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I  Inledning 
Vad är en trädgård? Man kan ställa sig frågan vad en trädgård egentligen är. Den ska 

bejaka många av våra behov och kräver i sin tur skötsel och omsorg.  

Den antika föreställningen om vad en trädgård utgår från de tre naturtillstånden, 

lustgården som ska vara en spegling av paradiset, trädgården som ger oss livsmedel och 

vildmarken som ligger bortom lustgård och trädgård.
1
 I parken vid Drottningholm kan vi 

se hur man ville uppföra, utveckla och visa upp en park som både skulle vara 

representativ och en liten bit av paradiset att få vandra runt i  och njuta av.  

 

Om vi tog en promenad i Drottningholmsparken i början av år 1900, vad skulle vi se då?  

Min uppsats analyserar vad som har hänt i parken och hur synsättet på hur man förvaltar 

och nyttjar en slottspark har förändrats de senaste hundra åren. Vi skulle se  en park som 

hade fått behålla sina olika parkdelar och även sina proportioner men som fått växa 

ganska fritt under de senaste hundra åren. Intresset och ekonomin hos de kungliga ägarna 

och beställarna hade växlat genom åren. Det hade lett till förenklingar och en önskan om 

en skötsel av parken som inte var lika personalintensiv som tidigare. I parken skulle vi se 

lindar och andra träd som var vildvuxna och till viss del sjuka. De nya växterna som 

planterades in under 1800-talet hade fått olika utveckling på gott och ont. Vilken 

utveckling skulle parken få vara med om under de närmaste hundra åren och vilka olika 

moden och trender skulle påverka utvecklingen? Det är det min uppsats ska försöka svara 

på.  

Syfte  
1. Syftet med min uppsats är att analysera de viktigaste förändringarna som skett i 

Drottningholmsparken under åren 1900-2010 och undersöka hur man sett och 

utnyttjat det historiska arvet från de tidigare perioderna. De viktigaste händelser från 

sekelskiftet 1900 och fram till idag kan delas in i två olika huvudområden som jag 

behandlar i uppsatsen: 

a. De restaureringsarbeten som skett i lustträdgården och i den engelska 

parken. 

b. Den publika parken som utvecklats och fått en stor tillströmning av besökare 

efter kungafamiljens bosättning på Drottningholms slott 1981 och när 

Drottningholm utses till världsarv 1991. 

                                                 
1
 John Dixon Hunt, Greater perfections, sid 34. 
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Målet med min uppsats är att texten skall leda till en större förståelse av vilka större 

förändringar som skett och hur synsättet och arbetsformerna när det gäller historiskt 

intressanta parker förändrats över tiden. Min uppsats går också in på hur man vill sköta 

och använda parken idag och i framtiden.  

Frågeställningar 
De frågor jag behandlar i uppsatsen är följande och omfattar två huvudområden: 

 Hur har synsättet på historiskt intressanta parker förändrats under 1900-talet? Hur 

har det speglats i utvecklingen av Drottningholmsparken?  

 Vilka restaureringar har genomförts i parken under perioden 1900-2010? 

 Hur har Drottningholmsparken använts i publika sammanhang och vad har 

påverkat intresset att besöka Drottningholm?  

 Hur har administrationen av parken förändrats från slutet av 1800-talet till idag? 

 

Som en bakgrundsteckning finns en beskrivning av hur Drottningholmsparken anlades 

under de tidiga perioderna. Vilka var beställarna och vilka utförde arbetena i 

barockträdgården och den engelska parken? 

Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar på utvecklingen under 1900-talet och fram till 2010 men omfattar 

också en kortare bakgrundsbeskrivning av hur parken vuxit fram, med avstamp i 1600-

talet. Den omfattar parkdelarna men inga byggnader utom i de fall de behövs för 

förklaringen av planeringen av parken. Utvecklingen av parken har varit avhängig de 

kungliga beställare som bott på Drottningholm under olika perioder. De finns med just 

som beställare utan mer omfattande eller ingående personbeskrivningar. 

Mycket av det som är skrivet handlar om barockparken och den engelska parken. Det 

materialet utgör en begränsad bakgrundsteckning till uppsatsen. Min förhoppning är att 

min uppsats kompletterar bilden av den mer nutida historien och även av hur planerna för 

Drottningholmsparken ser ut för framtiden. 

Metod 
Tidigare forskning har kompletterats med intervjuer med personer som har god insikt i 

den moderna parken av idag. Inledningsvis och i stor utsträckning används historisimen 

som deskriptiv metod för att undersöka hur Drottningholms lustträdgård och park växte 
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fram över en lång tid. Jag har gått igenom litteratur om Drottningholmsparken från tiden 

när anläggningsarbetena startade och fram till idag. Bakgrundsbeskrivningen görs för att 

analysera hur de två stora parkdelarna, barockträdgården och den engelska parken 

planerades och anlades. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på en tidsperiod från 

sekelskiftet 1900 fram till idag.  

I diskussionsavsnittet har jag satt olika händelserna i ett utvecklingsperspektiv, till 

exempel där arbetssättet förändras till en projektform med ett flertal roller eller hur 

Drottningholm blev ett världsarv.  

 

Tidigare forskning 

Drottningholms slott och dess park har genom tiderna varit ett intressant område att 

utforska och det finns en omfattande litteratur och forskning i ämnet, även om den mesta 

forskningen är inriktad på parken under åren 1600-1800.  

