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Wprowadzenie 

Tereny zielone, zarówno te na-
turalne jak i założone przez człowie-
ka, otaczane są w Królestwie Szwecji 
wielką troską. Szczególną uwagę 
poświęca się obszarom mającym nie 
tylko walory przyrodnicze, ale rów-
nież stanowiącym dziedzictwo kul-
turowe na skalę krajową a niekiedy 
europejską. Do takich obszarów za-
licza się między innymi historyczne 
założenia parkowo-ogrodowe. Dwa 
z nich, przedstawione w niniejszym 
opracowaniu, stanowią przykłady 
różnych stylów sztuki ogrodowej. 
Są to: ogrody zamku Gripsholm 
i park pałacowy w Drottningholm. 
Znajdują się one w strefie podmiej-
skiej Sztokholmu, nad jeziorem Me-
lar. Zamek Gripsholm (Gripsholms 
slott) – koło miasta Mariefred, pałac 
w Drottningholm (Drottningholms 
slott) – w pobliżu Sztokholmu, na 
zachód od miasta. 

Wprawdzie najwspanialsze 
założenia ogrodowo – parkowe po-
wstawały począwszy od XVII w., jed-
nak początek historii rozwoju sztuki 
ogrodowej na terenie Szwecji ma 
swoje korzenie w okresie średniowie-
cza. W tym czasie centrami kultury 
były klasztory, podobnie jak w in-
nych rejonach Europy. W ogrodach 
przyklasztornych, podzielonych na 
niewielkie kwatery, uprawiano głów-
nie rośliny przydatne w kuchni oraz 
rośliny lecznicze. Tam też zakonni-
cy znajdowali chwile wytchnienia 
w otoczeniu barwnych i wonnych 

kwiatów. Podobny charakter posia-
dały ogrody zakładane w obrębie 
zamków, gdzie uprawiano warzywa, 
zioła, drzewa i krzewy owocowe. 

Funkcja ogrodów ulega roz-
szerzeniu od okresu renesansu. 
Obok ogrodów o przeznaczeniu 
użytkowym pojawiają się ogrody lub 
fragmenty ogrodów służące przede 
wszystkim zaspokojeniu potrzeb 
estetycznych. Wydzielano również 
miejsca, gdzie można było oddawać 
się aktywności fizycznej. 

Parki i ogrody następnych epok 
będą nawiązywały pod względem 
funkcji do renesansowych przy czym 
obie funkcje zostaną z czasem roz-
dzielone, a ich plany i dostępność 
dla poszczególnych klas społecznych 
będą się zmieniały na przestrzeni 
wieków. 

Gripsholm
Za koniec średniowiecza 

w Szwecji uważa się tradycyjnie rok 
1520. Początki epoki nowożytnej 
wiążą się z odzyskaniem przez Szwe-
cję niezależności po unii kalmarskiej, 
i przyjęciem luteranizmu, co zaowo-
cowało ożywieniem intelektualnym. 
Mimo to, pod względem kulturalnym 
Szwecja w tym okresie nadal pozo-
stawała zaściankiem Europy. Osobą, 
która wprowadziła Szwecję w czasy 
nowożytne był Gustaw I Waza (lata 
panowania 1523-1560). W odróż-
nieniu od innych władców renesan-
sowych nie przejawiał on większego 
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zainteresowania kulturą, jednak jego 
synowie: Eryk XIV (1560-1568), Jan III 
(1569-1592) i Karol IX Sudermański 
(1604-1611), otrzymali doskonałe 
wykształcenie w duchu renesanso-
wym. Pozwoliło to na, przynajmniej 
częściowe, wprowadzenie zasad no-
wego stylu. Tzw. „renesans Wazów” 
najpełniej objawił się w budowie 
i przebudowie zamków. Miały one 
być nie tylko manifestacją siły nowej 
władzy, ale przede wszystkim umoż-
liwić kontrolę obszarów przygranicz-
nych i obronę granic odzyskanego 
Królestwa. 

Pierwszym zamkiem, wznie-
sionym przez Gustawa I Wazę, na 
miejscu wcześniejszej budowli, był 
Gripsholm (1537-1545). Położony na 
wysepce otoczonej wodami jeziora 
Melar miał architekturę typową dla 
zamków epoki Wazów, z przysadzi-
stymi, walcowatymi wieżami, nieco 
niższymi skrzydłami mieszkalnymi 
i dwoma wewnętrznymi, nieregu-
larnymi dziedzińcami. Na wyspie 
zamkowej założono również ogrody 
otaczające główną budowlę. 

