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Sammanfattning
Stadsdelen Väster i Lund har dålig tillgång till grönytor och en tydlig avsaknad av ett
ordentligt stadsdelscentrum. Här finns dock stadens gamla Folkets park med potential
att bli en grön mötesplats. Syftet med detta arbete är att göra en analys av Folkparkens
potential och se till hur parken skulle kunna bli en mer attraktiv och funktionell
samlingspunkt. Delvis baseras arbetet på empiriskt material i form av observationer och
en enkätundersökning för att få fram vad Folkparkens besökare har för vanor och
önskningar för området delvis baseras arbetet på kommunala dokument, tidigare
inlämnade förslag, en jämförelse med andra fungerande parker och tidigare gjorda
arbeten som berör planering av stadsrum vars teorier jag applicerat i mitt arbete.
Resultatet av mitt arbete är utformat som en sammanfattning av inhämtat underlag,
vilken jag sedan baserar min diskussion på. I rekommendationerna utelämnas
folkparkshuset eftersom jag tror att kommunen i dagsläget inte vill finansiera den
ombyggnad som krävs för att få in någon verksamhet i huset. I stället föreslår jag att öka
just parkens attraktivitet för att på så vis öka intresset för att investera i huset.
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Figur 1. Ortofoto över Lund, hämtat från Lantmäteriets digitala kartbibliotek. Folkparken är inringad i rött.

1. Inledning

Begreppet Folkpark började användas redan under 1700‐talet och kommer ifrån
tyskans Volkgarten. Den ursprungliga betydelsen av en folkpark var prydnad för
städerna i form av oaser med gräsplaner, fontäner, trädplanteringar, byggnader som
vittnade om nationens historia, statyer av avlidna hjältar och monument över viktiga
händelser. Dessa parker skulle vara mötespunkter för alla samhällsklasser. Helt enkelt
en offentlig park. Exempel på en sådan park utomlands är den välkända Central Park i
New York. I Sverige har dock begreppet folkpark kommit att ändra betydelse och
förknippas numera med de parker som uppkom kring början av 1900‐talet på
arbetarrörelsens initiativ.1
Folkparken i Lund anlades år 1895 och är en av de första folkparkerna i landet. Under
dess glansdagar i början av 1900‐talet var den en älskad samlingspunkt för lundaborna.

1
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Framför allt då för arbetarklassen. Sedan 50‐talet, i takt med att välfärden ökade i
Sverige, och folkets fritidssysselsättningar ändrades, minskade intresset för parken.
Folkparkshuset står idag tomt och öde och parken används främst som genomfart för
cyklister eller fotgängare. Jag vill göra detta till en välbesökt mötesplats för folket i Lund
igen. Eftersom Väster har begränsad tillgång till grönområden inom stadsdelen samt
längst till de rekreationsområden som finns öster om Lund är det viktigt att då ta vara
på de få parker som finns och göra dessa så attraktiva som möjligt.

1. 1. Bakgrund
Städerna växer och utvecklas hela tiden. I takt med att naturmarker tas i bruk för utökad
bebyggelse minskar tillgången till grönområden per person inne i staden. Mot bakgrund
av detta är det viktigt att förstå hur befintliga parker och andra grönområden kan
förvaltas, förändras och förbättras för att bättre uppfylla de viktiga funktioner de kan ha.
Folkparken i Lund är det exempel som diskuteras här men en del exempel är principiellt
viktig och skulle kunna diskuteras även på en generell nivå.
År 2010 skrev jag min B‐uppsats för Landskapsvetarprogrammet om grönstrukturen i
Lund. Jag ville med detta komma fram till om det fanns någon hierarki mellan parkerna i
fråga om skötsel och bevarande och i sådant fall varför. Allt eftersom mitt arbete
fortskred framkom det att grönstrukturen i stadsdelen Väster var dåligt fungerande.
Eftersom jag själv bor i denna stadsdel kunde jag intyga att detta till stor del stämde med
min egen uppfattning. Vad som dock inte helt framkom var varför Folkparken, med sitt
rika kulturarv, var underprioriterad i jämförelse med andra grönområden i Lund.2 Jag
vill därför med detta arbete, som en förlängning och fördjupning av min tidigare
uppsats, sätta mig in mer i Folkparkens situation och se om jag genom egna
undersökningar och genom litteraturstudier kan förstå hur parken kan förbättras. Jag
vill också göra ett förslag till hur man skulle kunna gå tillväga för att öka Folkparkens
betydelse för såväl de boende i området som för hela staden.

1. 2. Frågeställning:
•

Vad har Folkparken för potential idag att bli en attraktiv mötesplats för
invånarna på väster och för hela Lunds stad?

•

Vad kan man göra för att öka intresset och betydelsen av Folkparken för såväl de
boende i området som för hela staden Lund?

2. Metod och material

Syftet med detta arbete är att göra en omfattande beskrivning av parken för att få fram
dess potential att bli mer attraktiv och levande än idag. Jag försöker därmed i mitt
arbete att ta upp så många aspekter som möjligt rörande parklandskap.
Landskapsvetenskap som tvärvetenskaplig utbildning ger en inblick i de olika
instrument som kan användas för att få en så omfattande bild av landskap som möjligt.
Syftet är att denna analys ska vara så genomlyst som möjligt från olika perspektiv och ta
upp aspekterna historia, natur, kultur, ekologi, mänskliga behov, verksamheter,
kommunikation och finansiering.
2

Meiby, s. 17
5

Vt 2011
Arbetssättet har varit interdisciplinärt. Med detta menas att flera olika metoder, från
flera vetenskapliga fält har använts. Dessa inkluderar en litteraturgenomgång, empiriskt
material och sammanställning och utveckling av kartor med CAD. Sökandet efter
information har inte varit knutet till någon tidigare föreställning om hur arbetet bör
fortskrida. Metoderna har istället knutits till lokalen i enlighet med hur arbetet har
utvecklats. Med detta kan man även säga att det till hög grad tillämpats ett situerat
kunskapssökande.
En metod som använts är egna observationer i parken. Dessa ägde rum under två dagar:
fredagen den 20/05‐ 2011 och lördagen 21/05‐ 2011. De utsatta tiderna för detta var
09:00‐ 09:20, 12:00‐ 12:20, 15:00‐15:20, 18:00‐ 18:20 och 21:00‐21:20. I samband med
observationerna samlades även information in från besökarna. Detta empiriska material
baseras på ett frågeformulär, se bilaga 1.
Observationerna gjordes främst för att se hur parken används idag och vilka områden
som kopplas till vilken aktivitet. För att få möjlighet att se Folkparkens fulla potential
ägde observationerna rum de dagar då vädret var som mest inbjudande. Fredagen
valdes då delvis vardagliga aktiviteter delvis helgaktiviteter syns och lördagen för att se
hur många lediga som lockades till parken dagtid.
Undersökningen med frågeformulär gjordes för att få en inblick i vilka vanor folket hade
i parken samt vad deras önskningar var. Vid utfrågningarna märktes ganska snart att
flera svar överensstämde relativt tydligt med de lokala mediernas senaste skriverier
kring Folkparken (dessa tas upp senare i arbetet). Influenser från media har tagits i
beaktning vid sammanställningen av resultaten. Antalet parkbesökare som var med i
intervjudelen är 34 stycken. Fördelningen av de svarande i fråga om kön och ålder är
relativt jämt fördelad med undantag för åldersgruppen 0‐14 år. Anledningen till detta
var, som man även kan se i mina observationer, att gruppen inte befann sig i parken i så
stor utsträckning som övriga åldersgrupper under mina besök.
Självklart hade en mer omfattande observation samt mer omfattande
enkätundersökning behövts för att få en helt rättvis bild av Folkparkens användning
idag. Syftet för den sammanlagda landskapsvetenskapliga analys av området var dock
att ge varje aspekt som tas upp, lika mycket utrymme. Hade mer tid ägnats åt den
empiriska delen vore risken att denna del blev överrepresenterad i såväl resultatet som
diskussionen.
För att få fram information om Folkparkens historia har främst Bengt Karlssons bok
Folkets park i Lund och Lund utanför vallarna skriven av Bevaringskommitén på uppdrag
av Kommunstyrelsen i Lund använts. Mycket information om parkens historia kommer
även från rapporter och tidigare planer genom Stadsbyggnadskontoret i Lund.
Institutionerna Park‐ och Naturförvaltningen, Kultur‐ och fritidsförvaltningen,
Lundafastigheter och Riksantikvarieämbetet har kontaktats för att få fram hur parken
används idag samt vilka värden den har. Eftersom all information kring parken är
utspridd till olika förvaltningar i form av rapporter från möten, förslagsinlämningar men
mera har det varit mycket svårt att få en samlad bild hur parken har utvecklats och hur
den fungerar i nuläget.
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Genom min tidigare B‐uppsats fanns redan tillgång till ett visst underlag. Detta visade
dock främst på skillnader parker emellan i Lund. Förkunskapen om vilka källor som
kunde vara användbara var dock till stor hjälp. På internet har Lunds kommuns
hemsida, Grönstruktur‐ och Naturvårdsprogrammet och Översiktsplanen varit
användbara för att komplettera tidigare nämnd information. Genom internet hittades
även en fladdermusinventering som gjorts i området, information om fungerande parker
belägna i andra delar av landet och teknisk information kring vissa delar av mitt
slutgiltiga förslag.
Eftersom jag föregående termin läste landskapsarkitektur har jag därifrån haft tillgång
till ett CAD‐ program, vilket främst har använts för att visualisera förslaget. Den tidigare
tanken var att använda gamla kartor från Lantmäteriet för att se Folkparkens utveckling
genom åren. Tyvärr fanns endast en Häradsekonomisk karta från 1910 och en
Ekonomisk karta från 1968 att tillgå. Dessa visade varken trädbestånd eller byggnader i
parken. På grund av detta magra utbud valdes denna metod bort. Jag har dock använt
mig av tidigare inventeringar av vegetation som gjorts i parken för att visualisera
trädbeståndets ålder idag. Kartor från Lantmäteriet har använts såsom Ortofoto och
Fastighetskartan över Lund. Dessa har tillsammans med en plan från Park‐ och
Naturkontorets Parkförnyelse 1998‐2001 varit en del av underlaget för att skapa flera
av mina bilder.
Utgångspunkter för förslaget har varit de naturliga‐ och kulturella aspekterna,
lundabornas önskningar och behov och en teoretisk del baserad på Jan Gehls grundteser
och ett belysningsprojekt som gjorts i Jönköpings lasarettpark. Jag tog även fasta på
teorier som kommer från Miljöpsykologi. Efter en kurs i ämnet under våren 2011
vaknade intresset att även använda detta som instrument till planerandet. Vissa delar
härifrån är baserade på text ur boken Environmental Psychology av Bell och vissa delar
kommer från kursansvarige Thorbjörn Laikes föreläsningar.

