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SAMMANFATTNING 

Nu för tiden finns nästan inga av de gamla järnvägsparkerna kvar. De ansågs vara för 

kostsamma och att de inte längre hade någon funktion att fylla. Skulle man kunna använda sig 

av designen och tankarna bakom när man anlägger nya järnvägsparker? Jag vill i detta arbete 

därför lyfta fram dessa parker. Jag har genom litteraturstudier och studiebesök på 

järnvägsmuséet i Gävle tittat närmare på hur parkerna var designade gällande utformning och 

växtval. Jag undersöker även vilka hälsomässiga tankar man hade med järnvägsparkerna 

gällande välbefinnande och samvaro. Utifrån detta gör jag en jämförelse med Patrik Grahns 

åtta parkkaraktärer för att ta reda på om man kan använda sig av de gamla idéerna när man 

anlägger nya järnvägsparker. Patrik Grahns åtta parkkaraktärer ses här som ett facit på vad 

människor av idag, mår bra av i gröna miljöer. I det här fallet, järnvägsparker. De många 

växterna som fanns i de gamla järnvägsparkerna skulle man väl kunna använda i de nya 

järnvägsparkerna av i dag . Växterna är välbeprövade och lämpade för att växa i dessa parker.  
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INLEDNING 
Efter ett av många besök på järnvägsmuseet i Gävle tillsammans med min familj, blev jag 

intresserad av de många järnvägsparkerna som anlades runt om i Sverige. 

 Jag vill genom detta arbete ta reda på mer om dessa parker, hur de såg ut, vad de användes 

till och om det fanns några hälsoaspekter bakom. Jag vill även ta reda på om man kan 

använda sig av de gamla idéerna när man anlägger nya järnvägsparker för dagens människor 

och få dessa att må bättre. Jag tycker nämligen att det är synd att så mycket av denna kunskap 

gått förlorad i och med att järnvägsparkerna försvunnit, ett kulturarv som gått i graven.  För 

att ha något att utgå ifrån när jag ska välja ut användbara delar ur de gamla järnvägsparkerna 

kom jag att tänka på Patrik Grahns åtta parkkaraktärer, vilka jag tycker känns tillförlitliga 

eftersom de är ett resultat av enkäter och samtal med att stort antal människor av idag, 

gällande gröna miljöer. 

 

SYFTE OCH MÅL 

 

Syftet med detta arbete är att beskriva idéerna bakom anläggandet av järnvägsparkerna med 

avseende på: 

 Design (utformning, växtval och personer bakom designen). 

 Hälsa (välbefinnande, samvaro) 

  

Jag har även för avsikt att, utifrån de beskrivna idéerna, undersöka om man kan hitta någon 

eller några av Patrik Grahns åtta parkkaraktärer i dessa dåtida järnvägsparker. Detta för att se 

om man kan använda sig av eller lyfta fram ”de gamla” idéerna när man anlägger nya 

järnvägsparker, för dagens besökare. I arbetet används begreppet järnvägsparker som en 

allmän beskrivning av parkerna utan hänsyn till de variationer som förekommit under årens 

lopp gällande bl.a. växtval. 

 

 

 

AVGRÄNSNINGAR 
Endast skriftliga källor har använts för att beskriva idéerna bakom anläggandet av 

järnvägsparkerna i detta arbete eftersom det endast finns ett fåtal kartor över järnvägsparker 

bevarade. I arbetet beskrivs idéerna bakom designen och de hälsomässiga aspekterna av de 

gamla järnvägsparkerna och hur idéerna kan användas vid utformningen av så kallade nya 

järnvägsparker, ur en teoretisk synvinkel, varför det inte ingår några konkreta ritningar eller 

praktiska designförslag över nya parker i det samma. 
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BAKGRUND 
 

Järnvägsparkernas tillkomst 

I mitten av 1800- talet började man anlägga de första större järnvägarna i Sverige. Runt 

stationshusen vid dessa järnvägar anlade man även parker och stationsträdgårdar.  Detta av 

fyra anledningar: 

 Man ville återställa naturen som förstörts under anläggandet av järnvägarna, genom att 

plantera buskar och träd och genom att anlägga rabatter. Järnvägen stod även för en 

framtidstro och därför var det viktigt att omgivningarna runt om såg välskötta ut. De 

skulle ge besökarna ett första, gott, intryck av samhället de kom till. 

 Genom att skapa en grön, skyddande barriär mellan järnvägen och dess ånglok och 

den närliggande träbebyggelsen ville man förhindra att gnistor från loken skulle 

antända husen. Planteringarna i parkerna skulle även stoppa snö från att virvla upp och 

lägga sig på järnvägsspåren. 

 Man ville från SJ:s sida, genom parkerna, inspirera människor att börja odla och 

smycka sina egna trädgårdar. SJ genomförde även ett omfattande arbete att ta fram 

eget växtmaterial som skulle vara lämpat för de olika parkerna utifrån den zon dessa 

låg i. 

 De anställda banvaktarna och stationspersonalen fick en bit mark att odla bär, frukt 

och grönsaker på, som en del i försörjningen. Det låg även i tiden att odla sin egen 

mat, ur ett national – ekonomiskt perspektiv(1,3). 

Man ville även att dessa järnvägsparker skulle bli mötesplatser för människor och ställen i 

vilka man kunde finna lugn och ro, från tidens jäkt(2). 

Järnvägsparkerna har genom tiderna, sett lite olika ut gällande design och växtval. Olika 

trädgårds direktörer inom SJ haft ansvar över parkerna och satt sin personliga prägel på dessa. 

Tyvärr finns nästan inga järnvägsparker kvar idag, eftersom de ansågs olönsamma och de 

uppfyllde inte längre några behov(3).. 

 

Åtta parkkaraktärer 

Enligt studier som gjorts kan gröna miljöer ha en bra inverkan på människors hälsa. Det är 

dock viktigt att tänka på att utformningen av den gröna miljön måste vara sådan att den inte 

ger en negativ effekt på människor(4).  