Sztuka ogrodowa renesansu, 
ukształtowana we Włoszech, stała 
się symbolem statusu społecznego. 
Uprawianie roślin już nie tylko użyt-
kowych, lecz po prostu o pięknych 
barwach, kształtach i zapachu stało 
się przywilejem królów i możno-
władców. W dalszym ciągu ogrody 
podzielone były na prostokątne 
kwatery, zajmowane przez poszcze-
gólne odmiany roślin. Sadzono nie 

tylko odmiany krajowe, lecz także 
sprowadzane z Włoch i Francji. 
Roślinność ogrodowa mogła być 
wzbogacona o posągi, przycinane 
krzewy. Zakładano również miejsca 
służące rozrywce, jak boiska do 
gier zespołowych, odpowiadające 
dzisiejszym kortom, lub labirynty 
– układy krętych ścieżek okolonych 
żywopłotami. 

Pierwsze ogrody w Gripshol-
mie znajdowały się na wyspie, po 
południowo – zachodniej stronie 
zamku. Składały się z dwóch pod-
stawowych części: prostokątnych 
kwater obrzeżonych krzewami oraz 
labiryntu na planie koła. W pierw-
szej z pewnością rosły kwiaty, być 
może te popularne w ówczesnym 
czasie, jak róże, lilie, narcyzy, fiołki, 
krokusy, oraz warzywa i rośliny przy-
prawowe przydatne w kuchni, jak 
marchew, lawenda, bazylia. Labirynt 
mógł pełnić rolę miejsca rekreacyj-
nego. Przebiegnięcie kilku okrążeń 
wzmacniało kondycję i pomagało 
odreagować stres związany z pano-

waniem. Według tradycji, tak właśnie 
robił Eryk XIV. Ogród otoczony był 
murem połączonym od wschodu ze 
skrzydłami zamku. Miał on chronić 
cenną roślinność przed zwierzętami 
oraz podmuchami ostrego wiatru. 

Plan założenia ogrodowego 
znajdującego się przy zamku był 
wielokrotnie zmieniany w zależ-
ności od panującego stylu, jednak 
jego funkcja nie uległa zmianie aż 
do końca XVIII w. Ogrody z czasów 
dynastii Wazów nie przetrwały do 
dnia dzisiejszego. O wyglądzie 
renesansowych rabat przypomina 
plantacja założona już na innym 
miejscu, przy pięknej szklarni z lat 
dziewięćdziesiątych XIX w. Na pro-
stokątnych, niewielkich rabatkach, 
obrzeżonych niskimi, drewnianymi 
płotkami, rosną rozmaite odmiany 
roślin używanych w kuchni oraz 
różnobarwnych kwiatów. Kolorysty-
kę urozmaicają dodatkowo ścieżki 
wysypane tłuczoną czerwoną cegłą. 
Rabaty służą też jako rozsadnik dla 
roślin plantowanych później przy 

Gripsholm. Szklarnia z końca XIX w. 

Glass house, end of 20 century
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zamku. Z kwiatów układane są 
bukiety zdobiące zabytkowe wnę-
trza, dostępne ogólnie dla turystów. 
W szklarni, odrestaurowanej w roku 
1996, uprawia się rośliny egzotyczne, 
doniczkowe oraz przygotowuje sa-
dzonki wysadzane latem w parku. 

Z powodu bardzo ograniczo-
nej powierzchni uprawnej ogrody 
o większym obszarze znajdowały 
się aż do końca XIX w. z dala od 
zamku, w południowo – wschodniej 
części miasta Mariefred. Teren wokół 
wyspy zajmowały łąki oraz wzgórza 
porośnięte lasem dębowym i lipami. 
Niedługo po wybudowaniu zamku, 
w połowie XVI w., założono tam 
zwierzyniec. Zwierzyńce urządzano 
od XVI w. przy niemal wszystkich 
siedzibach królów i możnych. Ogro-
dzenie terenu chroniło zwierzynę 
łowną, jak np. daniele i łosie, przed 
dzikimi zwierzętami. 

