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ABSTRACT 

This essay, Jacobsberg – a Landscape Garden and a Cemetery is a documentation and a 

historical analyze where I’ve been focusing on the development of the landscape garden in 

Sweden in relation to a garden called Jacobsberg. The garden was built close to Visby on 

Gotland in the early 1800s by the assessor Jacob Dubbe, but has since been almost 

forgotten. My survey aims to depict the circumstances surrounding the creation of 

Jacobsberg. In what purpose was it built? I’ve also been examine the historical context of 

the garden’s origins with the intention to define and confirm its architectural style.  

 The essay comprises two major parts, where the first part deals with the history behind 

Jacob Dubbe and Jacobsberg, and contains an illustration of the assessor’s life and of the 

garden’s original structure and shape. The chapter also comprises basic descriptions of the 

flora and of the different buildings in the area, and shows how the shape of the garden has 

been changing over the years.  

 The second part begins with a presentation of the present state of Jacobsberg. The 

review applies experiential dimensions and other observations that haven’t been visible 

during the literal examinations. The monuments and the fundamental structure of the 

garden are analyzed and explained in relation to the coeval context. The landscape garden 

as architectural idea, its development and variations are discussed, including its relation to 

the graveyard and the tomb. The section also deals with specific traditions and tendencies, 

such as the increasing enthusiasm for the nature and the altered attitude to the cemetery 

and the grieving, which were developing in Sweden and Europe during the current period.  

In the final part of the second chapter I discuss the relation between Jacobsberg and the 

mansion Rosendal, which were the home of Jacob Dubbe and his wife. In this section I use 

Michel Foucaults concept heterotopia to understand and disclose concealed characteristics 

of the garden and to understand its function as a both reflecting and critical sphere.     

 The essay shows that Jacobsberg originally was a landscape garden with organized parts 

and a cemetery at the same time. Such structure were common in the Swedish version of 

the landscape garden, except from the cemetery-part, which is a quite unique component in 

this national form. The examination also shows that it is possible that Jacob Dubbe was the 

architect of his own park.    
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING  

I uppsatsen Jacobsberg - Lustträdgård och begravningsplats. En dokumentation, 

trädgårdshistorisk studie och funktionsanalys har jag gjort en grundläggande undersökning 

av trädgården Jacobsberg på Gotland, som anlades av assessor Jacob Dubbe under 1800-

talets första decennier.   

 Studien har genom analyser av litteratur och befintligt material resulterat till att 

anläggningens stilistiska tillhörighet har kunnat identifieras, då ett flertal av de 

ursprungliga inslagen har överensstämt med landskapsparkens stilideal, med betoning på 

dess utformning i Sverige. Trädgården har också kunnat bekräftas vara en 

begravningsplats. Genom arbetets gång har tänkbara inspirationskällor resonerats fram och 

väsentliga kontextuella omständigheter synliggjorts. Strömningar som kan haft betydelse 

för Jacobsbergs tillkomst och utformning. 

 Med undersökningen har jag strävat efter att placera Jacobsbergs i en trädgårdshistorisk 

kontext och försökt fastslå dess funktion som park, i syfte att uppmärksamma dess 

kulturella betydelse på Gotland. Arbetet kan möjligen också bidra till att öka förståelsen 

för den landskapsarkitektoniska utvecklingen, och dess betydelse i konstvetenskapliga 

sammanhang.        
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1. INLEDNING 

Utanför Follingbo, ungefär en mil öster om Visby på Gotland, ligger sedan 1800-talets 

början en trädgård kallad Jacobsberg. Området har anlagts intill en bergsplatå i kant med 

Follingbodalen, vilken anses vara en av Gotlands bördigaste trakter. Här brukades 

trädgården som rekreationsplats efter assessor Jacob Dubbes (1769-1844) initiativ, som 

uppförde området i anslutning till sin bostad Rosendals gård.  På Jacobsberg byggdes även 

ett flertal olika byggnadsmonument, däribland ett lusthus, en vaktstuga samt ett gravkapell.  

 I samband med Dubbes bortgång 1844 övertogs ansvaret för Jacobsbergs underhåll av 

hans huvudarvinge och systerson Jacob Adolf Hägg. Enligt Dubbes testamente avsattes en 

summa på 6,666 riksdaler riksmynt för skötsel av lustträdgården, men då Hägg misskötte 

sitt uppdrag dröjde det inte länge förrän anläggningen började förfalla.1 Upprensningar i 

trädgården och renoveringar av byggnadsmonumenten har emellertid gjorts sedan dess, 

exempelvis 1869 då en omfattande restaurering av anläggningen genomfördes, men sedan 

1958 har området närmast stått orört.2  

 Det är därmed inte så märkligt att man knappast hittar till Jacobsberg idag. Parken är 

inhägnad av skog och vildvuxna snår, byggnaderna är övervuxna av klätterväxter och 

buskage. Dessutom saknas vägledande vägskyltar i närheten. Detta har medfört att endast 

ett fåtal, insatta personer känner till att trädgården existerar idag.     

 Sommaren 2011 lyckades jag ta mig till Jacobsberg med hjälp av en väns direktiv, ett 

besök som gjordes strax efter att jag hade tagit en kandidatexamen inom trädgårdsdesign 

på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Jag var därmed nyutbildad trädgårdsingenjör 

med både växtkunskap och trädgårdshistoria färskt i minnet. Det dröjde inte länge innan 

jag fattade intresse för anläggningen, jag upptäckte inplanterade växter och lade märke till 

områdets i grunden utstuderade struktur. De faktorerna gav mig anledning att tro att parken 

kunde placeras i ett specifikt trädgårdshistoriskt sammanhang.  

 Trots att det har passerat mer än två år sedan jag gjorde mitt första besök av Jacobsberg 

har intrycket från vistelsen aldrig bleknat. Därför bestämde jag mig slutligen för att ta itu 

med mina iakttagelser inför den här uppsatsen och göra en genomgående undersökning av 

Jacobsberg som plats och park. En ytterligare faktor som bidrog till att öka mitt 

                                                           
1 Gustaf Collberg, ”Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg i Follingbo socken på Gotland”, 

Gotländskt arkiv, nr. 11, 1939, s. 59ff 
2 ”Handlingar rörande Jacobsberg. Brevförsändelse till Anders Lyth” 1996-11-19 Dnr 291 Gotlands Museum, 

Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek 
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engagemang för ämnet var vetskapen om att området saknade skydd som kulturminne. 

Möjligen kunde det här arbetet bidra till att lustträdgårdens kulturella betydelse 

uppmärksammades och återupplivades. Med dessa tankar återvände jag till Gotland i juni 

2013, målmedveten och fylld av förväntan.             

1.1 Syfte och problemformulering 

Eftersom Jacobsberg till stor del är ett outforskat område syftar min uppsats till att vara det 

inledande arbetet i ett potentiellt sett större projekt. Syftet har varit att fastställa områdets 

stilistiska inspirationskällor samt att kartlägga anläggningen inklusive dess växtbestånd, för 

att därigenom få klarhet över parkens trädgårdshistoriska ursprung. Jag har studerat 

parkens övergripande strukturella drag och dess funktion som både begravningsplats och 

lustträdgård, samt försökt klarlägga vilka förändringar av trädgården som har gjorts genom 

århundradena och resonerat kring vad dessa omformningar har fått för betydelse för 

parken. 

Jag har också försökt besvara frågan hur Jacobsberg som park och begravningsplats kan 

förstås i relation till paret Dubbe samt till deras bostad Rosendals gård. Godset ligger i nära 

anslutning till trädgården men platserna äger helt olika egenskaper. Sådana olikartade 

symboliska och emotionella funktioner har analyserats med hjälp av Michel Foucaults 

begrepp heterotopi.  

