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Folkparken ligger mitt i stadsdelen Väster i Lund. Det är en park med en historia som sträcker sig över hundra år 

bakåt i tiden. Den invigdes på 1895 och var under många år en plats full av liv med dans, musik och teater såväl 

som det var en politiks samlingsplats. Idag är det dock en relativt övergiven plats. Liksom för många andra 

folkparker minskade dess popularitet under 60-talet. I Lund valde man att ändå behålla parken, men man rev de 

befintliga träpaviljongerna i parken och istället byggdes Edmanska Huset i brutalistisk stil. Verksamheten lyckades 

dock inte få fart i de nya lokalerna och idag står byggnaden sedan många år stängd och parken utan publika 

funktioner.   

Medan Edmanska huset har fått stå och förfalla har istället det gröna få ta över. Vildvuxen och tät grönska omger 

idag hela parken med en rik variation av arter. De träd som planterades då parken anlades har nu vuxit sig stora. 

Under deras vida kronor växer lägre träd, täta buskage, gräs och murgröna. Känslan är snarare att du är ute i 

naturen än i en park mitt i staden.   

Samtidigt som det gröna är en värdefull tillgång anses också parken vara ett problem. Det som upplevs som rikt 

och varierat kan även upplevas som snårigt och illa omhändertaget. Det som upplevs som skyddande och 

omslutande kan verka hotfullt och otryggt. Åsikterna tycks alltså gå isär och om huruvida parken är värd att 

bevaras och det finns idag förslag på att bygga bostäder i parken.  

Det går inte att förneka att parken inte längre är vad den en gång varit och man kan fråga sig om den egentligen är 

en folkpark i dess traditionella mening. Kvaliteter har försvunnit, men jag menar att andra istället har tillkommit. Jag 

har velat undersöka om man genom att utgå från det vildvuxna och snåriga kan ge parken nytt liv. Kan man med 

nya tillägg lyfta parkens kvaliteter, och kanske därmed genom att lägga till också bevara?  

 


