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Forntiden i parker
av Åsa Ahrland och Gert Magnusson

Fornlämningar i landskapet utgör inte bara källor
till forntidens människor och deras sätt att leva. Ett

viktigt perspektiv är också synen på fornlämningar
och deras sekundära användning som formelement,
pedagogiska objekt eller idébärande element i olika
sammanhang. En lite uppmärksammad aspekt är
bruket av fornlämningar i parker och trädgårdar,
miljöer som genom historien på olika sätt uttryckt
människors naturuppfattning och världsbild. Vi vill
med några exempel visa att parker och trädgårdar
återspeglar synen på fornlämningar; alltifrån 1600-
talets göticism via upplysningen och romantiken
fram till 1900-talets modernism. Här infogar vi
också Karl Alfred Gustawssons ”parklandskap” vid
Birka, som bildat skola för gestaltningen av fom-
lämningsmiljöer fram till våra dagar.
Vår avsikt är inte att i denna artikel försöka ge en

samlad bild av olika epokers gestaltning av fom-
lämningar. Syftet är att spegla människors intresse
för att tolka och presentera forntiden. Här finns lik¬
heter oavsett epok och utgångspunkt, vilket föran¬
leder oss att med den franske sociologen Pierre
Bourdieu konstatera, att det som definierar en

grupp egentligen inte är en tidsepok i första hand,
utan att den känner igen sig i ett gemensamt pro¬
blem.' Vi för också en diskussion om vad fomläm-

ningama avser att förmedla. Frågan om autenticitet
till exempel är intressant, med tanke på att man
under vissa perioder inte varit främmande för att
nytillverka runstenar och gravar och använda dem
tillsammans med autentiska fornlämningar.

Den götiska tanken
Den götiska tanken, som skulle få stor betydelse
vid skapandet av den svenska nationalstaten, brukar
sägas ha sitt ursprung i 1400-talet och den svenske
biskopen Nicolaus Ragvaldis tal vid kyrkomötet i

Basel 1435. Ragvaldi ansåg sig representera det
folk som härstammade från de gamla goterna och
deras urhem. Det var dessa goter som hade erövrat
Rom och lagt grunden till den europeiska civilisa¬
tionen hävdade Ragvaldi.
Göticismen kom att utvecklas under 1500-talet,

kanske främst i Johannes Magnus arbete Historia
de omnibus gothorum svenumque regibus, Historia
om alla götarnas och svearnas konungar, som
utkom postumt 1554. Här hävdas att Götaland i
själva verket utgör alla folks urhem och att de förs¬
ta svenska regentema borde räknas från Noaks son¬
son. Dessa idéer togs upp av bland andra Gustav
Vasas äldste son Erik som kallade sig Erik XIV som
kung. Johannes Magnus verk slog inte bara igenom
i Sverige, utan diskuterades intensivt också ute i
Europa.

Sextonhundratalets
fomminnessyn
Göticismen hade fortsatt stor betydelse under stor¬
maktstiden. Vid sin kröning 1617 valde till exempel
Gustav II Adolf att ikläda sig goterkungen Beoriks
roll och dräkt. Tanken på att fornlämningar skulle
bevaras och berätta en historia tillsammans med de

skriftliga källorna växte sig allt starkare. Under
1600-talet får vi ett allt större statligt inflytande
över kulturminnesvården. Ett första steg var att
1630 utse runologen Johannes Bureus, Gustav II
Adolfs lärare, till landets första riksantikvarie.
Med 1666 års Placat och påbudh om Gamble

Monumenter och Antiquiteter fastlades att alla lan¬
dets fornlämningar tillhörde kronan och att åverkan
och förstörelse av minnesmärken var förbjuden.
Kungörelsen kan sägas utgöra grunden för all sena¬
re lagstiftning inom kulturmiljövården. Samma år
grundades också Antikvitetskollegium i syfte att
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samla och utge äldre historiska handlingar, förteck¬
na fornlämningar och samla fomsaker. Bland riks¬
antikvarierna finner vi Johan Peringsköld d. ä. som
i sitt stora manuskript Monumenta presenterade
landets fornlämningar. För både Bureus och Pering¬
sköld fanns ett starkt politiskt stöd i rådet och bland
tillskyndarna för kollegiets grundande fanns både
riksdrotsen Per Brahe d. y. och rikskanslern Mag¬
nus Gabriel De la Gardie.

Trädgårdskonsten under
stormaktstiden
Under 1600-talet kom nya idéer från kontinenten,
främst Frankrike, kring arkitektur och landskapsge-
staltning att i hög grad förändra de svenska slotten
och herrgårdarna. I en barockanläggning skulle till¬
fartsvägar, byggnader, trädgårdar och parker utgöra
en totalkomposition karakteriserad av symmetri
och centralperspektiv. Trädgårdarna fick ofta en
mera storslagen utformning än tidigare med parter¬
rer, boskéer, alléer och vattenkonster som obligato¬
riska beståndsdelar.
De nya idealen fick snabbt fäste i Sverige, där

adeln inledde en intensiv byggnadsperiod i mitten

av 1600-talet. År 1648 lät drottning Kristina kalla
in den berömde franske trädgårdsmästaren André
Mollet till det svenska hovet. Det var under sin tid
i Stockholm som Mollet utgav en av trädgårdshis-
toriens mest kända verk. Le jardin de plaisir 1651,
en mönsterbok som introducerade den klassicistis¬
ka trädgårdens principer och som också publicera¬
des på svenska samma år. Från att de svenska träd¬
gårdarna tidigare ofta legat separat och haft en
enkel kvartersindelning kom dessa nu alltmer att
samordnas med huvudbyggnaden och få en strikt
uppbyggnad kring en huvudaxel. Detta återspeglas
också i Suecia antiqua et hodierna, det stora
planschverket som visade upp stormakten i norr för
det övriga Europa. Illustrationerna ger visserligen i
många fall en förskönad bild av landets slott och
herrgårdar, men visar ändå att Sverige låg långt
fram när det gällde arkitektur och trädgårdskonst
under denna period. Som så ofta när en trädgårds-
stil överförs från ett land till ett annat, skedde en

viss anpassning till den egna landskapstypen och
den egna traditionen. Det finns flera exempel på att
fornlämningar på ett liknande sätt som grottor, lust¬
hus och statyer kunde tillhöra de svenska parkernas
rekvisita vid den här tiden.
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Figur 1. Broderiparterr urAndréMol-
lets Lustgården publicerad i Stock¬
holm 1651. Foto: Kungl. Biblioteket.
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Figur 2. Karlberg enligt barockens alla regler i Suecia
Antiqua et Hodiema. Den stora djurgården med Dianas
tempel ligger utmed Mälaren i väster och längst i öster
den lilla djurgården med fågelhuset. Foto: Kungl. Bibli¬
oteket

Per Brahes Visingsborgsprojekt
Per Brahe d. y., riksdrots och en av 1600-talets stör¬
sta godsägare, ägnade sitt grevskap Visingsborg
stort intresse. I ett storslaget projekt lät Brahe inte
bara fullborda Visingsborgs slott på Visingsö, utan
uppförde också Brahehus och Västanå mittemot på
fastlandet, så att de tre slotten tillsammans bildade
en triangel. I triangelns mitt anlades staden Gränna.
Då Brahes politiska inflytande successivt minskade
på 1670-talet, ägnade han sig alltmer åt att berätta
grevskapets historia genom att skylta dess fomläm-
ningar. Vid borgruinen Näs på Visingsös sydspets
satte han till exempel upp en stenskylt som infor¬
merade om att detta var den gamla kungaborgen, i
vilken Magnus Ladulås dog 1290, dvs. samma
information som Riksantikvarieämbetet ger på sin
informationstavla drygt 300 år senare. Brahe var
inte heller främmande för att inkorporera skyltade
fornlämningar i sina omfattande trädgårdsodlingar.
Visingsborgs slott hade grundlagts av farfadern

Per Brahe d. ä. på 1570-talet. Denne avhyste i sam¬
band med nybyggnationen de tre byarna Valby,

