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Stockholm är sedan länge internationellt känt för sina parker och andra grönområden. Miljö-

erna utgör en viktig del i förståelsen för stadens historiska utveckling och berättar på olika sätt 

hur befolkningen förhållit sig till de yttre miljöerna genom historien. Stockholm står nu inför en 

mycket expansiv period. Enligt prognosen kommer stadens befolkning att öka med 400 000 

invånare fram till 2040. För att veta hur vi inom stadsplaneringen ska förhålla oss till stadens 

kulturhistoriskt värdefulla parkmiljöer krävs kunskap i flera led. Därför har vi bjudit in yrkes-

personer och föredragshållare som under en dags föreläsningar och studiebesök kommer att 

berätta mer om Stockholms historiska parker samt hur de hanteras från antikvariskt och 

förvaltningsmässigt håll.  
 

Seminariet vänder sig till alla med intresse för stadsplanering och kulturhistoriskt värdefulla 

parker och trädgårdar, eller för antikvariska frågor och kulturmiljövård i allmänhet. Tanken är 

att seminariet ska uppmuntra till utbyte av erfarenheter över olika kompetensområden och att 

väcka intresse för och informera om parkmiljöer inom kulturmiljövården och stadsplaneringen, 

särskilt i en stad under högt expansionstryck. 
 

Dagens föredrag kommer att kretsa kring ämnen som Stockholms parkers historia och värden, 

Stadsmuseets arbete med de gröna kulturmiljöerna samt hur staden hanterar den praktiska 

förvaltningen av dessa miljöer. Efter förmiddagens föredrag beger vi oss ut för att titta på ett par 

exempel som är intressanta och aktuella för dagens tema. På kvällen blir det middag för den 

som vill. Vi hoppas och tror att seminariet kommer att vara inspirerande och utvecklande för 

alla med ett intresse för kulturmiljövård och stadsplanering! 
 

Välkommen med din anmälan senast den 11 september! 

  



Stora delar av Stockholms yttre 

delar präglas av bostadshus förlagda 

i naturpräglad, anlagd parkmiljö. 

Den höga andelen parkmark utgör 

ett av Stockholms unikum men den 

är ofta hotad när staden växer. 
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8:30–9:00     Registrering och kaffe 

9:00–9:15 Presentation av Föreningen BRUK och 

dagens seminarium 
 

 Daniel Hofling, byggnads- och trädgårds-

antikvarie, Stadsmuseet, och kassör i 

BRUK. 

9:15–10:15 Vilket värde har en park i ett Stock-

holm i världsklass? Kulturhistoriskt 

värdefulla parker versus förtätning i 

ett expansivt stadsbyggnadsskede.  
 

Catharina Nolin, docent och verksam vid 

Institutionen för kultur och estetik, 

Stockholms universitet, där hon är 

ämnesföreträdare i Kulturarvsstudier. 

Catharinas forskning är specialiserad till 

studiet av historiska parker och träd-

gårdar och har bl a skrivit en avhandling 

om 1800-talets offentliga parker samt 

forskat om kvinnliga landskapsarkitekter.  

10:15–10:30 Fika  

10:30–11:30 Stadsmuseet och det gröna 

kulturarvet 
 

 Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie 

och avdelningschef för Stadsmusei-

avdelningen inom Kulturförvaltningen i 

Stockholm. Ann-Charlotte har tidigare 

bland annat varit länsantikvarie i 

Stockholms län. 

11:30–12:30 Stadens historiska parker idag. 

Strategier, fördelning och förhåll-

ningssätt vid praktisk förvaltning 
 

 Elisabeth Rosenquist Saidac, LAR/MSA 

och stadsträdgårdsmästare för Stockholm 

stad. Elisabeth är ansvarig för stadens 6 

kommuncentrala parker samt träd på 

gatumark. Tillsammans med kollegorna 

på Trafikkontoret och stadsdelsförvalt-

ningarna arbetar Elisabeth med drift, 

underhåll och förnyelse av stadens 

offentliga rum.  

http://www.foreningenbruk.se/
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Fredhällsparken. Foto K.W. Gull 1946. 

12:30–14:00 Lunch  

14:00–15:30 Fredhällsparken 
 

 Catharina Nolin guidar i Fredhällsparken 

på västra Kungsholmen. Parken anlades 

under 1930-talet och står idag inför 

planer på förändring. 

15:30–17:00 Abrahamsberg 
 

Catharina Nolin guidar i Abrahamsbergs 

smalhusområden där bostadshusen 

enligt modernismens ideal förlades med 

omkringliggande parkmark. 

19:00 Restaurang 
 

Vi avslutar dagen med en gemensam 

middag på restaurang och möjlighet till 

samtal och utbyte av erfarenheter (beta-

las separat). Info om restaurang kommer 

senare. 
 

 

Plats 
Seminariet äger rum på Medeltidsmuseet i Stockholm, adress Strömparterren 3. Från T-centralen till 

Medeltidsmuseet tar det ca 10 minuter att promenera. Gå mot Gustav Adolfs torg och Kungliga 

Slottet. Sträckan trafikeras även av bussar från hållplatsen Centralen (Vasagatan) till Gustav Adolfs 

torg. Museets entré ligger under markplan, halvvägs över Norrbro mellan Gustav Adolfs torg och 

Slottet.  
 

Pris, anmälan och betalning 
Seminarieavgift: 550 kr för icke medlemmar i BRUK, 450 kr för medlemmar, 350 kr för studenter. I 
anmälningsavgiften ingår lunch och fika. Resan till platsen för studiebesöken ingår inte i seminarie-
avgiften. 
 

Anmälan sker på anmälningsblankett som finns i följande länk: 
https://docs.google.com/forms/d/1x1UJkimzgD-
BzJVsJ_5pmzRBbLcSjKSdBJgoVj1SPdI/viewform?edit_requested=true 
 

Betalning sker till plusgiro: 16 98 70 – 3, efter att ni har erhållit platsbekräftelse per mail! Glöm ej att 
ange namn vid betalning! Betalning kan även göras via Swish: 123 525 09 98. 
 

Anmäl dig senast den 11 september. Anmälan blir gällande först när betalningen registrerats. 
 

Har du frågor om anmälan, innehåll eller något annat, kontakta oss på bruk@foreningenbruk.se. 

http://www.foreningenbruk.se/
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