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Objektets	  namn	  och	  lokalisering	  	  	  
	  
Den	  aktuella	  parken	  ligger	  inom	  fastigheten	  Västervik	  3:101	  som	  är	  belägen	  strax	  norr	  om	  centrala	  
Västervik	  i	  Västerviks	  kommun,	  Kalmar	  län.	  Nuvarande	  ägare	  och	  förvaltare	  är	  fastighetsbolaget	  
Gertrudsvik	  Fastighets	  AB	  som	  2004	  köpte	  fastigheten	  av	  Landstinget	  i	  Kalmar	  län.	  Från	  att	  tidigare	  
ha	  varit	  en	  del	  av	  en	  omfattande	  sjukhusanläggning	  ingår	  fastigheten	  nu	  i	  anläggandet	  av	  en	  modern	  
bostads-‐	  och	  företagspark	  under	  namnet	  Gertrudsvik	  Sjöstad	  (Västerviks	  kommun	  2008).	  
	  
Arbetet	  är	  avgränsat	  till	  att	  omfatta	  den	  park	  som	  ligger	  centralt	  placerad	  i	  det	  f.	  d.	  sjukhusområdet	  
och	  som	  ramas	  in	  av	  Sjöstadsvägen,	  Östra	  och	  Västra	  parkvägen	  samt	  en	  intilliggande	  
parkeringsplats.	  Parken	  brukas	  av	  allmänheten	  och	  ligger	  omgärdad	  av	  fyra	  kvarstående	  byggnader	  
från	  sjukhustiden.	  I	  närområdet	  finns	  ett	  psykiatriskt	  museum,	  en	  förskola,	  ett	  fängelse,	  diverse	  
näringsverksamheter,	  bostäder	  samt	  lummiga	  skogs-‐	  och	  ängsmarker	  som	  brukas	  för	  rekreation	  och	  
friluftsliv	  (Informant	  1;	  Västerviks	  kommun	  2008).	  	  
	  
I	  arbetet	  kommer	  egna	  skisser	  att	  användas	  för	  att	  tydliggöra	  parkens	  utveckling	  gällande	  
utformning	  genom	  åren.	  Skisserna	  bygger	  på	  kart-‐	  och	  bildmaterial	  som	  alla	  inte	  finns	  med	  i	  arbetet.	  
Däremot	  finns	  samtligt	  källmaterial	  upptaget	  som	  otryckta	  källor	  i	  käll-‐	  och	  litteraturförteckningen.	  	  
	  
	  
Karaktärisering	  och	  beskrivning	  	  
	  
Centralparken	  används	  idag	  som	  rekreationsmiljö	  för	  allmänheten.	  Parken	  är	  rektangulärt	  utformad	  
och	  är	  ca	  230	  meter	  lång	  och	  85	  meter	  bred.	  I	  mitten	  finns	  en	  byggnad	  som	  används	  för	  restaurang-‐	  
och	  caféverksamhet.	  I	  anslutning	  till	  byggnaden	  finns	  en	  stenbelagd	  uteplats,	  en	  boulebana	  samt	  en	  
mindre	  lekplats.	  Parkens	  
främsta	  karaktärsdrag	  
utgörs	  av	  ett	  stort	  antal	  
kraftiga	  äldre	  träd	  som	  
bidrar	  med	  en	  imponerande	  
rumsbildande	  effekt.	  I	  den	  
sydöstra	  halvan	  av	  parken	  
finns	  ett	  tydligt	  symmetriskt	  
system	  av	  grusgångar	  som	  
löper	  genom	  parken	  mot	  
dess	  mitt	  och	  den	  nybyggda	  
restaurangspaviljongen.	  I	  
parkens	  nordvästra	  halva	  saknas	  gångvägar.	  Där	  ligger	  även	  en	  platsgjuten	  minigolfbana.	  I	  parkens	  
mitt	  strålar	  gångsystemet	  samman	  i	  en	  rund	  grusbelagd	  gång.	  I	  mitten	  av	  denna	  finns en	  gräsrundel	  
som	  pryds	  av	  ett	  stort	  ankare	  i	  svartmålat	  gjutjärn.	  
	  
Träd	  
Trädbeståndet	  i	  parken	  består	  av	  närmare	  hundra	  träd	  där	  flertalet	  uppnår	  en	  höjd	  av	  ca	  15-‐30	  
meter.	  En	  betydande	  del	  av	  träden	  har	  en	  vackert	  utbredd	  kronform	  och	  ger	  parken	  ett	  mycket	  
imponerande	  uttryck.	  Merparten	  av	  parkens	  träd	  är	  åldrade	  och	  vissa	  är	  i	  dålig	  kondition.	  Stora	  döda	  
grenar	  återfinns	  på	  flera	  ställen	  i	  parken,	  till	  exempel	  vid	  och	  ovanför	  lekplatsen.	  Träden	  upplevs	  
dock	  generellt	  som	  relativt	  välmående	  och	  tillför	  både	  form	  och	  struktur	  till	  parken.	  Majoriteten	  av	  
parkens	  trädbestånd	  utgörs	  av	  skogsek	  (Quercus	  robur).	  Två	  exemplar	  av	  bok	  (Fagus	  sylvatica)	  

Figur	  1:	  Parkens	  utseende	  i	  dagsläget	  (Egna	  observationer).	  	  
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återfinns	  i	  parkens	  nordvästra	  del.	  Runt	  rundeln	  i	  mitten	  av	  
parken	  står	  även	  sju	  exemplar	  av	  skogslönn	  (Acer	  
platanoides)	  som	  överlag	  är	  i	  dålig	  kondition	  och	  uppvisar	  
tecken	  på	  dålig	  vitalitet	  genom	  intorkade	  skott	  och	  döda	  
partier	  i	  kronan.	  En	  tysklönn	  (Acer	  pseudoplatanus)	  står	  
placerad	  bakom	  restaurangen.	  Mellan	  lönnarna	  i	  mitten	  står	  
fyra	  grupper	  av	  relativt	  nyplanterad	  rhododendron	  
(Rhododendron	  sp.).	  Undantaget	  de	  sju	  lönnarna	  i	  parkens	  
mitt	  tycks	  resterande	  träd	  i	  parken	  inte	  vara	  placerade	  
utefter	  något	  system.	  Ett	  antal	  mycket	  kraftiga	  äldre	  
skogsekar	  står	  dock	  invid	  mittaxeln	  i	  parkens	  sydöstra	  del	  i	  
något	  som	  kan	  ses	  som	  en	  antydan	  till	  en	  linjär	  formation.	  

Siktlinjer	  skapas	  utefter	  existerande	  grusgångar	  samt	  även	  i	  parkens	  nordvästra	  del	  där	  det	  finns	  
spår	  efter	  gamla grusgångar.	  På	  ett	  antal	  ställen	  i	  parken	  syns	  stubbar	  efter	  nedtagna	  ekar	  med	  en	  
stambredd	  motsvarande	  kvarvarande	  träd	  (Sjöman	  &	  Slagstedt	  2015).	  	  	  	  	  	  
	  
