
Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 

1952 HANDLINGAR N:r 14 

STOCKHOLMS PARKER 
AV STAOSTRÄDGÄRDSMÄSTARF. !-fal. GER R!.OM 

Historik och törutsiillningal' 

Före år 1869 handhades skötseln av de fåtaliga kommunala parkan
läggningarna i Stockholm av entreprenörer, men detta ål' fick staden ett 
eget organ för sin parkverksamhet genom anställandet aven stadsträd
gårdsmästare. De planterade anläggningar, som denne befattningshavare 
skulle vårda, var Berzelii park, Strömparterren, Mosebacke torg, Norr
tullsgatan och Karlbergs alle. Kungsträdgården och Humlegården till
hörde då liksom nu Kronan och vården om dem övertogs först senare av 
staden. 

Om parkanläggningal'na var få, så var inte heller anslaget för deras 
underhåll stort. År 1869 utgjorde det 2500 riksdaler. 

Under 1800-talets sista decennier pågick en intensiv bebyggelse i 
Stockholm och de kompakta, rektangulära kvartersbildningarna mang
lades ut över malmarna. Höga hus uppfördes vid smala gator och kvar
terens inre fylldes med osunda gårdshus och trånga gårdar. Endast vissa 
bergsparti"er inom områdena för den nya bebyggelsen sparades, då det 
blev för dyrbart att spränga bort dem. De utlades så småningom till 
parker. Massol' av jord planerades ut över bergen och träd planterades 
av alla den tiden förekommande sorter, även botaniska rariteter. Som ett 
exempel härpå kan anföras att 1873 försågs Långholmsparken med 800 
lövträd och 1884 berikades anläggningen med ytterligare 1 600 löv- och 
barrträd. 

Strax före sekelskiftet färdigställdes sådana "bergsparker" i innersta
dens periferi som TantoIunden, Vanadislunden, Tegnerlundcn, Krono
bergsparken, Vitabergsparken och Vasaparken. Liksom de flesta anlägg
ningar från denna tid i övriga delar av Europa utformades de på ett 
sätt som närmast motsvarade den engelska parkstilen. Genom att ytorna 
var små, kom anläggningarna dock ej till sin rätt även om landskapet 
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gjordes i miniatyr. Det snirklande vägsystem, som parkerna dessutom 
försilgs med, motverkade uppkomsten av rogivande miljöer. 

Aven ol'dnandet av nllcgatOl' blev efter utländska mönstel' populiirl 
före sekelskiftet. Då tillkom Strandviigen, Karlavägen, YalhaLlaviigell 
o(:h -:\'~lI·vL)\"~igcn. 

Ar HlOö hade antalet plantel'ingal' i Stockholm ökat till 20 , Dc träd
plantenHle gatorna var 7, Den sammanlagda pal'karealen uppgick till 
752 000 III~ , ~ågra al' senare redovisas också 7 lekplatser. 

Tiden omkring fÖl'sta viirIdskriget blev dc småidylliska planteringar
Ilas ('pok och då tillkom anliiggningarna i Liirkstaden, Erikshergspal'l,en 
och Nobelparken på östermalm, i Helgalunden, HögalidspaI'ken och Pål
sundspal'ken samt på Adolf Fl'edriks torg oeh NytOl'get prt Södennalm, 
i\fan fortsatte också att förse dc nya gatnstråken med alleer SllSOll1 P~I 

Odengatan, Sveavägen, Hingvägen m, fl. 

Sedan dess har elIIellertid stlviil staden SOIIl parkerna vuxit ofantligt, 
vilket biist tOl'de fr'amgl\ av att stadens ytinneh:'tll 1916 uppgick till 
15 (i71 ll('ktal', p,lrkernas areal till 91 hektar och invånareantalct till 
-t05 ;):~9, medan IIlOtsvarande siffror för år 1951 iiI' 18796 hektar, 
:!, :3X4 hektar och 745936 personer, Staden av i dag iiI' OCkSll en 
helt annan iin sekelskiftets, Fl'ån de Uilt packade, slutna kvartel'en med 
sina stol'a l1l()ts~ittningar mellan gatllsida och gilrdssida hal' utvecklingen 
fört oss övel' till l'ikligt tilltagna grönskande fl'iytol', oll1slutande fl'jtt 
liggande hostadshus som på så siitt fål' sol och luft. Fastigheternas 
tomtytol' salllordnas nu med den omkringliggande pal'lunarken, Den se
nare hal' hlivit ett komplement till bebyggelsen. Par'kerna är numera 
inll' oaser i en stenöken, såsom sekelskiftets "bergsparker", utan hus
gl'llppel'na hildar i shillet eleInent i pnrkmiljön, 

Stockholms läge vid stora fhinlar och smala kanaler, dess tillgång 
inom stadsklirnan på idylliska insjöar' har givit staden m:\'cken skönhet 
till skiinks, Dess topogl'afi med den ständiga växlingen av höjder och 
dalar gel' staden Olltviixling och skapar goda förlltsiittningar för anläg
g:1I1dl'l ;IV parker, Man söker OCkS~1 tillvarata naturens givmildhet 
Iucn telTiingens kupering fiinl:\'ral' också allläggningarna genom att det 
hlir niid\'iindigt ntt utfiira betydande tCIT<lSS('ringnr, trappanliiggningar, 
slödlllllrnr 1Il, n\. 

,\rbdS/I/i/J.ljilter och orYOllisatioll 

(iatukontorcls parkavdelning arlH'tHr SllViil med projektering som 
Hrbl'lcnas ulfiirande och handhal' också viss vcrksallllt('t i de fiirdiga 
parkerna, Hedan dit stadsplanerna lItal'betas medverkal' parkavdel
ningen 0('11 bevakat', att de parklIIiissiga synpunl<lerna tillgodoses, 
Detta kan giilla placeringen av bebyggelsen i terriingpn, huskropparnas 
höjd i förhrtllande till intilliggande' paI'l,mark, d('nnas stoI'lek , fnlllldra

Stockho[l1ls florker 

galldet av parkstråk och rörlJindelscviigar sant! fiil'1iiggandet av pal'k
viigal' inolll stadsdclarlla, DesslltolTl tillses att sådan mark <lvsiitles till 
parker, som undel'liitlHI' <lnliiggIliIlgs- och lIndl'l'hållsal'lJclena och 
hi\lkr dessa inom rintliga kostnader. 