3. Disposition

Arbetet är uppdelat så att först kommer teori‐delen där jag söker inspiration och
hjälpmedel för att förstå och kunna analysera de uppgifter jag samlar in om Folkparken.
Denna teoretiska del har praktiska exempel för hur man planerar ett bra parkområde
och baseras på en tolkning av hur man kan tillämpa arkitekturteori och miljöpsykologi.
Därefter kommer ett avsnitt om Folkparkens bakgrund och historia med en separat del
om tidigare planer som funnits för parken. Därefter kommer en beskrivning om hur
parken ser ut idag med vilka värden, ekologiskt och kulturellt, som parken har, vad för
verksamheter som finns här och vilka som använder parken. Här kommer bland annat
resultaten från de egna observationerna. Därpå följer en redovisning av de svar som
kommit in från enkäten över vad besökarna idag önskar att få ut av området.
Resultatet av mitt arbete presenteras i form av en sammanställning av mitt material.
Detta följs av en diskussionsdel där jag gör en tolkning av mina resultat och visualisera
dessa i rekommendationer för hur parken kunde utformas för att öka attraktiviteten.
Slutligen kommer lite avslutande tankar kring Folkparken.
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4. Teori
4.1. Utformningen av offentliga rum
4.1.1. Jan Gehls syn på människovänliga stadsrum
I mitt arbete stödjer jag mig på Jan Gehls grundteser. Jan Gehl är en arkitekt från
Danmark, som har skrivit en populär bok, Life between the buildings, baserad på 5 års
stadslivsstudier i Köpenhamn. Denna fokuserar på vad de offentliga stadsrummen kan
ge oss och tar upp sambandet mellan uteaktiviteter och den fysiska miljön, något som
mina rekommendationer för Folkparken främst baseras på. Nedan följer en kort
redovisning av Jan Gehls tankar kring stadsplanering. 3
4.1.1.1. Den fysiska miljön ska anpassas efter människors aktiviteter och behov
Jan Gehl menar att man kan dela in människors uteaktiviteter i tre kategorier som i sin
tur har olika krav på den fysiska miljön:
• Necessary activities: dessa kan sammanfattas som vardagsaktiviteter såsom
matinköp, gå till skolan osv. Den kan kopplas till den största delen av
gångtrafiken som uppstår i en stad, och påverkas mycket lite av den fysiska
miljöns utformning eftersom de just är ”måsten”.
•

Optional activities: dessa kopplas till personens humör med utgångspunkt från
vädret och platsens inbjudan. Härtill kopplas de flesta rekreativa aktiviteter som
man gör utomhus, såsom att ta en promenad. Dessa aktiviteter kräver en
inbjudande utemiljö.

•

Social activities: dessa är i många fall aktiviteter som händer spontant i samband
med några av de två föregående aktiviteterna. Dessa kräver alltså endast
möjligheter till kontakt med andra människor av den fysiska miljön.

4.1. 1. 2. Människor vill vara med människor
Gehl tar upp vikten av kontakt med andra människor i den offentliga utemiljön. Denna
kontakt behöver dock inte innebära speciellt tydlig interaktion med andra personer. Den
handlar endast om att vara med och se och höra människor omkring sig. Att bara se eller
vara i närheten av andra människor är mer eftertraktat än de flesta erbjudanden de
offentliga stadsrummet har att bjuda på. Vad utemiljön kan göra för att främja denna
kontakt är att skapa stadsrum med utrymme för möten, aktivitet osv. 4
Gehl poängterar även människans behov av upplevelser. Han menar även att den mest
intressanta upplevelsen för oss är just andra människor. Hans idé är att istället för att
satsa på kostbara arkitektoniska försök till att göra en plats mer intressant så bör man
istället främja folklivet. Människor drar andra människor, vilket i sin tur resulterar i att
nya aktiviteter uppstår bredvid de redan rådande på platsen. Klara exempel på hur man
kan främja detta är att orientera sittplatser på gator och torg i riktning mot den mest
aktiva delen av området samt främja mänskliga aktiviter såsom gatumusik, barn som
leker osv.5 Gehl tar upp vikten av att det offentliga rummet ska erbjuda aktiviteter, dock

3
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gärna i kombination med möjligheten att själv ta med sig de aktiviteter som annars
begränsas till den egna bostaden med ut också. 6
4.1. 1. 3. Arkitekturen
Gehl tar även upp hur äldre byggstilar påverkar uteaktiviteterna. Som exempel tar han
bland annat upp de medeltida städerna. Dessa växte fram oplanerat och nästan
organiskt av stadens egna medborgare vilket innebar att staden utvecklades då behovet
krävde det. Resultatet blev mycket mer rumsorienterat än de senare renässans‐ och
framåt planerade städerna. Funktionalismen under 1930‐talet innebar en uttunning och
spridning av bostäder för att säkra att ljus och luft kom in i kvarteren. Tyvärr innebar
detta också en uttunning av människor och därmed även aktiviteter. 7 Detta är något
man i hög grad kan applicera på Lund som stad. Den medeltida stadskärnan är, med sin
intensitet, orgelbundenhet och gröna oaser ett tydligt centrum för aktivitet, medan de
nya kvarteren utanför den gamla vallen blir till blåsiga och sömniga transportsträckor.
4.1. 1. 4. Sociala avstånd
Gehl tar funktionalismens stadsbyggnadsideal, med luftiga platser, och applicerar denna
på vad han kallar ”sociala avstånd”. Han menar att det är först på 100 meters avstånd
som det ”sociala synfältet” börjar, då man kan se kön och ålder på en annan person. På
30 meters avstånd kan man känna igen människor man inte är särskilt bekanta med och
på 25 meters avstånd blir det möjligt att uppfatta den andres känslor och stämning. Han
gör även en koppling till teatern där avståndet mellan scenen och de yttre
åskådarplatserna fodrar överdriven sminkning och mimik för att skådespelarna ska
kunna kommunicera känslor så att åskådarna uppfattar. 8Detta påverkar gaturummen.
Mindre rum såsom smala gator med låga hus, upplevs som mer varma och personliga än
områden med höghus och stora avstånd. Dessa skilda rum ger också olika
förutsättningar för att aktiviteter ska fortplantas och stimuleras. Ser man någon göra
något lockar det ofta en själv att vilja göra detsamma. I områden där aktiviteterna dock
blir för spridda i tid och rum, är det svårt att få igång en sådan process. Risken med detta
vid exempelvis höghus är att avstånden mellan människor blir så spridd att området
upplevs tomt, vilket resulterar i att ingen vill uppehålla sig där då det känns otryggt.
Tomheten lockar då till sig kriminalitet och vandalism. 9 Att känna sig trygg på en plats
kräver i många fall att denna har en tydlig närvaro av människor. Det ska vara ett
område där många människor färdas eller uppehåller sig, med god utsikt mot de
omgivande platserna. Ett rikt gatuliv inger känslan av trygghet i att flera kan hoppa in
och komma till undsättning om någonting skulle inträffa. 10
De sociala avstånden bör man tänka på även vid utformning av torg, parker och
gaturum. En plats ska inte vara för bred. Då försvinner möjligheten att överblicka
rummet och människorna däri. Det är viktigt att dimensionera rummen så att de
sammanfaller med människornas sociala synnät. Med enkla nummer kan man därför
säga att det maximala avståndet på ett torg eller plats bör vara 100 meter. 11
6
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Han tar även upp bilismen som en anledning till den mer negativa utspridningen av
människor och aktiviteter. Denna isolerar och avgränsar funktioner i staden vilket kan
leda till segregation av människor under deras utemiljöaktiviteter. Därför anser han att
man bör försöka att få så många av aktiviteter som möjligt placerade intill
transportvägar med låg hastighet. Detta kunde då istället få ett positiv inverkan på
människor. Det kan fungera som en invitation. Även de från vägen kan få se och uppleva
de aktiviteter som finns i den offentliga miljön. 12
4.1. 1. 5. Gångnätet
I fråga om gångnätet anser Gehl att det planeraren främst bör tänka på är att de gående
ska kunna gå så fritt som möjligt, utan att väja för onödiga hinder. Han menar också att
människans otålighet spelar mycket in på hur gångnätet får en plats att upplevas.
Människor vill helt enkelt inte gå omvägar. Gångvägar ska därför organiseras så att de
naturligt följer den kortaste vägen mellan olika målpunkter på en plats. Gehl uppmanar
även till att använda mer organiska former för att få fram ett upplevelsevärde i
promenaden. Långa raksträckor blir för monotona. Istället är svängda och eller brutna
vägar att föredra delvis för att omväxlingen är mer upplevelserik delvis för att vinden
inte blir lika kraftig som på en raksträcka. Han anser även att nivåskillnader bör
undvikas för att rytmen inte ska störas och att promenaden ska anses psykiskt och
fysiskt ansträngande. Vid broar eller tunnlar skall därför övergången vara så horisontell
som möjligt, exempelvis genom svagt böjda broar. 13 Det är även viktigt att
fotgängarstråken ska fungera bra såväl på dagen som på kvällen. Detta kräver bra
belysning som lyser upp både personer och deras ansikten. Bra belysning ger en större
trygghet att vistas i området kvällstid, samt att det fodrar upplevelsen av att se andra
människor och aktiviteter. Detta ljus ska även vara varmt, för att inge en känsla av
trygghet. 14
4.1. 1. 6. Uppehållsmöjligheter och kantzoner
Gehl tar även upp vikten av lyckade kantzoner och uppehållsmöjligheter. Möjligheten att
dra sig tillbaka och sitta ner är viktigt för att folk ska vilja vistas där. Han menar att
framför allt många och goda sittmöjligheter är avgörande för ett lyckat stadsrum. Det
inbjuder till aktiviteter som att sova, äta, spela spel, konversera eller helt enkelt bara
sitta och titta på människor. Sittplatserna ska gärna vara i kantzonen, i lä för vind, med
möjlighet till sol och skugga samt med en överblick över resterande platsen. 15 ” Han
talar även om primära och sekundära sittplatser. Med detta menar han att det ska finnas
såväl riktiga sittplatser placerade på de bästa ställena, såväl som trappor, socklar,
räcken osv. som kan fungera som sittplatser när det behövs flera. På detta sätt finns det
tillräckligt med sittplatser då behovet är stort, samt ser inte lika tomt och övergivet ut,
när behovet är mindre. 16
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4. 1. 2. Miljöpsykologi
Jag har som en del inför mitt förslag försökt ta in läran om Miljöpsykologi. Detta för att få
en högre kvalité på mina rekommendationer. De aspekter jag tycker är viktigast att ta
upp i detta sammanhang är känslan av säkerhet, parker som rekreativa miljöer och hur
oljud påverkar människan.
4.1. 2. 1. Säkerhet
Främst äldre kvinnor eller personer som tidigare har varit med om brott kan uppleva
rädsla i det offentliga rummet. Människan gillar naturligt platser där överblicken är fri
och där det finns möjligheter att ta skydd. Belysningen är en viktig del för att folk ska
känna sig trygga. Det ska inte bara vara så ljust som möjligt, utan det är även viktigt att
det är rätt kvalité på ljuset, dvs. rätt färg. Man kan i stora drag lista upp vad den allmäna
bilden över otrygga områden är. De är:
• Mörka gångar
• Ödsliga miljöer
• Platser avskiljda genom tätt buskage
• Stora parker
• Miljöer som signalerar vandalism
Även hur människor knyter an till miljön på olika sätt, genom användning, spår eller
hävdande, har betydelse för hur trygg man känner sig i ett område. Ett stort namn inom
Miljöpsykologin, Oscar Newman, har kommit på ett sätt att öka känslan av trygghet i sitt
eget kvarter. Han använder sig att människans behov av ett eget område. Detta kallas
territorialitet och handlar i korta drag om att människor sprider ut sina saker på en
plats för att visa ett visst ägande av platsen. Ett tydligt exempel på detta är att man
sprider ut sina kläder eller böcker kring platsen man sitter på för att folk inte ska sätta
sig för nära, utan för att tydligt visa att platsen tillhör en. 17
4.1. 2. 2. Rekreativa miljöer
Det finns miljöer som minskar stressen hos människor och istället verkar rekreativa.
Detta är framför allt naturnära miljöer. I staden är det viktigt att ha gröna oaser dit man
kan fly från samhällets stress och press, uppleva naturen i stillhet och se hur årstiderna
växlar. Sådana platser har även mycket positiva effekter på sjuka människor då de
bidrar till att folk tillfrisknar fortare. 18
4.1. 2. 3. Oljud
Buller och oljud kan störa människor och leda till stress. I rekreativa miljöer gäller det
därför att hålla bullernivån så låg som möjligt. Buskage kan i viss mån fungera som
ljuddämpande barriär mot bullriga vägar. 19 Per Hedfors, ett känt namn inom
ljudforskning, menar dock att vegetation snarare fungerar som bullerkamouflage än
bullerdämpning. Ljuden omkring oss är viktig då den bär på information om platsen.
Därför är träd‐ och buskridåer viktiga för parker, då de susar i vinden och hyser fåglar
som kvittrar. Alla dessa ljud kan i viss mån överrösta bullret från vägarna utanför
området och har en positiv inverkan på parken som ett naturområde. 20
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4.1. 3. Belysning
Belysning är en viktig del för att skapa en trygg miljö kvällstid. Vad jag anser är ett lyckat
exempel på belysning i parkmiljö är Lasarettparken i Jönköping. Detta exempel
överrensstämmer med de principer för belysning som jag redan nämnt från
Miljöpsykologin och Jan Gehl grundteser. Jag har här sammanställt de metoder man
använt sig av i Jönköping för att skapa ett område med belysning som inger en trygg
känsla samtidigt som den inte behöver innebära en ökning i fråga om energiförbrukning.
Vad som direkt tas upp i arbetet är att belysningen ska anpassas efter människors
behov. Grönskan i form av buskage och träd är vad som gör parker attraktiva och vackra
under dagen. Denna avskildhet från hus och vägar som man så gärna uppskattar under
dagtid blir dock negativ efter mörkrets inbrott. I mörkret uppfattar man sämre parkens
utformning. Denna minskade översikt gör att orienteringsförmågan minskar och
människor känner sig osäkra då det inte har samma möjlighet att upptäcka faror och
hot. Därför är det viktigt att genom belysningen tydligt gestalta de olika rummen som
finns i området. 21
Vägar och stråk behöver självklart belysas för att besökarna ska förstå parken och dess
utbredning. Detta görs bäst i form av stolpbelysning som lyser upp de vertikala ytorna.
Det är dock även viktigt att lysa upp målpunkter och entréer för att öka
orienteringsförmågan. Att belysa stora träd underifrån är ett bra sätt att skapa
målpunkter eller riktmärken som syns på långt håll. Effektbelysta träd och buskar
passar bra för att tydligt uppvisa entréer. 22
Parker ska helst belysas som rum istället för stråk. Detta är speciellt viktigt då
vegetationen är mycket omväxlande. Genom att effektbelysa buskar kan man enkelt
gestalta rummets utformning. Det är även självklart viktigt att all belysning man sätter
in inte bländar eller stör. För att bidra till en trygghetskänsla bör man även undvika kallt
ljus. 23