1.2 Teori och metod 

Jag har gjort textanalyser av såväl tryckt som arkiverat material rörande Jacobsberg, men 

även dokument angående Jacob Dubbes liv har studerats. Jag har analyserat bilder och 

ritningar som jag har funnit i arkiv och litteratur. I såväl text- som bildanalyserna har jag 

sökt efter faktorer rörande parkens tillkomsthistoria i syfte att finna tänkbara 

inspirationskällor eller orsaker till varför Jacobsbergs park har anlagts. 

Jag har också gjort intervjuer av dagens ägare av Jacobsbergsområdet, Kristina Fritz. 

Jag kom i kontakt med henne under arbetets inledande fas och vi hade då återkommande 

telefonkontakt. Fritz hade grundläggande kunskap om paret Dubbes och parkens historia, 

samt kunde hänvisa till relevant material.  

Arbetet inleddes också med att jag åkte till Jacobsberg för att göra en analys av dess 

växtbestånd och anläggningar. Genom inventering och dokumentering av områdets 

struktur och flora kunde jag urskilja växter och byggnadsmoment vilka bidrog med 
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intressant information. Genom en identifikation av växtbeståndet, där både den inhemska 

och den inplanterade floran med inbördes arrangemang undersöktes, kunde jag dra 

slutsatser angående parkens stilistiska tillhörighet. Liknande information kunde utläsas ur 

de olika byggnadskonstruktionerna. 

 Sammantaget gav analyserna av områdets växtmaterial och anläggningar, av bevarande 

dokumentationer, ritningar, arkivmaterial samt av historiska och samtida beskrivningar, en 

god bild av anläggningens ursprungliga gestaltning och användning. Inför arbetet gjorde 

jag också litteraturstudier av texter om landskapsarkitektur, idéhistoria samt 

trädgårdshistoria med fokus på dess utveckling och utformning i Sverige. 

 Ett delmoment i undersökningen har varit att tolka Jacobsbergs symboliska och 

emotionella funktioner genom Michel Foucaults begrepp heterotopiska sfärer. Foucault 

formulerade tesen första gången 1966 i förordet till boken Les Mots et les choses.3 

Foucault menade att man kunde definiera platser, rumsligheter, genom att lokalisera och 

befästa deras positioner i tillvaron, vad de hade för syften och hur de stod i relation till 

själva varat. I texten Of Other Spaces – Utopias and Heterotopias från 1967 utvecklade 

Foucault denna idé och lade fokus på de platser, fysiska eller metafysiska, som han kallade 

för heterotopiska områden.   

 En heterotopi samexisterade och stod i relation till rumsligheter, men ifrågasatte och 

motsade dem simultant. Foucault pekade på att kyrkogårdar, parker, fängelser och 

semesterorter kunde ses som sådana olika former av heterotopier.4 Enligt Foucault 

fungerade heterotopin även som en slags beskrivning av ett specifikt system. Genom dess 

position i samhället gick det att studera, analysera och avkoda de sammanhang de befann 

sig i, då de både avspeglade och ifrågasatte sin kontext. 

 I min uppsats har jag, genom begreppet, försökt utkristallisera Jacobsbergs inneboende 

funktioner. Vilka av parkens egenskaper synliggörs då vi studerar den i förhållande till 

Foucaults heterotopi-begrepp?  

  

 

  

 

                                                           
3 Michel Foucault, The Order of Things, New York: Random House, inc., 1970, s. 17  
4 Michel Foucault, "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias", Neil Leach (red), 

Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, New York: Routledge, 1997, s. 330ff 
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1.3 Material 

På Landsarkivet i Visby finns bevarade dokument från Jacob Dubbes levnadstid; 

brevförsändelser, ritningar, bouppteckningar och räkenskaper - handlingar som jag haft 

användning av i min analys av Jacobsberg. Liknande material går att finna på Riksarkivet, 

Länsmuseet och Fornsalen på Gotland samt på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Här går 

det också att finna dokumentationer, tidningsartiklar samt liknande skrifter rörande Dubbe 

och Jacobsberg, vilka har använts i uppsatsen som referensmaterial. Jag har också eftersökt 

material och underlag hos Länsstyrelsen på Gotland. Utöver detta kan även det 

växtmaterial som växer vid Jacobsberg räknas under den här rubriken. Iakttagelserna av 

växtbeståndet har bevarats genom en omfattande fotografisk dokumentation. Därtill 

kartlade jag och ritade upp området på egen hand. 

 Boken Jungfrutornet från 1848 har använts för att få ytterligare belysning av parken och 

dess anläggningar. I boken har författaren Emilie Flygare-Carléns gjort en tolkning av 

Dubbes levnadstid samt gjort en kortare beskrivning av Jacobsberg, i romanen omnämnt 

”Elfhagen”. Eftersom detta är ett fiktivt verk har det inte använts som referensmaterial. 

Istället har informationen i boken jämförts med vetenskapliga källor för att skapa en 

tänkbar och mer fullständig beskrivning av anläggningens ursprungliga gestaltning.  

 I uppsatsens trädgårdshistoriska del har litteratur angående ämnet studerats. Ett exempel 

är arkitekturhistorikern Anna-Maria Blennows bok Europas trädgårdar – från antiken till 

våra dagar från 2009. Även facklitteratur med smalare behandlingsområde har använts. Ett 

sådant exempel är Magnus Olaussons avhandling Den Engelska parken i Sverige under 

gustaviansk tid från 1993.  

 För att få inblick i begravningsplatsens utveckling och idéhistoria i 1700-1800-talets 

Sverige har jag studerat Hedvig Schönbäcks doktorsavhandling De svenska städernas 

begravningsplatser 1770-1830 – Arkitektur, sanitet och det sociala rummet från 2008. 

Schönbäck använder även Foucault heterotopi-begrepp i avhandlingen, vilket har varit 

fruktbart för mina analyser. Richard A. Etlins bok The Architecture of Death – The 

Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century Paris från 1984 har också använts, 

då den likt Schönbäcks avhandling behandlar gravplatsen som idé. 
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1.4 Forskningsläge  

Det finns knappast någon tidigare forskning om Jacobsberg. Det jag har funnit är en längre 

artikel skriven av Gustaf Collberg, publicerad i Gotländskt arkiv XI 1939, utgiven av 

Gotlandsfonden och Sällskapet för Gotländsk forskning. Artikeln, Herrgården Rosendal 

och minnesmärket Jacobsberg i Follingbo socken på Gotland, har varit en viktig källa i 

min efterforskning om Jacobsberg, Rosendals gård, dess uppkomst och historia. Enligt 

Maud Fritz, markägare Kristina och Anders Fritz mor, ska skriften vara den mest pålitliga 

och välutarbetade artikeln om Rosendal och Jacobsberg.5  

 I samma antologi har Richard Steffens artikel Ur Jacob Dubbes krönika publicerats. 

Stycket har använts i syfte att utöka och bredda min kunskap om Jacob Dubbe och hans 

liv.    

 Docent Magnus Olaussons avhandling Den Engelska parken i Sverige under 

gustaviansk tid från 1993 behandlar den engelska parken samt hur den svenska versionen 

av densamma utformades under 1700-1800-talet i Sverige. Avhandlingen har varit mitt 

huvudsakliga material i denna studie. Europas trädgårdar – från antiken till våra dagar 

från 2009 av arkitekturhistorikern Anna-Maria Blennow har också varit värdefull litteratur.  