FörutoIII med den fllllstiincliga ))I'oj('lderingell av parkanläggningarna 
hitriidel' pal'kavddningl'n ()cks"l Yid utformandet av srltlana gatu- och 
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torganläggningar, på vilka stora estetiska krav stiilles, och medverkar 
vid placeringen av skulptural utsmyckning. Avdelningen ombesör'jer 
iiven stadens dekorer'ing vid ofrentliga fe s te r o. dyl. Siirskilda verksam
hetsgrenar, såsom lek, musik, teater, filmvisningar m. m. mecl vilka avses 
alt beforclr'a parkernas anviindning för friluftsvist else ingår också i av
delningens arbete liksom resandet av majstiingel' och julgranar samt an
ordnandet av midsommarfestlighetel' för stadsbefolkningen. Hit hör 
också skötseln aven rniingd skridskobanol' och kiilkbackar. Slutligen 
kan även nämnas utfodringen vintertid av de vilda fåglarna i staden. 

För genornföl'a!Hlet av de uppdl'ag, som åvilar parkavdelningen, l~ar 

stadsträdgål'dsmästaren till sill förfogande en organisation, som är 
uppdelad på kameral expedition, projekteringsbyrå, arkitektkontOl' för 
husbyggnadel', fem arbetsdistrikt, triidgårdar och lt'ädskolor samt lek
verksamhet. Tjänstemännens antal {Ir 1951 utgjorde 65 personer, lekle
darnas 133 och den kollektivt avlönade personalen var sommartid 569 
personel', Är 1920 fanns det 11 tjiinstemän och 244 arbetare. 

Då parkavdelningen är en avdelning inom gatukontoret, anlitas gatu
kontorets centrala organ föl' tjiinste- och arbetarfrågol', avlöning och 
bokföring, De säsongbetonade arbetena nödvändiggör övel'flyllnillg av 
arbetare till andra avdelningar, friimst vintertid till renhållnings
avdelningen, 

Projektel'ingsQrbeleL 

Såsom redan inledningsvis framhållits hörjar planläggningen av par
kerna redan i stadsplaneskissen, Det iiI' också av utomOl'dcntlig betydel
se all samarbete på elt tidigt stadium upptas med de kommunala or
gan, vars verksamhetsgrenar måste tillgodoses i den blivande stadskl'op
pen, Lika betydelsefull som avviigningen mellan byggnader och gator iiI' 
tillgodoseendet av behovet av parkmark, så"iil niir det gällel' nya områ
den som vid revidering av äldre, Till parkens olika funktionel' måste 
tas hänsyn i stadsplanen, i fråga om Hige, storlek och markens topo
grafi, Den allmänna parkens uppgift har föriindrats från att tidigare 
ha varit huvudsakligast av botanisk art till alt bli en fråga om anskaf
fandet av ytor och rum för friluftsrekreation. Föl' alt tillgodose detta 
fordras, alt de offentliga parkerna iir liittillgiingliga, alt de ~ir tillräck
ligt stora för alt kunna rymma såväl anordn ingar för barn som äldre 
och slutligen, alt de erhåller en sådan utformning, alt alla kategorier 
av stadsinv1'lnare får sina intressen tillgodosC'dda. 

En pm'ks stol'lek och belägenhet måste alltid bli en avvägning mellan 
bebyggelse, trafikanordningar och befolkningens fl'iluftsbehov. Vid Ull

dersökningar som företagits har konstaterats, all barnen ej avlägsnar 
sig mer lin i genomsnitt 400 meteI' från bostaden för att kOlllma till en 
lekplats, Om avståndet äl' större, stannar dc hellre på gatorna omkl'ing 
bostaden. Att fastslå någon norm föl' parkernas storlek iiI' synnerligen 

Stockholms pllrker 

Hål (lJJl /J s!Jo PSparkl' II . 
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vanskligt, då så många faktorer inverkar. Siffrol'lla 30-40 kvadratmeter 
per invånare har nämnts som ett minimum . De cenli'alare delarna a\' 
Stockholm, om Norra och Södra Djurgårdens arealer frånriiknas, har en 
parkareal motsvarande omkring 4 m~ per invånare och tillägges niimnda 
periferiskt belägna ytor blir parkytan per invånare omkring 14 m~. I 
detta sammanhang måste dock bemiirkas, att bristen på parkmark delvis 
kompenseras av läget vid vatten, vilket för Stockholms del har en syn
nerligen stor betydelse ur rekreationssynpuukt. 

Föl' de enskilda stadsdelarna iiI' parkal'ealen per person följande: 
Södermalm 5; Gamla staden 1; Kungsholmen 7; NorrmaJm, Vasastaden 
och östermalm sammantagna 5. Som en jiimförelse kan framhållas, att 
den beräknade parkmarken per invånare i de nyaste stadsdelarna Gubb
ängen-Hökariingen och Blackeberg utgör respektive ca 31 och 32 m2• 

Utformningen av parkerna iiI' i hög grad beroende på telTängens be
skaffenhet. Tidigare avsattes såsom redan framhållits ofta sådana ytor 
till park, som rata ts fÖl' bebyggelse. Så iiI' emellertid numera ej förh{!1
landet även om natul'ligtvis teJTängbeskaffenhet och belägenhet ej alltid 
motsvarar parkanläggal'ens önskningar. 