5. Historia
5.1. Folkparkens historia
18951910
Lunds Folkpark byggdes år 1895 och är liksom Malmös en av de äldsta i landet.24
Upphovsmakaren till folkparker och folkets hus runt om i landet var den, vid
sekelskiftet, framväxande arbetarrörelsen. Folkparken skapades som ett aktiebolag med
en tillsatt parkstyrelse som drev och utvecklade verksamheterna i parken. Man ville
framför allt ha ett ställe för sammankomster. Folkparkerna fick dock även en stark
politisk roll, då arbetarrörelsen kunde ha sina möten här.25 Parkens grönska var också
viktig. Området skulle delvis utgöra en ersättning för de sommarförlustelser som
arbetarna inte hade råd med samt erbjuda rekreation i en god miljö, som kontrast till de
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mörka lägenheter och osunda arbetsförhållanderna som på många håll rådde.26 Man kan
kort säga att folkparkerna fyllde tre grundläggande behov för arbetarna:
• Den erbjöd rekreation i en god miljö, som kontrast mot de ofta ohälsosamma
förhållanden i hemmet.
• De bjöd på underhållning till en rimlig kostnad
• De kunde användas som politisk och facklig samlingsplats.27
Folkparken i Lund placerades på muraren Anders Jönsson Anderbergs markområde
Papegojlyckan 11 på Väster. Parkstyrelsen hade vid denna tid endast två krav på
utförandet: Parken skulle dels ha en lindallé ledandes från ingången fram till
restaurangpaviljongen dels en stor öppen plats/ en gröning. Invigningen var den 1:a
maj, år 1895. Då tågade arbetarrörelsens demonstrationståg på ca. 4000 deltagare in i
en park med såväl en lindallé, som en restaurang, ett flertal lusthus och bersåer. Inträdet
var 35 öre, men då var det också fri dans. Folkparken i Lund skulle, med sin storhet,
locka flera 1:majtalare som Bengt Lidforss och Ernst Wigforss.28
De första åren dominerade musiken och dansen då folkparken bjöd på ordentliga fester
för såväl barn som vuxna. År 1897 öppnades dock Thalia, en utomhusteater. Året därpå
utökades även parken mot norr, samtidigt som man fick tillstånd att servera öl. Vid
denna tid var parken mycket välbesökt.29
Efter ett tag kom Bjärreds Saltsjöbad att börja konkurrera med parken om arbetarna
under sommarhalvåret. Detta ledde så småningom till ekonomiska problem. Trots detta
fortsatta arbetarrörelsen att investera i parken. Man anlade en ny dansbana, gjorde en
tillbyggnad på friluftsteatern och köpte cigarr‐ och godiskiosker. År 1907 fick parken
även en ny entré som efter sitt utseende kom att kallas för Möllan.30
År 1907 inköptes till och med två björnar och tre apor från Lundautställningen. Trots
den goda responsen parken fick av detta, såldes björnarna redan ett år senare till
charkuterihandlaren Holmgren.31 Djurhållning av olika arter fortsatte ända fram till 60‐
talet.32
Trots ekonomiska förluster så behöll parken sin funktion som ideologisk arena och
diskussionsforum för fackliga och allmänpolitiska frågor. Parken var samlingsplatsen
vid strejker, lockouter och agitationsmöten. Den spelade framför allt en stor roll under
Storstrejken 1909 och Metallkonflikten 1945. Den skapade framför allt sammanhållning
arbetare emellan och under strejker kom arbetarna gärna och jobbade på att förbättra
parken istället.33
26

Ryding, s. 289
Karlsson, s.7
28
Karlsson, s. 9- 14
29
Karlsson, s. 15 ”f.”
30
Karlsson, s. 21, 55
31
Karlsson, s. 115
32
Ryding, s. 289
33
Karlsson, s. 21, 129
27

13

Vt 2011
19101920
Första noteringen från en hantverksmässa i parken är år 1912. Denna kom senare att
döpas om till Lundamässan och blev ett återkommande inslag genom åren.34
Åren 1914‐17 innebar Världskrig och ransoneringstider i hela Europa. Trots att
kostnaderna för gemene man ökade kom lundaborna till parken.35 År 1916 började till
exempelvis kolonisterna hålla sina trädgårdsutställningar i parken.36
År 1918 startade ungdomsgruppen Frihet i Lund. Detta var med sina 500 medlemmar
den största ungdomsklubb i landet. Frihet, som senare skulle komma att kallas SSU,
hade sina möten och fester i parken från 1920‐ till 40‐talet. De hjälpte även den övriga
arbetarrörelsen med att bygga upp parken.37
Under tjugotalet höll Arbetarkommunen och SSU många politiska möten i parken.
Arbetslösheten var vid denna tid stor. Man samlades i parken tillsammans med
strejkande järnarbetare och lockoutade byggarbetare. Parken ställde upp genom att
upplåta lokaler gratis och bistå ekonomiskt.38
1920 1930
Under tjugotalet var även många andra aktiviteter igång i parken. Det var nu man
verkligen kunde kalla den för Nöjesparken. Här fanns spel, karuseller, dans och
underhållning i form av sång, cirkus och teater. 1924‐25 byggdes Storan som tolvkantigt
danspalats. Klubben Frihet anordnade även många maskerader och karnevaler som
slutade i folkparken.39

Figur 2. Foto från 1927 av dansrotundan Storan. Foto:
Astrid Nilsson. Hämtat från Folkets park i Lund en
100årig historia 18951995, s. 58.
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Idrott var även det en framträdande aktivitet och fackföreningarna och SSU spelade
mycket korpfotboll här under 1920‐ och 30‐talen. I slutet av tjugo‐talet utvidgades
parkområdet mot norr och man andlade två mindre fotbollsplaner på trädgårdsmästare
Lundbladhs markområde. Så småningom tog den centrala idrottsplatser över allt fler
arrangemang men trots detta kom parken och dansbanorna att fortgå vara en
samlingspunkt för bland annat Lunds Bollklubb och Lunds GIF.40
19311940
Trettiotalet innebar kris, massarbetslöshet och depression. Med sin folkrörelsetradition
skulle Folkparken komma att spela såväl en social som en väldigt viktig politisk och
facklig roll. Per Albin Hansson och Tage Erlander var några av de många talare som kom
hit.41
Samtidigt utökade folkparken sin verksamhet. Förutom Frihet började klubbar med
yngre medlemmar, såsom Unga Örnar och Sagostunden att bedriva sin verksamhet i
parken. År 1935 hölls den första baddräktsvisningen.42 År 1939 revs Thalia och en riktig
teater byggdes. Samtidigt moderniserades restaurangen. Det var dock svälttider som
rådde, vilket innebär att finansiering var svår att få. Just för ombyggnaden av
restaurangen fanns ett förslag om att få hjälp av Systembolaget, mot att detta istället fick
öppna en butik i parken. Det förslaget antogs aldrig.43
1940 1950
På fyrtiotalet fortsatte de ekonomiska problemen. Världskriget innebar beredskaps‐ och
Ransoneringstider, vilket fick besökarantalet att minska. Restaurangpaviljongen, kaféet
och bierhallen ersattes av en liten uteservering kallad Kaffestugan. Den gamla
restaurangen byggdes om igen 1944 och nyinvigdes som Tyrolen. Fler investeringar
som gjordes var att en ny entrégata med ljuspelare, en radiobilbana, en barnteater, en
minigolfbana och en ny Polkett anlades. Allt detta trots krigstider.44

Figur 3. Tyrol vid invigningen 1944. Foto Jensen/ Kulturen. Hämtat från Lund utanför vallarna, del II, s. 290.
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1950 1960
Efter årtionden av investeringar gjorda på lånade pengar kom under 50‐ och 60‐talen
Folkparkens nedgång. Detta berodde dock inte så mycket på just slösande. Runt om i
landet gick folkparker i konkurs och blev tvungna att lägga ner. Dessa hade först anlagts
som ett alternativ för arbetarna som tidigare inte hade råd med egna sommarstugor. I
takt med att välfärden blev högre ökade också tillgängligheten till bil, TV och
sommarstugor. Dessa ändrade fritidsvanor gjorde att Folkparkerna förlorade sin sociala
roll.45 Trots detta fortsatte investeringarna i parken. År 1952 anlades till exempel en
karusell, en loopingbana och en fontän.46
Allt eftersom gick Folkparksteatern sämre och i mitten av 50‐talet var man tvungen att
lägga ner den. Detta var bara en i ledet av förluster som kom under 50‐talet.
Parkstyrelsen försökte sig på en räddningsaktion år 1957. De summor som krävdes för
att bevara parken var dock för stora för att den samlade arbetsrörelsen skulle kunna
ställa upp.47 Året efter lades en socialdemokratisk motion om kommunalt stöd till
folkparken, alternativt inköp. Denna avslogs och istället såldes parken till Svenska
Riksbyggen.48