 

Patrik Grahn är landskapsarkitekt, biolog och professor och han har tillsammans med Ann-

Margreth Bärring - Berggren, genomfört en studie i tre medelstora, svenska städer. Man har i 

dessa tre städer gjort enkäter, fotoenkäter och en del djupintervjuer med sammanlagt ca 1460 

personer man ville genom denna studie ta reda på ”vilka parker i staden man faktiskt 

använder, vad man gör där, samt vilka kvaliteter i parkerna man uppskattar”(5).  
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Utifrån resultatet av studien tog Grahn och Bärring - Berggren fram åtta parkkaraktärer som 

beskriver faktorer som, utifrån mänskliga behov, får människor att må bra i gröna miljöer. Ett 

grönområde som innehåller många av dessa karaktärer blir mer välbesökt än ett område med 

få karaktärer(6). Exempel på de åtta parkkaraktärerna är Rofylld och Artrik. Den rofyllda 

karaktären kännetecknas av en rymlig, grön oas som kan vara skogslik, medan den artrika 

karaktären kännetecknas av en rik flora och fauna(5). 

 

METOD 
För att få fram fakta inom området för denna litteraturstudie, har böcker och elektroniska 

källor använts. Även ett besök på biblioteket på järnvägsmuséet i Gävle har genomförts. 

Genom samtal med personal på biblioteket har lämplig litteratur inom det aktuella området 

framtagits. Även sökningar inom olika databaser har genomförts. Detta för att ge arbetet en 

vetenskaplig grund att vila på. Genom sökandet inom dessa databaser ges även möjlighet att 

finna artiklar som inte bara skrivits och publicerats i Sverige utan även på ett globalt plan. 

Dessa sökningar gav dock inga användbara resultat. Därför har endast fakta inhämtade från 

litteratur använts. Litteraturen innefattade fackböcker, doktorsavhandlingar och 

examensarbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

Sökningar i databaser:  

 

Databaser Sökord Antal träffar Datum 

Academic search Elite 

(vetenskapliga artiklar, 

fulltext) 

 

 

”Railroad” 101 101012 

”Railroad” and 

”garden” 

0 101012 

”British rail” and 

”garden” 

0 101012 

”Railway Parks” 23 101012 

”Railparks” and 

”Health” 

 

373 101012 

Science Direct (artiklar) Railway Parks 8,542 101012 

”Railway Parks” 23 101012 

”Railparks and health” 0 101012 

Google Scholar ”Järnvägsparker” 4 101105 
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 RESULTAT 

 

Designen av de gamla järnvägsparkerna 

Adolf Wilhelm Edelsvärd. 

Under 1800-talets mitt började man att anlägga de första större järnvägarna i Sverige. En 

person som spelat en viktig roll när det gäller hur stationshusen vid dessa järnvägar skulle 

utformas var en man vid namn Adolf Wilhelm Edelsvärd, verksam inom SJ 1855-1895. Han 

var både arkitekt och stadsplanerare och gjorde även stadsplaner över de nya 

stationssamhällena. Han ritade bl.a. stationshuset vid Stockholms central. Edelsvärd ansåg att 

de nyanlagda järnvägarna med tillhörande stationshus skulle placeras i utkanten av stadskärna 

och att det skulle anläggas parker i anslutning till dessa stationshus. Dessa parker skulle 

fungera dels som ett vackert ansikte utåt, d.v.s. ge besökarna som kom med tåget ett gott 

intryck av staden, och dels som en skyddande grön barriär mellan järnvägen och 

träbebyggelsen runt om för att inte gnistor från ångloken skulle antända dessa träbyggnader. 

Man planterade skyddande häckar runt parken i detta syfte. När de första järnvägsparkerna 

anlades utgick man från en standardutformning, men senare så tog man större hänsyn till 

platsens egna förutsättningar gällande läge och växtlighet. Ett exempel är järnvägsparken i 

Kiruna som anlades i en brant sluttning med fjällbjörkar.(3)  

 

 
Bild 1. Järnvägsparken intill Stockholms central 1899.  

              Anlades under Adolf W Edelsvärds tid inom SJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/J%C3%A4rnv%C3%A4gsparken_Stockholm_1899.jpg
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Olof Eneroth 

1862 anställde SJ sin första trädgårdsdirektör.  Han hette Olof Eneroth (1825-1881) och var 

sedan tidigare pomolog, d.v.s. vetenskapsman inom området frukt- och bärsorter. Som 

trädgårdsdirektör hade Eneroth ansvar över SJ:s trädgårdsverksamhet(1) vilken innefattade 

”all odlingsmark både vid stationsbyggnaderna och vid tjänstebostäderna”(7). Under Eneroths 

tid inom SJ hämtades mycket av inspirationen till utformningen av järnvägsparkerna från den 

s.k. Tyska stilen eller Gardenesque som den även kallas(1). 

 

 

 

Bild 2. Olof Eneroth, SJ:s förste trädgårdsdirektör 

 

 

Tyska stilen  

Den tyska stilen användes bl.a. i England där den lanserades av trädgårdsskaparen John 

Claudius Loudon 1823, som kallade den Gardenesque. Loudon reagerade på att man tidigare 

skapade trädgårdar som skulle vara konstfulla och fyllda av pittoreska inslag (3). Han ville nu 

göra trädgårdarna lite mer trädgårdslika och att de skulle se lite mer naturlika ut och inte så 

strikta och tuktade. I trädgårdarna skulle blommorna ha en framträdande roll. De skulle få 

växa fritt utifrån sitt naturliga växtsätt. Han ville med dessa trädgårdar visa på att man kunde 

göra små, fina och blomrika trädgårdar för den växande arbetarklassen, för att höja 

livskvalitén hos dessa(3). Något som var typiskt för den tyska stilen var att man anlade 

tapetgrupper, vilka var planteringar innehållande suckulenter och ettåriga sommarblommor i 

brokiga färger. Även mer exotiska växter som t.ex. agave kunde planteras in i dessa rabatter. 

Man planterade växterna tätt ihop i rabatterna för att de på så sätt ge ett heltäckande intryck, i 

olika mönster som t ex fjärilar och monogram. Efter säsongen kunde man ta in de exotiska 

växterna för vinterförvaring, för att sedan plantera ut dem i rabatterna igen på våren. De 

ettåriga växterna slängdes bort på hösten och ersattes av nya (8). Parker som utformades 

enligt denna stil innehöll även gångar och var regelbundet utformade(1). 

