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Den här rapporten syftar till att undersöka hur en trädgård som kombinerar kristna och 

muslimska influenser kan se ut i en nutida svensk kontext. Projektet Guds Hus verksamhet 

och plats i Fisksätra utanför Stockholm har valts som utgångspunkt för arbetet. 

Resultaten redovisas i form av ett gestaltningsförslag på en gemensam trädgård till Guds Hus. 

Kopplad till deras verksamhet ligger tyngdpunkten i gestaltningen på att de religiösa 

traditionerna ska mötas men inte sammanblandas. Med en annan organisation eller samfund 

som kontext hade dock andra designval kunnat göras, vilket problematiseras i rapporten. 

Trädgården utgår från den fyrdelade form som återfinns inom båda religionerna, med en 

korsformad kombinerad gångväg och vattenkanal. I trädgårdens mitt finns en fontän. 

Trädgårdens fyra delar utgörs av Guds Hus-byggnaderna, en kristen del, en gemensam 

grönsaksodling och en muslimsk del. Den fyrdelade formen är även mycket passande för 

platsens förutsättningar I Fisksätra. 

Slutsatserna av arbetet och gestaltningen visar att det finns oväntat mycket växtmaterial som 

är gemensamt för de båda traditionerna, och kan användas i både den kristna och muslimska 

delen. Samt mycket växtmaterial som skiljer dem åt och kan ge de olika delarna en särprägel. 

Problemet med att många traditionella islamiska växter inte härrör från ett svenskt klimat går 

att lösa genom vinterförvaring, ersättning med andra växter m.m. Det traditionellt kristna och 

muslimska växtmaterialet skapar dock en trädgård med mestadels sommarvärden i zon 3 

utanför Stockholm. Arbetet visar också att utöver den ovannämnda fyrdelade formen är ätbara 

växter och något element av vatten lämpliga gemensamma element i en trädgård.  
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1. Bakgrund  

År 2009 startade projektet Guds Hus vars målsättning är en gemensam byggnad som rymmer 

både kyrka och moské i Fisksätra utanför Stockholm (Guds Hus 2021). Projektet drivs av 

Svenska kyrkan, Muslimernas förening i Nacka samt Katolska kyrkan. På sin hemsida skriver 

de om hur kristna, muslimer och judar tror på samma gud. Men de betonar samtidigt de olika 

religionernas särart och vill inte verka för en sammanblandning, utan istället skapa en 

mötesplats och verka för integration och fred (Guds Hus 2021). 

Islam och kristendomen har mycket gemensamt i tro och praktik, men också mycket som 

skiljer dem åt. Likheter och skillnader har även funnits avseende hur man utformat trädgårdar 

inom de båda religiösa traditioner och hur man tänkt kring symbolik och funktion i det gröna.  

Den del av muslimsk trädgårdskonst som fokuseras på i det här examensarbetet är vad man 

brukar kalla islamiska trädgårdar. En islamisk trädgård utgörs traditionellt av fyra kvadrater 

som skiljs åt av fyra vattenkanaler som möts i mitten (Hobhouse 2004, 43). Just vatten och 

skugga är trädgårdens mest centrala element och med dem skapade man stillsamma svalkande 

rum (Berglund 2014, 33). Trädgården var vanligtvis också omgärdad av murar. I sin 

utformning och växtval var de islamiska trädgårdarna tänkta att symbolisera paradiset såsom 

det beskrivs i Koranen (Hobhouse 2004, 58). 

I den myllrande kristna trädgårdshistorien återfinns den fyrdelade formen i klostergårdar, men 

där separerades de av gångar istället för av vatten (Israelsson 2008, 25). Klostergårdens delar 

utgjordes generellt av gräsmatta, men i anslutning till klostren fanns ofta både fruktträdgård, 

kålgård samt läke- och kryddväxter (Israelsson 2008, 26). En annan slags trädgård inom den 

kristna traditionen var den så kallade hortus conclusus där den muromgärdade trädgården och 

dess enskilda växter symboliserade jungfru Maria och andra helgon (Hobhouse 2004, 104).   

Jag känner till projektet Guds Hus sen tidigare då jag arbetat på Nacka kyrkogårdsförvaltning, 

som hör till Nacka församling som är en av drivkrafterna i projektet. Det har alltid verkat som 

ett väldigt spännande och viktigt projekt, vilket motiverat mitt val att fokusera examensarbetet 

kring Guds Hus och hurdant komplement en trädgård skulle kunna vara till deras mötesplats.   
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Ritning över området kring det planerade Guds Hus. 

2. Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur en trädgård, som kombinerar element 

ur kristen och muslimsk trädgårdshistoria, kan gestaltas i en svensk kontext. Med kontext 

avses det svenska klimatet samt platsens förutsättningar i Fisksätra, samt även projektet Guds 

Hus och dess drivande samfund. 

 

2.1 Mål  

Målet är att Guds Hus med samfund ska ha en gemensam trädgård, som kan fungera som en 

grön förlängning av den mötesplats som projektet utgör.  

 

2.2 Frågeställningar 

Den här rapporten har utgått från, och kommer att besvara, följande frågeställning:  

• Hur kan en nutida trädgård med inspiration från kristna och muslimska  

traditioner se ut i en svensk kontext?  

 

2.3 Omfattning och avgränsningar  

En geografisk avgränsning har gjorts i valet att rita en trädgård till projektet Guds Hus utifrån 

deras faktiska plats i Fisksätra utanför Stockholm. Det har varit önskvärt att utgå från ett 

verkligt interreligiöst projekt och en verklig plats för de begränsningar och möjligheter som 

en faktisk geografisk plats och verksamhet ger. Att gestalta en trädgård till Guds Hus ger både 

ramar, möjligheter och mening.  

I intervju och litteraturstudie har valet gjorts att inte skilja på Svenska kyrkan och Katolska 

kyrkan, av tidsmässiga skäl och då de båda är kristna samfund och har samma äldre historia 

när det gäller trädgård. I intervjun med Carl Dahlbäck och Sadat Sadiqi från projektet Guds 

Hus så uttryckte bägge en vilja att ha en judisk del av trädgården, då de värnar om sin relation 

till judiska folket och vill visa att judendomen har en självklar plats i projektet. På grund av 

tidsbrist har det tyvärr inte varit möjligt att gestalta någon judisk del av trädgården inom 

ramen för det här examensarbetet. 

Ännu en tidsmässig avgränsning har gjorts i litteraturstudien. Man hade kunnat gå in mer och 

jämföra Guds Hus med liknande projekt runt om i världen och man hade även kunnat 

redogöra mer för olika kristna och muslimska trädgårdsepoker, men en avgränsning har 
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behövts göras kring att fokusera litteraturstudien mer på vad som faktiskt behövts för att 

inspirera och motivera växt- och gestaltningsval i den trädgård som ritats. 

Någon skötselplan för den här trädgården ingår inte i rapporten på grund av tidsmässiga skäl, 

och för att det inte är relevant i nuläget då Guds Hus inte ens är byggt än och just trädgården 

inte är något som kommer att förverkligas. Men det är rimligt att tänka att en trädgård 

tillhörande Guds hus skulle skötas av kyrkogårdsarbetarna på Nacka kyrkogårdsförvaltning 

som redan sköter andra gröna ytor i området, och att det arbetet läggs på Svenska kyrkan då 

de har mest resurser.  

När den gäller källor så har en ofrivillig avgränsning varit att den mesta litteratur jag hänvisar 

till är skriven är vita västerländska personer som är religiöst och/eller kulturellt kristna. 