Figur 4. Karta som illustrerar de tidigare byggnader som funnits i parken. Exempel på vad som syns är Storan
belägen på samma plats som den idag befintliga byggnaden. I kartan syns även Svenska Riksbyggens planer om
höghus under 1960talet.
45
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19601970
Riksbyggens första plan över parken kom i början av 60‐talet. I denna ingick 8 höghus
på 8 våningar med eternitplattor som fasad. Denna avslogs dock. Den nya planen
Riksbyggens kom med innebar istället 3 höghus som endast skulle vara i parkens norra
del. Detta förslag beviljades, något som fick socialdemokraten Agne Gustafsson att
hoppa in. Han informerade folket om planerna och frågan om folkparkens framtid kom
att ingå i Socialdemokraternas officiella avsiktsförklaring, inför valet 1962.
Socialdemokraternas motion var att staden skulle köpa parken, rusta upp Storan och
göra parkområdet mer barnvänligt samt göra den till ett stort fritids‐ och
rekreationscenter. Lundaborna fick alltså som uppdrag att rädda parken. Detta gav
också utslag: socialdemokraterna fick nästan 50% av rösterna i valet. Trots detta kom de
borgerliga till makten, på grund av dåtidens valsystem. Det starka opinionsläget fick
folkpartiet att ändra sig och år 1963 köptes parken av staden. Riksbyggen fick i utbyte
ett annat markområde i Lund att bygga på. Renoveringarna som parken behövde
genomfördes dock inte. Det år 1965 demokratiskt fattade principbeslutet om att rusta
upp och bygga till folkparken blev inte av. Parken arrenderades istället ut i 13 år. Under
denna tid förföll parken med dess byggnader mer och mer för varje år.49
19701980
Under 70‐talet genomgick folkparken en svag upphämtning. Den uppmärksammades nu
som en del av stadens kulturarv. Storan drog också fortfarande faktiskt en hel del folk
för att dansa om lördagarna. Lokalen var dock i dåligt skick. År 1974 fanns det planer på
att bygga om Storan. Istället revs den och Tyrol året därpå och ersattes av arkitekten
Bengt Edmans nybyggnad.50 Den nya byggnaden kom tidigt att kritiseras. Den upplevdes
av många som ful och ofärdig. Med sina råa material kom vissa att kalla den för Bunkern.
Husets förlorade sin tänkta mångsidighet då dess primära funktion som danslokal
syntes för mycket i arkitekturen och istället kom att begränsa möjligheterna för
nybyggnaden rejält.51
19801990
Efter 13 år såg kommunen ingen vinst i att bedriva någon verksamhet i lokalerna och
uthyrningen avvecklades. År 1991 bommades lokalerna igen och parken utlystes till
salu. Det blev en kombinerad arkitekt‐ och anbudstävling, där samtliga förslag
innefattade bostadsbyggande i parken. För folkparksbyggnadens funktion kom förslag
som kyrka, skola, parkeringshus och även rivning. Detta resulterade återigen att folket
ryckte in och bildade opinion för att bevara parken. Politikerna bestämde då att området
skulle bevaras som park och att folkparksbyggnaden skulle renoveras, för att sedan åter
öppnas för uthyrning.52 Lundafastigheter fick ta hand om uthyrningen av byggnaden
medan tekniska förvaltningen fick ansvar att förvalta parkområdet.53
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Nutidshistoria
Den åttonde december, 1994, beslöt kommunfullmäktige att folkparken skulle göras till
allmän parkmark i detaljplan. På detta sätt säkerställdes folkparken som grönområde
för stadsdelen Väster.54 Sedan 1998 hyrde även Kultur‐ och fritidsförvaltningen, under
en tid, folkparksbyggnaden till diverse kulturarrangemang. Detta visade sig dock inte
vara särskilt lukrativt. Av besparingsskäl bad därför Kultur‐ och fritidsförvaltningen om
tidigare uppsägning av hyresavtalet.55 År 2002 fick de igenom sitt ärende och
Folkparken stod än en gång tom. Förhyrningen av de tillhörande 150 parkeringsplatser
vid Gråsparvsvägen sades, i detta samband, också upp.56 Kommunkontoret menade vid
denna tid att den befintliga byggnaden inte kunde finansieras genom uthyrning. Enda
möjligheten som ansågs finnas för att öka hyresintäckterna var att göra omfattande
ombyggnader av huset.57
År 2004 gick frågan om byggnaden upp igen. Kommunkontoret fick i uppdrag att
tillsammans med Lundafastigheter och Kultur och fritidsförvaltningen att utreda olika
alternativ för byggnaden. Den främsta frågan var huruvida byggnaden skulle hyras ut för
intern kommunal verksamhet eller extern verksamhet. Ett förslag som kom upp i
samaband med detta var att göra byggnaden till ett kulturcentrum för Väster.58 Man ville
samutnyttja Folkparken som stadsdelsbibliotek, medborgarkontor, fritidsgård,
samlingslokal, café och som föreningslokaler för Lunds invandrarföreningars
paraplyorganisation.59
År 1998‐2001 ingick parken i ett förnyelseprojekt påkostat med statliga och kommunala
bidrag för att öka parkens ekologiska värden. En dagvattendamm och flera ängsytor
anlades i samband med detta. Man påbörjade även en trädföryngring.60

5. 2. Exempel på tidigare planer för parken
Diskussionen kring vad man ska göra med folkparken har varit igång i flera årtionden.
Förslag har inneburit allt från kyrka, till musikgymnasium och föreningslokal åt
invandrarföreningar. I Lunds grönstruktur‐ och naturvårdsprogram, som är upptaget i
samband med Översiktsplanen 2010, skrivs det som rekommendation att parken bör
utvecklas genom utåtriktad verksamhet och ett café. 61. Nedan följer dock några exempel
på andra planer som stadsbyggnadskontoret genom åren fått in som förslag:
•

År 1999 tas frågan om stadsdelsbiblioteket på Väster kan använda
folkparksbyggnaden upp. I och med detta väcks tankarna om att skapa ett
kulturcentrum på Väster. 62 År 2005 beslutade Kommunstyrelsen att ge
servicenämnden i uppdrag att tillsammans med kultur‐ och fritidsnämnden
arbeta fram ett förslag till om‐ och tillbyggnad av Folkparken för just detta
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ändamål. Byggnaden skulle anpassas för användning för varierad kultur‐ och
fritidsverksamhet, samt kunna förändras över tiden. Kulturcentret skulle bestå
av: stadsdelsbibliotek med integrerad medborgarservice, scener av olika storlek
för kultur‐ och fritidsarrangemang, café, mångfuktionell utemiljö, möjlighet att
samlokalisera förskola, möjlighet till samverkan med Folkets Husföreningen och
kontor och medieverkstad för invandrarföreningen LIFS. 63
•

LIFS ville under början av 2000‐talet utveckla ett centrum för
invandrarföreningar i Folkparksbyggnaden. De skulle få kommunala bidrag som
KS beviljade. Detta förslag avslogs dock, då det delvis ansågs ta upp för stor del av
Folkparkens lokaler, som samtidigt hade tänkts skulle fungera som ett
Kulturcentrum för de boende på Väster, delvis för att ett centrum för
invandrarföreningar ansågs kunna få motsatt effekt än vad LIFS önskade. Istället
för att främja integrationen, hade det snarare kunnat öka segregationen. 64

•

Föreningen en aktiv Folkpark bildades 1994 i Lund och jobbar för att bevara
parken som park. År 1995 tog de kontakt med företaget Plan‐ och byggnadskonst
i Lund AB för att göra ett förslag på en upprustning av parken. De ville skapa ett
kommundelscentrum till stadsdelen. Kärnan i centret skulle vara den nuvarande
byggnaden. Här ville de få in kommundelsnämnden, stadsdelbiblioteket, en
fritidsgård och ett café. Förslaget för parken innebar en lummigare, mer
dynamisk miljö med organiska, slingrande former, vattendamm som på vintern
kunde användas för skridskoåkning, broar och bersåer. 65

•

Landskapsgruppen PUMA ville inkooperera Folkparken i ett rekreationsstråk
som skulle gå runt Väster. De ville förhöja attraktionskraften och identiteten på
Folkparken och göra den till målpunkt i stråket som skulle gå: Folkparken‐
Rinnebäcksravinen‐ Värpinge‐ Höje å‐ och Folkparken. Folkparken skulle vara
den självklara start‐ och målpunkten. Man ville stärka identiteten genom att
förstärka dragen från det tidigare kulturlandskapet och öka det pedagogiska
värdet. Detta uttryckte sig i plan genom en tydlig geografisk uppdelning av
funktioner: Kulturlandskapet representerades i norra delen med en äng,
åkertegar och solitärträd. I söder skulle vegetationen dominera med en
skogslund med slingrande vägar. 66
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Kultur- och Fritidsnämnden, 2006
Stadsbyggnadskontoret, 2006
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Plan- och byggnadskonst i Lund AB, 1995
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Landskapsgruppen PUMA, 1992
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6. Nuvärdesanalys

Figur 5. Kartan visar stadsdelen Väster inringat i rött. Baseras på tätortskartan över Lund, hämtat från Lantmäteriet.

6. 1. Stadsdelen Väster
Bebyggelsen i på Väster är relativt blandad med bostadsområden främst från 1900‐
1950‐talet. Stadsdelen saknar ett direkt stadsdelcentrum. Istället fungerar
Trollebergsvägen som stråk med diverse service. Gatan rymmer även infartstrafiken till
Lund från Väster och delvis söder. De mötesplatser som finns vid arrangemang är
idrottsplatsen, västers bibliotek samt folkparken. Trots att stadsdelen har två
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stadsdelsparker till utöver Folkparken, är tillgången på parkmark/invånare ganska dålig
i jämförelse med genomsnittet för Lund. Väster har även sämst tillgång till
rekreationsmark, då de flesta rekreationsområden ligger österut från Lund, och
kommunikationen härifrån är bristande. På bostadsområdet Jutahusen är tillgången på
grönytor så dålig att Väster misslyckas med att uppfylla de kriterier Lunds kommun har
satt upp för grönstrukturen genom Grönstruktur och Naturvårdsprogrammet.67
Bredvid stadsdelen ligger Värpinge som numera räknas som en del av staden. Här är
tillgången på parkmark bättre, vilket invånarna på Väster kan ta viss del av. Årtiondena
1980‐1990 byggdes ett antal flerbostadshus mot Lund. Dessa har kommit att kallas för
Nya Värpinge och ligger mycket nära Folkparken.68
Mellan nya och gamla Värpinge byggs nu vid Värpinge Gård flera bostäder för äldre
personer. Samtidigt uppförs nya bostadsrätter på såväl Donatus väg som på Måsen.
Även en förskola planeras på Måsen. På Vildanden byggs även 200 studentbostäder i
anknytning till de tidigare.69
Befolkningen är blandad på Väster. Andelen barn är dock speciellt hög på Nya Värpinge,
i jämförelse med resterande Lund.70 I närheten av Folkparken finns flera låg‐ och
mellanstadieskolor, men även Fågelskolan med elever upp till nionde klass.
I närheten finner vi också sådana verksamheter som Stadsmissionen, bibliotek, mataffär
och dagligverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Dagligverksamheten ligger direkt i anslutning till Folkparken, på Papegojlyckan, vid ett
gruppboende för personer med demens och psykisk funktionsnedsättning.

6. 2. Arkitekturen
Folkparksbyggnaden från 1976 har fått mycket kritik genom åren. Delvis på grund av de
praktiska felen delvis på grund av den hårda estetiken. Materialen är betong, tegel och
trä. Beställaren önskade en byggnad som var robust och slitstark, vilket dessa material
tillåter. En tegelmur är anlagd för att ordna parkens rum. Den delar av fritidsgården från
danshallen och den bildar utrymmen för toaletter, förråd och brandceller. Dansgolvet är
dominerande med sitt tydliga formspråk. Golvet är format som en cirkel, som klättrar
upp i trappsteg mot väggarna. Arenan var dock tänkt att inte endast användas till dans,
utan även till dagisbarnens lekar.71
Folkparksarenan skulle med sin struktur bli en naturlig område för en busshållsplats
och en gång‐ och cykelväg mot centrum. Besökarna skulle på så sätt snabbt och lätta
komma in i det tänkta caféet och alla aktiviteter som skulle råda här. Pergolan på
utsidan skulle, klädd med lövverk, väva in huset i folkparkens grönska och skydda mot
för starkt solljus under sommaren.72
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Figur 6. Befintligt folkparkshus. Fotot är taget från Lund utanför vallarna, del II, s. 291.

