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Sammanfattning

Enligt  forskning  har  riktig  natur  och  bilder  av  natur  en  avstressande  effekt  på  människor  i
sjukhusmiljö. Stenpartier byggs ofta för att simulera naturliga förhållanden och kan upplevas som
en tredimensionell landskapsmålning som förändras med årstidens växlingar.

Syftet  med  denna  studie  är  att  komma  fram  till  en  gestaltningsskiss  med  hjälp  av  sten  och
stenpartiväxter. Gestaltningen tänkta plats är utanför Gävle sjukhus. Fokus har lagts på stenpartiets
uppbyggnad, växternas krav och anpassningen till sjukhusmiljön. 

För att ta reda på ett stenpartis uppbyggnad och stenpartiväxters krav på växtmiljö har både en
litteraturstudie och platsbesök med intervjuer gjorts. Litteraturen är sökt via LIBRIS. Platsbesöken
är gjorda i två  svenska botaniska trädgårdar där personer med expertkunskaper i ämnet intervjuats.
För  att  få  gestaltningens  utformning  att  passa  in  i  en  sjukhusmiljö  är  en  litteraturstudie  gjord.
Litteraturstudien undersöker vad som bör undvikas och vad som rekommenderas. Litteraturen är
sökt  i  databasen  Discovery med sökorden hospital  and art.  För  att  ta  reda  på  platsens  fysiska
förutsättningar har en platsobservation gjorts.

Ett stenparti som liknar naturen passar bra in i sjukhusmiljön med tanke på att bilder av natur ger
positiva känslor. Fördelen med stenpartiet är att bilden av natur blir verklig och kan upplevas av fler
sinnen. Om stenpartiet inte sköts blir effekten motsatt. Skötseln är som mest intensiv de första åren
men avtar då växterna väl etablerat sig. För att reducera framtida skötselbehov bör växter väljas
efter klimatet och platsens förutsättningar. Detta resulterade i att många inhemska växter passade
bra till gestaltningsförslaget. I en orolig sjukhusmiljö kan inhemska växter få människor att känna
sig hemma. Viktigt är också att välja mattbildande växter som hindrar ogräs från att etablera sig.

Erfarenhet av växter, anläggning och skötsel är avgörande om ett stenparti ska kunna bli till bilden
av natur.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Ett  stenparti  är  enligt  Columbia  Electronic  Encyclopedia  (2014)  en  ”…trädgård  planerad  runt
naturliga klippformationer eller stenar artificiellt anordnad för att simulera naturliga, ofta bergiga
förhållanden, och tros ha förts in i väst från Kina och Japan på 1700-talet”. I japansk trädgårdskonst
är en av huvudprinciperna att ha naturen som riktlinje, där man vill fånga naturens väsen, men inte
imitera den, för att skapa ett stiliserat landskap, en tredimensionell målning som man kan träda in i
(Düring 2007 s. 16). 

Konst med naturlika och igenkännbara motiv,  har  enligt  forskning en avstressande inverkan på
patienter på sjukhus (Ulrich 1999, s. 66). Studier har också visat att riktig natur bidrar till snabbare
återhämtning från stress än vad avbildningar av den gör, då den riktiga naturen kan stimulera fler
sinnen (Cooper Marcus & Sachs 2014, s.17). 

Med  hjälp  av  sten  och  med  växter  som  drar  nytta  av  att  växa  intill  stenar,  kan  man  bygga
miniatyrlandskap eller  försöka efterlikna ett  stycke skalenlig natur.  Stenpartiväxter  kan givetvis
användas  i  en  design  som  inte  alls  efterliknar  naturen,  men  då  mitt  personliga  intresse  och
sjukhusmiljön talar för den traditionella organiska utformningen av ett  stenparti,  så är  det  den
riktningen jag söker i arbetet. Då stenpartiväxter föredrar ett väldränerat läge (Moody 1993, s.12)
passar det bra att göra upphöjda bäddar, där bäddarnas yttre och inre form bara kan begränsas av
fantasin. Stenpartiväxter har ofta ett kompakt, marktäckande och lågt växtsätt, med många färg- och
formvariationer (Moody 1993, s.13) som kan inbjuda till estetiskt skapande.

Jag har blivit intresserad av stenpartiväxter dels genom mina odlingsförsök på stenig pinnmo under
10 år, dels efter min praktikperiod i Uppsala botaniska trädgård i år, där utbudet av stenpartiväxter
är  stort.  Under  min  studietid  på  trädgårdsmästarprogrammet  har  jag  haft  idéer  om  att  på  ett
skulpturalt  och/eller  måleriskt  sätt  gestalta  natur  med  hjälp  av  växter  som  material  med  viss
inspiration av japansk trädgårdskonst. Jag har kommit fram till att en variant av ett stenparti skulle
passa  bra  till  detta  ändamål.  Konst  med  naturmotiv  gjort  av  riktiga  växter  placerat  utanför  ett
sjukhus kanske kan uppskattas av patienter, patienters anhöriga och sjukhuspersonal.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med detta examensarbete är att  komma fram till  en gestaltningsskiss till  en utemiljö vid
Gävle sjukhus. Utgångsmaterialet är stenpartiväxter och sten.

Hur kan formgivningen anpassas med tanke på platsens förutsättningar och egenskap av exteriör
sjukhusmiljö?

Vilka växter passar med tanke på artspecifika krav och formgivningen?

Hur ska odlingsbäddarna anläggas för att möta växternas krav och reducera framtida skötselbehov?

Hur kan gestaltningen se ut med ovanstående frågeställningar i åtanke?
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1.3 Avgränsningar

I  gestaltningen  kommer  jag  ge  ett  förslag  på  bäddarnas  placering  och  form.  Jag  kommer  inte
beskriva den exakta placeringen av stenar.  Det kan fastställas först  efter  att  valet  av stenar har
gjorts,  vilket jag inte  har  tid  och plats  för här.  Jag kommer inte  heller  att  redovisa den exakta
placeringen av växter, utan bara den ungefärliga, eftersom detta är beroende av stenarnas placering.

Växtmaterialet är avgränsat till örtartade växter och vedartade buskar. För att arbetet inte ska bli för
omfattande har jag uteslutit barrväxterna.

1.4 Metod

Som metod har jag valt platsbesök med fotodokumentation, intervjuer och litteraturstudier.
För att ta reda på hur man bygger upp ett  stenparti har jag besökt klippträdgården i Göteborgs
Botaniska trädgård och Uppsala botaniska trädgård och intervjuat personer med expertkunskaper i
ämnet. Jag har ställt frågor runt ämnet uppbyggnad, jord, plantering och skötsel. Vid studiebesöken
har jag fotodokumenterat växter och olika former av stenpartikonstruktioner. Mina intervjupersoner
var Henrik Zetterlund (Göteborg 2014-10-16) och Tomas Zicha och Roger Holt (Uppsala 2014-10-
20).  Henrik  är  hortikulturell  intendent  med  36  års  erfarenhet  av  trädgården.  Tomas  Zicha  är
akademiträdgårdsmästare och Roger Holt förste trädgårdsmästare på avdelningen vildflor.  Båda har
varit med vid uppbyggandet av ”fjället”, ett artificiellt fjäll med växter från Skandinaviska fjällen, i
Uppsala botaniska trädgård. Som komplement till information om stenpartier och stenpartiväxter
har jag använt mig av litteratur i ämnet. Litteraturen har jag sökt via LIBRIS.  

Den  valda  platsen,  nära  sjukhusentré  gör  att  det  är  relevant  att  söka  litteratur  som behandlar
sjukhusmiljöns speciella krav på gestaltning, konst och design. Där har jag framförallt använt boken
The  healing  gardens:  Therapeutic  benefits  and  design  recommendations  av Cooper  Marcus  &
Barnes. Jag  har  även  sökt  artiklar  med  sökorden  ”art”  and ”hospital”  och  funnit  tre  relevanta
artiklar. 

Jag har också letat ämnen i litteraturen som liknar det jag vill uppnå: att gestalta natur med växter. I
japansk trädgårdskonst är en av grundprinciperna att ha naturen som riktlinje. Att använda naturens
estetik är något som är återkommande även i litteratur om stenpartier. Jag har sökt artiklar genom
databaserna Discovery och Google Scholar med sökorden ”japanese garden design”. Jag har funnit
två relevanta artiklar och har även använt mig av artikelförfattarnas referenslistor för att söka mer
fakta. 