Till Sverige kom stilen med en man som hette Daniel Müller. Han arbetade bl.a. som 

trädgårdsmästare på den botaniska trädgården i Uppsala (1).  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Olof_eneroth_pomolog.jpg
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Att man inspirerats av ovanstående stil kunde man se på de rundade gräsmattor med 

tapetgrupper och buskplanteringar som man lät anlägga framför stationshusen.  

I järnvägsparkerna planterade man även olika typer av träd som exempelvis lind och alm. 

Dessa skulle ha spännande former som t.ex. pelarform eller ett hängande växtsätt. Träden 

planterades i utkanten av stationsområdena och några få i närheten av stationshusen. Man 

använde sig även av buskar, ofta friväxande, som en stomme till planteringarna(1). 

 

Frey Hellman. 

1873 övertog Frey Hellman Eneroths plats som trädgårdsdirektör vid SJ. Hellman hade ingen 

trädgårdsutbildning, utan hade istället ett förflutet som auditör, d.v.s. ”juridisk bisittare i 

krigsrätten”(1), men han visade sig ha en artistisk ådra och var kunnig inom trädgård. 

Hellman utvecklade under sin tid sättet på vilket man anlade tapetgrupper.  

I buskplanteringarna började man, under denna tid, också plantera in träd som komplement. 

Träden som användes skulle inte ha några spektakulära former och växtsätt(1).  Man började 

även plantera träden i större buskgrupper och i fyllnadsplanteringar, i vilka poppel och pil 

användes. Under Hellmans tid blev utformningen av järnvägsparkerna ”friare” än vad den 

varit tidigare(2) 

 

Agathon Sundius  

Efter F Hellman kom Agathon Sundius. Han var föreståndare för Örebros trädgårdsskola 

innan han tillträdde posten som trädgårdsdirektör inom SJ. Under Sundius tid skedde en del 

besparingar i ekonomiskt hänseende, vilket märktes genom att de dyra tapetplanteringarna 

togs bort och ersattes av billigare planteringar med köksväxter och fruktträd. Man ersatte även 

de kostsamma ettåriga plantorna i planteringarna med lökväxter och perenner. Träd och 

buskar planterades inte ihop i grupper. 

Under denna tid började man även att ta fram perenner som var härdiga för respektive 

landsände. Det gjordes också försök med att ta fram mer härdiga fruktsorter som kunde 

planteras i områden med högre växtzoner med ett bistrare klimat(1). Det blev även vanligare 

att man använde sig av barrträd och blommande buskar under denna tid(2). 

 

Enoch Cederpalm 

De omfattande växtförsöken fortsatte även efter Sundius tid vid SJ, då Enoch Cederpalm tog 

över. Cederpalm lät anlägga många fler stationsplanteringar än vad man tidigare hade gjort. 

Dessa planteringar blev även kända ute i Europa efter att SJ deltagit i en trädgårdsutställning i 

London. Sverige sågs till och med som ett föregångsland inom området(1). 

 

Gösta Reuterswärd 

Gösta Reuterswärd blev den siste trädgårdsdirektören vid SJ. Han tillträdde sin tjänst 1938, 

efter Enoch Cederpalm(1). 

När Gösta Reuterswärd planerade nya järnvägsparker så hämtade han inspiration från 

Funktionalismen, vilket innebar att parkerna skulle bli till ”moderna uterum för vardagsbruk 
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för både resenärer och bofasta”(9). Man skulle i anläggandet av parkerna använda sig av så 

mycket av den natur som redan fanns på platsen som möjligt. Det anlades dammar i de större 

mer strikta parkerna och fågelbad i de mindre. Det anlades upphöjda rabatter och placerades 

ut bänkar på gräsmattorna, med planterade solitärträd bredvid till skugga. Parkerna ramades in 

av häckar som var friväxande för att minska skötselbehovet, för att ytterligare förenkla 

skötseln så hade man stenlagda kanter mot gräsmattorna. Växterna som användes skulle vara 

härdiga och lämpade för varje specifik järnvägspark, gällande klimat(7). Placeringen av träd 

och buskar var viktig för att åstadkomma en rumskänsla och skapa utsiktspunkter (6).  

 Parkerna var på många platser kanske den enda välskötta, gröna oasen i samhället.  

 

 

 

Växter 

 

Växtval: 

De växter som användes i järnvägsparkerna har varierat något genom åren. Detta p.g.a. att de 

olika trädgårdsdirektörerna som verkat inom SJ satt sin personliga prägel på planteringarna 

och att samhället i övrigt anammat olika stilar. Man kan även se skillnader i växtvalet 

beroende på var i Sverige järnvägsparkerna låg placerade. 

Växterna som användes i parkerna hade SJ själva låtit driva upp i växtdepåer eller plantskolor, 

runt om i landet. Vid dessa depåer gjordes även omfattande försöksodlingar, för att ta fram 

lämpliga och härdiga växter för respektive landsände (10). Detta p.g.a. att förutsättningarna 

för växtplanteringar inte var idealiska överallt där man byggde järnvägarna(1).  

(Se bilaga 1 för ett urval av växter som användes i järnvägsparkerna). 

 

 

Järnvägsparkerna ur ett hälsoperspektiv 

 

Järnvägsparker för människors hälsa 

En av anledningarna till att man anlade järnvägsparker var att det skulle ge tågresenärerna och 

de som bodde i samhället runt järnvägsstationen en avkopplande och trivsam miljö och det 

utifrån människans behov (9).  

En person som speciellt haft detta i tankarna när han, under sin tid som trädgårdsdirektör 

inom SJ, utformade järnvägsparker var Gösta Reuterswärd. Han menade att parkerna skulle 

ge lugn och harmoni som motvikt till tidens jäkt(2). 

För Reuterswärd var den stora lugna gräsmattan av stor betydelse. I parkerna skulle det även 

finnas trivsamma sittplatser intill vilka det ofta anlades perenna land.  

