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Obs! Kurslitteraturen kommer fortlöpande att kompletteras vid behov.  
Gäller även litteratur och material som kommer att behövas för att lösa  

olika uppgifter under kursen. 

Obligatorisk litteratur 

Tema A. Skötselteori och skötselmetoder 

Jansson, Märit & Randrup, Thomas B. (eds) (2020): Urban Open Space Governance and 
Management Routledge.  

Kummel, Linda och Svensson, Karin (reds.) (2020). ThinkTank 2020. Med människan i fokus. En 
uppföljning av gestaltad livsmiljö 2020 med medskick inför framtida arbete. ArkDes. 

Persson, Bengt (1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. Alnarp: SLU/Movium  

Persson, Bengt, Kristoffersson, Anders, Fors, Hanna och Lindgren, Therese (2009). Handledning 
till skötselmanual för bostadsgårdar. SLU Landskapsförvaltning och SABO. Persson, Bengt 
(1998). Skötselmanual 98. Gröna Fakta 8/1998. Alnarp: SLU/Movium.  

SABO (uå). Skötselhandbok för bostadsgårdar. Hur du kan styra skötsel av utemiljö. SABO 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (numera Sveriges Allmännytta). 

 

Tema B. Kulturarvsteori- och metoder för att sköta historiska trädgårdar, parker och 
utemiljöer 

Flinck, Maria, (2013): I Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Carlssons 
förlag. Boken finns även som talbok och går att ladda ned för personer med läsnedsättning 
enligt § 17 Upphovsrättslagen (sök boken på Libris.se). 

 



 
 

Tema C. Fältarbete och utvecklingsplan  

EMF Landscape Architecture (2020). Girona’s shores. Girona/Catalonia/Spain: ps paisea #6, sid. 
7-11 ISSN 2659-9724. Free download at www.paisea.com  

 

Tema D. Fallstudier 

Norr Mälarstrand, Stockholm 
Stockholms stad (2015). Norr Mälarstrand. Program för upprustning. Stockholm. Läs 

programmet inklusive de två bilagorna (Tillgängliga i kursrummet på Canvas): 

Bilaga 1 Kulturhistoria – Parkens utveckling – Dagens situation. 

Bilaga 2 Vegetationsinventering.  

Sundström, Emma (2004). “The Restoration of Norr Mälarstrand: a linear Park of the Stockholm 
School”. In: Journal of the Garden History Society. Sweden. Vol 32:2, s. 272-278. 

 

Rosendal, Djurgården, Stockholm 
Karin Lindeblad, Ann-Mari Hållans Stenholm & Jens Heimdahl (2019). ”Trädgårdsarkeologi i 

Rosendals slottspark. Arkeologisk utredning. Arkeologerna, Statens historiska museer. Sverige. Vol 
4:2019. Läs Kulturhistorisk bakgrund s. 4-6. (Tillgänglig i kursrummet på Canvas) 

 

Grönsöö 
Eklund, Karl Johan (red.) (2012). Parken på Grönsöö. Bevarande och utveckling av en 

historisk park. Uppsala: SLU/institutionen för stad och land. (Boken finns i sin helhet att 
köpa på institutionen, men följande kapitel även tillgängliga i kursrummet på Canvas). Läs 
följande kapitel inför seminariet:  
 ”Att förvalta en kulturmiljö” (s. 27-35) 
 ”Förvaltaren och antikvarien” (s. 36-42) 
 ”Erfarenheter och tankar om hantering av växter och vegetation i kulturmiljöer” (s. 96-140) 
 ”Återskapande insatser på Grönsöö (s. 141-158) 
  

Lagerström, Tomas, Suneson, Torbjörn, och Zelander, Katarina (2000). Grönsöö – parkens 
historia och vårdprogram. SLU: Institutionen för landskapsplanering Ultuna, Samhälls- och 
landskapsplanering nr 10. Läs följande delar inför studiebesöket (Tillgänglig i kursrummet på 
Canvas): 

”Sammanfattning” (s. 5) 

”Historik” (s. 13-29, 36-75) 

”Kulturhistorisk värdering” (s. 81-83) 

 



 
 

Referenslitteratur 

Allmän referenslitteratur 

Kompletteras senare 

 

Referenslitteratur till uppgiften ”Från ax till limpa”: 

Båtshake, Helen och Sörensen, Ann-Britt (2015). Hantering av underhållsskuld i utemiljö. 
Movium Fakta nr 4/2015. SLU/Tankesmedjan Movium. 

Flinck, Maria, (2013): I Historiska trädgårdar. Att bevara ett föränderligt kulturarv. Carlssons 
förlag. Boken finns även som talbok och går att ladda ned för personer med läsnedsättning 
enligt § 17 Upphovsrättslagen (sök boken på Libris.se). 

Folke, Thea (2021). Att vårda ett levande kulturarv: värdering av skötselmetoder för gräs ur 
ett kulturarvs- och skötselperspektiv. Kandidatuppsats från 
Landskapsingenjörsprogrammet, SLU Alnarp. Institutionen för landskapsarkitektur, 
planering och förvaltning.  

 

 

Grönvall. Eva, Mebus, Fabian, Sandberg, Karin, Östberg, Johan (2016), Fria eller fälla – att 
besluta om träd i offentliga miljöer, Movium Fakta nr 2/2016 (Tillgänglig i kursrummet på 
Canvas). Obs!: Fulltextversion av Riksantikvarieämbetets rapport ”Fria eller fälla” finns 
tillgänglig på http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7812  

Stockholms Stadsmuseum (2011). Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden – en 
metodutveckling. Byggnadshistorisk rapport 2011:4, s.1-43.   

 

Referenslitteratur till uppgiften ”Fältarbete och utvecklingsplan” 

Dunnett, Nigel and Hitchmough, James (eds) (2004). The Dynamic Landscape. Design, 
Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting. Läs följande kapitel 
(Tillgängliga i kursrummet på Canvas):  

 Chapter 7: “Exploring woodland design: designing with complexity and 
dynamics – woodland types, their dynamic architecture and establishment” 
(by Roland Gustavsson)  

 Chapter 11: “The social and cultural context of ecological plantings” (by Anna 
Jorgensen). 

Robinson, Nick (2004). Planting Design Handbook, Chapter 10: “Structure Planting”, 
pp. 201-214. (Tillgänglig i kursrummet på Canvas). 

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7812
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