Betydligt svårare än i ue nya oll1l'åclena iiI' anskaffandet av erforder
liga parkytor inolll de I'edan bebyggda delarna av staden. Men ju av
Eigsnare den orörda naturen kqmrner i förhållande till de tätbebyggda 
områdena genom den expanderande förortsbebyggelsen, desto mer ökas 
kraven på fritidsområden i den täta bebyggelsen. I Stockholm har det 
också varit nödvändigt att ibland a\'sätta tomtmark för parkändamål. 
\'ilket Bergsgruvan, Droskan och Glasbruksklippan på Södermalm utgör 
exempel på. 

För att än mer öka rekreationsplatserna i parkfattiga stadsdelar hal' 
statlig eller privat mark genom överenskommelser ställts till stadsinvå
narnas förfogande. Förutom de större Kungstriidgården och Humlegår
den kan framhållas ett flertal mindre ytor s~lsom Garnisonssjukhusets 
park, restaurant Piperska Murens tl'ädgård, Riddarhustrii<lgården och 
kvm'teret Spiltan, det senare pr, östermalm. 

I en framsynt stadsbyggnadspolitik måste man också skapa förutsätt
ningar för alt de olika parkanläggningarna Olll möjligt ingår i ett park
system, Man böl' sträva efter alt genom grönkorridorer sammanknyta 
d e olika parkområdena. Förutom att dessa parkstråk silar igenom och 
uppluckrar bebyggelsen skall de leda ut till den orörda naturen, ut
flyktsparkerna, friluftsreservaten omkring samhiillet. Inom parks trå
kels gränser kan huvud trafikådror förläggas och om utrymmena iiI' 
tillräckliga, ger de också plats föl' offentliga byggnader. 

I parkstråken hildas därigenom ett trafiksystem av vägar för gående, 
cyklande och skidåkande men liven för motorfordon. Gång- och cykel
stigarna frikopplas dock från gatorna och de bildar genvägar mellan 
bostad, hållplats för traQkmedel, butikscentrum och skola m. m. l\'umera 

.~ 

SInckIlOIms parker 

d rtl.<·jJl~."räs e l HagaparkcJI.
Familjerna sia 

o' 

sIg Ile ~ J 

. "Il e stadsparker ofta" d mål medan de l a {r . ,
'k"ån"'arna till bestull1 a ,

leder pm"" " ' Il lande mönster, 

endast avsågs att ntgora Il ta b' t' av ursprunglig bevarad natu\' 


, en kom ma lon . "d e"eEn stadspark kan vm a ." d Den skaU ha nk tra v " 
l 'k ]Jer enlJart det sIstnamn a, " h kvddade

och anlagd dy J - e" l f" fritt bruk. Den lJOr a s , . 
tation och rymliga grasytor.'. h~ ~~\.lI~;C och det skall natudigtvis ej sak
vilo- och promenadplatser for e l' ffu barnen fredade lekplatser och 

. f'" valet att s ,a el ' . 'na nas hlommor, ~'len m 01 . ' , ,o t oftu hlomsteranor mngm
" mglvnln"UI ll1<1S e , us 

])ollpluner med oomma o ,n l. " , också utrymmen resen er ." ·u" klIett stor )01 .. l~"
slopas, Om parken ar tl rac " 61' oEtiska och religiösa moten.. ~~'-

dPför musik- och teaterplatser samt f l tser samtidigt som de utgor 
" kså uppskatta e p a " . oel ' 

friskningsställen ar oc t t' kt kan utnyttjas. Vattnet ar JU.. ,
en miljöskapande faktor~. som es e.~s i trädgårdskonsten och då det .u\·e~ 
så sedan gammalt ett skonhetsmo~1 d lek har det flitigt utnyltpLs l 
. l"d' för barnen l eras ,
är till stor g a Je 
Stockholms parker. St kl olms måsLe <le kOlnrnu
• o kl' k rytm som oc 1 .

I en stad med en sa he IS . "t 'no'en meUan indi\'iclerna h\! I' 
"ka medverka till alt no n I " nala organen so 
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Huml('gårde II , 

'så Ii ten som " . . 
, mOJlJgt. GenOllI trnfikrc"lcl" ",' l ' 

man bem:istl'a tr:.tfiks\'uri"het . '" lIl,:".lI" oe 1 signalsystem sökel' 
f " k . '" ern", genom ' forhatt 'd k 
or ortas avstilIlden mellan bostad' l, I a e ommunikationer 

det i stadshilden av bl 01111110 , loe l ,~ I belspl~,ts och genom införan
l" I'" ' I OC l gioIlska "'ol'e' f", "k 
ll"n all ( e IJl!ckpllnkler för ögat. . . " s 01 so' att skapa 

Stockholms parker 

Vid Brunkebergstor[J liar ordnals CIl rckrca!iollsp!als med 
solfor och lon/iil/, 

Ett medel i dessa strävanden iiI' planterande! av U'iid , antingcn i cn
staka exemplar, i gruppel' eller såsom alleer , Stora svårighetel' ::ppar 
sig ofta då träd skall utplaceras i gator ellcl' torg genOJll m iingden [lV 
ledningar i marken (och i luften), Blommor, i lIrllOl' och lådor , PlI torg 
och trafikplatsel' är ett annat hjiilpmcdel för förskönande av miljön, 

Ordnandet av torg och samhällstelltrn all(öl'lros parkförv[lltningcll i 
altt störrc omfattning, Därvid giiller icke endast lösa ndet av r ent 
pal'ktekniska frågor utan fastmcI' den arkitektoniska utfOl'mningen, he·· 
liiggningen, ulsmyc!mingen och llIöblcl'ingelJ av platsen, Ofrånlwmligl 
iii' dit, alt iiycn <le anol't.!ning:ll', som 'r fo I'("\ra s för alltniinhetens serYi("(', 
S[I~OIl1 försiiljningskiosker [Öl' tidningar, tobak, fnild, korv, glacc o. dyl. 
inpassas i 11Iiljön oeh ofta ocksa pI'ojektenls av avdeln,ingens arkitekter. 
Då a\'delningen dessutom är organ rÖI' de estetiskrl problemen inol\i ga 
tukontoret, är det naturligt, att alla frllgor hetr. ianspl'flktagandc :I V a'[J
11Iiin mark 'för försäljningskiosker, reklamanoI'(lningal' III . Il\. !n\ndliiggl's 
;tY parkavdelningen, 

http:lIl,:".lI
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/1e/"=dii park. 