På min valda plats för gestaltningen har jag fotograferat, mätt avstånd och noterat väderstreck och
känslointryck för att få en bild av hur utformning och växtval kan anpassas. Platsbesöken gjordes
vid två tillfällen, 23 oktober och 11 november 2014  och tog en halv timme var. För att kunna
anpassa växtvalet  har jag även tagit reda på Gävles klimat
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2 Resultat

2.1 Fakta om platsen

Gävle sjukhus, platsbeskrivning

Mitt valda område ligger vid uppfarten från Västra vägen till Gävle sjukhus och passeras av de som
är på väg till eller från huvudentrén med bil, buss, cykel eller till fots. Jag har valt platsen på grund
av det centrala och väl synliga läget. Vid sidan av området finns en gång- och cykelväg som leder
från huvudbyggnaden till byggnader för strålningsbehandling och sjukhusexpeditioner. Platsen är
långsmal och består av gräs, sluttande mot sydöst, med fyra höga tallar. Större delen av platsen är
solbelyst hela dagen. Då tallarnas grenar sitter högt upp på stammen ger de inte mycket skugga.
Tallarna fyller en funktion som blickpunkt i det ganska flacka sjukhusområdet.  

Genom  platsen  löper  en  stenbelagd  gångväg  som  kan  nyttjas  av  gående  till  och  från
sjukhusbyggnaderna ner till korsningen Västra vägen/Lasarettsvägen (Bild 2). Gången fortsätter på
andra sidan vägen. Vägen har inget övergångställe. Platsens intryck är ödsligt, blåsigt och oroligt
och  verkar  inte  användas  till  något  annat  än  just  genomgång.  De  flesta  passerar  till  fots  på
angränsande  trottoar  eller  cykelväg.  En  person  ses  använda  platsen  som väntplats.  Observerad
utsmyckning  i  omkringliggande  område  består  av  en  vattenskulptur  under  lindar  vid
huvudingången. Snett framför denna en stenig yta med sju större kantiga stenar lagda i ring med en
klunga mindre tallar bakom. De flesta träd i området är större tallar.
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Bild 1. Gävle sjukhus. Platsen med de fyra tallarna. Foto: Författaren.



Tallarnas påverkan

Förna är rester från växter och döda djur som tillförts marken. Det finns fallförna, bottenförna och
markförna.  Fallförna består  av döda blad,  kvistar och barr  som faller  ner från träd och buskar.
Bottenförna kommer från död markvegetation och döda djur. Markförna består av döda rester av
rötter, svampar och markdjur. Förnaproduktionen är beroende av antalet träd och buskar per ytenhet
(Nykvist,  1973,  s.  120).  Förnor  från  barr  innehåller  svårnedbrytbara  föreningar  som innehåller
syror. Syrorna bidrar till en pH-sänkning i marken (Nilsson, Johansson & Nilsson, 2007, s. 17). En
inblandning av lövträd i barrskog höjer pH-värdet i marken ( Nilsson, Johansson & Nilsson, 2007,
s.  30).  Snötäcket  under  träd är  oftast  tunnare (särskilt  under  gran)  och bidrar  till  att  tjälen går
djupare ( Nilsson, Johansson & Nilsson, 2007, s. 10)..

2.2 Klimat och flora i Gävleborgs län

Gästrikland tillhör odlingszon 4 (Riksförbundet svensk trädgård 2014) och har en årsnederbörd på
600-700  mm/år.  Medeltemperatur  januari  varierar  mellan  -4  C  -  -7  C  och  för  juli  15  C.
Årsnederbörden och medeltemperaturen  motsvarar  riksgenomsnittet  (SMHI 2014).  Dalälven ses
som en naturgeografisk gräns där det sydliga möter det nordliga, men floran här består ändå mest av
sydliga  inslag  som  blåhallon,  Rubus  caesius,  vätteros,  Lathraea  squamaria  och blodnäva,
Geranium sanguineum, men även av mellannorrländska växter som, fjälltimotej, Phleum alpinum ,
och  kung Karls  spira,  Pedicularis  sceptrum-carolinum.  Kusten  utanför  Gävle  är  kalkrik,  likaså
västra  Gästriklands  bergslag  där  det  finns  gott  om urbergskalk  (Gävleborgs  botaniska  sällskap
2014).

Klimatförändringar

Enligt  SCB:s  (2011,  s.  25)  uträkningar  går  vi  mot  blötare  och  varmare  tider.  Den  största
temperaturförändringen har skett  vid norrlandskusten med +1,2 grader Celsius under 1991-2005
jämfört med perioden 1961-1990. Temperaturökningen för hela Sverige i medeltal ligger på + 0,9
grader Celsius. Vintern är den årstid som ökat mest i temperatur (drygt 2 grader). Årsnederbörden
har ökat med 0-5 % i Gävletrakten och ökningen är störst under sommarmånaderna (SCB 2011).

2.3 Litteraturstudier

I  litteraturstudiens  första  del  undersöks  det  praktiska  och  estetiska  vid  uppbyggandet av  ett
stenparti.  Andra delen tar reda på rekommendationer av estetisk utformning i sjukhusmiljö.
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2.3.1 Stenpartiväxter 

I  boken ”A manual  of  alpine  and rock garden plants”  skriver  Grey-Wilson (1989,  s.  3)  att  en
stenpartiväxt  kan komma från vitt  skilda ståndorter.  De kan komma från  skogssluttningar,  från
kusten eller från alpängar. Många av dem föredrar en kalkhaltig jord. De kan växa i  bergsskrevor
och i rasbranter. Rasbranter kallas också screebäddar eller skravelbäddar. En rasbrant uppstår då
vittrade  bitar  av  berg  glider  nerför  sluttningen  där  de  bildar  lager  av  stenar  i  olika  storlekar.
Gemensamt för växterna är att de vill stå i väldränerad men ändå fuktighetshållande jord. Ofta är de
små  och  tål  inte  konkurrens  av  större,  skuggande  växter,  och  gynnas  därför  av  lite  hårdare
förhållanden  där  konkurrensen  inte  är  så  stor.  I  det  hårda  klimatet  och  den  karga  miljön  blir
växtsättet krypande, lågt och kompakt (Bild 2). I trakten runt Medelhavet finns många växter som
används i stenpartier. Dessa växter tål mycket torka och hetta och har blivit kompakta och låga av
den anledningen. Många lökväxter kommer härifrån. Växter ovan trädgränsen kallas alpiner. Där är
vinden stark,  temperaturen  varierar  kraftigt  mellan  natt  och  dag.  Växtperioden är  kort  och  om
vintern  skyddas  de  av  ett  tjockt  snötäcke.  Ju  högre  upp  man  kommer  desto  mindre  organiskt
material och näring. Växterna utvecklar långa rötter som letar näring och fukt på djupet. Näring
kommer från söndervittrat berg via smältvattnet på våren. Det dräneras snabbt bort på grund av
lutningen och markens genomsläpplighet. I odling tillgodoser man arternas krav så nära det går, och
det går att odla växter från olika ståndorter i samma trädgård. Grovt kan man dela in ståndorterna så
här:  kalkskyende,  kalkgynnade,  fuktälskande,  solälskande,  torktåliga  och  de  som  trivs  i
skugga/halvskugga (Grey-Wilson 1989, s. 6; Månsson 2003, s. 17). 
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Bild 2. Stenpartiväxters utseende är ofta lågt och kompakt på grund av de hårda förhållandena de 
är anpassade till. På bilden syns Azorella trifurcata, gulldyna och Gentiana septemfida, 
höstgentiana. Uppsala botaniska trädgård. Foto: Författaren.



2.3.2 Stenpartiets uppbyggnad och skötsel

Benämningen stenparti  används om odlingsbäddar i  mindre format jämfört  med klippträdgården
som är större och bör vara en avbild av naturen i så stor mån som möjligt (Bild 2). Ett stenparti ses
ibland som en upphöjd bädd där väggarna inte behöver vara av sten, utan kan även vara byggda av
cementblock eller stockar (Meredith, 1916, s. 18). För högalpina växter som är extra känsliga för
stående fukt anläggs ofta screebäddar (Grey-Wilson 1989, s. 4) se förklaring föregående stycke. En
annan variant på stenparti är kallmuren med växter i skrevorna (Meredith 1916, s. 90).