De viktigaste verken för de tidigare delarna i parkens utveckling har varit 

Drottningholms Slott Band 1 och 2 och den avhandling som kom år 1927 skriven av Nils 

G Wollin, Drottningholms lustträdgård och park. Wollins avhandling är intressant ur 

flera aspekter, dels som ett genombrott för Wollin som trädgårdshistoriker och dels som 

en mycket grundlig beskrivning av hur Drottningholmsparken skapats.  Wollin hade 

starka åsikter om att barockträdgården var den förnämsta delen och såg närmast med 

förakt på de senare delarna liksom på 1800-talets renoveringar. Den tidigare forskningen 

har främst varit inriktad på hur parken anlagts, vilka som utfört arbetena och vilka de 

internationella förebilder och stilbildare som påverkat. För den senare perioden är 

forskningen mindre omfattande. Där visar min uppsats på den moderna utvecklingen. I 

litteraturförteckningen framgår också vilka andra källmaterial jag använt. För den senare 

delen har intervjuerna varit det viktigaste källmaterialet.   
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II Den tidiga historien: Hur Drottningholmsparken anlades och 
förändrades under 1600-, 1700- och 1800 talen 
 

Barockträdgården 
År 1579 börjar Johan III bygga ett slott på Lovön, utanför Stockholm, som han kallade 

Drottningholm efter sin drottning Katarina Jagellonica. 
2
 Den byggnaden försvann i en 

brand 1661. Redan året därpå satte änkedrottningen efter Karl X Gustav, Hedvig 

Eleonora planerna i verket att bygga sig ett nytt slott. Det var Tessin d.ä. som fick 

uppdraget.
3
 I det uppdraget ingick även att skapa en park. När Hedvig Eleonora tog över 

Drottningholm fanns endast en köks- och fruktträdgård.
4
 Tessins d ä mål var att förena 

byggnaden med parken till ett enhetligt konstverk och skapa en lustträdgård med 

betoning på längdaxeln. Versailles var en förebild. 
5
 Lustträdgården skulle bestå av 

broderiparterrer närmast slottet, två långa buxbomsparterrkvarter med rabattlister i 

mittgången. Därefter skulle en rund bassäng anläggas och bortom den skulle man bygga 

en bågformad terrass med två hörnpaviljonger. Det finns tre olika generalplaner för 

parken
6
 bevarade på Nordiska museet. 

 

Bild 1. Kopparstick Drottningholm i slutet av 1500-talet   

Det var ett kostsamt och svårt arbete att skapa en park i det träskliknande område som 

omgav slottet.
7
  År 1667 hade man anställt dalkarlar som skulle anlägga parken efter 

Tessins instruktioner. När Tessin dy tog över efter sin far 1680 utgick han från de 

ritningar som fanns men gjorde förändringar och anpassningar. Han behöll idén med 

broderiparterrer närmast borggårdsterrassen men moderniserade de upphöjda parterrerna 

som skulle bilda fyra kvarter. Dessa avslutades tvärt med en vattenkonst i orm av 

                                                 
2
 Jan Mårtensson; Tessin En lysande epok sid 61. 

3
 “ sid 62 

4
 Göran Alm. Rebecka Millhagen, Drottningholms slott band 1, sid 134  

5
 ”, 134 

6
 ”, sid 137 
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kaskader. Idén till kaskaderna hade Tessin hämtat från de villor han sett i Rom. På så sätt 

löstes ett annat problem man hade med ett berg i dagen som då doldes av kaskaderna.
8
 I 

längdaxelns avslutning, i fonden, planerades en stor boské i form av en stjärna. År 1682-

83  var markberedningen och dräneringen klar och planteringsarbetet kunde börja. Då 

behövde man också anställa yrkesfolk utifrån Europa, främst trädgårdsmästare och 

fontänörer för att sköta vattenkonsterna. Till slut lyckades man locka hit en fransk 

fontänör och även en fransk trädgårdsmästare. De växter som planerades var idegranar, 

blå och vita syrener, fläder, liguster och berberis. I broderiparterrerna planterades olika 

växter efter årstiden.
9
 I parken placerades också ett antal skulpturer ut.  

 

Parken vid Kina Slott 
Lustslottet Kina uppfördes i början av 1750-talet. När det permanenta slottet var färdigt 

anlades en park runt det lilla slottet och dess sidobyggnader. Där fanns inga krav på 

representation utan syftet var att skapa avskildhet för kungafamiljen.
10

 Det första som 

planterades var en enkel rönnallé från lustträdgården upp till Kina slott 1753. Rönnarna 

ersattes senare av kastanjer och totalt fyra kastanjealléer ledde upp till slottet. Samtidigt 

byggdes en jaktallé i form av en halvcirkelformad rundel med en enkel allé. Där kunde 

kungen skjuta på hjortar i plåt som drogs längs en kuliss. Senare användes platsen för 

teaterföreställningar.  

Parken runt Kina Slott fick en friare utformning där Carl Fredrik Adelcrantz skapade 

mindre rum med hjälp av boskéer och bersåer, som införlivades i den naturbild som 

fanns. Man bröt med den äldre formträdgården och gick mot ett mer naturligt 

trädgårdsideal som senare fick sin höjdpunkt i den engelska parken.
11

     

   

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
7
 Nils G Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, 1927, sid 31 

8
 Göran Alm. Rebecka Millhagen, Drottningholms slott band 1, sid 146 

9
 ”, sid 152 

10
 Göran Alm, Kina slott, sid 132-133,   

11
 Carolina Brown, Drottningholms slott, trädgård och park, sid 39, 1997 
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Den engelska parken      
Fram till slutet på 1700-talet var trädgården enbart till för den kungliga familjen och 

deras gäster. Parken var omgiven av ett träplank och ingången skedde via gallergrindar.
12

 

När Gustav III köpte ut Lovisa Ulrika och kom i besittning av Drottningholm påbörjades 

planeringen för en utveckling och utvidgning av parken i form av en engelsk park.
13

 Det 

första steget var att göra en ny uppmätning av parken. Kungen var själv djupt involverad 

i planeringen och arbetade tillsammans med Carl Fredrik Adelcrantz och senare också 

med trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper
14

. Den engelska parkstilen utmärktes av 

en friare stil där vindlande gångar, vattendrag i form av naturliga eller grävde sjöar och 

kanaler blandas med gräsytor. När man vandrade i den engelska parken skulle man få 

överraskningar i form av vackra utsikter, en nyuppförd ruin eller en spännande grotta. 

Den engelska parken skulle avbilda naturen men i en tuktad form. 