Parkavdelningens proj('ktcl'ingsb~Tå fiil'CS[iIS av cn byr:wl'kitckt, "il
kell liksom stadsträdgånlsmiistarclI ')e h två av dc p i'! byrån anstiiUda 
iii' utllildade vid tekniska högskolan. ÖHiga anstiillda iiI' triidg{mls· 
,u'kilelder (4 st),tc knikel' och ritare. 

/Jc !fl/rc ar/le/el/a 

FÖl' g rönområdenas un<lel'håll och :Jnliiggning av nya pal'ker iiI' av
delninge n uppdelad på ;) al'l)etsdistrikt mcd ell dis tl'iktstriidgånlsmiis
tare som chef plI varje. Denne har till sin hjälp verl(lniis tm'e och kon· 
tOl'spersonal. För den samoninande arbetsledningcn sval'ar unde l' stads 
trädgål'dsmiistm'e n en pm'kinspektör oeh bitr. pal·kinspeklÖr. 

AI'betsdistriktcn är i sin till' indelade i en miingd lagbastt'aktet· med 
en cllel' fler a fasta stödjepunkter, diil' personallokalel' oeh verktygs fÖl" 
('[1<1 iiI' fiiI'lllgda, 

Stockltol11lS parke r 

M os eho(' J,e to ry . 

rörr rl tl och cn 11Iin<lI'e rcparationsvcrJ,sta~1 kP;I,. ,:a ~kj.~ 
Ulöver e tt större If' .. ,' I och cn snlC el J, CI 

distrikt finns dessutom e tt centn1lt JII1\'lH OJ 1 ,Il 

stad till avdclningens förfog a nd e . ' .. len utveeklin" , som park
• d t' J e ll "er e n uppfattnIng 0111 ( ~ t 1

Nedanstaen c ,I l " I lc SC11'IStC tretti o arcn oc I «(' 
.. let l' S' t()~ kll0111l !!enoIlIgått un I er ( , , . vaSCIl< .... \.. " ., 

l· 111"lstC val'das.p ;n'kan'aler, som . n. , . . 
l HG (i70 1l1~ 

1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 n3 565 
19:{0 ..... .. .. .. . .. .. .. , .. . 5910000" 
1\l4() .... ..• ............... . .. . ..... .. 2:~ 0:{2 408 " 
1950 .. . . . . ... ,... . .. . . ... .... . . . 24 (l:{4 003 " 
1952 .. , ., ., ., . . ., ., . .. , . . .. . .., 

," , . .t ' lel na turområden, S0111 icke kr avcr na' 
Av dessa arealcr utgO! en s. 01 ( .. t x !l'ltlll'n'\I'kernas areal 

. ..., . '1,'\1 >"1' 1952 \Itgor . e., t". .. . 
n'ot kvahflce l ut unde! 1,1 ' . . 1 '1940-t .t1et 1nr mforllvandet 
~ f T '~59 1l1~ . Till den stora öklllngen un( ~ ! .,.'. f:" nst hc ro\' are 
, ) ;), .. l K' kn'\sornr·\tlct btdraglt , men 1,\1, 
;tV Ladugrll'dsg arde oe 1 a ' L". : l ' o1itiken som gynnsamt medvel·· 

o l ," \ stads y o "n,]( sp, . . 
alökningen pa (en n. '.. , . f::'t"\ nl"I \tnin" som man inte t((ltgat'c, 

.. f -tO\'11'1 .\ en 01, ".ka t till att dc gI'ona rI~ " 
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En överblick av arbetsstyrkans storlek mellan åren 1920- 1951 visar 
följ ande siffror: 

Vinters tyrka Sommarstyrka 

1920 90 244 

1930 159 522 

1940 231 598 

1950 228 597 

1951 268 5(>9 


Om man fördelar parkarealen per arbetare åren 1920 och 1951, visar 
det sig att förstnämnda ål' på varje arbetare kom 4576 m2, . medan det 
sistnämnda året ytan ökat närmare 10 gånger till 41 239 m2, även om en 
sådan jämförelse icke får tillmätas någon stön'e betydelse, är det dock 
uppenbart, att förenklat underhåll och rationellare arbetsmetoder fram
tvingats aven sådan utveckling. I det förstnämnda fallet har också den 
ändrade uppfattningen beträffande parkernas användning verksamt bi
dragit. Parkerna har bli-vit samlingsplatser, däl' allmänheten träffas, och 
detta har medfört, att den parkvårdande myndigheten måste acceptera, 
att barn och vuxna får större frihet att fritt röra sig på ytorna. Ncd
slitningen av parkområdena blir naturligtvis därigenom stor och under 
sådana förhållanden måste man undvika att berika parkmiljön med dyr
bara och lättförstörbara anordningar. Man har fått pruta på kvaliteten 
och "polityren". För enbart reparationssådd förbrukades dock undel' 
år 1951 ca 8800 kg gräsfrö för en kostnad av drygt 23000 kronor och 
till sådd av nyanlagda gräsmattor användes 8700 kg för en kostnad av 
37200 kronor. Arealen av de nyanlagda gräsmattorna uppgick det året 
till 354 200 m2• 

. Ökade arbetslöner och bl'isten på arbetskraft har verksammast på
skyndat arbetenas mekanisel'ing. Redan år 1910 inköptes en gräsklipp
ningsmaskin med motor, men först undel' . 1920-talet blev de maskinella 
hjälpmedlen mera använda för parklInderhållet. Det var då uteslutande 
för slåtter av gräsytor och för viss jordbearbetning och för bäggedera 
av mycket blygsam omfattning. Under 1930-talet utökades maskinpar
ken, men först efter andra viiridskrigets slut vidtog den maskinella 
uPPl'Ustning, som ännu ej avslutats. Nedanstående tablå åskådliggör ut
vecklingen i fråga om antalet aven del maskinel' åren 1946 och 1951. 