Järnvägsparkerna skulle vara enkla, funktionella och naturliga. Med ”naturliga” menades att 

man skulle ta tillvara på den natur som fanns runt omkring och att parkerna skulle efterlikna 
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naturen så långt som möjligt Reuterswärd ville även genom sina järnvägsparker sprida glädje 

till folket, genom att anlägga färgglada rabatter. 

Järnvägsparkerna skulle enligt Reuterswärd också tjäna som enklare folkparker vilket innebar 

att parkerna skulle vara platser där människor kunde mötas och umgås(9). 

 

 

Patrik Grahns åtta parkkaraktärer. 

 

Forskaren Patrik Grahn har tagit fram åtta s.k. parkkaraktärer som beskriver faktorer som, 

utifrån mänskliga behov, får människor att må bra i gröna miljöer. Ett grönområde som 

innehåller många av dessa karaktärer blir mer välbesökt än ett område med få karaktärer(6). 

 

1. Artrik: Denna karaktär innehåller, som det hörs på namnet, en rik flora och fauna. Här 

möter besökaren många typer av växter och djurarter, i framför allt en naturlik miljö 

”men kan även påträffas i kulturpräglade parker så som t.ex. botaniska trädgårdar där 

utbudet av växter är stort”(5). En annan faktor som förhöjer denna karaktär är vatten i 

form av t.ex. dammar och sjöar(5). 

2. Rofylld: En lugn, tyst och rofylld ”karaktär”, en rymlig och grön oas, som både kan 

erbjuda besökarna ” en vindskyddad solig plats eller en plats i skuggan om så 

önskas”(5). Karaktären kan vara skogslik, med höga träd och undervegetation, på ett 

välskött vis, så att den inte känns ”vild”. Den kan också innehålla mer lågväxande 

vegetation som ger besökarna en känsla av att ha överblick. Sittplatser som är 

placerade på sådant vis att de ger ”skydd i ryggen” kan också skapa en känsla av lugn 

och ro(5). 

3. Allmänningen: I denna karaktär kan man utöva olika typer av aktiviteter som t ex 

idrott, firande av högtider och demonstrationer och ska därför ligga nära bebyggelse för 

att så många som möjligt ska kunna ha tillgång till den. Denna karaktär måste därför 

vara tålig och robust. En stor och välansad gräsmatta är en viktig del i denna karaktär. 

Gräsmattan får gärna vara kantad av häckar för att ge besökarna lä. Det är även bra om 

det finns sittplatser som kan användas av åskådare, som ger bra överblick över 

området. Platsen kan vara en samlingspunkt för människor(5). 

4. Samvaro: Detta är en karaktär till vilken man kan gå för att t.ex. se på människor, äta 

eller roa sig. Karaktären är centralt belägen och kan innehålla t.ex. ett café. Det är 

viktigt att den ger ett städat och välskött intryck och att det är väl belyst på kvällen för 

att ge besökarna en känsla av trygghet(5). 

5. Rymd: När det gäller karaktär ska det kännas som att man träder in i en annan värld. 

Karaktären ska vara inramad och ge rumskänsla. Här ska besökarna få en känsla ” av 

att kunna röra sig där länge utan att genast nå andra sidan av parken eller störas av 

barriärer”(5). Därför är det viktigt att området är rymligt och vidsträckt och att det är 

lätt att ta sig fram. Området måste trots storlek kännas som en helhet och inte som 

uppdelade enheter(5). 
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6. Viste: I vistet har barnen en egen plats. Här kan det finnas både naturliga lekredskap 

som t.ex. stora stenar att klättra på eller spännande buskage att bygga kojor i och 

onaturliga lekredskap som t.ex. gungställningar och rutschbanor. Detta område måste 

vara tåligt för slitage och inte innehålla som är ömtålig. Utan här måste barnen fritt få 

använda sig av sin påhittighet och skaparglädje, i en trygg omgivning(5). 

 

7. Kultur/historia: Denna karaktär kan innehålla kvarlämningar efter tidigare 

verksamhet på platsen som t ex gamla husgrunder som bevarats utifrån kulturhistoriskt 

intresse. Denna karaktär kan även bestå av en mer naturlik miljö, innehållande t.ex. 

fontäner, blomsterplanteringar och skulpturer som visar ”ett kulturellt sammanhang”(5) 

för besökarna att betrakta och fascineras över(5). 

8. Vild: En karaktär som ska se ut som naturen självt, utan påverkan av mänsklig hand. I 

denna karaktär ska endast djur och växtlighet, vara det som drar uppmärksamhet till 

sig. Området ska ge en känsla av lugn, trygghet och enskildhet(5). 

 

 

 

Parkkaraktärer som återfinns i de gamla järnvägsparkerna 
 

1. Artrik I järnvägsparkerna använde man sig av en rik flora. Det fanns växter som kunde 

dofta, vara ätbara och ha starka färger(1). Man anlade även dammar och fågelbad i parkerna 

(9) Man försökt ta tillvara den omgivande naturen i parkerna för att på så sett ge ett naturligt 

intryck(7). Även växter som normalt växer vilt användes i parkerna(1). 

 

2. Rofylld: Bänkar att sitta på för besökarna placerades ut under ett träd för att ge skugga. 

Parkerna kunde ha en rumsutformning för att skapa utsikter(6). En av Gösta Reuterswärds 

tankar med utformningen av järnvägparkerna var att dessa skulle fungera som en lugn plats 

dit människor kunde gå för att slippa tidens jäkt(2). 

 

3. Allmänningen: En av anledningarna till varför parkerna anlades var att man ville skapa 

mötesplatser för människor. Gösta Reuterswärd ansåg att de skulle fungera som enkla 

folkparker. I hans parker hade den ”stora gröna gräsmattan” en stor betydelse(9). 

 

4. Samvaro: Gösta Reuterswärd menade att parkerna skulle vara som” moderna uterum för 

resenärer och bofasta”. Parkerna kunde på vissa platser vara den enda välskötta platsen(9). 

 

5. Rymd: Järnvägsparkerna var inramade av häckar och kunde vara utformade så att de skulle 

ge en rumskänsla. 

