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INSEL MAINAU
av ELISABETH FORSLUND

Snabbväxande mammutträd bildar den omtyckta Metasequoia-allén.På Insel Mainau vajar den svenska flaggan. Relationerna till det svenska kungahuset är goda. 

Under högsäsong arbetar omkring 70 personer för att sköta trädgården på Insel Mainau.

En trappa ger en siktlinje och leder vattnet ner till Bodensjön. En stor blomma gjord av växter välkomnar vid ingången.
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Grönska  lockar   
    turister till 
 Bernadottes ö

Här och var på Insel Mainau berättar små skyltar på trädens stammar om 
Lennart Bernadotte av Wisborgs släktingar framåt och bakåt i tiden. Grevens alla barn och 
barnbarn har ett eget träd i parken. Kopplingen till det svenska kungahuset finns kvar, men 
för den nya generationen Bernadotte av Wisborg står framtiden och naturens väl i fokus. 

N
är vår svenska drottning Victoria föddes 1862 
planterades en lind i den italienska rosenträd-
gården. Stammens tjocklek vittnar om att det 
var ett tag sedan. Den botaniska trädgården 

grundades av Victorias far, storhertig av Baden Friedrich I, 
som köpte ön 1853 och vistades där på somrarna.

I egenskap av farmor till Lennart skulle Victoria många 
år senare möjliggöra för prinsen att skapa ett hem utanför 
 Sverige. Han hade gift sig med en borgerlig kvinna, förlorat 
sin prinstitel och avståndet till familjen var välbehövligt. Så 
blev Lennart Bernadotte den som restaurerade parken i början 
av 1930-talet och utvecklade den till dagens turistmagnet.

KUNGLIGHETER
Lennart Bernadotte fick ta över ön av sin far prins Wilhelm 
efter andra världskrigets slut. Relationerna med Sverige 
förblev goda. Kungligheter har ständigt återkommit till Insel 
Mainau för att vistas i slottet med den vidunderliga utsikten 
över Bodensjön. 

– Drottning Silvia var här för att fira mentorstiftelsens 
25-årsjubileum. Vi hjälper varandra i familjen när vi kan, 
berättar grevinnan Bettina Bernadotte av Wisborg på  flytande 
svenska, när vi träffas i Romanowrummet på  slottet. 

På väggarna sitter ryska etsningar och vittnar om  Lennart 
Bernadottes ryska mor Maria Pawlowa, som valde att 
 begravas på ön, även om hon var en frånvarande mor och 
skiljde sig från prins Wilhelm när Lennart var liten. 

STÄNDIG UTVECKLING
Liksom sin far är grevinnan Bettina Bernadotte av Wisborg 
aktiv i många styrelser. Mentorstiftelsen är en av många. 

– Även om ön är en historisk plats är det främst ett 
 företag, som vi vill föra vidare till nästa generation. Vi 
funderar ständigt över vad den här platsen kan bidra med 
i samhället – vilka impulser vi vill ge besökarna, berättar 
grevinnan, som tillsammans med sin bror Björn tog över 
ansvaret för verksamheten för 13 år sedan. 

Är det något speciellt som ni tycker är viktigt?
– Naturen är viktig. Vi är ingen vacker plats om det inte 

är behagligt att vistas här och naturen är i balans. Redan 
1961 presenterade min pappa greve Lennart, ett dokument 
som han kallade Grüne Charta, gröna stadgar. Det tar upp 
att resurserna förbrukas alldeles för fort. De senaste 
fyra åren har vi pratat mycket om detta. Vi har en 
planet, som vi måste ta hand om tillsammans. 

MILJÖN I FOKUS
Kan grevinnan ge några exempel på hur ni omsätter 
 hållbarhet på Insel Mainau?

– Besökare får upplysning om hur skadedjur kan 
bekämpas på biologisk väg. Vi har bland annat anlagt 
en ny rosenträdgård bredvid den gamla, med rosor  
som inte kräver någon kemi. På restaurangerna 
serverar vi säsongsbetonad mat som är närproducerad. 
Sedan anordnar vi konferenser om hållbart boende, 
energi och mobilitet. Namnet Bernadotte öppnar dörrar. 
Vi har ett gott samarbete med både politiker  
och myndigheter.

Familjen valde att certifiera Insel Mainau enligt ECO 
Management Audit Scheme för mer än tjugo år 
sedan. Varje år synas verksamheten i sömmarna 
ur ett miljöperspektiv.

Grevinnan Bettina 
 Bernadotte av Wisborg 
är den nya genera-
tionen på Insel Mainau.
Foto: Insel Mainau/
Alexander Stertzik
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– Vi får regelbundet feedback på våra framgångar – och 
förslag på förbättringar. Det har tagit tid att komma in 
i tänkandet, men det är bra att bli påmind om miljö-
aspekten. 

DEMOKRATISK LEDARSTIL
Bettina Bernadotte är äldst av fem syskon. Hon föddes i 
Lennart Bernadottes andra äktenskap med den betydligt 
yngre Sonja Haunz. Det ansvar som grevinnan fick ta över 
som 33-åring tycks inte ha varit någon större  utmaning. 