Problemen med byggnaden var flera. Redan från start upptäckte man att dansrotundan
försetts med otillräckliga ytor för kök och servering. Det fanns varken möjlighet att
tillaga, värma upp eller ens förvara mat på plats. Golvytornas olika nivåer kring
dansrotundan inskränkte funktionen och har bland annat gjort lokalen svår att använda
för allmänna arrangemang. De första åren lyckades man hyra ut byggnaden till en
dansarrangör som hette Laneryd. Därefter till fritidsgårdar som då och då höll disko för
ungdomar. Dagtid förekom främst bingo eller dans för pensionärer.73
Lundafastigheter ansvarar idag för att hyra ut folkparkshuset. Den stora lokalen som
tidigare bland annat använts till dans, står idag helt tom liksom vissa andra lokaler i
fastigheten. Anledningen till detta är att byggnaden är i gravt behov av renovering innan
någon verksamhet kan flytta in här. För skattebetalarna kostar huset ändå en halv
miljon i drift årligen.74 Några mindre lokaler hyrs dock ut till Kultur och
Fritidsförvaltningen, där de bland annat har baby‐café på söndagar.
Skriverierna i lokala medier om Folkparken har varit ganska omfattande den senaste
tiden. Kultur‐ och Fritidsförvaltningen lämnade nämligen nyligen in en utredning över
hur mycket en ombyggnad av Folkparkshuset till Kulturcentrum Väster skulle kosta.
Tyvärr finns det ingen verksamhet i Folkparken idag som kan dra in de pengar, som
detta skulle kosta.
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Hellman, 2002
Skånskan, 2011-05-10
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6. 3. Vägar
Söder om parken ligger Trollebergsvägen som rymmer infartstrafiken av bilar från
Väster till Lund. Här finns även en busshållplats i direkt anslutning till den södra entrén.
Öster‐ och väster om parken ligger bostadsgator med även viss busstrafik.
Från parkens östra del till den västra går ett asfalterat gång‐ och cykelstråk rakt genom
parken. Detta leder i öst mot bostadsområden och så småningom centrum. I väst leder
detta mot bland annat Värpinge, Fågelskolan och så småningom Nova Lund. Västerut
går även ett gång‐ och cykelstråk längsmed hela nedre delen av parken.
Längs kantzonerna i parkens södra del leder en stig, denna korsas i sydväst av två stigar
som leder upp mot varsin ände av folkparkshuset. Längre fram delas stigen upp och
drar förbi bersåerna i vars en riktning.
I den norra delen av parken finns en delvis asfalterad delvis upptrampad stig i
anslutning till bostadsbebyggelsen norr om parken. Likaså finns upptrampade stigar i
den nordöstra delen som går från gång‐ och cykelstråket till bostadsbebyggelsen norrut.

Figur 7. Karta över befintliga cykel och gångvägar i parken. De starkt orangefärgade illustrerar de vägar som främst
används av parkbesökarna.
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6. 4. Rumsindelning
Man kan enkelt dela in Folkparken i två rum: den norra delen och den södra delen som
skiljs åt av ett asfalterat gång‐ och cykelstråk.
Den norra delen av parken innehåller en damm i väster omgivande av relativt tät och
frodig vegetation, en klippt fotbollsplan med lätt förfallna mål därtill i mitten och österut
ett lätt kulligt område med stigar som går mellan gång‐ och cykelstråket och
bostadshusen norrut.
Folkparkshuset ligger i direkt anslutning till den södra delen av parken. Annars ramas
delen in av en tät vegetation och höga gamla träd. Främst domineras dock området av en
stor gräsyta. En dag om året firas Västerdagen i Folkparken. Då fylls gröningen av folk
lockade av dans, musik, tävlingar, loppis och mycket mer som Kultur‐ och Fritid har
arrangerat.

Figur 8. Kartan illustrerar den rumsliga uppdelningen av parken bestående av en södra samt en norra del, med det asfalterade
gång och cykelstråket som går från öst väst(här färgat som orange) som delar av parken.
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6. 5. Uppehållsmöjligheter
De uppehållsmöjligheter som finns i parken idag är bänkar placerade längs stigarna i
kantzonen samt i bersåerna i den södra delen av parken. Majoriteten av dessa primära
sittplatser är belägna i skugga. Det finns en betongmur längsmed en del av
folkparksbyggnadens fasad som fungerar bra som sekundär sittplats.

Figur 9. Karta över befintliga uppehållsmöjligheter. Dessa är uppdelade i primära och sekundära sittplatser. De primära
sittplatserna i parken utgörs av bänkar. Sekundära sittplatser finnes endast på ett ställe i parken, nämligen
betongmuren som går genom en del av pergolan i samband med huset.

25

Vt 2011

6. 6. Belysning
Belysningen i Folkparken idag består av stolparmaturer placerade intill gång‐ och
cykelstråket som delar av parken i en nordlig‐ och sydlig del, vid ingångarna i öst, längs
ingången i söder samt längsmed stigarna som går genom den sydvästra delen av parken.
Det finns även väggbelysning uppsatt längsmed folkparkshusets sydvästra fasad i
anslutning till pergolan.

Figur 10. Karta över befintlig belysning i Folkparken. Belysningen är i form av stolparmaturer som kartan tydligt visar är
främst knutet till de idag främst använda cykel och gångvägarna.

6. 7. Naturvärden

6. 6.1. Den första planen
I den första planen för Folkparkens utformning hade trädgårdsmästare A Andersson
placerat ut 400 träd och över 5000 buskar. I en text från 1913 beskrivs parken ha 50
bersåer med bord och bänkar. I samband med Svenska Riksbyggens köp 1958 gjordes
en inventering av trädbeståndet på uppdrag av stadsarkitektskontoret. Även 1992
gjordes en mer omfattande inventering. Denna gång i samband med att parken utlystes
till salu i form av den kombinerade arkitekt‐ och anbudstävlingen. Inventeringarna
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påvisar att vegetationen i den södra delen av parken har varit relativt oförändrad i
utförande och omfattning från 50‐talet till idag. Vegetationen som idag finns i den norra
delen av parken är på många ställen yngre och syns först i inventeringen från 90‐talet.75

Figur 11. Bilden påvisar de delar av den idag befintliga vegetationen som kan spåras tillbaka till antingen år 1992
eller 1959. Som synes i bilden är mycket av vegetationen som finns i parken idag anlaggd innan 1959.

6. 7. 2. Parkförnyelse
År 1998‐2001 var parken med om ett förnyelseprojekt då målet var att utveckla parkens
ekologiska värden. Man påbörjade på en trädföryngring samt anlade en ängsyta. I
samband med detta anlades även en damm med tillrinning från dagvattensystemet.76
Parkförnyelsen gjordes i linje med Agenda 21, som syftar till att utveckla den biologiska
mångfalden. Man ville även förstärka de naturkaraktärer som redan fanns i parken. För
att säkra trädbeståndet i parken som senare skulle kunna komma att hotas av till
exempel sjukdom, påbörjades föryngringar. Träd som planterades var i huvudsak
inhemska arter såsom ek, lönn, bok och ask. Man anlade även ängar i såväl den norra
75
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Fastigheteskontoret, 1992 & Stadsarkitektkontoret, 1959
Grönstruktur- och Naturvårdsprogrammet, 2010, s. 446
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som den södra delen av parken. En damm för dagvatten anlades i den nordvästra delen,
pulkabackar i den nordöstra delen och gång‐ och cykelstråken utvecklades. Muren som
går parallellt med Trollebergsvägen förstärktes delvis för att bevara den delvis för att
säkra parken mot vinden.77
Med en upprustning önskade man även att parken skulle få ökad social betydelse
exempelvis som mötesplats.
6. 7. 3. Naturen idag
De insatser som gjordes 1999‐ 2001 syns även idag. Några av de gamla bersåerna i
parken från början av 1900‐talet finns även kvar. Framför allt är det dock träden som
klarat sig bäst under decennier av föränderlighet.78 Parken är ca. 3,8 ha stor och har idag
en uppvuxen frodig vegetation.79

Figur 12. Bilden visar den befintliga vegetationen i parken idag. Som synes utgörs parken främst av äng och klippta
gräsytor. Ängsytorna som synes idag är främst anlagda i samband med parkförnyelsen 1999 2001.
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Dammen i den nordvästra delen får tillrinning via en bäckfåra. Vattenytan ökar
områdets betydelse för fauna och flora. Såväl vattenlevande arter såsom många fåglar
kommer hit för vattnet och födans skull. De omgivande flacka stränderna har i sin tur
fått en varierad våtmarksvegetation, vilket också bidragit till att de ekologiska värdena
ökat. Idag utnyttjas parken av bland annat skolor för naturstudier.80
6. 7. 3. 1. Flora
Man kan grovt säga att parken idag består av tre generationer träd. Det finns idag
fortfarande kvar flera av de träd som planterades vid parkens öppning i slutet av 1800‐
talet. År 2010 finns även några av de äldre exotiska träden bevarade, såsom gudaträd,
men även inhemska arter som lind, alm, bok och ek. I det södra partiet finns, bland flera
grova oxlar, troligtvis den största oxeln i Skåne.81 Under 1970‐talets senare hälft skedde,
i samband med Bengt Edmans nya folkparksbyggnad, en föryngring av träden. En viss
spontan föryngring har även skett i ridåerna.82 Under parkförnyelsen 1998‐2001
skedde, som tidigare nämnt, ännu en föryngring av träden.
Fältskiktet här är i viss mån frodigt med sippor, svalört och olika lökväxter som kommer
fram under våren i de mer lummiga delarna av parken. I den södra delen har även en
viktig faunadepå för vedlevande insekter skapats genom ditlagda trädstammar.83 I
fältskiktet hittar vi även perenner som planterades in runt millenieskiftet. Likaså
berikades gräsytor med snödroppe, blåstjärna, krokusar, vintergäck mfl. Vid pergolan
och vid vissa träd har klätterväxterna klematis, kaprifol och klätterrosor planterats in.84
6. 7. 3. 2. Fauna
Folkparken är lokal för flera olika arter. Några av dessa räknas som antingen starkt eller
akut hotade. Bland fåglar har tofslärkan lokaliserats i parken senast år 2007. Denna
räknas för övrigt som försvunnen i området. Även den missgynnade hämplingen har
setts här. Bland insekter har man senast år 2000 lokaliserat den missgynnade
kortvingen Almsavkortvinge samt den starkt hotade skalbaggen Almsavbagge i parken.
Parken har även märkts ut som en viktig lokal för fladdermöss. Flera olika arter har
observerats här, bland annat dvärgfladdermöss som verkar ha bildat koloni här i
området. Dock har man även registrerat såväl stor, gråskimlig och nordisk fladdermus
här. För att bevara Folkparken som lokal för fladdermöss är det viktigt att bibehålla
vissa naturliga element. Håliga träd, gamla grova träd och dagvattendammen bör
bevaras. Biologer som gjort dessa inventeringar anser att man även kunde öka
attraktiviteten och få hit ännu fler arter genom att sätta upp fladdermusholkar och
anlägga fler vattendrag. Vattnet skulle bland annat kunna attrahera vattenfladdermus,
som i nuläget har sitt tillhåll vid reningsdammarna söderut.85
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6. 8. Kulturvärden
Folkparken har ett kulturellt värde för de boende i Lund. Detta visas varje gång parken
hotas att försvinna. Då ställer opinionen upp och reagerar starkt mot detta. Parken är
dock inte skyddad genom kulturminneslagen eller liknande. Däremot är den skyddad i
detaljplan att bevaras som parkmark.
Vad man idag kan finna i parken med kulturhistoriskt värde är främst bersåerna från
Folkparkens storhetstid i början av 1900‐talet som nu kantar gång‐ och cykelvägen
genom parken. Även den gamla ingången från Trollebergsvägen som en gång var
huvudingången, finns kvar, om än inte så extravagant som den tidigare sett ut.
Edmans Folkparkshus kan även den räknas in i kulturarvet. Trots alla problem som
kommit för parken i samband med denna byggnad, är den en tydlig del av parkens
historia. Med sin stora vita pergola är den idag en del av Folkparkens identitet.

7. Hur används parken idag? Mina observationer.
Observationerna ger en inblick i hur parken används idag. Mina observationer ägde rum
vid 5 tidpunkter på dagen, med omfattningen 20 minuter per gång under två dagar. Med
dessa ville jag främst få reda på vilka åldersgrupper som rörde sig i parken vid vilka
tider på dygnet, hur många personer som rörde sig i parken vid olika tidpunkter på
dygnet samt vilka områden som främst nyttjades.
Det asfalterade gång‐ och cykelstråket delar upp parken i en nordlig och sydlig del.
Stråket används frekvent för framför allt genomfart. Som figur 13 och 14 visar användes
främst detta. Den dominerande andelen besökare som rör sig genom parken gjorde
alltså detta utan att stanna till. Uppehåller de sig dock i parken så är det främst i den
södra delen, mitt på dagen och eftermiddagen, då vädret är soligt. Då sätter eller lägger
sig folk på gröningen eller sitter på de nya rörliga bänkarna, som de flyttat ut i solen.
Under alla mina observationer var det endast 1 gång jag såg någon sitta i bersåerna.

