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Skall Jönköpingsborna skiljas från Rosenlunds Herrgård?
Frågan kan tyckas underlig, denna fantastiska byggnad mitt inne i en underbar park, måste väl för all framtid tillhöra
Jönköpingsborna. Sedan 1936, när Jönköping Stad köpte Herrgården med dess park och byggnader, har den den varit i
Jönköpingsbornas ägo. Den har utnyttjats som privatbostad, ungdomsgård och folkhögskola. Det är knappast
verksamheter som är värdiga en unik herrgårdsbyggnad från 1788. Tyvärr har det kulturhistoriska intresset bland våra
folkvalda, av olika färg, intet varit det största. Tvärtom har det dominerats av ett ointresse, av politiker försedda med
politiska skygglappar och inställningen att "låt det ligga där och förtvina". Höjdpunkten på detta ointresse visade de nu
samarbetande partierna, som är i majoritet, under 2009, när man beslutade att sälja Herrgården. Man avsåg att göra en
planändring, som innebar att Herrgården skulle säljas på ofri grund. Detta gav startskottet till bildandet av Rosenlunds
Herrgårds Vänner, en fullständigt opolitisk organisation, vars enda kitt är den besjälade tron på att Herrgården kan tjäna
Jönköpingsborna.
Sedan länge har ett framgångsrikt arbete bedrivits med att skapa ett Rosarium öster om Herrgården. Detta är nu ett
faktum och känt vida omkring bland trädgårdsvänner i Sverige. Väster om Herrgården finns ett stort markområde, som
varit den egentliga herrgårdsparken, och det fanns planer på att återskapa den i någon form. För att undersöka de
arkeologiska förutsättningarna har Jönköpings Museum beställt en georadarundersökning och denna finns nu
presenterad:"Den dolda lustgården", Jönköping Läns Museum arkeologisk rapport 2011.32. Rapporten berättar om en
fullständigt unik 1700-tals park som finns dold under marken. Bara ett citat ur utredningen: "Den dolda trädgård, som en
gång skapades av G M Posse, är en lika värdefull som ömtålig gåva till Jönköping. Rätt utnyttjad kan den bidra till att
stärka stadens varumärke och dess upplevelsevärde. Men detta kräver eftertanke, samverkan och investeringar.
Utdelningen kan emellertid på sikt räknas i vetenskapliga resultat, i ökande besökssiffror och arbetstillfällen. Och i att ha
återskapat en grön mötesplats i bästa läge för stadens egna innevånare. Det vore inget dåligt mål att uppnå!"
Mitt i dessa två unika trädgårdsmiljöer, Rosariet och 1700-tals trädgården ligger Herrgården. Denna Herrgård, som våra
folkvalda vill sälja. Intressant är att i princip alla partier, oavsett färg, sade inför senaste valet att " kan man bara hitta
någon användning för byggnaden skall vi behålla den". Det är bara det att våra folkvalda politiker har inte låtit kommunens
tjänstemän redovisa förslag till hur den kan användas. Skisser och förslag på ett utnyttjande finns. Grunden är en
kommersiell verksamhet,som ger intäkter till driftskostnader, men inte omöjliggör för Jönköpingsborna att använda
Herrgården. Många har önskat hyra den för bröllop och andra fester, många ser möjligheterna till en servering i den
nedåtgående solen över Vättern, till rumsuthyrning i inspektorsbostaden, ett försäljningsställe för trädgårdslitteratur och
dito växter i den gamla stallbyggnaden. Vid de georadarundersökningar som genomförts har man med all sannolikhet
funnit spår av en grund efter ett orangeri, som skulle kunna sammankoppla Herrgården och Inspektorsbostaden.
Möjligheten är oändliga och sällan har det engelska uttrycket "The Sky is the limit" varit så välfunnet, som när det gäller
Herrgårdens möjligheter.
När sedan Alliansen nu presenterar "Kulturarvet uppdrag för sjukskrivna", där människor med nedsatt arbetsförmåga skall
användas för att rusta upp det svenska kulturarvet, så är det väl bara för våra fäder att snarast titta i sitt budgetarbete, ta
kontakt med Länsstyrelsens representant när det gäller att söka bidrag till den inre upprustning från staten och störta sig
med stor entusiasm över EU och se till att få loss pengar för upprustning.
Varför inte följa exemplet Gunnebo Slott, där en kommun Mölndal, mycket mindre än Jönköping, genom ett samarbete
mellan de politiska partierna och ett aktivt sökande av stöd och bidrag från EU och Staten, skapat en kulturell pärla, som
har 100 000-tals besökande varje år. Tänk att kunna få det i Jönköpings Kommun, på en så central plats som Rosenlund!
Lennart Lindberg
En av många vänner till Rosenlunds Herrgård
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