1946 1951 
Motorgräsklippare . ........ . .... . 19 35 
Traktor eller jeepdrivna slåtter

aggregat ., .... . ............... . 7 
Motordrivna mindre slåttcl'maskiner Ii 
JOI'dfräsar ... . .... .. .... . ........ . 11 
Jordbrukstraktorer, egna .. . ..... . 

" inhyrda . . . .. . 
Bandtraktorer, inhYl"da . . .... .... \ 
Grävmaskinel', . . . . .. .... J' 

:~ 
(i 
9 i medeltal per dag 

under 4 mån.. 

Stockholms parker 

194G 1951 

7 


Motol"sprutor .. . .... '.: .. : . . . . . . . . 10 

Motorsågar (för triidfallmng) . . .. 5 

Jeepar . .... . . .. . .. ... .. ... . 


. av plogar, han·ar.
och .eeparna finns utrus tmngar

Till traktorerna J h" .. f och släpvagnar m. m. 

cambridgevältal', sladdar, ora sor d" nedanstående tabell: 


Antalet maskintimmar undcr år 1951 re OVisas I 


619G timmar 

Bandtraktorer .. ..... . ...... . . . . 1 195 

Grävmaskiner . . ....... . . . ..... 4 228 

Jordbrukstraktorer ..... . . . ...... 3316 

Kompressorel' . ...... ... ... .. .... 2666 

l\1otorål tal' ... .. ...... . ... . .... .. ... . 5751 " 

Jeepar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , 3850 


. Slåttermaskiner ........ 9919 

" Motorgräsklippare .... . . ... :::::...... 133 


Trippelaggregat . .. .. ..... :... . ....... 1 611
 
Jordfräsar ... .. ....... . . . 
 4 060
Motorsågar . . ... . . .... . ........ 600 

Motorsprutor ... .. .............. . .... 17 

Kranbil ... ..... . ..... .. . . . . ... ·Sum·m"':"':'a-4-3-5~4-2-ti-m""'m"--a-i'· 

.. k i ovanstående tabell är bandtrak-
Vad som särskilt torde bemar as d l . den totala maskinarbets

.. k' naS stora an e l . 
torernas och gr~vmas mer k har kunnat användas för planenngs
liden. I de fall dar dessa reds a~ k t ffektiva. Stora svårigheter 

. har de vant myc e e 
arbeten och lastl1l.?g, . rhåIla tillräckligt antal maskiner. 
föreligger dock standlgt att e h"ngande parkytor, ofta beståen-

Genom tillkomsten av stora sammand at rl't nödvändigt att införa de 
'd' brukats har e va .

de av mark, som tI 19are . '. db uket Traktor- eller jeepdnvna 
m används mom Jor r· .' b k

arbetsmetoder, so .... d d k har sålunda tagIts l ru. 
. . h grasskor ere s ap .. 
Jordberedmngs- oc Cd består i slåtter av grasytor . 

En mycket stor del a~. arbetet .som~~r ~etta slag av arbete åtgår för 

Den utan gensägelse langsta tiden or lagda arbetstiden för all 
h"lft av den samman 

slåtter med lie, drygt .. a . en ern är betydande och då det dessutom 
slåtter. Kostnaderna for heslt::t folk strävar avdelningen att få fram 
blir allt svårare att få vant s epr h'ar gJ' orts under de senaste som-

f .. d tta arbete rov l ' t maskiner även or e . . de konstruktioner, som 11
. d tal maskll1er, men å t 

rarna med ett mm re an . k helt tillgodosett de krav, som m s e 
tills saluförts 1 marknaden, har IC e . 't . d försöken har fabrikan
uppställas. Efter de rön, som fram~omml VI , 

.. å tt :. dra vissa detalj er. 
terna form tts a an .. l" n'lng som parkundel'håll. . f" å al nyan a"g

Användandet av maskmer o~ s v k:rna. Genom arbetsstudier 
ställer vissa krav på ut~?rmmngen av par 
har detta närmare undersokts. 
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BIOlIIs!eräll.</ pil! Norr Miilarsll'({wl. 

Viixlma! {' rialel 

V~ixtl1latcl'ial e t består av träd] k. 
anskaffas i rCO'e1 som . : J ' HIS ar oc h blommor. Dc fÖI'stn ä mnda 

. I b· Sl1la p antal' från d c .' . ..
\'Ie nrcslwlns nv p'lrl"lvcl I . PIl\·ata trndskolorlla och 
"l' ' " e nlllgens trädsl 'oJn Bl() ,as I i'gna viixthus- o I f "1, J .. ',. olllsterll1atCI'ia/('t för

.\fall sök " , ' .c l II dIll snnlnggningar. 

'11,' .... el SU llll1lanfora blol11stcrviixterna i .. b' . 

e ~I I allgnr l p',I' I'e rn- "[o 1,1 .. ttel , ]JIOl11ster"å rd'lr 

. '\ d. JV cH1 ger dern d:ir'(i ~ _ 0. ("0. /""t

genOm sm massa sam t id' 0"1 ' I' , Ih~nOIll mOJ llghet a t t verka 
t I" som ( e k '1I1 frce!-Js,." , k 
cr tl',lInpas Hitt under fot . ' .'. or avel' ·a n. Enst:.lka \'äx-
I· I en men massol' 111 "el' I'C' 'k t G

( ,tnl ct av blomsterurnor och Flel . f" 'I " . '" spe. enonl använ
l' I '''1' ' 01 01 ,tn oes bIon t ..) Il' 1110.1 Igt att "möblel, .t" t' f'k " . IS Cl'Sasongcn oeh det , J a I·to r" och ö I . 
[I'al a delar. Ca 450 sådana 111'1101' b 

o 
l1<-:o . p~na p ,llser I stadens CCI)

utplanterades viixtlllaterinl . ["I:' '.... .1 r och lador anviincles . Under 1951 
, l o .Idnlle uts[rac.kllin o " 

Triid h' 
o ••••• ••Buskar ................ . 