Mycket tid har lagts på att leta efter litteratur av muslimer och utomeuropeiska personer, 

särskilt om islamiska trädgårdar och om religionsmöten, men det har tyvärr inte gett resultat. 

Av tidsmässiga skäl har det letandet avbrutits och den litteratur som funnits tillgänglig på 

svenska och engelska har använts. Av de forskare och författare som hänvisas till i den här 

rapporten så är den vita konvertiteten Emma Clark den enda muslimen.  

3. Metoder  

Flertalet metoder har använts för insamling av material och för att besvara den här rapportens 

frågeställning. Intervjuformen och nulägesanalys har använts för att samla material. En 

gemensam intervju med Carl Dahlbäck och Sadat Sadiqi, båda aktiva i projektet Guds hus, 

genomfördes i Stockholm den 11/1 2022. Prästen Carl Dahlbäck är en av drivkrafterna i 

projektet och han förmedlade i sin tur kontakt till Sadat Sadiqi som är engagerad i 

Muslimernas Förening i Nacka. 

Ett gestaltningsförslag har använts som huvudsaklig metod för att besvara rapportens 

frågeställning. Även litteraturstudie har använts som metod för att motivera designval och 

växtval samt för att problematisera kring olika aspekter av religionsmöten. 

 

4. Resultat  

 

4.1 Nulägesanalys  

 

4.1.1 Fisksätra med omgivning 

Fisksätra är en naturnära tätort i Nacka kommun utanför Stockholm, som byggdes under 70: 

talet som en del av miljonprogrammet (Nacka kommun 2016). Landskapet runt Fisksätra 

karaktäriseras av mestadels tallskog och närheten till vatten i form av Östersjön i nordost. 
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Fisksätra är mycket tätbefolkat, 2016 uppgavs det av Nacka kommun vara Sveriges mest 

tätbefolkade tätort med en befolkning med bakgrund i sammanlagt 125 länder (Nacka 

kommun 2016). 

 

Tätorten karaktäriseras av höghus samt en del trevåningshus i orange-röd-brun färgskala. 

Fisksätra torg har både en del som är inomhustorg med en mängd butiker och bibliotek, och 

en del som är utomhustorg. Torget är beläget mitt i Fisksätra ett stenkast från 

spårvagnsstationen. Fisksätra kyrka uppfördes år 1974 i östra delen av torget (Svenska kyrkan 

2022). Sadat Sadiqi berättar vid intervjutillfället att det idag även finns en moské i en 

källarlokal i tätorten. 

 

4.1.2 Kyrkan och de planerade Guds Hus-byggnaderna 

Fisksätra kyrka finns, som tidigare nämnt, redan idag på platsen med byggår 1974. Kyrkan är 

rektangulär till formen och går i brunt tegel. Den saknar kyrktorn. Kyrkans framsida är 

inglasad med röda detaljer och vätter ut mot Fisksätra torg. 
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På baksidan av kyrkan ska projektet Guds Hus bygga moskén i samma bruna tegel som 

kyrkan. Ett inglasad inomhustorg kommer även att uppföras emellan och binda samman kyrka 

och moské, med syfte att användas till gemensamma aktiviteter och möten (Guds Hus 2021). 

Nedanstående bilder visar Guds Hus så som det är planerat att se ut, sett från sydlig respektive 

västlig riktning. 

 

 

 

 

4.1.3 Platsen runt Guds Hus 

Platsen runt Guds Hus-projektets befintliga och planerade byggnader har idag olika karaktär 

och funktion. Strax sydost om kyrkan möts idag fyra gångvägar i en korsning.  Om man står i 

mitten av gångvägskorsningen kan man indela platsen i fyra olika delar, som i den här 

rapporten kommer att benämnas som norra delen, västra delen, södra delen och östra delen. 

Den norra delen kommer i framtiden att utgöras av Guds Hus-byggnaderna med kyrkan redan 

på plats, och har därmed inte inventerats.  

De existerande gångvägarna är belagda med ljusa stenplattor och vägen är olika bred på olika 

ställen. Som mest är den 7 meter bred mellan norra och västra delen och på övriga ställen är 

den 4 meter bred.  
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Ritning från Guds Hus hemsida över området i Fisksätra, med Guds Hus-byggnader centrerade.  

 

4.1.4 Västra delen 

 

Området väster om vägkorsningen har karaktären av en mindre park med många sittplatser 

och en boulebana. Området är ca 25 x 25 meter. Platsen ringas in i två riktningar av sju större 

”planteringslådor” av sten och ytterst träplankor, vardera är 50 cm hög och 3 meter på 

längden. I varje låda växer fyra mindre lindar, samtliga är ca 3 meter höga och kronorna har 

klippts fyrkantiga, utom i en av lådorna där det växer två stycken. Under träden i samtliga 

lådor växer en matta av vintergröna och på något håll även trädgårdsnäva. Utrymmena mellan 
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planteringslådorna är på de flesta ställen öppna så man kan passera in, men på två ställen är 

dessa öppningar blockerade av en rabatt med lager respektive oxbär och en sittbänk.  

Om man går in mellan planteringslådorna så möts man av en öppen plats som till stor del 

täcks av gräsmatta. På gräsmattan växer två mindre körsbärsträd och två ganska nyplanterade 

häggmisplar. Framför träden finns några mer rejäla sittplatser i form av två bänkar med bord. 

Bortsett från gräsmattan så utgörs marken av grusgång närmast planteringslådorna, en grusyta 

som sedan sträcker sig mot och omger boulebanan i sydväst. I sydväst ramas platsen in av ett 

lågt blågrönt trästaket. Längs staketet står två sittbänkar och mycket spirea tränger igenom 

staketet från trädgården bakom. I väster tar ett trevåningshus vid men det har ingen port eller 

liknande ut mot den här platsen. Trevåningshuset har en grund av rött tegel och i övrigt en 

fasad av orange eternitplattor. 

Om man står vid boulebanen så sluttar marken lätt ner mot kyrkans håll, men det är ingen 

påtaglig höjdskillnad. Platsen närmast gångvägskorsningen är ganska plan.  

Då platsen ligger i ett bostadsområde och utanför Svenska kyrkans mark kan den antas höra 

till bostadsbolaget Stena fastigheter som äger alla bostadshus i området. Med boulebana och 

sittbänkar och gräsmatta att leka på för barnen så kan platsen ha en funktion som rekreation 

och social mötesplats för de boende i området.  

  

4.1.5 Södra delen 

 

Området söder om gångvägskorsningen utgörs mest av gräsmatta. Längs den gångväg som 

leder mot sydväst så finns en svart ledstång på södra sidan som sträcker sig ca 20 meter bort. 

En bit in på den här gräsmattan så tar ett femvåningshöghus vid, vars kortsida har en fasad av 

rött tegel och den långsida som vetter ut mot gångvägskorsningen utgörs av orange 

eternitplattor, rött tegel och gulorange balkonger. På markplan finns längs långsidan en 
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mängd uteplatser som hör till olika lägenheter. Många av uteplatserna separeras från varandra 

av plank.  

Med början vid höghusets kortsida och upp mot sydväst står två rader av lindträd med fyra 

träd i varje rad. Trädens kronor är beskurna i en fyrkantig form, precis som lindarna i det 

västra området. Lindraderna leder fram till en träanläggning med bänkar och bord på 

stenbelagd mark, som i sin tur inringas av ytterligare fyra lindar samt ett buskage av forsythia. 

Från korsningen och upp till träanläggningen är det ca 30 meter. Om man står ovanför 

lindraderna och sitter ner mot gångvägskorsningen på sluttar marken något, men det är främst 

i den övre delen bland träden. Platsen närmast gångvägskorsningen är ganska plan.   

