
Försvunna buskar 
I den växtförteckning från 1834 som omnämns flera gånger i detta 
avsnitt framgår att Wærn planterade ett stort antal buskarter repre-
senterande viktiga släkten som kornell (Cornus), hassel (Corylus), try 
(Lonicera), schersmin (Philadelphus) och vinbär/krusbär (Ribes). Av 
dem finns inte mycket kvar idag. Även om en del av dem sannolikt är 
ganska kortlivade är nog huvudorsaken att de dukat under i konkur-
rens under de tider när skötseln av parken varit eftersatt. Det är synd 
eftersom flera av dem tillhör en grupp parkväxter som nu är försvunna 
på andra håll i Sverige och kanske även i utlandet. Booths plantskola 
som omnämns i inledningen var starkt involverade i utprovning av nya 
arter från framförallt Nordamerika. De växter som kom därifrån till 
Baldersnäs kan därför ha representerats av typer med så goda ärftliga 
egenskaper att de skulle haft intresse i dagens växtförädling.

Orangeriväxterna
Orangeriepoken på Baldersnäs fick som redan nämnts ett dramatiskt 
slut. Natten mellan den 5:e och 6:e december gick orangeriet tillsam-
mans med sina 5-6 000 växter upp i rök. Endast några murgrönor 
överlevde förödelsen. Åt eftervärlden finns bevarade ett antal akvarel-
ler av några av de växter som fanns i odling. Dessa akvareller är gjorda 
av Baldernäs trädgårdsmästare eller av gäster på stället. De samlades 
i en volym inbunden mellan pärmar av grön maroquin. Dessa akva-
reller finns återgivna i en liten upplaga tryckt på Arkitektur Förlag i 
Stockholm 1999. De är både artistiska och botaniskt pregnanta och kan 
ge oss en bild av den mångfald som under en relativt kort period av ett 
par decennier gladde ägarna och deras gäster. 
   Bland de växter som avbildats finns bland annat guldazalean (Då 
på latin kallad Azalea pontica aurantiaca men numera Rhododendron 
flavum). Det är en ganska härdig och mycket attraktiv vildazalea som 
växer vild i Kaukasusområdet och angränsande områden i Ryssland, 
Turkiet och Ukraina. Guldazalean, som första gången infördes 1792 
till England, var länge den enda, kända gulblommiga azalean tills man 
införde den närstående Rododendron molle från Kina. Mellan dessa 
uppkom strax en rad hybrider. En annan växt ur familjen ljungväxter 
som finns avbildad från Baldersnäs är daggbusken (då på latin kallad 
Andromeda pulverulenta men numera Zenobia pulverulenta). Det är en 



art skall numera kallas Agapanthus africanus. Den typ som avbildades 
är troligen identisk med den som fortfarande odlas som orangeriväxt 
eller placerad utomhus under sommaren. Det finns en vitblommig typ. 
Agapantus växer vild i Sydafrika.
   Från Mexiko och Guatemala kommer en annan lökväxt som avbildats 
på ett förnämligt sätt från Baldersnäs orangeri. Det är jakobsliljan (i 
ovannämnda bok benämnd Amaryllis formosissima men numera kallad 
Sprekelia formosissima). Jakobsliljan har glansigt blodröda blommor, 
påminnande om dem hos amaryllis, som framkommer före bladen. Den 
var ganska vanlig förr men ses numera sällan.  