Figur 13. Diagram över den procentuella fördelningen
av besökare efter område. Detta visar att det främst är
gång och cykelstråket som används.

Figur 14. Diagram över den procentuella fördelningen
av besökare efter område. Detta visar att det främst är
gång och cykelstråket som används.
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Figur 15: Diagram över könsfördelningen av
parkbesökarna under mina observationer på fredagen.

Figur 16. Diagram över könsfördelningen av
parkbesökarna under mina observationer på lördagen.

Som syns i figur 15 och 16 var könsfördelningen av parkbesökarna relativt jämn såväl
fredagen som lördagen.

Figur 17. Stabeldiagram över antal personer som besökte
parken på fredagen indelade efter åldersgrupp och
klockslag. Som diagrammet tydligt visar var
åldersgruppen 61+ starkt representerad över hela dagen
förutom kvällen. Kvällstid var den majoriteten av
besökare i åldersgruppen 1525 år.

Figur 18. Stapeldiagram över antal personer som besökte
parken under lördagen indelade fter åldersgrupp och
klockslag. Som diagrammet tydligt visar var
åldersgruppen 0 14 år starkt underrepresenterad under
de flesta tidpunkter på dagen. Åldersgruppen 15 25 år
var dock starkt dominerande kvällstid.

På fredags‐förmiddagen kom en grupp dagisbarn för att fika och springa runt och leka.
Detta var tydligen något de gjorde 1 gång i veckan. På eftermiddagen hade ett
volleybollnät satts upp på gröningen i den södra delen. Det var dock ingen som spelade
under min observation. Vid sex‐tiden, samma dag, hade en grupp på 20 personer
samlats på gröningen för att umgås och fika med sina barn.
På lördagen, på eftermiddagen var vädret varmt och soligt. Det var nu antalet personer
som stannade och uppehöll sig i parken var som störst. De flesta låg i gräset i den södra
delen men även ett par i den norra delen. Det kom även två unga män och sparkade runt
en fotboll i den norra delen. Den främsta anledningen till att folk uppehöll sig i parken
under mina observationer var dock för att rasta sina hundar.
De kvällar jag observerade parken var antalet som rörde sig genom området kraftigt
reducerat i jämförelse med resterande tider under dagen. Den dominerande gruppen
som då uppehöll sig i parken var ungdomar. (Se figur 17 och 18)
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8. Vad är lundabornas inställning och önskningar för parken? Min
enkätundersökning.
Detta kapitel baseras på det frågeformulär som gjorts för att få fram information om
besökarnas vanor samt deras inställning till parken. Denna finns som bilaga 1.
Som syns i figur 19 och 20 var könsfördelningen bland de svarande ganska jämn, liksom
fördelningen av åldersgrupper representerade med ett stort undantag från
åldersgruppen 0‐14 år. Anledningen till att denna åldersgrupp inte är lika bra
presenterad är att det inte vistades så många från den gruppen i parken vid tillfällena
jag var där. Detta är intressant med tanke på att andelen barn i området, med speciell
vikt på Nya Värpinge, är stor.

Figur 19. Diagram över fördelningen av
åldersgrupper bland de tillfrågade. Åldersgruppen 014 år
är starkt underrepresenterad

Figur 21. Diagram över hur frekvent de
Tillfrågade vistas i parken. De flesta svarande vistas
i parken från 1 gång/ dag till 1 gång/ vecka

Figur 20. Diagram över könsfördelningen bland
de tillfrågade.

Figur 22. Diagram över vilka tider på dygnet som de
Tillfrågade främst vistas i parken. De flesta vistas främst
på eftermiddagen, alternativt mitt på dagen i parken.

Undersökningen visade att de flesta tillfrågade besökte parken frekvent, från 1 gång om
dagen till åtminstone 1 gång i veckan. Se figur 21. Av dessa var det främst eftermiddagen
eller mitt på dagen som man föredrog att vistas i parken. Vissa tillfrågade
kommenterade sitt svar med att de aldrig skulle få för sig att vistas i parken kvällstid
eftersom de inte kände sig trygga i området då. Se figur 22 och 25.
32

Vt 2011
Syftena för att besöka parken var relativt olika. I enighet med mina observationer så var
det många som svarade att de oftast bara gick eller cyklade igenom parken och mer
sällan uppehöll sig här. Det var dock en del som svarade att när de väl kom hit till
parken, så stannade de till. Parken visade sig också vara lokal för promenader för
många.
Genomgående bland de 34 tillfrågade besökarna i Folkparken var att de uppskattade
området för dess grönska. Figur 24 visar tydligt detta. Många sa att det positiva med
parken var att den överhuvudtaget fanns, som en liten del av naturen, avskärmad från
vägar och hus, men ändå så nära den egna bostaden. Därför ville inte många att parkens
natur skulle ändras. Man ville inte få hit prydliga planteringar eller liknande utan bevara
den lite mer vilda vegetationen.

Figur 23. Diagram över de tillfrågades syfte med att
besöka
Parken. Genomgående var syftena att antingen
promenera i parken, uppehålla sig i parken eller bara
f fl

Figur 24. Diagram över vad de tillfrågade ansåg
positivt med parken. Dominerande ansågs grönskan
vara det posititva. Flera uppskattade dock även lugnet,
avskildheten och närheten till den egna bostaden.

Samtidigt uttrycker många att den är lite för ovårdad. De vill känna att parken tas mer
hand om. Pergolans smutsiga utseende och de gamla bänkarna var några av de saker
som de önskade man skulle fixa till. Många tog upp Folkparkshusets tomhet som en del i
att parken känns lite bortglömd och ödslig. Lugnet och fridfullheten i parken som delvis
ansågs positiv blev i vissa bemärkelser även det negativa för parken. Man önskade att
parken utnyttjades mer som en plattform för aktiviteter som den görs till exempel på
Västerdagen. Exempel på aktiviteter de tillfrågade hade var skateboardpark,
fritidscenter för ungdomar, medeltidsmarknad, disco och utomhusscen liknande vita
scenen i Stadsparken. De var framför allt aktiviteter för ungdomar som önskades till
parken.
En annan genomgående önskan var att belysningen i parken förbättrades. Flera
kommenterade att de vistades här endast på dagarna och skulle aldrig få för sig att
komma hit efter mörkret fallit eftersom belysningen var så dålig. Parken känns kvällstid
för otrygg och för avskild för att de flesta åldersgrupper ska trivas här. De enda som
verkade positiva till att vistas i parken kvällstid var ungdomar upp till 20 år.
Goda sittmöjligheter var en önskan som representanter från alla åldersgrupper hade. De
flesta tyckte att de sittplatser som finns i parken idag ser ovårdade ut och är inte
placerade där besökarna vill sitta. De tillfrågade önskade sittplatser placerade i sol med
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fin utsikt. De yngre önskade främst rörliga bänkar, så att dessa kunde flyttas efter behov.
(Se figur 25 och 26)

Figur 25. Diagram över de tillfrågades svar om vad de ansåg
negativt med parken. De flesta svarade att parken känns
ovårdad, att det saknas sittplatser, att belysningen är dålig
eller kommenterade hur synd det var att Folkparkshuset
stod tomt.

Figur 26. Diagram över de tillfrågades önskningar till
förbättring av parken. De flesta svarade att det ville få
hit bättre och fler sittplatser, att man skulle röja upp i
parken, att Folkparkshuset skulle få in någon
verksamhet eller erbjuda aktivitet, att
aktivitetsutbudet överlag skulle bli bättre eller att
belysningen skulle förbättras så att det kändes mer
tryggt att vistas här kvällstid.

9. Resultat av analys av befintlig park
Folkparken i Lund har potential att bli en mer attraktiv mötesplats och en plattform för
aktiviteter för såväl de boende på Väster som för hela Lund.
Folkparkshuset är idag dåligt fungerande och står med flera tomma lokaler. Trots detta
visas det tydligt delvis genom media och det höga antalet tidigare planer delvis genom
de tillfrågade i min undersökning att viljan finns bland lundaborna att bevara
byggnaden och skapa en funktion för denna. Av de tillfrågade i min undersökning så var
det ingen, med kritik mot husets bristande funktion, som ville att denna skulle rivas.
De natur‐ och kulturvärden som parken besitter är många. Folkparken i Lund har idag
efter 116 år i bruk en rik historia. Den är av stort kulturhistoriskt värde främst med sin
anknytning till den gamla arbetarrörelsen men även i dess nuvarande skick som ett
resultat av samhällets utveckling genom våran förändrade livsstil.
Efter parkförnyelsen som gjordes 1998‐2001 besitter parken flera naturvärden; främst
som lokal för flera olika djurarter. Parkförnyelsen har dock även bidragit till att öka de
ekologiska värdena och därmed indirekt ökat upplevelsevärdet och rekreationsvärdet
denna miljö idag kan erbjuda. Den frodiga vegetationen är det som parkbesökare jag
intervjuat främst anser vara positivt och rekreativt med området. De gamla träden har
en stor inverkan på detta. Träden bär dock även på ett kulturhistoriskt arv då det vittnar
om parkens höga ålder.
Gångnätet i parken fungerar relativt bra i nuläget. Flera av de upptrampade stigarna blir
visserligen otillgängliga för några folkgrupper då varken barnvagnar eller permobiler
kan ta sig fram på dessa. Gång‐ och cykelstråket som går från öst till väst innebär dock
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ett relativt starkt genomflöde av människor i parken och därmed en plattform för att
aktiviteter som sker i parken ska fortplantas och stimuleras.
Vad som idag är negativt för parken är delvis de tomma lokalerna i Folkparkshuset som
för många av de tillfrågade i min undersökning bidrar till att parken uppfattas som
ödslig delvis parkens funktionella utförande. Rumsindelningen i den södra delen av
parken är i enlighet med Gehl grundteser inte optimal för ett väl fungerande stadsrum.
Gröningen i detta område är för stor och dominerande för att sammanfalla med det
sociala synfältet på 100 meter. Denna stora öppna plats medverkar också till att parken
känns ännu mer tom och ödslig då det är lite folk i den.
Något som även det bidrar till att parken kan kännas tommare än den är visar sig vara är
placeringen av sittplatser. De parkbesökare jag talat med i min undersökning
efterfrågade fler och goda sittplatser. Egentligen finns det redan relativt många bänkar i
parken. Dessa är dock nästan endast placerade i skuggan av vegetation. I bersåerna är
antalet sittplatser för hög. Här får mängden sittplatser en negativ effekt, då de tydligt
syns när alla dessa står tomma, något som påverkar människor att tycka att parken
känns ödslig.
Belysningen i parken anses, av besökarna från min undersökning, som bristande. De
kommenterar även att det är en anledning till att de flesta åldersgrupper, med undantag
för ungdomar i åldern 15‐25 år, känner sig otrygga i området kvällstid. Avskildheten
från vägar och hus, som av dessa nämnda grupper, uppskattas under dagen, blir i detta
sammanhang negativt då mörkret fallit.