 

 I denna anda gjordes olika förslag till Drottningholms engelska park och från 1779 

påbörjades arbetet med att gräva kanaler med hjälp av inkallade soldater. Gustav III var 

också intresserad av att få en rund plats med lindplantering för en karusellplan. Även 

några nya boskéer planterades, varav en kallades för lövteatern. Den skulle användas för 

utomhusfester för kungafamiljen och deras gäster. Där skulle konserter och uppläsningar 

kunna äga rum.
15

 

 

Under 1780-talet fortsatte arbetet med att gräva kanaler och bygga broar över dessa.  

Kungen var fortsatt engagerad i arbetet fastän han själv befann sig på en flera år lång resa 

nere i Europa.
16

 Han fick under resans gång nya influenser från Frankrike och Italien som 

han ville ha genomförda i parken. Ett exempel är kanalen som fick byggas om för att ge 

ett mer naturtroget intryck. En labyrint byggdes i en enklare form och det fanns planer på 

olika byggnader och monument. Det var endast några få av dessa idéer som kom att bli 

verklighet.  

En stor del av planerna blev verklighet först efter kungens död 1792. Under slutet av 

1780-talet revs de murar och plank som omgett parken och skyddat för insyn.      

                                                 
12

 Carolina Brown, Drottningholms slott, trädgård och park, sid 38, 1997 
13

 Drottningholms slott band 2, sid 34 
14

 Carolina Brown, Drottningholms slott, trädgård och park, sid 340, 1997 

 
15

Nils G Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, sid 176 

  
16

 Nils G Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, sid 164 
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Ett götiskt torn uppfördes år 1792 på en kulle i den bortre delen av parken och även ett 

par mindre paviljonger. Gustav III hade inhandlat italienska kopior på marmorstatyer 

som fick sin plats i den nyanlagda parken efter hans död.  

 

 

 

Bild nr 2 Götiska tornet sett från Engelska parken 

 

Utformningen av den engelska parken tog lång tid. Parkanläggningen konkurrerade med 

andra byggen som broar och vägar till slottet. Detta i kombination med bristande 

ekonomiska resurser gjorde att parken kan anses som färdigställd först en bit in på 1800-

talet. Enligt Wollin, som själv föredrog barockträdgården, kom den att utmärkas av en 

brist på byggnader. Han antar att det mer berodde på Gustav III:s krav på en enkel och 

värdig form, än på knappa ekonomiska resurser. 

   

Drottningholms slottspark under 1800-talet  

Vilka var de viktigaste förändringarna under 1800-talet? Det seklet har ansetts som det 

mörka seklet för Drottningholmsparken. De åtgärder som vidtogs under 1800-talet 

syftade till förenklingar och igenläggning av befintliga parkdelar. Underhållet av parken 

hade blivit för dyrt och krävde för mycket personal så de ekonomiska realiteterna gjorde 

att man sökte sig fram till förenklingar. I början av seklet gjorde Piper upp nya planer för 

hur parterrerna och kaskaderna skulle kunna moderniseras
17

. Gustav IV Adolf var inte 

nöjd med Pipers förslag utan begärde dock in nya ritningar. Detta skedde efter att kungen 

hade abdikerat och en ny tronföljare valts. 

                                                 
17

 Nils Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, sid 218 
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Den befintliga parken kostade stora pengar i underhåll och skötsel. De förändringar som 

föreslogs och genomfördes under 1800-talet syftade i stor utsträckning till att sänka 

kostnaderna för att förbättra ekonomin och därför inriktades de planer man genomförde 

på förenkling. När man utförde arbeten i parterrerna tog man dock hänsyn till de 

ursrpungliga måtten och lät dem bestå. Istället bröt man upp och fraktade bort 

sandstensbassängerna i vattenparterren, tog bort buskar och träd och lät denna yta delas 

upp i två gräsmattor. Kasadmuren togs bort, boskéerna förenklades till mer lättskötta 

rabatter eller släpptes fria att växa vilt. Gräsmattorna framför slottet togs bort och blev 

grusade ytor
18

.   

Vissa mindre restaureringar gjordes ändå under 1800-talet. På 1840-talet planterade man 

den del exotiska träd och växter och man fick, med hjälp av modernare teknik, Herkules-

fontänen att fungera igen.
19

 

 

 

Bild 3, Herkulesfontänen, Wordpress, 2009 

 

                                                 
18

 Nils Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, sid 218 
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Det var med hjälp av ångkraft som man fick fart på fontänen igen.
20

  

Det lite föraktfulla synsätt på vilket man sett 1800-talets parkskötsel och förändringar är 

präglat av den som först skrev en avhandling om Drottningholmsparken, Nils G Wollin. 

Han ansåg själv att barockträdgården var den förnämsta delen av parken och såg inte 

positivt på förändringar som störde den ordningen.     

III Den moderna Drottningholmsparken från 1900 
1900-talets arbeten i Drottningholmsparken kännetecknades av restaureringar och 

rekonstruktionsarbeten. Man hade återfått intresset för de äldre stilarna och delar av 

parken återställdes i klassiserande stil. Enkelt uttryckt är det en 1600-tals park sedd 

genom 1900-talets ögon och smak. I olika omgångar restaurerades parken. Det var 

återkommande problem med sjuka träd och krav på en park som inte krävde alltför 

mycket och som kunde underhållas på ett kostnadseffektivt sätt.   

 

Administrationen av parken 
När vi ser på den moderna parken kan det vara intressant att se hur administrationen och 

ekonomin såg ut i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet jämfört med situationen 

idag som beskrivs på sidan 23. Parken och trädgården bestod av två separata 

ekonomier.
21

 Underhållet av till exempel vägar, gångar och broar men även byggnader 

som fågelhus och orangeriet, ansvarade ståthållarämbetet på Drottningholms slott för. 

Det var slottsarkitekten och inte trädgårdsdirektören som beslutade vad som skulle göras. 

