villaträdgårdar:
Gunnar Martinsson
av Cecilia Holm

Mästare
och inspiratör
Gunnar Martinsson har skapat både
mindre trädgårdar och stora landskapsprojekt
under sin långa yrkesgärning. Hans avskalade
formspråk fungerar i den stora landskapsskalan
såväl som i den lilla – i trädgårdarna.

Å
År 2005 gjorde Landskrona
museum tillsammans med Gunnar
Martinsson en utställning med ett
urval av hans trädgårdar. Bilden är
tagen i den egna trädgården på Ven.
Foto: Janne Jönsson, 
Landskrona museum

r 1957 gav Gunnar M
 artinsson ut
sin första bok, En bok om träd
gårdar. En ganska liten bok med
dagens trädgårdsbokfloras mått
mätt. Men den möttes av goda r ecensioner och
uppmärksammades för sitt innehåll.
Gunnar Martinsson hade vid denna tid
startat eget landskapsarkitektkontor, efter
att ha sagt upp sig från Sven Hermelins och
Inger Wedborns välrenommerade kontor
i Stockholm. Som ung landskapsarkitekt,
med modernistens obändiga tro på fram
tiden och människans förmåga, växte han ur
Stockholmsskolans ödmjuka förhållnings
sätt till naturen. Gunnar Martinsson ville
skapa ett tydligare avtryck i landskapet.
Med geometriska former och ett reducerat
formspråk banade han väg för modernismen
i svensk landskapsarkitektur.

Kvalitet för alla
Vid samma tid var Ulla Molin redaktör för tidskriften
Hem i Sverige. Tidskriften verkade för ökat småhus
byggande i landet, för att skapa möjligheter för folk att
leva med eget hus och egen trädgård.
Ulla Molin engagerade och lyfte fram de unga lovande
arkitekter som vi idag känner som de stora mästarna.
Gunnar Martinsson var en återkommande skribent och
illustratör i tidskriften.
Dan Hallemar skriver i tidskriften Utblick Landskap
1-1999 om femtio- och delar av sextiotalet som storhets
tiden inom trädgårdsarkitekturen.

Växternas poesi
I En bok om trädgårdar beskriver Gunnar Martinsson
hur man skapar en modern trädgård, som passar den
moderna människans liv:
”De allt starkare kraven på funktion och ekonomi ta på
intet sätt död på trädgårdens skönhet. Tvärtom, många
onödiga och tvivelaktiga detaljer har skalats bort till
förmån för en större enkelhet och ett klarare formspråk,
som framhäver växternas särart och överflödande
detaljrikedom. I en enkelt och lugnt utformad trädgård
kan skapas de finaste spänningsförhållanden mellan
ljus och skugga, mellan arkitektur och fritt växande,
mellan kompakta och graciösa växtsätt och mellan olika
kontrasterande bladformer. Poesin hos växterna finns

Svenskodlade rosor
av högsta kvalitet.
Stort sortiment
till bra priser.
Rådgivning.
Läs mer på
www.floralinnea.com/återförsäljare
Tel: 042–32 77 99 • Fax: 042–32 77 98 • info @floralinnea.com
12

nr 6 2012 | tidskriften landskap

Svenskodlat så klart!

villaträdgårdar: Gunnar Martinsson
av Cecilia Holm
alltid, både hos den enstaka individen och hos den stora
gruppen. Knepet är bara locka fram den.”

Lika aktuell idag
Mer än femtio år har gått sedan boken gavs ut, men den
står sig än idag och är en lika aktuell inspirationskälla för
dagens trädgårdsformgivare.
– Särskilt roligt är det att språket har hållit sig så bra,
säger Gunnar Martinsson, och berättar att hans hustru
Ulla alltid kollade svenskan.
– Hon skrev underbar svenska. Vi jobbade alltid ihop.
Ritningarna i boken kan tyckas enkla men i varje streck
ligger djupt förankrad kunskap. Med en gedigen träd
gårdsutbildning varvad med praktik i Sverige och i Europa,
tillsammans med en utvecklad talang att teckna, kan han
sina material när han skalar fram kärnan i gestaltningen.
När en man med känsla för livet och dess glädjeämnen
reducerar för att ta fram det enkla, praktiska och p
 ersonliga,
blir kärnan innehållsrik. Mot strama linjer och geometriska
streck ges plats och fond för livet att dansa fritt.

Poesin hos växterna
finns alltid. Knepet
är bara att locka
fram den”
 yskland, där han kom att verka i 30 år. Det
T
egna kontoret hade han kvar till 1982. Han
fortsatte att genomföra många uppdrag och
tävlingar i Sverige och Tyskland parallellt med
sin professorstjänst.
Gunnar Martinsson är i sitt åttiofemte
levnadsår fortfarande verksam professor
emeritus. Nu arbetar han med ett stort bok
projekt där många nya ritningar kommer att
publiceras. •
I båda Gunnar Martinssons böcker finns åtskilliga
ritningar av hans penna. Planritningar förtydligas
med perspektivteckningar och förklarande text.

Ett föränderligt rum
Samtidigt som Gunnar Martinsson gick arkitekt
utbildningen på Konstakademien och drev sitt kontor,
gav han 1963 tillsammans med inredningsarkitekten
Lena Larsson ut boken Mitt hem och min trädgård. For
matet är större än En bok om trädgårdars och omfånget
likaså. Boken är rikt illustrerad med fotografier och
tecknade illustrationer av författarna. ”Trädgården är ett
rum, ett ständigt skiftande” skriver Gunnar Martinsson
och beskriver årstidernas växlingar genom ljud, dofter,
ljus och skugga i trädgården.
Men under åren som följde tog andra strömningar
över i Sverige med miljonprogrammet på dagordningen.
Den lilla och personliga trädgården hamnade ur fokus.
År 1965 slutade Ulla Molin som redaktör på tidskriften.

Nytt bokprojekt
Gunnar Martinsson tillträdde 1964 en professur i
landskapsarkitektur vid universitetet i Karlsruhe i

År 1961 anordnades trädgårdsutställningen Uterummet i Norrvikens trädgårdar.
Gunnar Martinsson skapade tillsammans med Ulla Molin utställningsträdgården
Gröna Rummet, som står kvar än idag. Foto: Julia Andersson, Vi tre & trädgård
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