Bröderna Bergius och
Bergianska trädgården
catrine arvidsson, Konst- och kulturskribent
BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN har sitt ursprung i malmgården Bergielund som
två bröder Bergius donerade till Kungl.
Vetenskapsakademien. Peter Jonas Bergius föddes 1730 på gården Eriksstad i
Kronobergs län som den yngste av sju
syskon. Fadern, häradshövdingen Bengt
Bergius d.ä. dog en kort tid efter hans
födelse och modern Sara Maria Dryselia
när han var sex år gammal. Syskonskaran splittrades och togs om hand av
släktingar.
Peter Jonas tvekade om sitt yrkesval,
men på brodern Bengts inrådan bestämde han sig för att läsa medicin i
Uppsala och skrev in sig vid Smålands
nation 1749. Där ﬁck han snart stifta bekantskap med Carl Linnæus, nationens
inspektor, som blev hans lärare och
mentor, men minst lika viktig var den
undervisning han ﬁck av läkaren och läraren Nils Rosén von Rosenstein. När
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denne ﬂyttade sin verksamhet till Stockholm följde P. J. Bergius med. Han disputerade på en avhandling om smittkoppor, och från 1754 var han verksam
som läkare med egen praktik. År 1761
ﬁck han den första professuren i naturalhistoria och farmaci vid Collegium Medicum, den medicinska läroanstalten i
Stockholm.
På ledig tid skötte P. J. Bergius en medicinsk örtagård som hade anlagts av
kollegan Abraham Bäck på Seraﬁmerlasarettets område, men odlingen lades
ner när han inte ﬁck några medel för att
hålla den i stånd. Han hade också fått
annat att göra. År 1759 köpte P. J. Bergius en malmgård söder om Karlbergsallén som ﬁck namnet Bergielund. Här
inrättade de ogifta bröderna Bergius sitt
gemensamma hem. Bengt Bergius hade
en anställning på Riksbanken och ägnade sin övriga tid åt historisk forskning.
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Det var Bengt som tog hand om biblioteket, ett av landets största i privat ägo,
och Peter Jonas ordnade med herbariesamlingarna och trädgården. Många
växter var gåvor från Linnéapostlarnas
expeditioner till främmande kontinenter. Ostindiska kompaniets direktör Michael Grubb överlämnade en stor växtsamling från Kaplandet, nuvarande
Sydafrika. Arbetet med kapﬂoran resulterade i P. J. Bergius mest omfattande
verk Plantae capenses, utgiven 1767.
Herbariet kom att omfatta ca 15 000
ark, och var därmed av ungefär samma
storlek som Linnés samling. Blomsterkungen själv intog efter hand en avmätt
hållning till sin forne elev, och det har
spekulerats om personliga motsättningar, avund och konkurrens mellan de medicinska läroanstalterna i Uppsala och
Stockholm som orsak.
År 1777 utvidgades Bergielund med
en angränsande egendom och sträckte
sig då från nuvarande Vasaparkens
gräns mot Sabbatsberg till Karlbergsvägen. På den sju hektar stora malmgården skapade P. J. Bergius en mönsteranläggning med fruktträd, bärbuskar och
grönsaksodlingar enligt rådande utilistiska idéer. Han korresponderade och
bytte fröer med bland annat engelska
odlare för att få fram härdiga sorter för
svenskt klimat. Bergius var stolt över att
ha infört den ätbara rabarbern på den
svenska menyn, och han var mycket
nöjd med kvalitén på krusbärsvinet som
sjörullats på ett fartyg fram och åter till
Kanton.
P. J. Bergius mission för den svenska
hushållsodlingen gav honom inträde i
Kungl. Vetenskapsakademien, där han
1780 höll ett tal under rubriken «Tal om
Frukt-trädgårdar och deras främjande i
vårt Rike». Bengt Bergius, som var ledamot i akademien sedan 1766, höll ett tal
i samma anda om « svenska ängsskötseln och dess främjande genom lönande
Grässlag».
Bengt Bergius dog 1784, Peter Jonas
Bergius 1790. Bröderna hade testamenterat malmgården med en del av inventarierna, hela herbariesamlingen och
biblioteket till Kungl. Vetenskapsakademien, som 1791 bildade Bergianska stiftelsen. Syftet med donationen var att
bevara Bergielund som en plats för kultivering av fruktträd och andra nyttiga
träd och växter. Vinsten från försäljningen skulle bidra till trädgårdens underhåll. Det var också testators uttalade
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niska forskningen, var och en med sin
speciella inriktning. Wittrock ﬁck på sin
lott att säkra den Bergianska trädgårdens fortbestånd genom ﬂytten till
Frescati. Han blev en av seklets mest betydande trädgårdsanläggare, vilket kan
synas överraskande mot hans bakgrund
som vetenskapligt skolad forskare och
professor i Uppsala.
DEN NYA BERGIANSKA TRÄDGÅRDEN