Ströja och Lunda och skapade på så sätt ett stort
område där han kunde inrätta anläggningarna som
krävdes för slottet. Per Brahe d. ä. var mycket in¬
tresserad av lanthushållningens ohka aspekter, inte
minst trädgårdsodling, vilket framgår av hans
handbok för unga adelsmän, Oeconomia, som

utgavs efter hans död 1581. Trädgårdarna vid Vi¬
singsborg var omtalade redan under Per Brahe
d. ä.:s tid, bland annat införskrevs fruktsorter från
utlandet som blev kända som Pers bordsäpplen,
rödpäron och greve Pers päron.
Trädgårdsanläggningarna utvidgades ytterligare

sedan sonsonen Per Brahe d. y. tagit över, odlingar¬
na ska då ha omfattat omkring två tusen fruktträd.
Troligen var det också under dennes tid som slotts-
ägoma i stort sett fick den landskapliga utformning
som visas på en lantmäterikarta från 1708.^ Områ¬
det hade en långsträckt rektangulär form, med Bra¬
hes ombyggda kyrka, den gamla sockenkyrkan till
Ströja by, i centrum av anläggningen, troligen med
jaktparken i den södra delen och en mera odlings-
inriktad del med flera trädgårdar i norr. Till den
största trädgården, Lunnaträgården, lades en

barockmässig axel ut från slottet som avslutades
med ett lusthus i fonden. Omedelbart norr om

denna trädgård låg Lundsängen, förmodligen också
den en mera trädgårdsbetonad anläggning med
bland annat två stora fiskdammar. Det fanns också

trädgårdar - vid slottet slåttsträgården, vid kyrkan
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Figur 3. "...den hele liggende Gräjfeskap så long man
kan sii eller skåda medt eget Mått... Westanå, Wiisins ö
och brahusz medt de om ligande Berg...der under eders
Nådes Conterfei till hest... ” skrev målningens upphovs¬
man Johan Werner d. ä. till uppdragsgivaren Per Brahe
1649. Foto: Livrustkammaren.

kyrkoträgården, och i närheten av kvarnen Cap-
pellsträgården.
Cappellsträgården låg i anslutning till ruinen av

S:t Laurentii kapell, som Brahe lät ligga kvar och
skylta med en stentavla. Såväl ruin som skylt finns
ännu idag kvar på platsen. Den latinska skylttexten
lyder i översättning: ”Pet Brahe, greve till Visings-
borg, friherre till Kajana, reste denna sten 1679 till
minne av ett mycket gammalt kapell.” Efter Karl
XI:s reduktion 1680 drogs godset in och blev en

kungsladugård. Stora delar av marken planterades
senare med ekskog för flottans räkning. På 1708 års
karta finns fortfararande de ovan nämnda trädgår¬
darna markerade och av beskrivningen framgår att

det fanns ”några aplar och kirsebärsträn” i Cap¬
pellsträgården och att denna lydde under slottsar-
rendet.

Fåglagården vid Karlberg
Magnus Gabriel De la Gardie var en av 1600-talets
mera betydelsefulla politiker. Han var också en av
sin tids största godsägare och mycket intresserad av
trädgårdskonst och trädgårdsodling. De la Gardie
fann förmodligen i likhet med den samtide Sobe¬
ring Rosenhane, som skrev handbok i lanthushåll¬
ning Oeconomia, trädgårdsskötsel vara en adels¬
mans ädlaste och mest glädjefyllda tidsfördriv. Vid
slotten Makalös, Ulriksdal, Venngam, Tullgam,
Läckö, Mariedal och Karlberg anlade han stora
trädgårdar, och hade då själv en aktiv roll, till
exempel när det gällde vilka växter som skulle
importeras från Holland. Karlberg, som skulle bli
De la Gardies största byggnadsföretag, inköptes
1669 och redan året därpå påböijades ombyggna-
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Figur 4. Visingsborg. Capellsträd-
gården.
Per Brahe d. y. omskapade stora
delar av Visingsö till trädgårdarför
slottet Visingsborg. Det förefaller
dock som om han inte hade en stor

sammanhängande park eller träd¬
gård, utan de olika trädgårdarna låg
snarare som mindre enklaver i ett
landskap dominerat av ängar och
hagar. Capellsträdgården var anlagd
i anslutning till ruinen av det medelti¬
da s:t Laurentius kapell. Per Brahe
satte upp en informationstavla i sten,
skriven på latin för en lärd publik.
Trädgården kan idag bara skönjas i
landskapet runt kapellruinen, men
minnesstenen står kvar. Foto: Gert
Magnusson.

den av slottet med hjälp av arkitekten Jean de la
Vallée. De la Gardies avsikt var att Karlberg skulle
manifestera den roll som han avsåg spela, men
sedan egentligen aldrig kom att få vid Karl XI:s
sida.’ Trädgårdarna fick en barockmässigt storartad
utformning med orangeri, dammar, fontäner, skulp¬
turer och lusthus. Ikonografm var tydlig med den
stora Herkulesfontänen, symbolen för styrka, mod
och dygd, som metafor för De la Gardie själv.
Jaktparkerna utgjorde en viktig del i franskinspi-

rerade anläggningar av den här typen. De hade i lik¬
het med övriga delar en formell karaktär med
stjämplatser, siktaxlar och häckinramade kvarter.
Vid Karlberg låg den egentliga jaktparken, den så
kallade stora djurgården, med sitt lusthus Diane-

berg i väster utmed Mälaren. Den betydligt mindre
lilla djurgården, låg på östra sidan om trädgården.
Anläggningen hade förmodligen fått sitt namn efter
det lilla fågelhus som uppförts, senare källor
omnämner också ofta platsen som foglegården. I
denna del av parken fanns en häll med en runrist¬
ning, som omnämns och avtecknas för första gång¬
en 1624 av Johan Bureus. Av senare 1600- och

1700-talsbeskrivningar framgår att denna bestod av
en drakristning och var belägen invid staketet intill
orangeriet."* Hällen hade således inte tagits bort
eller täckts över i samband med anläggandet av De
la Gardies Karlberg, utan istället fått bli en del av
utformningen av parken. Slottet drogs in till kronan
redan 1684 och var därefter kungligt lustslott under
många år. I samband med anläggandet av järnvägen
genom parken vid mitten på 1800-talet, sprängdes
troligen hällen bort. En bit av stenen har påträffats
i järnvägsmuren.’

Runbacken vid Rosersberg
Ett av de äldsta kända exemplen på en trädgårdsan¬
läggning där man medvetet låtit fornlämningar ingå
i utformningen av en trädgård är Rosersberg i Upp¬
land. Den första versionen av trädgården anlades
förmodligen i samband med att nya slottsbyggna¬
der uppfördes av Gabriel Bengtson Oxenstierna i
början på 1630-talet. Det är också vid denna tid.

Figur 5. Runstenshällen i lilla djurgården. Karlberg. Ur
Svenska Runinskrifter. Foto: ATA.
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Figur 6. Die Antiquitaet in Lustgarten zu Rosersbergh.
Rosersberg från söder med runbacken iförgrunden. Här
ser man förutom runstenen även andra fomlämningar i
form av gravar, som treuddar, runda och rektangulära
stensättningar. Fornlämningarna har komponerats in i
den formella anläggningen, som ett monument till efter¬
tanke. Förarbetena till Suecia Antiqua et Hodiema.
Foto: Uppsala Universitetsbibliotek.