Varje år avsattes en summa för detta underhåll och utveckling. Den varierade från år till 

år och skulle också räcka till uppröjning efter vintern och stormar som orsakat skador. 

Trädgårdsdirektören i sin tur hade arrenderat köksträdgården, orangeriet och 

fruktträdgården. Formellt låg dessa trädgårdar under kungsgården men utarrenderades 

alltså.
22

 Det innebar dock inte att trädgårdsdirektören fritt fick förfoga över det som 

växte. De kungliga hade rätt att ta vad de ville ur trädgården och under perioder när de 

                                                                                                                                                         
19

 Drottningholms lindar – restaurering av träd i slottsmiljö, sid 30, Byggnadsstyrelsen, 1992   
20

 Catarina Nolin, Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustav V, Drottningholms slott, band II, 

sid 305 

 
21

 Catarina Nolin, Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustav V, Drottningholms slott, band II, 

sid 296 
22

 Catarina Nolin, Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustav V, Drottningholms slott, band II, 

sid 298 
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vistades på slottet hade trädgårdsdirektören i uppdrag att se till att det alltid fanns färska 

blommor. I orangeriet odlades främmande och ömtåliga växter.  

 

Gustav V och hans drottning Victoria hade ett visst intresse för Drottningholmsparken. 

De vistades på slottet främst under vintertid. Under drottning Victorias ledning gjorde 

man en större renovering av slottet 1907-11 
23

och då passade man även på att bygga en 

ny parterr närmast slottet.
24

 År 1908 fick Rudolf Abelin uppdraget att utarbeta ett förslag 

till slottsparkens restaurering. Han hade tidigare skapat anläggningarna vid Norrvikens 

Trädgårdar. Enligt tidens anda fanns ett nyvaknat intresse för barocken och det innebar 

att man till viss del ville återställa parken till det ursprungliga formspråket , dock utan att 

vara alltför trogen de gamla planerna. 

Arbetena i parken kom att ledas av flera personer, dels för att de utfördes under en lång 

tidsperiod och dels för vissa arbeten var kopplade till olika tjänster inom 

slottsförvaltningen. 

  

Rudolf Abelin kom att utarbeta en ny generalplan med kostnadsberäkningar och tidplaner 

som sträckte sig över fem år
25

. Han lyfter fram Drottningholm ur två aspekter, som 

kungafamiljens bostad och som ett svenskt kulturarv. De förslag han lade fram var dock 

inte förankrade i historiska värden. Han föreslog till exempel att de gamla svenska 

lindarna skulle bytas ut mot nya träd av amerikansk rödek.  

John Böttiger som ledde det praktiska arbetet återställde i viss mån de broderiparterrer 

som ersatts med gräsmattor. Hans formspråk kan betecknas som stilhistoriskt 

ålderdomligt. Genom att gräsmattorna lades om återfick man proportionerna på de 

ursprungliga kvarteren. Det vildvin man hade planterat och som hade växt fritt på 

terrassmurarna togs bort och då byttes också delar av murarna ut och ersattes med ny 

sten. Till nya dekorationsinslag användes formklippta tujor och buxbom i form av klot 

och pyramider.
26

     

                                                 
23

 Nils Wollin, Drottningholms lustträdgård och park, sid 231 

 
24

 Drottningholms lindar – restaurering av träd i slottsmiljö, sid 30, Byggnadsstyrelsen, 1992 

 
25

 Catarina Nolin, Drottningholms slottspark från Gustav IV Adolf till Gustav V, Drottningholms slott, band II, 
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 De gamla fontänerna, förutom Herkulesfontänen, avstod man från att restaurera. Ett nytt 

inslag i parken var en stenträdgård som Böttiger byggde.  

John Böttiger var även chef för den kungliga husgerådskammaren i början av 1900-talet. När 

slottet renoverades år 1907-11 gjordes under hans ledning en inventering av slottets olika rum 

men även av delar av lustträdgården och parken. Han konstaterar att området närmast de 

gamla vattenkonsterna, området närmast terrassmurarna, är det som mest förlorat sin 

historiska karaktär. Smaken har förändrats under årens lopp och underhållet hade blivit för 

dyrt, vilket ledde till igenläggningar och förenklingar i parken. På hans bilder kan vi se hur 

alléerna hade växt sig stora och ganska vildvuxna. 

 

 

Bild nr 4 Södra Allén, 1916 
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Inventeringen dokumenteras i ett planschverk från 1916 som visar hur parken vuxit sig 

vildvuxen samtidigt som vissa trädpartier hade blivit sjuka eller förstörda. 

Generellt ansågs lindar som lämpliga väktare och vägvisare till våra slott. Därför försökte 

man i möjligaste mån bevara lindarna och förnya dem vid behov. På Drottningholm hade det 

även funnits rikliga mängder av ekar men de hade ansetts som omoderna och fällts.  

 

I början av 1900-talet uppskattade man åter de gamla stilarna och ville gärna återskapa 

och återställa det som tidigare funnits i en klassiserande stil. En stor del av det som 

tillkommit under 1800-talet ansågs för felsteg och började successivt bytas ut. Det gäller 

till exempel de färgglada rabatterna och mycket av det som planterades ner mot sjösidan. 

27
 Men genomgående för de partiella restaureringsarbetena som kom till genomförande 

var att de inte skulle kosta för mycket och inte heller leda till stora krav på underhåll. 

Abelins skisser visar på en återgång till den formella trädgårdsstil som har sitt ursprung i 

barockträdgården.     