Tornet vid Gustafsborg uppfördes 1908 efter
ritningar av arkitekten Oskar Lindberg.

önskan att « i synnerhet studium botanicum genom denna inrättning vinner
en årlig tilväxt ». Föreståndaren skulle
vara professor i botanik och ha sin bostad i mangården på Bergielund, där
han skulle ha tillgång till samlingarna
för sin forskning.
Fyra olika professorer avlöste varandra under den tid som verksamheten bedrevs på Bergielund: Olof Swartz
1791–1818, Johan Emanuel Wickström
1818–1856 och Nils Johan Andersson
1856 –1879, som efterträddes av Veit
Brecher Wittrock. De tre första professorerna ägnade all sin tid åt den bota-

Till följd av stadens expansion och en
ny stadsplan som antogs 1879, skulle fyra nya gator dras genom Bergielund –
Odengatan, Sigtunagatan, Hälsingegatan och Uppsalagatan som senare blev
Gästrikegatan. Wittrock fann lämplig
mark för en ny trädgård i egendomen
Haga-Frescati vid Brunnsviken. Den
gamla trädgårdsmarken på 7 ha såldes
för en dryg miljon och Kungl. Maj: t
godkände köpet av 32 hektar i Frescati
för 230 000 kronor. Mellanskillnaden
gav ett gott startkapital för den nya anläggningen. Området var ursprungligen
större än i dag. En stor del av trädgården som låg öster om Roslagsvägen såldes till staden för bygget av Naturhistoriska Riksmuseet 1905 och man avträdde
också mark för Kungl. Vetenskapsakademiens byggnad. Ytterligare mark
exproprierades för dubbelspåret på
Roslagsbanan.
Eftersom den nya trädgårdens areal
var så mycket större än den på Bergielund medgav Kungl. Maj: t en ändring i

Kartan från 1885 visar de tomter och byggnader som fanns i Haga-Frescati då stiftelsen
köpte området. Det var nära tre gånger större än det som stiftelsen lämnade vid
Bergielund. Man kom att disponera hela den del av egendomen som låg väster om den
nyligen anlagda järnvägen mellan Stockholm och Rimbo.

Tornet användes som utsiktstorn och inrymde dessutom professor Wittrocks arbetsplats
samt ett museum för den karpologiska samlingen (frukter och kottar).
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verksamheten så att en särskild avdelning skulle få användas till en vetenskaplig botanisk trädgård där planteringarna ordnades systematiskt efter
växternas släktskap eller geograﬁska ursprung. Wittrock utnyttjade topograﬁn
och den växtlighet som fanns i området.
En tallskog i norr ﬁck stå kvar som
vindskydd och många gamla ekar sparades. Det nordöstra hörnet togs i anspråk för trädgårdsskolan och växthusen, och här byggdes också en länga
med stall och redskapsbodar.
Det första året 1885 byggdes ett drivhus för växter som ﬂyttades från den
gamla trädgården, ytterligare ett för vinoch persikoodling och två kaster för rosor. Den botaniska delen koncentrerades till udden och stränderna. På den
släta marken lades de systematiska
kvarteren. På en sydlig, tidigt på våren
uppvärmd sluttning planterades vårväxter, och där intill fanns också det bästa
klimatet för medelhavsväxter. I en sänka
grävde man ut en hästskoformad näckrosdamm. I dammens mitt planerades
ett växthus för vattenväxter, men det
uppfördes i stället strax norr om dammen. För att alla planteringar skulle bli
tillgängliga för besökarna anlades ett invecklat system av slingrande promenadvägar, som också var högsta trädgårdsmode. Vid Brunnsviken arrangerades viloplatser i inbjudande lägen. Vid
den norra stranden sprängde Wittrock
ut grottor som om somrarna arrangerades som museirum för botaniska kuriositeter, men grottorna var alltför fuktiga
och föremålen ﬂyttades till ett par lusthusliknande museipaviljonger. En av