1250
Ettår' iga 'v'i;~t'e'l: .. . , ........ " .... " ........ . 
 :{0950
Flel',hign . " : : : : : : : ...... . ... . . .. . 151 ODD 
Tltlpnnlök,I\', nya . . ... ::::::::::: . ... .. . 47000 

l ." g,=lnlJa '" ... .. . . G2200
:"\m'clsser . ........ . . .... . 
 12000 
CI'OCllS, Sei', ii; .I·~. 'r;l: . : : : : : .... . . .. , .. . 4200 ............. 


:~4 300 

S!o('kholl1ls !)(Jl'ker 

]{Oll!OI'S- och jJ('l'sollallokaler uid !l'adskolrm El/skede. 

Dc kultiverade växterna reprcsenternr dock bara en del av blol1lster
inslaget i pnrkcma. Vilda växtcr får oeks," hcrika parkrniljön, 
c1iir dl' n,Jtlll'liga betillgcl se m u skapar fönIls ii ttningur föl' frinrc 
viixtplatser. .~ngslTlattorna utmed Norr Miilarstrand och i Teg
ner"l unden bcvis nI' att en brokig ii ngs flora triv s i. stadspal'ken och får i 
stort set t vara i fred för ,herkan. 

Stadens trädskola iii' förla gd till E nsk cde , medan viixthllsen oeh pe
rcnnaodlingarna liggel' i Hagaparkcn inom gl'annstaden SolnH. 

Lokaler {ör persollaIelI 

Tidigal'e hal' niilllnts att arbelsdistriklen uppdelns i ett fledal InglJlls
Irak ter med siirskilda personal- 0('11 förrår!sutl'Yll1l1l en, Del iiI' en a ngc
li.igen uppgift att tillse, ntt pCI'sonalen hal' tillgång till mal - och oll1kliid
nadsl'lIl11 och att dessa iiI' ljusa, rymliga och iindamidsenliga och godtng
hara enligt yrkesil1l;pektionens fOI'Ciringnr. 

Eftersom staden alltid måste riiknn med att Iw cn fast al'bctSSlyrkn 
rör vill'e1en av de iordningställda parkal'ealerna , s lriiv<lr llIan efler alt 
redan då exploater'ingen avet t n~' tt )Jostadsollll'åde börjar, i dc hl ivan
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dl" husen tillförsiikra sig om lämpligt beHigna lokaler. Stnden har funnit 
det fön!elaktigare alt hyra lokaler iin all sjiilv uppföra dem. I dc centra
Im'e stadsdelarna däremot stöte!' det i I'egel på stora svårigheter all få 
hyra lokaler och då måste man antingen bygga IIytt eller rusta upp 
gamla fastighetcr. I det senare fallet kan tillfällen dfl ofta erbjuda sig 
alt samtidigt bevara historiskt eller kultmcllt viirdefulla byggnader. 
Samtliga lokaler inrcds med omklädnadsrum för manlig och kvinnlig 
personal, matrum, torkl'uIlI för fuktiga kläder, toalctt-, tviilt och dusch
anordningar. I matrumI1lcn finns kokmöjligheter och viinneskflp. Samt
liga lokalcl' är fÖI'sedda med praktiska standan:lmöbler salIlt målade i 
ljusa och glada färger, 

I regel sökcr man ocksfl ansluta verktygsföITåd och mindre fÖI'va
ringslokalel' till personalruIIlmen för alt minsiw p[l pel'sonalens g[lIlg
tider. 

På sådana platser, som liggel' avliigset fl'ån arbetslagets fasta sam
lingspunkt, anviinds bodar ellel' viiI'lllevagnar pil hjul. Vagnarna anviin
des ej som permanenta personallokaler. 

lA' 1<"111'1"/(80111 helcIl 

Erfarenheterna har visat alt del är lönlöst all iordningstiilla en park 
om icke bamens behov av lelq)latser först tillgodoses, För hal'nen, iiI' 
det ell IivsvillkOI' all ffI leka i det fria och genom den dagliga samvaron 
i parkerna, sommar SflViil som vinter, befrämjas både fysisk och psykisk 
utyeckling. Det växande släktet är också i högsta grad beroende av den 
miljö, som det växer upp i och därför bör hal'nen bel'edas utrymIllen , 
som ger dem mesta möjliga tillgång till ljusa och öppna ytor, diir de 
fritt [{II' röra sig och däl' de slipper höra gnatet OIll alt dc stör och för
stör. 

Om Illan i tätorterna uraktlåtel' att skapa iindamålsenliga lekplatser, 
blir följden bara den, att barnen i stället riskerar liv och lem på olämp
liga platser I. ex. tl'afikenlde gator, vilkas goda beIiiggning lockal' till 
bollspel o, dyl. eller att dc uppehållel' sig pfl mer eller mindre solfattiga 
g{ll'dar. 

Vid anläggningen av lekplatserna m{lste hänsyn tas tiIl de olika 
åldrarnas skiftande behov. För dc minsta barnen, 1- 5 åringarna, iiI' 
sandlådan i omedelbar anslutning till bostaden ofta tillfyllest. (;· --10 
åringnrna, som är mera rörliga, fordl'ar delvis annan sysselsiittning och 
för dem måste lekl'edskapsplatser och större fria ytol' anordnas, helst 
också en oöm griisplan, Inom varje samlat bostadsområde anliiggs för 
dessa barn ett lekcentrum med anställd lekpersonal, som övel'vakar ord
ningen på platsen. Stora kl'av ställs på denna personal, som helst bör 
ha pedagogisk-psykologisk träning för alt med framgång kunna ta sig 
an barnen, inspirera delll till självverksamhet och skapa ell gott kam
nIlskap <!('1lI emellan. 