Platsen

Platsen för ett stenparti ska vara öppen och utan överhängande träd. Träden skuggar och droppar
vatten på växterna. Trädens rötter kan dessutom växa in i planteringen och konkurrera om näring
och fukt på växternas bekostnad (Grey-Wilson 1989, s.4; Meredith 1916, s. 4). Om skuggan är av
det lättare slaget kan träd fungera om man i så fall väljer växter som trivs i skugga och lite fuktigare
miljö. Platsen bör vara sådan att vatten inte samlas och fri från flerårigt ogräs (Grey-Wilson 1989,
s.4 ). I Peter Korns bok ”Peter Korns trädgård. Odling på växternas villkor.” (2012, s. 127) anser

6    

Bild 2: Konstgjord klippa. Göteborgs botaniska trädgård. Foto: 
Författaren.



författaren  att  den  idealiska  platsen  för  en  odlingsbädd  för  stenpartiväxter  väljs  beroende  på
växternas ståndorter. I en trädgård finns ofta både varma och kalla platser.

Jord

De viktigaste egenskaperna jorden ska ha är god dräneringsförmåga och att vara fuktighetshållande
(Korn 2012, s. 137; Grey-Wilson 1989, s. 8). Detta uppnås genom en blandning av dränerande grus
och fuktighetshållande torv i dessa proportioner: tre delar god trädgårdsjord1 och en del vardera av
torv,  grus  och  lövkompost.  Blandningen  anpassas  efter  växternas  olika  krav  på  dränering  och
näring. Vid höga krav på dränering blandas mer grus in i torven. För växter som trivs i kalkrik jord
kan torven bytas ut mot lövkompost (Grey-Wilson 1989, s. 4). Korn (2012, s. 137) anser att inget
humusmaterial  egentligen  behöver  förekomma  i  en  bädd.  Humusmaterial  bidrar  till  att
kväveinnehållet blir för högt. Kvävet utvecklar en stor bladmassa vilket kan bli problem vid torka.
Dessutom  håller  organiskt  material  mycket  fukt  vilket  kyler  jorden  och  tjälen  går  djupare.
Vintergröna växter blir då brända av vårsolen om rötterna fortfarande är frusna. Sand2 i fraktionerna
0-8 mm använder han till alla sina stenpartier. Den näringsfattiga sanden bidrar till att växterna
utvecklar ett stort rotsystem vilket gör att de bättre kan klara en torrperiod. Det tar dock längre tid
etablera växter i sand (Korn 2012, s. 137). 

Uppbyggnad

Basen för ett stenparti är stenarna, som har många funktioner. De håller konstruktionen på plats,
magasinerar  värme,  skuggar  och  skyddar  mot  vind.  Stenens  undersida  ger  svalka  och  fukt  åt
växternas rötter (Grey-Wilson 1989 s. 4; Korn 2012, s. 197). Grundprincipen vid placering av sten
är att  försöka sätta dem så de ger intryck av att  vara en synlig del av ett  större underliggande
klippblock. (Meredith 1916, s. 50). För att få den effekten krävs att stenarna grävs ner så endast två
tredjedelar blir synligt ”...och kunna bära en mansvikt utan att rubbas.” (Meredith 1916, s. 53). 

För växter som trivs i bergsskrevor byggs klippformationer upp med hjälp av block av sprängsten i
olika  storlek.  Blocken  placeras  i  en  dränerande  jordblandning   intill  varandra  med  0-20  cm
mellanrum så det bildas odlingsytor av varierande storlek (Grey-Wilson 1989, s. 4). Korn (2012, s.
265)  gör  likadant,  men  använder  bara  sand,  då  han  anser  att  organiskt  material  gör  att
konstruktionen sjunker ihop och stenen sätter sig. Då kan luftfickor bildas och rötterna fryser (Korn
2012, s. 137). Utformningen ska se så naturlig ut som möjligt, vilket kan uppnås med lokal sten av
samma art. Stenarna grävs ner i bädden så att bara en del av dem sticker upp och läggs så att de
lutar lite bakåt mot konstruktionens mitt. Ådringen på stenarna bör gå åt samma håll (Grey-Wilson
1989, s. 5; Korn 2012, s. 268). Att eftersträva ett naturligt utseende är inte bara av estetiska skäl
utan gynnar växterna då växtplatsen liknar deras naturliga växtförhållanden. (Grey-Wilson 1989, s.
xx). För att få så många odlingsförhållanden som möjligt placerar Korn (2012, s. 268) blocken i
sydöstlig  riktning  så  sprickorna  får  förmiddagssol  på  östsidan  och  skuggas  på  eftermiddagen.
Västsidan får  den varma eftermiddagssolen.  Här och var placeras trampstenar för att  underlätta
skötseln (Meredith 1916, s. 61). 

För  att  efterlikna  ett  svalt  förhållande  anlägger  Korn  (2012,  s.  197)  en  upphöjd  bädd  i  en
norrsluttning i trädgården där snön ligger kvar länge på våren eller på norrsidan av en stor sten.
Rötterna får det svalt och växten blir inte utsatt för stekande sol.  Ett annat sätt att uppnå en sval
ståndort är att plantera intill vatten med den förutsättningen att växten trivs med att ha rötterna i

1 Egen översättning från engelskans loam=  internationell jordartsklassificering som utgår från den procentuella 
sammansättningen av lera, silt och sand. Jordartsklassen "loam" ligger inom intervallet 8-28% ler, 25-52% sand samt 
28-50% silt (Magdoff & Van Es 2009, s. 50).  
2 Se avsnittet Fakta om sand s. 8.
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fuktig jord.  För växter från varma förhållanden väljer  han istället  en varm sydvästsluttning.  Ett
kuperat landskap skapar många olika växtmiljöer.  En upphöjd bädd bör vara minst 20 cm hög,
gärna 30-40 cm. ”Den bör vara så väldränerad och djup att rötterna kan etablera sig på en nivå där
det ständigt är fuktigt.” (Korn 2012, s. 136).

Här och var placeras trampstenar för att underlätta skötseln (Korn 2012, s. 149; Meredith 1916, s.
61).

Bäddarna täcks  med ett  25-50 mm tjockt  lager  stenmulch3.  Stenmulchen bevarar  fukt i  jorden,
skyddar rötterna mot värme, förhindrar ogräsetablering, skyddar mot slagregn och förhindrar att
rothalsarna blir fuktiga och ruttnar (Grey-Wilson 1989, s. 10; Korn 2012, s. 148). 

Planera in för stora skyfall från början med hjälp av vallar och stenar, så att planteringen inte rinner
bort (Korn 2012, s. 229).

Skötsel 

Som tidigare påståtts så klarar stenpartiväxter inte konkurrens av stora, skuggande växter, så ogräs
som letat  sig in  i  ett  stenparti  kan vara förödande.  Det  kan dessutom vara svårt  att  få  bort  då
ogräsrötterna växer  under  stenblocken (Meredith 1916,  s.  124).  Rensningen görs med ett  smalt
rensjärn. Ogräsfrön är ljusgroende och kommer lätt i dagen och gror om jorden i bäddarna rörs om
för mycket (Korn 2012, s. xx). I sandbäddar eller i bäddar med en fluffig jordblandning är ogräs
ganska lätt att få upp. I rena sandbäddar växer ogräset sämre (Korn 2012, s. 245).

Varje vår innan tillväxt tas täcklagret bort från bäddarna och ny jordblandning tillförs. Det behövs
för att humusen bryts ner under året. Jorden får inte hamna intill rothalsarna då det kan riskera att
växterna blir utsatta för svampangrepp. Täcklagret, stenmulchen, som också kan behöva påfyllning
läggs sedan tillbaks (Korn 2012, s. 245; Moody 1993, s. 72). I samband med detta tillförs också
näring. Näringen ska vara kvävefattig och långsamverkande (Grey-Wilson 1989, s, 10; Korn 2012,
s. 168).

Om bäddarna är tillräckligt dränerande är övervattning inget problem så länge de får torka upp
mellan vattningarna (Grey-Wilson 1989, s. 10). Vattna alltid så att vätan tränger ner på djupet. Då
uppmuntras rötterna att söka sig neråt (Meredith 1916, s.123; Moody 1993, s. 68). Korn (2012, s.
147) anser att då etablerade växter befinner sig i sin rätta miljö med rätt anlagda bäddar behövs
ingen extra bevattning.

Döda växtdelar tas bort av estetiska skäl och för att minska risken för sjukdomar och svampangrepp
(Grey-Wilson 1989, s. 10). Förekomsten av skadedjur bör kontrolleras regelbundet (Moody 1993, s.
73).