Gräs	  
Parken	  består	  av	  stora	  gräsytor	  av	  varierande	  
kvalitet.	  I	  vissa	  områden	  av	  parken	  och	  framförallt	  i	  
den	  nordvästra	  delen	  är	  gräset	  väldigt	  glest	  och	  
istället	  växer	  mossa	  och/eller	  bestånd	  av	  olika	  örter	  
så	  som	  groblad,	  gråfibbla,	  revsmörblomma	  och	  
maskros.	  Marken	  är	  relativt	  plan	  undantaget	  vissa	  
mindre	  nivåskillnader.	  	  
I	  den	  nordvästra	  delen	  kan	  tre	  ”band”	  urskiljas	  som	  
skiljer	  sig	  från	  övriga	  gräsytor	  genom	  att	  vara	  något	  
upphöjda	  och	  innehåller	  i	  skuggiga	  partier	  mer	  
mossa	  och	  i	  soliga	  partier	  mer	  örter	  än	  kringliggande	  
ytor.	  Marken	  är	  också	  hårdare	  och	  tycks	  generellt	  
gynna	  torktoleranta	  örter	  som	  gråfibbla,	  nagelört	  
och	  mjuknäva.	  
	  
Grusgångar	  
Det	  gångsystem	  som	  finns	  är	  belagt	  med	  grus	  och	  tycks	  vara	  extensivt	  skött.	  Gångsystemet	  utgår	  
från	  parkens	  mitt	  där	  en	  rund	  gång	  mynnar	  ut	  i	  två	  korta	  gångar	  mot	  parkens	  långsidor	  samt	  en	  som	  
går	  mot	  parkens	  sydöstra	  kortsida.	  Ytterligare	  två	  gångar	  löper	  diagonalt	  genom	  parken	  ner	  mot	  

hörnen	  på	  den	  sydvästra	  kortsidan	  och	  bildar	  
tillsammans	  med	  mittengången	  en	  
fågelfotsformation.	  I	  parkens	  nordvästra	  del	  
saknas	  gångsystem	  men	  som	  tidigare	  nämnts	  
gör	  mindre	  nivåskillnader,	  förändringar	  i	  
vegetationen	  samt	  en	  tydlig	  skillnad	  i	  markens	  
hårdhet	  att	  ett	  tidigare	  gångsystem	  lätt	  går	  att	  
urskilja.	  Två	  lyktstolpar,	  som	  uppfattas	  som	  
äldre	  än	  annan	  belysning	  i	  parken,	  står	  
placerade	  vid	  kanten	  av	  resterna	  till	  de	  två	  
tvärgående	  gångarna.	  
Det	  har	  på	  flera	  platser	  relativt	  nyligen	  tillförts	  
nytt	  grus	  som	  tillsynes	  lagts	  ovanpå	  det	  gamla	  

Figur	  2:	  Ekar	  (Eget	  foto).	  

Figur	  3:	  Spår	  efter	  grusgång	  (Eget	  foto).	  

Figur	  4:	  Gångsystemet	  i	  parkens	  sydöstra	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Eget	  foto).	  
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(ex.	  höger	  gång	  i	  Figur	  4).	  Fraktionen	  på	  det	  nya	  gruset	  är	  mycket	  varierande	  och	  verkar	  innehålla	  en	  
förhållandevis	  stor	  mängd	  stenmjöl	  vilket	  resulterat	  i	  tydliga	  spår	  och	  avtryck	  från	  fotgängare	  och	  
annan	  trafik.	  Samtliga	  kanter	  är	  extensivt	  skötta	  och	  tycks	  endast	  sporadiskt	  kantskäras.	  Kanterna	  
har	  i	  stort	  sätt	  i	  hela	  parken	  ett	  relativt	  diffust	  uttryck	  då	  gräs	  och	  örter	  växer	  varierande	  i	  mängd	  i	  
kantzonen.	  Även	  i	  gångarna	  växer	  både	  gräs	  och	  örter.	  De	  två	  diagonala	  gångarna	  i	  parkens	  sydöstra	  
är	  något	  ringlande	  till	  sin	  form,	  vilket	  framträder	  som	  tydligast	  när	  man	  som	  besökare	  blickar	  nedåt	  
gången	  från	  mittrundeln	  (Figur	  4).	  Övriga	  delar	  av	  gångsystemet	  upplevs	  förhållandevis	  raka	  till	  sin	  
form.	  	  
	  
Mittrundel	  
Rundeln	  mäter	  cirka	  17,5	  meter	  i	  diameter	  och	  
är	  med	  cirka	  15	  centimeters	  marginal	  helt	  
cirkulär.	  	  Rundeln	  angränsar	  mot	  en	  grusgång	  
som	  löper	  runt	  hela	  rundeln.	  Gräskanten	  tycks	  
vara	  extensivt	  skött	  och	  är	  något	  diffus	  gentemot	  
gruset,	  bestånd	  av	  gräs	  och	  perenna	  örter	  har	  
etablerat	  sig	  i	  kantzonen.	  Innehållet	  i	  rundeln	  
består	  i	  dagsläget	  till	  största	  delen	  av	  gräs	  som	  
troligtvis	  klipps	  samtidigt	  som	  kringliggande	  
gräsytor.	  Artsammansättningen	  är	  ej	  fullständigt	  
inventerad	  men	  en	  snabb	  okulärbesiktning	  visar	  
att	  det	  är	  övervägande	  gräs	  som	  dominerar	  
tillsammans	  med	  flera	  bestånd	  av	  halvgräs	  och	  
perenna	  örter.	  I	  mitten	  av	  rundeln	  finns	  en	  
mindre	  stensättning	  bestående	  av	  kullersten.	  
Stensättningen	  är	  extensivt	  skött	  och	  det	  växer	  mycket	  ogräs	  mellan	  stenarna.	  Den	  yttersta	  
gräskanten	  mot	  stensättningen	  är	  oklippt.	  Ovanpå	  stensättningen	  ligger	  ett	  svartmålat	  ankare	  i	  
gjutjärn	  med	  trästock.	  
	  