låg buske som är vildväxande i östra USA. Den har blågröna blad och 
centimeterstora vita, urnformiga blommor. Dessa båda ljungsläktingar 
skulle sannolikt ha uthärdat vintrarna på Baldersnäs men det är inte 
osannolikt att de odlats i orangeriets kalla avdelning. Man var vid denna 
tid ibland osäker på hur härdiga de nyinförda växterna var och tog där-
för det säkra före det osäkra.
   Wærns dotter Elisabeth Petre har beskrivit orangeriet och branden av 
detsamma. Där nämner hon bland annat att kamelior spelat en viktig 
roll. Hon nämner att ”Kameliorna voro nog, utom ett par träd, av det 
gamla slaget med röda eller strimmiga, halvenkla blommor. De nämnda 
bättre träden hade aldrig blommat förrän Sternemann (dåvarande träd-
gårdsmästare på Baldersnäs) fick dem i sin vård, de voro då stora friska 
träd, 25 år gamla”. Kamelian introducerades i Europa  i början av 1700-
talet. Det var den japanska arten Camellia japonica och av japanerna 
selekterade former av den som först kom i odling. Det var sådana som 
odlades på Baldersnäs. När så de kinesiska arterna Camellia cuspidata 
och C. saluenensis kom i odling ungefär ett sekel senare inleddes ett 
korsningsarbete som gett upphov till tusentals nya sorter. Genombrott 
när det gäller kamelians härdighet innebär troligen att det kommer att 
finnas sorter på marknaden inom kort som är härdiga på friland i södra 
Sverige.
   Bland de växter som avbildas i ovannämnda bok är det en vedartad 
sådan som verkligen fångar ögat. Den är avbildad i maj 1835 och kallas 
Paeonia Moutan Det dåvarande artnamnet anses komma från namnet 
på ett berg Moutan-shan i Shanxiprovinsen där denna pionart var sär-
skilt rikligt förekommande. Av akvarellen att döma är det är en förädlad 
sort av buskpion med halvfyllda, rosa blommor. Sådana förädlade sorter 
hade först nått England ett halvsekel tidigare. Det var inte förrän i bör-
jan av 1900-talet man fann dess vilda förfäder .
   En särskilt elegant vildtyp blev funnen av den legendariske växtjägaren 
Joseph Rock vid ett stort lamatempel i Choni i sydvästra Gansu i Kina. 
På senare år har importen av förädlade buskpioner från Kina till Sverige 
ökat kraftigt.
   En örtartad växt som genom sitt imposanta bladverk och vackra 
blå blommor säkert väckte uppmärksamhet är agapantus eller som 
den också kallas afrikas blå lilja. Bland de akvareller som målades på 
Baldersnäs finns en Agapanthus umbellatus daterad till 1836. Denna 



E
Tablåer
ur ett herrgårdsliv

Carl Fredrik Wærn och hans hustru Betty Wæarn

En långsam procEssion rör sig sakta ifrån herrgården ner mot 
båthuset. Längst fram bärs kistan med den bortgånge brukspatronen 
Carl Fredrik Waern d.ä. som  skall färdas över Laxsjön en sista gång 
till Billingsfors kyrka. Kistan är täckt av granris och blommor. De båda 
stora dalbohundarna, Rask och Vaka, följer till allas förundran stillsamt 
efter.  Ett sorgens moln vilar över Baldersnäs, trots den strålande varma 
sommardagen, där de svartklädda sörjande avtecknar sig mot den prun-
kande grönskan. Kistan placeras i en särskild mindre båt med fyra livré-
klädda roddare och försvinner med ett hundratal följebåtar ut över det 
spegelblanka vattnet. En lätt bris kommer ifrån sjön och rör vid trädens 
kronor som är fulla av minnen.
   ”Förstår väl att det är le commencement de la fi” brukade Wærn 
skämtsamt säga och nu hade döden hunnit ikapp honom denna ljusa 
söndagsmorgon den 18 juli1858.
   Det är sorg i bygden…  Många långväga gäster,  underhavande, sme-
der från Bäckefors, sågare från Skåpan och många andra är inbjudna och 
samlas efter begravningen till långbord under kastanjerna norr om herr-
gården.  I den sorgetyngda tystnaden döljer sig ekon av de många fester 
som ägt rum under den tid som Carl Fredrik Wærn d.ä. och hans hus-
tru Betty Wærn levt på Baldersnäs. Nu väntar en ny epok. Betty Wærn 
har 17 år kvar att leva.
   Betty Melin är en mycket vacker kvinna. Hon är också en mycket ung  
kvinna då Carl-Fredrik Wærn första gången ser henne och bedårades av 
hennes skönhet. Han får hennes hand och för den unga kvinnan börjar 
i och med giftermålet med den 15 år äldre maken en livsresa som skall 
ta henne från Göteborg och ett skyddat borgerligt stadsliv till skogarnas 
och sjöarnas Dalsland och till Baldersnäs herrgård  som skall bli hennes 
hem, ja, hennes rike under många år.   