 

2.3.3 Fakta om sand

Sand består av kornstorlekar inom intervallet 0.2-2.0 mm, Atterbergs kornstorleksskala (Wiklanders
marklära  2011).  Grus  är  ett  stenmaterial  med  varierande  kornstorlek  mellan  2  mm  och  6  cm
(Wikipedia  2014).  Sand  som innehåller  mindre  än  en  procent  organiskt  material  håller  vatten

3 Mulch kan bestå av olika sorters material som sten, flis, multnad kompost m.m. Det läggs runt växter i 
jordförbättrande,  ogräshämmande och/eller estetiskt syfte. Mulch kan också förhindra avdunstning (Wikipedia 
2014). 
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mycket  dåligt,  och  bevattning  blir  nödvändigt  för  att  inte  växterna  ska  drabbas  av  stress.  Vid
tillförsel  av  5-15  volymprocent  organiskt  material  förbättras  den  vattenhållande  förmågan
(Wiklanders marklära 2011).

2.3.4 Konst och trädgård i sjukhusmiljö

I det här avsnittet undersöks hur man kan göra god design i sjukhusmiljö och vad man bör undvika. 

Konst 

I Europa har konst har varit en viktig del av sjukhusmiljön sedan 1500-talet år men fungerade då
som skrämselpropaganda inför livet efter döden. Idén om att patientens liv berikas av visuell konst
blev gångbart  först  under  slutet  av 1800-talet.  Konst  på sjukhus kan medföra att  patienter  inte
nödvändigtvis känner att de befinner sig på en plats där de måste vara sjuka. Tankarna styrs bort
från sjukhuset och dit patienten vill vara, eller en gång har varit. Konst kan fungera som en positiv
distraktion så att  fokus inte  läggs på sjukdomen.  Det estetiska är  subjektivt,  så det  är  svårt  att
komma med bevis för de positiva effekterna konst kan ha på patienters hälsa (Behrman 1997; Suter
& Baylin  2005).  Resultaten  från  en  studie  på  sjukhuspatienter  i  Michigan  i  USA tyder  på  att
realistiska bilder med naturscener föredras framför abstrakta motiv (Carpman & Grant 1993, se
Ulrich 1999, s. 64).

I en studie av Roger Ulrich, världsledande forskare inom evidensbaserad design (Chalmers tekniska
högskola 2013) blev nyopererade hjärtpatienter exponerade för bilder med realistiska naturscenerier
över sängen. De tillfrisknade snabbare än kontrollgruppen som inte hade någon bild alls att se på.
Kontrollgruppen behövde också äta mer smärtstillande medel. En  tredje grupp var exponerade för
bilder med abstrakt4 konst, och de uppvisade mer oro och smärta än de som inte hade någon bild
alls att se på vid sängen (Ulrich 1999, s. 68). Konstnärer och designers skapar ibland miljöer eller
offentlig konst utan att tänka på publiken. Känslotillståndet påverkar hur man tolkar omgivningen
(Bild 3). Abstrakt  konst eller konst som kan tolkas på många olika sätt upplevs ofta negativt av en
sjuk och obalanserad människa (Ulrich 1999, s. 66). Detta kan utlösa stress och ett stressat tillstånd
gör att kroppen läker sämre (Cooper Marcus & Sachs 2014, s. 24).

4 Den abstrakta konsten i studien var av linjär och geometrisk art.

9    



I Calgary i Kanada finns ett program som kallas ”Art à la carte”. Det går ut på att patienter själva
får  välja  bland  ett  antal  bilder  som  de  får  ha  i  sitt  rum.  Programmets  främsta  styrka  är  att
valmöjligheten ger patienterna en känsla av kontroll i en starkt begränsad medicinsk miljö där de
inte har mycket att säga till om. Känslan av kontroll ger ett större psykiskt välbefinnande och gör att
man lättare hanterar stress (Suter & Baylin 2005). 

Trädgård

Människor föredrar en viss typ av landskap i naturen och konsten för att dessa landskap betyder
överlevnad. Detta härstammar från den tid vi var jägare. Människor får positiva känslor av platser
som erbjuder skydd, mat vatten, ljus och luft. Allra mest föredras platser där vi har överblick, men
själva inte kan bli sedda och platser utan överhängande fara. Det baseras på en teori av Jay Appleton
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Bild 3: En skulptur utanför en 
psykiatrisk klinik som kan te sig 
intressant och trevlig för en frisk 
människa. En obalanserad 
människa kan tolka den som en fisk
som hoppat från översta våningen 
för att dö (Ulrich 1999, s. 66, fig 2-
15. Illustration av författaren efter 
ett foto av Marni Barnes ).



(1975, se  Cooper Marcus & Sachs 2014, s. 23). Svaga och sjuka människor är i större behov av
skydd och ställen att dra sig undan på än friska (Heerwagen & Gregory 2008, se Cooper Marcus &
Sachs 2014, s. 23).

Patienter på sjukhus upplever stress på grund av många orsaker, bland annat bristen på kontroll över
deras liv och kropp. Att vårda någon svårt sjuk eller sjukdom i familjen är också en källa till stress.
På akutsjukhus är patienterna ofta för sjuka för att gå ut i någon trädgård eller så är de där för kort
tid för att hinna utnyttja den. De som använder sjukhusträdgårdar mest är sjukvårdspersonal och
anhöriga till patienter. Sjukhuspersonalen är ofta överbelastade med för mycket ansvar och arbete
som kräver hög koncentration vilket kan leda till mental utmattning. Den mentala utmattningen kan
i sin tur medföra att sjukhuspersonalens omdöme och koncentrationsförmåga blir sämre och risken
att göra fel ökar (Cooper Marcus & Barnes 1999, s. 32; Cooper Marcus & Sachs 2014, s.24)

Kontakt  med  naturen  bidrar  till  den  mentala  återhämtningen  med  hjälp  av  den  spontana
uppmärksamheten enligt Kaplan & Kaplan (1989, se Cooper Marcus & Sachs 2014, s. 28). Den
spontana  uppmärksamheten  tar  inte  energi  från  oss,  utan  får  vårt  intresse  utan  ansträngning.
Årstiders växlingar, ljudet av porlande vatten, doften av skog, åsyn av växter är alla exempel som
väcker vår spontana uppmärksamhet. Kontakt med naturen gör att vi kan koppla bort våra dagliga
måsten och därmed kan vi återhämta oss. Natur i detta sammanhang behöver inte vara likvärdigt
med vildmark,  utan kan också vara en trädgård,  gatuträd eller  utsikt över natur från ett  fönster
(Kaplan & Kaplan 1989, se Cooper Marcus & Sachs 2014, s. 28). 

För att designa en miljö som ska fungera återhämtande ska man överväga dessa faktorer:

• Att miljön är överblickbar, läsbar och organiserad.

• Att  den  är  sammansatt  av  många  sinnesstimulerande element  ,  t  ex  stigar,  träd,  vatten,
växter.

• Att det finns något  intressant som gör att man minns platsen.

• Att något finns som väcker en önskan om att utforska platsen, t ex en slingrande stig som
inte avslöjar allt på en gång. (Kaplan & Kaplan & Ryan 1998, se Cooper Marcus & Sachs
2014, s. 29).

Det är viktigt att ta reda på vad som är god  trädgårdsdesign i en sjukhusmiljö där människor är
fysiskt och psykiskt sårbara,  som fallet också är med konst i  sjukhusmiljö som tidigare nämnts
(Ulrich 1999, s. 66). I Cooper Marcus och Barnes bok Healing Gardens. Therapeutic benefits and
design  recommendations  (1999,  s.  196-232)  listar  författarna  rekommendationer  baserade  på
forskning för design av en trädgård vid akutsjukhus. Här följer några av rekommendationerna:

• Använd material som känns igen från trakten. Det skapar en betryggande känsla.

• Se till att det finns ställen att dra sig undan på, där man får vara privat. Likaså behövs ytor
för socialt umgänge.

• Omslut platsen med en mur eller tät plantering för att ge en känsla av säkerhet och att vara
åtskild från sjukhusmiljön.

• Spara stora träd. De har ett visuellt värde och ger en känsla av varaktighet och historia.
Träden är också en hemvist för fåglar och ekorrar. En plats med många träd rankas högre än
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en plats med få träd. 

• Erbjud variationsrikt växtmaterial.  Tänk på kontraster i färg, form och textur. Variation i
växtarrangemang som fångar  uppmärksamheten och drar fokus bort  från sjukdomen och
oron. Träd och växter är högt värderade komponenter i en stressreducerande utemiljö.