1640, som runforskaren Aschaneus beskrev ett
gravfält med flera högar och två runstenar ”litet
från Siön, Nu nedan för Rosenbergz Huuss”. Plat¬
sen omnämns därefter ofta som Runbacken eller

Kastenborg.* Trädgården låg i sydsluttningen ned¬
anför huvudbyggnaden och hade en geometrisk
indelning med olikformade kvarter för bland annat
fruktträd. Anläggningen var visserligen omgärdad
av staket, men hade en port mitt för gravfältet i
söder.’ Att låta en kulle, inom eller utom trädgår¬
den, ingå i kompositionen som utsiktspunkt och
utflyktsmål, ingick ofta i 1600-talets trädgårdskon-
cept. Runbacken kan således sägas ha ingått i
utformningen av trädgården redan under denna
period.
Några år in på 1660-talet, då sonen Gabriel

Gabrielsson Oxenstierna hade tagit över Rosers¬

berg, fick trädgården en mer fransk utformning. De
gamla kvarteren ersattes med broderiparterrer rita¬
de av Jean Mollet, son till André Mollet, och hela
kompositionen underordnades ett centralperspektiv.
Runbacken som låg mitt i den viktiga mittaxeln,
fick nu rollen av point de vue, och blev på så sätt
ännu tydligare en del av trädgårdens utformning.
Sten Karling skriver: ”Trädgården vid Rosersberg
blev under 1600-talet på så sätt en originell och
egenartad anläggning med gammalt och nytt, en
renässansanläggning med utsirade kvarter och
bakom den en av kullar beströdd äng ned mot fjär¬
den. Den långa gången tillförde den ett egenartat
och i viss mån nationellt betonat drag, genom att
dess mål var en fornnordisk grav i en vild aspdunge
vid Mälaren.”* Anläggningen har avbildats i en bly¬
ertsteckning, kallad Die Antiquitaet im Lustgarten
zu Rosersbergh och avsedd för Suecia Antiqua.'^
Denna visar Runbacken med två triangulära och två
runda stensättningar med kantkedjor tillsammans
med två högar. Kopplingen till trädgården är
uppenbar, som här utgör bakgrund och kuliss. Ett
inventarium upprättat 1675 visar att det också
ankom på trädgårdsmästaren att sköta Runbacken
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Figur 7. Runbacken vid Rosersberg idag. Foto: Gert
Magnusson.

och sörja för att ingenting blev förstört.‘° Platsen
användes bland annat för måltider al fresco; vid
Hedvig Eleonoras besök 1666 intog hela sällskapet
sin måltid ”i aspelunden i trädgården på altanen,
som de kalla Kastenborg”."
Brodern Bengt Gabrielsson Oxenstierna, som tog

över Rosersberg 1682, anlitade Nicodemus Tessin
d. y. på 1690-talet för att bygga om slottet. Tessin
gjorde också vissa förändringar i trädgården, bland
annat utnyttjade han Runbacken för att skapa en
exedraformad fondmur med utblickar över såväl
Mälaren som trädgårdsanläggningarna på ömse
sidor om parterren.'^ Runbacken hade nu i viss mån
formaliserats till ett trädgårdselement.

Rudbecks Atlantica och
Dahlbergs Suecia
I Uppsala, inte långt från Rosersberg, utvecklade
universalsnillet och fornforskaren Olof Rudbeck

ungefär samtidigt sina teorier om den mänskliga

civilisationens uppkomst i Sverige efter syndaflo¬
den i sitt verk Atlantica (1679-1702). Rudbeck
hävdade bl a att runorna utgjort en förebild för det
grekiska respektive latinska alfabetet. Rudbeck
hade länge ett starkt stöd av Magnus De la Gardie,
som bland andra uppdrag var kansler vid Uppsala
universitet. Atlantican kom att bli livligt diskuterad
både i Sverige och ute i Europa.
Sedan 1660-talet hade Erik Dahlberg arbetat med

sitt topografiska planschverk över stormaktstidens
Sverige, Suecia antiqua et hodierna, vilket utkom
1716 i tryck. Här finns en rad fomlämningar och
fomlämningsmiljöer presenterade, fortfarande i en
götiskt färgad tradition, där den svenska stormakten
beskrevs i storvulna termer och landets mäktiga
förflutna skildrades i text och bild.
Båda verken väckte stor uppmärksamhet, men

ingen av dem lyfte fram det vikingatida kulturarvet.
Det skulle komma först med 1700-talet.

Upplysningens fornsyn
Inventeringsinsatsema hade ju börjat med rannsak-
ningar efter antikviteter på 1680-talet. Intresset för
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fornminnen, kanske framför allt det götiska arvet,
var mindre utpräglat under 1700-talet, men ämbets¬
männens forskningsresor fortsatte, reseberättelser
och teckningar arkiverades och intresset för fomsa-
ker och kuriosa resulterade i privata och institutio¬
nella samlingar. En resenär som Linné antecknade
alltid uppgifter om fomlämningar under sina resor.
År 1741 presenterade Jacob Faggot vid Lantmäteri-
kontoret en officiell frågelista för en topografisk
beskrivning av Sverige, i vilken uppgifterna om

fomlämningar är centrala. Faggots lista ligger san¬
nolikt bakom arbeten av topografer som Abraham
Abrahamsson Hiilphers och de skånska prästerna
Johan Göran Öller och Nicolovius m. fl.

Inställningen till det förflutna förändrades. Över¬
drivet patriotiska utbrott liktAtlantican passade inte
i upplysningens nyktrare värld. Istället betonades

det mänskliga förnuftets segrar, goda moraliska
exempel och kulturens framsteg från mörker till
klarhet. Den gamla mdbeckianska historieskriv¬
ningen avfärdades som vidskepelse. Den hårdaste
och kanske mest välformulerade kritikern var Olof
von Dalin, som i förordet till Swea Rikes Historia
skrev: ”Hvar Platonis Atland legat, antingen i det
gamla Scytiod eller i Förlofvade Landet, eller i
denne Philosophens hiema, eller om det ock redan
drunknat i Syndafloden, är och förblifver i alla tider
en oafgjord Sak.”‘^
Redan Peringsköld hade börjat publicera isländ¬

ska handskrifter under 1600-talets senare del. Arbe¬
tet med utgivningen av de gamla isländska sagorna
fortsatte under 1700-talet. Den samtida historie¬

skrivningen uppfattade sagorna som korrekta källor
till Sveriges äldsta historia och fomlämningama

Figur 8. Gustav III:s begrav¬
ning i Riddarholmskyrkan,
uppbyggd som en scenografi i
kungens anda av Johan Tobias
Sergel och Carl Fredrik Sund¬
vall. Omgiven av gravvårdar
av tidigare svenska kungar ses
i centrum Sergels byst ovanpå
en fornnordisk gravhög med
runstenar. Här ser man således
de klassicistiska och götiska
inslagen sida vid sida. Akvarell
av OlofFridsberg efter C. F.
Sundvall. Foto: Nationalmu¬
seum.
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Figur 9. Förslag till
monument i form av en
gravhög över Gustav
III, Drottningholmspar¬
ken. Carl Christopher
Gjörwell ca 1792.
Foto: Slottsarkivet.

blev spåren av de hedniska förfäderna. Den äldre
historieskrivningen hade inte ägnat särskilt intresse
för vikingarna, utan omtalat även dem som ”de
gamle goterna”. På 1730-talet skulle en förändring
ske med fomforskaren Eric Biömers bok, Nordiska
kämpadater. Verket kom ut 1737 och innehöll då
nyskrivna ”isländska” sagor berättade på Biörners
arkaiserande och vresigt knotiga språk. Berättelser¬
na var fantasieggande och storvulna och fick stor

betydelse för intresset för vikingatiden på 1700-
talet. De fungerade som inspiration för generatio¬
ner, till exempel för Esaias Tegner i hans dikt Fri-
tiofs Saga som kom av trycket på 1820-talet.
I och med genomslaget för Biömers texter blev

fascinationen för det vikingatida allt större och
intresset kom att omfattas av de ledande samhälls¬
klasserna. Betydelsen av forntiden markerades
bl. a. vid begravningen av Gustav III, då man bygg¬
de en ättehög i Riddarholmskyrkan i vilken kung¬
ens kista ställdes på lit de parade. Det fanns också
planer på ett gravmonument i form av en gravhög
flankerad av två mnstenar och krönt av skulptur¬
grupp av Sergel för kungen i Drottningholmspar¬
ken, men som endast delvis kom till stånd.Hertig
Karl, sedermera Karl XIII, var ytterligt intresserad
av forntiden och de forntida hjältarna, och frågan är
om han inte låg bakom dessa fornnordiska symbo¬
ler vid begravningen. Intresset för det vikingatida
var stort också hos det gustavianska prästerskapet.