	  
Historik	  	  	  
	  
Vid	  förra	  sekelskiftet	  stod	  svensk	  mentalsjukvård	  
inför	  stora	  utmaningar.	  En	  undersökning	  utförd	  av	  
Medicinalstyrelsen	  visade	  att	  antalet	  ”sinnessjuka”	  
i	  landet	  uppgick	  till	  17	  300	  personer.	  9650	  av	  
dessa	  bedömdes	  behöva	  anstaltsvård.	  Då	  antalet	  
befintliga	  vårdplatser	  var	  för	  få	  genomfördes	  en	  
omfattande	  utbyggnad	  av	  svensk	  mentalsjukvård.	  
Västerviks	  Hospital	  stod	  klart	  1912.	  Arkitekt	  var	  
Sveriges	  då	  främste	  sjukhusarkitekt	  Axel	  Kumlien,	  
anställd	  av	  Medicinalstyrelsen	  1877–1909.	  
Hospitalets	  parker	  planlades	  av	  Agathon	  Sundius,	  
trädgårdsdirektör	  vid	  Statens	  Järnvägar	  1887–
1910.	  Sundius	  förordade	  ett	  inhemskt	  växtmaterial	  
och	  var av	  åsikten	  att	  parker	  och	  trädgårdar	  skulle	  ha	  en	  enkel,	  praktisk	  och	  ekonomiskt	  försvarbar	  
utformning	  (Arkitektur-‐	  och	  designcentrum	  2016;	  Studiecirkeln	  ”Gräv	  där	  du	  står”	  1989;	  Sveriges	  
Järnvägsmuseum	  2012,	  s.	  116).	  

Figur	  6:	  Agathon	  Sundius	  planritning	  (Riksarkivet).	  	  

Figur	  5:	  Mittrundeln	  (Eget	  foto).	  
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Huvudorden	  inom	  svensk	  sinnessjukvård	  var	  vid	  
sekelskiftet	  enhetlighet,	  tydlighet	  och	  separering.	  De	  nya	  
sjukhusen	  utformades	  efter	  rådande	  vårdideologi	  och	  
byggdes	  kring	  en	  kraftfull	  genomgående	  mittaxel	  som	  med	  
största	  möjliga	  tydlighet	  kommunicerade	  de	  rådande	  
idealen	  till	  både	  patienter	  och	  personal.	  Även	  
sjukhusparkens	  arkitektoniska	  konstruktion	  och	  
positionering	  till	  kringliggande	  paviljonger	  präglades	  av	  
medicinsk	  funktionalitet.	  Frisk	  luft,	  ljus	  och	  
utomhusvistelse	  var	  sedan	  1800-‐talets	  mitt	  viktiga	  
komponenter	  i rehabiliteringen	  av	  psykiskt	  sjuka	  och	  
sysselsättning	  i	  form	  av	  trädgårdsarbete	  ansågs	  läkande	  

och	  moralstärkande.	  Praktisk	  sysselsättning	  var	  den	  dominerande	  formen	  av	  terapi	  som	  tillämpades	  
innan	  psykofarmaka	  introducerades	  på	  1950-‐talet	  och	  möjliggjorde	  en	  mycket	  intensiv	  skötsel	  av	  
sjukhusets	  grönområden	  (Informant 1;	  Jönsson	  1998,	  s.	  15–21;	  Psykiatriska	  Museet	  2017;	  Åman	  
1976).	  
	  
Parken	  vid	  Västerviks	  Hospital	  anlades	  med	  tidstypisk	  och	  karaktäristisk	  axialitet	  som	  förstärkte	  
uppdelningen	  mellan	  män	  och	  kvinnor,	  lugna	  och	  oroliga	  och	  gav	  samtidigt	  området	  en	  tydlig	  
mittpunkt	  (Figur	  7;	  Jönsson	  1998,	  s.	  15,	  112–115).	  Den	  genomgående	  huvudaxeln	  var	  även	  ett	  
vanligt	  inslag	  i	  klassicismens	  parker.	  Inslag	  av	  nationalromantik,	  fransk	  renässans	  samt	  tysk	  
trädgårdsstil	  kan	  skönjas	  i	  valet	  av	  träd	  respektive	  tväraxlar	  och	  rund	  blomsterplantering	  i	  mitten	  
(Andersson,	  Jonstoij	  &	  Lundquist	  2000;	  Andréasson	  2007;	  Åman	  1976).	  Vid	  anläggandet	  av	  parken	  
valde	  man	  av	  någon	  anledning	  att	  till	  viss	  del	  frångå	  Sundius	  planritning	  (Figur	  6)	  gällande	  
gångsystemet	  och	  man	  anlade	  istället	  ett	  helt	  symmetriskt	  system	  med	  huvud-‐	  och	  raka	  tväraxlar	  
(Figur	  7).	  På	  platsen	  befintliga	  granar,	  björkar	  och	  ekar	  var	  det	  som	  först	  utgjorde	  parkens	  
trädbestånd.	  Man	  kompletterade	  senare	  med	  att	  plantera	  nya	  ekar	  och	  senare	  även	  ett	  par	  bokträd	  
(Informant	  1).	  Vid	  anläggandet	  skapas	  det	  i	  mitten	  av	  parken	  en	  rund	  yta	  med	  blomsterplantering	  
som	  ges	  olika	  typer	  av	  utformning	  genom	  åren.	  Vid	  anläggandet	  ramas	  planteringen	  in	  av	  sex	  
stycken	  pelarformade	  idegranar	  och	  kantsätt	  med	  gatsten	  (Andreasson	  2017;	  Figur	  9;	  Informant	  1;	  
Studiecirkeln	  ”Gräv	  där	  du	  står”	  1989).	  

Från	  sina	  första	  dagar	  fram	  till	  80-‐talet	  är	  parken	  dagligen	  nyttjad	  av	  både	  patienter	  och	  personal.	  
Mittrundeln	  är	  en	  central	  samlingsplats	  där	  man	  reser	  en	  julgran	  till	  jul	  och	  en	  midsommarstång	  till	  
midsommar.	  Första	  maj	  firas	  med	  en	  orkester	  som	  spelar	  och	  sommartid	  genomför	  
trädgårdsarbetarna	  olika	  typer	  av	  planteringar	  i	  mitten.	  Sommartid	  placeras	  bänkar	  och	  bord	  ut	  i	  
parken.	  Ett	  fotografi	  från	  1930-‐talet	  visar	  att	  planteringen	  i	  parkens	  mitt	  likt	  vid	  anläggandet	  
innehåller	  sex	  idegranar	  samt	  tulpaner	  (Informant	  1;	  Figur	  9;	  Studiecirkeln	  ”Gräv	  där	  du	  står”	  1989).	  
	  

Figur	  8:	  En	  översikt	  av	  mittplanteringens	  utseende	  vid	  fem	  olika	  tillfällen	  (Fotografi	  A-‐D,	  Informant	  1,	  Egna	  
observationer,	  Satellitbild	  A).	  

Figur	  7:	  Anläggningen 1910-‐tal	  
(Psykiatriska	  Museet).	  
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1931	  byter	  Västerviks	  Hospital	  namn	  till	  Sankta	  
Gertruds	  Sjukhus	  och	  1968	  byter	  anläggningen	  
namn	  igen,	  denna	  gång	  till	  Norra	  Sjukhuset.	  På	  
60-‐talet	  genomgår	  även	  parken	  vissa	  
förändringar.	  En	  paviljong	  med	  kafeteria	  och	  
frisörsalong	  byggs	  nordväst	  om	  parkens	  mitt	  och	  
gångsystemet	  anpassas	  efter	  detta	  (Figur	  10).	  
Vårdreformer	  och	  ett	  ökat	  användande	  av	  
psykofarmaka	  leder	  till	  att	  anläggningen	  nu	  
öppnas	  upp,	  både	  mellan	  vissa	  avdelningar	  och	  
mot	  allmänheten	  (Informant	  1;	  Psykiatriska	  
Museet	  2017).	  
	  