10. Rekommendationer till vad som bör belysas inför en
satsning på Folkparken
Folkparken i Lund har som redan sagt potential för att bli en attraktiv mötesplats för
såväl västerbor som för hela Lunds stad. Jag skulle vilja visualisera min tolkning av
resultaten i form av rekommendationer för vilka delar av parken som bör prioriteras.
Tidigare planer som funnits för folkparken har varit i samspel med Folkparkshuset.
Planernas grund har legat i att införliva någon slags verksamhet i huset. Själva parken
har varit det sekundära. Alla verksamheter som föreslagits för huset har dock inneburit
stora ombyggnader vilket i sig är väldigt kostsamt. Denna är med sin mycket speciella
arkitektur begränsad i områden den kan användas till utan ombyggnad. Mina
rekommendationer är att man vid utförande av en ny plan för Folkparken koncentrerar
sig på att få parken till ett levande stadsrum och därigenom öka intresset att bedriva
verksamhet i huset. Jag vill vända på utgångsläget för resonemanget.
Den övergripande tanken för folkparken bör alltså vara att främja det sociala livet. För
att göra detta behövs fler människor komma in i parken. Utvecklas gång‐ och cykelnätet
skulle antalet folk som rör sig genom parken öka. Detta borde göras i samspel med att
man, som Gehl anser nödvändigt, ökar utbudet av aktiviteter i parken. 86 Den största
åtgärden för att locka människorna hit skulle dock vara att dela in parken i fler och
mindre rum. Den norra delen av parken är idag i en skala som verkar positivt på
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människor. 87 Den södra delen med den dominerande gräsytan är idag dock för stor för
att människor ska trivas här. I Englischer Garten i München, Central Park i New York och
till viss del Stadsparken i Lund lockar de stora gräsytorna. De gigantiska gröningarna
tillåter flera olika grupper människor att mötas och olika aktiviteter att uppstå. Detta
koncept fungerar dock inte i Folkparken eftersom den ligger för långt bort från centrum
och kan idag omöjligen konkurrera med de parker belägna i Lunds medeltida
stadskärna. För att höja intresset för parken skulle den alltså behöva delas in i fler rum.
På detta sätt ser den inte lika ödslig ut när det är få människor i den. En uppdelning i
flera rum främjar även möjligheterna för vad Gehl kallar sociala avstånd. De skilda
rummen ska ge olika förutsättningar för olika aktiviteter att fortplantas och stimuleras.
88En damm kunde anläggas för att dela upp gröningen i syd i mindre områden. Denna
kunde exempelvis anläggas som en grund baddamm för barn så att utbudet av
aktiviteter i parken ökar. (Se figur 27 och 28)

Figur 27. Förslag till åtgärder i parken. Kartan baseras på Fastighetskartan över Lund, från Lantmäteriet, samt på FFNS plan
för parkförnyelse 1999 2001. De åtgärder som syns här är en damm i den södra delen, förlängning och utveckling av cykel
och gångnätet, en lekplats, ett område i norr som upplåtits till Alnarp för plantering samt en grusplan kring en pergola i den
norra delen med tillkommande träd.
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Figur 28. Bilden visar hur en nyplanering av Folkparken kan ha en positiv inverkan på rumsfördelningen i parken.
Bilden baseras på Fastighetskartan över Lund, hämtad från Lantmäteriet, samt FFNS föreslagna plan inför
parkförnyelsen 1999 2001.
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10. 1. Gång och cykelnätet
Den främsta förändringen som jag skulle rekommendera för att utveckla gång‐ och
cykelnätet är att förlänga den befintliga vägen genom pergolan i sydostlig riktning. För
att locka människor att hålla till i parken måste inflödet av människor öka. En positiv
cirkel för detta kunde påbörjas genom att utveckla gång‐ och cykelnätet för att folk ska
vilja förflytta sig genom parken. Som Gehl säger med sina grundteser så är människan av
naturen lat, och vill ta den kortaste vägen. Genom att förlänga denna väg skulle troligtvis
fler folk som exempelvis kommer från Trollebergsvägen och ska mot NovaLund lockas
att gena genom parken. Det är detta beteende man bör söka. Att göra parken tillgänglig
och få in fler besökare. 89
En sådan nydragning av väg i sydost skulle alltså innebära att en ny entré för parken
öppnas upp. Att ha en entré här på knuten tror jag skulle göra parken synligare och ge
ett mer inbjudande uttryck. På detta sätt skulle man framför allt se öppningen från
vägen. Befintlig öppning i syd syns mycket dåligt från vägen, annat än när man precis far
förbi den. Den nya ingången skulle med en bänk i anslutning, innebära en tydlig
mötesplats. När folk träffas skulle denna ingången kunna bli en självklar träffpunkt.

Figur 29. Karta över mina rekommendationer hur man kan utveckla cykel och gångnätet i parken. Baseras på Fastighetskartan över
Lund, hämtad från Lantmäteriet, samt FFNS plan för förslag inför parkförnyelsen 1999 2001.
89
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Genom att bredda de upptrampade stigarna, exempelvis befintlig stig i norr skulle
parken bli mer tillgänglig för folk med fysiska hinder. Parken skulle främjas av att göras
mer handikappvänligt. Inom miljöpsykolgin är det en självklarhet att de offentliga
rummen ska planeras efter de grupper vars behov ställer högst krav på miljöns
utformning. I nordöst finns även, i direkt anslutning till parken, ett äldreboende.

10. 2. Sittplatser
Sittplatser var en av de främsta önskningar som de tillfrågade vid min
enkätundersökning hade. Gehl menar att många sittplatser är viktiga, men kan ha
negativ verkan då antalet folk är litet eftersom det förstärker känslan av tomhet. För att
det inte ska se tomt ut, men ändå finnas tillräckligt många sittmöjligheter behövs därför
sekundära sittplatser utöver de primära. Som Gehl även anser, är människan främst
intresserad av att titta på andra människor. 90 Därför skulle sittplatserna i Folkparken
med fördel placeras så att man från dessa kan få en bra överblick av parken och
människors aktiviteter däri.
Eftersom parken helst ska användas året om skulle jag rekommendera att inte bara
placera ut sittplatser ute i solen utan även skapa uppehållsmöjligheter som är mer
skyddade. Förslagsvis kunde en paviljong anläggas i den norra delen av parken. En
sådan skulle bli ett lyckat tillskott till parken eftersom den ger skydd och viss avskildhet
samtidigt som man i och med placeringen får en mycket bra överblick över vad som
händer runtomkring. Utförandet av paviljongen kunde förslagsvis anknyta till
Folkparkens historia och tidigare paviljonger genom att vara åttakantig. 91 Samtidigt
vore det intressant om denna anspelade på det befintliga folkparkshusets vita pergola.
Pergolan skulle även den kunna bli en lyckad uppehålls zon året om man satte ett tak på.
Härifrån har man en väldigt bra överblick över parken. Aktiviteter skulle då förslagsvis
även samlas härikring. Den nya vägen i sydost skulle öka antalet personer som rör sig
genom pergolan. Längs Folkhusets fasad skulle man då kunna sitta och titta delvis på
aktiviteterna runt dammen samt på grönytan delvis på de förbi‐gående.
Genom att klippa ner häcken som utgör bersåerna skulle man kunna skapa en mer
lyckad uppehålls zon än idag. Detta hade även ökat känslan av trygghet då man har
möjligheten att ställa sig upp och få en bra överblick över parken. 92 Den nya höjden
hade dock samtidigt tillåtit bersåerna att fortsätta fungera som mer privata rum. Genom
att anlägga en lekplats i kontakt med bersåerna hade troligtvis antalet familjer som
använder området blivit högre. Tanken är att man då kunde sitta här och fika eller
liknande medan man kan ha uppsikt över barnen som leker. Lekplatsen bör även vara
arrangerad så att aktiviteterna för de allra minsta barnen ligger närmast bersåerna och
aningen avskilda från lekanordningar för de äldre.
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Figur 30. Förslag till utveckling av uppehållsmöjligheter i parken. Bilden baseras på Fastighetskartan över Lund, hämtad från
Lantmäteriet samt FFNS plan till förslag inför parkförnyelsen 19992001.

Längsmed den södra delen av pergolan finns idag en betongmur, som efter en
upprustning av parken, nog skulle användas desto mer som sekundär sittplats. Det vore
dock intressant att skapa fler sekundära sittplatser exempel i form av stenbumlingar
eller en brygga i anslutning till en eventuell damm.

10. 3. Kolonilotter (Se figur 27)
För att höja prydnadsvärdet för parken kunde man upplåta en del i norr till
Lantsbruksuniversitetet SLU i Alnarp. Studenterna kunde då få möjlighet att designa och
skapa varsin lott. Det vore speciellt intressant om detta ledde till en årlig nyutformning
av lotterna. Detta med inspiration från Wijs trädgårdar i Gävle där
trädgårdsmästarstudenterna från Högskolan i Gävle varje år designar och anlägger nya
lotter. Detta skulle kunna bli något som får Folkparken att skilja sig från andra parker i
Lund så mycket att folk från andra delar av staden än Väster blir nyfikna att komma hit.
Eftersom lotterna skulle ändra utseende och karaktär varje år, skulle detta bli ett
upplevelsevärde som fortsätter att vara intressant år efter år. En sådan insats hade nog
även ökat engagemanget för parken, vilket Miljöpsykologin poängterar som en viktig del
i att hålla områden fri från vandalism. 93 Studenterna på SLU tror jag säkert skulle tycka
93
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detta var en intressant idé. Trots att Lantbruksuniversitetet troligtvis redan har egna
lotter för trädgårdsmästarna att använda, skulle nog möjligheten att få skapa i en sådan
offentlig miljö vara väldigt givande.

10. 4. Aktiviteter
Som Gehl poängterar har människan ett behov av upplevelser. Den mest intressanta
upplevelsen för oss är just andra människor. 94 För att öka antalet människor som vistas
i området måste det offentliga rummet erbjuda aktiviteter som lockar en grupp
människor som i sin tur, bara genom sin närvaro, lockar andra. Att öka utbudet av
aktiviteter tro jag hade varit ett stort steg i att göra parken mer attraktiv.
Aktivitetsutbudet skulle förslagsvis vara väldigt varierande för att locka flera olika
grupper av människor. Samtidigt som det vore intressant att samla aktiviteterna till ett
område, så att alla sorters människor dras dit, så tror jag inte det hade fungerat så bra i
praktiken. Vissa aktiviteter behöver vara åtskilda för att främjas. Den naturnära känslan
som fågelkvitter och blad i vinden skapar ska inte överröstas av lek‐ och stoj för de som
önskar ett lugnt och fridfullt besök i parken. 95 Den norra delen med paviljongen kunde
förslagsvis anläggas i samband med en grusplan för boule och därmed locka till sociala
och lugna aktiviteter.

Figur 31. Visar på mina föreslagna aktiviteter för parken. Bilden baseras på Fastighetskartan över Lund, hämtad från
Lantmäteriet, samt FFNS föreslagna plan inför parkförnyelsen 1999 2001.
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Den södra delen rekommenderar jag ska locka till mer variation av aktiviteter, men ändå
strategiskt åtskilda. Lekområdet skulle omfatta delen vid bersåerna men även den norra
delen av dammen genom att man anlade någon mer precis aktivitet för barn här, i
anslutning till stenstränder varifrån man kunde gå i och bada. Den västra delen av
dammen med bryggan vore mer naturnära och passar bättre för lugna aktiviteter.
Söder om dammen rekommenderas att en stor del av den idag befintliga grönytan
bevaras som är tänkt locka till spontana aktiviteter. Här kunde man spela fotboll,
brännboll, flyga drake, leka med hundar eller bara ligga och ta det lugnt. Genom att ta
bort den nuvarande gröningen i norr skulle sådan aktivitet koncentreras till denna del.
Ett rekommenderat sätt att öka attraktiviteten för parken är att erbjuda aktiviteter, men
även skapa miljöer som bredvid såväl ger möjlighet till spontana aktiviteter som
aktiviteter som annars begränsas till den egna bostaden. 96 Paviljongen i norr kunde
bord med respektive sittplatser vilket kunde locka till brädspel och liknande.
Dammen som jag rekommenderar ska ha fler funktioner än att dela in parken i fler rum.
Den skulle som tidigare nämnt kunna användas som baddamm under sommaren, men
även som isbana under vintern. På detta sätt hade aktivitetsutbudet även varit stort
under vinterhalvåret.