mätning, geograﬁ, kemi, bokföring och
andra ämnen. De skulle också hinna träna välskrivning, teckning och trädgårdsslöjd.
ÄLDRE BEBYGGELSE OCH NYBYGGEN

Victoriaväxthuset invigdes år 1900 för att
hysa den sydamerikanska jättenäckrosen
Victoria regia.

dem ﬁnns kvar än i dag. Av sprängstenen och leran från utgrävningarna lade
man upp tre stora stenpartier som kallades ‘fjällen’ och planterades med växter
som hör hemma i de svenska fjällen,
bland Klippiga bergen och i Alperna.
Den praktiska verksamheten hade
varit utarrenderad vid Bergielund sedan
1794, men lades efter ﬂytten under den
Bergianska stiftelsens förvaltning. Trädgårdsskolan utvidgades efter ﬂytten till
Frescati. Att de blivande trädgårdsmästarna under sina två skolår ﬁck slita hårt
förstår man av det digra schemat. Halva
dagarna ägnades åt praktiskt arbete i
trädgården och resten av tiden ﬁck de
sitta på skolbänken och läsa trädgårdslära med många underavdelningar, fält-

Invid stranden fanns grottor inredda som botaniska kuriosakabinett.
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En karta från 1885 visar de utarrenderade tomter och byggnader som fanns i
Haga-Frescati när Bergianska stiftelsen
köpte området. Stiftelsen kunde ta dem
i anspråk efter hand som arrendetiderna
gick ut. I det nordöstra hörnet låg Ekbacken – en liten stuga och ett stall –
som var utarrenderad till 1916. Mitt i
trädgården låg två tomter, kallade
Bourghardts tomt och Bleket, med tillsammans tre byggnader. På en äldre
karta kallas platsen Frescati Blekeri, en
plats för blekning av textilier. Dessa två
tomter ﬁck man ta i anspråk redan vid
ﬂytten. Två hus som var i sämre skick
revs och det tredje byggdes om till trädgårdsmästarbostad. På tomten byggdes
professorsbostaden, en villa i två plan
på stengrund och med stor veranda som
stod klar för inﬂyttning 1891. Exteriören förändrades av Erik Fant 1915. Här
bodde Wittrock med hustru och tre
barn, men familjen är i det närmaste
osynlig såväl i hans efterlämnade brev
som på fotograﬁer. I villan placerades de
möbler och målningar som följt med
donationen, samt P. J. Bergius herbarier
och det stora biblioteket. Professorsvillan och Bleket inhägnades som ett enskilt område och är så fortfarande.
I den norra delen av trädgården byggdes ett två våningar högt hus som bostad för trädgårdsskolans elever. Det är
numera kontor. Vid infarten står grindstugan från samma tid. De hus som
nyuppfördes representerar det sena
1800-talets träarkitektur med inﬂuenser
från schweizisk villabebyggelse. De ﬁck
branta och brett utskjutande takfall, stora verandor, höga fönster och en rik trädekor som bara delvis bevarats genom
senare ombyggnader. Husens ljust
brunockra fasader och bruna snickerier
återgår på den ursprungliga färgsättningen.
I den södra delen, gränsande mot
Brunnsviken, låg Gustafsborg som hade
byggts som sommarnöje åt kammarjunkare Rutger August Wachtmeister i mitten av 1800-talet. Egendomen bestod
av två hus och ett stall och en omsorgsfullt anlagd trädgård med slingrande
promenadvägar genom terrängen. Stiftelsen övertog arrendet 1894 och an-