 Mikael Ahlunds avhandling Landskapets röster från 2011 handlar i huvudsak om 

målaren Elias Martin, men i sista delen skildras även synen på naturen under sekelskiftet 

1700/1800, inklusive förhållandet till hur man byggde, reste och vistades i denna. Boken 

har använts som idéhistoriskt underlag för att öka min förståelse för den då rådande 

livsfilosofin.    

 Professor Kerstin Barup och Mats Edströms bok Skärva från 1990 behandlar Carl 

August Ehrensvärds landställe och iscensättningen av denna. Boken har använts i syftet att 

studera det sena 1700-talets ideal inom dåtidens hov och adel, vilka Jacob Dubbe strävade 

efter att efterlikna och tillhöra.   

 Hedvig Schönbäck har studerat de svenska begravningsplatsernas historia ur ett 

konsthistoriskt perspektiv i sin avhandling De svenska städernas begravningsplatser 1770-

1830; arkitektur, sanitet och det sociala rummet från 2008. Denna har använts för att 

bringa klarhet i gravkapellets funktion i Jacobsberg.  

 Richard A. Etlins bok The Architecture of Death - The Transformation of the Cemetery 

in Eighteenth Century Paris från 1984 behandlar liknande områden som Schönbäck, men 

                                                           
5 Telefonintervju med Kristina Fritz, 130901. 
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ur ett internationellt perspektiv. I boken beskriver författaren även det sena 1700-talets 

förändrade inställning till sorgen och melankolin som känslomässig erfarenhet, vilket har 

varit användbart i min analys.   
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2. JACOBSBERGS HISTORIA 

Det första kapitlet inleds med en presentation av Jacob Dubbe och hans relation till 

Jacobsberg. Därefter fortsätter jag med en övergripande orientering av anläggningens 

historia. Denna ligger delvis till grund för uppsatsens analys.  

2.1 Vem var Jacob Dubbe? 

För att läsaren ska få klarhet över förhållandena 

bakom Jacobsbergs tillblivelse vill jag 

inledningsvis presentera dess huvudaktör, Jacob 

Dubbe.  

 Grosshandlare, skeppsredare, kalkbruksägare 

och titulärassessor Jacob Dubbe (född Dubb) 

föddes i Visby den 11 november 1769. Fadern, 

skeppare Jacob Dubb, avled under ett skeppsbrott 

1777, varefter Dubbe, då endast 8 år gammal, ska 

ha förflyttats till en bonde i Akebäck. Det råder 

därefter delade meningar kring den exakta 

tidpunkten för Dubbes inträde i yrkeslivet, men 

runt 18-års ålder ska han fått anställning som 

betjänt hos rådmansänkan Barbara Fåhræus, född 

Torsman. Fåhræus lär ha fattat tyckte för Dubbe 

och behandlat honom som sin egen son. 6   

 Under en period runt 1792 upphör Dubbes namn att förekomma i gotländska 

handlingar. Det har inte kunnat fastställas varför, men då det under aktuell tidpunkt var 

vanligt med så kallade grand tour:s, det vill säga utomlandsstudier, är det rimligt att Dubbe 

sändes ut på en sådan resa, möjligen efter Fåhræus initiativ och med hennes finansiella 

stöd.7 Exakt datum för eventuell avresa, eller uppgifter om var studierna i så fall ägde rum, 

har inte påträffats. Däremot är det sannolikt att han under sin gotländska frånvaro 

införskaffade sig kunskaper inom handeln, eftersom han enligt dokumentation ansöker om 

                                                           
6 Collberg, 1939, s. 40 
7 Ulf Glimfalk, ”Waldemar Falck gav sin syn på gotlandskungen, Jacob Dubbe”, Gotlands Allehanda, 020302. 

Bild 2. Porträttmålning av Jacob Dubbe 

(1769-1844), konstnär F. Westin 
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behörighetsrätt för köpmansyrket 1795. Denna förfrågan, som är den första uppgift som 

registreras efter tre års frånvaro från dokumentära sammanhang, godkänns.8   

 Som 26-åring, 1795, ska Dubbe alltså ha återetablerat sig på Gotland och börjat försörja 

sig som handlare och skeppsredare.9 Yrkesvalen banade väg för hans framgång och Dubbe 

förvärvade snabbt både rykte och egendomar på Gotland, vilket i förlängningen gav honom 

inflytande i frågor rörande öns handelsmarknad.10 Genom att bilda skeppsvarvet Bolaget 

inledde Dubbe tillsammans med Axel Hägg (1770-1824, gift med Dubbes syster 

Catharina) i början av 1800-talet en inkomstbringande verksamhet genom 

strandningsaffärer. Det är främst härigenom Dubbe ska ha förvärvat sin allt växande 

rikedom. 

 Det cirkulerade många rykten kring Dubbe under hans levnadstid, sägner som lever 

kvar bland Gotlands befolkning än idag. Eftersom han lyckades lämna de fattiga 

förhållanden han kom ifrån och etablera sig bland Gotlands mäktigaste män, skapades 

berättelser vilka beskrev hur Dubbe sålde sin själ till djävulen under sina nödställda 

levnadsår för att nå framgång. Mytens riktighet sades bevisas genom den hänsynslöshet 

han visade gentemot sina medmänniskor samt genom de tragedier han tvingades erfara 

under sin livstid. Dessa var priset han fick betala för sin framgång.11 Det förekommer dock 

andra beskrivningar av honom där han omnämns som redbar, välvillig och pålitlig. Här 

beskrivs de elakartade ryktena endast vara resultatet av avundsjukt skvaller och illvilja.12  

Det kan dock fastställas att Dubbe inte var någon konflikträdd person, snarare tvärtom. 

Under sin levnadstid hade han dispyter med människor från alla samhällsklasser, både högt 

och lågt. En omskriven och ofta skildrad konflikt var den Dubbe hade med Gotlands 

landshövding Jacob Cederström (tjänstgörande 1817-1827).13    

En annan incident värd att nämna är Rysslands invasion av Gotland i april 1808. Här 

spelade Dubbe en viktig roll. Han befann sig på fastlandet under ryssarnas landstigning, 

varifrån han snabbt kunde få den svenska kronan att ställa upp med motståndskrafter. En 

                                                           
8 Richard Steffen, “Jacob Dubbe”, Svenskt biografiskt lexikon: 

<http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17673>, 131014. 
9 ”Juridiska dokument, affärshandlingar mm. rörande herrar Dubbe et Hägg” Häggska familjepapper L 97:5 

Kungliga biblioteket; Handskrifter arkiv   
10 Glimfalk, 020302. 
11 Katarina von Arndt, ”Redan i fattigdomen slöt han förbund med djävulen”, Gotlands Tidningar, 920704.   
12 ”Tal 14 nov 1844” Häggska familjepapper L97:3:2, Kungliga biblioteket; Handskrifter arkiv   
13 Bengt G. Söderberg, Gotlands sällsamheter – Sagor och sannsagor från gutarnas ö, Uddevalla: Rabén & 

Sjögren, 1975, s. 80 
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insats på 1 900 soldater och åtta fartyg skickades till Gotlands försvar.14 Därefter reste 

Dubbe tillbaka till ön med hemliga instruktioner från Stockholm, där han agerade 

budbärare och rådgivare under förhandlingarna. Invasionen varade inte mer än en månad, 

men måste ändå räknas vara av betydelse för både Dubbe och resten av Gotlands 

befolkning.15      

 Även Dubbes äktenskap kantades av motgångar och dramatik. Det önskade giftermålet 

med Anna Torsman (brorsdotter till Barbara Fåhræus och arvinge till den positionerade 

släkten Lythberg), förhindrades av Torsmans far, Johan Petter Torsman, som ansåg Dubbe 

vara av för låg samhällsklass. För att övertala fadern bad Dubbe Gotlands landshövding 

Salomon von Rajalin (tjänstgörande 1787-1810) om hjälp. von Rajalin hade ett gott öga för 

Dubbe som han ansåg vara ”en beskedlig, redan förmögen och krediterad handlande”, och 

tilldelade honom därför en assessorstitel. Tituleringen lugnade J. P. Torsman och 

äktenskapet kunde realiseras. Bröllopet hölls av von Rajalin på landshövdingsätet Roma 

Kungsgård 1802.16          

Makarna Dubbe fick tre döttrar; Fredrica Lovisa (1804), Jacobina Lovisa Christina 

(1806-1811) samt Anna Maria Wirginia (1808).17 Genom födelse- och dödsdatumen 

framgår det i vilken späda ålder, samt under vilken kort tidsintervall, de tre döttrarnas dog. 

