
 

 

FORUMs årsmöte och seminarium i Göteborg, 3-4 oktober 2013 

Trädgård & politik 
 



 

FORUM för trädgårdshistorisk forskning kommer i år att hålla sitt årsmöte med seminarium i 

Göteborg den 3-4 oktober, på temat Trädgård & politik. Första dagen ägnas åt föredrag och dis-

kussioner, och andra dagen åt en exkursion med anknytning till temat. 

 

I ett historiskt perspektiv finns många kopplingar mellan trädgårdskultur och politik. Olika tiders 

politiska diskurser har haft stort inflytande över estetik och utformning, av användning och plane-

ring av trädgårdar och parker. Detta har kommit till uttryck på en mängd olika sätt, inte minst i 

städernas trädgårdsmiljöer, vilket kommer att speglas i flera av inslagen under årets seminarium. 

Seminariet kommer särskilt att belysa relationer mellan trädgård och politik i modern tid.  

 

Tillkomsten av offentliga parker under 1800-talet, och inte minst ”Folkets parker” från omkring 

1900, kan ses som idealistiska företag till nytta for befolkningen i städerna, men de kan också ses 

som en följd av ett större folkstyre som påbörjades redan under 1700-talet på flera håll i Europa. 

De offentliga parkerna anlades ofta med ett slags uppfostringsperspektiv i bakgrunden, liksom en 

strävan efter att förebygga sociala oroligheter bland den växande arbetarklassen. Folkets park ut-

gjorde en miljö för arbetarklassen att mötas enskilt, med ett politiskt syfte som grund.  

 

I vår egen tid utgör en rad fenomen i stadsbyggande och stadsplanering, såsom gröna tak, stadsod-

ling och ”urban gardening”, ett resultat av att det politiska klimatet just nu riktar samhällsplane-

ringens fokus mot frågor rörande hållbar utveckling. Liknande frågor ställdes förvisso redan under 

1800-talet men har återigen blivit aktuella. Utanför den kommunala planeringens bord kan ”guerilla 

gardening” ses som uttryck för politiska ställningstaganden i samma riktning.  

 

En annan aktuell trädgårdspolitisk fråga rör spridningen av ”främmande” växtarter. I olika delar av 

världen uppmärksammas idag nya arter som ett hot mot den ekologiska balansen. Många är växter 

som införts genom trädgårdsodling. I andra sammanhang kan dessa växter betraktas som delar av 

den odlade biologiska mångfalden. I diskussionerna kring hoten från nya arter används ofta en 

retorik med tydliga politiska dimensioner, där spridningen av det främmande och icke-inhemska 

framställs som hot mot det som ”hör hemma” inom landets gränser. Under seminariet diskuteras 

frågor om växternas politiska dimensioner utifrån forskning om privata trädgårdsodlares förhåll-

ningssätt till växter i Norge respektive Australien.  

 

 

 

 



PROGRAM 
 
 

Torsdag 3 oktober  
Plats: Institutionen för Kulturvård, Göteborgs universitet, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5A  
Årsmöte: plan 2, ”Mark och luft” 
Seminarium: plan 2, ”Mark och luft” 
 
9.30‐10.15  Årsmöte för FORUMs medlemmar 
 
10.15‐11.00  Kaffe och registrering 
 
11.00-11.20   
Inledning av seminariet  
Anna Jakobsson, SLU Alnarp & Katarina Saltzman, Institutionen för Kulturvård, GU 
 
11.20-11.30 

Kort presentation av institutionens verksamhet inom Trädgårdens hantverk och design  
Pierre Nestlog och Evalena Öman, Institutionen för Kulturvård, GU 

 
11.30-12.00 
Folkets park i Helsingborg - ett betydelsefullt och händelserikt lustrum 
Kristina Nilén, Bebyggelseantikvarie SWECO architects, Malmö 
 
12.00‐13.30  
Lunch på Restaurang Lyktan, Konferenscentrum Wallenberg 
 
13.30‐14.15  
Stadsdelsträdgårdar för gemenskap och odling 
Agr D Marie Larsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp 
 
14.15‐15.00  
Politicising plants: invasive alien species in the garden 
Professor Gunhild Setten, Geografisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim 
 
15.00-15.45 Kaffe 
 
15.45-16.30 
Living in a weedy future: insights from the garden 
Professor Lesley Head, Australian Centre for Cultural Environmental Research, University of Wollongong 
 
16.30-ca 17.30 
Avslutande diskussion och summering av dagen 
 
 

Fredag 4 oktober  
Exkursion i Göteborg, samlingsplats meddelas senare 

 
9.00-ca 15.00 
Vi besöker områden med anknytning till bland annat Egnahemsrörelsen och aktuella stadsodlings-
projekt och vi gör avbrott för lunch vid 12-tiden.  
Exkursionen leds av Katarina Saltzman och Anna Jakobsson 



Anmälan till seminariet görs via e-post senast den 15 september 2013 (eller tidigare) till: 

katarina.saltzman@conservation.gu.se   

Ange i anmälan om du avser att delta en av dagarna eller båda, samt om du vill delta i årsmötet. 

Ange även särskilda kostbehov (allergier el dyl) vid anmälan. 

 

Deltagaravgiften är beräknad till 600 kr för båda dagarna. Vill du bara delta en av dagarna är avgif-

ten 350 kr för dag 1 (inklusive lunch och fika fm/em) och 250 kr för dag 2 (inklusive transport och 

lunch).  

 

Avgiften sätts in på Forums plusgirokonto 41 14 60–9 senast 15 september 2013. 
 
Medlemmar utanför Sverige skall använda kontonummer IBAN SE58 9500 0099 6026 0411 4609. 
BIC/Swift: NDEASESS. Bankens adress är Nordea Bank AB, SE–105 71 Stockholm, Sverige. 
 
OBS! VAR NOGA MED ATT SKRIVA NAMN PÅ INBETALNINGEN! 
 

 

Vägbeskrivning till seminariet 3 oktober:  

Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet har sina lokaler i Geovetarcentrum på Norra 

Guldheden. Adressen är Guldhedsgatan 5A, och närmaste spårvagnshållplats är Wavrinskys plats. 

Årsmötet hålls i lokalen ”Mark och luft” på plan 2 och vi stannar kvar i samma lokal för semi-

nariet. 

 

 

 

Varmt välkommen! Sprid gärna inbjudan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbilden: Silverkällans odlarkollektiv odlar grönsaker bland landshövdingehusen i Majorna. Foto: K 
Saltzman (juni, 2013) 
 