Ett exempel är prosten Johan Göran Öller i Jäms¬
hög i Blekinge som begravdes i en hög. Högar och
mnstenar sågs som de viktigaste forntida monu¬
menten och i enlighet med Rudbecks syn på mnor¬
na som urspmngligare skrift än grekiska och latin¬
ska, passade de väl in i ett civilisationsperspektiv,
där människan utvecklade sig från ett grottstadium
till civilisation.
Efter hand skapades en idealbild av de gamla

nordborna som ett enkelt och oförfalskat släkte,
tappert och strävsamt, och härdat under kärva kli¬
matiska förhållanden. Detta speglar egentligen inte
den vikingatida människan, utan syftade snarare till
att tjäna som föredöme för den egna samtiden. Man
såg också träden, inte minst världsträdet asken
Yggdrasil och den hedniska offerlunden i Uppsala,
som mystiska och betydelsefulla. I princip förekom
fortfarande samma typ av forntida monument i par¬
ker som tidigare; gravhögar, mnstenar och offerkäl¬
lor, men inte andra som t.ex. megalitgravar, rösen
eller skeppssättningar. Fomlämningama betrakta¬
des nu oftare som spår efter vikingarna. En annan

viktig faktor för vikingavurmen var publiceringen
av verket Bautil, det är: alle svea ok götha rikens
runstenar 1750, i vilket Antikvitetskollegiets
mångåriga upptecknande av landets mnstenar pre¬
senterades. Illustrationerna baserades huvudsakli¬
gen på Johan Hadorphs samling och sammanställ¬
des av antikvarien Johan Göransson.
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Carl Hårleman och forntiden
överintendenten Carl Hårleman var på många sätt
en intressant representant för sin tid. Han var inte
bara landets mest inflytelserika byggnads- och träd¬
gårdsarkitekt. Med upplysningens karaktäristiska
intresse för det praktiska och det vetenskapliga för¬
djupade han sig i vitt skilda ämnen, främst olika
aspekter på naturahushållning och teknik. En sida
som kanske inte uppmärksammats i lika hög grad är
Hårlemans intresse för forntiden och dess lämning¬
ar. Hans bibliotek innehöll såväl Johan Pering-
skölds Monumentum Sveo-Gothoricorum publice¬

rad 1710 som Sven Lagerbrings disputationsserie
Monumenta scanensia med runuppteckningar.'^
Intresset för det forntida kan också kopplas till
åtminstone ett av hans parkprojekt, något vi ska
återkomma till. Hårleman deltog också i en utgräv¬
ning av en megalitgrav, en dös, vid familjen Ramels
gods Maltesholm i Skåne vid ett besök 1751. Gra¬
ven redovisas i bild tillsammans med en god gräv-
ningsrapport om fynden i ett postumt publicerat
brev till svågern Carl Fredrik Piper.
En av tidens angelägnaste frågor var, enligt Carl

Hårleman och många andra, behovet av en god

Figur 10. Carl Hårlemans
plan över anläggningarna
vid Ramlösa Brunn. ”Sielf-
wa lilla strömmen, som vid
A. förr ojämnt och i krokar
flöt härigenom, skal nu i
höst slutas inom räta och
säkra murar och sedan
undgå det stick wid B:B:,
som dess nuwarande gång
redan begifwer. Midt uti den
runda platsen wi C. Harjag
til ewärdeligt tecken af
tacksamthet för denna häl¬
sobrunn låtit uppresa en
inemot 5 alnar hög, afherr
Borgmästaren Pihl mig för¬
ärad sandsten, och derpå
ristade Runor, Ritningen
N:o. V. utwisar. ”
Ur Hårlemans tryckta rese-
brev 1751. Foto: Kungl.
Biblioteket.
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skogshushållning. I en reseskildring från södra Sve¬
rige 1749 finner han anledning att påminna om
forntidens vördnad för träd: ”Af den wigt och ange¬
lägenhet äro träden; och ty hafva de gamla hed¬
ningarna med så mycken omsorg och wördnad
ansett detta ämne till naturens widmagthållande, at
de, för at frälsa det ifrån oförståndiga eller giriga
händer, gjort af dess wård en ansenlig del af deras
Guda-dyrkan och helgat de flästa lundar och skog¬
sparker till boning åt vissa Gudar, på det at brottet
emot hemwistet skulle beifras som en missgärning
äfwad emot sielfwa Gudomligheten.”'’ Här åter¬
knyter Hårleman till asalärans centrala offerplatser,
de heliga lundarna och källorna.

Anläggningarna vid Ramlösa
Brunn
Monumenten - gravhögarna och runstenarna, men
också lundarna och träden, behövde enligt 1700-
talets perspektiv egentligen inte vara ursprungliga
och äkta. Syftet var ofta i första hand pedagogiskt,
vilket innebar att man inte tvekade att nytillverka
runstenar och gravar och inte alltid nyttjade auten¬
tiskt material. Frågan är om inte Hårlemans runsten
vid Ramlösa Brunn har just den utgångspunkten.
Ramlösa ligger i ett mycket fomlämningsrikt områ¬
de med flera större gravfält, som idag ingår i Hel¬
singborgs stad. En del av området kallas fortfaran¬
de för Ättekulla. Kopplingen mellan Hårlemans
gestaltning och platsens historia är uppenbar.
I Skåne invigdes hälsokällan vid Ramlösa 1707,

vilken snabbt etablerade sig som en populär brunns¬
ort både på den svenska och danska sidan. Brunnen
gästades också av Carl Hårleman. Av breven till
Piper framgår att Hårleman var inbegripen i gestalt¬
ningen av anläggningarna vid brunnsparken. Vid
besöket 1750 skriver han: ”Förleden höst blefwo
trän af allehanda slag, till stygd och prydnad, å en
de deraf satte, och ämar man med altsammans
efterhanden fortfara, enligt hwad sjelfwa ställets
Natur och belägenhet förskrifwa”. Hårlemans plan
visar en anläggning med en kanal i centralaxeln
med alléer på ömse sidor och två rundplatser. I
anläggningens centrum mitt i rundplatsen vid
brunnshuset skulle en då nygjord runsten resas med
texten: ”Karl Horleman med sin hustru H J Liven
reste denne sten til taksamt minne av Ramlösa

Figur 11. Carl Hårlemans illustration av runstenen vid
Ramlösa Brunn. Ur Hårlemans tryckta resebrev 1751.
Foto: Kungl. Biblioteket.

vatns dygd ok grevinnan Ramels omvårdnad
MDLLLLL”.'»
Att anläggningen verkligen blev utförd i enlighet

med Hårlemans intentioner visar en reseanteckning
från 1759 av handlaren Abraham Abrahamsson

Hulphers: ”Ovanför Brunnen voro åtskillige små
gångar under övertäckande lövskog, som var rätt
angenämt, en plan var i flera alléer med planterade
lindar omkring brunnshuset, som 1749 först upp¬
röjdes, då åtskillig kostnad skedde med en vatten¬
rännils och stenbros uppmuming samt en 5 alnar
hög med runor ristad sandstens uppsättande”. Hul¬
phers verkar däremot inte att bry sig om huruvida
runstenen var forntida eller nytillverkad.”

En ny syn på naturen
Under 1700-talet förändrades så småningom synen
på landskapet. Subjektiviteten, den egna upplevel¬
sen i relation till naturen, betonades alltmer. Som så
ofta då nya tankar om människan och hennes
omvärld etableras, återspeglas detta i trädgårds¬
konsten. Nu övergav man - åtminstone delvis - den
franska trädgården som utifrån givna regler skapa¬
de ett slags absolut system av regelbundenhet och
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geometri. I den engelska landskapsparken stod den
individuelle besökarens sinnesintryck i centrum.
Parken arrangerades som ett slags sceneri, där
besökaren under en noga regisserad promenad på
slingrande stigar genomgick en rad upplevelser och
sinnesintryck frammanade av olika scener och ofta
byggda på överraskningseffekter. Rekvisitan kunde
såväl vara inspirerad av antiken i form av tempel,
obelisker, triumfbågar och klassiska ruiner som
innehålla exotiska accenter som turkiska kiosker,
kinesiska broar och pagoder. Andra vanligt före¬
kommande inslag var grottor, ruiner och minnesste¬
nar.

Filosofen Jean-Jacques Rousseaus naturlängtan
och sökande efter människans naturtillstånd i kär¬
leksromanen Julie ou La nouvelle Heloise som

utkom 1761, skulle få stor betydelse för de förro¬
mantiska strömningar som under 1700-talets senare
hälft svepte över Europa. Landskapsparken skulle
också förändras: från ett slags pastorala idealland¬
skap, minnande om det antika Arkadien, till alltmer
vilda och ”orörda” scenerier. Det är viktigt att fram¬

hålla att inte heller landskapsparkema i England
kopierades fullständigt när de överfördes till andra
länder i Europa. Att det forntida arvet ofta inkorpo¬
reras i de svenska landskapsparkema ger dessa en
intressant särprägel i det här perspektivet.