Det här området används sannolikt ganska sparsamt jämfört med det västra området. Träden 

och buskarna utgör nog ett dekorativt element för dem som promenerar förbi på gångvägen. 

Träanläggningen med sittplatser längst upp i söder kan användas för måltider och sociala 

möten. Uteplatserna längs höghusets långsida används sannolikt av de boende för måltider, 

umgänge och trädgårdsarbete.  

 

4.1.6 Östra delen 

 

Området öster om gångvägskorsningen är mer kuperat än de tidigare nämnda områdena och 

täcks helt av gräsmatta. De första 15-20 metrarna från gångvägskorsningen är dock 

gräsmattan ganska plan. Därefter sluttar det på markant nedåt i nordost och både nedåt och 

sedan uppåt igen i öster. Gräsmattan sträcker sig från gångvägskorsningen ca 60-100 meter åt 

nordost, öster och sydost.  

På gräsmattan invid korsningen står en hög vit skylt som pekar ut diverse lokala mål. På 

gräsmattan i riktning mot nordost finns ett stort silverfärgat konstverk ca 30 meter från 
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gångvägskorsningen. Konstverket bär namnet Arkitekta Skulpturum och skapad av Bertil 

Herlov Svensson (Sillén & Wikström 2016). Det är ett konstruktivistiskt konstverk av 

aluminium, som är 8 meter högt och nästan lika brett och är menat att samspela med 

årstidskiftningarna och betraktaren. 

Hundra meter bort i öster börjar ett litet skogsområde som löper upp längs och täcker en 

bergig kulle. Längst ner mot gräsmattan är det en blandning av tallar och lövträd som asp, 

körsbär och lönn, men övergår därefter i ren tallskog. 

I nuläget används platsen sannolikt ganska sparsamt. Vid tillfället för nulägesanalysen byggde 

en barnfamilj snögubbar på den snötäckta gräsmattan. Men då platsen är så pass kuperad 

används den nog inte så mycket sommartid av för bollspel m.m. Men den verkar användas en 

del av personer som genar över gräset från den ena gångvägen till den andra, utan att passera 

korsningen.  

Platsen har inga hårdgjorda ytor eller rabatter och inga växter alls utöver gräset.  

 

Sammanfattningsvis så har inget av de tre delarnas befintliga växtmaterial som lindar, 

forsythia, vintergröna m.m. valts att behållas i den nya trädgård som gestaltats. Det valet har 

gjorts då växterna inte ingår i det traditionella växtmaterialet för de religiösa traditionerna, 

och heller inte passade in i gestaltningen i stort. 

 

4.2 Ståndortsanalys 

Vad gäller makroklimat så är platsen belägen i Nacka utanför Stockholm och det är alltså 

växtzon 3. Mikroklimatet kan antas vara ganska vindstilla, då platsen ligger skyddad mellan 

höghus i väster och söder och skogsklädda kullen i öster. Om någon del av området kan 

tänkas vara mer blåsigt skulle det vara den norra delen där moské och inomhustorg ska 

byggas.  

Det är på det stora hela en solig plats, där enstaka byggnader och träd kan ge skugga på 

enskilda delar av platsen. Enligt SMHI ligger den normala solskenstiden under ett år i Nacka 

på mellan 1600-1800 timmar (SMHI 2017). Vilket är ganska genomsnittligt för Sverige. 

Genomsnittligt antal soltimmar på platsen bör vara mellan 3-8 timmar per dag.  

Vad gäller ståndorter så borde ståndort 2 och 3 gälla för olika delar av platsen. Den västra 

delen borde till stor utgöras av ståndort 3 då höghusen i söder ligger en bit bort och inte borde 

skugga för mycket, men ståndort 2 i planteringslådorna under lindarna.  Den södra delen 

borde utgöras av ståndort två då höghuset där kan ge en del skugga. Det östra delen borde 

vara ståndort 3 helt och hållet, då det är avstånd till byggnader som eventuellt kan skugga. 

Även det vindstilla läget, som tidigare nämnt, bidrar till fastställandet av de här ståndorterna. 

Jordarten på platsen är enligt lantmäteriets kartor postglacial lera. Samma kartor visar att 

bergarten på olika delar av platsen är granit och vacka. PH-värdet borde vara åt det sura hållet 
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då bergarten granit är sur och även med tanke på att barrträd är dominerade trädart i området. 

Enligt SLU:s hemsida är arenosoler dominerande jordmånsklass i Nacka (SLU 2020). 

Parkingenjör Charlotte Svedlund på Nacka kommun uppger i mejlkorrespondens att 

jordmånens djup på platsen ca 1 meter, eventuellt grundare på de delar där det är gräsmatta. I 

parkanläggningar som den i västra delen har det sannolikt tillförts anläggningsjord och 

därunder fyllnadsmassor. 

Platsen kan ses som ganska näringsrik då det enligt SMHI regnar mellan 600-800 m.m. per år, 

vilket är inom medel för Sverige. Att jordarten är lera gör att den binder både vatten och 

näring bra. I och med att platsen är lätt sluttande åt nordost samt brantare åt sydost kan man 

göra slutsatsen att dagvatten rinner undan och ej samlas på platsen.  

 

4.3 Gestaltningsförslag Guds Hus och Trädgård 

 

 

Moodboard Guds Hus och Trädgård 
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Trädgården är belägen sydost om den plats där Guds Hus ska byggas. Den korsning av fyra 

gångvägar som redan finns på platsen delar naturligt in trädgården i fyra olika delar. Då den 

fyrdelade formen, som tidigare nämnt i avsnittet Bakgrund, är utmärkande för islamiska 

trädgårdar under namnet chahar bagh, och även för klostergårdar, så utgår 

gestaltningsförslaget från den fyrdelade form som redan finns genom platsens förutsättningar.  

Trädgården är centrerad till den här gångvägskorsningen och är kvadratisk på 32 x 32 meter. 

Gångvägarna som i nuläget har olika bredd har ritats om för symmetrins skull så att de alla 

mäter 4 meter i bredd. Den fyrdelade trädgården utgörs i norr av Guds Hus-byggnaderna med 

moskén närmst korsningen, västra delen är trädgårdens kristna del, södra delen en gemensam 

grönsaksodling och östra delen utgör trädgårdens islamiska del. De tre sistnämna delarna är 

alla kvadratiska på 14 x 14 meter.  

Att indela trädgården i en kristen och en islamisk del motiveras av Guds Hus-projektets syn 

på religionsmöte. På sin hemsida skriver de om projektet som en mötesplats mellan religioner, 

utan att religionerna sammanblandas (Guds Hus 2021). Prästen Carl Dahlbäck säger även vid 

intervjutillfället i januari 2022 att ”man får ut mer av både trädgård och traditioner om man 

renodlar dem. Inte för att det är ett problem att blanda men då blir det som ett hopkok, en 

pyttipanna. Inte av religiösa skäl utan mer estetiska och trädgårdsmässiga skäl”. Den synen på 
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både religionsmöte och trädgård har valts att plockas upp i det här gestaltningsförslaget och 

har resulterat i en separat islamisk och kristen del av trädgården. Det finns även mycket 

forskning kring möjligheter och problematik i religionsmöten. Wirén skriver t.ex. att ”ett 

interreligiöst samarbete är ofta ett möte mellan majoritetsreligion och minoritetreligioner, 

vilket för med sig en ojämlikhet in i relationen och olika förutsättningar” (Wiren 2021, 122). 

