En parkvandring
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Den besökare som under 1800-talets första hälft färdas till
Baldersnäs kommer i allmänhet söderifrån, oavsett om han eller hon
kommer från Uddevalla, från Bäckefors bruk eller från hamnen i Köpmannebro som vänerskutorna från Göteborg anlöper. Vid Laxsjöns
utlopp går vägen över Långbron, som med sina kallmurade gråstensvalv korsar den fritt forsande Upperudsälven. Härifrån går vägen på
sjöns östra sida, omsluten av skog, tills man vid Ekebolsviken åter
kommer i kontakt med vattnet. Här, strax innan man kommer ut på
Baldersnäshalvön, löper vägen på en bergsavsats som ger utsikt över
viken. På en klippa på andra sidan viken ses den yttersta utposten i
Baldersnäsparken - det kärva Stentornet, flankerat av vresiga tallar.
Tornet står på halvöns södra udde som en vaktpost mot sjöfarande. Det
är ett fyrkantigt torn murat av sten som brutits i trakten, med tak av
svart skiffer. De spetsbågiga fönstergluggarna bidrar till dess ålderdomliga och götiska karaktär.
Vägen går nu ut på Sjögärdet, där en jättelind står i ensamt majestät
ute på fältet. Det är Fredriks lind, uppkallad efter Wærns äldste son,
född 1819. Egentligen är det en krans med stora lindar som bildar en
lövgrotta med en bänk i mitten. ”Löfrik lind på fagert näs, Grönske den,
Spride skugga länge än!” skaldar Fredriks syster Elisabeth på en födelsedagshyllning långt senare. ”Spride skugga länge än” – vad är det som gör
1800-talet så skuggälskande? ”Skuggrika lunder” är i trädgårdsskildringarna från denna tid en ofta återkommande fras. Är det den ljusa hyn
som skall skyddas från solljus? Eller är det värmen i solen som är svår att
tåla i den även sommartid omfångsrika klädseln? Eller är idealiseringen
av den skuggrika lunden bara en kopiering av en sydländsk schablon,
som passar bättre i Medelhavsområdet än i Norden?
Efter Fredriks lind går vägen i rak linje mot Bränneriviken med
Laxsjöns vattenspegel och Baldersnäsuddens yttre del i fonden. Just
framme vid vattnet viker vägen av till vänster för att leda fram till en

Wid yttersta södra
Sundsbynabben muras ett
litet gråstenstorn & skiffertak.
Den stora Linden i Badstugugärdet förses med en sits
inwändigt och de yttre grenarne nedböjas i marken för
at ge rotskott, hwarmedelst
löfsalar formeras.

brant och hög klippa omsluten av höga granar vilket ger ett mäktigt och
högtidligt intryck. Några meter upp, tvärs över den släta klipphällen, är
värdens välkomsthälsning inhuggen i berget:
Hospes! Peninsula haec, cum amœna tibi ridet, Curas omitte! –
Gästvän! Halvön som skönt mot dig ler, bjuder dig sorgerna glömma!
Wærn är från sina studieår väl bevandrad i latin, och så är nog även
många av Baldersnäs gäster. Och är man inte det kan det ändå göra
detsamma. Om avsikten endast är att förmedla ett meddelande kan det
göras bättre på svenska. Genom att skriva på latin blir texten mer hemlighetsfull, mer svårtolkad och får en ytterligare dimension av dunkel
karaktär. Hälsningen gör lekfullt anspråk på att vara från en avlägsen tid
och en avlägsen kultur.
Vid sidan om den höga klippan är en stig som i form av en serpentinväg letar sig upp på berget . Där stigningen är för brant
finns stentrappor som underlättar vandringen. Nästan uppe
på krönet, på en smal avsats i berget, står Grankullesoffan,
en stenbänk som även går under benämningen Friarbänken.
Bänken har klippan som ryggstöd och är dold för omvärlden av
höga granar. En uthuggning mot nordost skapar ett utsiktsstråk
mot Laxsjön och över till Fjällsbergen på andra sidan sjön. Det är