• För stor variation av material av olika slag på en liten yta skapar förvirring. För lite skapar
istället en tråkig och enformig miljö. Försök att uppnå en balans.

• En tät  plantering erhåller  ett  större visuellt  intresse än en gles.  Människor letar efter  en
anledning att fortsätta titta. 

• Erbjud soliga, skuggiga och halvskuggiga platser. Förändringar i ljusintensitet bidrar till en
övergång och rörelse från rum till rum.

• Människor blir glada av blommande träd, buskar och växter. Använd växter som förändrar
sig över året eller över dagen. Det gör människor medvetna om livets cykler och rytm. Färg
påverkar vårt medvetande och kan förändra känslotillstånd.

• Välj växter efter ålder och kultur. Olika människor känner sig bekväma med olika växter.

• Använd växter som finns lokalt. Det hjälper till att fånga det som är unikt på en plats. Det
skapar  ”A sense  of  place”,  platsens  själ.  Det  får  människor  att  känna  sig  hemma  och
bekväma med sig själva.

• Använd växter med doft. Luktsinnet är det som är minst påverkat hos äldre människor5 eller
personer  med  sjukdomar  som  t  ex  AIDS.  Sjukhuslukt  kan  framkalla  traumatiska
sjukhusminnen. Växters doft gör att man glömmer sjukhuslukten en stund.

• Använd växter och material med olika struktur som uppmuntrar till beröring. 

• Döda, sjuka växter ger negativa känslor. Använd växter som klarar platsens förhållanden.
Undvik alltför ”skötselfria” trädgårdar, då det minskar antalet upplevelser i den.

• Se på trädgården som en bit natur bestående av insekter och fåglar. Vissa växtarter drar till
sig fjärilar och bin. Det kan påminna oss om livets skörhet. Vatten lockar både fåglar och
insekter. 

 

2.3.5  Att gestalta natur 

Som växtsamlare och trädgårdsmästare

I  boken  Trädgårdskonstens  historia  skriver  Hobhouse  (2002,  s.  277)  om  botanister  och
upptäcktsresande som samlade in växter från oländiga bergstrakter i fjärran länder i slutet på 1700-
talet.Växterna trivdes illa i Englands fuktiga klimat. Därifrån utvecklades många odlingstekniker
med uppbyggda klippor  och sluttningar  med sten för  att  få  växterna att  trivas.  Med tiden blev
stenpartierna och klippträdgårdarna allt mer realistiska. Runt sekelskiftet 1900 skapade en man som
hette Frank Crisp en modell av Matterhorn på sitt gods i England. Målet med denna klippträdgård

5 Med undantag för Alzheimer (Christensen 2000, s. 1)
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var att odla alpiner i den vilket visade sig vara en perfekt växtmiljö för flera arter (Hobhouse 2002,
s. 277). Då man anlägger en klippträdgård eller ett stenparti är det viktigt att det ser naturlig ut och
smälter in i  omgivningen. För att  uppnå det  är  det  bör man studera klippformationer  i  naturen
(Grey-Wilson 1989, s. 5; Korn 2012, s. 264; Meredith s. 45).

Som konstnär

”Landskapsmåleri  är  sällan  ett  utsnitt  ur  den  verkliga  naturen,  snarare  en  spegling  av  sin  tids
drömmar och idéer.” (Nationalmuseum 2014)

Japansk trädgårdsdesign är en konst precis som landskapsmåleri, rotad ur natursceneriers skönhet
(Slawson 1987, s. 43). Det grundläggande huvudtemat lyder: ”Lär av naturen. Kopiera den inte utan
tolka den”(Keane 1996, s. 118). Växter väljs inte för växten i sig, utan för att den kan tillföra något
till helheten. Stenar kan symbolisera bergslandskap eller öar, träd och buskar kan symbolisera skog.
Klippblock kan bli ett vattenfall och gruset en flod. Nyckelbegreppen är ordning, återhållsamhet
och kontroll (Hobhouse 2002, s. 348). Den japanska trädgården ses som ett levande konstverk som
förändras med årstiderna (Düring 2007, s. 16).

Storheten i japansk trädgårdsdesign beror till stor del på alla de år av skötsel den fått (Keane 2002,
s. 127).

Växtsamlaren Farrer (1908, s. 11) skriver i sin bok My rock-garden om sin fascination av japaners
konstfulla sätt att handskas med sten. Han drömmer om att en japan ska komma till England och
med hjälp av japanens kunskap om sten och Farrers kunskap om växter skulle de skapa den perfekta
trädgården.

2.4 Platsbesök och intervjuer

2.4.1 Henrik Zetterlund, Göteborgs botaniska trädgård, 16 oktober 2014

Henrik Zetterlund6 berättar att då man ska göra ett upphöjt stenparti eller sandbädd behövs inget
förarbete med den befintliga marken. Sand i olika storlekar upp till 10 mm läggs på marken, 30-40
cm högt, och modelleras tillsammans med de stora stenar man valt ut. Sanden håller precis ihop om
man kramar den till en korv i handen. Stenarna bör vara av samma art, och placeras så att de ser bra
ut i förhållande till varandra, så de ser ut att höra ihop med berget och marken runtomkring. När en
bädd planeras försöker de efterlikna naturens estetik. Då får de lättare till ett estetiskt tilltalande och
naturligt utseende vilket gör att växterna också trivs bättre då växtplatsen liknar den de har i det
vilda.  Där  de  vill  plantera  sina  växter  gräver  de  ur,  och  fyller  på  med  jord  (den  som  finns
tillgänglig). I vissa bäddar används bara sand7 (0-10 mm).

6 Henrik Zetterlund hortikulturell intendent Göteborgs botaniska trädgård, intervju den 16 oktober 2014.
7 Se avsnittet Fakta om sand .
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De bygger även stenpartier med torv för kalkskyende växter. Torvbäddarna modelleras på samma
sätt  som sandbäddarna,  med  sand  i  botten  för  dräneringens  skull  (Bild  4).  Ett  lager  tillskurna
torvblock läggs ovanpå ungefär som en igloo. I torven växer björnmossa av sig själv och kan ibland
vara lite besvärlig att hålla undan från de andra växterna, även om den är vacker. I surjordbäddarna
planteras  växterna  direkt  i  torven.  Vid  planteringen  i  stenpartierna  med  sand  och  jord  behålls
krukjorden och lite  Chrysan8 läggs  i  botten  på  planteringsgropen.  Allting  toppas  med ett  lager
kraftig stenmulch9 för att hålla kvar fukten i bädden, och för att försvåra för ogräsfröna att rota sig.
Eftersom bäddarna är väldränerade sker en viss urlakning så det blir ganska näringsfattigt. På våren
gödslas det med chrysan i samband med mulchning10. I klippträdgården är det problem med erosion
eftersom det är så brant och sandigt. Vattnet forsar ibland nerför backarna, och det har de försökt
lösa med stenlagda rännor och vallar av grus, som leder vattnet till lämpligt ställe.

8 Chrysan= Ett organiskt baserat fullgödselmedel som är både snabbverkande och långtidsverkande. Chrysan 
innehåller kväve, fosfor, kalium i mineralform (Plantigo 2014).

9 Se förklaring 2
10 Se förklaring 2.
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Bild 4: Bädd med torvblock under konstruktion. Här ska långsamväxande Rhododendron planteras.
Foto: Författaren.



Alpina växter som gärna vill växa svalt placeras i svag norrsluttning där de inte blir så exponerade
för  solljuset  (Bild  5).  De  får  sol  men  i  en  annan  vinkel  än  om  sluttningen  var  i  söderläge.
Medelhavsväxter  planteras  i  en  varmare  sydvästsluttning.  Göteborg  ligger  i  zon  2,  men  själva
klippträdgården hör i vissa lägen till zon 1 tror Henrik. Klippträdgården är ett av de mest intensivt
skötta områdena i Göteborgs botaniska trädgård och det beror på att det i egenskap av botanisk
trädgård finns ett intresse av att ha många vitt skilda arter, från olika delar av världen, med olika
ståndorter och krav på växtplats och skötsel. Där finns växter från Skandinaviska fjällen, Alperna,
Medelhavet, Kaukasus, Amerika, Japan m.m. För att minska skötsel i ett ”vanligt” stenparti i en
trädgård till exempel kan man använda färre, kraftigt växande, mattbildande stenpartiväxter som
håller undan ogräs. Annan skötsel än ogräsrensning och ovan nämnd gödsling är vattning var tredje
natt  vid  torka,  annars  efter  behov,  viss  uppbindning,  tillbakaklippning  av  fula  blad,  höst-  och
vårstädning.  Henrik  Zetterlund  tycker  att  stenpartiväxter  kan  vara  växter  som  ser  snygga  ut
tillsammans med sten. Även växter som trivs i skuggan kan kallas stenpartiväxter.
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Bild 5: Sandbädd vänd mot norr. Växter från Kaukasus med
krav på svalare förhållanden i Göteborgs botaniska 
trädgård. Foto: Författaren.