Utifrån den analysen kan man i religionsmöten och interreligiösa samarbeten behöva ta 

åtgärder för att förebygga assimilering, vilket i en gemensam trädgård kan göras genom att ha 

separata delar för att motverka att kristendomen som majoritetsreligion ´tar över´. 

I islamisk tradition utgörs de korsformens ´armar´ av vattenkanaler och korsformen 

symboliserar mötet mellan människan och gud (Berglund 2014, 39). I kristna 

klosterträdgårdar utgörs ´armarna´ av gångväg (Israelsson 2008, 25). Korsformen 

symboliserar då just det kristna korset (Lundquist 2006, 30). I den här trädgården, som både 

är tänkt att kombinera traditioner och låta dem existera var för sig, har platsens existerande 

gångvägar getts en smal vattenkanal i mitten. Vattenkanalen är belagd med turkost kakel. På 

så sätt existerar det islamiska och kristna i formen sida vid sida genom gångväg och vatten. 

De fyra gångvägarna har också belagts med marktegel i samma nyans som det tegel som Guds 

Hus-byggnaderna kommer att uppföras i. Marktegel har valts då det i en islamisk trädgård är 

viktigt att trädgården samspelar med och knyter an till anslutande arkitektur (Clark 2004, 61). 

I mitten av korsningen står en fontän. Något element av vatten är ett vanligt i mitten på 

islamiska trädgårdar och symboliserar liv (Berglund 2014, 39). Det förekommer även i mitten 

på kristna korsgårdar (Israelsson 2008, 25). I kristen tradition symboliserar vatten kristus 

(Lundquist 2006, 30). 

Islamiska trädgårdar var generellt inhägnade, av murar eller byggnader (Berglund 2014, 39). 

Även korsgården som låg i klostrets mitt och så kallade hortus conclusus-trädgårdar i kristen 

tradition var muromgärade. I gestaltningen av den här trädgårdar har murar och inhägnader 

valts bort då risken finns att sådana skulle utestänga en stor del av de människor som 

trädgården är till för. Guds Hus vill verka för lokalsamhället i Fisksätra och både Sadat Saqiqi 

och Carl Dahlbäck som är aktiva i projektet ser möjligheter att med en trädgård locka till sig 

nyfikna. Den här trädgården är tänkt att vara öppen för alla förbipasserande och ingen ska 

tveka över ifall man får stiga in. På håll ska man kunna se in i trädgården och den ska kännas 

tillgänglighet och inte förbjuden. Viss rumslighet och väggkänsla skapas dock i den kristna 

och islamiska delen av lignoser och klätterväxter, vilket kommer redogöras för mer ingående 

längre fram.  

Ett gemensamt element för den kristna delen, islamiska delen och grönsaksodlingen är att de 

alla ramas in av låg formklippt buxbomshäck. 
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4.3.1 Västra delen - kristen del av trädgården 

 

Moodboard kristna delen 
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I väster så ligger trädgårdens kristna del. Utåt mot den gemensamma gångvägen så ramas den 

in av en låg formklippt buxbomshäck, tätt följt av en rad lavendel. I hörnet ut mot korsningen 

står ett silverpäron av lägre grundstam. Silverpäronet kallas ibland för ”Nordens olivträd” och 

har valts för sin likhet med olivträdet, som bär stark betydelse inom kristendomen men inte är 

härdigt här utanför Stockholm (Allt om trädgård 2019). I samtalet med Sadat Sadiqi och Carl 

Dahlbäck associerar båda till just olivträdet som symbolbärande växt i bägge traditionerna. 

I den kristna delen har många traditionella växter kunnat väljas då de passar vårt klimat. De 

har valts utifrån det växtmaterial som funnits i klostren i Sverige och andra europeiska länder 

samt så kallade mariaväxter som fanns i hortus conclusus-trädgårdar men även i kloster. 

Mariaväxter bär på stark symbolik kring jungfru Maria. Många av växterna hämtade ur 

klostertraditioner är gamla läkeväxter, men här har de valts utifrån sina estetiska kvaliteter 

och egenskaper. 

För rumskänsla och lite inhägnad känsla skapas två väggar av humlestörar och klättrande 

jungfruros, som varvas varannan på rad. Humle odlades ofta i klostren, bland annat finns 

källor från Vreta kloster i Sverige (Linköpings Universitet 2004). Jungfrurosen är en symbol 

för just jungfru Maria (Lundquist 2006, 35). 

Genom buxbomshäcken finns ingångar på två ställen, en i norr och en i söder. Den södra leder 

in till en uteplats, belagd med samma marktegel som den korsformade gångvägen utanför, och 

där det finns en bänk att sitta och njuta av trädgården från. Bakom bänken finns en lagerhägg 

som ger vintervärde och som även nämns i skrifter av Hildegard av Bingen på 1100: talet som 

en viktig klosterväxt (Hobhouse 2004, 110). Framför bänken finns en rosablommande 

apotekarros, som inom kristendomen är en symbol för kristus (Lundquist 2006, 35). 

I den kristna delens mitt står en en-buske. Enen är betydelsebärande inom kristendomen då 

man menar att jungfru Maria gömde sig vid en en-buske tillsammans med Jesusbarnet under 

flykten till Egypten (Israelsson 2008, 25). I kristna klostergårdar fanns som tidigare nämnt 

ofta något element av vatten i korsningens mitt, men det finns också källor på att en del 

kloster hade ett träd i mitten. Forskning tyder på att det trädet kan ha varit en en-buske, som 

en symbol för Maria. 

På andra sidan en-busken finns ännu en bänk samt två rektangulära rabatter. Den rektangulära 

formen har valts då klostrens planteringar ofta hade den formen (Israelsson 2008, 26) 
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Moodboard mullbärsrabatten 

 

Den norra rabatten, som här kallas för mullbärsrabatten, utgörs av ett spaljerat mullbärsträd 

med olika mariaväxter och läkeväxter omkring. Rabatten går i rosa-lila-blå färgtoner och här i 

det lite skuggigare läget trivs akleja, julrosor, liljekonvalj, gamander och de andra växterna 

som valts. Vissa växter som liljekonvaljen är tidigblommande medan de flesta är 

sommarblommande. Julrosen och hasselörten är fina även på vintern. Gamander, fläcklungört 

och hasselört var vanligt förekommande läkeörter i klostren (Israelsson 2008, 83-87). Andra 

som akleja och liljekonvalj är växter med stark maria-symbolik (Israelsson 2008, 178-180). 
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Mullbär är ett träd som ofta fanns i klostrens fruktträdgårdar, det återfinns bl.a. på Sankt 

Galléens klosterplan utifrån vilken många kloster formgavs från och med 800: talet 

(Israelsson 2008, 26). Den här sorten ´Mulle´ är härdig i zon 3 och fungerar även utmärkt att 

spaljera. 

 

 

Moodboard mariarabatten 

 

Den andra rabatten på motsatt sida, kallad mariarabatten, består också av mariaväxter och 

läkeväxter men med mer fokus på mariasymboliken. Det är en mer högväxt rabatt än 
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mullbärsrabatten. I mitten tronar den symbolbärande madonnaliljan och här finns även de 

viktiga mariaväxterna viol och Iris. Madonnaliljan har länge varit en symbol för jungfru 

Marias renhet och violen för hennes ödmjukhet, båda associeras ofta till hortus conclusus-

trädgårdar (Hobhouse 2004, 104). Även smultron och prästkrage är mariaväxter (Israelsson 

2008, 180). Resterande växter som citronmeliss, blodtopp, snöklocka och kryddsalvia är 

läkeväxter som ofta odlades i klostren (Israelsson 2008, 82-90).  