Hertig Karls Rosersberg
Rosersbergs trädgårdsanläggning har redan be¬
handlats i samband med 1600-talet. Under tidigt
1800-tal genomgick slottets omgivningar ännu en
intressant fas, då hertig Karl och hertiginnan Hed¬
vig Elisabeth Charlotta skapade en landskapspark i
den gamla djurgården utmed Mälarens strand.
Redan 1784 tog man upp den gamla folktraditionen
om att det skulle ha funnits ett vikingatida fäste på
den lilla ön strax utanför Rosersberg genom att

uppföra en borg med namnet Fyrisborg på platsen.”
Troligen syftade namnet på det legendariska vi-

Figur 12. över Fyrisborg vid Rosersberg. Jonas Carl
Linnerhielm 1786. Foto: Nationalmuseum.
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kingaslaget vid Fyrisvallarna utan¬
för Uppsala. Borgen kom sedan att
utgöra ett blickfång i parken, vilken
började anläggas kring sekelskiftet
1800. Det vikingatida temat går
igen i själva parken, där en runsten
står vänd mot parkbesökaren utmed
stigen med inskriften: ”Kättelvi lät
resa denna sten efter Kättil, sin
fader, och Gyrid efter sin man”.^‘
Strax därpå kommer besökaren
fram till Kettils grotta. Endast delar
av grottan återstår idag, men från
början var den uppbyggd av stora
stenblock och näverklädda väggar
och tak. Vänt ut mot vattnet, så att
det inte är direkt synlig för parkbe¬
sökaren finns ett stort stenblock
med en sentida runinskrift i form av

en drakslinga med följande inskrift:
”Till gemensamt betraktande av
naturen och dess gudomliga upp¬
hovs skänker uppreste Karl, Sörm¬
lands hertig och de nordiska frimu¬
rarebröders mästare, denna grotta
till nöjsamt samkväm med sin hus¬
tru, den fagra Charlotta av Hol¬
stein, genom Axel Mömer, dess
hovman, hövding för hundra knektar av dess krigs-
flock, år 1802.” Parken skulle kunna ge uttryck för
människans olika stadier, där vandringen genom

anläggningen leder från den primitiva grottan via
de antika templen till Rosersbergs slott.

Det Götiska förbundet
Med Götiska förbundets grundande 1811 fick
intresset för forntiden åter fart bland landets ledan¬
de kulturpersonligheter. Inventeringsarbeten utför¬
des men också en del insamling av fornfynd och
fomlämningar. Under denna tid kom ett stort antal
runstenar att flyttas till olika slotts- eller herrgårds¬
parker. Den kanske mest omtalade anläggningen
med fornlämningstema vid den här tiden var hovin¬
tendenten Pehr Thams Dagsnäs alldeles intill Hom-
borgarsjön i Västergötland. Tham var övertygad
rudbeckian och hävdade till exempel att den forn¬
nordiske kungen Gylfe skulle ha bott vid Gudhem
vid Homborgarsjön. Även bland själsfränder kunde

Figur 13. Salebystenen i björkparken vid Dagsnäs. Elias
Martin Ur Nils Henrik Sjöborgs De cippis runicis ad
Dagsnäs från 1802. Foto: Kungl. Biblioteket.

Thams teorier om Västergötlands forntida betydel¬
se bli alltför svårsmälta. Då denne vid sitt inträde i
Götiska Förbundet tycktes hävda att till och med
självaste asken Yggdrasil hade stått på Dagsnäs,
blev det för mycket för en av grundarna, Per Hen¬
rik Ling, som reste sig och utbrast: ”Den står väl i
helvete heller!”^^
Under de första årtiondena på Dagsnäs byggde

Tham om hela herrgården och under denna period
dominerade också hans intresse för trädgårdsodling
och trädplantering. De första parkträden plantera¬
des på 1760-talet och under de kommande åren
experimenterade Tham med en rad olika trädslag,
allt från lärkträd och amerikanska lönnar till äkta

kastanjer och libanoncedrar. Frön och växter inför¬
skaffades såväl från utlandet som från vänner och
bekanta till de omfattande planteringarna.^ Tham
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planerade i detta skede av sitt liv att publicera sina
erfarenheter av olika trädslag i ett större verk, något
som dock aldrig blev av.^"* Under 1790-talet tog
nämligen intresset för fornforskningen fart. Han
började då att flytta runstenar från gårdar och kyr¬
kogårdar för att inte ”förderfvas onödigt” till sina
parkanläggningar på Dagsnäs. De flesta placerades
i norra parken, också kallad björkparken, alldeles
intill herrgården, där en ättestupa uppfördes. Parken
dominerades av de många björkarna som hade
planterats på 1780-talet, men kompletterades så
småningom med exotiska och mera ömtåliga arter.“
Tham var således inte främmande för att placera ut
runstenar även bland de utländska barr- och lövträd.
Thams levnadstecknare Harald Schiller omtalar
dock anläggningen på 1930-talet som ”den vack¬
raste svenska björkhage” och idag syns inga spår av
de ovanligare träden. I trädgården nedanför huvud¬
byggnaden lät Tham också uppföra en nytillverkad
runsten, på vilken han dokumenterade de viktigaste
årtalen för herrgårdens ombyggnad och de olika
parkplanteringama.
Under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal ökade

intresset för fornforskningen starkt igen. Kunska¬
pen kring förhistorien tog ett stort steg framåt, då
arkeologiska metoder alltmer fick fotfäste och det
skrivna materialet nu började utsättas för en hårda¬
re källkritisk granskning. Även bland bättre bemed¬
lade amatörer var intresset stort och att bygga upp

en fomsakssamling blev populärt. Historieprofes¬
sorn i Lund, Sven Nilsson, skrev i ett brev till riks¬
antikvarien Bror Emil Hildebrand 1844: ”Här i pro¬
vinsen är hågen wäckt och waken för fornsakers
samlande, i synnerhet har Grefwar och Baroner
blifwit så upptända att de äro färdiga att rida kull
hvarandra för att få en flintyxa”.“ Samlandet kan
avläsas i parkerna. Det finns otaliga exempel på
runstenar och resta stenar som flyttades in i slotts-
och herrgårdsparker under 1800-talet. Samtidigt
var man inte främmande för att inkorporera nytill-
verkade fomtidsobjekt. I Löberöds slottspark i
Skåne lät till exempel fornforskaren Nils Månsson
Mandelgren placera en runsten med svensk ”runifi-
erad” text: ”Till tacksamt minne åt Jacob Pontuson
De la Gardie. Född 1768 död 1842. Ditt namn ditt
minne de skall länge leva i bygder dem du skänkte
trogen vård. År 1857.””

Norsborg - myten om ett
vikingatida fäste
Söder om Stockholm vid Mälaren ligger herrgården
Norsborg, en gång kallad Borg. Under 1700-talet
låg gården i ägoblandning med den tidigmedeltida
sätesgården Hundhamra.“ I Erikskrönikan berättas
om hur korsriddaren Jon Jarl efter ett flera år långt
korståg österut kom hem till sin gård Askanäs på
Ekerö. Samma kväll blev gården överfallen av est¬
niska vikingar och Jon Jarl dödades. Esterna fort¬
satte mot Sigtuna och plundrade staden och vände
därefter åter mot hemlandet. Jon Jarls hustru hade
emellertid lyckats fly vid överfallet vid Askanäs
och ta sig över vattnet till Hundhamra och där
samla folk. När vikingarna seglade tillbaka i farle¬
den anfölls de överraskande vid en av holmarna och
dödades. Holmen kallas sedan dess Estbröte.
Detta var en av de mer dramatiska händelserna i

området under medeltiden och mycket tyder på att
den på olika sätt har förknippats med platsen vid
Norsborg, där det på udden finns ett gravfält med
ett par storhögar och ett tjugotal mindre högar. På
en karta från 1758 är också en borgruin markerad i
området.”
Under 1700-talets senare del uppförde greve