Victoriaväxthuset tillverkades i Tyskland och transporterades till Sverige för hopsättning och montering.
Liknande växthus med stålstomme uppfördes vid förra sekelskiftet på ﬂera håll runt om i Europa.

vände byggnaderna som personalbostäder, så även stallet som byggdes om
till bostadshus. Nu används Stora Gustafsborg under namn av Naturens hus
för trädgårdens miljöpedagogiska skolverksamhet. Lilla Gustafsborg är uthyrt
som bostad. År 1905 byggdes Finnstugan, ett elevhem vid vattnet, som ritades av Erik Fant. Det är nu dels Statens
fastighetsverks förvaltningskontor och
dels privatbostad. På berget intill Gustafsborg står ett torn i tre plan som
Wittrock lät bygga 1908 efter ritningar
av arkitekten O. Lindberg. I tornet, som
var utsiktstorn och museum för den karpologiska samlingen (frukter och kottar), fanns även Wittrocks arbetsplats.
Det renoverades 1916 av arkitekten

Ragnar Hjorth och försågs med kupol
och krönande klot, ursprungligen ritat
som en kotte.
Ett par år in på det nya seklet började
Wittrock anlägga en pomologisk trädgård vid Gustafsborg för ädlare fruktträd. Genom utsprängningar i berget
skapade han skyddade platser för valnöt, aprikos-, persiko- och mandelträd.
På platån planterades fruktträd som var
mer härdiga.
VICTORIAVÄXTHUSET

De första rapporterna om jättestora
näckrosor i Sydamerikas laguner lämnades i början av 1800-talet och därmed
var den prestigefyllda jakten att hinna
först med att avbilda och artbestämma

växten påbörjad. Det dröjde till 1837 innan en engelsk botanist vid namn Robert Schomburgk skickade hem de första teckningarna och artbeskrivningarna
till sin kollega John Lindley. Han ﬁck
drottningens nådiga tillstånd att döpa
växten till Victoria regia och anmälde
fyndet i Botanical register. Tolv år senare
var det en annan engelsman, trädgårdsmästaren Joseph Paxton, som först lyckades driva fram en Victoria regia till
blomning. I Sverige blommade den första jättenäckrosen på Rosendal på Djurgården 1852. Nu rådde det en veritabel
Victoriafeber och alla botaniska trädgårdar ville ståta med attraktionen.
I det tidiga 1800-talet hade ingenjörskåren utvecklat teknik för att bygga bro-
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Edvard Andersons Medelhavsväxthus uppfördes tack vare en donation från glasgrossisten
Edvard Anderson. Det ritades av arkitekten Per-Rune Semrén och invigdes i juni 1995.

ar, och snart också hus, i järnkonstruktion, som på 1860-talet ersattes av stål.
Snart erbjöd byggmarknaden prefabricerade växthus, och bland dem särskilda Victoriaväxthus. I Wittrocks planer
för den nya trädgården ingick två växthus – ett för landväxter och ett för vattenväxter. Han började avsätta medel i
en växthusfond och ﬁck på fyra år ihop
tillräckligt för att kunna bygga ett Victoriaväxthus. Den svenske trädgårdsmästaren Ivar Anders Örtendahl, som då
var verksam i Tyskland, skickade ritningar och såg till att växthuset byggdes
på en fabrik i Leipzig och transporterades till Sverige för uppsättning. Det stod
klart 1899 och året därpå var växterna
planterade. Hedersplatsen i mittenbas-
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sängen intogs av Victoria regia, men
hon skulle snart få konkurrens av en
större raritet.
År 1840 hade en fransk botanist rapporterat om en annan art av jättenäckrosen som han kallade Victoria cruziana
efter en boliviansk guvernör som hette
Santa Cruz. Många år senare gick det
upp för svensken Gustav O. A :n Malme
att den jättenäckros han sett på sina botaniska expeditioner i Sydamerika var
just Victoria cruziana, och inte den då
spridda Victoria regia. Han beslöt att resa tillbaks till platsen och skaffa frön,
men fann ﬂodbädden uttorkad när han
väl kom dit. Med lokalbefolkningens
hjälp fann han näckrosen på en annan
plats. Med största omsorg fraktade han