Under	  1980-‐talet	  påbörjar	  Norra	  Sjukhuset	  sin	  avveckling	  och	  har	  mot	  slutet	  av	  90-‐talet	  endast	  ett	  
fåtal	  aktiva	  vårdavdelningar	  kvar.	  	  
Flera	  runt	  parken	  kringliggande	  byggnader	  rivs	  även	  under	  80-‐	  och	  90-‐talet.	  Tidigt	  2000-‐tal	  brinner	  
kafeterian	  ner	  och	  platsen	  står	  tom	  under	  flera	  år.	  Under	  denna	  tid	  säljer	  landstinget	  området	  till	  en	  
privat	  aktör	  som	  påbörjar	  
anläggandet	  av	  en	  ny	  stadsdel,	  
Gertrudsvik	  Sjöstad.	  2010	  byggs	  en	  
ny	  restaurangbyggnad	  som	  invigs	  året	  
efter.	  Senare	  tillkommer	  även	  en	  
mindre	  lekpark	  samt	  boulebana	  i	  
anslutning	  till	  restaurangen.	  Genom	  
anläggandet	  av	  restaurangen	  återfår	  
parken	  sin	  roll	  som	  knutpunkt	  i	  
området	  och	  bidrar	  med	  säkerhet	  till	  
ett	  ökat	  användande	  av	  parken	  
(Informant	  1;	  Psykiatriska	  Museet	  
2017).	  	  
	  
	  
Kulturhistorisk	  värdering	  
	  
Den	  modell	  som	  i	  detta	  arbete	  
kommer	  tillämpas	  för	  den	  
kulturhistoriska	  värderingen	  är	  den	  
som	  presenteras	  i	  Klara	  Johanssons	  
rapport	  Kulturhistorisk	  bedömning	  av	  
parker	  och	  grönområden	  –	  en	  
metodutveckling	  för	  Stockholms	  Stadsmuseum.	  Modellen	  har	  fördelen	  att	  den	  till	  skillnad	  från	  
många	  andra	  värderingsmodeller	  är	  speciellt	  utformad	  för	  att	  kunna	  tillämpas	  vid	  värdering	  av	  just	  
parkmiljöer.	  Modellen	  är	  en	  del	  av	  ett	  pilotprojekt	  och	  är	  alltså	  inte	  färdigutvecklad.	  Användandet	  av	  
modellen	  i	  detta	  arbete	  bör	  därmed	  ses	  som	  ett	  prövande	  av	  huruvida	  modellen	  fungerar	  väl	  för	  
kulturhistorisk	  värdering	  av	  parkmiljöer	  och	  inte	  som	  ett	  exempel	  på	  allmänt	  vedertaget	  
värderingsarbete	  (Johansson	  2011).	  
	  
I	  följande	  stycken	  kommer	  delvärden	  och	  förstärkande	  delvärden	  att	  specificeras	  för	  att	  sedan	  i	  ett	  
avslutande	  stycke	  sammanfattas.	  

Figur	  10:	  Parkens	  övergripande	  struktur	  vid	  två	  olika	  tillfällen	  
(Fotografi	  C,	  Fotografi	  E,	  Informant	  1,	  Karta	  A).	  

Figur	  9:	  Första	  maj-‐firande	  i	  parken,	  troligtvis	  1930-‐
tal	  (Psykiatriska	  Museet).	  
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Delvärden	   Beskrivning	  

Markhistoria	   Trädbeståndet	  i	  parken	  är	  med	  största	  sannolikhet	  en	  blandning	  av	  träd	  
som	  fanns	  på	  plats	  vid	  anläggandet	  av	  parken	  samt	  träd	  som	  planterades	  i	  
samband	  med	  anläggandet	  eller	  senare.	  De	  äldsta	  träden	  visar	  med	  sin	  
vida	  kronform	  på	  platsens	  historiska	  övergång	  från	  vild	  natur	  till	  mer	  
tätbevuxen	  park	  (Lennartsson	  2013,	  s.	  2-‐3). Genom	  att	  gräsytorna	  har	  
skötts	  kontinuerligt	  enligt	  samma	  skötseltradition	  genom	  åren	  (klippning)	  
har	  de	  därmed	  med	  största	  sannolikhet	  fortfarande	  en	  relativt	  ursprunglig	  
artsammansättning	  (Holmqvist	  &	  Seiler	  2017).	  Gräsmattan	  kan	  även	  
innehålla	  en	  fröbank	  med	  fröer	  från	  växter	  som	  tidigare	  funnits	  i	  
omgivningen.	  

Samhälls-‐	  och	  
medicinhistoria	  

Sinnessjukvården	  utvecklades	  snabbt	  vid	  1900-‐talets	  början	  och	  de	  nya	  
sjukhusen	  som	  byggdes	  präglades	  av	  den	  rådande	  vårdideologin.	  Parken	  
vid	  Västerviks	  Hospital	  är	  en	  viktig	  del	  av	  det	  materiella	  arv	  som	  berättar	  
om	  denna	  utveckling.	  Genom	  det	  som	  finns	  kvar	  av	  parkens	  ursprungliga	  
axialitet	  och	  gångsystem	  samt	  genom	  relationen	  till	  kringliggande	  
byggnader	  kan	  t.ex.	  uppdelningen	  mellan	  män	  och	  kvinnor,	  lugna	  och	  
oroliga	  utläsas.	  Vidare	  kan	  även	  sjukhusparkens	  roll	  som	  rehabiliterande	  
miljö	  förstås.	  

Parkarkitektur	   Parken	  avspeglar	  väl	  den	  arkitektoniska	  stil	  som	  var	  rådande	  vid	  
anläggandet	  av	  mentalsjukhus	  under	  förra	  sekelskiftet,	  framförallt	  genom	  
resterna	  av	  den	  mittaxel	  som	  finns	  bevarad	  i	  parkens	  sydöstra	  del.	  Stildrag	  
av	  klassicism,	  fransk	  renässans	  och	  nationalromantik	  som	  kan	  skönjas	  
genom	  parkens	  huvudaxel,	  tväraxlar	  och	  inhemska	  växtmaterial.	  Rundeln	  i	  
parkens	  mitt	  är	  bevarad	  till	  sin	  form	  även	  om	  traditionen	  av	  
blomsterplanteringar	  ej	  längre	  upprätthålls.	  Dess	  grundstruktur	  i	  sig	  
tydliggör	  de	  tyska	  trädgårdsideal	  som	  fortfarande	  levde	  kvar	  in	  på	  1900-‐
talet.	  
	  
