
Visby Arbetareförenings trädgård. 

 

Nedre gården vid förra sekelskiftet 

Sedan föreningen inhandlade tomten av 
konsul Kinberg 1892 har stora förändringar 
skett. I de tidiga åren fick renovering och 
skötsel av fastigheterna komma i första hand, 
och tomtytorna var mera att betrakta som 
gårdsplan med uthus. Planer har dock funnits 
att bygga ett lusthus utanför teaterlokalen, 
men detta projekt blev aldrig av.  

Under åren har även tomten varit arbetsplats 
med grävjobb för fjärrvärme, dräneringar, och 
inte minst anläggning av mur mot Rydbergs 
gård och mot S:t Michaels gränd istället för 
det gamla planket. De olika hyresgästerna, 
Liljeborgs, Jehovas, LM Ericsson, Visby 
Dansskola och Gotlands Kommun, har haft 
dispositionsrätt över övre delen av 
trädgården. 

 

Tidigt 2000-tal 

På 70-talet åtog sig herrarna Helmuth 
Jakobsson, Harry Lohrén och Sture Johansson 
att anlägga en plantering i anslutning till 

lokalen, och deras arbete rönte stor 
uppskattning. Det är oklart om de även anlade 
rabatten mot Rydbergs tomt, och planterade 
de två träd som fanns i hörnet mot S:t 
Michaels gränd. Med tiden lämnades denna 
del av trädgården åt sitt öde, och inte minst 
murgröna tog över all annan växtlighet. Även 
de två planterade träden blev alltför stora, och 
rotsystemet hotade att underminera muren. 

 

Vy mot övre gården. Nya stenmuren 

2007 ersattes det gamla trästaketet med en 
kalkstensmur, signerad Per-Åke Nilsson, och 
2010 inledde föreningens kassör och tillika 
sekreterare, Bo Jacobson, ett projekt att skapa 
nya planteringsområden i den övre delen.  

 

Igenväxt rabatt 



Jord, sten och växter schaktades bort, de två 
träden fälldes, och linden klappades ner. Ca 50 
kvm rabatt, inramat av gotländsk kalksten, 
anlades. All kalksten, ca ett ton, hämtades 
manuellt, och lyftes på plats. Projektet har 
genomförts på ideell basis, och det är endast 
kantsten och växter som medfört kostnader. 

 
Göte Forsman 

 

Sture Svensson och Bosse Jacobson 

 

 

 

Anläggning ny rabatt påbörjad 

 

 

 

Linden klappas ner 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pelaridegren 
Taxus x media 

 

 

 

Rosor, Nadia Renaissance 
Claire Renaissance 

 

 

 

Buxbom  
Buxus semoervireus 

 

Eunymus Fortuney 

 



 

 

Heckenfee 
Ilex x meservaea 

 

 
Humle 
Humulus Lupulus 

 

 

 

Fikonbuske 
Ficus carica 

 

 
Japanskt Körsbärsträd 
Kanzan 

 



 

 

Himaljaene Blue Star 
Juniperus squamata 

 

 

 

Gullregn 
Laburnum 

 

 

 

Lagerhägg Otto Luyken 
Prunus laurocerasus 

 

 

Luktpion ”Sara Bernhardt” 
Paeonia lactiflora 



 

 

Tuja 
Thuja occidentalis Danica 

 

 

 

Murklocka 
Campanula portenschlagiana 

 
Vindruvor  
 Vitris Labrusca, Himrod 

 
Vindruvor  
Vitris Labrusca, Vanessa 

 
Vinrankor några år senare 

 

 
Taklök 



 

Lavendel   
Lavandula Angustifola 

 

Stäppsalvia 
Salvia Nemorosa L  
 
 

 

Sedum 
Sedum Spectabile Brilliant 

   
   
   

 

Stenbord med bänkar 

 

 

Stenbänk med grillplats 

 

Vy mot nordväst 

 

   

 