Barnen begravdes till en början i Stadskyrkan i Visby, men förflyttas 1827 till det 

gravkapell som kom att uppföras på trädgårdsområdet Jacobsberg.18    

 Anna Dubbe dör 1836 på Rosendals gård.19 Hon begravs efter egen önskan på Follingbo 

kyrkogård istället för med döttrarna i Jacobsbergs gravkapell.20 Efter hustruns död 

vantrivdes Dubbe på Gotland, varpå han flyttade till Stockholm. Där levde han i ett eget 

hus på Stora glasbruksgatan fram till sin egen bortgång.21 Den 7 november 1844 avled 

Dubbe 75 år gammal i sviterna efter en lunginflammation.22 Han begravdes på Katarina 

                                                           
14 Glimfalk, 020302. 
15 Steffen, 131014. 
16 Steffen, 131014. 
17 Enligt inskription på gravmonument i Jacobsberg, Follingbo, Gotland, 130829. 
18 ”C. J. Eberstein. Tal hållit vid invigningen af en begrafningsplats vid Rosendals Gård på Gothland”  

1827-09-02 Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek  
19 Katarina von Arndt, ”Anna sades vara en motsats till maken – varmhjärtad och god”, Gotlands Tidningar, 

920725. 
20 von Arndt, 920725. 
21 Steffen, 131014. 
22 Glimfalk, 020302. 
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kyrkogård i Stockholm den 14 november samma år. Jordfästningen ägde rum i Katarina 

kyrkas högkor.23 

2.2 Egendomar: 

Under sin livstid köpte Jacob Dubbe upp samtliga av handelsman Johan Lythbergs (släkt 

med Anna Dubbe) egendomar.24 Bland dessa kan Katthamra gård vid Katthammarsvik, 

Strandrotens 1:a kvarter; nr 52 och 53, samt fastigheten Kalvskinnet 3 i Visby inräknas.25 

De införskaffade egendomarna restaurerades och utsmyckades i stil med tidens ideal.  

I Katarina von Arndts artikel ”Som pojkspoling öppnade han sin första handelsbod” från 

Gotlands tidningar 1992 kan vi läsa hur Katthamra gård inreddes: 

 

Förlagorna till målningarna i blå salongen är gjorda av den kunglige hovmålaren Masreliez, 

och skulle egentligen ha målats på Drottningholms slott. På något sätt fick den stilmedvetne Dubbe 

tag på dem och uppförde dem i sin egen gotländska herrgård. Jacob lärde sig mycket om arkitektur 

och design på sina handelsresor och köpte också in en del möbler som anammade stilar. På 

Katthamra lät han till exempel måla golvet för att det skulle se ut som parkett. Antagligen fick han 

inte tag på någon hantverkare på ön som kunde konsten att lägga parkett.”26 

 

Under det sena 1700-talet befann sig Sverige i en brytningstid där motstridiga intressen 

inom politik, arkitektur och konst ställdes mot varandra. I det nya andliga klimatet fann 

konstnärer och arkitekter utrymme för nydanande, kreativa experiment, där internationella 

strömningar förenades med nationella uttryck. Gustav III influerade hovet, adeln och det 

självmedvetna borgerskapet att uppmärksamma detta i syftet att skapa en nationell kultur. I 

förlängningen medförde det att konstens status förhöjdes. Känslan började likställas med 

nyttan, och ansågs snart vara en nödvändig beståndsdel i tillvaron. Därmed började varje 

bildad människa, oavsett yrke, sysselsätta sig med konst.27  

Dubbes arkitektur- och designintresse, hans tillgång till hovmålare Masreliez målningar, 

var alltså i enhet med de intressen som en man i hans position förväntades ha. Detta 

                                                           
23 Collberg, 1939, s. 46 
24 Richard Steffen, ”Ur Jacob Dubbes krönika”, Gotländskt arkiv, nr. 11, 1939, s. 96 
25 Katarina von Arndt, ”Som pojkspoling öppnade han sin första handelsbod”, Gotlands Tidningar, 920711, 

Steffen, 1939, s.95, Riksantikvarieämbetet: Bebyggelseregistret. ”Gotland Visby Kalvskinnet 3 – husnr 1, 

Flerbostadshus med lokaler”, 

<http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggn

adId=21400000581172>, 131025. 
26 von Arndt, 920711.   
27 Kerstin Barup, Mats Edström, Skärva – iscensättningen av ett lantställe, Stockholm: Byggförlaget, 1990, s. 

27ff 
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tidsenliga engagemang synliggjordes också vid fastigheten Kalvskinnet 3 i Visby, där 

Dubbe på 1840-talet anlade en trädgård på den tidigare öde bakgården.28  

 Den fastighet som räknades vara parets egentliga hem var godset Rosendals gård. 

Ungbåtels, som gården ursprungligen kallades, inräknades bland Johan Lythbergs 

egendomar, men köptes upp 1799 av Anna Dubbes far. Egendomen skänktes därefter till 

dottern som fick dela fastigheten med sin bror. Efter giftermålet med Dubbe, köpte de båda 

makarna upp resterande hälft.29 Därefter inleddes en totalrenovering som skulle pågå i 

nästan 25 år, mellan 1806 och 1830. Herrgården förvandlades till en närmast slottsliknande 

byggnad, utan like i provinsen. Utöver godset försågs området med uthus, mejeri, smedja 

samt trädgård med orangeri. I samband med ombyggnaden döptes herrgården om från 

Ungbåtels till Rosendal, 1808.30  

 Trots denna omfattande och tidskrävande renovering bodde paret endast periodvis här. 

Dubbe övernattade främst i Liljehornska huset i Visby då han befann sig på ön, medan fru 

Dubbe vanligen bodde i en egendom kallad ”Annas nöje” vid Katthammarsvik. Det var 

inte förrän renoveringen hade slutförts 1830, som paret använde herrgården som sin 

huvudsakliga bostad.31  

 Varför lades det då så mycket tid och energi på en egendom som man knappast 

använde? Vad kom att motivera en så omfattande restaurering?  

Till Rosendals gård hörde ett kalkbruk, vilket drevs av Dubbe och som ytterligare 

bidrog till att stärka parets ekonomiska situation.32 Därtill var gården i bruk; man odlade 

grönsaker och spannmål till försäljning. Enligt bevarade räkenskaper från 1842 tillhörande 

Jacob Dubbe och Rosendal, finns uppgifter över vilka inkomster som hushållet tjänade 

genom den här produktionen. Under rubriken ”Ladugård och trädgård” går det att läsa hur 

sparris, fläder, spenat, hallon, melon, blomkål, gurka, mejram, ärtor, plommon, kålrötter 

och vitkål kultiverades för ekonomiska ändamål, liksom spannmål såsom vete, råg och 

korn.33 Invid godset låg dessutom en lantbruksskola, vilken drevs fram till 1857.34 Dessa 

omständigheter var troligtvis bidragande faktorer till den så omfattande renoveringen. 