gott om bänkar och soffor i parken på Baldersnäs. Och inte bara där –
även i skogarna runt omkring, vid bäckar och forsar, vid sjöar, vid högt
belägna utsiktsplatser eller bara vid en vacker plats. En viktig funktion
är givetvis att erbjuda vila. Men det är även ett sätt att ta en vacker plats
i anspråk, att göra naturen till något mer än bara natur, till en befolkad
och besjälad plats. Soffan i naturen ger platsen en ny och förmänskligad identitet. Dessutom erbjuder sittplatsen tillfälle till kontemplation.
Vandringen i den stora landskapsparken är gjord för eftertanke.
Från Grankullesoffan ringlar stigen vidare upp till bergets krön, där
Kiosken är belägen. Kiosken är uppförd i orientalisk stil, likt en pagod i
flera våningar med vackert målade, utsvängda tak. Den kontrasterar med
sin exotism mot dess nordiska omgivning med berg och barrträd. I detta
torn kan man, på bekvämt avstånd från gårdens huvudbyggnad, inta sitt
eftermiddagste med utsikt över granar, lärkträd och exotiska barrträd
och vidare ut över Östra siön, Laxsjöns östra och mest vildmarksbetonad
del.
Från Kiosken kan man gå en bekvämare väg tillbaka och kommer då
strax in i Ädelträdsparken som sträcker sig utmed Brännerivikens västra strand. Stråk av kalklerskiffer gör växtplatsen gynnsam. Området
är dessutom skyddat från de kalla nordvästvindarna och gynnas av när-

Ett högt lusthus eller observatorium uppsättes i södra
ändan af berget ofvan för
bränneriet och göres från
trädgården dit en parkwäg
som å andra sidan sänker sig i zickzack ned mot
landswägen. Grankullen
häromkring uprödjes från
torra trän och smärre
enbuskar, de större dito blott
uppqvistas, och berget bör ej
göras kalt.
Wid parkwägen till
Kiosken, sättas träd å ymse
sidor, Gran & Tallfrön,
Larix med flere barrträdsfrön sås i bergen däromkring.

Wid sjöstranden nedanför trädgården är …
någon sprängning tillfälle at få en wacker Grotta
och skulle en esplanade
formeras därutanföre
i siön, och inwändigt
schatteras med grå och
swart färg.
Sjögrottan fördjupas,
ingången muras om i
Egyptisk stil, wattenkonst anbringas fr. ett
hol midt öfver.

heten till sjön, som gör att höstfrosten kommer senare här än på andra
håll.
Plantering av importerade träd och buskar är en av Wærns favoritsysslor. I Svenska Trädgårdsföreningens årsskrift från 1834 redovisar han
närmare 600 olika arter, sorter och varieteter av träd och buskar som han
planterat i parken sedan 1826. Av dessa erhåller ett 50-tal vinterskydd i
form av täckning och inlindning av stammen med halm. Wærn redovisar att 24 sorter trots vintertäckning har gått ut men nyplanterats igen,
endast 5 sorter har dött trots två eller flera återplanteringsförsök. Wærn
är optimistisk och hoppas att planteringarna kan ”bidraga att skingra
rådande fördomar, rörande vårt klimats förmodade oegenhet mot nästan alla
de tempererade zonernas växtalster.” Denna optimism kommer dock inte
att bestå. Vinter 1838 skulle drastiskt förändra Wærns syn på de importerade växternas härdighet.
I stället för att fortsätta den breda parkvägen rakt fram väljer vi nu en
mindre parkväg som går närmare sjön. När vi rundar en hög klippa som
skjuter ut mot vattnet öppnar sig överraskande en port i berget, vänd
direkt mot sjön. Porten är låg och avsmalnande uppåt likt ingången till
en egyptisk grav. Eller är grottan, med sin öppning vänd mot vattnet, ett
hem för sjörået?
Sjögrottan är ett av de vackraste inslagen i Baldersnäsparken. Det är
skumt i den djupa och svala grottan, men solglittret från vågorna utanför
dörren som reflekteras i grottans tak kommer daggdropparna som klär
väggar och tak, att skimra och glänsa svagt i stenens röda och lavarnas
grönvita färg. Från en åder i berget faller små droppar från takets mitt
och åstadkommer ett vemodigt ploppande när de når en grund bassäng
som är infälld i grottans golv. Den vandrare som under heta sommardagar söker vila på de svala stenbänkarna därinne, förnimmer starkt kontrasten mellan solskenet över viken utanför och det stilla ljusdunklet i
grottan, den livfulla vattenytan och den livlösa klippväggen, det fria och
det bundna. Romantikens ande bor i Sjögrottan.
Sjögrottan har en släkting i Strandgrottan vid Rosersbergs slott utanför
Stockholm. Hertig Karls gemål ger följande beskrivning av Strandgrottan:
”En naturlig grotta invid stranden här i parken hade hertigen låtit försköna
genom att kläda den invändigt med flätad mossa samt ditställa bänkar. Då
grottan var färdig, uppfördes där av några bland våra uppvaktande en liten
pjäs på vers med ämne från vikingatiden.”