 

6. Viste: Uppgifter saknas. 
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7. Kultur/historia: I parkerna anlades tidstypiska planteringar som kunde var brokiga i 

färgerna för att glädja besökarna(9). 

 

8. Vild: Tanken med järnvägsparkerna under speciellt Gösta Reuterswärds tid var att ge 

människor en avkopplande och trivsam miljö (9). 
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DISKUSSION 

Anledningen till varför järnvägsparkerna anlades var att de bl.a. skulle fungera som gröna 

skyddsbarriärer, som ett vackert ansikte utåt och som inspirationskälla, för att få människor att 

smycka sina trädgårdar och börja odla mer. Nu för tiden behövs inga gröna barriärer eftersom 

de sista ångloken tystnat för länge sedan.  Järnvägarna står inte för samma framtidstro som 

tidigare varför man inte behöver anlägga representativa parker i anslutning till dessa. Behoven 

av järnvägsparker har förändrats genom åren från att i början varit praktiska och 

säkerhetsmässiga till att bli mer hälsomässiga, för att slutligen försvinna helt. 

 

Jag har haft två syften med detta arbete. Det ena syftet har varit att ge en beskrivning av de 

gamla järnvägsparkerna gällande utformning, växtval och personer som spelat en viktig roll. 

Det här är ett ämne som fallit mer och mer i glömska under årens lopp, i samma takt som 

parkerna försvunnit. Jag tycker därför det är viktigt ur ett kulturhistoriskt perspektiv att de 

gamla järnvägsparkerna uppmärksammas. Vi måste måna om denna kultur, lyfta fram den och 

därigenom kanske också kunna dra lärdom av den. En beskrivning av de gamla 

järnvägsparkerna har även varit nödvändig för att kunna besvara mitt andra syfte som har 

varit att belysa hälsoaspekten med de gamla järnvägsparkerna. Var de utformade med tanke 

på människors hälsa? Kunde några av Patrik Grahns åtta parkkaraktärer återfinnas i parkerna? 

Kan man använda sig av och ta tillvara de gamla idéerna när man anlägger nya järnvägsparker 

för dagens människor? Jag ville genom att besvara dessa frågor få underlag till designförslag 

över en ny järnvägspark (i ett kommande arbete), för dagens stressade människor och ta 

tillvara på de gamla idéerna, men behövs dessa parker verkligen idag? Ja om man ser till hur 

situationen kan vara för tågresenärerna, med ofta långa väntetider och förseningar så kan detta 

vara stressande och göra människor sjuka. Om de då under sin väntan får sitta i en grön miljö 

kan de få möjlighet att stressa av. Ett antal forskare, däribland Patrik Grahn har nämligen 

kommit fram till att gröna miljöer kan ha just den avkopplande effekten. 

 

För att ta fram faktaunderlag till mitt arbete har jag sökt information via olika databaser för att 

få fram vetenskapliga artiklar inom ämnet. Tyvärr har detta inte gett något resultat, vilket jag 

tycker är synd, eftersom informationen känns mer trovärdig om den vilar på en vetenskaplig 

grund. Jag har istället fått söka fakta i litteraturen vilken jag uppfattat som trovärdig, flera av 

författarna har i sina skrifter, refererat till varandra, vilket gett en enhetlig beskrivning av 

ämnet gamla järnvägsparker. Dock har informationen inom ämnet varit en aning tunn och jag 

ångrar till viss del att jag inte ”sonderade ämnesterrängen” innan jag började skriva på arbetet. 

Något annat som jag kunnat konstatera är att jag borde ha letat i olika arkiv efter kartor över 

järnvägsparkerna, de få kartor som finns kvar och kanske tagit kontakt med någon 

”tågförening” för att få tips på sökvägar. 

 

 

Utifrån den lilla information jag fått fram gällande ämnet Gamla järnvägsparker har jag 

försökt hitta svar på mina syften. Mitt första syfte var som jag tidigare nämnt att ge en 

beskrivning av de gamla järnvägsparkerna gällande utformning, växtval och personer som 

spelat en viktig roll. När det gäller utformningen av och växtvalet i parkerna så har jag kunnat 
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konstatera att man i de första järnvägsparkerna använde sig av en standarddesign d.v.s. alla 

parker såg likadana ut, men med tiden tog man större hänsyn till platsens egna förutsättningar 

gällande läge och växtlighet. Under årens lopp arbetade ett antal olika trädgårdsdirektörer 

inom SJ som var och en hade huvudansvaret över parkerna under sin tid. Dessa har satt sin 

personliga prägel på parkerna genom eget tycke och smak och efter inspiration från rådande 

stilideal.  Två olika stilideal man använt sig av är den Tyska stilen och Funktionalismen. 

Några huvuddrag gällande utformningen av parkerna som jag funnit är att man använt sig av 

häckar runt parkerna vilka både kunnat vara friväxande och klippta beroende på 

trädgårdsdirektör. Parkerna skulle se naturlika ut och innehöll även s.k. vildväxande träd, 

buskar och perenner som t.ex. rönn, al, hägg, benved, rödblära och skogsnäva, vilka förstärkte 

denna tanke ytterligare. Att så enkla växter kunde få växa i en designad järnvägspark tycker 

jag är oväntat och intressant. Jag kan dock se fördelarna med att använda växter som växte 

vilt i området kring parkerna, eftersom man då kunde försäkra sig om att växterna skulle 

trivas. Speciellt viktigt var det nog i norra norrland med sitt ofta, tuffa klimat. Placeringen av 

buskar och träd i parkerna har varit viktig och har skiftat genom åren, från att under vissa tider 

varit samplanterade för att sedan planterats var växtgrupp för sig. Under Funktionalismen var 

vatten en viktig faktor parkerna. I de större parkerna anlades dammar och i de mindre kunde 

fågelbad förekomma. Bänkar placerades under solitärträd för att ge skugga. Under denna epok 

blev även parkerna mer lättskötta och fick en tydlig rumsindelning för att skapa 

utsiktspunkter. Ord som hälsa och umgänge började mer och mer likställas med parkerna. 

