Vandring bland skelettgravar, kottetorn och
leksaksberg…
Följ med på en historisk vandring genom Bergianska trädgården med omnejd. Denna
gång tittar vi inte på växter, utan söker oss tillbaka i tiden, långt tillbaka i tiden…
Promenaden startar utanför Bergianska trädgården, på Kungliga Vetenskapsakademiens
(KVAs) tomt. Vandringen tar dig till tio platser med historisk anknytning, nummer 3-10
i Bergianska trädgården.
Denna artikel publicerades urprungligen i Bergianska Trädgårdens Vänners medlemstidning, sommaren 2016. Artikeln och vandringen är skapad av Kerstin Kustås, botanist
i Bergianska trädgården och Ingrid Dyhlén-Täckman, antikvarie på Stadsmuseet.

Stopp 1 Skelettgravarna på Kungl. Vetenskapsakademiens mark
En kulen och ruggig novemberdag 2001 blev Stadsmuseet uppringd av trädgårdsmästaren som arbetade för Kungl. Vetenskapsakademien. Skelettdelar hade kommit i dagen,
i samband med att man skulle plantera hallonbuskar. På plats kunde Ingrid Dyhlén
Täckman från Stadsmuseet konstatera att det var rester av en mycket gammal grav.
I juni 2002 fick Stadsmuseet möjlighet att undersöka platsen efter tillstånd från Länsstyrelsen. Vid undersökningen fann vi två gravar, så kallade flatmarksgravar, d v s. gravar utan några
synliga konstruktioner ovan mark. De döda hade gravsatts i två träkistor med fastspikade lock. I
den ena kistan låg två yngre individer, i den andra graven låg en vuxen person.

Gravarna kan dateras till 1100-tal tack vare de föremål som påträffades i gravarna. Fynd gjordes av
kammar, bryne, en kniv, spikar och ben av en tupp. Gravarna har med största sannolikhet gravsatts
samtidigt. Vad hade hänt? En tand togs från varje individ för att genom DNA-analyser få veta mera
om skelettens historia.
På Stockholms universitet pågår Atlasprojektet, ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker förhistoriskt befolkningsmönster genom genetiska data från 400 individer. Skeletten från trädgården
kommer att ingå i projektet.
Efter undersökningen fick skeletten ligga kvar, eftersom de inte hotades av exploatering. Stockholms
universitet fick sedan tillstånd att utföra en seminariegrävning på platsen. I maj och september 2008
grävdes gravarna upp och ytterligare fynd påträffades, däribland två knivar och ett bryne.
De undersökta gravarna är belägna inom ett fornminnesrikt område. På Djurgården finns idag ett
tjugotal fornlämningar. De äldsta är rösen och skålgropar från bronsåldern (1500-500 f. Kr).
I samband med att KVA uppfördes genomfördes flera undersökningar i omgångar på 1910- talet.
Sammanlagt undersöktes 7 skelettgravar och 10 brandgravar. I skelettgravarna fanns även ben av
hund och katt.
Vid undersökningarna kunde Stadsmuseet konstatera att det finns ytterligare gravar kvar i området.
(RAE 223 Stockholms stad). Gravarna har alltså ingått i ett stort gravfält som har nyttjats från yngre
järnålder till tidig medeltid.