                                                           
28 Riksantikvarieämbetet: Bebyggelseregistret, 131025. 
29 Steffen, 1939, s. 94   
30 Steffen, 131014. 
31 von Arndt, 920725. 
32 Steffen, 131014. 
33 ”Räkenskaper för Jacob Dubbe i Rosendal, Follingbo”, 1842 Gustafssonska samlingen. Landsarkivet Visby. 
34 Per Gustaf Berg (red), Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Femte Bandet M.-R., 

Stockholm: Åke C. W:m Hammars Förlag, 1863, s. 486. 
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 I anslutning till Rosendal, endast några hundra meter norr om godset, uppfördes 

trädgården Jacobsberg under 1800-talets första decennier.35 Parken började anläggas 

samtidigt som restaureringen av Rosendal påbörjades, men skulle inte invigas förrän 1827. 

Trädgården placerades som ett tillhörande men avskilt och avgränsat område mittemot 

gården, och var upp mot en hektar stort. Parken var av eterisk art och utformades likt ett 

vandringsområde med byggnadsmonument. Jacobsberg var i bruk i cirka tre till fyra 

decennier, varefter trädgården förföll. Detta var till följd av att systersonen och 

huvudarvingen J. A. Hägg inte klarade av att upprätthålla parken i ett gott skick efter 

Dubbes bortgång 1844.36 

2.3 Jacobsbergs ursprungliga utformning från tidigt 1800-tal 

Det har bekräftats att Jacobsberg anlades under 1800-talets början, men dess 

skapelsehistoria är fortfarande inte känd. I mitt sökande efter befintligt material, har jag 

förgäves efterfrågat uppgifter såsom trädgårdsarkitektens namn och dennes ritningar. I 

brist på sådana upplysningar har jag istället fått studera historiska lexikon, nedtecknade 

rapporter från besök av parken och bouppteckningar efter paret Dubbe. Jag har också 

kunnat använda Emelie Flygare-Carléns roman Jungfrutornet från 1848 som underlag, då 

denna innehåller en fri tolkning av Jacobsberg under det påhittade namnet ”Elfhagen”.37  

Genom materialet har jag kunnat bilda mig en uppfattning av anläggningens 

ursprungliga utformning. För att försäkra mig om uppgifternas tillförlitlighet har jag 

jämfört ett flertal olika skildringar med varandra. De litterära framställningarna har därefter 

jämställts med mina egna upplevelser av parken, samt med en plan gjord av Johannes 

Dahlström år 1938 (Bild 13 under Bilagor).  

 

Bakgrund 

Jacobsberg förankrades till en början med bostaden Rosendals gård, den gård som 

periodvis beboddes av makarna Dubbe. Fastigheten var belägen till söder om 

trädgårdsanläggningen och de båda egendomarna bands samman av en allé kantad av 

jättepopplar.38 Gården och parken låg närmast i kontrast till varandra. På Rosendal levde 

makarna Dubbe det vardagliga livet tillsammans med tjänstefolk eller påhälsande gäster. 

                                                           
35 Collberg, 1939, s. 41f 
36 Collberg, 1939, s. 47 
37 Steffen, 1939, s. 79 
38 1938 uppmäts en kvarstående jättepoppel vara ca 1,5 m hög och över 5 m i omkrets. Collberg, 1939, s. 46 
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Här producerades spannmål, vegetabilier och det fanns en verksam utbildningsenhet. På 

Jacobsberg hämtade man istället andan. Här fanns det plats för rekreation och reflektion.  

I de tidigaste skildringarna av Jacobsberg beskrivs trädgårdsanläggningens utformning. 

Det påpekas att trädgården var anpassad efter områdets naturliga struktur och att 

topografiska nivåskillnader, såsom en inramande bergsplatå, hade nyttjats för att skapa 

rumsligheter och utblickspunkter. Det skildras även att ett flertal byggnadskonstruktioner 

var uppförda i parken. Här omnämns ett kanonbatteri, ett utsiktstorn, ett gravkapell och ett 

antal terrasser.39 Enligt samma källor beskrivs det även att lustträdgårdens namn, 

tillsammans med bildhuggerier med fornnordiska motiv, var inhuggna i bergsväggarna.40 

I Gustaf Collbergs artikel Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg i 

Follingbo socken på Gotland från 1939 omnämns ett flertal andra element vilka ska ha 

funnits med i den ursprungliga utformningen. Här räknas bland annat en källa, ett badhus 

och en fiskdamm upp. Collberg nämner därtill hur ett antal sandgångar ska ha slingrat 

genom trädgården och att vitmålade träskulpturer av mytologiska gudar ska ha funnits 

uppställda på området. Han beskriver även att det ska ha funnits ett antal bänkar, soffor, 

blomsterrabatter och prydnadsträd utplacerade och inplanterade i parken.41  

De större byggnadsmonumenten; gravkapellet, kanonbatteriet, lusthuset och terrasserna 

är mer eller mindre beständiga än idag, medan inslagen i klippväggarna inte längre går att 

urskilja. Detsamma gäller Collbergs uppräknade inslag. Med undantag för källan och 

fiskdammen har övriga element antingen vuxit igen eller plockats bort med åren. 

2.3.1 Lusthuset 

Utsiktstornet, eller ”Lusthuset” som det benämns i bouppteckningarna efter Dubbe, ligger 

på områdets norra del och är den byggnad som tillsammans med gravkapellet omnämns 

flest gånger i skildringarna.42 Trots det är det oklart hur tornet ursprungligen såg ut. 

Beskrivningarna skiljer sig nämligen från varandra. Enligt Collbergs artikel från 1939 ska 

lusthuset ha varit tre våningar högt, en uppgift som författaren ska ha hämtat från boken 

Skogens Sagor av Per Arvid Säve från 1877. Detta antal anges också i den fria skildring 

Emelie Flygare-Carlén gör i sin roman Jungfrutornet från 1848. Men betraktar vi en 

                                                           
39 Gustaf Christiernin, Wisby Argus nr 14, 1827-10-05, Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria, Lund: 

Berling, 1864, s. 182f, Berg, 1863, s. 486 
40 Berg, 131121. 
41 Collberg, 1939, s. 47f 
42 Steffen, 1939, s. 85 
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akvarell av lusthuset, gjord av signaturen E.W.43 under 1850-talet, kan vi se hur byggnaden 

bestod av fyra våningar (tre huvudvåningar och en takvåning med torn). Ytterligare plan 

tillkommer därefter i en redogörelse gjord av Carl George Brunius efter ett besök av 

lustträdgården 1862, där lusthuset beskrivs ha varit totalt sex våningar högt.44 Det går alltså 

inte att fastslå hur många plan byggnaden var i från början. 

Hur det än låg till i verkligheten ska man enligt flertalet källor haft utsikt över 

bebyggelsen från översta våningen.45 I det femte bandet av Historiskt, geografiskt och 

statistiskt lexikon öfver Sverige från 1863, sammanställd under Per Gustaf Bergs ledning, 

finns en kort redogörelse av Jacobsberg. Här rapporteras att man har ”en vidsträckt utsigt 

öfver den bördigaste och bäst bebyggda delen af landet” från lusthuset. I den tidigaste 

skildringen som finns av Jacobsberg, publicerad i det femte numret av tidningen Wisby 

Argus 1827, berättas det att man från tornet ”i klart väder och utan tillhjelp af synglas, 

räkna 20 särskildta Sockenkyrkor”.46 

En liknande beskrivning gör även 

Brunius i sin återgivning av 

Jacobsberg, vilken går att läsa i 

Gotlands konsthistoria från 1864. 