H H 2-15 I 
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/(lällerredskap med sandlåda i form aven bål. 
RUdbecksparken. 

Till ett lekcentrum hör förutom en eller flera sandl.ådeplatser också 
en s. k. barnhage för barn i åldern 1'12- 4 år. Där kan bostadsområdets 
mödrar under en eller annan timmc kostnadsfritt parkera sina småt
tingar, medan de själva gör sina uppköp eller dylikt. En plaskdamm bi
drar högst väsentligt till trevnaden men vattensamlingen blir lätt en 
bakteriehärd, om icke både vid dess projektering och skötsel stOl' hän
syn tas till hygienen, 

De första plaskdammarna börjadc byggas ål' 1930. Det totala antalet 
dammar utgör 50 st. oeh den sammanlagda vattenytan 18784 m2. 1\ågra 
av dammarna har försetts mcd reningsanläggningar, där vattnet rcnas 
såväl kemiskt som mekaniskt. 

Då lekledare finns på platsen, erfordras inomhuslokaler och vidare 
bör toaletter, förvaringsplats för lekredskap, regn- och solskydd icke 
saknas. Finns även andra utrymmen att tillgå, såSom samlingsrum och 

Stockholms parker 

Från småflickornas lekstugeby i Rudbecksparken. 

hordtennissa m.. I m. ökas lekplatsens användbarhet högst väsentligt säl'

skilt vid dåligt väder. m iord
. "k tillgodose arbctarnas lokalbehov geno 

Liksom man so er l arbetar man efter sammaningställande av äldre, befintlig bebygge se, 
l"n'c då det gäller lekverksamheten. d I 
I J , • <r Ivan Abrahamsbcrg, Ulvsun a oc l 

I , Observatonelundcn, B~rgSri:~t v~rdefulla stugor restaurerats och 
Riksby har g~mla kulturhl;to k h på Hälsingehöjden har äldre 
tagits i bruk, l Gustav Ad?1 sp;r e~ °i~rdningställts och i Västertorp 
manskapsbaracker mOdermse~a \ ~ca~er anskaffats i hyreshusen. övriga 
och Blackeberg m. fl. plats~r ar s~rier av mo~teringsbara stugor. På de 
platser har försetts ~ed mmdrek I icke disponeras för lekverksam
tider, särskilt på kvallen, då lo a erna . ga h"rescrsättning till förfo

.. I d ["' e av dessa mot en rm J 

het, stal es e s orr kl bb- och sammanträdeslokaler.
Clande för den vuxna ungdomen som u t t ckta 
" .. b II el den vanligaste och mes om y 

För 10-15 åringarna ar .. o sp II flera bollplaner av tillräcklig... ilken kravel' cn e er . 
sysselsattmngen, v D' 'Id )" är även intresserade av Idrottstorlek för varje lekcentrum. essa a rar 
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och härför fordras anordningal' av speciell art, såsom b:mor för höjd
och längdhopp, löpning m. m. 

Slutligen kan också nämnas bygglckplatsen (danska: skrammelleg
plads), som har stor betydelsc för utvccklandet av barnens självverk
samhet i skolåldern upp till 14 år. Men bygglekplatsen måste förläggas 
på betryggandc avstånd från bebyggelsen och gärna i skymundan, då 
den helt natUl'tigt blir rätt skräpig. På bygglekplatsen tillhandahålles 
använt byggnadsmaterial och verktyg och med hjl\lp av dessa får bar
nen bygga eller vad annat fantasien bjuder och förmåg~n tillåter . 

.... r 1909 fanns totalt 7 lekplatser i Stockholm, år 1952 finns' det 64 
platser med lekledare och upp mot 300 :mdl'a lekplatscl'. 

Den ordnade lekverksamhetens, den s. k. parklekens utveckling fram
går av nedanstående tabell, där även årskostnaderna I·cdovisas. 

KostnadAr Antal platsel' ink!. cngångskostnader 
1936 2 
1937 9 25000 (anslag) 
1940 19 48972 
1945 27 122083 
1950 58 469061 
1952 64 734750 (anslag) 

Är 1951 utgjorde sammanlagda besökal'antalet 2293682 barn, fördela
de med 518774 på vintersäsongen, med 1 487242 på sommaren och 
287660 på höstsäsongen. 

Parkleken ledes aven fekplatsinspektris, underställd stadsträdgårds
mästaren. Under högsäsongen är samtidigt anställda ca 200 lekledare. 
Att lekverksamheten omhänderhas av parkavdelningen beror på det in
tima sambandet mellan denna verksamhet och lekplatsernas utform
ning och underhåll. 

Cnderhållningsverksamhelen 

Såsom redan påpekats har den offentliga parken fått en allt större 
betydelse som samlingsplats för kringliggande bostadsområdens befolk
ning. Man samlas i parken fÖl' lek, spel, idrott, för vila oeh meditation, 
för fester och underhållning i form av sång, musik och teater, föl' poli
tiska och religiösa möten. Men för alt denna gemensamma samvaro i 
det fria skall kunna försiggå, är det betydelsefullt att för ändamålet 
lämpliga platser jordningställs. Det har redan ordats om anordningar
na föl' lek och idrott och i det följande skall i stället helt kort beröras 
friluftsplatserna, dit föreningar och sammanslutningar kan hänvisas för 
sina möten och där kommunen själv kan alTangera underhållning av 
skiftande slag. 