Mellan de här två rabatterna finns den andra tidigare nämnda ingången, med ett fikonträd i 

kruka på ena sidan. Fikonträdet är viktigt inom både kristendomen och islam och har valts då 

Sadat Sadiqi och Carl Dahlbäck såg möjligheter i att kunna ge bort något i present som odlats 

inom ramarna för projektet. Guds Hus-projektet får redan nu gäster ibland från olika 

organisationer och samfund och skulle vilja ha något odlat på platsen att ge i present. Sadat 

Sadiqi föreslog marmelad och tanken är här att trädgårdens sammanlagt två fikonträd ska 

kunna ge en liten mängd marmelad. Fikonträden, som inte är härdiga i Stockholm, är tänkta 

att vinterförvaras i Guds Hus inglasade inomhustorg. 

Sammanfattningsvis så är den kristna delen en ganska öppen plats där den mesta marken täcks 

av gräsmatta. Här kan man sitta och njuta, ensam eller med någon man känner eller möter här, 

eller gå ett varv och titta. Gräset har även valts då det inom kristendomen är en symbol för 

evigt liv (Israelsson 2008, 32). De flesta perenner och lignoser har vårvärde eller 

sommarvärde så trädgården är i sin fulla prakt då. Det valet har gjorts då trädgården sannolikt 

skulle användas mest då på grund av värmen, samt är ett resultat av att många av de 

traditionella kristna växterna har sin blom- och bladprakt i svenskt klimat då. Det finns dock 

en del vintergröna växter som enen, lagerhägg, buxbom samt tidigare nämnda perenner. 

Det av växtmaterialet som inte källhänvisats i detalj ovan är inspirerat ur Israelssons 

Klosterträdgårdar och Hobhouse´s Trädgårdskonstens historia 3000 år. 
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Växtlista kristna delen 

 

 

4.3.2 Södra delen - Gemensam grönsaksodling 

Den södra delen av trädgården utgörs av en för Guds Hus gemensam grönsaksodling. Vid 

intervjutillfällen uttryckte både Carl Dahlbäck och Sadat Sadiqi att mycket ätbart skulle vara 

önskvärt i en gemensam trädgård. Den idén, och det faktum att mycket ätbart växtmaterial 

ingått historiskt inom båda traditionerna, plockas upp i form av en grönsaksodling. Carl 

Dahldäck spånade även kring idén att ätbara växter skulle kunna användas i ett eventuellt 

sommarcafé arrangerat av Guds hus. 

Projektet Guds Hus handlar om möten mellan människor med olika religionstillhörighet. 

Utöver de möten som strövande i den kristna och islamiska kvadraten kan ge så utgör 

odlingen en mer praktisk konkret mötesplats. Man möts i en gemensam aktivitet. Tanken är 

att aktiva i Svenska kyrkan, Katolska församlingen, Muslimernas förening i Nacka, Guds 
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Hus-projektet och andra odlingsintresserade boende i Fisksätra kan delta i odlingsaktiviteterna 

i en volontär odlingsgrupp.  

Angående positiva aspekter av att ha en gemensam trädgård så menar Sadat Sadiqi att en 

trädgård skulle kunna utgöra en intressepunkt som lockar Fisksätrabor till Guds hus, och att 

en trädgård är något allmänmänskligt som kan locka även icketroende. Det allmänmänskliga 

fångas här upp i form av mat och odling, vilket även kan locka de icketroende som kanske 

inte känner sig så hemma i trädgårdens andra delar.  

Även den här delen av trädgården ramas in på två håll av en låg formklippt buxbomshäck. 

Innanför häcken finns sammanlagt 18 odlingsbäddar i två rader. Bäddarna är fem meter långa 

och 70 cm breda. Här odlas fem familjer av grönsaker i en sexårig växtföljd: lök, 

flockblommigt, kål, korgblommigt och mållväxter tillsammans med dekorativa 

gröngödslingsväxter. Grödorna är sådana som traditionellt odlades i klostrens grönsaksland 

eller i islamiska trädgårdar. Enligt Emma Clark odlades grönsaker ibland i islamiska 

trädgårdar (Clark 2004, 168). Grödor som kål, morot, palsternacka, selleri, sallad, rädisa och 

olika sorters lök odlades i både klosterträdgårdar och islamiska trädgårdar, och har utöver det 

valts ut för att de tål och kan frodas i det halvskuggiga läge som till viss del råder i den här 

delen av trädgården. Enstaka grödor som spenat och jordärtskocka är mer specifika för 

islamiska trädgårdar, medan mangold var mer traditionell i de kristna klostren. Israelsson 

listar dessa grödor i sin bok Klostergårdar (Israelsson 2008, 26-27). De grödor som var 

traditionella för islamiska trädgårdar listas av Clark i The Art of the Islamic Garden (Clark 

2004, 168). 

Mellan grönsakslanden i östlig riktning finns en bänk med tillhörande bord för samvaro och 

möten. Längst ner i söder står ett redskapsskjul med vattenuttag på baksidan. De delar som 

inte utgörs av odlingsbäddarna är täckta av gräsmatta. 

Växtlista gemensam grönsaksodling 
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4.3.3 Östra delen – Islamisk del av trädgården 

 

Moodboard islamiska delen 
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I öster ligger trädgårdens islamiska del. Då geometri och symmetri är centralt i utformningen 

av en islamisk trädgård är den här delen ganska lik formen på trädgården som helhet (Clark 

2004, 62-63). Även här finns den fyrdelade formen som sen övergår i en cirkel i mitten. 

Cirkelformen har valts då den inom islam är en symbol för efterlivet och utgörs här av 

gräsmatta (Clark 2004, 64). De fyra sidorabatter som omger gräsmattan ramas in av låg 

formklippt buxbomshäck, ett element som även återfinns kring den kristna delen och den 

gemensamma odlingen. 

Den islamiska delen har en ingång i väster och en i norr, och gången som går mellan dem är 

belagd med marktegel i samma nyans som i resten av trädgården. För att uppnå symmetri 

finns på motsvarande sträcka i öster och söder ett buskage av röd smällspirea inramad av 

buxbomshäckar, som bildar samma form och färg som gångvägarna. 

På den cirkelformade gräsmattan kan man ha picknick på sommaren och njuta av trädgården. 

Här finns även två bänkar att sitta på om man föredrar det. Liksom det står ett träd i mitten på 

den kristna delen står det även ett träd mitt i den islamiska delen. Här är det en dadelpalm, 

som i likhet med enen inom kristendomen bär på symbolik kring Maryam som jungfru Maria 

heter inom islam. Enligt islam sökte Maryam skydd, vila och dadlar att äta under en 

dadelpalm på sin vandring till Betlehem (Clark 2004, 119). Träden är placerade på samma 

plats i respektive del av trädgården för att ge en enhetlighet i trädgården och visa på likheter 

inom religionerna. 

Då islamiska trädgårdar härstammar från sydligare breddgrader än Sverige så är det en 

utmaning att välja växtmaterial som både ska vara traditionellt islamiskt samt trivas på platsen 

i zon 3 utanför Stockholm. Den islamiska delen har gestaltats just i öster för att här är ståndort 

3, till skillnad från i väster och söder där ståndorten varierar mellan 2 och 3 på olika ställen. 

Den östra delen kan därför vara gynnsammare för växter som kräver mycket sol och värme. 