Stopp 2 Villa Frescati
Villa Frescati är nästa anhalt innan vi kliver in i Bergianska trädgården. Gustav III upplät
frikostigt mark till sina vänner att bygga villor på. År 1791 gav kungen som gåva till
generalen Gustaf Mauritz Armfelt (1757-1814) inte bara Lilla Frescati, utan även
egendomarna Norrbrunn (Skogshögskolan) och Cathrineberg (Veterinärhögskolan).
Villan uppfördes 1792 i nyklassicistisk stil. Arkitekt till byggnaden var Louis Jean Desprez (17371804). Villan har fått sitt namn efter den italienska staden Frascati. Armfelt kom aldrig att flytta in i
huset. I och med Gustav III:s död faller Armfelt i onåd och landförvisas.
År 1797 besöker Jonas Carl Linnerhjelm platsen och beskriver den på följande sätt.
”Till vänster åter, något längre fram, har man Frescati, en Landbyggnad på en låg äng i skuggan af vördiga
Ekar, hvilken före detta Öfver-Ståthållaren Baron Armfelt innehade.
Sjelfva Huset har flera ganska täcka med mycken smak inredde rum, och den trånga förstugan, apterad och
målad till en Berceau, hade i mitt tycke ganska mycket behag. En liten byggnad i form af ett Lusthus på en
kulle, och en större Byggnad av sten, ärnad till Köks – och Domestique-rum, förtjena nämnas för sin ovanlighet” Slingrande gångar kröka sig för öfrigt utmed Brunns-vikens vackra stränder midt emot Haga, som hit
lämnar en skön och högtidlig åsyn”.

Stopp 3 Bergianska trädgårdens bakgrundshistoria.
(Informationsskylten vid entrén till Bergianska trädgården)
Bergianska trädgården finns tack vare bröderna Peter Jonas och Bengt Bergius, som levde
på 1700-talet. Läkaren PJ Bergius utvecklade två malmgårdar i nuvarande Vasastan till en
mönsterträdgård som de kallade Bergielund.

Vid öppnandet av brödernas testamente 1790 visade det sig att de testamenterat hela sin
kvarlåtenskap till KVA och att alla tillgångar skulle hållas samman i Bergianska Stiftelsen. I
Bergielund skulle en skola för hortikulturen i riket, under namnet Bergianska Trädgårdsskolan,
startas och naturalhistorien, i synnerhet skulle ”studium botanicum här vinna en årlig tillväxt” (Acta
Horti Bergiani).
År 1885 flyttades trädgården till sin nuvarande plats vid Brunnsviken pga Stockholms kraftiga
expansion. Vid försäljningen av Bergielund och köpet av marken i Haga-Frescati gjorde Bergianska
Stiftelsen en vinst på 790 000 kr. Veit Brecher Wittrock var Professor Bergianus vid tiden för flytten,
en man som hade stora planer för den nya trädgården och dessutom nu en ansenlig summa pengar!
Professor Wittrock delade in det nya området i två avdelningar, 13 ha för den praktiska och 7 ha för
den botaniska, och började sedan detaljplanera dem. Han ville skapa en modern botanisk trädgård
där hela växtvärlden skulle visas, med växtgeografiska och växtsystematiska områden samt odlingar
för vetenskapliga växtstudier.
På andra sidan av Våtmarken (färdigställd 2010) ser vi ett gult torn. Det byggdes 1908 för att i första
hand vara en förvaring av trädgårdens ’karpologiska samlingar’, dvs kottar. Klotet på takets krön
kom till vid ombyggnaden 1915-16.

Stopp 4 Victoriadammen
Här på den runda ön skulle växthuset med jättenäckrosen, Victoria amazonica, och andra vattenväxter
placeras, med vinterhärdiga vattenväxter i dammen runt omkring. Denna plan fick överges då leran
inte skulle hålla för det tunga huset. Victoriahuset byggdes istället på den plats det fortfarande står
på och invigdes 1900. Redan samma år visades blommande jättenäckros upp.
Det gula avlånga huset, Bleket, resterna av en gammal industrilokal där man på 1800-talet blekte
bomulls- och linnetyger, fanns redan vid trädgårdens flytt hit 1885. Det gjordes i ordning till bostad
för trädgårdsmästaren samt undervisningslokaler.

