Baldersnäs

- romantikens nedslag i Dalsland

I

”I klippan, som tvärbrant höjer sig på ena sidan av vägen, medan
på den andra sjön öppnar en glittrande vik med lummiga stränder och
vid utsyn mot blåa berg, står en latinsk sentens: ’Hospes, peninsula hæc
cum amœna tibi ridit curas omitte’. – ’Gästvän, halvön, som skönt mot
dig ler, bjuder dig sorgerna glömma’. Som den står där ännu idag, halvt
övervuxen med mossa och lavar, och ser ut över det leende näset under
sitt bräm av höga, mörka barrträd, gör den ej blott en starkt romantisk
effekt, den ger mer än så. Den talar med en röst ur det förgångna om
vad anläggaren ville med sitt verk, och den kunde stått som motto inte
bara för denna utan för en hel tidsålders trädgårdar. Det är nyckelorden,
som öppna för oss romantikens värld vid ingången till parken: här slutar
vardagens omsorger på mödans åkerfält, här får man träda in i de svala
lunderna på fridens och vilans helgade mark, in i ett förlovat land, där
dikten, drömmen, illusionen gjuta sitt skimrande dagerspel över en skön
natur och adla materien till högre verklighet – halvön, som skön mot
dig ler, bjuder dig sorgerna glömma.
Ur de lummiga trädkronorna på kullens topp reser Kiosken sitt höga
utsiktstorn med svängda tak; i sluttningen ovanför vägen skymta orangerier och vinkast, ananasdriverier, volièrer och persikohus fram mellan
ädelträdsparkens prunkande lövmassor av plataner och blodbok, robinier
och valnötsträd.--- Man ser ut över stora, mjukt sluttande gräsplaner
över vilka klippta, raka alléer och slingrande gångar föra till lusthus
och utsiktsplatser, till kanaler, badhus och grottor vid stränderna. I
norr ses den Turkiska paviljongen spegla halvmånen på sitt tak i den
lugna viken; på kullen där bortom höjer Rotundan sin kukpol mellan
träden. Nere vid sjön skymtar bortom båtallén båthusets bassäng och
dess smala torn – på andra sidan näset spänner Parasollen sitt exotiska
tak över den runda syrénklädda holmen, och strandvägen klättrar över
klipporna i söder bort mot vildparken kring Stentornet. --- Men runt
om näset, speglande all dess skönhet i vårens knoppning, i sommarens

prakt, i höstens rika färgskrud och i vinterns dräkt av rimfrost och snö,
sluter sig Laxsjön. Och vid varje steg man går på Baldersnäs öppna
sig nya utsikter över uddar och vikar, holmar och näs, och som en ram
kring de växlande tavlorna stå bergen höga och blå.”
Så inleds beskrivningen av Baldersnäsparken i praktverket Svensk
Trädgårdskonst från 1932. Den romantiska parken på Baldersnäs i
norra Dalsland växte fram under loppet av 1800-talets första hälft. I
Dalsland, ”den ringaste juvelen i Moder Sveas krona”, var man inte van
vid stora gester och vidlyftiga byggnadsverk. Under de århundraden
då Sverige, Danmark och Norge låg i ständiga strider om skiljelinjen
länderna emellan var Dalsland en osäker gränsbygd med upprepade
räder över gränsen. Dessutom var landskapets norra del liksom idag
skogig och saknade förutsättningar för stora jordbruksegendomar. Här
fanns inga gods och herresäten som i Västergötland eller Värmland.
Levnadsförhållandena var knappa och lämnade inte mycket utrymme
för några utsvävningar i vare sig byggnadskonst eller trädgårdskonst.
Därför var det så mycket märkligare att en av landets på sin tid största parker kom att anläggas i dessa skogsbygder. Här omformades den
dalsländska naturen med hjälp av stenbrytning och sprängning, genom
plantering av träd i tusental och genom utplacering av lusthus och
paviljonger till ett ideallandskap, som hämtat från fantasins och teaterns
värld. För folket i bygden, som inte varit långt utanför den egna socknen, var detta en märklig skapelse. Men de var inte helt ovana. Den lilla
engelska parken vid bruksherrgården i Billingsfors på andra sidan sjön
hade redan funnits några årtionden dessförinnan, och på friluftsteatern
i parken hade smeder och kolare medverkat i uppförandet av lustspel av
Molière och Holberg.
Parken på Baldersnäshalvön anlades i den engelska, romantiska stilen. Men den dalsländska parken blev något av en invertering av sina
engelska förebilder, med det tämjda och det otämjda i ombytta roller. I
England hade industrialiseringen nått betydligt längre än i Sverige och
i synnerhet mycket längre än i det avlägsna Dalsland. I det genomkultiverade engelska landskapet blev den romantiska parken något av en
refug, ett minnesmärke över en lantlig jungfrulighet som gått förlorad,
ett reservat för ett förlorat landskap. I den engelska parken i England
återskapades den vildhet som inte längre fanns i landskapet utanför: det
kunde vara dunkla lunder, hemlighetsfulla tjärn, dramatiska terrängfor-