Ett annat sätt att lösa det här problemet har varit att leta efter och välja den härdigaste sorten 

hos en traditionellt islamisk växt som nätt och jämnt är härdig i Sverige. Ytterligare ett sätt att 

skapa en islamisk-inspirerad trädgård i ett svenskt klimat har varit att välja andra växter än de 

traditionella, men som till sina egenskaper liknar de traditionella. Genom sitt utseende eller 

doft eller andra egenskaper kan tillföra trädgården kan de fungera som substitut. Exempel på 

dessa växtval kommer att ges allt eftersom. Men det bör även sägas att förvånansvärt många 

av de perenner och lökar som är traditionella i en islamisk trädgård även fungerar här i zon 3. 

Lignoserna, och då särskilt träden, är det lite svårare med. Det här problemet har delvis lösts 

med en tänkt vinterförvaring i det inomhustorg som ska byggas som en del i Guds Hus. 

I den islamiska delen är det fyra växter i krukor som är tänkta att vinterförvaras och sedan 

placeras ut i trädgården under sommaren. Det är den tidigare nämnda dadelpalmen, ett 

dvärggranatäppleträd, ett fikonträd och en rosablommande nerium. Dadelpalm, fikonträd och 

granatäpple är exempel på växter som nämns i koranens beskrivningar av paradiset, och är 

därför viktiga i en islamisk trädgård (Berglund 2014, 41). 

Då islamiska trädgårdar mestadels anlagts och anläggs på varmare breddgrader än Sverige har 

de haft våren som sin högsäsong. I mellanöstern och nordafrika kan somrarna vara så heta att 

inte mycket kan frodas då, och det är istället på våren och till viss del hösten som grönskan är 
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i sin fulla prakt (Clark 2004). Den islamiska delen av den här trädgården är dock i sin fulla 

prakt under senvår och sommar. Då de traditionella islamiska växterna blomstrar i vårt klimat 

under de årstiderna, och för att det är på sommaren som flest personer sannolikt skulle vistas i 

den här trädgården i och med värmen. 

Centralt i en islamisk trädgård är att de ska ge skugga och svalka (Berglund 2014, 33). De 

egenskaperna i en trädgård spelar dock en annan roll och betydelse i de heta sydliga 

breddgrader där dessa trädgårdar härrör från, än här i Sverige. Fokus i den här trädgården har 

därför varit att istället skapa plats att njutas av solen och värmen, inte skugga och svalka, då 

det i Sverige snarare är värmen än svalkan som är sällsynt. Samt att många av de traditionella 

växterna har höga krav på varm och ljus ståndort här.  

Den islamiska delens fyra sidorabatterna är på olika sätt fulla av träd, buskar, blommande 

perenner och lökar. Enligt Berglund (Berglund 2014, 34) var träd ofta planterade utmed 

vattenkanalerna i en islamisk trädgård. Därför har de flesta av träden i den islamiska delen 

placerats i hörnen längs med den korsformade kombinerade gångvägen och vattenkanalen 

istället för längre in i trädgården. Ett fjärde träd har dock placerats i det fjärde norra hörnet för 

att uppnå symmetri.  

 

 

Moodboard Blåregnrabatten 

Blåregnsrabatten ligger i hörnet närmast gångvägskorsningen och här finns bl.a. ett blåregn 

och flera doftande lignoser som schersmin och rosor. Blåregnet är tänkt att till det estetiska 

ersätta jacaranda som är vanlig islamiska trädgårdar men som inte är härdig här. Doft är 

centralt i en islamisk trädgård och schersminen har här valt på grund av sin doft (Clark 2004, 

117). Rosen är apotekarrosen som återfinns även i det kristna området, och som har en lång 

historia även inom islamiska traditioner (Clark 2004, 159) För att få in lite ätbart, med både 

vårblommor och röd höstfärg, finns här också två sorters amerikanskt blåbär. Ätbart fanns 

ofta i en islamisk trädgård och efterfrågades också specifikt av Sadat Sadiqi och Carl 

Dahlbäck (Israelsson 2008, 43).  
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Moodboard Granatäpplerabatten 

Granatäpplerabatten i söder utgörs även den av lignoser. På ett lite upphöjt podium i rabatten 

står ett dvärggranatäppleträd i kruka. I rabatten återfinns samma mullbärssort som i den 

kristna delen, men här spaljeras den inte utan tillåts växa fritt. Mullbär är ett av många 

fruktträd som finns med på medeltida listor över vilka växter som islamiska trädgårdar kunde 

eller skulle innehålla (Clark 2004, 126-127). I den här rabatten finns mer ätbart som svarta 

vinbär och röda vinbär. Här finns också vårvärden i form av trollhassel och ginst samt en 

vintergrön lagerhägg. En härdig vit sort av frilandshibiskus har valts då hibiskus enligt Clark 

utgör ett måste i en islamisk trädgård (Clark 2004, 132).  

 

 

Moodboard silverpäronsrabatten 
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Därefter har vi silverpäronsrabatten. Som moodboard och illustrationsplan visar ovan så 

utgörs den mestadels av perenner i en färgskala från vitt till rosa, lila och röda nyanser. 

Rabatten ramas in av en låg buxbomshäck tätt följt av en rad lavendel. Det finns en legend 

inom islam om Maryam och lavendeln och hur den fick sin doft (Clark 2004, 152). I rabattens 

centrum tronar en rosablommande nerium i kruka på ett podium. Runtomkring den blommar 

nejlika, stjärnflocka, en vit klematis, trädgårdsjättevallmo, röd malva m.m. De flesta av 

perennerna nämns av Clark som vanligt förekommande i en islamisk trädgåd, andra har valts 

till för sina egenskaper. Exempelvis höstflox för sitt höstvärde, höjd och växtsätt. Längst bak i 

rabatten står ett silverpäron, som även återfinns i den kristna delen. Det härdiga silverpäronet 

har även här valts för sin likhet med olivträdet, som är centralt även inom islam. Det nämns i 

koranen som ett av de träd som ska finnas i paradiset (Clark 2004, 120-121).  
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Moodboard körsbärsrabatten 

 

Den sista sidorabatten är körsbärsrabatten. I rabattens norra hörn stoltserar ett 

prydnadskörsbärsträd. Mandelträdet nämns av Berglund som ett vanligt träd förekommande i 

tidiga islamiska trädgårdar i Iran (Berglund 2014, 41). Då mandelträd tyvärr inte är härdiga på 

platsen i Fisksätra, så ersätts det av ett körsbärsträd och intill den en mandeldoftande tibast. 

Tibastens blomningstid går in i körsbärsträdets och de borde kunna samspela fint. I den här 

rabatten återfinns bl.a. madonnaliljan, iris och viol från den kristna delen, då de var viktiga 

växter även i en islamisk trädgård (Clark 2004, 156-159). På en plattform i mitten av rabatten 

tornar ett fikonträd i kruka, som vinterförvaras inomhus. Som tidigare nämnt i avsnittet om 

den kristna delen så är fikonträden tänkta att producera en liten mängd marmelad som Guds 
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Hus kan ge i gåva till gäster. Här finns även vintervärde i körsbärskornellens röda stammar 

samt vårvärde i vårblommande lignoser och lökar som saffranskrokus och snöiris. Alla 

perenner och lökar som valts till den här rabatten nämns av Clark eller Berglund som viktiga 

och lämpliga i en islamisk trädgård, utom brunnävan som valts för sina estetiska och 

marktäckande egenskaper.  

 

Växtlista – Islamiska delen 
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5. Slutsatser  

 

• Det är en viktig och intressant balansgång att inte blanda religiösa 

trädgårdstraditioner så pass mycket att särarterna löses upp, och att heller inte separera 

de religiösa trädgårdstraditionerna så mycket att det upphör att vara en gemensam 

trädgård. I den här trädgården utgör den gemensamma fyrdelade formen och 

vattenelementen vad som gör trädgården till just en gemensam trädgård.  