Ur ett brev date-
rat Göteborg den 13 
december 1817:

”Min ömt älskade syster! 
Jag är förlovad med Betty 
Melin! Detta skedde i 
förrgår. Försynen hör alla 
mina böner och jag är 
outsägligen lycklig!”



av kärlek : Carl Fredrik, Morten, Elisabeth, Christina och Wilhelm. 
   Den herrgård som väntar Betty Wærn uppfördes av Carl Fredrik 
Uggla 1796 – ett brett och långt tvåvåningshus under valmtak av skif-
fer. Husets stolthet blir den övre våningens stora salong med hand-
målade, skimrande  tapeter som importerats från Kina. Där framställs 
i en fortlöpande serie runt väggarna kinesernas handel och näringar : 
risodling, sidenvävnad och silkesfärgning, porslinstillverkning, åker-
bruk och köpenskap. 
   Där hänger också Beecheys porträtt av löjtnant Claes Qvist, följ-
den av en uppmärksammad romantisk historia om hur denne galante 
kavaljer från 1760-talets Stockholm under en resa genom Dalsland 
plötsligt blir sjuk. Carl-Fredrik Wærns mor, Maja Uggla, är bara 
en ung flicka när hennes föräldrar Leonard Magnus Uggla och 
Anna-Märta Taube tar emot den sjukdomsdrabbade resenären på 
Billingsholm, herrgården på Ön i Billingsfors. De unga blir förälskade 

   I brevet till systern Stina Hülphers i Stockholm ber Wærn vidare: ”Av 
juvelerare och i den engelska vägen får jag en del här, men franska och 
sidenvaror finnas ej. Köp vad du tycker bäst passa en skön flicka, 15 år, 
med mörkt år och mörkblå ögon. Nu går jag in till henne. Och så Gud 
välsigne dig, trogna syster!” 
   I systerns svar får han veta: ”En rosa schal av så kallad indisk crêpe 
skall bli rätt söt bredvid det mörka håret och ögonen, en randig silkes-
florsklänning – också ljusröd – med vitt sidensars till underklänning …” 
   Carl-Fredrik är en överlyckig man där han vandrar  « fièrement på 
gatorna med la bien aimée under armen ! »  Det blev också ett långt och 
harmoniskt äktenskap. 
   De kärleksbrev som utväxlats mellan de två följde Betty Wærn i gra-
ven. Endast ett finns bevarat där hon uttrycker sin längtan efter sin dyr-
bare make och sin kärlek till sin trognaste vän, sitt allt på jorden. Av de 
15 barnen hon fött överlever endast 5, som växer upp i ett hem  präglat 



« Lustigt mod.
Lätt blod,
Öppen blick, af tårar ej skymd,
Växlande utsigt i gränslös rymd ;
Å bergshöjd
Lif med fröjd … »

Geijer, som liksom många gånger tidigare besöker familjen som vän 
och kollega till Wærn i riksdagen, slår sig ner vid fortepianot. Han har 
skyndat sig in i salen just hemkommen och helt  begeistrad efter en färd 
från Svaneholm. Han låter fingrarna söka de rätta tonerna och återkalla 
stämningen : Vinden ruskar i vagnens sidostycken som är täckta av 
läder. Hästarna kämpar upp över höjderna. Högst uppe på åsen stan-
nar de till  och tonen från luren letar sig bort bland bergen. Det är en 
vacker, stämningsfull  och lugn kväll. Geijer  ser ut över det storslagna 
landskapet som är Dalsland, och han fortsätter : 

« Åt skyn opp
Med glädtigt lopp
Liten fågel sig svingar så fort.
Vattnen ock hasta från ort till ort.
Molnen grå
Vanka,gå

Ur det fjärran dunklande blå
Bilder mig vinka och ljud mig nå.
I lockande toner. Vart dragen i mig ?
Friskt framåt på hoppets blånande stig !