 Eftersom Dubbe hade tagit sig 

rätten att hugga ut en bred skådegata 

genom skogen framför Jacobsberg, 

kunde man obehindrat betrakta både 

Visby stadsmur och Domkyrkan från 

lusthuset.47 Det är rimligt att 

handlingen bidrog till att öka 

uppståndelsen kring både assessorn 

och hans anläggning. I Säves Skogens 

sagor från 1877 beskriver författaren 

                                                           
43 Signaturen har inte kunnat identifieras 
44 Brunius, s. 182f 
45 Berg, 1863, s. 486 
46 Christiernin, 1827-10-05 
47 Brunius, s. 182f 

BIld 3. Jacobsberg på 1850-talet, efter akvarell av signaturen 

E. W. 
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hur Dubbe, trots ”skogsgubbarnas” råd, ”mordhögg” skogen för att få den önskade 

utsikten.48     

Av lusthusets interiör finns det inte lika många skildringar, men en tolkning går att läsa i 

Flygare-Carléns Jungfrutornet. Trots att detta är ett litterärt verk väljer jag att citera hennes 

framställning. Då man har kunnat befästa att Flygare-Carlén till stor del ska ha hämtat 

inspiration till sina miljöbeskrivningar ur verkligheten, kan den vara relevant. Jag vill dock 

göra läsaren uppmärksam på att beskrivningen bör läsas efter vad den är, en fri tolkning av 

en autentisk plats. 

 

Elfhagen. 

 

Detta lilla täcka landtställe, hvilket stadsborna växelvis benämnde Mörks villa, mörkska 

plantagen eller mörkska fåfängan, låg på en höjd, som dominerade en den mest poetiska lilla dal, 

och sanningsenligt fick man erkänna att stället rättfärdigade sina tre tillnamn.  

Beläget åt samma trakt som och räknande grannskap med Röfvar-Liljas borg, var Elfhagen till 

sin natur likväl af en mildare färgton. Kustens pittoreska kalkstensväggar kunde anses såsom ett 

bålverk framför Elfhagen, dit Östersjöns vreda vågor ej kastade sitt skum eller läto höra sitt gny.  

De praktfullaste blomsterodlingar följde på ömse sidor den snöhvita väg, hvilken, liksom en i 

ringlar löpande kedja, slingrade sig kring den kulle, på hvars höjd sommarboningen låg. Och 

denna boning, eller rättare detta vindarnas lusthus, uppburet af tvenne rader lätta pelare, låg der 

som en munter satir öfver nutidens eleganta smånäpenhet i förhållande till den allvarsamma forntid 

ögat skådade i ett aflägset fjerran.  

Från balkongen på mörkska villan hade man en stor och praktfull utsigt öfver den grå staden 

med dess murar, torn och ruiner. Till sjelfva huset – i sin inredning liknade salonger med hyttor på 

ett större skepp – ledde på alla sidor den ena afsatsen öfver den andra, en hvar prydd med de mest 

olikartade bilder af alla slag, utgörande dels från kyrkorna plundrade helgonstoder och pelare, dels 

galjonsbilder från åtskilliga nationers fartyg. Det var, om man så vill, någonting bisarrt i att, så vidt 

sig göra låtit hafva förvandlat ett lusthus till ett skepp, ett lusthus seglande på stillastående grund, 

under alla helgons och stora skeppspatroners hägn. 

Men bisarr eller ej, var det denna idé som föresväfvat Holgersen ända från den stund, då han 

strax efter bosättningen i Wisby köpte Elfhagen.  

I alla tre våningarna, förenade genom en spiraltrappa, hvilken från undre salen ledde upp till 

sjelfva taket, der en flagga vaggade af och an på sin stång, fann man samma smak eller osmak, 

ehuru i mer och mindre bjerta brytningar. 

                                                           
48 Per Arvid Säve, Skogens sagor eller växtligheten på Gotland – jemte spridda drag ur öns odlingssaga och 

folklifvet derstädes (aftryck ur Tidsskrift för skogshushållning, 1876), 1877, s. 49  
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Första våningens salong, eljest matsalen kallad, hade sina väggar behängda med en mängd 

besynnerliga ting, mest jernsaker uppgräfda ur jorden. I den andra våningen fann man redan större 

anspråk och större elegans, men öfverallt samma undransvärda blandning af sjöväsendet och 

kyrkans reliker. Så voro t. ex. taflorna som följde väggarne, afbildningar än af fartyg och än af en 

Maria med barnet, Frälsarens begrafning eller hans uppståndelse. Massor af koraller, snäckor, 

torkade fiskar och sjödjur lågo i fönstren blandade med radband, rökelsekar, kristusbilder och 

märkvärdiga klosterarbeten. Alla rummen hade långa bord, sådana man får se i kajutorna, samt 

skeppstolar af massiv mahogny, och i hvarje tak hängde, i stället för krona, ett präktigt tackladt 

skepp. 

Öfversta våningens sal, den allra ståtligaste, slutade med en prydlig kupol af mångfärgat glas, i 

hvars midt en stor förgylld lampa i form af en tremastare förvånade åskådaren och tilldrog sig hans 

beundran, vare sig att solen eller ljusskenet kastade sina gnistor mot det emaljerade konststycket, 

hvars små kanoner af renaste blå stål utgjorde sjelfva lamporna. Allt det öfriga, ifrån det dyrbara 

divansbordet till den på sin ställning under ena fönstret uppsatta oktanten, vittnade likaledes om 

lyx och rikedom. 

- - -   

Innan vi afsluta beskrifningen på Elfhagen, kunna vi ej underlåta att nämna det underbaraste af 

alltsammans. Framför lusthusets fasad, just nedanför balkongen, låg en aflång, med ett konstrikt 

gallerverk kringstängd plan, smyckad med en hvit urna i midten, liksom med mindre urnor i alla 

fyra hörnen. Då man såg de tropiska växterna omkring denna inhägnad, såg denna utomordentliga 

rikedom af blommor, kunde man vid första anblick ej gerna tro annat, än att det var en blott och 

bar blomsterparterr; men sänkte man blicken, så varsnade man några trappsteg, som drogo sig 

nedåt, slutande vid ett par ansenliga jernportar. Denna plats betydde således något annat än den såg 

ut för: den innehöll ett grafkor, invigdt redan för flera år sedan, på en tid då Holgersen, mer än nu 

ett rof för sina förtärande samvetsqval, mest lefde härute på Elfhagen, der denna graf, hvilken en 

gång skulle emottaga hans stoft, dagligen lät honom upplefva domens och redogörelsens 

skräckfulla stund. 49  

- - -  

 

Även om Flygare-Carlén omnämner Dubbe under pseudonymen Holgersen och namnger 

trädgården ”Elfhagen”, kan vi finna element i skildringen som pekar på att Dubbe och hans 

lustträdgård har legat till grund för det här avsnittets händelserum. Inslagen kan bekräftas 

vara hämtade från Jacobsberg då de antingen stämmer överens med rapporter från 

trädgården eller då de fortfarande går att se.  

Flygare-Carléns inleder sin miljöbeskrivning med att omnämna kalkstensplatåerna, 

blomsterplanteringarna och de ringlande stigarna upp mot områdets upphöjda parti. 

                                                           
49 Emelie Flygare-Carlén, Jungfrutornet, Stockholm: Bonniers Förlag, 1861 (1848), s. 519f 
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Därefter skildrar författaren lusthuset, vars byggnad bärs upp av pelare. Här återges också 

den sedan tidigare omtalade utsikten.  

Sedan beskriver Flygare-Carlén lusthusets interiör och påpekar hur våningarna ”liknade 

salonger med hyttor på ett större skepp”. Framställningen liknar den beskrivning av 

lusthusets inredning som görs i Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. 