 

• Den fyrdelade formen återkommer i trädgårdar inom både kristendom och islam, 

och är därför passande att använda som gemensamt formelement. Platsens 

förutsättningar med den fyrdelade gångvägskorsningen i Fisksätra gjorde den till ett 

särskilt passande formelement. 

 

• Vatten är ett viktigt trädgårdselement i båda religiösa traditionerna, och bör ses 

som ett måste i en gemensam trädgård.  

 

• En del växtmaterial ingår i både kristen och islamisk tradition, och passar att 

användas som återkommande element såsom gjorts i det här gestaltningsförslaget. 

Exempelvis olivträd, fikonträd, mullbär, madonnalilja, iris, viol och diverse grönsaker. 

 

• Mycket växtmaterial skiljer sig också åt mellan traditionerna, och kan ge 

trädgårdens olika delar en särprägel. 

 

• Det går att skapa en islamisk del av en trädgård utav växtmaterial som är härdigt 

i Sverige och genom viss vinterförvaring av växter. Många av de traditionella 

örtartade växterna är härdiga i Sverige, och utöver det kan härdiga växter med 

liknande egenskaper och kvalitéer fungera som ersättning. 

 

• Traditionellt växtmaterial ur båda traditionerna skapar främst en 

sommarträdgård, då det är då dessa växter har sin blomningstid i Sveriges klimat. För 

att få en trädgård som är dekorativ året om kan man behöva komplettera med annat, 

inte lika traditionellt, växtmaterial.  

 

• Ätbart är något som går igen både i i muslimska och kristna trädgårdstraditioner, 

och som på frågan om eventuella önskemål i en gemensam trädgård nämns av både 

den kristne och muslimske representanten för Guds Hus. Utifrån ätbara växter kan 

man ordna aktiviteter och ytterligare interreligiösa möten. 
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5.1 Diskussion  

Vad som utgör en gemensam trädgård alternativt flera mindre separata trädgårdar kan vara en 

definitionsfråga och ses ur olika infallsvinklar. Man skulle kunna argumentera för att den här 

uppsatsens gestaltningsförslag inte är en gemensam trädgård, då det kristna och muslimska är 

separerat i olika delar, men tanken i den här gestaltningen är att den fyrdelade form som 

återfinns inom både kristna och muslimska traditioner gör helheten till en gemensam trädgård. 

Om helheten däremot saknat drag från båda religioner, som kombinerats, så hade det dock 

varit svårare att betrakta den som en helhet och gemensam trädgård.  

Man kan även problematisera huruvida det går att ersätta växter som bär på religiös symbolik 

och historia, med andra estetiskt liknande växter utan sådan historia. Exempelvis i hur 

olivträdet ersatts med silverpäron i både trädgårdens islamiska och kristna del. Men då 

växterna inte är tänkta att användas i liturgi eller på annat sätt i bönelokalerna, utan utgör 

dekorativa element i en trädgård som fungerar som interreligiös mötesplats så borde det var 

gångbart. Samt då uppsatsens syfte är att undersöka hur en sådan här trädgård kan se ut i en 

svensk kontext, är anpassningar av växtmaterial till zon 3 utanför Stockholm rimligt. 

En oväntad aspekt i rapportens slutsatser är hur pass mycket växtmaterial som ändå är 

gemensamt inom kristna och islamiska trädgårdstraditioner. Vid arbetets inledning var 

utgångspunkten att växtmaterialet skulle skilja sig åt mycket mer än det visade sig göra. 

En kommentar till de mål som angetts i rapporten, att Guds Hus i framtiden ska ha en 

gemensam trädgård, är att några sådana planer och möjligheter inte finns i nuläget. Vid 

intervjutillfället i januari 2022 säger både Sadat Sadiqi och Carl Dahlbäck att en trädgård hade 

varit en tillgång till projektet, men att någon sådan plan aldrig funnits inom projektet främst 

på grund av platsbrist då marken runt Guds Hus ägs av andra aktörer. 

Avslutningsvis kan även nämnas den stora mängden intressanta fördjupningar i ämnet 

interreligiösa trädgårdar. En intressant fördjupning hade varit ett gestaltningsförslag som i 

större utsträckning blandar växtmaterial och formelement från religionerna, knuten till någon 

annan organisation eller projekt där den sortens trädgård varit mer lämplig. En annan 

intressant ingång skulle vara att utforska vidare hur pass mycket gemensamt växtmaterial det 

finns inom islam och kristendomen. 

Vid intervjutillfället i januari 2022 uttryckte både Sadat Sadiqi och Carl Dahlbäck att en 

judisk del samt en del för icketroende skulle vara välkommet i en trädgård tillhörande Guds 

Hus. På grund av examensarbetets tidsbegränsningar kunde de idéerna tyvärr inte ges plats i 

gestaltningen. En gestaltning av en trädgård som kombinerar element från alla de tre 

abrahamitiska religionerna, samt även tilltalar icketroende, vore därför ännu en intressant 

fördjupning i ämnet. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Projektet Guds hus 

Guds Hus ligger i stadsdelen Fisksätra i Nacka kommun utanför Stockholm. Det har sedan 

början av 2000: talet förekommit gemensamma andakter, dialog och samarbete mellan 

Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och olika muslimska grupper i stadsdelen (Guds Hus 2021). 

Fisksätra kyrka har haft sin kyrkobyggnad i stadsdelen sedan 1974 (Svenska kyrkan 2022). 

Enligt Sadat Saqiqi som är aktiv i Muslimernas förening i Nacka så finns det i dagsläget en 

moské i en källarlokal i Fisksätra. 2009 startades själva projektet Guds Hus och man bestämde 

att på sikt bygga två anslutande byggnader på tomten intill Fisksätra kyrka (Guds Hus 2021). 

På platsen ska en moské byggas och även ett inglasat inomhustorg som binder samman den 

redan nu existerande kyrkan med den moskén, och ska fungera som en gemensam mötesplats.  

         

Ritningar från Guds Hus hemsida över de befintliga och planerade byggnaderna samt området 

På sin hemsida skriver projektet Guds Hus (2021): ”Guds Hus syftar till att skapa ännu fler 

och olika slags mötesplatser där människor oberoende av tro eller livsåskådning får möjlighet 

att upptäcka hur mycket vi har gemensamt. På avstånd kan fördomar lätt bevaras och växa. 

Det är först när vi människor möts som vi skapar de bästa förutsättningarna för att kunna 

respektera det annorlunda hos andra och glädjas över olikheterna.” 

De skriver vidare att de även vill bidra till integration och innanförskap i den svenska 

samhället och ser religionen som en viktig samhällsresurs. Anledningen till att ingen judisk 

församling är med i projektet är att det inte finns någon judisk församling i Fisksätra (Guds 

Hus 2021). Men Guds Hus uppger att de har ett bra samarbete med Stora synagogan inne i 

Stockholm. 

I nuläget finns alltså bara kyrkobyggnaden på platsen. Bygget av moskén och inomhustorget 

kommer att i huvudsak bekostas med insamlade medel från allmänheten samt från företag, 

fonder, stiftelser, organisationer och donationer (Guds Hus 2021). 
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Bilaga 2. Islamiska trädgårdar 

Grundformen för en islamisk trädgård är att den består av fyra vattenkanaler som möts i 

mitten och delar in trädgården i fyra olika delar (Hobhouse 2004, 57). Den här formen kallas 

för chahar bagh (Hobhouse 2004, 58). I mitten där kanalerna möttes kunde det finnas bassäng, 

ett mausoleum eller en paviljong. Alternativt en upphöjd plattform varifrån man kunde se ut 

över trädgården. Trädgården är vanligtvis kvadratisk eller rektangulär samt ofta 

muromgärdad. Ytterligare dekorativa element som var vanligt förekommande är glaserat 

kakel i samt mosaik (Hobhouse 2004, 60-63).  