 

Rudolf Abelin var kritisk till tillståndet för träd och växter i parken. Speciellt påpekade 

han att lindarna i alléerna var i dåligt skick och inte skulle klara sig så många år till. Hans 

förslag var att de inre alléträden skulle sågas ner och bytas ut mot amerikansk rödek. Det 

gav inget omedelbart resultat utan blev i stället en bas för de arbeten med restaurering 

och renovering av parken som utfördes betydligt senare
28

. Under 1910-talet planterades 

nyplanterades i alla fall vissa träd i alléerna.  Det är ett återkommande tema att alléernas träd 

blir sjuka och gamla och därför successivt behöver bytas ut.  Växtförhållandena var också 

bekymmersamma i delar av alléerna.
29

 

 

Enligt bedömningen man gjorde på 1950-talet skedde arbetena i början på seklet alltför snabbt 

och utan hänsyn till de grundläggande formerna. Kungen Gustav V gav sitt godkännande till 

att ta ner ett antal träd bara parken snyggades till snabbt.
30
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Under 1920-talet hade svenska konst- och arkitekturhistoriker på allvar börjat intressera sig 

för trädgårdskonsten, framför allt med inriktning på de kungliga lustslottens 

trädgårdsanläggningar.
31

. Byggnaderna och trädgårdsdelarna skulle utgöra harmoniska 

helheter och de gamla stilarna skulle rekonstrueras så gott det lät göras. 

 

Restaureringar i lustträdgården på 1950-talet 
Lustträdgården framför slottet utgör en viktig tolkning för hur själva slottet uppfattas. År 

1950-1963 genomfördes en restaurering av lustträdgården under ledning av slottsarkitekten 

Ivar Tengbom, trädgårdsarkitekten Walter Bauer och Nils G Wollin (som är rikligt citerade 

och refererade till i de inledande styckena i uppsatsen).
32

  Ivar Tengbom hade försökt få fram 

ekonomiska medel redan på 30-talet men först nu gavs möjligheten. 

 

I detta restaureringsarbete inriktade man sig på att återskapa en helhet med starka inslag från 

barocken, mer än att rikta in sig på detaljer. Enligt planen skulle man skapa en grundläggande 

trädgårdsarkitektur som man hoppades skulle klara sig över lång tid och under olika 

smakperioder och trender. 

 

Ivar Tengbom hade varit förordnad som slottsarkitekt ända sedan 1922 och 1950 var han 72 år 

gammal. För arbetet i lustträdgården och engelska parken var han beroende av konsthistoriker 

och han arbetade nära Nils G Wollin. Walter Bauer har gett en bild av hur han blev inkopplad 

i arbetena på Drottningholm. Det skedde med hjälp av de arbeten han gjort i Gunneboparken 

och som Nils Wollin uppskattade. Här gick man tillbaks till de ursprungliga skisserna från 

Tessins och Hårlemans tid. När Bauer och Wollin besiktigade parken såg de rabatter med 

rosor och häckar med buxbom som inte stämde med de gamla planerna.
33

. De grävdes bort så 

att de rätta måtten från Tessins planer kunde återinföras. Man la ut nya enklare former på 

broderiparterren och tog fram de ursprungliga måtten på huvudaxeln och gräsmattorna.  

 

Nyplantering av avenbok gjordes i de gustavianska boskéerna. Det var inte helt lyckat 

eftersom de angreps av sjukdom men träden kunde räddas efter en total nedklippning.  

                                                 
31
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Lindarna orsakade, som så många gånger tidigare, diskussioner och huvudbry. De hade nått 

upp till en höjd på 25 meter och hade många döda stammar och grenar. På 1960-talet var man 

inne på att göra en rejäl grovbeskärning. Efter en besiktning på Rosersbergs slott där man 

redan hade gjort det, bestämde man sig för att det även skulle göras på Drottningholm. Det 

blev en hårdhänt utrensning av murkna och ihåliga stammar. Walter Bauer var själv i 

efterhand tveksam till att det hade varit den rätta metoden.
34

   

 

Lindalléerna i början på 1990 
I den renovering som gjordes i början av 1990-talet var utgångspunkterna för de arbeten som 

skulle utföras väsentligt annorlunda än tidigare under 1980-talet. Finansiering var ordnad från 

start och man tog avstamp i internationella FN-dokument som gav direktiv till hur historiskt 

viktiga miljöer skulle hanteras vid restaurering.  

 

Byggnadsstyrelsen anordnade i september 1991 ett seminarium om Drottningholms lindar, 

som ännu en gång var i behov av upprustning. De 800 lindarna i barockanläggningen var i 

dålig kondition och ett projekt för att restaurera alléerna var igångsatt.
35

 Totalt hade man 

anslagit 140 miljoner kronor till Stockholms slott, Drottningholms slott och Kina slott och de 

medlen skulle fördelas över en 10 års period.
36

   

Seminariet samlade ett stort antal sakkunniga och projektet för lindarna diskuterades och 

fastställdes. Det är intressant att se hur man nu såg parken i ett historiskt perspektiv och 

planerade åtgärderna därefter. Det fanns nu både internationella dokument kring krav på 

restaurering av historiska miljöer. och en större kunskap om hur träd växer, åldras och dör och 

vilka åtgärder som man kan sätta in. 

 

Förändringar i synsättet på historiska trädgårdsanläggningar 

En trädgårdsanläggning är alltid till en viss del en utopi. Eftersom den är i ständig utveckling 

blir den aldrig fullbordad och heller kanske aldrig exakt som man planerat
37

.  Den 

                                                 
34
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grundläggande frågan är om man ska fullborda eller omgestalta anläggningen.
38

 Vi ser i 

Drottningholmsparkens historia att man genom århundradena har gjort både och. 

Det har i olika omgångar riktats kritik mot de upprustningar och förändringar som utförts i 

Drottningholmsparken fram till och med 1800-talet. En fråga som då kommer upp gäller vad 

som är det ”riktiga” det vill säga vilka historiska planer ska ligga till grund för åtgärderna men 

även hur mycket man ska ta hänsyn till den nya kunskap man har och även de rådande 

trenderna, liksom hur mycket de kungliga beställarna själva ville påverka planerna.  

 

Likaså har det framförts kritik mot de arbeten som utfördes i Drottningholmsparken under 

1950–60-talen under Walter Bauers ledning. Huvudpunkterna i kritik riktar sig mot att han i 

liten utsträckning tog hänsyn till den historiska verkligheten som avbildades i de gamla 

skisserna och planerna. De planer som Bauer mest förlitade sig på var de som utfördes av 

Fredrik Magnus Piper på slutet av 1700-talet.  