2.4.2 Tomas Zicha och Roger Holt, Uppsala botaniska trädgård, 20 oktober 2014

I Uppsala botaniska trädgård ligger ett artificiellt fjäll med arter från Skandinaviska fjällen. Både
Tomas11 och Roger12 har varit med vid uppbyggandet av fjället13. Båda säger att ingen dränering
eller utgrävning av den befintliga marken var nödvändig, men att en markduk lades på för att kväva
kvickrot.  Markduken  som  bär  namnet  ”Weedkiller”  ska  helst  läggas  på  3-4  år  innan  annan
anläggning och då ska ogräs som kvickrot och åkerfräken ha försvunnit. Det fanns inte tid att vänta
så länge vid anläggandet av fjället, men verkar fungera ändå. Ovanpå markduken lades natursand,
kallad ”Rörgravsgrus”, 0-8 mm, vars storlek fungerar bra i dräneringssynpunkt. Sandlådesand är
inte att föredra, då den mest täpper till.

Fjället  består  av tre  högar.  Två med grus,  en med jord (Bild 6).  De växter som har lite större
bladmassa får växa i jord, eftersom mer bladmassa kräver mer näring. Den med jord i har grus
under för dräneringens skull.  I  högarna är stora stenar placerade på ett  naturlikt sätt.  De alpina
växterna vill gärna ha kallt om fötterna, men sol går bra. De flesta odlingsytorna är i norrläge.
Dräneringen är mycket viktig. Stående väta gör att växterna dör. Stenarna har också placerats så att
de ser ut som stora block som spruckit, och i sprickorna är växter planterade. På fjället eller berget
trivs vissa arter i dessa skrevor, där vattnet sipprar, men inte står stilla. I sprickorna är också ofta
svalt och fuktigt (Bild 7). 

Då  de  planterar  är  det  viktigt  att  substratet  plantan  stått  i  skakas  av  från  rötterna  då  den  ska

11 Tomas Zicha, akadmiträdgårdsmästare Uppsala botaniska trädgård, intervju den 20 oktober 2014.
12 Roger Holt förste trädgårdsmästare Uppsala botaniska trädgård, intervju den 20 oktober 2014.
13 Fjället är benämningen på det artificiella fjäll i Uppsala botaniska trädgård, och benämns i detta stycke 

fortsättningsvis med namnet ”fjället”.
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Bild 6: En av högarna i det konstgjorda fjället i Uppsala botaniska trädgård. Foto: Författaren.



planteras, i synnerhet då två substrat är allt för olika varandra. Fjället är två år, och har ingen tillförd
näring, inte ens vid planteringstillfället. Grus innehåller sparsamt med näring och de har börjat se
bristsymptom på en del växter. De ska gödsla i vår, troligtvis med Chrysan. På riktiga fjäll och berg
sipprar näring ovanifrån hela tiden.  Bäddarna på fjället har inget täckmaterial ännu, men ska få. De
ska lägga på grövre sten för att det ska se snyggare ut, förhindra erosion och stoppa det hårda regnet
som plattar till så det blir en hård yta. De tror också att stenlagret ska förhindra att levermossan
trivs.

Roger, Tomas och de andra i arbetslaget håller just nu på med att anlägga ett nytt större parti med
sandälskande växter. Där ska de placera de stora stenarna så att de ser ut som en större klippa som
en gång suttit ihop, men att den nu har spruckit. I skrevorna placeras växter som gynnas av det
växtsättet.  Naturens  formspråk  är  viktigt  att  studera  dels  för  estetiken,  dels  för  växternas
välbefinnande. Vid gestaltningen av fjället  tänkte de också på att  växterna ska vara synliga för
besökare, det ska vara lätt att komma fram samt att det ska gå lätt att rensa och sköta.
I  nya  sandanläggningen  ska  eventuellt  biokol14 provas  som  gödningsmedel  vid  anläggningen.
Biokol har den egenskapen att den är vattenhållande. 

I  Uppsala  botaniska  trädgård  finns  även  en  stor  avdelning  stenpartiväxter  som  växer  i  en
terassformation,  med  växter  från  Medelhavet,  Nya  Zeeland  och  Alperna  för  att  nämna  några
exempel. Området är gammalt, så varken Roger eller Tomas har varit med vid anläggandet, men

14 Biokol= ”Biokol är helt enkelt träkol (eller motsvarande gjort från annan biomassa än trä), som används för att 
minska utsläpp av växthusgaser samt förbättra odlingsjord” ( Sveriges energiföreningars riksorganisation 2014).. 
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Bild 7: En växt från Skandinaviska fjällen i nordostligt läge bakom en sten. Den lilla stenen 
skyddar mot solstrålarna i väst. Läget är svalt, fuktigt och väldränerat. Uppsala botaniska 
trädgård. Foto: Författaren.



tror  att  jordblandningen  består  av  vanlig  trädgårdsjord  och  grus.  Skötseln  av  ovan  nämnda
odlingsytor består av vattning, ogräsrensning och reparationsarbeten.

Stenpartiväxter,  anser  Tomas  och Roger,  är  främst  sådana  som växer  i  väldränerat  grus,  bland
stenar, gärna alpina, kuperade och tuvbildande. Det kan också vara växter som trivs bland sten och
ser bra ut tillsammans med sten, men det tidigare exemplet är det som det anser vara de riktiga
egenskaperna hos en stenpartiväxt. Om man vill plantera en växt på en klippa bör dränering finnas i
form av en spricka i berget, så vattnet inte blir stillastående. En urholkning utan dränering går inte.
Bra växter  till  stenparti  kan vara till  exempel  lök-  och knölväxter,  arter  av bräckor,  Saxifraga,
nejlikor,  Dianthus,  taklök,  Sempervivum,, lingon,  Vaccinum  vitis-idaea,  kambräken,  Blechnum
spicant, murreva, Cymbalaria muralis, backsippa, Pulsatilla vulgaris m.m.

Jag frågar om det går att anlägga stenpartier under de stora tallar som växer på min valda plats för
gestaltningen. Om det finns träd på platsen där man ska anlägga ett upphöjt stenparti så är tallen det
minst dåliga valet, svarar Roger. Plantera inte  för nära träden bara. Stora tallar skuggar inte särskilt
mycket, och så har de pålrötter som växer neråt och inte in i planteringen. Jag undrar om tallarnas
barr kan sänka pH-värdet i de tänkta bäddarna. Roger tror att det skulle ta väldigt lång tid, och att
det inte kommer att vara ett problem 

2.5 Gestaltning 

Gestaltningens utformning baseras på resultat från litteraturstudier, platsbesök och intervjuer. Detta
är ett exempel på hur utformningen kan se ut.

2.5.1 Utformning

Området används som genomgång och är väl synligt vid genomfart till och från sjukhuset. Det är 
platt, oskyddat och har få element. Att vistas på platsen känns omotiverat. För att göra miljön mer 
attraktiv ritar jag in kullar under tallarna (Bild 8). En gång får slingra sig fram mellan tallarna från 
övergångsstället till den obevakade övergången över bilvägen (Bild 9).  Med lite fantasi blir 
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Bild  8: Området sett från öster. Tallarna med tänkta 
kullar. Illustration: Författaren.
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Bild 9: Kullarnas och gångarnas placering. Illustration: Författaren.



området till en liten dalgång eller berg i miniatyr (Bild 10). Vissa platser erbjuder lite skydd. Både
soliga,  halvskuggiga och skuggiga platser  kommer att  finnas.   Med tiden blir  kullarnas  former
uppmjukade av växter och samspelar då mer med talltopparna ovan (Bild 11 och 12). I terrasserna
kan  stenar  placeras  så  de  kan  användas  som  sittplats  eller  trampstenar  för  att  underlätta
framkomlighet och  skötsel.