Johan Liljencrantz, som också ägde det närbelägna
Sturehov, ett nytt corps de logi med tillhörande
flyglar. I anslutning till herrgårdsbyggnaderna till¬
kom nya trädgårdar och ett orangeri.” Så småning¬
om anlades en park i området kring gravfältet och
den förmodade borgkullen. Centralt i parken står
ännu idag ett rundtempel. På en plan över Norsborg
från 1864 utförd av en trädgårdsmästare Englund är
templet omgivet av ett korsformigt gängsystem.^'
De bevarade alléerna bildar ännu idag ett kors med
templet i centrum. Porten till templet ligger direkt i
linje med den största gravhögen, som bryter siktax-
eln till huvudbyggnaden. Parken är anlagd i land¬
skapstil med ett stort inslag av lärk och gran bland
träden och med ett slingrande gångsystem som har
utformats som en vandring bland de forntida kul¬
larna. Barrträd användes ofta i landskapsparker för
att framkalla känslor av melankoli och tidens gång,
här bidrar de till den eftertänksamma miljön och
atmosfären av en svunnen forntid. År 1819 lät man

uppföra en träbyggnad utformad som en medeltida
fästning i anslutning till den gamla borgens plats.
När fästningen så småningom förföll ersattes den
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Figur 14. Ritning över anläggningarna vid Norsborg av
trädgårdsmästare Englund 1864.1 parken till Norsborgs
herrgård finns ett gravfält från järnåldern helt inkorpo¬
rerat i den engelska parken. Gravfältet består av ordi¬
nära högar och ettpar storhögar vilka omslutes av olika
mindre gångar. Till detta område har man knutit tradi¬
tionerna om Jon Jarls änka och godset Hundhamra.
Frågan är om inte detta är en gestaltning både av en
fornlämningsmiljö och ett historisk händelse?
Foto: Nordiska museet.

av ett tom i gotisk stil 1859 med utsikt mot Ekerö
kyrka och Askanäs. På trädgårdsmästarens plan
finns flera byggnader markerade i parken, men om
dessa verkligen kom till utförande är oklart. Det har
inte varit möjligt för oss att belägga direkta kopp¬
lingar mellan parkens romantiska fästningsanlägg-
ningar och händelserna i samband med Jon Jarls
död, men sannolikt är parken vid Norsborg ett
uttryck för att man på olika sätt försökt gestalta
minnet av dessa händelser. Med den engelska par¬

ken som landskapsideal har man här format det
vikingatida, eller kanske rättare det forntida land¬
skap, så som det under 1800-talet gestaltades i
många målningar, teckningar och tryck.

Prästgård på gravfält
När en ny prästgård skulle uppföras vid Skönberga
kyrka utanför Söderköping i slutet på 1830-talet,
placerades den på begäran av prosten Petter Nejdel
på ett gravfält pä höjden ovanför kyrkan. Nejdel var
verksam i Skönberga fram till sin död 1856 och
anlade under denna femtonåriga period stora träd¬
gårds- och parkanläggningar vid prästgården.^ Det
forntida gravfältet utnyttjades medvetet i utform¬
ningen. En plan över prästgården från 1853 visar
hur gångsystemet lagts i slingor kring de många
gravhögarna och vi vet också att högarna gestaltats
på olika sätt tack vare en uppteckning av Johan
Petrelli, son till Nejdels efterträdare. De båda
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Figur 15. Bild från Norsborg med den stora gravhögen
och ett antikt tempel. Foto: Gert Magnusson.

högarna norr om prästgården pryddes till exempel
med blomsterarrangemang och stenpelare, medan
de två högarna väster om huvudbyggnaden var
planterade med varsin hästkastanj omgiven av
blomsterbuskar. Den största högen, som låg i träd¬
gårdens sydöstra del, utnyttjades för ett litet rosen-
omgärdat tempel med sittbänkar, från vilka man
kunde beundra omgivningarna. Trädgården närmast
huset innehöll många exklusivare träd och buskar
som robinior, valnötter, kvitten och mullbärsträd
medan Nejdel ute i parken planterat mera robusta
trädslag som björkar ekar, lönnar, almar, popplar,
lärkträd, askar och tallar.” Landsbygdens präster
hade en viktig roll som föregångsmän och kun¬
skapsförmedlare bland annat inom lanthushållning¬
en under 1800-talet och i pomologen Olof Eneroths
minnesteckning i Svenska Trädgårdsföreningens
Tidskrift 1858 framhålls just Nejdels företräden
som trädgårdsodlare och hans trädskola med ”mer
än 1000 fruktbärande träd af utmärktare varieteter
samt en rikedom af parkträd och parkbuskar”, där¬

emot återges inte trädgårdens och parkens egenar¬
tade gestaltning.” Den starka hortikulturella beto¬
ningen gör att vi kan sluta oss till att dessa anlägg¬
ningar inte avsåg att i första hand återge ett förhis¬
toriskt landskap, utan att anknytningen till det forn¬
tida i det här fallet snarare var idémässig.

Fornminnesföreningarna
Den första fornminnesföreningen i Sverige bilda¬
des i Närke 1856 på initiativ av folklivsforskaren
och antikvarien Nils Gabriel Diurklou, som skulle
bli dess sekreterare och drivande kraft under många
år. Närkeföreningen skulle följas av och bli förebild
för en rad fornminnesföreningar över hela landet
under de kommande decennierna. En av dessa var

Södermanlands fornminnesförening som grundades
av bland andra den redan omnämnda Richard

Dybeck. Hans planschverk Svenska Run-Urkunder
från 1885 med sina nationalromantiska framställ¬

ningar av fornlämningar i parkliknande landskap
skiljer sig kraftigt från Bureus och Peringsköld pre¬
cisa avbildningar av monumenten. Vid den här ti¬
den bildades också Föreningen för Skånes fommin-
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Figur 16. Plan över anläggningarna vid Skönberga
prästgård av Grewell 1853. Trädgården vid Skönberga
prästgård är ett annat exempel, därman helt har inkom¬
ponerat ett förhistoriskt gravfält i en trädgårdsmiljö.
Genom trädgårdsgångarna fårman en anvisning om hur
man skulle besöka och gå genom gravfältet. Det var
säkert stämt till eftertanke för mötet med detfornnordis¬
ka i trädgården. Foto: Östergötlands läns museum.

nen, som i samband med Lunds universitets 200-års
jubileum 1868 skänkte den så kallade Runkullen,
vilken bestod av en runsten på en hög omgärdad av
resta stenar. Anläggningen skulle så småningom få
en mycket central placering på den nya universi-
tetsplatsen. Universitetsområdet hade vid denna tid
börjat anta en ny skepnad. De gamla murarna från
Hårlemans tid hade tagits bort och Lundagårdshu-
set byggts om i medeltida stil av konstprofessorn C.
G. Brunius. Den botaniska trädgården hade flyttats
till stadens yttre delar och akademiska föreningens
tegelborg hade byggts i öster. Platsen skulle få sin
slutgiltiga utformning på 1880-talet, då universi¬
tetsbyggnaden uppförts med den pampiga fontänen
framför, båda ritade av Helgo Zettervall. För plat¬

sens parkutformning med mjukt rundande gångar,
exotiska träd och blommande buskar stod den dan¬
ske trädgårdsarkitekten H. A. Flindt.“
Frågan om att flytta runstenen i fornminnesföre¬

ningens anläggning till Lundagård hade varit aktu¬
ell redan 100 år tidigare. Stenen hade påträffats i
ruinerna av den medeltidaAllhelgonakyrkan i Lund
av historieprofessorn Andreas Stobaeus. Efterträda¬
ren Sven Lagerbring föreslog att den borde resas i
parken i Lundagård, vid den tiden relativt nyanlagd
efter ritningar av Carl Hårleman. Lagerbring tycks
dock inte ha fått gehör för sin idé och det skulle
således dröja ett drygt sekel innan den fick en plats
i anläggningen.

Det svenska naturidealet
Ända sedan 1840-talet då de första offentliga par¬
kerna börjat anläggas i städerna hade dessa haft en
tydlig prydnadskaraktär med exotiska träd av olika
slag, blomsterbuskar och exklusiva utplanteringsar-
rangemang. Kring sekelskiftet förändras delvis
parkidealen. De parker som då anlades i utkanten
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Figur 17. Runkullen med runstenarna i den tidigare
botaniska trädgården vid Lundagård i Lund. Illustreret
Tidene 1870. Foto: Kungl. Biblioteket.