Parken	  utformades	  av	  Agathon	  Sundius,	  som	  vid	  sin	  tid	  hade	  en	  hög	  
position	  som	  trädgårdsdirektör	  vid	  Statens	  Järnvägar,	  vilket	  förstärker	  det	  
parkarkitektoniska	  värdet.	  Användandet	  av	  inhemskt	  växtmaterial	  kan	  ses	  
som	  ytterligare	  ett	  förstärkande	  av	  det	  parkarkitektoniska	  värdet	  då	  detta	  
var	  ett	  av	  Sundius	  signum.	  

Kontinuitet	   I	  parkens	  nordvästra	  del	  syns	  rester	  av	  det	  gångsystem	  som	  tidigare	  fanns.
Här	  finns	  även	  två	  lyktstolpar	  som	  hör	  samman	  med	  gångsystemet.	  Nytt	  
växtmaterial	  har	  tillkommit,	  t.ex.	  lönnarna	  i	  parkens	  mitt.	  

Tradition	   I	  parken	  har	  det	  genom	  åren	  firats	  många	  högtider,	  framförallt	  
midsommar	  som	  firades	  traditionsenligt	  genom	  resandet	  av	  en	  
midsommarstång	  i	  parkens	  mitt	  (Informant	  1).	  Även	  jul	  och	  första	  maj	  har	  
firats.	  Både	  patienter	  och	  personal	  har	  närvarat	  vid	  dessa	  tillställningar.	  
Rundeln	  i	  parkens	  mitt	  kan	  fungera	  som	  en	  stabilisator	  för	  parkens	  
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immateriella	  kulturarv	  och	  en	  påminnelse	  om	  de	  olika	  högtidsfiranden	  
som	  skett	  genom	  åren	  (Guggenheim	  2009,	  s.	  41-‐44).	  

Personhistoria	   Parken	  har	  en	  stark	  koppling	  till	  den	  stora	  grupp	  av	  patienter	  och	  personal	  
som	  genom	  åren	  befunnit	  sig på	  sjukhusområdet	  vilket	  ger	  parken	  ett	  
stort	  personhistoriskt	  värde.	  Dessa	  persongrupper	  är	  mycket	  viktiga	  för	  
parken	  och	  relevansen	  i	  bevarandet	  av	  den	  (Muñoz	  Viñas	  2005,	  s.	  213).	  

	  
	  

Förstärkande	  
delvärden	  

Beskrivning	  

Symbol	   Vidare	  undersökningar	  krävs	  för	  att	  avgöra	  huruvida	  parken	  utgör	  ett	  
symbolvärde.

Autenticitet	   Mycket	  stora	  delar	  av	  växtmaterialet	  kan	  benämnas	  som	  autentiskt	  enligt	  
Tandres	  (2014,	  s.	  18)	  definition	  av	  autenticitet	  gällande	  växtmaterial.	  Även	  
gångssystemet	  samt	  mittrundeln	  är	  till	  strukturen	  autentiskt.	  

Pedagogiskt	  värde	   Parken	  har	  potential	  att	  förmedla	  ett	  stort	  pedagogiskt	  värde	  genom	  dess	  
historiska	  användning	  som	  sjukhuspark,	  utformning	  och	  koppling till	  
omgivningen.	  Parken	  har	  en	  arkitektur	  som	  var	  tidstypisk	  för	  
mentalsjukhus	  anlagda	  vid	  förra	  sekelskiftet	  och	  som	  präglades	  av	  
medicinsk	  funktionalitet.	  På	  så	  sätt	  kan	  den	  då	  rådande	  vårdideologin	  
avläsas	  och	  förstås.	  

Representativitet	   Parken	  är	  genom	  sin	  tidstypiska	  utformning	  mycket	  representativ	  för	  
mentalsjukhusparker	  anlagda	  vid	  förra	  sekelskiftet.	  Vidare	  jämförelse	  med	  
andra	  samtida	  anläggningar	  krävs	  för	  att	  ytterligare	  belägga	  detta.	  

Sällsynthet	   Jämförelse	  med	  fler	  samtida	  anläggningar	  krävs	  för	  att	  belägga	  detta.	  

Upplevelse	   Upplevelsen	  av	  parken	  som	  en	  kulturhistoriskt	  värdefull	  sjukhuspark	  kan	  
vara	  något	  svårtillgänglig	  och	  är	  till	  stor	  del	  beroende	  på	  kringliggande	  
ursprunglig	  bebyggelse.	  Utan	  sammanhang	  och	  tillhörande	  
informationsmaterial	  är	  dess	  tidigare	  användningsområde	  inte	  självklart	  
för	  besökaren.	  Det	  befintliga	  storväxta	  trädbeståndet	  ger	  parken	  ett	  
upplevelsevärde	  som	  till	  viss	  del	  går	  att	  koppla	  till	  platsens	  kulturhistoriska	  
värde.	  
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Sammanfattning	  kulturhistorisk	  värdering	  
	  
Det	  sammantagna	  kulturhistoriska	  värdet	  bedöms	  som	  högt	  genom	  de	  möjligheter	  som	  finns	  att	  
utvinna	  kunskap	  om	  sinnessjukvårdens	  utveckling,	  sjukhusparkernas	  funktion	  och	  synen	  på	  psykiskt	  
sjuka	  under	  1900-‐talet.	  Parken	  har	  en	  tidstypisk	  utformning	  som	  speglar	  de	  vårdpolitiska	  ideal	  som	  
var	  rådande	  vid	  sekelskiftet	  och	  är	  en	  god	  representant	  för	  den	  arkitektoniska	  stil	  som	  präglade	  de	  
nya	  anläggningarna	  och	  dåvarande	  parkarkitektur.	  Parken	  planlades	  av	  en	  vid	  sin	  tid	  högt	  uppsatt	  
trädgårdsdirektör	  vars	  preferenser	  gällande	  inhemskt	  växtmaterial	  kan	  avläsas	  genom	  parkens	  
trädbestånd.	  De	  flera	  identifierbara	  parkarkitektoniska	  inslagen	  vittnar	  om	  en	  arkitektonisk	  
medvetenhet	  (Génetay	  &	  Lindberg	  2014,	  s.	  21,	  37;	  Johansson	  2011,	  s.	  13-‐14,	  22).	  
	  