Här summeras lusthusets insida i korthet med meningen ”inredt såsom ett skepp med 

kajutor och salong”.50  

I Jungfrutornet beskrivs våningarna ha varit utsmyckade med kuriosaföremål. Enligt en 

bouppteckning efter Dubbe bortgång, utförd 1845, i ett avsnitt kallat; ”i det vid Rosendahl 

belägna Lusthus, Jacobsberg kalladt” presenteras sådana liknande objekt. Under rubriken 

”Diverse” kan man bland annat läsa att ”1 st. modell till ett äldre lübskt fragattskepp” och 

”1 st. modell till indiansk Canot” har funnits bland inventarierna. Ett liknande avsnitt finns 

i både 1838 års bouppteckning efter Anna Dubbe samt i versionen från 1845, under 

avsnittet ”i Lusthuset”. Här redogörs det att allt från urnor, gipsbilder, kronor, lådor med 

fiskskelett och stora mängder tavlor har förvarats i paret Dubbes torn.51  

Alfred Schön skriver i det lilla häftet Östersjöns öga eller resebilder från Gotland från 

1882, att han vid ett återbesök vid Jacobsberg besteg utsiktstornet, och att han då fann en 

modell av ett gammalt tremastat örlogsfartyg. Enligt en inskrift ska detta varit en modell av 

det lübska amiralsskeppet Morianen som förliste 1566 utanför Visby. Flygare-Carlén 

nämner ett liknande skepp i sin interiörsbeskrivning. Här kan vi läsa att det på översta 

våningen fanns ”(…) en stor förgylld lampa i form af en tremastare”. Antagligen är detta 

samma modellfartyg som Schön beskriver. Skeppet ska ha stått på en träställning i 

lusthuset fram till 1893, men därefter har det varit försvunnet.52 

  I Jungfrutornets avslutande stycke kan vi läsa en skildring av partiet nedanför lusthuset. 

Här framställs både ett gravmonument och ett kapell. Att Flygare-Carlén har gjort en del 

omtolkningar av elementen på Jacobsberg i sin roman blir uppenbart här. Mausoleet 

återges förvisso korrekt, beläget på dess befintliga position nedanför en trappavsats, 

omgiven av blomsterparterrer och tropiska växter. Däremot har hon återgett 

gravmonumentet på gravkapellets tak i vitt istället för i svart och guld som det faktiskt är. 

                                                           
50 Berg, 1863, s. 486 
51 Steffen, 1939, s. 84 
52 Collberg, 1939, s. 57 



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

23 
 

Dessutom framställs kapellet ha varit byggt åt ägare Holgersen själv, när det i verkligheten 

byggdes som en familjegrav.53 

2.3.2 Gravkapellet  

 I Flygare-Carléns beskrivning av området runt gravkapellet kan vi läsa hur grönskande 

inslag förenas med skuggornas dunkel. Författaren omformulerade förvisso mausoleets 

ändamål i Jungfrutornet, men dess intryck överensstämmer med verkligheten. Det väcker 

ett visst obehag.  

Under aktuell tidpunkt för kapellets tillkomst, motsatte sig kyrkan varje avsteg från 

regeln att gravsätta döda på annan plats än i vigd jord. Därför bör gravkoret rimligtvis ha 

ansetts mer originellt av Dubbes samtid än av oss idag.54 Motståndet var egentligen enbart 

av ekonomiska skäl. Eftersom kyrkan kunde ta betalt för sina begravningsplatser, ville man 

upprätthålla kontrollen och ensamrätten av denna organisation.55  

Dubbe fick, trots detta, sin önskan att använda mausoleet som begravningsplats 

verkställd. Det var dock inte helt enkelt, det skulle ta upp mot 17 år innan saken 

godkändes. För att få tillåtelse var makarna tvungna att erhålla tillstånd från Kunglig 

Majestät, vilka beviljade ansökningen med förbehåll att jordfästningen ägde rum i kyrkan 

eller på det ställe som församlingen nyttjade.56  

Invigningen av kapellet hölls den andra september 1827 av Biskop C. J. Eberstiern. 

Paret kunde då också flytta sina tre döttrars kistor från Stadskyrkan, där de tidigare hade 

bevarats, till Jacobsberg.57  

I det 14:e numret av Wisby Argus från den femte oktober 1827 finns en skildring av 

händelsen:  

 

  Sedan omkring kl. 10 på förmiddagen Herr Assessorns trenne Döttrars lik uti en med 2 par 

hästar bespänd täckvagn, som åtföljdes i procession af några dess slägtingar, blifvit hämtade från 

Stadskyrkan der de i flere år varit förvarande, inställde sig Herr Doctorn, Biskoppen och 

Ledamoten af Kongl. Nordenstjerne-Orden C. J. Eberstien på Rosendal, tillika med Ledamöterna i 

Wisby Consistorium, Gymnasii-Lectorerne, Lärarne vid Trivial-skolan, Stadens Prästerskap och 

                                                           
53 Söderberg, 1975, s. 78 
54 Magnus Olausson, Den Engelska parken i Sverige – under gustaviansk tid, Stockholm: Piper Press, 1993, s. 

339 
55 Hedvig Schönbäck, De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830: arkitektur, sanitet och det sociala 

rummet, Stockholm: Stockholmia Förlag, 2008, s. 214   
56 Collberg, 1939, s. 51 
57 Eberstein, 1827-09-02 



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

24 
 

åtskilliga andra af Herr Assessorn för tillfället bjudne personer. För det högtidliga tillfället var på 

den stora stenen, som utgör grafkorets tak, ett litet antikt tempel upprest, hvaruti ett af grönt 

sidentäcke med silferfransar omhängdt altare var placeradt, på hvilket 3:ne af odödlighetsblommor 

gjorde kronor voro på silfverfat uppställde, hvaromkring trenne hvitklädda Flickor stodo. […] 

Dessutom var på det högre berget invid lusthuset ett stort tällt för processionen och Gästerne 

uppslagit, samt bänkar för åskådare, hvilka till ett ganska stort antal sig infunnit, utsatte, äfvensom 

en mängd flaggor voro på åtskilliga ställen på half stång upphissade.58     

 

Återgivningen fortsätter med att beskriva hur processionen inleddes med klockringning 

varefter biskopen och ordensledamoten höll tal. Döttrarnas kistor bars sedan in i kapellet, 

varefter ceremonin avslutades genom att de befintliga kanonerna vid kanonbatteriet 

avfyrades.  

I Hedvig Schönbäcks doktorsavhandling De svenska städernas begravningsplatser 

1770-1830 – Arkitektur, sanitet och det sociala rummet från 2008, beskrivs hur 

omständigheterna såg ut i Sverige innan man började anlägga begravningsplatser utanför 

städernas murar. Här skildras också invigningen av Stockholms första begravningsplats, 

vilken ägde rum den 9 juni 1827. 