fröna hem till Sverige och sådde dem i
Victoriaväxthuset i Bergianska trädgården 1904. Där växer Victoria cruziana
sedan dess. Härifrån tar man upp de ärtstora fröna ur gyttjan och levererar dem
bland annat till den botaniska trädgården i Rio de Janeiro, som föredrar att få
dem från Sverige än att leta efter dem i
landets egna ﬂoder bland ormar och
krokodiler. Det är få utvandrade jättenäckrosor förunnat att bo kvar i sina ursprungliga hus, men i Bergianska trädgården huserar de i ett växthus som
klassas som byggnadsminne. Det tropiska klimatet med värme och hög luftfuktighet är problematiskt för byggnaden, som har renoverats åtskilliga gånger. År 2001 rekonstruerade Statens

fastighetsverk den tidigare järnornamentiken runt lanterninen och förhuset.
1900-TALETS PRÖVNINGAR

Uppdraget som professor Bergianus innebar dels att axla ansvaret för den Bergianska trädgården och dels att vara
professor vid Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avdelning. Veit Brecher
Wittrock pensionerades från museet
1904 och kunde därefter ägna all sin tid
åt trädgården. Hans efterträdare, som
tillsattes på sina forskningsmeriter, kom
i stället att ägna den botaniska forskningen större delen av sin tid.
Sedan 2002 innehas professuren av
Birgitta Bremer. ( Den som vill veta mer
om 1900-talets professorer Bergianus

rekommenderas att läsa Bergianska botanister – Bergianska stiftelsen och dess
professorer under första seklet, som utkom
1991.) Med tiden ändrades förutsättningarna för verksamheten, inte minst
ekonomiskt. Robert Fries lät bygga
orangeriet 1925–26, beläget innanför
den täta granhäck som planterades av
Wittrock som skydd för frilanden.
Byggnaden ritades av Erik Fant i klassicistisk stil, troligen med Linnémuseets
orangeri i Uppsala som förebild. Det
ﬁck funktion som tropiskt växthus, men
det murade huset klarade inte det fuktiga klimatet som växterna krävde. Efter
att växterna ﬂyttats över till Edvard Andersons växthus har det inretts som utställningslokal och sommarkafé.

Med medel från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse uppfördes en institutionsbyggnad, även denna ritad av Erik
Fant, som stod klar 1936. I dag är institutionen arbetsplats för professor Bergianus och trädgårdens ledning, administrationsavdelning och bibliotek. Här
ﬁnns också arkiv för tre herbariesamlingar, bland dem P. J. Bergius herbarier.
Under 1950-talet sökte allt färre elever till trädgårdsskolan, som upphörde
1956. De ekonomiska problemen blev
allt mer kännbara och trädgårdens
framtid var oviss. Efter långa utredningar köpte staten större delen av trädgården 1969. Växtförsäljningen från egna
odlingar var olönsam och upphörde
1979. Plantskolan har sedan dess varit
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utarrenderad. Sedan ett decennium fungerar Bergianska trädgården under en
ny organisation. Bergianska stiftelsen är
framförallt en forskningsinstitution under Kungl. Vetenskapsakademien, som
också driver Edvard Andersons medelhavsväxthus. År 1969 gick staten in och
köpte 20 ha av stiftelsens mark. Från
1979 är Stockholms universitet huvudman för den statliga delen. Delar av
verksamheten ligger fortfarande kvar
under Kungl. Vetenskapsakademien
som äger delar av marken och ﬂera av
byggnaderna; förutom Edvard Andersons växthus även institutionsbyggnaden och orangeriet samt professorsbostaden och Bleket.
EDVARD ANDERSONS VÄXTHUS