Jag vill vara på den säkra sidan och endast plantera växter som uppskattar sur jord. Tallarna släpper
ifrån sig förna som bidrar till en framtida försurning av bäddarna (Nilsson, Johansson & Nilsson,
2007,  s.  17).  Kullarna formas av en grus/sandblandning (0-8 mm) och stenblock15.  I  nederkant
placeras torvblock för att hålla jorden på plats. Stenarna placeras i terrasser och så att mellanrum i
olika storlekar bildas. I mellanrummen skapas odlingsbäddar som kan fyllas med jordblandningar
som möter växternas krav. Jorden består av tre delar torv, en del trädgårdsjord, en del grus eller mer
beroende på växtens behov av dränering (Grey-Wilson 1989, s. 6). 

15 Se 6, 11 och 12.
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Bild 11: Terrasserna innan plantering. 
Illustration: Författaren.

Bild 12: Planterade terrasser efter några år. 
Illustration: Författaren.

Bild 10: Gång mellan kullarna.Illustration: Författaren.



2.5.2 Gestaltningens plantering och skötsel

För att hjälpa växterna att etablera sig i skrevorna är det bra att plantera redan vid anläggandet av
stenpartiet  (Korn  2012,  s.  269;  Moody  1993,  s.  67).  Anläggningarna  blir   väldränerade  och
fukthållande. De bidragande orsakerna till det är stenblocken (Grey-Wilson 1989 s. 4; Korn 2012, s.
xx),  torvblandningen  (Grey-Wilson  1989,  s.  4) och  höjden  (Korn  2012,  s.  197)  se  avsnittet
Stenpartiets uppbyggnad.

Jag har koncentrerat mig på kulle nummer tre. Växterna planteras  i skrevorna, sluttningarna och
jordfickorna som bildats i terrasserna (Bild 11 ). De mattbildande växterna kommer att till viss del
att förhindra ogräsfrön från att gro. Ett täckande lager av stenmulch16 förhindrar ogräset ytterligare.
Vattning bör utföras var tredje natt vid torka, annars vid behov.17 En bevattningsanläggning kan vara
nödvändig då många arter inte tål torka (Grey-Wilson 1989, s. 10). En långsamverkande kvävefattig
näring tillförs varje vår18 (Grey-Wilson 1989, s. 10; Korn 2012, s. 168) och då tillförs också ny jord
(Moody 1993, s. 72).

Kullens norrsida eller i skuggan av stenar finns de svalaste och skuggigaste växtmiljöerna. Även
platser med morgonsol är relativt svala. Eftermiddagssolen är varm, men hela stenpartiet ligger i
halvskugga på grund av träden. Vid basen av stenblocken finns möjlighet för rötter att hitta fukt
under stenarna. (Korn 2012, s. 197). Målet med utformningen av kulle tre är att den ska likna en
talltopp (Bild 12) och växterna väljs ut från växtlistan (nedan) efter färg och form. Planteringen
(Bild 13) är ett förslag.

16 Se 6.
17 Se 6.
18 Se 6.

21    

Bild 13: Planteringsförslag för kulle nummer tre.



2.5.3 Växtlista och växtbeskrivning

Listan är ett urval av surjordsväxter där jag använt några till gestaltningen av kulle tre. Ett flertal av
växterna är låga och matttbildande. För att bygga på höjden har lägre buskar använts.

Växtvalet baseras på om de har någon eller några av dessa egenskaper: kalkskyende, mattbildande
växtsätt, fin höstfärg, ätliga bär, doft och om de är vintergröna. Blomning på olika tider av året är
också viktigt. Dessa egenskaper ger ett variationsrikt material (Bild 14) vilket erbjuder mycket att
titta, känna, smaka och lukta på under större delen av året (Cooper Marcus & Barnes 1999, s. 196-
232). De flesta växter tål torka dåligt om inget annat anges. Samtliga växter vill ha en väldränerad
jord. Om växtförhållandena är de rätta är de härdiga till minst zon 4. 

Växtlista

1. Blechnum spicant, kambräken
Läge: Skugga/halvskugga.
Egenskaper: 15 cm hög,vintergrön, läderartade blad i rosett.

2. Cassiope lycopodioides, kantljung 
Läge: Svalt, sol/ halvskugga.
Egenskaper: 7 cm hög. Vintergröna, tätt sittande blad som täcker de trådliknande stammarna. Bildar
stora bestånd. Vita, klockformade blommor i juni-juli.

3. Cassiope tetragona, kantljung
Läge: Svalt, sol/halvskugga.
Egenskaper: Som Cassiope lycopoides, fast en 30 cm hög halvbuske. 

4. Calluna vulgaris, ljung
Läge: Sol/halvskugga, fukt/torrt.
Egenskaper: 60 cm låg buske, bildar stora bestånd. Lilarosa blommor i aug-sep, som är populära
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Bild 14: Ett variationsrikt material ger mycket att känna, 
titta, smaka och lukta på. Illustration: Författaren.



hos bin. Växten blir mer kompakt om den klipps ner efter blomning, 

5. Cornus suecia, hönsbär
Läge: Svalt
Egenskaper: 20 cm hög. Krypande jordstam. Svartvioletta blommor på försommaren. Vita högblad
som syns ända till hösten. Röda, ätliga bär. Bladen har fin höstfärg.

6. Corydalis cashmeriana; blånunneört
Läge: Svalt, väldränerat, halvskugga.
Egenskaper: Blå blommor på försommaren. Blågrönt bladverk.

7. Gaulthera procumbens, tuvvaktelbär
Läge: Halvskugga.
Egenskaper:  Krypande  15 cm hög  buske.  Glansiga,  vintergröna  blad,  stora  röda,  ätliga  bär  på
hösten. Mattbildande.

8. Gentiana sini-ornata, höstgentiana
läge: Sol/halvskugga, skyddat, väldränerat.
Egenskaper:  15  cm  hög.  Rosetter  som  lägger  sig  och  bildar  mattor.  Upp  till  7  cm  långa
”Gentianablå” blommor i aug-sep.

9. Linnaea borealis, linnea
Läge: Sol/halvskugga.
Egenskaper:  Meterlånga  revor,  mattbildande.  Doftande,  små,  rosa  klockliknande  blommor  på
försommaren.

10. Phlox adsurgens, torvflox
Läge: Halvskugga. 
Egenskaper: 10 cm hög. Tuvbildande. Rosa blommor i juni-juli.

11. Polypodium vulgare, stensöta
Läge: Skugga/halvskugga. Växer på klippor och stenblock.
Egenskaper: Vintergröna blad, ätlig rot.

12. Rhododendron ferrugineum, alpros
Läge: Halvskugga.
Egenskaper: Kompakt, upp till 1,5 meter hög buske. Vintergrön. Blad med rostfärgad undersida.
Blomning juni-juli.

13. Rhododendron tomentosum, skvattram
Läge: Sol/halvskugga, fukt/torrt.
Egenskaper: Upp till 1 m hög buske. Aromaiska, vintergröna blad. Vita blommor i juni.

14. Shortia uniflora, fransklocka 
Läge: Svalt, halvskugga/sol.
Egenskaper: 15 cm hög. Sprider sig långsamt. Läderartade blad med fin höstfärg. Rosa, fransiga,
klockliknande blommor i juni.

15. Soldanella alpina, alpklocka
Läge: Sol., väldränerat.
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Egenskaper: 7 cm hög. Bildar mattor av mörkgröna, runda blad. Violetta klockor på våren.

16. Vaccinum vitis-idaea, lingon
Läge: Halvskugga/sol.
Egenskaper: Mattbildande. Vintergröna blad. Ätliga, röda bär.

17. Vaccinum myrtillus, blåbär
Läge: Halvskugga/sol.
Egenskaper. Ljusgröna blad, blå, ätliga bär.

(Grey-Wilson 1989; Månsson 2003; alpinodlarna.se 2014; den virtuella floran 2014)

3 Diskussion

3.1 Metoddiskussion

Den information jag fick av platsbesöken och intervjuerna gav en inblick i hur en klippträdgård
eller ett stenparti kan utformas eller se ut. Att studera växter på riktigt gjorde att uppfattningen av
deras växtsätt och utseende blev tydligare än om jag bara sett dem på bild. Jag hade blivit mer hjälpt
av mina platsbesök och intervjuer om jag hade lagt litteraturstudien före dessa. Jag hade varit mer
påläst särskilt om växter och hade kunnat ställa mer relevanta frågor om dess ståndorter. Hade jag
dessutom hunnit göra ett designförslag skulle jag ha kunnat ställa frågor om konstruktion, växtval
och  gestaltningens  rimlighet  vad  gäller  skötsel  och  hållbarhet.  Det  hade  kunnat  utveckla
designförslaget i en annan riktning och gett en större bredd och verklighetsanpassning åt arbetet.
Resultatet av litteraturstudien blev mer som en upprepning av platsbesök/intervjuerna, men tjänade
även som en bekräftelse på riktigheten i den information jag erhöll. En tidigarelagd litteraturstudie
hade  även  påverkat  mitt  val  av  plats  då  uppväxta  träd  på  platsen  försvårade  och  begränsade
växtvalet.