Walter Bauer var skolad i modernismens tidevarv och restaureringen anses av 

trädgårdshistorikern Magnus Olausson ha blivit en ”pastischartad restaurering”. Under den 

perioden som renoveringarna gjordes ansåg man också att det fanns en svensk, nationell 

karaktär som man skulle ta hänsyn till. Walter Bauer var själv i efterhand tveksam till att de 

metoder han hade använt men tyckte att han använt den kunskap som tiden gav på bästa sätt.
39

   

 

Vid Byggnadsstyrelsens seminarium 1991 gick man igenom olika restaureringsprinciper som 

hade använts på andra håll i Europa och olika lyckade exempel på föryngring av 

trädbestånden. Vid arbetena vid Drottningholm skulle stor hänsyn tas till att parken skulle 

betraktas som ett historiskt minnesmärke. Innan föryngringsprojektet startade hade man gjort 

en ny inventering av lindarna i avseende på antal, årtal för ursprunglig plantering och kvalitet.  

Totalt fanns 846 träd i parken och någon återplantering eller föryngring hade inte skett under 

den senaste femårsperioden. Inventeringen visade att det fanns fyra olika lindarter 

representerade och att de skiljde sig åt i ålder 

Åldersbedömning Årtal för ursprunglig 

plantering 

Antal 

Troligen ursprunglig 1680-1700 303 st 

                                                 
38
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Ej ursprunglig 1700-1800 229 st 

Ej ursprunglig 1800-1940 190 st 

Nyplanterat Ca 1940 107 st 

Stubbe/lucka  17 st 

 

Man gjorde även en kvalitetsbestämning för att se hur lång den återstående livslängden var, 

om man inte vidtog några åtgärder överhuvudtaget. 

Bra – Friskt   88 st 

Medel, lever max 25 år till, 642 st 

Dåligt, lever högst 5 år   99 st 

 

Florensdokumentet från FN/Unesco var en utgångspunkt på seminariet.  Det hade fastställts 

1981 som ett tillägg till ett tidigare dokument, Venedigdokumentet, och tog upp frågor kring 

bevarande och restaurering av minnesmärken och områden av historiskt intresse.
40

  

I Florensdokumentet är utgångspunkten att ”de historiska minnesmärkena förmedlar ett 

andligt budskap från gången tid”. Det ställer krav på att rekonstruktioner av parker måste 

föregås av noggranna studier och vetenskaplig analys. Analysen kan innefatta både 

litteraturstudier som arkeologiska utgrävningar. Analysen ska enligt Florensdokumentet sedan 

mynna ut i en åtgärdsplan, som ska prövas och godkännas av en expertgrupp.
41

 Utan dessa 

förberedande steg får inga rekonstruktionsarbeten påbörjas. Sedan är det också viktigt att alla 

vidtagna åtgärder dokumenteras. Sverige hade genom att underteckna Florensdokumentet 

förbundit sig att följa dess regelverk. 

 

Seminariet blev en startpunkt för ett långsiktigt arbete i Drottningholmsparken med en 

tidplan som sträckte sig över mer än 10 år i fem olika etapper. Man arbetare tillsammans 

med lantbruksuniversitetet i Alnarp för att få fram de mest lämpade lindarterna. För de 

tre första etapperna köptes lindar från Tyskland som redan var 6-7 meter höga när de 

planterades 1998. För de två sista etapperna valde man istället att ta 3 000 sticklingar 

från de gamla lindarna. Av sticklingarna blev det ca 350 ungträd där vissa redan har 

planterats och som i den sista etappen kommer att bestå av 137 träd som planteras ut 

under våren 2011
42

.  
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Diskussion – det förändrade synsättet på restaureringar av parker 
under 1900-talet 
Att förhållningssättet till restaurering av historiska parker förändrades under 1900-talet beror 

på flera orsaker. 

a) En för området förbättrad utbildning. 

b) Ett förändrat synsätt på historiska trädgårdsmiljöer 

c) Andra huvudmän och ett förändrat arbetssätt 

 

a) Utbildningen till trädgårds- och landskapsarkitekter startade under första halvan av 1900-

talet. Tidigare hade man fått skaffa sig utbildningen genom olika anställningar och 

studieresor.  

Under 1900-talet utbildades också de första trädgårdshistorikerna. En av de allra första var 

Nils G Wollin som skrev sin avhandling om Drottningholms lustträdgård och park. Han blev 

den person som fick uppdraget att lägga fram ett restaureringsförslag kring 1930 som en följd 

av den avhandling han nyligen presenterat. Man ser vid de tidiga renoveringsarbetena under 

1900-talets första delar att perspektivet var begränsat till att dels gå beställaren/ägaren till 

mötes och dels att restaurera parken till ett bättre tillstånd än den hade innan. Man tog 

visserligen hänsyn till det historiska arvet men det vägdes in med ovanstående delar och även 

mot de trender som rådde för tillfället. Hos beställaren var ibland intresset inte så stort, ”Ta 

vad ni vill” svarade Gustav V på frågan om det var möjligt att ta ner några träd.
43

  

 

b) Under 1900-talets första del ökade intresset för trädgårdskonsten och forskningen igång 

kring de historiskt viktiga miljöerna. Man sökte så att säga efter trädgårdens rötter och lyfte 

fram de ursprungliga planerna. Det finns paralleller att dra mellan synsättet på historiska 

byggnader och historiska trädgårdsmiljöer, även om sättet att restaurera av naturliga skäl 

måste skilja sig åt. Sedan var det inte förrän i slutet av seklet som man kommit fram till och 

satt upp gemensamma riktlinjer att arbeta efter, som till exempel Florensdokumentet.  