 

Mitt andra syfte har varit att belysa hälsoaspekten med de gamla järnvägsparkerna och 

undersöka om man kan hitta någon eller några av Patrik Grahns åtta parkkaraktärer i de gamla 

järnvägsparkerna. Detta för att se om man kan använda sig av eller lyfta fram ”de gamla” 

idéerna när man anlägger nya järnvägsparker, för dagens besökare. Om man ser på 

järnvägsparkerna ur ett hälsoperspektiv har jag funnit att parkerna speciellt under 

trädgårdsdirektör Gösta Reuterswärds tid skulle vara gröna oaser i vilka människor skulle 

kunna finna lugn och ro från tidens jäkt. Parkerna skulle även fungera som mötesplatser för 

människor med bekväma sittplatser, som en enkel form av folkparker. I järnvägsparkerna 

verkar även växterna ha spelat en central roll, bl.a. för att glädja besökarna och få dem att må 

bra. Man visste bevisligen redan då att växter är bra för hälsan. 

 

Jag har även funnit en del av Patrik Grahns karaktärer i parkerna. Ett återkommande innehåll i 

flera av karaktärerna är att de ska efterlikna naturen och ge lugn och ro till besökarna. En av 

huvudtankarna under speciellt Gösta Reuterswärds tid var att efterlikna naturen och ge en 

lugn plats från tidens jäkt, vilket man kan finna i bl.a. karaktären Rofylld. En annan karaktär 

är Artrik vilken är en karaktär som kännetecknas av rik flora och fauna som med fördel 

innehåller vatten. Detta är också faktorer som kan återfinnas i parkerna genom sin stora 

mängd av olika växter och sina dammar eller fågelbad. Parkerna skulle även under en tid vara 

indelade i rum för att ge överblick och järnvägsparkerna var inramade av häckar som också 

skapade rumskänsla, vilket även är faktorer som återfinns i karaktären Rymd. 
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Karaktären Kultur/historia kan innehålla kvarlämningar efter tidigare verksamhet på platsen. 

Karaktären kan även bestå av en mer naturlik miljö, innehållande t.ex. blomsterplanteringar, 

fontäner och skulpturer som visar ett kulturellt sammanhang, för besökare att betrakta och 

fascineras över. Det jag funnit från denna karaktär i järnvägsparkerna är att man hade rabatter 

som skulle ge besökarna blomsterglädje. Dessa var i brokiga färger för att glädja människor. 

Liknande rabatter skulle kunna anläggas i nya järnvägsparker, för dagens människor att 

fascineras över. Man skulle kunna använda sig av samma växter som då. För att på så sätt 

lyfta fram de gamla idéerna.  

Kanske fanns det inte kulturhistoriska kvarlämningar i de gamla järnvägsparkerna, men om 

man skulle anlägga en ny järnvägspark idag och har turen att det finns rester av en gammal 

järnvägspark kvar på platsen så skulle så kunna bli fallet.  

 Om inte annat så kan man skapa historia genom att de nya järnvägsparkerna som anläggs 

idag kommer med tiden att bli historiskt intressant för framtidens människor. 

Patrik Grahns karaktärer Allmänningen och Samvaro har jag även kunnat återfinna i parkerna, 

med dess tänkta tillgänglighet för både resenärer och bofasta, för att möjliggöra samvaro. 

 

I de gamla järnvägsparkerna har jag inte funnit belägg för att barnen haft en framträdande 

plats, med lekredskap som t.ex. gungor och sandlådor, stenar och klätterträd vilket kan ingå i 

Grahns Viste. Denna karaktär ska vara slittålig och lämpad för barns lek.  Jag anser dock att 

man måste tänka på dessa när man anlägger nya järnvägsparker, annars blir inte parkerna 

platser för Alla. 

 

Jag tycker att man återigen skulle börja anlägga nya järnvägsparker för hälsans skull och då 

använda sig av de gamla idéerna. Tyvärr har jag inte fått så många konkreta exempel på 

designidéer som jag tänkt mig, men jag tycker ändå att det finns några faktorer att ta tillvara 

på som t ex växtsorterna man använde som har blivit utprovade i SJ:s depåer, för att lämpa sig 

i järnvägsparker och de faktorer i parkerna som stämmer överens med Grahns parkkaraktärer 

som t ex rumsindelning och ett naturlikt utformande med en rik flora och fauna. 
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Bilaga 1. 
 

Växter som användes i järnvägs parkerna 
Nedan följer ett urval av de träd, buskar, perenner, bienner och annueller som användes i 

järnvägsparkerna, runt om i Sverige och under årens lopp.  

Samtliga träd, buskar och perenner är hämtade ur (1). Samtliga bienner och annueller är 

hämtade ur (2). 

 

Träd 

Alm Ulmus glabra  

Ask Fraxinus excelsior  

Asp Populus tremula  

Avenbok Carpinus betulus L.  

Balsampoppel Populus balsamifera  

Bok fagus sylvatica  

Brödtall Pinus cembra  

Cypress Cupressus ? 

Dvärgapel Malus ? 

Dvärgbjörk Betula nana  

Ek  Quercus robur  

Glasbjörk betula pubescens  

Gran Pica abies  

Grå valnöt Juglans cineria  

Hägg Prunus padus  

Hästkastanj Aesculus hippocastanum  

Jolsterpil Salix pentandra  

Klibbal Alnus glutinosa  

Lagerpoppel Populus laurifolia  

Lind Tilia cordata  

Lönn Acer platanoides  

Ornäsbjörk Betula pendula - 

'Dalecarlica'  

Oxel Sorbus intermedia  

Oäkta akacia Robinia pseudacacia  

Piktagran abies sibirica  

Pyramidalm Ulmus glabra - 

’Exoniensis’  

Rönn Sorbus aucuparia  

Sibiriskt lärkträd Larix sibirica  

Tall Pinus sylvestris  

Tuja Thuja occidentalis  

Vitpil Salix alba  

Buskar 

Alptry Lonicera alpigena  

Amorfa Amorpha fruticosa  

Bentry Lonicera xylosteum  

Benved Euonymus europaeus  

Björkspirea Spirea betulifolia  

Blåhägg (bärmispel) Amelanchier 

botryapium  

Blåsärt Colutea arborescens  

Blåtry Lonicera caerulea  

Blåvide (idag: Ripvide) Salix glauca  

Brakved Rhamnus frangula  
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Buxbom Buxus sempervirens  