Figur 18. Runkullen 1999 vid universitetsplatsen i Lund.
Karaktären idag är mest en utställning av en grupp run¬
stenar i anslutning till en byst av lundahistorikem Sven
Lagerbring. Foto: Gert Magnusson.
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av städerna hade ofta en större inslag av inhemska
träd och ett mera ”naturlikt” utseende.
En viktig ny milstolpe var Skansen som öppnade

1891 på Kungliga Djurgården i Stockholm. Här
skapade Arthur Hazelius världens första friluftsmu¬
seum, en parkanläggning i vilket han samlade bon¬
desamhällets byggnader, men också nordiska träd
och den nordiska faunan på Björnberget. Anlägg¬
ningen fick sitt stora internationella genombrott i
samband med Stockholmsutställningen 1897.
Hazelius tanke var att man skulle kunna skildra den
nordiska naturen i museet. Man flyttade inte bara
dit byggnader, men också runstenar och anlade så
småningom en tingsvall.
Då man i Jönköping planerade en stadspark i slu¬

tet på 1896 eftersträvade man en helt annan typ av
park än den som anlagts kring universitetet i Lund.
I en motion framlagd 1895 på initiativ av landshöv¬
dingen Hjalmar Palmstierna skrev man: ”Avsikten
med en Stadspark å nu omtalade plats skulle icke
vara lyx, icke några klippta gräsmattor, blommor.

Figur 19. Plankarta över Jönköpings stadspark 1906.
Ett ’’jämåldersgrajfält” är markerat i parkens norra
del. Foto: Jönköpings läns museum.

ädla busk- eller växtgrupper såsom det är, eller bör
vara uti de små planteringarna inuti staden, utan
skulle den se ut ungefär som en torr, tämligen upp¬

röjd skogshage med en eller annan gångväg och
några enkla bänkar på de vackraste utsiktspunkter¬
na och där all mark finge beträdas.”^ Parken till¬
kom på 1890-talet delvis efter ritningar av den
kände trädgårdsmannen M. P. Andersen som
bedrev plantskolerörelse utanför Jönköping. Den
enda eftergiften man gjorde för exotiska inslag var
de många barrträd som planterades, något som
avspeglade upphovsmannens intresse för främman¬
de trädslag.^’ I parken samlade man också en rad
kulturhistoriska byggnader från olika delar av Små¬
land i ett litet friluftsmuseum. Mannen bakom detta
var ingenjören Algot Friberg, medlem i Norra Små¬
lands Fornminnesförening och en av initiativtagar¬
na till Jönköpings parksällskap som bildades 1896.
Denne planerade också anläggandet av ett jämål-
dersgravfält i parken. I en vägledning till parken
från 1906 får vi veta hur detta skulle gestaltas: ”Å
detta komma att framställas trogna kopior afmånga
olika från sednare delen af hednatid härstammande

grafvar, som så talrikt förr finnas i Småland. Så få
vi se runda högar med och utan fotkedjor och topp-
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sten, aflånga högar, fyr- och trekantiga rösen, trefli-
kiga högar eller s. k. treuddar m.fl. Äfven är där
anordnat en skeppssättning af 42 meters längd och
13 meters bredd och innehållande ej mindre än 40
rundstensblock. En s.k. domarring kommer ej häl¬
ler att saknas.”^* Hela projektet förverkligades inte,
men ännu på 1970-talet fanns rester av såväl en
sexudding som en skeppssättning.’’

Den funktionalistiska parken
Innan vi avslutar med att se hur kulturmiljövården
sedan trettiotalet har skapat parkiserade fomläm-
ningsmiljöer, vill vi här ge en bakgrund till vad som
vid denna tid parallellt hände inom landskapsarki¬
tekturen som då var inne i ett nytt och dynamiskt
skede. Med funktionalismen fick den offentliga
parken en ny och viktig roll i stadsbyggandet. Ton¬

vikten låg nu på dess sociala funktion. Parkerna
skulle ligga nära människors bostäder och kunna
användas av alla för friluftsaktiviteter och rekrea¬
tion. Det skulle också finnas grönska omkring de
nya bostäderna, ”hus i park” blev ett begrepp, och
den svenska naturen blev förebild för utformning¬
en. Parker i den nya andan anlades på 1930-talet
och de följande decennierna i många svenska stä¬
der. De nya idéerna fick stor genomslagskraft i
Stockholm, där landskapsarkitekter och arkitekter
som Ulla Bodoff, Holger Blom, Sven Hermelin och
kanske främst Erik Glemme bidrog till utveckling¬
en.'” Utformningen av de nya stadsdelarna på
Kungsholmen i Stockholm är ett av de bästa exem¬
plen. Man anlade där ett stort sammanhängande
parksystem som sträckte sig från de nya delarna i
väster via Rålambhovsparken vidare i ett smalt
parkstråk utmed Norrmälarstrand ända bort till

Figur 20. Fredhällsparken på
Kungsholmen i Stockholm
1940. Efter Landskap 1969.
Foto: Kungl. Biblioteket.
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Figur 21. Humlegården som
svensk hage. Efter Landskap
1969. Foto: Kungl. Biblioteket.

Stadshuset. En av de första parkerna som anlades
var Fredhällsparken, som med sina stora öppna
gräsytor, gamla knotiga ekar och spridda trädgrup¬
per fick en karaktäristisk utformning inspirerad av
ett ängslandskap.*' Skogsparken var en annan viktig
stiliserad naturtyp, som fick sitt kanske främsta
uttryck i Skogskyrkogården i Enskede som stod fär¬
dig 1940, ritad av Gunnar Asplund och Sigurd
Lewerentz.
Det svenska natur- och odlingslandskapet kom

länge att utgöra en av de största inspirationskällor¬
na för utformningen av parker och grönområden i
landets städer. Även äldre anläggningar kunde
anpassas till naturparksidealen, 1969 skrev till
exempel den f. d. riksantikvarien Gösta Selling i en
översikt om Stockholms parker: ”Genom hamling
av alléerna och gallring av trädbeståndet har Hum¬
legårdens kvarter fått vidd och blomstrar som en

gammal svensk hage.”''^

Kulturminnesvårdens
parklandskap
Under senare delen av 1800-talet och början av
1900-talet fick den arkeologiska vetenskapen sitt
moderna genombrott under riksantikvarierna Hans
Hildebrand och Oscar Montelius. På många sätt
fick man en ny syn på fomlämningama. De sågs nu
mer som preparat. Genom systematiska undersök¬
ningar skulle man kunna nå en djupare kunskap
kring det forntida samhället. Bara man kunde finna
alla detaljer, skulle forntidens frysta ögonblick
uppenbara sig. Föremålssamlingarna systematise¬
rades och omfattande kronologier utarbetades. I
syfte att bygga upp regional arkeologisk kunskap
formulerades särskilda landskapsprogram vid det
arkeologiska seminariet vid Uppsala universitet.
Studenterna fick i uppgift att beskriva olika land¬
skap med dess fornfynd och fomlämningar. Detta
lade grunden till en kunskap kring fomlämningar
och fornlämningsmiljöer, som blev basen för en

riksomfattande fornminnesinventering. En del av
dessa studier kom till fullbordan i form av avhand-

27



Figur 22. Landskapet vid Björkö. Foto: Gert Magnusson.

lingar och uppsatser. Vid Riksantikvarieämbetet
genomfördes på 1920-talet en rad fältarbeten på
uppdrag av kommunerna, där man inventerade och
karterade olika fomlämningsmiljöer. Med start i
den s.k. Göteborgsinventeringen genomfördes
omfattande fornminnesinventeringar på 1920- och
1930-talen. Efter ett riksdagsbeslut 1937 blev forn¬
minnesinventeringen ytterligare formaliserad för
att så småningom bli en hel avdelning inom
Riksantikvarieämbetet.

Under 1920-talet hade arkeologen John Nihlén
noterat hur det gotländska kulturlandskapet förän¬
drades genom att de gamla ängena odlades upp.
Fornlämningar som i årtusenden vårdats genom tra¬
ditionell markanvändning försvann. Hagmarker
och betesmarker växte igen. Nihlén påpekade detta
och förde tidigt en debatt i dessa frågor. Tyvärr kom
Nihlén att redan under 1930-talet lämna den akade¬
miska arkeologin för att istället arbeta inom Sam¬
fundet för Hembygdsvård. Hans oro för det för¬
svinnande kulturlandskapet delades också av bland
andra den sedermera överantikvarien Karl Alfred
Gustawsson.