 

c) Under 1800-talet och i början av 1900-talet bestod arbetssättet vid restaureringarna i 

Drottningholm i att ett fåtal personer i form av en slottsträdgårdsmästare arbetade mot en 

kunglig beställare. Beställarnas intresse varierade över tiden och hängde samman med vilka 
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andra projekt de för tillfället var involverade i. Det medförde att de ekonomiska medlen också 

varierade i storlek över tiden och även att planerade fick ändras med olika intervall.  

 

I det sena 1990-talets restaureringar i Drottningholms lustträdgård och park arbetade man 

tillsammans i större projektgrupper. Det fanns självklart olika viljor och åsikter om vilken 

lösning man skulle välja, men man lyckades ändå komma framåt. Projektgrupperna utarbetade 

tidplaner som sträckte sig över en tidsperiod som var mer än tio år och som bestod av olika 

etapper. Där ingick flera olika typer av kompetenser och projekten hade en tydlig huvudman i 

form av Byggnadsstyrelsen som idag är Statens Fastighetsverk. 

Här fanns nu också en utvecklad internationell policy i hur man ser på historiska parker, hur 

man dokumenterar och vilka avväganden man kan göra vid restaurering. Det är det som 

presenterades i Florensdokumentet. 

 

Det finns många olika problemställningar när det gäller att återupprätta gamla planer. Ibland 

finns en osäkerhet om vad som planerats kontra det som verkligen genomförts. Det som sedan 

har planterats har utvecklats på olika sätt alltifrån att ha blivit storvuxet och vildväxt till att ha 

skadats eller dött ut.  

 

Drottningholm blir världsarv  
År 1991 blev Drottningholm första upptaget på Unescos världsarvslista över platser av 

omistligt värde för mänskligheten. Då ingick slottet, teatern, Kina slott men också 

lustträdgården och parken. Det innebar att Drottningholm blev det allra första världsarvet i 

Sverige. Vid bedömning av Drottningholm var faktiskt parken viktigare än slottet ur ett 

världsarvsperspektiv. 
44

Idag finns det 14 svenska världsarv. Förvaltning av världsarven sker 

enligt nationell lagstiftning, det finns ingen särskild lag för världsarven
45

. Som världsarv ställs 

krav på att man skyddar och vårdar objekten och utarbetar en världsarvsplan. För 

Drottningholm utarbetades en sådan plan 2007, som omfattar mål för de närmaste fem åren 

och även en långtidsplan som sträcker sig över trettio år.
46

   

Visionen för Drottningholm som världsarv är att 

- Det skall vara tillgängligt för alla att uppleva och lära sig mer om. 

- Det skall vara en källa för lokal och nationell identitet. 

                                                 
44
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- Där skall kunskapen om dess tillkomst och utveckling ständigt förbättras. 

 

Merparten av planen berör slottet och där får parken relativt lite utrymme. Den omnämns som 

en betydelsefull trädgårds- och parkmiljö, bestående av totalt 127 hektar inom tre olika 

stilideal, barockträdgården närmast slottet, rokokoträdgårdarna runt Kina slott och den 

engelska parken.  Huvudpunkterna i planen omfattar trädrestaureringar, vägsystem och andra 

delar som är i dåligt skick på grund av ålder och även en skötselplan för hela parken från år 

2005, som skall ligga till grund för den dagliga skötseln och utvecklas vid behov.
47

 Genom att 

Drottningholm är ett världsarv blir det också en intressent som har inflytande över andra 

beslut, till exempel över hur trafiklederna ska dras över Lovön när Förbifart Stockholm byggs. 

Alla ingrepp som kan hota världsarven ska rapporteras till UNESCO.
48

  

 

Den publika parken  
När kungafamiljen 1981 beslöt sig för att flytta till Drottningholm med sina tre små barn 

ökade intresset från allmänheten att besöka slottet. Familjen bor i södra slottslängan, vilket 

också har fått till följd att den södra delen av parken, mot vattnet, är avspärrad för 

allmänheten. Att kungafamiljen bosatte sig på Drottningholms är den enskilt största 

anledningen till att besöksskarorna ökade.
49

 

Från att från början varit en avskild lustträdgård enbart avsedd för kungamakten att visa 

upp för utvalda gäster och dessutom omgärdat av ett plank som hindrade insyn gick 

Drottningholm till att bli ett populärt utflyktsmål. Främst är det slottet man besöker men 

även parken utnyttjas på ett nytt sätt. 

 

Drottningholm som turistmål 
På olika sätt har man från Drottningholms sida främjat besök på Drottningholm. Det har 

bland annat inneburit att en yta vid infarten till Slottet, Teaterparkeringen, och 

Karusellplan idag används som parkeringsplatser. I lustträdgården och parken har man 

vid olika tillfällen anordnat konserter och teaterföreställningar. Det största publika 

evenemanget har varit Silverbröllopsgalan år 2001 men även årligen återkommande 

julmarknader och Valborgsmässofirande drar stora publikskaror.  

 

Silverbröllopsgalan  
                                                 
47
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48
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Det största publika evenemang som ägt rum i Drottningholmsparken i modern tid är 

Silverbröllopsgalan den 19 juni 2001. Då hade det svenska kungaparet varit gifta i 25 år 

och detta celebrerades genom officiella och privata fester. Det var ett tillfälle både att 

visa upp en stabil kungamakt och scenografiskt koppla till forna tider på Drottningholm. 

Kronprinsessan Victoria var ansvarig beställare till Silverbröllopsfesten
50

. Evenemanget 

omfattade ett påkostat scenprogram där både svenska och utländska artister medverkade 

tillsammans med tre orkestrar, Arméns musikkår, Kungliga Hovkapellet och 

Populärorkestern, under ledning av Sixten Ehrling, Anders Berglund och Alberto Hold-

Garrido.  Artister var bland andra Tomas Ledin, Robert Wells och Carola. Programmet 

direktsändes i TV4.  

De 10 000 platserna var utsålda vilket innebar en stor tillströmning av besökare ut till 

Drottningholm, motsvarande knappt 50 % av hela kommunens invånare. För att ordna 

transporterna samarbetade man med kollektivtrafiken, båttrafiken och satte upp ett stort 

antal parkeringsplatser. 