Zmiany w wyglądzie ogrodu 
nastąpiły w XVIII w. W latach trzy-
dziestych Carl Hårleman wystąpił 
z propozycją modernizacji w stylu 
rokoko, a w latach osiemdziesiątych 
dawne ogrody królewskie zamienio-
no na park w modnym stylu angiel-
skim. Zburzono wówczas mur wokół 
założenia, przez co park zyskał na 
przestronności. Otaczająca wyspę 
woda stała się ważnym elementem 
krajobrazowym. Wzdłuż zachod-
niego brzegu wyspy założono aleję 
lipową. Podobna aleja powstała 
również na drodze doprowadzającej 
do zamku od strony lądu. Dawny 
zwierzyniec z czasów Wazów za-
mieniono na park spacerowy. 

Dalsze prace nad upiększa-
niem parku, których ślad pozostał 
do dzisiaj, trwały mniej więcej do 
roku 1940. W efekcie uzyskano ro-
mantyczne założenie z trawiastym 

podłożem, zróżnicowanymi gatunka-
mi drzew (jak np. dęby, lipy, klony, 
wiązy), krzewów i kwiatów, krętymi 
ścieżkami oraz elementami stałymi, 
jak rzeźby i ławki. Wtedy też zbudo-
wano wspomnianą już cieplarnię. 

Szczególnie urokliwymi zakąt-
kami parku były „rondo Hebe”, „ze-
gar słoneczny”, „przylądek lipowy” 
i „wysepka miłości”. Trzy pierwsze 
leżały po południowej stronie wyspy, 
wychodząc w wody jeziora w formie 
półkolistych przylądków. Wchodziło 
się na nie z nadbrzeżnej alei lipowej. 
„Rondo Hebe” było okrągłym placy-
kiem, na środku którego, w otoczeniu 
kwiatów, stał posąg greckiej bogini 
młodości. Podobnym, choć mniej-
szym rondem, było miejsce ustawie-
nia zegara słonecznego. „Przylądek 
lipowy” zamknięto od strony wody 
żywopłotem na planie półkola. Przy 
północnym krańcu wyspy znajdo-
wała się mała, o powierzchni kilku 
metrów kwadratowych, „wysepka 
miłości”, na którą prowadził nieduży 
mostek. Wszystkie te miejsca, dzięki 
położeniu na obrzeżach wyspy, 
z perspektywy zamku i parku oglą-
dane były na tle wody i odległych 
brzegów, co podnosiło ich roman-
tyczną wymowę. 

Z ważniejszych prac, prze-
prowadzonych przed rokiem 1940, 
wymienić należy założenie sadu, 
znajdującego się na stałym lądzie, 
na zachód od wyspy. Oprócz drzew 
owocowych znajdowały się tam 
krzewy jagodowe i ziemia uprawna. 

Gripsholm. Zamek i fragment parku 
angielskiego, stan obecny

Gripsholm. Castle and part of English garden
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W 1937 r. dodatkową ozdobą ogro-
du przyzamkowego stała się korona 
królewska wysadzona z niskich, 
wielobarwnych kwiatów. Powstała 
z okazji jubileuszu 400-lecia istnie-
nia zamku i składa się z około 2000 
roślin zakwitających co roku na po-
czątku czerwca. 

Ogrody, które od czasów wojny 
stopniowo niszczały, od lat dziewięć-
dziesiątych zostały objęte regularną 
opieką. Zakrojone na szeroką skalę 
prace podzielono na poszczegól-
ne etapy. Pierwszy (1997-1998) 
obejmował inwentaryzację zieleni, 
łącznie z ustaleniem wieku, stanu 
zdrowotnego drzew oraz zabiega-
mi leczniczo-konserwatorskimi na 
najbardziej wartościowych i najstar-
szych drzewach. Powstał również 
projekt ogrodu, bazujący na planach 
z końca XIX w. do 1940 r. Następne 
etapy (1998-1999, 1999-2000) obej-
mowały głównie prace lecznicze, 
wycinkę drzew oraz plantowanie 
nowych. Okazało się, że potrzeba 
wymiany drzewostanu jest bardzo 
duża, szczególnie dotyczyło to lip, 
wymienianych na inne gatunki drzew 
już od XVIII w. Lipowa aleja wejścio-
wa jest już w tej chwili częściowo 
zrekonstruowana. Zakończenie 
obecnego etapu prac, rozpoczętego 
w roku 2001, planowane jest na 
2004 r. Restauracji poddawana jest 
południowa, południowo-zachodnia 
i północna część wyspy, szczególnie 
partie brzegowe. Trwają prace przy 
wymienionych wcześniej roman-
tycznych „przylądkach”. Aktualnie 

konserwowane jest m. in. „rondo 
Hebe”, gdzie ma stanąć odnowiony 
posąg. Zostaną założone nowe sys-
temy oświetlenia i nawadniania oraz 
dodatkowe ścieżki. 