För  att  anpassa  en  design  till  sjukhusmiljö  kunde  en  intervju  med  någon  på  landstingets
kulturförvaltning ha varit på sin plats. Det är svårt att veta vad som är realistiskt vad gäller skötseln.

 

3.2 Resultatdiskussion

Om skötseln  uteblir  förvandlas  en  stenpartianläggning  snart  till  en  ogrässamling.  Som visats  i
resultaten så bygger de japanska trädgårdarnas storhet mycket på att de under århundraden blivit väl
vårdade  (Keane 2002, s. 127). Klippträdgården i Göteborgs botaniska trädgård är mycket vacker.
Enligt  Henrik  Zetterlund19 är  det  också  den  mest  intensivt  skötta  avdelningen.  Hur  snygg  en
trädgårdsdesign än är så blir den inte snygg om den inte sköts. Stenpartiväxter är som tidigare sagts
känsliga för konkurrens av större skuggande växter.  Om ogräsets rötter  börjar slingra sig under
stenblocken kan det  bli  nödvändigt  att  till  slut  omkonstruera  hela  anläggningen för  att  få  bort
ogräset. För att motverka ogräsets uppkomst behövs årlig tillförsel av täckande stenmulch  (Korn
2012,  s.  245;  Moody 1993,  s.  72) samt  ett  idogt  ogräsrensande  de  första  åren  innan växterna
etablerat sig. För att få växterna att etablera sig bör jord och näring fyllas på varje vår. 

19 Se 6.
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Vetskapen om att Sverige går mot ett varmare och fuktigare klimat (SCB:s 2011, s. 25), särskilt
vintertid, har påverkat mitt växtval. Stenpartiväxter från bergsområden med korta somrar och långa,
snörika vintrar  kommer sannolikt ha svårt att klara sig i de kommande fuktiga vintrarna i Gävle.
Jag  anpassade  växtvalet  i  gestaltningsförslaget  till  arter  som  kräver  fuktig  jord  (men  förstås
väldränerat). Med tanke på hållbarheten valde jag oftast dem som var markerade som lättodlade
enligt källorna (Grey-Wilson 1989; Månsson 2003; alpinodlarna.se 2014; den virtuella floran 2014).
En ganska stor andel växter i min formgivning är också inhemska. Om man är väl inläst på vad
växterna  har  för  krav  så  ökar  chanserna  för  en  mer  hållbar  trädgård.  Att  använda  inhemska,
välkända  växter  kan  få  människor  att  känna  sig  hemma vilket  är  en  fördel  i  den  ofta  oroliga
sjukhusmiljön (Cooper Marcus & Barnes 1999, s. 196-232).

Som tidigare nämndes känns valet av plats i efterhand inte idealiskt då det växer träd där. Många
stenpartiväxter är känsliga för droppande träd och det faktum att träden är barrträd vars förna kan
försura marken gör inte saken lättare, eftersom många alpiner föredrar kalk. Att blanda in lövträd i
en plantering bestående av barrträd kan bidra till att öka kalkhalten i jorden (Nilsson, Johansson &
Nilsson, 2007, s. 30). En inblandning av björkar eller andra lövträd på min valda plats skulle göra
området ljusare, mer kontrastrikt och lummigare. Fler träd skulle öka effekten av skog. Nackdelen
blir då att antalet arter att välja mellan minskar om tanken är att använda sig av alpiner.  Platsens
förutsättningar begränsar växtvalet men är för den delen inte negativt. Att anpassa växtmaterial efter
platsens fysiska förutsättningar framhäver det unika i platsen. Anläggningen blir mer hållbar och
kräver mindre skötsel då växterna befinner sig i en miljö som liknar den som de föredrar i naturen.

Syftet med det här arbetet var att med hjälp av sten och stenpartiväxter skapa en gestaltningsskiss.
Om det tänkta förslaget skulle uppföras i verkligheten är visionen att det ska likna natur. Vid åsynen
av det skulle det ge samma känsla som när man tittar på en landskapsmålning. Skillnaden är att man
kan gå in i den och att den förändras beroende på var man står. Jag anser inte att konsten på sjukhus
ska bytas ut mot trädgård eller simulerad natur. Vad jag däremot anser är att det borde finnas fler
gestaltningar vid sjukhus som innehåller riktiga växter. Jag har försökt visa ett sätt. Svårigheten
ligger i att lyckas ge gestaltningen att se ut som bilden av natur.

En  hög  mur  runt  området  skulle  ha  känts  betryggande  och  skulle  ha  hjälpt  till  att  stänga  ute
sjukhusmiljön och störande ljud från bilar för en stund. Om man befinner sig på platsen är man väl
synlig  från  många  håll.  Jag  valde  att  inte  sätta  dit  någon  hög  mur  eftersom  en  tanke  med
gestaltningen var att man vid åsynen av platsen skulle få bilden av ett landskap, inte en mur. Enligt
mina platsobservationer vid Gävle sjukhus används platsen idag av förbipasserande till synes friska
människor. En hög mur skulle gynna dem som är innanför den, men inte dem som inte tar sig in  på
grund av sjukdom eller annat hinder. En idé är då att göra en kallmur med planteringar i både på
sidorna och ovanpå. Muren skulle kunna slingra sig som en orm genom området och på så sätt
erbjuda  många  olika  ståndorter.  Muren  behöver  inte  vara  vågrät  utan  kan  bölja  som  ett
bergslandskap. Ovanpå muren kan små landskap byggas med hjälp av växter och väl placerade
stenar. För att förstärka bilden av ett landskap och få de rätta proportionerna kan skulpterade små
människor, djur eller hus placeras in. En mur, ett upphöjt stenparti eller en klippträdgård får upp
växterna i ögonhöjd och det gör att man ser dem bättre.

Under  arbetet  med detta  examensarbete  har  jag  insett  vidden av  praktisk  erfarenhet  vad gäller
anläggning och skötsel. Stenpartiväxter är relativt nytt för mig och jag skulle idag inte våga mig på
att säga till en kulturförvaltning inom landstinget att ett sådant här projekt skulle fungera utan att
först rådfråga ett antal kunniga personer. Hur växter beter sig är svårt att läsa sig till. Lika svårt är
det  att  lära  sig  bygga utan praktisk erfarenhet.  Ett  stenparti  som liknar  naturen passar  bra in  i
sjukhusmiljön med tanke på att bilder av natur ger positiva känslor. Fördelen med stenpartiet är att
bilden av natur blir verklig och kan upplevas av fler sinnen. Om stenpartiet inte sköts blir effekten
motsatt.  Vissna  blommor  ger  negativa  känslor.  Skötseln  blir  intensivast  de  första  åren  innan
växterna väl etablerat sig. Ju mer kunskap man har om växternas krav desto mer hållbar och mer lik
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naturen blir anläggningen. För att ta reda på  hur man kan få en anläggning naturlik krävs praktisk
erfarenhet av att bygga stenpartier, kunskap om växters behov, växtsätt och naturliga miljö. Hur den
naturliga miljön ser ut lär man sig genom att studera naturen20 (Grey-Wilson 1989, s. 5; Korn 2012,
s. 264; Meredith s. 45).
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Bilaga, Intervjufrågor

Vad är en stenpartiväxt?

Hur görs underarbetet, måste man t ex gräva ur eller dränera befintlig mark?

På vilka olika sätt är bäddarna uppbyggda med tanke på växternas olika ståndortskrav?
(T ex surjordsväxter, växter som gillar kalk, alpina växter, skuggtåliga växter, kustväxter eller 
solälskande växter).

Grus/sand/jord – vilken sort,storlek på korn?

Hur tänker man, med tanke på att växterna ska trivas och att det ser bra ut rent estetiskt, när man 
bygger upp ett stenparti/klippträdgård? 

Finns olika tekniker vid uppbyggandet med större stenar?

Används näring?

Hur kan man på bästa sätt undvika att ogräs letar sig in i bäddarna? Annan skötsel?
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