mer, vattenfall, ruiner och omkullfallna träd – i det uppodlade engelska
landskapet representerade parken den otämjda naturen, det vilda, det
bortglömda. På Baldersnäs var det nära nog tvärt om: den vilda naturen
fanns ännu i överflöd runt om parken – och trängde sig ständigt på.
Parken blev i stället en civilisationens utpost i en otämjd omgivning, ett
arkadiskt fantasilandskap präglat av kultur, odling och förfining. Invid
de eleganta promenadvägarna på den idylliska halvön grävdes varggropar med spetsade pålar och levande bete. Vildmarken fanns alltid nära
inpå.
Baldersnäs park anlades inte inom ett väl avgränsat område, som t.ex.
dess föregångare på Gustav III:s Haga eller Drottningholm. I stället
växte parken från huvudbyggnaden ut i landskapet för att först ta hela
halvön i anspråk och sedan vandra vidare in i skogen och över sjön till
omgivande stränder. Men det var en park som var sammanvävd med
jordbrukslandskapet. I Frankrike kallades detta Ferme ornée – den
förskönade lantgården. Jordbrukslandskapet anpassades till parken och
parken till jordbrukslandskapet. Fälten där lantarbetarna sådde och
plöjde var även ett parklandskap. Skönheten fanns i vardagen. Detta
gällde inte bara jordbrukslandskapet. Även industrimiljöerna i form
av järnbruken och deras omgivningar ingick i försköningsprojektet. I
larmet och röken från hammare och smedjor anlades promenadvägar,
utsiktsplatser iordningställdes och små paviljonger byggdes. Kanske
nyttjade brukets smeder sällan eller aldrig dessa anläggningar, men
brukspatronen och hans sällskap såg det vackra och tjusande i bruksmiljön. Samtidens konstnärer valde gärna bruksmiljöerna för sina idylliserande framställningar. Såväl järnbruket i Billingsfors som sågverket
i Skåpafors på andra sidan sjön finns i flera avbildningar från tiden
omkring 1800. Det fanns en skönhet även i nyttan och vardagen.
De flesta insatser som tillsammans skapade den stora landskapsparken på Baldersnäs utgjordes av ”förbättringar” och tillrättaläggande av
sådant som naturen inbjöd till en vidare bearbetning. ”Naturförädling”
och ”naturförsköningskonst” var tidens modeord. ”Förbättringarna”
kunde bestå i framröjning av en vacker utsikt, anläggande av en parkväg, exponering av en dramatisk klippa eller skapande av ett vattenfall.
Ett exotiskt lusthus kunde utgöra en dramatisk kontrast i naturen, men
i första hand skulle skönheten och dramatiken i landskapet framhävas
så att det gav ett naturligt intryck.