Drottingholm
W XVII w. rozpoczynają się 

czasy potęgi Szwecji. Tradycyjnie 
wiąże się to z wstąpieniem na tron 
Gustawa II Adolfa w 1611 r. Państwo 
staje się mocarstwem pod względem 
politycznym, przeprowadzonych 
zostaje szereg reform wewnętrznych, 
intensywnie rozwija się budownic-
two. Wzrasta również import kultury 
zapoczątkowany w poprzednim 

okresie. Zmiany stylu architektury, 
świadczące o przenikaniu baroku, 
następują mniej więcej od poło-
wy XVII w. Jednym z przejawów 
nowych tendencji jest powstanie 
szeregu imponujących budowli 
pałacowych. Do najwspanialszych 
realizacji tego czasu należy pałac 
królewski w Drottningholm, które-
go budowę rozpoczęto w 1662 r. 
Z głównym gmachem związane jest 
monumentalne założenie parkowo-
-ogrodowe, rozbudowywane przez 
wiele lat. Składa się z trzech zasad-
niczych części: ogrodu barokowego, 
niewielkiego ogrodu w stylu rokoko 
oraz rozbudowanego parku angiel-
skiego. 

Gripsholm. Romantyczna „wysepka miłości” 

Gripsholm. Romantic “Love island”
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Początki do dziś istniejącego 
założenia wiążą się, tak jak w przy-
padku Gripsholmu, z osobą Gustawa 
I Wazy. Jego syn, Jan III, wzniósł 
na tym miejscu zamek (od 1579 r., 
arch. W. Boy) dla żony, Katarzyny 
Jagiellonki, nazywany odtąd Drot-
tningholm (co można tłumaczyć 
jako Wyspa Królowej). Przy zamku 
znajdował się ogród renesansowy, 
który tak jak wcześniej opisywany, 
zaspokajał potrzeby utylitarne i este-
tyczne użytkownika. Do posiadłości 
należał również zwierzyniec. 

Po śmierci króla Drottningholm 
wielokrotnie zmieniał właścicieli. 
Z ważniejszych wspomnieć należy 
hrabiego Magnusa Gabriela De la 
Gardie, zarządzającego nim w latach 
1651-1661. Według jego planów, 
nigdy do końca nie zrealizowanych, 
otoczenie zamku miało przybrać 
postać ogrodu tarasowego. 

Najważniejszy etap w historii 
posiadłości rozpoczął się od pożaru 
zamku w latach sześćdziesiątych 

XVII w., gdy nieruchomość przejęła 
wdowa po Karolu X Gustawie, królo-
wa Jadwiga Eleonora. Przy pomocy 
szwedzkiego architekta Nikodema 
Tessina Starszego przystąpiła ona do 
budowy nowej siedziby. W efekcie 
prac, odbywających się w latach 
1662-1690, powstał wspaniały, 
barokowy pałac, inspirowany za-
łożeniami francuskimi, poznanymi 
przez Tessina podczas jego podróży 
po Europie. 

Według panujących wówczas 
ideałów estetycznych budowla pała-
cowa powinna być związana z odpo-
wiednio rozplanowanym ogrodem. 
Nowy styl w sposób wyraźny mani-
festował pozycję władcy. Monumen-
talne, osiowe i symetryczne ogrody, 
swoją geometrią przypominały ów-
czesne plany miast. W odróżnie-
niu od ogrodów średniowiecznych 
i renesansowych, gdzie ważny był 
wygląd poszczególnych roślin, teraz 
ważniejsza była masa zieleni perfek-
cyjnie ukształtowanej przez człowie-

ka. Ogród przypałacowy nie był już 
miejscem, gdzie uprawiano warzywa 
i zioła, lecz służył wyłącznie wypo-
czynkowi i rozrywce. Funkcje mniej 
„reprezentacyjne” zostały oddalone 
od głównego założenia. 