En	  stor	  del	  av	  växtmaterialet,	  såväl	  träd	  som	  gräs,	  kan	  tillskrivas	  en	  hög	  grad	  av	  autenticitet.	  En	  stor	  
del	  av	  parkens	  trädbestånd	  är	  ursprungligt	  och	  de	  äldsta	  ekarna	  vittnar	  om	  platsens	  tid	  även	  före	  
anläggandet	  av	  parken.	  Tillsammans	  med	  senare	  tillkomna	  träd	  förmedlas	  känslan	  av	  äldre	  parkmiljö	  
på	  ett	  tydligt	  sätt	  vilket	  innebär	  ett	  visst	  upplevelsevärde.	  
Genom	  en	  mer	  än	  80-‐årig	  historia	  som	  sjukhuspark	  har	  parken	  även	  ett	  stort	  personhistoriskt	  värde	  
genom	  de	  stora	  grupper	  av	  patienter	  och	  personal	  som	  vistats	  i	  parken	  genom	  åren	  och	  i	  hög	  grad	  
har	  minnen	  kopplade	  till	  den.	  I	  parken	  har	  det	  även	  vid	  återkommande	  tillfällen	  firats	  jul,	  
midsommar	  och	  första	  maj	  vilket	  tillskriver	  parken	  ett	  traditionsvärde	  (Génetay	  &	  Lindberg	  2014,	  s.	  
21,	  70-‐71,	  82;	  Johansson	  2011,	  s.	  12,	  17,	  19,	  23-‐27).	  	  
	  
	  
Konsekvenser	  och	  framtida	  mål	  efter	  värdering	  
	  
Utefter	  tidigare	  utförd	  värdering	  bedöms	  centralparken	  som	  skyddsvärd.	  	  	  
	  
Lagskydd	  
I	  enlighet	  med 8	  kap.	  13	  §	  Plan-‐	  och	  Bygglagen	  får	  en	  tomt	  ”som	  är	  särskilt	  värdefull	  från	  historisk,	  
kulturhistorisk,	  miljömässig	  eller	  konstnärlig	  synpunkt	  [...]	  inte	  förvanskas”	  (SFS	  2010:900).	  Detta	  	  
gäller	  sjukhusparken	  vid	  nuvarande	  Gertrudsvik	  Sjöstad	  som	  enligt	  ovan	  utförda	  värdering	  kan	  till-‐
skrivas	  ett	  stort	  kulturhistoriskt	  värde.	  	  
	  
Enligt	  den	  nuvarande	  detaljplanen	  för	  fastigheten	  har	  Gertrudsvik	  Fastighets	  AB	  genom	  företaget	  
Calluna	  genomfört	  en	  ”allmän	  ekologisk	  inventering”	  av	  parken	  år	  2006	  (Västerviks	  kommun	  2008).	  
Huruvida	  en	  kulturhistorisk	  inventering	  och	  värdering	  har genomförts	  framgår	  ej.	  Vidare	  uttrycks	  det	  
i	  detaljplanen	  önskemål	  om	  att	  ”parken	  bevaras	  i	  stort	  obyggd”	  men	  inga	  faktiska	  
skyddsbestämmelser	  omfattar	  parken,	  något	  som	  däremot	  finns	  för	  ett	  antal	  kringliggande	  
byggnader	  (Västerviks	  kommun	  2008).	  En	  revidering	  av	  detaljplanen	  bör	  göras	  där	  
skyddsbestämmelser	  gällande	  parkens	  skyddsvärda	  delar	  upprättas.	  Skyddsvärda	  delar	  att	  
specificera	  i	  bestämmelserna	  är	  ursprungligt	  växtmaterial	  (framförallt	  större	  träd)	  samt	  grusgångar	  
och	  mittrundel	  som	  till	  sin	  ursprungliga	  form	  är	  skyddsvärda.	  Mittrundelns	  nuvarande	  innehåll	  
bedöms	  ej	  vara	  skyddsvärt.	  
	  
Långsiktigt	  mål	  med	  underhåll	  samt	  åtgärder	  
Det	  långsiktiga	  målet	  med	  underhåll	  och	  åtgärder	  för	  Centralparken	  ska	  vara	  att	  vårda	  parkmiljön	  så	  
att	  man	  i	  största	  möjliga	  mån	  bevarar	  och	  hållbart	  förtydligar	  existerande	  värden	  samtidigt	  som	  
hänsyn	  tas	  till	  dagens	  behov	  och	  användning.	  De	  tidigare	  specificerade	  skyddsvärda	  delarna	  i	  parken	  
får	  alltså	  inte	  förvanskas	  utan	  ska	  skötas	  så	  att	  de	  bevaras	  och	  förtydligas	  (Flinck	  2013,	  s.	  18).	  Detta	  	  
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innebär	  att	  autentiskt	  växtmaterial	  i	  största	  möjliga	  mån	  ska	  bevaras	  om	  det	  inte	  utgör	  en fara	  eller	  
inkräktar	  på	  andra	  värden.	  Mittrundeln	  ska	  fortsätta	  vara	  den	  knutpunkt	  som	  förenar	  parkens	  
symmetri	  och	  axialitet	  och	  både	  mittrundel	  samt	  grusgångar	  ska	  skötas	  så	  att	  deras	  ursprungliga	  
form	  bevaras.	  
	  
Parken	  kan	  och	  bör	  fortsätta	  användas	  som	  i	  dagsläget	  utan	  att	  det	  dagliga	  bruket	  riskerar	  att	  
påverka	  värdena	  negativt.	  Eventuella	  framtida	  förändringar	  i	  parken	  och	  även	  framtida	  
rekonstruktioner	  ska	  utredas	  och	  planeras	  utifrån	  att	  inte	  riskera	  att	  förvanska	  existerande	  värden	  
eller	  historiska	  lämningar.	  Framtida	  rekonstruktioner	  ska	  endast	  utföras	  inom	  ramen	  för	  vad	  som	  
tidigare	  funnits	  på	  platsen,	  dock	  med	  utrymme	  för	  tidstypiska	  efterbildningar	  där	  källmaterialet	  ej	  
räcker	  till.	  	  
	  
Information	  och	  tillgänglighet	  
Informationsmaterial	  riktat	  till	  allmänheten	  om	  parkens	  historiska	  användning	  som	  sjukhuspark	  och	  
rehabiliterande	  miljö	  för	  patienter	  behöver	  placeras	  ut	  för	  att	  levandegöra	  dess	  historia.	  Psykiatriska	  
Museet	  bedriver	  en	  verksamhet	  som	  går	  i	  linje	  med	  detta	  (Informant	  1).	  Tidigare	  patienters	  och	  
personals	  enskilda	  berättelser	  och	  kollektiva	  erfarenheter	  kopplade	  till	  platsen	  kan	  på	  olika	  sätt	  
förmedlas	  genom	  t.ex.	  skyltar	  i	  parken.	  	  
	  
Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  platsen	  fortsätter	  vara	  
öppen	  för	  allmänheten	  trots	  att	  bostäder	  byggs	  i	  
området.	  Inte	  minst	  ska	  tidigare	  patienter	  och	  
personal	  samt	  anhöriga	  till	  dessa	  kunna	  
återkomma	  till	  platsen	  och	  känna	  att	  parken	  
tillhandahåller	  dem	  deras	  kulturarv.	  Vidare	  ska	  
Psykiatriska	  Museet	  kunna	  fortsätta	  bedriva	  en	  
verksamhet	  där	  parken	  kan	  nyttjas	  som	  
pedagogisk	  miljö.	  	  
	  