Alla applåderar livfullt och gläds åt att ha varit med om det första fram-
förandet av « Vallgossens Visa » .
   Baldersnäs utstrålar en tjekovsk känsla, ett lantligt lugn – en enkelhet 
mot en sofistikerad bakgrund skapad av  C. Fr. Wærn. Hans sociala 
engagemang gör det möjligt för arbetslösa och fattiga att finna en fristad 
under uppbyggnaden av Baldersnäs. Aldrig nekas någon mat av Frun 
eller Patron. Den husjungfru som gör så har ingen plats på gården. Hela 
miljön ger intryck av en patriakalisk anda av omhändertagande. 1837 

men gästens frieri avvisas av föräldrarna. Maja Uggla gömde sin ung-
domskärlek i sitt hjärta och när hon sent i livet försöker förhöra sig 
om den stilige löjtnant Qvist visar det sig att han avancerat till övers-
telöjtnant i Royal Artilleri i England. Han bedyrar henne sin vördnad, 
saknad och ömhet genom att sända sitt porträtt.  Och så det bitter-
ljuva slutet då  Maja Uggla gör sig redo att lämna detta jordeliv och 
ber om att få porträttet upphängt vid sin bädd,  så att hon kan vila sin 
blick på sin ungdoms förälskelse.  
   Någon spelar nu trevande några Mozart-toner på ett fortepiano och 
i den förgyllda spegeln skymtar husets Fru Betty och hennes syster 
Mamsell Olivia. Mamsell broderar ett blomstermotiv på stramaljen i 
sin stickbåge. Kanske hämtar hon färgskalan från blomsterprakten som 
möter hennes blick utanför de höga fönstren. 
   Ett livfullt samtal hörs från rummet intill. Där föreställer motiven 
på väggarna scener ur den franska revolutionen. På bordet ligger tid-
ningar, journaler, planschverk och kartor av alla slag. Allt vittnar om 
ett intresse av att följa med i tidens händelser. De många utländska 
gäster, vänner och besökare som strömmar genom Baldersnäs gör att 
informationen om tidens händelser och uppfattningar ger näring till 
rika diskussioner. 
   Det är Carl Fredrik Wærn och hans svåger grosshandlare Melin som 
samtalar om ett förslag  till en total reform av representationen i riksda-
gen. Grosshandlarens kinder glöder av iver när Mamsell Olivia avbryter 
herrarna med ropet : « Vem kommer här ?  Det måste vara en utlänning 
! » Åkdonet stannar tvärt.  « Engelsman, fransman eller tysk – han är 
mig lika välkommen ! «  svarar Wærn.  Den oannonserade gästen är en 
tysk herre som förirrat sig i de vackra omgivningarna och nu ber han 
om att få stanna några timmar på det vackra Baldersnäs. Det vill Wærn 
inte veta av.  « Tills i morgon, till att börja med »,  och strax erbjuder 
Mamsell Olivia en promenad eller snarare en fotresa, som gästen väljer 
att rubrisera upplevelsen. Hon visar honom runt halvön som besöka-
ren i en senare reseskildring beskriver som en konstens mästerverk ! 
Denne 1840-talets globetrotter, som visar sig vara Landgerichtsasessor 
Kammerherr von Wedderkopp säger vidare : « Aldrig skall jag för-
glömma de stunder jag tillbragte i kretsen av desa älskvärda människor 
! »  I gästboken noterar han flera av tidens berömdheter ;  A.Fryxell, 
Berzelius, L.J. Hierta och inte minst Erik Gustaf Geijer : 