Pałac w Drottningholm zbudo-
wany jest przy jeziorze Melar. Od 
strony wody w kierunku zachodnim 
ciągnie się długa, główna oś, na którą 
zostały kolejno nanizane: niewielka 
przestrzeń zajmowana przez dzie-
dziniec wejściowy i trawiaste partery 
z geometrycznie przycinanymi krze-
wami i drzewami, pałac ustawiony 
prostopadle do osi oraz właściwy 
reprezentacyjny ogród. Od strony 
ogrodu został przy pałacu założony 
obszerny taras dający możliwość 
podziwiania odległej perspektywy. 
Główna budowla stanowiła przy 
tym dominantę całości układu prze-
strzennego. 

Pierwszy plan ogrodu baroko-
wego w Drottningholm został spo-
rządzony przez Nikodema Tessina 
Starszego, jednak prace nad jego 
realizacją zakończono w zasadzie na 
etapie przygotowywania terenu. Idea 
kompozycji nawiązywała do jednego 
z najnowocześniejszych założeń 
ogrodowych tego czasu – ogrodów 
Vaux-le-Vicomte we Francji, których 
pomysłodawcą był André Le Nôtre. 
Podstawowymi elementami miały 
być partery dywanowe, trawnikowe, 
boskiety, baseny i kanały wodne oraz 
aleje. 

Drottningholm. Pałac wraz z fragmentem 
ogrodu barokowego

Drottningholm. Palace with part of  baroque 
garden
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Po śmierci Tessina Starszego 
w 1681 r., prace podjął jego syn, Ni-
kodem Tessin Młodszy. Przedstawił 
on nowy plan założenia, podobny 
w charakterze do poprzedniego. 
Również ten nawiązywał do roz-
wiązań zagranicznych, francuskich 
i włoskich (m. in. Wersal, Chantilly, 
Villa Aldobrandini we Frescati). Plan 
został zrealizowany i, nieco uprosz-
czony, jest czytelny do dziś. Najbli-
żej pałacu założone były kobierce 
kwiatowe za którymi znajdowały się 
partery wodne z pięcioma basenami 
po każdej stronie głównej osi. Za 
nimi wznosiły się kaskady wodne. 
Następną partią ogrodu były boskie-
ty, których wysokie, zwarte masywy 
tworzyły ściany alei. Wnętrza boskie-
tów podzielone zostały przejściami 
i zaopatrzone w różnego rodzaju 
gabinety, nisze i labirynty. Zakoń-
czenie osi stanowił duży boskiet 
z gwiaździście poprowadzonymi 
przejściami. Jego przestrzeń cen-
tralna miała formę placu, mogącego 
służyć do przedstawień teatralnych, 
maskarad itp. Ramę całości założenia 
stanowiły aleje lipowe z czterema 
rzędami drzew. Wspaniałość ogro-
du podkreślona była bogactwem 
kolorystycznym plantowanych roślin 
oraz rzeźbami i posągami do których 
należały m. in. rzeźby Adriana de 
Vrie. Na zakończeniu pierwszych 
kwater parterów założona została 
wspaniała fontanna z rzeźbiarskim 
przedstawieniem walki Herkulesa ze 
smokiem, symbolizująca zwycięstwo 
nad Danią. Całe założenie otoczone 
było drewnianym ogrodzeniem. Po 

północnej stronie barokowego ogro-
du znajdowała się oranżeria dostar-
czająca m. in. cytryny i pomarańcze, 
oraz ogród warzywny. 

Następnym okresem, kiedy 
doszło do rozbudowy parku, była po-
łowa XVIII w. Wówczas to król Adolf 
Fryderyk założył dla swojej żony Lu-
izy Ulryki ogród w stylu rokoko, wraz 
z pawilonem chińskim. Ogród został 
założony po południowo-zachodniej 
stronie ogrodu barokowego według 
projektu C. F. Adelcrantza i J. E. Reh-
na. Miał bardziej intymny charakter 
i znacznie mniejszą skalę. Brak było 
długich perspektyw, roślinność była 
zróżnicowana i dopasowana do to-
pografii terenu. Doprowadzające do 
pawilonu aleje jarzębinowo-kaszta-
nowe zbiegały się promieniście przy 
wejściu do budynku. Z ważniejszych 
elementów ogrodu wymienić należy 
woliery, trejaże i bindaże połączone 
z boskietami. 