	  
Brist-‐	  och	  skadebeskrivning	  
	  
Träd	  
Flera	  av	  träden	  i	  parken	  har	  döda	  grenar	  
framförallt	  i	  de	  nedre	  partierna,	  vilket	  kan	  
innebära	  en	  risk	  för	  allmänheten	  då	  dessa	  vid	  
t.ex.	  vind	  kan	  falla	  ner	  och	  skada	  besökare	  
(Mebus	  2014,	  s.	  26).	  Skogslönnarna	  vid	  
restaurangen	  och	  lekplatsen	  är	  ett	  tydligt	  
exempel	  på	  detta	  (Figur	  11).	  Där	  har	  ett	  antal	  
nedre	  grenar	  samt	  större	  partier	  i	  de	  övre	  
delarna	  av	  kronorna	  dött.	  Vissa	  av	  dessa	  hänger	  
ovanför	  gångar	  samt	  delar	  av	  lekplatsen.	  I	  resten	  
av	  parken	  är	  det	  endast	  på	  ett	  fåtal	  platser	  som	  
döda	  grenar	  hänger	  ut	  över	  gångar	  eller	  andra	  
områden	  där	  besökare	  rör	  sig	  ofta.	  
	  
	  

Figur	  11:	  Döda	  grenpartier	  (Eget	  foto).	  

Figur	  12:	  Artsammansättning	  där	  de	  gamla	  
grusgångarna	  legat	  (Eget	  foto).	  
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Gräs	  
Parkens	  gräsytor	  är	  som	  tidigare	  beskrivits	  av	  varierande	  kvalitet.	  Gräset	  är	  i	  relativt	  stora	  delar	  av	  
parken	  glest	  och	  ersatt	  av	  andra	  mer	  konkurrenskraftiga	  arter.	  Mossa	  har	  tagit	  över	  på	  flera	  ställen,	  
framförallt	  i	  skuggare	  delar	  av	  parken.	  
I	  spåren	  efter	  de	  gamla	  grusgångarna	  växer	  torktoleranta	  örter	  som	  skapar	  partier	  som	  kan	  upplevas	  
som	  missprydande	  eftersom	  dessa	  står	  i	  kontrast	  till	  intilliggande	  gräs.	  Spåren	  av	  gångarna	  är	  inte	  
heller	  i	  nivå	  med	  intilliggande	  ytor	  vilket	  ytterligare	  förstärker	  kontrasten	  (Figur	  3	  &	  12).	  
	  
Grusgångar	  
Som	  tidigare	  konstaterats	  så	  är	  samtliga	  
grusgångar	  i	  parken	  extensivt	  skötta	  och	  
generellt	  i	  eftersatt	  skick.	  Grusets	  
sammansättning	  är	  varierande	  i	  olika	  delar	  av	  
parken.	  På	  vissa	  delar	  verkar	  det	  nyligen	  ha	  
tillförts	  grus	  med	  stor	  andel	  stenmjöl	  som	  
ännu	  är	  relativt	  luftigt	  och	  okompakterat.	  Vid	  
inventeringstillfället	  syntes	  därför	  tydliga	  spår	  
och	  märken	  efter	  besökande	  vilket	  kan	  
upplevas	  som	  osnyggt.	  De	  nyanlagda	  delarna	  
innehåller	  även	  förvånansvärt	  mycket	  ogräs.	  
Det	  finns	  även	  äldre	  delar	  som	  är	  ordentligt	  
kompakterade	  men	  som	  innehåller	  stora	  
mängder	  ogräs	  trots	  detta.	  	  
De	  två	  diagonala	  gångarna	  i	  parkens	  sydöstra	  
del	  har	  med	  åren	  fått	  ett	  något	  mer	  ringlande	  
utseende	  än	  vad	  som	  var	  från	  början.	  Detta	  
gör	  att	  den	  strikta	  symmetriska	  arkitekturen	  
med	  axialitet	  och	  tvärgående	  gångar	  inte	  
framträder	  så	  tydligt.	  Som	  konstaterats	  tidigare	  
är	  det	  främst	  de diagonala	  gångarna	  som	  är	  
ringlande,	  övriga	  gångar	  upplevs	  tillräckligt	  
raka.	  	  
I	  parkens	  nordvästra	  del	  saknas	  som	  sagt	  
gångsystem	  men	  de	  subtila	  skillnader	  i	  
marknivå	  och	  förändringar	  i	  vegetationen	  som	  
finns	  gör	  att	  de	  gamla	  gångarna	  går	  att	  urskilja.	  
Dessa	  lämningar	  kan	  i	  dagsläget	  tyvärr	  
uppfattas	  av	  besökare	  som	  fula	  och	  ”oskötta”	  
ytor	  i	  gräsmattan	  snarare	  än	  de	  intressanta	  historiska	  spår	  som	  de	  är.	  De	  två	  lyktstolpar	  som	  finns	  
kvar	  kan	  upplevas	  som	  malplacerade	  utan	  sitt	  sammanhang.	  Samtliga	  kanter	  mellan	  grus	  och	  gräs	  i	  
parken	  är	  diffusa	  och	  kan	  upplevas	  som	  ”oskötta”.	  Ogräs	  har	  etablerat	  sig	  framförallt	  i	  kantzonen	  
men	  även	  direkt	  i	  gångarna (Figur	  13).	  Bland	  ogräset	  återfinns	  bland	  annat	  olika	  arter	  av	  maskros	  
samt	  revsmörblomma,	  återfräken,	  vitgröe	  och	  groblad.	  	  
	  
Mittrundel	  
Rundelns	  kant	  är	  likt	  övriga	  i	  parken	  något	  diffus	  på	  grund	  av	  ogräs	  i	  kantzonen.	  Även	  gräsytan	  
innehåller	  en	  del	  ogräs	  som	  kan	  upplevas	  som	  missprydande	  då	  gräset	  i	  detta	  fall	  är	  centralt	  

Figur	  13:	  Ogräs	  i	  kantzonen	  (Eget	  foto).	  

Figur	  14:	  Mittrundelns	  kant	  (Eget	  foto).	  
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placerat	  och	  används	  som	  en	  
prydnadsgräsmatta	  snarare	  än	  bruksgräsmatta	  
(Holmqvist	  &	  Seiler	  2017).	  Kanten	  mot	  
stensättningen	  i	  rundelns	  mitt	  är	  oklippt	  och	  
stensättningen	  i	  sig	  innehåller	  stora	  mängder	  
ogräs	  (Figur	  5	  &	  15).	  Helhetsintrycket	  av	  
rundeln	  kan	  med	  stor	  sannolikhet	  upplevas	  
som	  ”oskött”	  av	  allmänheten.	  Vad	  gäller	  
innehållet	  generellt	  så	  saknas	  helt	  en	  
kulturhistorisk	  förankring	  vilket	  får	  ses	  som	  en	  
stor	  brist.	  Ankaret	  verkar	  vara	  placerat	  på	  
platsen	  som	  utfyllnad	  utan	  någon	  direkt	  
eftertanke	  och	  saknar	  koppling	  till	  den	  
specifika	  platsens	  kulturhistoria.	  
	  