10. 5. Dammen( Se figur 27)
En damm som skulle kunna passa för Folkparken ska vara organiskt formad för att
skapa flera rum runtomkring. Hela dammen skulle vara grund, ca. 20‐30 cm djup, så att
den kan användas för barn att bada i. Grunden bör då förslagsvis gjutas i armerad
betong. För att gömma fula kanter och göra dammen mer inbjudande kan större
naturstenar gjutas fast. Denna princip kommer från japanska koidammar. Vissa stränder
skulle dock även kunna beklädas med vattenväxter. Vattenväxterna skulle på så vis
delvis vara till för att skapa biologisk balans i dammen och rena vattnet så att det blir
baddugligt delvis för att höja prydnadsvärdet. Växterna som jag rekommenderar är
bland annat flytande vattenvegetation och strandmattor som växer på kokosmatta utan
jord, vilket innebär att risken för att extra näring inte ska komma in i dammen
minimeras. För en så stor damm som jag rekommenderar behövs dock troligtvis även
fler reningssätt. Man kan bland annat ha gravitationsmatning, pumpar och uv‐
sterilisering för att försäkra rening och cirkulation i vattnet. In‐ och utlopp görs då i
rostfria detaljer som gjuts fast och skarvas till rören under marken. 97 Då vintern närmar
sig får dammen tömmas och rören pluggas igen innan den fylls för att frysa till isbana.
Dammen skulle även kunna innebära nya lokaler för djur och insekter. Exempelvis kan
vattnet dra till sig vattenfladdermusen. Eftersom den idag håller till vid reningsverkets
dammar är det troligt att tänka att den kunde komma hit.

10. 6. Vegetation
Som mina undersökningar visar är grönskan en viktig del av Fokparken. Som
enkätundersökningen visar är det framför allt denna som lockar de personer som
besöker parken idag. Grönskan har dock även ett naturvärde. Jag är medveten om att de
nya vägarna skulle störa de ekologiska insatser man gjort i dessa delar av parken. En
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uppluckring av naturområden innebär fler kantzoner, vilket inte är optimalt för faunan.
Eftersom jag dock kommer att bevara ett stort naturområde i sydväst, dammområdet
samt ängsmarken och den gamla brukjorden i norr anser jag att mina insatser för att få
in människor i parken uppväger förlusterna. Det finns dock en viss flexibilitet i min plan
om denna skulle krocka med biotoper för starkt missgynnade arter, exempelvis
Almsavbaggen.
Jag rekommenderar inför framtida planer för parken att man bevarar så mycket av den
nuvarande vegetationen som möjligt. Jag tror dock på en viss röjning och en viss
uppoffring av vegetation är nödvändig för att höja parkens attraktivitet.
Vegetationen i norr skulle påverkas om man anlade kolonilotter här. All befintlig
vegetation inklusive träd här skulle då röjas bort. Skulle man följa mina
rekommendationer och anlägga en paviljong skulle det i samband med detta vara
intressant att gallra bland buskagen mellan paviljongen och gång‐ och cykelstråket för
att förbättra sikten.

Figur 32. Bilden visar på den inverkan mina föreslagna ingrepp skulle innebära för vegetationen. Bilden baseras på Fastighetskartan
över Lund, hämtad från Lantmäteriet , samt FFNS föreslagna plan inför parkförnyelsen 19992001.

Buskagen som är i direkt anslutning till Folkparkshusets norra fasad rekommenderar
jag även ska klippas ner, alternativt planteras om till lägre växande buskar. Detta skulle
göras för att synliggöra huset mer samt för att få området att kännas tryggare
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kvällstid. 98 I anslutning till min föreslagna lekplats vid bersåerna skulle även buskage
behöva gallras för att öka ytan och på det sättet möjligheten att uppfylla de
säkerhetsföreskrifter som finns i samband med lekplatser. Detta skulle även förbättra
kontakten mellan bersåerna och lekområdet. På det sättet skulle föräldrar få bra uppsikt
över sina lekande barn. Min rekommenderade nydragning av väg i sydost skulle också
innebära att vegetation försvinner. Nydragningen rekommenderas dock göras så att i
alla fall inga träd behöver huggas ner.
Vegetation som förslagsvis skulle passa att tillkomma är bland annat i form av
vattenvegetation som skulle hjälpa till att ekologiskt rena vattnet. 99 I den norra delen av
parken kunde även träd planteras runt min föreslagna boulebana.
Träd och vegetation som finns i den syd‐sydvästra delen av parken tycker jag ska
bevaras som den är idag. Detta är ett område med flera gamla träd, även evighetsträd. På
detta sätt skulle man även bibehålla en vildare, mer naturnära del av parken för folk som
vill strosa runt eller för hundar att springa runt i. Det är viktigt att bevara ett sådant
område för rekreation. 100 Även de övergripande ängsmarker som såddes in under
parkförnyelsen 1998‐2001 bör bevaras.

10. 7. Belysning

Figur 33. Bild över min rekommenderade belysning för parken. Bilden baseras på Fastighetskartan över Lund, hämtad från
Lantmäteriet, samt FFNS föreslagna plan inför parkförnyelsen 1999 2001.
98
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Efter min enkätundersökning framkom att bättre utformad belysning var en av de mest
genomgående önskningar. Jag rekommenderar att man satsar på att utveckla belysningen i
parken så att alla delar av området kan användas. Med detta hoppas jag att de som idag gärna
besöker parken dagtid, men inte vågar sig hit efter mörkrets inbrott, skulle känna sig trygga
nog att strosa runt även kvällstid.
Jag rekommenderar att man med belysningen använder sådana projekt som det över
Lasarettparken i Jönköping som mall och främst jobbar på att öka orienteringsförmågan
genom att förtydliga de olika rummen i parken och skapa möjlighet till överblick. Buskarna,
som under dagen fungerar som rumskapande element, bör alltså lysas upp under kvällen för
att få samma funktion kvällstid. 101
Accentbelysningen av träd såväl i söder som på träden runt boulebanan i norr tror jag starkt
hade bidragit till att underlätta synbarheten samtidigt som den skapar en effekt som kan vara
stimulerande för besökarna. Belysningen skulle även öka möjligheter att se och uppfatta andra
människor som vistas i parken. Något som är viktigt för känslan av trygghet. 102
Ingångarna rekommenderar jag lyses upp genom effektbelysning av buskarna. Stråket i
naturområdet i söder skulle även bli ljusare med en tydligare rumsgestaltning. Denna kan
skapas genom att lysa upp vertikala ytor vid sidan av stråket samt genom effektbelysning av
buskage. 103 I stråkets västra del rekommenderar jag att stolparmaturer tillkommer liksom i
samband med den nya ingången i sydost, bland annat i direkt anslutning till pergolan.
Effektbelysning skulle även kunna användas för att lysa upp pergolan, lekområdet, den nya
ingången och den västra delen av gröningen. På detta sätt skulle de olika rummen i parkens
södra del att synas tydligare. I det nordöstra hörnet av parken och i samband med befintlig
damm i norr skulle en effektbelysning av buskage med fördel användas. Den breddade vägen
längs kolonilotterna bör få fler stolparmaturer. Genom att även belysa vissa träd i söder
underifrån skulle dessa kunna användas som riktlinjer för besökarna. 104 Denna slags
belysning skulle med fördel även att anläggas i samband med de föreslagna nyplanterade
träden runt boulebanan.
Den nya belysningen skall helst ha LED-lampor för att förhindra risken för bländning och
obehagligt flimmer samt för att göra parken så energisnål som möjligt. Ljuset rekommenderar
jag att vara varmt vitt. 105

10. 8. Finansiering
Kommunen vill troligtvis främst få in någon verksamhet i Folkparkshuset innan de
börjar fundera på en upprustning av parken. Eftersom en passande verksamhet som
innebär rimliga kostnader för kommunen har visat sig väldigt svårt att komma på, skulle
jag rekommendera att ta en annan väg. Jag tror på att göra en levande folkpark som
genom sitt besökarantal lockar verksamheter att satsa på Folkparkshuset. Ett sätt man
kunde finansiera parkförnyelsen är att tillåta det nordöstra hörnet av parken till att
byggas bostäder på. (Se figur 30) Bolaget som får denna möjlighet ska då bekosta
101
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103
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104
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105
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upprustningen av parken. Ändringen i detaljplan skulle endast tillåta detta hörn. Jag
tycker det är synd att privatisera delar av parken. Jag vill inte att detta ska resultera i en
snöbollseffekt som slutar med liknande planer som Riksbyggen hade för parken under
60‐talet. Det nordöstra hörnet av parken är idag dock utan vidare ekologiska‐,
kulturella‐ eller sociala värden. Detta anser jag därför värt att privatisera för den
positiva inverkan som skulle medfölja för resten av parken. Det har funnits tidigare
förslag att man ska bygga äldrebostäder i folkparken. Detta tycker jag kunde vara
mycket passande, speciellt i direkt anslutning till det befintliga äldreboendet nordost om
parken. Skulle ett bostadshus byggas här skulle detta även innebära att de boende har
översikt av parken. På det sättet skulle nog fler människor känna sig trygga att vistas i
parken kvällstid.
Genom att upplåta en del av parkens norra del till SLU behöver inte heller kommunen
stå för de kostnader som tillkommer varje år lotterna planeras om. På detta sätt får
parken i viss mån gratis prydnadsplanteringar.

11. Slutliga funderingar
Jag tror att kulturarvet spelar en stor del i vad vi anser värt att bevara. Det vittnar om en
historia och autenticitet. Detta måste dock ofta vara synligt för att vi ta notis om det.
Folkparken har en rik historia, men denna syns inte idag annat än i de mäktiga gamla
träden. Sen 50‐talet har Folkparken i Lund så sakteligen förlorat sin identitet och är idag
inte ens ett minne blott av sin storhetstid. Hade dock exempelvis ”Storan” varit kvar,
istället för Bengt Edmans hus, tror i alla fall jag att vi värderat parken mer nu. Man kan
dock inte vrida tillbaka tiden och få saker ogjorda. Folkparkens identit idag är den stora
gröningen och den vita pergolan. Man kan dock försöka lyfta fram en del av den tidigare
historian också genom att öka Folkparkens betydelse för människorna på Väster och i
resten av Lund.
Folkparken skapades som en mötesplats och samlingspunkt för arbetarklassen. Jag
önskar att det skapades en folkets park igen. Detta skulle dock självklart inte att vara i
samma mening som när den anlades. Människor har inte samma behov som man hade
under den tiden. Frågan är om man ens kan säga att det finns en arbetarklass idag. Vad
som i alla fall finns är arbetare, arbetslösa, studenter, pensionärer och barn. Alla dessa
grupper behöver tillgång till natur och rekreation. Och alla dessa grupper behöver
stimulans. Detta kan bli en park som tillgodoser hela Lunds befolknings behov.
Detta arbete gjordes för att få fram en klar bild av hur Folkparken fungerar idag och vad
den har potential till att bli i framtiden. Under min arbetsgång upptäckte jag, som redan
nämnt i min metod, att all information kring Folkparken var spridd till olika
institutioner och ingen av dessa verkade ha en klar bild över vad som hade gjorts i
parken och hur den fungerade idag. Detta är troligtvis ett problem som kan appliceras
på många områden och fastigheter i Lund. Jag tycker att jag med detta arbete lyckats
göra en rättvis sammanställning av området som jag hoppas kan vara till gagn inför
framtida arbete med parken.
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Bilaga 1.
Kvinna/ Man

Ålder: 0 14

1525

2635

3645

4660

61+

1. Hur ofta kommer du hit?
Flera gånger/ dag

ca. 1 gång/vecka

ca. 3 ggr/ halvår

1 gång/dag

Varannan vecka

1 ggn/halvår

ca. 2 ggr/vecka

1 gång/månad

Så gott som aldrig

2. Vilken tid/ vilka tider på dygnet kommer du hit?
Morgon

Mitt på dagen

Förmiddag

Eftermiddag

Kväll

3. I vilket syfte brukar du komma hit?
4. Vad tycker du är positivt med parken?
5. Vad tycker du är negativt med parken?
6. Om något skulle ändras med det här området‐ vad tycker du det skulle vara?

50

