
Rosparken – en donation av familjen Sten A Olsson till 
Trädgårdsföreningen invigdes i helgen

Utställningen »Göteborgs Lustgårdar 2008« invigdes i lördags i Trädgårdsföreningen av 
Madeleine Olsson Eriksson. Samtidigt överlämnades Rosparken, som en gåva från familjen 
Sten A Olsson till Göteborgs stad. Donationen motsvarar 4,5 miljoner kronor. 

Rosparken, som ingår i utställningen »Göteborgs Lustgårdar 2008«, utgör samtidigt en 
permanent del av den nyrestaurerade Trädgårdsföreningen. Parken omfattar 3000 kvadrat-
meter och här finns 500 gammaldags rosensorter blandade med perenner, blommande träd 
och buskar. En liten gräsmatta gränsar till en rund damm i form av en vigselring i rostfritt 
stål och med porlande vatten. Detta är »Bröllopsplatsen«, inramad av magnoliaträd och tänkt 
att användas vid vigselceremonier. Redan idag har fyra brudpar bokats in för bröllop under 
sommaren.
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Till vänster: »Nanette«, tillhörande Gallica-gruppen. En av 500 befintliga rosensorter. Till höger: Den vackert placerade Donationsskylten. 
Foto: Peter Claesson.



»Trädgårdsföreningen eller ›Trägårn‹, som vi sade förr var en historiskt viktig plats för hela 
Göteborg, men så även i min egen barndom och ungdom. Hit gick vi syskon efter skolavslut-
ningen med mamma och pappa, fick tårta och sedan öppnades högtidligt kuverten med 
skolbetygen. Hit gick vi som unga studenter för att ta på den välförtjänta vita mössan och 
för att sjunga in våren. Här dansade vi och kalasade,« minns Madeleine Olsson Eriksson. 

»För att lyfta parken till sin forna glans och status med en central plats i göteborgarnas 
hjärtan behövdes nu omvandling, modernisering och upprustning. Med anläggningen av 
Rosparken har vi fått möjlighet att bidra till detta och samtidigt med flera generationer 
trädgårdsmästare i familjen fullfölja en tradition, som ligger oss varmt om hjärtat,« fortsätter 
Madeleine Olsson Eriksson 

Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, guldmedaljör med Linnéträdgården från 2007 års Chelsea 
Flower Show utanför London, är övergripande utställningsansvarig och svarar även för 
Rosparkens design. 

för mer information, v.v. kontakta:

Madeleine Olsson Eriksson
Ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Mobil: 0708-98 28 38
Mail: madeleine.olsson@mobe.se

»Göteborgs Lustgårdar 2008«, som är norra Europas största trädgårdsutställning finns på fyra olika platser – 
i Trädgårdsföreningen, Göteborgs botaniska trädgård, Liseberg och på Gunnebo Slott och Trädgårdar. 
Utställningen pågår 28 juni – 28 september och visar trädgårdshistoria från 1700-talet till dagens trendskapande 
design. För mer information, se hyperlink »http://www.tradgardsforeningen.se« www.tradgardsforeningen.se 
och hyperlink »http://www.goteborgslustgardar.se« www.goteborgslustgardar.se

Till vänster: Madeleine Olsson Eriksson i samspråk med Stadsträdgårdsmästare Lars Johansson. Till höger: Rundvandring i den vackra Rosparken – 
Madeleine Olsson Eriksson tillsammans med Utställningsansvarig Ulf Nordfjell och Stadsträdgårdsmästare Lars Johansson. 
Foto: Peter Claesson.