De islamiska trädgårdarna är tänkta att efterlikna paradiset så som det beskrivs i koranen, 

exempelvis är de fyra vattenkanalerna tänkta att symbolisera livets fyra floder (Hobhouse 

2004, 58-60.) Vattnet i sig symboliserar liv (Israelsson 2008, 43). De raka linjerna i 

utformningen skapar ordning och harmoni och återfinns även de i koranens paradisskildringar 

(Israelsson 2008, 34). Bland annat fruktträd, dadelpalm och granatäpple nämns i Koranens 

beskrivningar av paradiset och dessa arter återfinns traditionellt i en islamisk trädgård 

(Israelsson 2008, 43). 

De här trädgårdarna hade som främsta funktion att vara meditativa rum, oaser där man kunde 

få svalka och stillhet (Israelsson 2008, 33). I motsats till andra sorters trädgårdar var här alltså 

inte syftet att man skulle promenera runt i trädgården. Vatten och skugga var därmed de 

viktigaste elementen i de islamiska trädgårdarna. Man får ha i åtanke vilken särskild betydelse 

de elementen hade i de varma torra klimaten i Iran, Indien, Spanien, m.m. En viktig aspekt av 

de islamiska trädgårdarnas utformning är hur de med sitt vatten och sin grönska varit en skarp 

kontrast till det omgivande torra ökenlandskap där de anlades (Hobhouse 2004, 92). 

Det fanns tidigt mycket avancerade bevattningssystem och i de klimat där trädgårdar anlades 

var grönskan beroende av den här konstgjorda bevattningen (Hobhouse 2004, 60). Ett vanligt 

sätt att bevattna var att anlägga vattenkanalerna högre än de planterade ytorna i kvadraterna, 

så att bevattningen sker via vattenkanalerna ner till planteringsytorna (Israelsson 2008, 34). 

Trots att de kallas för islamiska trädgårdar så har den här sortens trädgård en förislamisk 

historia, en av de tidigaste man känner till kan spåras tillbaka till 500 år fkr (Hobhouse 2004, 

57). De första av dessa trädgårdar skapades i mellanöstern och med islam spreds sedan den 

här trädgårdskonsten till nordafrika, Asien och Spanien och utvecklades på olika sätt. Genom 

historien har bl.a. den fyrdelade grundformen vidareutvecklats till att avdelas med ett ännu 

större antal vattenkanaler (Hobhouse 2004, 57) 

               
Alhambra, Spanien.                                   Hamilton Gardens, Nya Zealand. 
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Bilaga 3. Trädgårdstraditioner i kristendomen 

Kristna trädgårdstraditioner är inte lika enhetliga och med en sådan tydlig gemensam 

grundform som islamiska trädgården kan anses vara inom islam. Den här texten kommer 

istället att göra nedslag den trädgårdskonst ur kristna traditioner som den här rapportens 

trädgårdsdesign lutar sig mot, nämlingen hortus conclusus och klosterträdgårdar. 

Till ett kloster hörde vanligtvis flertalet gröna områden med olika funktion och symbolik. 

Världens äldsta kristna kloster grundades i Egypten på 300: talet och redan där fanns från 

början odlingar och gröna ytor (Israelsson 2008, 17-18). Sedan har dess form och funktion 

och symbolik förändrats på olika sätt genom historien. 

Ett av de gröna områden som traditionellt hörde till ett kloster var klostergården, som 

vanligtvis låg i klostrets mitt inramad i alla riktningar av klostrets byggnader. Utformningen 

av klostergården med den fyrdelade formen är bl.a. inspirerad av islamiska trädgårdar 

(Israelsson 2008, 44). Men här består de fyra armarna, eller korset som man kan kalla det, av 

gångväg istället för vatten. Gemensamt är dock att det även här ofta fanns en brunn eller annat 

vatten i mitten där gångarna möts (Hobhouse 2004, 111). I enstaka fall kunde det också finnas 

ett träd i mitten (Israelsson 2008, 32). 

Den här formen och elementen i klostergården har i likhet med i islamiska trädgårdar en stark 

religiös symbolik, men på ett annat sätt i och med religionernas olikheter. Den stora och de 

fyra mindre kvadraterna symboliserar världens form medan de korsformade gångarna just 

symboliserar det kristna korset (Lundquist 2006, 30). Vatten i klostergårdens mitt 

symboliserar kristus (Lundquist 2006, 30).  

Det finns en vittspridd myt att klostergården utgjorde en trädgård med olika slags växter i, 

men i äldre tider utgjordes generellt de fyra kvadraterna av enbart gräsmatta. Klostergården 

var då mer en trädgård i symbolisk bemärkelse genom geometrin, som kan ses 

paradissymboler och därmed också en symbolisk trädgård (Lundquist 2006, 30). Själva gräset 

var även det en religiös symbol i det att det symboliserade evigt liv (Israelsson 2008, 32).  

Efter medeltiden skedde dock en skiftning då klostergårdar kunde utformas mer som 

prunkande trädgårdar (Israelsson 2008, 34). Exempelvis har till och med det tidigare nämnda 

äldsta klostret i Egypten Sankt Antonius klostret nuförtiden en klostergård med blommor, 

buskar och sittplatser för munkarna (Israelsson 2008, 22). 

Tillhörande klostren fanns emellertid gröna ytor med mer varierat växtmaterial, och detta var 

då främst nyttoväxter. Sankt Gallen-planen är ett dokument från 800: talet som låg till grund 

för hur kloster därefter uppfördes och utformades (Israelsson 2008, 25). Klostergården och 

även klostrets odlingar fanns i detalj på den här planen. Enligt ritningen ska ett kloster ha 

odlingar som är uppdelade i tre områden: herbularius, pomarium och hortus (Israelsson 2008, 

26). Herbularius utgjorde klostrets odlingar av läkeväxter. Pomarium var fruktträdgården som 

även hade en funktion som kyrkogård för klostrets avlidna medlemmar. Hortus var klostrets 

grönsaksodlingar de där odlade sin mat. 
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Begreppet hortus conclusus har haft olika betydelse i olika kristna epoker men idag används 

det om en medeltida inhägnad eller muromgärdad trädgård (Hobhouse 2004, 104).  En hortus 

conclusus-trädgård bar på varierande former av kristen symbolik, tidigt i historien var de en 

symbol för olika aspekter av kyrkan i sig vilket övergick i symbolik kring Kristus och så 

småningom av jungfru Maria. De här trädgårdarna kännetecknas idag i hur dess växter är 

starkt symbolbärande för jungfru Maria och andra helgon. De fyra växter med starkast 

mariasymbolik var rosen, liljan, violen och nejlikan (Hobhouse 2004, 171). Man återfinner de 

här trädgårdarna avbildade i religiösa målningar, böneböcker och andra liknande uttryck, det 

är därmed en mer eller mindre idealiserad bild av trädgårdarna man möter och hur 

verklighetens trädgårdar såg ut kan vara svårt att veta (Hobhouse 2004, 115-116).    

Även kloster kunde ibland ha speciella inhägnade mariaträdgårdar med växter som 

symboliserade just jungfru Maria (Hobhouse 2004, 171). Så vitt man vet fanns dock inga 

sådana trädgårdar vid de svenska klostren.  

 

    

L'Abbaye de Fontenay, Frankrike.                                     Nydala kloster, Sverige 