Stopp 5 Grusplanen vid Italienska terrassen
Här var det tänkt att trädgårdens andra växthus, det för landväxter, skulle stå med utsikt över
Brunnsviken. Tyvärr räckte inte pengarna till detta.
Barrträdens placering skulle ge skydd och samtidigt kontrastera mot palmerna inne i huset, men de
inledde också »fanerogam-systemet» (fröväxternas släktskap). Åt nordost följs de av hängeväxterna,
dit bok-, björk- och sälg-familjerna hör, för att övergå i det vi i dag tänker på som den systematiska
avdelningen, dvs området från institutionsbyggnaden till Victoriahuset.
På kartan från 1900 är landväxthuset borta, i stället finns Italienska terrassen med. Områdena runt
den är trädgårdens varmaste och planterades med vårväxter, medelhavsväxter och andra köldkänsliga
växter.

Stopp 6 På berget vid det runda vattentornet
1912 var en bevattningsanläggning i trädgården färdig. Vattentornet är det vi ser här och vattenpumpen fanns i det lilla tegelhuset som syns vid Brunnsvikens strand.
På väg hit passerade vi bok- och lärkträd samt såg en blåmålad paviljong. Det har stått en likadan
paviljong här som var mall för den som är kvar. Bägge paviljongerna fick hysa ’konstigheter’ man
hittade i naturen, som hopväxta stammar och konstiga rötter, föremål som först visades i de
utsprängda grottorna längs Brunnsvikens norra strand.

Lite snett mot norr bland tallarna finns en liten damm, skogsdammen. Här odlades röda näckrosor,
men inte några alger som var den ursprungliga planen.

Stopp 7 Ovanför strandpromenadens nordvästra udde
Bilden av Prof. Wittrock där han sitter på en bänk runt en tall
är tagen här.
En stor del av strandpromenaden är uppbyggd av sten bl.a.
från sprängningen av grottorna lite längre fram. Områden för
väst- och ostkustens strandväxter var anlagda längs stranden
för att visa ett par växtsamhällen.

Stopp 8 Museigrottorna
Vi har passerat en stor utsprängning, bergasalen, där först klätterväxter och senare ’norrlandsväxter’
planterats. De tre grottorna sprängdes ut för att hysa ’konstigheter’ hittade i naturen. Kuriosasamlingen tog skada av att vara utomhus året runt. År 1900 odlade man i stället skuggväxter i den västligaste och 1907 sattes ett galler för den östligaste för att bli ett försöksrum för specialodlingar.

Så här såg en av grottorna ut! Ur Acta Horti Bergiani, Bergianska trädgården.

Stopp 9 Fjällen
De tre fjällen, alpineterna, byggdes av sprängstenen som blev över. Under Wittrocks tid blev det
nordamerikanska fjället, med Mount Tacoma som förebild, klart och delvis planterat och det
skandinaviska, med Vallispiken som förebild, blev klart men ej planterat. Det stora fjället blev däremot inte färdigt utan var mest en enorm stenhög som rönte mycket kritik. Det var menat att hysa
Europas alla bergspartier, Kaukasus samt flera asiatiska bergsmassiv i olika avdelningar.

Stopp 10 Vägkorsningen vid granhäcken vid Veit Wittrocks väg
Innanför granhäcken hade Wittrock ett speciellt försöksområde indelat i 2800 st 1 m2 rutor där
växter odlades för särskilda undersökningar. Hans plan var också att bygga en botanisk institutionsbyggnad här.
På den systematiska avdelningen lite längre fram planteras växterna så, att man kan se deras inbördes
släktskap. Varje växt hade en 1 m2 stor ruta.
Den praktiska avdelningen, delvis nuvarande Plantagen, upptog ca 13 ha. Övervintringshus, växthus,
drivbänkar, personalbostäder, kontor, områden för fruktträdgård, bärbuskland, köksträdgårdsväxter
och blomsterträdgård planerades och iordningställdes. 1889 planterades Åkeröäppleallén som leder
in i trädgården från Roslagsbanan, mellan dåvarande fruktträdgården och drivbänkarna.
Här slutar vår rundvandring för i dag! Hoppas ni haft nöje av turen genom Bergianska
trädgården!
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