För ett mindrc folkmöte kan ju vilken öppen plats som helst i parken 
användas. Blil' det däremot fråga om stor publiktillströmning, fordras 

2\
S/OCk/lOlms parker 

Park/ca/ern spelar i ObscrvaloriclllndeIl. 

sittplatser, uppbyggt podium för talare och övriga uppträdande samt 
högtalare- och belysningsanordningar. Dessa anordningar äl' då .. antll1~
en permanenta på samlingsplatsen eller också bygges de upp .~or val'Je 
tillfälle. I det senare fallet gäller det därvid att konstruera lattmonte
rade podier och ha stapelbara bänkar för att arbets- och transportkost
naderna skall hållas inom rimliga gränser. 

I Stockholm finnes i ett flertal parker lildrc musikpavil!.ongel', so~n 
:.Invänds av sångkörer och blåsorkestrar, men är helt oanvandbara for 
1wnserter av orkestrar mcd symfonibesättning eller där kör oc~. orkes
ter gemensamt svarar för underhållningen. Eftersom dessa paviljonger, 
då de byggdes, utnyttjades som ett dekorativt inslag (."ekotempel''? I tI
dens parkstil, är placeringarna numera både ur akust).~k och publtksyn
punkt mindre lyckade. Vid en omgestaltning av dessa aldre parker korr~
mer paviljongerna sannolikt att försvinna och i stället. ordnas kO~11~1
ncrade musik- och teaterplatser med ett stort antal Sittplatser. }ran 
\1I11sikpaviljongerna i TantoIunden, Vanadislunden, Vitaber?sparkcn och 
Kronobergsparken går utvecklingen via konsertplatsen I VasapD.l'ken 
och teaterplatserna i Observatorielunden och Långholmsparken tIll am
fiteatern i RåJambshovsparken, med sittplatser för bortåt 4000 perso
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VasaparkelI. 

ncr (utbyggbal' till GOOD platscr) och fasta helY"nl'llgs och I .. ·t Id . . ., - lOg a arall
or mngar . Dct ..ka~ kan~ke tyckas, att denna plats överdimensionerats, 
me,n med de .standlgt stigande puhliksiffror, som tcatel'aftnarna uppvi
S,~l under d: sel.~a~te årcn, kOlHlllel' samlingsplatsen sanllolikt alt vara 
\ ,tlbcsaLt fran borjan. Det plancras yLterlig';ll'C stl(lana .otor,'l ., sarnlings-

Stockholms parker 

platser, belägna i gränsen melIan den centrala stadcn och förol'tsstads
delarna. 

För att förbilliga omkostnaderna och för att undcrlätta lösandct av 
de scentekniska prohlemen vid vis- och teatel'aftnarna i pal"i<crna an
skaffadcs 1948 cn stor vagn, vars v;iggar kan öppnas och inneslutel' en 
sccn på vars tiljor dramatik, komedi, balett och visor uppföres till 
stockholmarnas upphyggclse och förstl'öelse. I denna teatervagn mcdfö
res rekvisitan och där finns också omklädningsrum för artisterna samt 
anordningar för belysning och högtalare . Sommm'en 1951 gav parkav
delningen 47 teaterföreställningar och visaftnar i Stockholms parker 
oeh dessutom 22 sångkonserter och 106 instnllnentalkonserter. Så\'iil 
bl:lsmusikk:ll'er som en ol'kester med symfonibcsättning medverkade 
och ett flertal solistkonserter gavs. Vid två tillfiillen under SOlllmaren 
fick puhliken sammanställa önskeprogram. S~isongen avslutadcs med 
geognlfiskt föredrag om Paris med ljushildeI' och grammofonillustra
tionel". I fråga om programsammansättning konsuJtCl"aI' parkavdel
ningen utomstående teater- och musiksakkunniga. 

Bcsökssiffran för den av kommunen anordnade gratisunderhållningen 
i parkerna sommaren 1951 var 238000 motsvarande 1 359 per före
stiillning. 

Dc under flera år planel"llde filmvisningarna på lekplatserna vid 
dagsljus hade sin premiäl' hösten 1951 och rönte stOl' uppskattning av 
den ungdomliga publiken. För filmvisningarna användes en ombyggd 
buss i vars inre maskinrummet placerats, medan bildcn proj iceras pfl 
bilens haksida. 

Dc'n innersta avsikten med filmvisningarna är att i uppfostrande 
syfte nå barn och ungdom samtidigt som de kommunala organen 
kan ge upplysning om sin verksamhet. Genom instruktiv och humo
ristisk film vädjas om allmänhetens medverkan i den för kommunerna 
ständigt aktuella frågan om aktsamhet om allmän egendom och man 
kan även bihringa allm1inheten trafikvett. 

Före år 1937 handhades pal'kkonserterna av kammarkontoret men 
n;imnda ål' överflyttades de på parkavdelningen. Utvecklingen av den 
kostnadsfria parkunderh<illningen samt kostnaderna för arrangemang
en framgår av nedanstående tabell. 

:\ntal konserter Kostnad Askådare 
1937 45997 kr 
1!l40 184 59 822 " 9792(; 
1945 173 83 G20 177 (iSO 
1!l50 17(i 155048 244 3:~5 
1951 175 17lj 960 237 !lOO 
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Slutligen skall också nämnas, alt parkavdelningen medverkar Yid 
arrangerandet av s. k. kommunal dans. Tidigare bedrevs denna hell 
kommunal regi men under de senaste åren 'har staden svaral för upp
sältandet av dansbanor och ordnandet av belysning m. m. medan driften 
handhafts av politiska och andra ideella föreningar. För alt kunna hålla 
dansavgifterna låga, har sladen dessutom bidragit till kostnaderna för 
musik och artister. Till Tantolunden och Årstaskogen har sådana kom
munala dansbanor varit förlagda det senaste året. 

Parkavdelningen upplåter även mark och övervakar arrangemangen 
vid en mängd privata fester, som anordnas av skilda, ideella föreningar . 