	  
Brist-‐	  och	  skadeanalys	  
	  
Vid	  byggnationen	  av	  den	  första	  cafébyggnaden	  vid	  mittrundeln	  på	  1960-‐talet	  förändrades	  parkens	  
utseende	  drastiskt.	  Axialiteten	  fanns	  fortfarande	  kvar	  i	  gångsystemet	  men	  siktlinjen	  genom	  parken	  
bröts.	  Den	  nya	  byggnadens	  ingång	  riktades	  mot	  sydost	  och	  blev	  det	  första	  steget	  mot	  att	  parkens	  
nordvästra	  del	  blev	  dess	  ”baksida”	  (Informant	  1).	  Gångarna	  i	  den	  nordvästra	  delen	  blev	  med	  tiden	  
alltmer	  extensivt	  skötta	  då	  de	  inte	  längre	  användes	  i	  lika	  hög	  utsträckning.	  När	  minigolfbanan	  
tillkommer	  (ej	  klarlagt	  när	  detta	  sker)	  blir	  gångarna	  allt	  mindre	  viktiga	  och	  min	  bedömning	  är	  att	  de	  
ungefär	  i	  samband	  med	  uppkomsten	  av	  golfbanorna	  tillåts	  växa	  igen	  och	  sedan	  börjar	  klippas	  med	  
gräsklippare	  likt	  kringliggande	  gräsytor.	  När	  sedan	  sjuhusverksamheten	  börjar	  läggas	  ner	  under	  80-‐	  
och	  90-‐talet	  faller	  sedan	  parken	  ytterligare	  i	  glömska	  och	  skötseln	  minskar	  drastiskt	  för	  parken	  
generellt.	  Trots	  att	  det	  på	  senare	  år	  tillkommit	  både	  restaurang	  och	  nya	  boende	  i	  området	  verkar	  
skötseln	  inte	  ha	  ökat	  till	  en	  önskvärd	  nivå.	  
	  	  
Grusgångarnas	  sammansättning	  och	  uppbyggnad	  är	  svår	  att	  avgöra	  utan	  en	  mer	  noggrann	  
undersökning	  men	  verkar	  innebära	  problem	  då	  det	  lätt	  bildas	  tydliga	  spår	  och	  vattenansamlingar	  
samt	  att	  mycket	  ogräs	  växer	  i	  gången.	  Att	  ytlagret	  på	  flera	  ställen	  är	  luftigt	  och	  okompakterat	  kan	  
tyda	  på	  brister	  vid	  anläggningen	  och	  att	  ytan	  inte	  paddats	  ordentligt.	  Detta	  är	  nödvändigt	  för	  att	  
gruset	  ska	  sätta	  sig	  för	  att	  främja	  god	  avrinning	  och	  att	  hindra	  befintligt	  ogräs	  från	  att	  orka	  tränga	  
igenom	  det	  nya	  slitlagret.	  Det	  nya	  slitlagret	  tycks	  även	  ha	  lagts	  ovanpå	  det	  befintliga	  utan	  att	  ogräset	  
under	  har	  schaktats	  bort.	  Ogräsrensning	  som	  punktinsats	  verkar	  tillämpas	  snarare	  än	  kontinuerlig	  
rensning.	  
	  
Att	  mossa	  och	  andra	  mer	  konkurrenskraftiga	  arter	  har	  ersatt	  gräset	  på	  flera	  håll	  i	  parken	  är	  en	  
naturlig	  och	  oundviklig	  utveckling	  då	  träden	  växer	  och	  skuggar	  allt	  mer.	  Att	  det	  i	  spåren	  efter	  de	  
gamla	  grusgångarna	  växer	  torktoleranta	  örter	  stärker	  tesen	  om	  att	  de	  gamla	  gångarna	  inte	  har	  
grävts	  bort	  utan	  bara	  tillåtits	  växa	  igen	  med	  tiden.	  
	  
Att	  flertalet	  parkens	  träd	  har	  döda	  grenar	  är	  även	  det	  en	  naturlig	  del	  av	  parkens	  utveckling.	  Många	  
av	  träden	  har	  nått	  den	  s.k.	  åldersfasen	  vilket	  innebär	  minskad	  vitalitet	  och	  tillväxt.	  Träden	  har	  även	  
en	  omfattande	  krontäckning	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  nedre	  grenarna	  får	  svårt	  att	  fotosyntetisera.	  Detta	  
i	  kombination	  med	  minskad	  vitalitet	  och	  tillväxt	  ger	  på	  sikt	  oundvikligen	  upphov	  till	  döda	  grenar	  

Figur	  15:	  Kullersten	  samt	  ankare	  (Eget	  foto).	  
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Fig.	  8	  –	  En	  översikt	  av	  mittplanteringens	  utseende	  vid	  fem	  olika	  tillfällen.	  Egen	  illustration	  baserad	  på	  
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Fig.	  10	  –	  Parkens	  övergripande	  struktur	  vid	  två	  olika	  tillfällen.	  Egen	  illustration	  baserad	  Fotografi	  C,	  
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Fotografi	  A	  –	  Två	  kvinnor	  och	  en	  man	  vid	  mittplanteringen,	  1930-‐tal.	  Okänd	  fotograf.	  Psykiatriska	  
Museet.	  http://www.psykmuseet.se/wp-‐content/uploads/2015/01/291.jpg	  [2017-‐01-‐09]	  
Fotografi	  B	  –	  Flygfotografi	  över	  området,	  1910-‐tal.	  Okänd	  fotograf.	  Psykiatriska	  Museet.	  
http://www.psykmuseet.se/wp-‐content/uploads/2015/01/60.jpg	  [2017-‐01-‐09]	  
Fotografi	  C	  –	  Vykort	  med	  bilder	  från	  anläggningen,	  1960-‐tal.	  Okänd	  fotograf.	  Psykiatriska	  Museet.	  
http://www.psykmuseet.se/wp-‐content/uploads/2015/01/PICT4536.jpg	  [2017-‐01-‐09]	  
Fotografi	  D	  –	  Flygfoto	  över	  området,	  1960-‐tal.	  Okänd	  fotograf.	  Psykiatriska	  museet.	  
http://www.psykmuseet.se/wp-‐content/uploads/2014/05/PICT4535.jpg	  [2017-‐01-‐09]	  
Satellitbild	  A	  –	  Anläggningen,	  2000-‐tal.	  Google	  Earth.	  	  
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