Från Sjögrottan går vi åter ut i det skarpa ljuset och är snart vid X:et
– en halvrund terrass med järnräcken och bänkar - den korsningspunkt
där parkvägen utmed sjöstranden möter den raka väg som i trädgårdens
huvudaxel leder upp till corps de logiets portik. Ett årtal i ett väldigt
stenblock vid sidan om vägen visar att denna väg anlades 1826. Vägen
upp till huvudbyggnaden är kantad av den stora trädgårdens kvadratiska
odlingskvarter. Trädgården är till stor del en försöksodling för bärbuskar och fruktträd och här finns många av de buskar och fruktträd som
Wærn rapporterade om i Svenska Trädgårdsföreningens årsskrift 1834.
Men här finns även köksväxter för det stora hushållet på Baldersnäs. I
trädgårdens södra del är orangeriet med sin lilla orangerieträdgård framför. Orangeriet innehåller både sydländska växter som tillbringar all sin
tid inomhus och växter som sommartid flyttas ut i trädgården.
I drivhusen förkultiveras det som senare skall ut i trädgården, men här
odlas även persikor, ananas och vindruvor.
Vi går inte upp till huvudbyggnaden ännu utan väljer parkvägen som
leder till Ekekullen norr om trädgården. En sommar 1809, under Carl
Fredrik Ugglas tid på Baldersnäs, såg hans syster Maja, Carl Fredrik
Wærns mor, de möjligheter som denna kulle med sina redan då stora
ekar erbjöd. Hon lät dra fram gångvägar, ordna sittplatser och genom

planteringar och uthuggningar skapa ett romantiskt sceneri så som hon
tidigare gjort på Ön i Billingsfors på andra sidan sjön. Maja Uggla dog
i Stockholm 1816. När Wærn 1823 blir ägare till Baldersnäs reser han
på krönet av Ekekullen en 3 meter hög obelisk med inskriptionen ”Till
minne av en kär moder, + 1816”. Stenen flankeras av två stenbänkar på
vardera sidan. Detta är parkens enda inskription på svenska. Därigenom
kanske Wærn ville säga att just detta är på allvar, det ingår inte i den lek
med tid och rum som präglar resten av halvön.
På Ekekullen adderas efterhand en rad lustfyllda parkinslag. De
gamla, mäktiga ekarna är kullens främsta attraktion, och Wærn planterar nya ekar och bokar i stor mängd. Inte långt från minnesstenen uppförs Kägelbanan 1831, vilket kräver lite extra planering eftersom marken
här är allt annat än plan. En carousell av ansenlig storlek finner sin plats
på en terrass på kullens östra sida, troligen inspirerad av de trädgårdstidskrifter och handböcker som Wærn införskaffat. På kullens västra
sida är en klyfta i berget som med hjälp av några väldiga stenblock och
ett tak av grova grenar klädda med grästorv och mossa förvandlas till
Bergsgrottan, där små ormbunkar växer i grottans skrevor och sprickor.
Inifrån Bergsgrottan har man en vacker utsikt västerut över fälten och
den långa lindallén.

I kullen norr om
Trädgården där qvarnstensbordet är anlägges
en Kägelbana. Och under
Ekarne där österut nedanför
bygges en Carrouselgunga.
I Ekekullen anlägges en
wanlig swänggunga och en
dito, på sidorne ofvan som
carrouselen, likaledes en
lång, horizontalt liggande
stock att balansera på.

