mig att 

veta som jag inte frågat om? 

 

Om du vill får du gärna ringa mig och svara på frågorna muntligt istället. 

 

Hoppas att det inte tar allt för lång tid att svara på dessa frågor. Du kommer att hjälpa mig 

mycket i mitt skrivande. 

 

Tack på förhand 

Mvh 

   
  