Trzecim ważnym składnikiem 
założenia w Drottningholm jest 
park angielski, leżący po północnej 

stronie ogrodu barokowego, którego 
realizację rozpoczęto w 1778 r. wg 
planów króla Gustawa III i C. F. Adel-
crantza, a po 1792 r. kontynuowano 
wg projektu F. M. Pipera. Park w stylu 
angielskim, stanowiący reakcję na 
formalizm barokowy, miał być meta-
forą dla wolności myśli. „Powrót do 
natury” propagowany przez francu-
skiego filozofa J. J. Rousseau znalazł 
odbicie w parkach kształtowanych 
przez człowieka na podobieństwo 
naturalnego krajobrazu. 

Głównym motywem w parku 
angielskim w Drottningholm był 
meandrowo wijący się kanał, rozga-
łęziający się w system stawów z róż-
nej wielkości wyspami. Romantyczny 
nastrój podkreślała duża ilość mar-
murowych posągów, stanowiących 
kopie antycznych rzeźb. Założenie 
wzbogacone zostało o dodatkowe 
budynki, jak np. „namiot straży” 
(proj. C. F. Adelcrantz, 1781), „wie-
ża gotycka” (L. J. Desprez, 1792). 
Owalny plac po północnej stronie 
parku służył jako miejsce pokazów 
i turniejów rycerskich. 

Drottningholm. Pawilon chiński

Drottningholm. Chinese garden pavilion
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Zmiany następujące w XIX w. 
w założeniu ogrodowo-parkowym 
Drottningholm polegały przede 
wszystkim na uproszczeniu jego 
formy, m. in. zmieniono dywany 
kwiatowe i baseny w części baro-
kowej na partery trawnikowe, zmie-
niono kompozycje poszczególnych 
kwater. Prace nad powrotem do 
dawnej świetności parku postępują 
od XX w. Przywrócono pierwotny 
wygląd części barokowej, wg planu 
Tessina młodszego, oraz zburzoną 
w XIX w. partię kaskad wodnych (wg 
współczesnego projektu). Jesienią 
1997 r. rozpoczęto rekonstrukcję 
głównych alei lipowych, które z po-
wodu wieku i chorób są znacznie 
przerzedzone. Prace mają zakończyć 
się w 2014 r. Odnowie ulegają rów-
nież bukszpanowe partie parterów 
przypałacowych. Docelowo mają 
być przywrócone kobierce kwiatowe 
w tej części ogrodu. 

Zakoñczenie 
Oba opisane założenia stano-

wią dużą wartość dla kultury Szwe-
cji. Ponadto Drottningholm został 

w 1991 r. wpisany na listę zabytków 
UNESCO, zaś zamek Gripsholm jest 
jednym z dziesięciu szwedzkich 
zamków królewskich zaliczanych 
do narodowego dziedzictwa kultu-
rowego. Prace restauracyjne podej-
mowane w obu przypadkach są więc 
prowadzone nie tylko z wyjątkową 
starannością, ale też pod ścisłym 
nadzorem upoważnionych do tego 
organów a także opinii publicznej. 

Zabytki są dostępne dla tury-
stów (z wyłączeniem części pałacu 
Drottningholm będącego od 1982 
r. siedzibą panującej rodziny kró-
lewskiej), stanowiąc ulubione cele 
wycieczek. Mieszkańcy Sztokholm 
upodobali sobie szczególnie park 
angielski w Drottningholm, dokąd 
przyjeżdżają całymi rodzinami na 
pikniki w dni wolne od pracy. Zimą 
pokryte śniegiem zbocza pagórków 
są doskonałymi trasami saneczkowy-
mi. Przed pałacem co roku odbywa 
się jarmark bożonarodzeniowy. 
Do tradycji należą też spektakle te-
atralne odgrywane w zabytkowych 
wnętrzach. Przy zamku Gripsholm 
odbywają się festyny przypominające 
dawne turnieje rycerskie. Finanse 

wspomagające restaurację zabytków 
pochodzą w części z dochodów 
sklepików, gdzie można nabyć 
książki, informatory oraz pamiątki, 
jak np. sok wytwarzany co roku 
z jabłek starego sadu w Gripsholm. 
Świadomość mieszkańców Szwecji 
na temat konieczności i sposobu 
ochrony zabytkowych założeń jest 
rozbudzana cyklicznie wydawanymi 
publikacjami o ich historii oraz aktu-
alnie prowadzonych pracach. 

Zdjęcia wykonał Lasse Gustafsson, 2002.

Photographs by Lasse Gustafsson, 2002.
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Faculty of Architecture of University of Technol-
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