Tanken att industrialiseringen totalt höll på att
förändra det svenska samhället och landskapet hade
redan formulerats av Arthur Hazelius under 1800-
talets andra hälft, men kom under 1920- och 30-
talen att omfattas av fler och fler museimän och
antikvarier. Spåren efter det äldre samhället stod nu
främst att finna i mer marginella områden. I Karl-
Alfred Gustawssons perspektiv medförde samhälls¬
förändringen att landskapet höll pä att växa igen.
Genom att återskapa det tidiga 1900-talets betes¬
landskap, kunde man också återskapa det forntida
landskapet. De första framgångarna med dessa
idéer nådde han i det praktiska arbetet med att röja
landskapet på Björkö. Här blev den glesa björkha¬
gen ett dominerande element tillsammans med
spridda enbuskar. Denna landskapstyp fick en stor
genomslagskraft inom kulturmiljövården och kom
under 1950- och 1960-talen att beskrivas som det

typiska mälardalslandskapet.'*^ Under en 50-årspe-
riod har gravfälten runt om i Sydsverige därefter i
enlighet med dessa principer vårdats som björkha¬
gar, men ibland också som ett slags tallskogens
glesa pelarsalar.
Gustawsson hävdade inte att han återskapat ett

forntida landskap, utan nöjde sig med att kalla det
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ett äldre landskap. Men frågan är om inte Gustaws-
son har påverkats av modernismens idéer kring
landskapstyper som hagen, ängen och skogsparken,
kanske bäst utformad i de stora samtida arbetena
med t. ex. Fredhällsparken och Skogskyrkogården.
De antikvariska tankarna var inriktade på att åter¬
skapa det äldre, varför inte det forntida landskapet i
all dess skönhet, men kom idémässigt in under sin
egen samtids synsätt på den nordiska naturens
skönhet. Dessa modeller för att vårda svenska fom-

lämningar kom att vara vägledande under mer än
ett halvt sekel. Det är egentligen först med modem

Åsa Ahrland, hortonom, expert vid Riksantikvarie¬
ämbetets Kunskapsavdelning och doktorand i land¬
skapsarkitektur vid institutionen för landskapspla¬
nering Alnarp, SLU.

Gert Magnusson, docent i arkeologi, expert vid
Riksantikvarieämbetets Kunskapsavdelning, för
närvarande verksam som projektledare för utgräv¬
ningarna för E 22 vid Kalmar läns museum.

miljöarkeologi vi kan se att det forntida landskapet
var oändligt mycket mer mångskiftande och inte
alls så enhetligt som fomvården har gestaltat det.
I denna uppsats har vi försökt visa att man sedan

1600-talet haft idéer om hur fornlämningar och
deras närmiljö skulle gestaltas samt hur kulturmin¬
nesvården påverkats av samtiden. Fomlämningama
har under hela denna period påmint människor om
deras minnen av en gemensam äldre historia belä¬
gen i det landskap och den miljö, där de är verk¬
samma.
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Nolin, konstvetenskapliga institutionen, Stock¬
holms universitet och Marit Åhlén, Riksantikvarie¬
ämbetet, för värdefull hjälp under arbetet med arti¬
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Antiquity in parks
By Åsa Ahrland and Gert Magnusson

Summary

Ancient monuments in the landscape are not only
sources of information regarding prehistoric peo¬
ple and their way of living, and one important per¬
spective is also the way of looking at ancient mon¬
uments and their secondary use as form elements,
pedagogical objects or idea-carrying elements in
different environments. One aspect to which little
attention has been devoted is the use of ancient
monuments in parks and gardens, something which
in different ways has always reflected people’s
understanding of Nature and their picture of the
world. Using examples from the 17th century this
article describes how people attempted to interpret
and present a picture of the prehistoric past in parks

and gardens. There are similarities to be found here
regardless of the period and starting point and the
park landscape on the Viking Island of Björkö in
Lake Mälaren, which created a school for the

design of environments for ancient monuments in
Sweden up to the present day, is therefore included
in the article.

The Gothic idea developed during the 16th cen¬
tury and came to be of great importance in connec¬
tion with the creation of the Swedish nation-state.
At the time of Sweden’s period as a great power
during the 17th century it was the intention that the
traces of the old Goths should be preserved
through archaeological remains. All of the archae¬
ological remains in Sweden were the property of
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the Crown and the tasks of the newly created
Antikvitetskollegium - “College of Antiquities” -
included making an inventory of archaeological
remains and collecting prehistoric artefacts. 17th
century Sweden was characterized by intensive
building activity which saw the new building or
alteration and extension of palaces and manors.

Large gardens were laid out in accordance with the
latest trends in gardening and landscape gardening
on the continent. There are a number of interesting
garden environments from this period where
archaeological remains have been incorporated so
as to become elements in the layout design. For
example, Runbacken at Rosersberg House, the
church ruin in the Kapelsträdgården garden at Vis-
ingsö Castle, where an information sign was set up
already in the 17th century, and the runic rock in
the grounds of Karlberg Castle.
The public olficials’ research travels continued

during the 18th century and the interest in objects
from antiquity and curios resulted in collections.
But the attitude towards the past had changed and
now the emphasis was on the victories of human
common sense, good moral examples and the
advance of culture. After the publication in the
1730s of Bjomer’s book Nordiska Kampadater,
which was written in the archaic style of the Norse
Sagas, interest became increasingly focused on the
Vikings. Nor was the prehistoric past missing in
connection with gardens and parks. For example,
Carl Hårleman, the most important architect of the
period, who was also for a time the Director of the
Överintendentsämbetet - the Board of Public
Works and Buildings - designed a park at the spa
at Ramlösa which included a newly carved runic
stone placed in a centrally located, circular open
space on the axes of the main path system. In the
perspective of the 18th century a monument did
not necessarily have to be authentic since the
objective behind its inclusion was frequently of a
pedagogical nature. With the pre-romantic currents
of the second half of the century there was a

change in the attitude to the landscape and an
increasing emphasis on people’s own subjective
relationship to Nature. The geometric layouts were
abandoned and the park became instead a form of
arranged Nature scenery which included antique
and exotic accentuating features. In the Swedish
landscape parks, such as at Rosersberg House,

Dagsnäs House and Norsborg House, there was the
incorporation of the prehistoric heritage which
gives these parks an interesting individuality.
The interest in antiquity spread to more groups in

society. The mid 19th century saw the forming of a
large number of prehistoric heritage societies and
on their initiative there was the introduction of pre¬
historic features, authentic or otherwise, in public
park environments such as the Runkullen mound in
front of the University in Lund which was donated
to the University in connection with its 200 year
jubilee in 1868, and the Iron Age burial ground in
the new town-park in Jönköping which was laid
out in the early years of the 20th century.
Archaeological science achieved its break¬

through around the turn of the century; inventories
of prehistoric remains were made and were sys¬
tematized so as to achieve a basis of deeper knowl¬
edge. The development and spread of industrialism
was changing Swedish society in many ways and
this also had an increasingly strong influence on
the landscape during the 1920s and 1930s. Mead¬
ows and enclosed grazing land were turned into
arable land and a decrease in the number of graz¬
ing animals had the effect of allowing more bush¬
es to grow in the landscape. The archaeologist, and
later Deputy Director of the Central Board of
National Antiquities, Karl Gustawsson’s birch
groves on the Viking Island of Björkö in Lake
Mälaren formed a school for the interpretation and
presentation of the national heritage for many
years to come. By re-creating the pastoral land¬
scape of the early 20th century one also re-created
the prehistoric cultural landscape. But the question
is, however, whether Gustawsson was also influ¬
enced by modernism’s ideas in connection with
types of landscape such as meadows, enclosed
grazing land and forest parks which were to play
such a central role in the planning of new parts of
towns such as Kungsholmen in Stockholm with its
parks like Fredhällsparken, Rälambshovsparken
and Norrmälarstrand. The Skogskyrkogården
Cemetery at Enskede in Stockholm can also be
mentioned in this context. Here the antiquarian
intention was to recreate the old prehistoric land¬
scape, but conceptually it fell within the way of
looking at the beauty of the Nordic Nature of the
period.
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