– Jag har ju alltid hört hur mamma och pappa har 
pratat om allt hemma så ingenting var nytt. Sedan har jag 
duktiga medarbetare, som arbetat här länge. Jag försöker 
att vara fullständigt närvarande där jag är. När jag har 
familjetid lägger jag mobilen åt sidan. 

Under högsäsong arbetar 400 personer på Insel 
Mainau. Ett par gånger om året samlar ledningen ihop 
runt 30 anställda för en gemensam brainstorming om hur 
verksamheten kan förbättras. På frågan om det  handlar 
om en typ av lean management svarar grevinnan:

– Jag kallar det en demokratisk ledarskapsstil. 
 Medarbetarnas kompetens är viktig. När vi delar idéer 
spelar det ingen roll vad det kostar eller hur mycket 
 personal som behövs. På idéstadiet ska allt vara möjligt. 

PRISAD FÖR TULPANFÄGRING
Fem landskapsarkitekter arbetar heltid med gestaltningen 
av parken så att upplevelserna ska bli så rika som möjligt 
för de omkring 1,2 miljoner besökare som kommer till ön 
varje år. 

– Det handlar om att kombinera träd, blommor och 
andra växter så att blommor och bladverk stämmer 
 överens. Var bänkar står och vad besökarna ser när 
de lyfter blicken har betydelse. Vi arbetar också med 
 avkopplande dofter, fortsätter hon.

I ett litet hus i parken, omgivet av insektshotell och 
bivänliga blommor, besvaras besökares trädgårdsfrågor. 
För långväga trädgårdsvänner finns en mejladress och ett 
grönt telefonnummer att ringa. Höstplanteringen av de 
600 000 tulpanlökarna är just avklarad. Alla medarbetare 
bjuds in för att delta i det enorma arbete som det innebär 
att sätta lökarna i jorden varje år. Satsningen lönar sig dock 
– år 2019 vann parken titeln ”Tulip Garden of the Year”. 
Människor vallfärdar för att möta våren på ön.  

ÄVEN ETT ARBORETUM
Orkidéutställningen i palmhuset, de 1 000 rosensorterna 
och de runt 250 dahliasorter som blommar i slutet av 
sommaren drar turister året runt. Till höjdpunkterna hör 

På Insel Mainau blommar omkring 250 dahliasorter. Varje år korar  besökarna årets 
 dahliadrottning och odlaren belönas med en silvertallrik. 

I den italienska rosenträdgården växer 1 000 olika sorters rosor.  
Varje år röstar besökarna fram en rosdrottning. 
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VINJETT
av ANN RICHARDSSON

Ön är 45 hektar stor och ligger i Bodensjön i södra Tyskland.   
Parken är öppen 365 dagar om året mellan solens upp- och nedgång. 
 Verksamheten ägs av stiftelsen Lennart Bernadotte, som leds av 
 mottot: ”Trädgårdsskötsel för människans- och naturens skull”. 

Syftet är att främja landskapsskötsel och verka för trädgårdens 
 ställning i samhället och politiken. Stiftelsen stödjer bland annat 
 paraplyorganisationen Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft  
och det oberoende expertrådet Deutscher Rat für Landespflege,  
som gör utlåtanden inom naturskydd och miljö. 

Insel Mainau

I den italienska rosenträdgården växer 1 000 olika sorters rosor.  
Varje år röstar besökarna fram en rosdrottning. 

besökarnas val av årets ros- samt dahliadrottning. Både 
medier och trädgårds mästare i trakten följer händelserna 
med spänning. Den som tror att dahliaknölarna över-
vintrar i slottets källare blir besviken. Odlare i trakten 
levererar dahliorna varje år och i slutet av säsongen grävs 
de upp. Besökare som råkar vara på plats får ta med sig 
knölar hem. Resten komposteras. 

Öns klimat med mjukare temperaturskiftningar har 
gjort det möjligt för exotiska träd som bananträd att 
övervintra. De 200 citrusträden bärs in i sina krukor när 
minusgraderna kommer. Parkens arboretum med 475 
trädarter är imponerande. Samlingen grundades av stor-
hertigen Friedrich I på 1800-talet och Lennart Bernadotte 
fortsatte att utveckla den. 

NOBELPRISTAGARE PÅ BESÖK
– Pappa var intresserad av fotografi. När han kom hit på 
 1930-talet tog han bilder på den vildvuxna parken och 
retuscherade bort träd, för att se hur resultatet skulle bli 
om ett träd höggs ner. Han var en praktisk människa och 
slängde tyvärr alla bilder. Det hade varit spännande att ha 
kvar dem. 

Grevinnan har druckit upp sitt te och återgår till 
skrivbordet medan jag tittar runt i parken. Några veckor 

senare syns Bettina Bernadotte av Wisborg i en blå 
 klänning bland nobelfestens gäster. Även där lever faderns 
 engagemang vidare. 

Varje sommar kommer före detta nobelpristagare till 
Insel Mainau för att avnjuta en vetenskapspicknick i 
parken. Genom Lindau Nobel Laureate Meetings främjar 
stiftelsen som driver ön utbytet mellan unga forskare och 
nobel pristagare. •
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Exotiska växter övervintrar tack vare det milda klimatet på ön. 
I ett litet hus i parken, omgivet av insektshotell och bivänliga blommor, 
besvaras besökares trädgårdsfrågor.