En man som gärna promenerade i Bergianska trädgården under 1900-talets
första decennier hette Edvard Anderson, ungkarl och grosshandlare i glas,
som på äldre dagar hade fått tid och råd
att njuta av dagarna. Det blev också en
och annan resa till Medelhavet. Han hade börjat som anställd hos en glasﬁrma i
Gamla stan, startade sen eget och blev
synnerligen framgångsrik. Företaget
ﬂyttade till allt större lokaler, den sista
adressen var ett eget hus på Själagårdsgatan vid Brända tomten. Edvard Anderson ﬁck burskap som borgare och
byggde sig en villa i Stocksund. På promenaderna i Bergianska trädgården
saknade han säkert det glashus med medelhavsklimat som Wittrock aldrig ﬁck
råd att bygga, men säkert fanns där också en omtanke om de frusna stockholmarna när Edvard Anderson beslöt att

Professor Veit Wittrock vid en av de
inbjudande viloplatser som anlades
längs Brunnsviken.

skänka Bergianska trädgården en vinterträdgård. När han gick bort 1936 hade han testamenterat hela sin kvarlåtenskap, inklusive glasﬁrman, värderad till
en miljon till Kungl. Vetenskapsakademien, som 1944 avyttrade ﬁrman och
placerade pengarna. Sedan hände ingenting under många år, tills den tidigare försäljningschefen i Edvard Andersons företag, Karl Wollenius, började
agera för ett bygge. Efter många års
uppvaktande ﬁck han ta det första spadtaget för växthuset i januari 1992. Det
byggdes efter arkitekten Per-Rune Semréns ritningar och invigdes i juni 1995.
Edvard Anderson gav detaljerade anvisningar: växthuset skulle rymma växter från Medelhavets klimat och « jäm-

förliga klimatområden » och entrén
skulle vara monumental, helst i antikiserande stil. Där skulle också ﬁnnas en servering med kaffe, läskedrycker, choklad
och bakelser, men ingen alkohol. Edvard Anderson skulle säkert vara överraskad men stolt och nöjd om han kunde se sitt växthus. På ca 1 100 kvm ryms
fem olika rum. Det stora centrala rummet ägnas åt Medelhavsområdets vilda
och odlade ﬂora. I rummets mitt ﬁnns
en liten trädgård som i sin form anknyter till den antika peristylträdgården,
det första rummet i en italiensk trädgård
med pelare och damm. I andra rum
ﬁnns växtsamlingar som återﬁnns utmed Nordamerikas västkust och i sydvästra Australien. Ett rum visar molnskogsﬂora från bergen i tropikerna, med
inslag av bland annat ormbunkar, kallaväxter, orkidéer och epifytiska kakteer.
Två extra rum om sammanlagt ca 400
kvm byggdes i anslutning till Medelhavsrummen för att rymma trädgårdens
tropiska växter och framför allt nyttoväxter från varmare länder. Liksom
delar av personalutrymmen och förökningshusen förhyrs de av Stockholms
universitet.
Det bekymmersamma 1900-talet slutade alltså väl. För ett sekel sedan deklarerade Wittrock att Bergianska trädgården inte skulle vara « någon förlustelseort vare sig af det ena slaget eller det
andra », promenadvägarna skulle trampas av botaniskt intresserade. I dag är
det givet att trädgården ska vara en
plats för såväl botaniskt intresserade
som för den som bara vill promenera eller hämta inspiration till den egna täppan. Bergianska trädgården skyddas
som ett byggnadsminne, men det betyder inte att tiden står stilla. Wittrocks
plan med promenadvägar, trappor, insprängda rabatter, dammar och sittplatser är en del i den nya trädgården, som
numera ingår i Nationalstadsparken.
Utmed Brunnsviken, genom Bergianska
trädgården och längs Ålkistan och
stranden av Värtan går Hälsans stig, ett
sammanhängande promenadstråk som
bjuder på omväxlande naturupplevelser
året runt. KV

Stora Gustafsborg är ett sommarnöje
från mitten av 1800-talet. Efter åratal
av förfall renoverades det för några
år sedan av Statens fastighetsverk
och används i dag av Naturens hus
för pedagogisk miljöverksamhet.
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Den italienska terrassen med utsikt över Brunnsviken byggdes upp kring en ännu kvarstående knotig fura.
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