Centifolietörnros Rosa centifolia   

Daggtörnros Rosa rubrifolia  

Deutzia Deutzia crenata  

Doftschersmin- 

Philadelphus coroniarus  

Druvfläder Sambucus racemosa  

Getapel Rhamnus cathartica  

Gul törnros Rosa lutea  

Guldregn Laburnum  

Gullrips Ribes aureum  

Hassel Corylus avellana  

Josikasyren Syringa josikaea  

Kaneltörnros Rosa majalis  

Kvitten Cydonia oblonga  

Lappvide Salix lapponum  

Liguster Ligustrum vulgare  

Måbär Ribes alpinum  

Parkolvon Viburnum lantana  

Rosentry Lonicera tatarica  

Rönnspirea Sorbaria sorbifoli  

Silverbuske Elaeagnus commutata  

Skogsolvon Viburnum opulus  

Smällspirea Physocarpus opulifolius  

Snöbollsolvon Viburnum opulus ’?’ 

Svartvide Salix myrsinifolia ssp.- 

Myrsinifolia  

Syren Syringa vulgaris  

Ullvide Salix lanata  

Videkornell Cornus?  

Vildtörnros Rosa canina  

Äkta fläder Sambucus nigra  

Ölandstok Potentilla fruticosa 

Perenner

Akleja Aquilegia vulgaris  

Björnloka Heracleum sphondylium  

Blomsterlyra (löjtnantshjärta) Dicentra- 

spectabilis  

Daglilja Hemerocallis lilioasphodelus  

Eldvallmo (jättevallmo) - 

Papaver orientale  

Fjällaster Aster alpinus  

Fjällvallmo (linnévallmo) Papaver- 

nudicaule  

Funkia Funkia alba  

Förgätmigej Myosotis Sylvatica  

Hornviol Viola cornuta  

Hökblomster (rödfibbla) Pilosella–

aurantiaca  

Höstflox Phlox paniculata (hybrida)  

Höstrudbeckia Rudbeckia laciniata  

Isop Hyssopus officinalis  

Jakobsstege (blågull) Polemonium-

caeruleum  

Kanadagullris Solidago canadensis  

Karpaterklocka campanula carpatica  

Krollilja Lilium martagon  

Kungsljus Verbascum ? 

Luktpion Paeonia lactiflora  

Lungört Pulmonaria ?  

http://www.raravaxter.com/product_info.php?cPath=4_3_32&products_id=981&osCsid=6pa2jv6hk4tu2hanq41s3rvl07
http://www.raravaxter.com/product_info.php?cPath=4_3_32&products_id=981&osCsid=6pa2jv6hk4tu2hanq41s3rvl07
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=15242
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=19414
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=16932
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Lupin Lupinus polyphyllus  

Margaretakrage (Marguerit)-

Chrysanthemum frutescens  

Moses brinnande buske Dictamnus– albus 

(fraxinella)  

Myskmalva Malva moschata  

Plymspirea Aruncus?  

Praktriddarsporre Delphinium × 

belladonna  

Randig rörflen Phalaris- 

 Arundinaceae picta  

Rosenkrage Tanacetum coccineum  

Silverregn(silverknäa) (alpslide) -

Aconogonon alpinum  

Skogslysa (Rödblära) Silene dioica  

Storknäbb (midsommarblomster)- 

Geranium sylvaticum  

Studentlysa (studentnejlika) Lychnis-

chalcedonica   

Svärdslilja Iris?  

Trädgårdsviva (lundviva)- 

 Primula elatior  

Tusensköna Bellis perennis  

Tuvbräcka Saxifraga cespitosa  

Ullsyska (lammöra) Stachys byzantina  

Vanlig pion (Bergpion) Paeonia- 

Officinalis  

Äkta Stormhatt Aconitum napellus 

 

 

Bienner och annueller   

Begonia Begonia?  

Dahlia Dahlia?  

Heliotrop Heliotropium arborescens  

Kantlobelia Lobelia erinus compacta  

Pelargon Pelargonium?  

Petunia Petunia? 

Praktlobelia Lobelia speciosa  

 

 

 

http://www.skud.se/skud?thm=mxn&rnk=spe&num=23590
http://www.skud.se/skud?thm=mxn&rnk=spe&num=23590
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=4880
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=14534
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=16647
http://www.skud.se/pub?thm=mxn&num=16647


Bilaga 2. 

Exempel på växter som användes i järnvägsparkerna, i bild. 

Träd 

                 
 

               
 

              
Bild 3-10. 

Första raden f.v: Rönn, Lind, Ek 

Andra raden f.v: Cypress, Oäkta akacia, Sibiriskt lärkträd, 

Tredje raden f.v: Alm, Hägg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Vogelbeeren_2010.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Hammundeseiche.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Cypress.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Robinia_pseudoacacia_003.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Camperdown_Elm_Prospect_Park_Brooklyn.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Bird_cherry_branches_(Prunus_padus_in_Finnish_tuomi).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Tilia_cordata_001.jpg


 
 

Buskar 

                            
 

                  
 

                 

           
 Bild 11-17. 
Första raden f.v: Ölandtok, Hassel  

Andra raden f.v: Liguster, Snöbollsolvon 

Tredje raden f.v: Doftschersmin, Rönnspirea, Alptry 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Dasiphora_fruticosa_ssp_fruticosa_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Corylus_avellana_shrub.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Hecke_Liguster_hc.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Vib_opul_Roseum_kz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Philadelphus_coronarius1a.UME.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Sorbaria_sorbifolia_C.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lonicera_alpigena_2.jpg


 
 

Perenner 

               
 

                     
   

                  
 

          
Bild 18-27. 