Överskotten av kvällen tillföll Victoriafonden. Scenen uppfördes framför slottet och var 

en avbildning av scenen inne på Drottningholmsteatern.
51

 Vid planeringen av scen och 

tältbyggen för vip-gäster togs stor hänsyn till parken för att inga träd eller planterade ytor 

skulle komma till skada. 

 

Monumentholmen 
På Monumentholmen och den intilliggande ön har man inrättat en hundrastplats som 

avgränsas av vatten och grindar. Där kan alla hundar springa lösa på stora ytor.  Det gör 

hundarna lyckliga men samtidigt blir det svårt för andra än hundägare och hundar att 

besöka Monumentholmen. 

 

Diskussion – det förändrade sättet att se på den publika parken. 
Drottningholmsparken har kunnat utvecklas på grund av att den haft intresserade 

välbeställda kungliga beställare. Utvecklingen har främst skett när  regenterna även bott 

på Drottningholm. Från början var parken en lustträdgård för den kungliga familjen och 

ett viktigt sätt för dem att visa upp för tillresta gäster och potentater att även Sverige 
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kunde ha internationellt framstående trädgård. Den var då tillsluten bakom ett plank utan 

generellt tillträde för allmänheten. 

 

Drottningholm har blivit ett ännu populärare besöksmål de senaste 30 åren, sedan 

kungafamiljen bosatte sig på slottet. Idag räknar man med ett totalt besökarantal per år på en 

halv miljon personer. De ökande besöksskarorna ställer sina krav och utsätter också parken 

för ett visst mått av slitage och nedskräpning. Men de största nedskräparna i parken är de 

vitkindade gässen som har funnit sin tillflykt i sjöarna, kanalerna och på de klippta gräsytorna. 

För alla som kommer med bil har man anordnat parkeringsplatser på Teaterparkeringen och 

på Karusellplan. Man försöker också aktivt att få fler besökare till slottet och till parken 

genom olika evenemang.  

 

Avvägningen mellan en välbesökt park som också utnyttjas för evenemang och en välskött 

park som inte blir alltför hårt utnyttjad kan vara ett problem.  

Idag administreras Drottningholmsparken enligt en modell där rollfördelningen är att 

Statens Fastighetsverk äger marken och ansvarar för den. Drottningholms 

slottsförvaltning tar hand om den dagliga skötseln av parken. I dagsläget är tio personer 

anställda för att sköta parken. Mellan Statens Fastighetsverk och slottsförvaltningen finns 

ett avtal tecknat som slår fast vem som gör vad. Men det krävs också ett bra samarbete 

mellan dem som de facto utför arbetena. Dessutom skall Riksantikvarieämbetet ge 

tillstånd inför planerade förändringar och Länsstyrelsen ska granska åtgärderna utifrån ett 

miljöperspektiv. Kungen tillfrågas också och ger sitt godkännande inför varje större 

åtgärd
52

. 

När det gäller lindarna återstår en sista utplantering av nya träd och den sker i april 2011 

och består av sticklingar från de ursprungliga träden. Förnyelsearbetet med lindarna 

avslutas 2012 och därefter skall man ha kontinuerlig uppsikt över riskträd
53

. 
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  Bild nr 5 Lind i parken, april 2011  

 

Det finns utrymme för olika evenemang i parken och man får förfrågningar om bröllop och 

filminspelningar. Som exempel på hur man arbetar med att få besökare till parken kommer 

man att fira de första tjugo åren som världsarv med olika trädgårdsevenemang kring 

blomsterutställningar och guidade turer under sommaren. 
54

 Det är också Drottningholms 

intention att även i framtiden kunna erbjuda olika evenemang i parken.  

 

IV Sammanfattning 

Drottningholmsparken under 1900– talet” beskriver vilka förändringar och  restaureringar 

som genomförts i lustträdgården och parken från 1900 fram till idag och 

hur man sett på det historiska arvet. Den tar upp och visar på förändringar som skett i 

synsättet på historiska trädgårdsanläggningar. Att kungafamiljen bosatte sig på slottet 

och att Drottningholm blev Sveriges första världsarv ledde till att besökarantalet ökade.  

Uppsatsen redovisar hur man nyttjat Drottningholmsparken som en publik park för olika 

typer av arrangemang och hur administrationen sett ut under olika tidsperioder.  

Som bakgrund och jämförelsematerial finns en bakgrundsbeskrivning av hur  
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lustträdgården och parken anlades under tidsperioden från när slottet byggdes i slutet på 

1500-talet och fram till 1700-talets slut och även vilka förändringar som gjordes under 

1800-talet.  
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Bilaga 2  

Rekonstruktionsåtgärder i Drottningholms lustträdgård och park under åren 1900-1989 enligt 

Walter Bauer
55

 

 

Årtal Åtgärd 

1911 I samband med restaurering av Drottningholms slott anläggs en parterr på 

framför slottet, enligt Bauer en pastischartad dito. 

1949 Sjöparterren rensas från skymmande träd och buskar. 

1950 Rekonstrueras sjöparterren efter Tessins d.y. ritning 

1953 Rekonstrueras vattenparterrerna efter 1723 års plan. 

1957 Rekonstrueras broderiparterrens fält, buxbomsinfattningar och formklippta träd 

efter 1723 års plan. Två rundar bassänger byggs på östra sidan om parterren.   

1961 Kaskader i fonden av vattenparterren tillkommer efter Ivar Tengboms ritning. 

1962 Gustavianska boskéerna och lövteatern renoveras. Skymmande träd avverkas 

och nya lind och avenbokshäckar planteras. 

1969 En ny plan för restaurering och vård av lustträdgården och parken ritas av 

Walter Bauer. 

1972 Trädgården öster om Kina slott restaureras efter C.F. Adelcrantz plan och 

Kökeritz uppmätning från år 1779. 

1989 En maskinmuddring av kanaler och dammar i parken påbörjas. 
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