Första raden f.v: Höstflox, Krollilja, Lupin 

Andra raden f.v: Daglilja, Myskmadra 

Tredje raden f.v: Hornviol, Vanlig pion 

Fjärde raden f.v: Förgätmigej, tusensköna, Akleja 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Phlox_paniculata_Miss_Pepper4.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Lilium_martagon_(Martagon_Lily).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Rote_lupine.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Hemerocallis_lilio-asphodelus_Keltap%C3%A4iv%C3%A4nlilja_C_VI06_9435.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Mallowbug.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Viola_cornuta_B.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Paeonia_officinalis_001.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Myosotis_sylvatica2_ies.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Bellis_perennis_rob_roy.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Akleja.JPG


 
 

Bienner och annueller 

           
 

             
Bild 28-31. 

Första raden f.v: Heliotrop, kantlobelia 

Andra raden f.v: Petunia, Fingerborgsblomma 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Heliotropium_arborescens_4.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Lobelia_(aka).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Petunia_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Digitalis_purpurea.jpg


 
 

Bilaga 3. 
 

Bilder 

Samtliga bilder är hämtade från Wikimedia Common 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 

Bild 1. File: Järnvägsparken Stockholm 1899.jpg . Källa: Stockholmskällan, 

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=J% E4rnv% 

E4gsparken & start = 0 & mediaId = 12307 & post = 4 # Fotografen okänd. Åtkomst 2010-

11-03 

Bild 2. File:Olof eneroth pomolog.jpg Källa: Svenskt biografiskt handlexikon  

Upphovsman: Original uploader was Kjellstrom Åtkomst 2010-11-03 

Bild 3. File:Vogelbeeren 2010.JPG.  Källa: eget arbete. Upphovsman: 4028mdk09. Åtkomst 

2010-11-03 

Bild 4. File:Tilia cordata 001.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Willow. Åtkomst 2010-

11-03 

Bild 5. File:Hammundeseiche.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: 2micha. Åtkomst 2010-

11-03 

Bild 6. File:Cypress.JPG. Källa: שומבלע. Upphovsman: שומבלע. Åtkomst 2010-11-03 

Bild 7. File:Robinia pseudoacacia 003.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: H Zell. Åtkomst 

2010-11-03 

Bild 8. File:Siberian-larch.jpg. Källa: Photos and panorama compositing by Montréalais". 

Åtkomst 2010-11-03 

Bild 9. File:Camperdown Elm Prospect Park Brooklyn.jpg. Källa: Digital photograph taken in 

Prospect Park, Brooklyn New York. Upphovsman: © 2005 Garry R. Osgood. Åtkomst 2010-

11-03 

Bild 10. File:Bird cherry branches (Prunus padus in Finnish tuomi).jpg. Källa: eget arbete. 

Upphovsman: Pöllö. Åtkomst 2010-11-03 

Bild 11. File:Dasiphora fruticosa ssp fruticosa 1.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: MPF 

Åtkomst 2010-11-03 

Bild 12. File:Corylus avellana shrub.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: MPF. Åtkomst 

2010-11-03 

Bild 13. File:Hecke Liguster hc.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: Holger Casselmann. 

Åtkomst 2010-11-03 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%A4rnv%C3%A4gsparken_Stockholm_1899.jpg
http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=J%E4rnv%E4gsparken&start=0&mediaId=12307&post=4
http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=J%E4rnv%E4gsparken&start=0&mediaId=12307&post=4
http://sv.wikipedia.org/wiki/User:Kjellstrom
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:4028mdk09
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%A2
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%9C%D7%A2
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bird_cherry_branches_(Prunus_padus_in_Finnish_tuomi).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dasiphora_fruticosa_ssp_fruticosa_1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hecke_Liguster_hc.JPG


 
 

Bild 14. File:Vib opul Roseum kz.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Kenraiz, Krzysztof 

Ziarnek. Åtkomst 2010-11-03 

Bild 15. File:Philadelphus coronarius1a.UME.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: Epibase. 

Åtkomst 2010-11-13 

Bild 16. File:Sorbaria sorbifolia C.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Wouter Hagens. 

Åtkomst 2010-11-13 

Bild 17. File:Lonicera alpigena 2. Jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Franz Xaver. 

Åtkomst 2010-11-13 

Bild 18. File:Phlox paniculata Miss Pepper4.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: Uleli. 

Åtkomst 2010-11-13 

Bild 19. File:Lilium Martagon (Martagon Lily) jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Maedin 

Tureaud. Åtkomst 2010-11-13 

Bild 20. File:Rote lupinjpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Franz Eitzinger(=Användare 

Dire) Åtkomst 2010-11-13 

Bild 21. File:Hemerocallis lilio-Asphodelus Keltapäivänlilja C V106 9435 JPG. Källa: eget 

arbete. Upphovsman: Anneli Salo. Åtkomst 2010-11-13 

Bild 22. File:Mallowbugjpg. Källa: Shelby Raymond. Åtkomst 2010-11-13 

Bild 23. File:Viola cornuta B.jpg. Källa: eget arbete Upphovsman: Wouter Hagens. Åtkomst 

2010-11-13 

Bild 24. File:Paeonia officinalis 001.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: H. Zell. Åtkomst 

2010-11-13 

Bild 25. File:Myosotis sylvatica2.ies.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Frank Vincentz. 

Åtkomst 2010-11-03 

Bild 26. File:Bellis perennis rob roy.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Gustaf Eriksson. 

Åtkomst 2010-11-03 

Bild 27. File:Akleja.JPG. Källa: eget arbete. Upphovsman: ”Höstblomma”. Åtkomst 2010-11-

03 

Bild 28. File:Heliotropium arborescens 4.jpg. Källa. VanDusen Botaniska trädgården i 

Vancouver. Användare: Stan Shebs. Åtkomst 2010-11-03 

Bild 29. File:Lobelia (aka).jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: André karwath Aka. 

Åtkomst 2010-11-03 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vib_opul_Roseum_kz.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kenraiz
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philadelphus_coronarius1a.UME.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Wouterhagens


 
 

Bild 30. File:Petunia 2.jpg. Källa: eget arbete. Upphovsman: Elena Chochkova. Åtkomst 

2010-11-03 

Bild 31. File:Digitalis purpurea.jpg. Användare: TBC. Åtkomst 2010-11-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