Schönbäck skriver att det under lång tid var sedvanligt att begrava sina avlidna anhöriga 

i staden eller i kyrkorna. Detta kom att förändras under slutet av 1700-talet. Av hygieniska 

skäl började man propagera för att man skulle anlägga begravningsområden utanför staden 

istället.59 Situationen var liknande i övriga Europa och idén förespråkades av ett flertal 

inflytelserika personer. Kyrkorna och de kringliggande kyrkogårdarna var överfyllda och 

kropparna förmultnade dåligt. Förruttnelsen stank och dess lukter var ständigt närvarande i 

städerna. Odörerna ansågs dessutom vara smittosamma.60  

 Gustav III vädjade redan 1786 för att man skulle belägga kyrkogårdarna utanför 

städerna, vilket så småningom också genomfördes.61 Carl Gustaf Blom Carlsson ritade 

Stockholms första lantligt placerade begravningsplats, vilken anlades ungefär en kilometer 

utanför Norrtull vid Karlberg slott. Kyrkogården skulle fungera som förebild för stadens 

övriga församlingar och man hade en stor invigning. Den 9 juni 1827, alltså bara några 

månader före invigningen av Jacobsbergs begravningsplats, vandrade ett stort antal åhörare 

                                                           
58 Collberg, 1939, s. 55 
59 Schönbäck, 2008, s. 214 
60 Schönbäck, 2008, s. 175 
61 Björn O. Svensson, ”Bredåkra kyrkogård – en kulturhistorisk presentation”, Svenska kyrkan Ronneby, s. 2: 
<http://s3.amazonaws.com/standoutcms/files/181/original/bredakra_webb.pdf>, 140103. 
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genom Stockholm, ut genom norra tullen, bort till det angivna området. Sällskapet intog 

platser på den för dagen uppbyggda läktaren, för att sedan bevittna biskop Johan Olof 

Wallins, pastor primarius i Storkyrkoförsamlingen, invigningstal, följt av en klockringning. 

Ceremonin omdiskuterades i efterhand av både press och befolkning och blev väldigt 

uppmärksammad.62  

Det är troligt att Dubbes gravkapell accepterades som begravningsplats på grund av den 

genomförda överenskommelsen mellan kyrkan och staten. Invigningen av Jacobsberg 

tycks dessutom ha varit snarlik ceremonin vid Norrtulls begravningsplats. Under båda 

tillfällena ingick element såsom gemensam vandring från staden, ut till respektive 

områden, där temporära läktare hade byggts upp. Härifrån kunde åhörarna bevittna 

högtidligheterna, innehållande tal med efterföljande klockringning. 

Det är möjligt att Dubbe hade hört talas om ceremonin i Stockholm och ville efterlikna 

denna, trots att begravningsplatsen i Jacobsberg inte var en allmän inrättning.  

I Jacobsbergs mausoleum förvarades även en del antika föremål tillsammans med 

döttrarnas kistor. Dessa antikviteter var en ljuskrona i järn från St. Olofs kapell, en 

guldmedaljong innehållande makarna Dubbes porträtt samt en medeltida glasmålning med 

änglamotiv.63 

Målningen ska enligt uppgift från Gotlands sällsamheter ursprungligen varit från 

Follingbo kyrka, och i Gotlands konsthistoria framkommer det att ljuskronan medfördes 

från Norge av St. Olof redan år 1028.64 Ljuskronan finns, tillsammans med glasmålningen, 

kvar under familjen Fritz förvaltning, men medaljongen stals under ett inbrott i 

gravkapellet 1889.65    

2.3.3 Området 

I Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige från 1863, beskrivs den då 

rådande omgivningen vid Jacobsberg kortfattat. I redogörelsen framgår det att det förekom 

naturligt utskjutande klippstycken på området, vilka liknade urholkade halvöar. Samtliga 

av dessa avgränsade partier ska enligt lexikonets rapport ha varit betäckta med inplanterat 

växtmaterial. Sådana blomsterparterrer ska även funnits på Jacobsbergs lägre plan. 

                                                           
62 Schönbäck, 2008, s. 32f 
63 Collberg, 1939, s. 54 
64 Söderberg, 1975, s. 79, Brunius, 1864, s. 182f 
65 Brunius, 1864, s. 182f 
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Beskrivningen vittnar om hur vilda träd, av naturen ditplanterade, skapade helhet i 

trädgården tillsammans med de anlagda rabatterna och de tidigare nämnda sandgångarna.66 

I Wisby Argus finns en snarlik beskrivning, men här omnämns dessutom ett ängsparti. 

Denna artificiella och vidsträckta slätt anlades vid parkens lägre område och finns bevarad 

än idag. I samma skildring nämns också en plantering till söder om lusthuset, vilken 

beskrivs som ”den täckaste blomster-terrasse af flera tusende sorter välluktande 

blomster…”.67  

I Collbergs artikel från 1939 framkommer det att det ska ha funnits en skiljemur mellan 

den övre och nedre trädgården, på en så kallad ”nejkonbacke”. Denna måste antas ha varit 

placerad vid skiljelinjen mellan det inneslutna området vid gravkapellet och ängspartiet. 

I beskrivningen nämner författaren även en vaktstuga. Denna ska enligt honom ha varit 

belägen strax norr om lusthuset, utanför området.68 Det finns en vaktstuga på Jacobsberg 

idag, men den är placerad på områdets södra del. Vi kan därför dra slutsatsen att denna 

måste ha tillförts parken på senare tid.  

 Efter Dubbes död 1844 dröjde det inte länge förrän Jacobsberg började förfalla. I 

Gotlands konsthistoria illustrerar författare C. G. Brunius hur han vid ett besök av 

anläggningen 1862 kunde observera parkens behov av upprustning. Författaren beskriver 

hur han tillsammans med sitt följe, hade velat skåda ut över landsbygden från lusthuset, 

men valde att avstå då översta våning upplevdes osäker. Brunius skriver sedan att tornets 

övre del rasar samman kort efter exkursionen.69  

Även trädgården beskrivs vara i stora drag vanvårdad vid denna tid. Träskulpturerna var 

stympade, blommorna utgångna och sandvägarna igenväxta. Brunius menar att parken, 

med tanke på den stora investering Dubbe gjorde i projektet, fungerar som ”en varning mot 

fåfänga”. Man ska alltså ta lärdom av Jacobsbergs historia och förfall. Författaren fortsätter 

därefter med att begrunda det kostsamma arbetes egentliga värde, då ”hela herrligheten 

vara efter få årtiondens förlopp alldeles förstörd.”70  

 

 

  

                                                           
66 Berg, 1863, s. 486. 
67 Christiernin, 1827-10-05 
68 Collberg, 1939, s. 61 
69 Brunius, 1864, s. 182f 
70 Brunius, 1864, s. 182f 
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2.4 Restaureringen 1869 samt perioden fram till 1958 

I början av 1860-talet var alltså Jacobsberg i behov av renovering. Huvudarvinge J. A. 

Hägg hade avlidit 1859 och kunde därmed inte längre ansvara för lustträdgårdens skötsel. 

Uppgiften lämnades istället vidare till efterföljande arvingar, medan advokat Johan 

Christoffer Löfvenberg utsågs till boutredningsman.71  

Efter påtryckningar från allmänheten kallades det till möte den 7 december 1864. Under 

sammanträdet beslutade man att det skulle uppföras en ny monumentalbyggnad där det nu 

nedrasade lusthuset en gång hade stått. Därtill skulle en upprustning av parken i sin helhet 

genomföras. Ansvaret för restaureringen överläts åt köpman Johan Theodor Lundin (1818-

1900), handlare Carl Johan Kolmodin (1812-1897) och tullförvaltare Johan Fredrik Lyth 

(1832-1925).72 För att få idéer till hur den nya tornbyggnaden skulle utformas, anordnades 

en tävling på Konstakademin där arkitektstudenterna fick komma med förslag.73  

Det vinnande bidraget ritades av arkitekt John Fredrik Åbom (1817-1900). Efter att 

byggmästare Johan Pehrsson hade anlitats som entreprenör, påbörjades uppförandet av det 

nya lusthuset sommaren 1865, ett arbete som kom att pågå i ungefär två år. Huset byggdes 

i tre våningar, vilka förankrades via en spiraltrappa, och likt den föregående byggnaden 

uppfördes även denna i trä.74  

I övrigt gjordes en omfattande upprensning av själva trädgården. Skiljemuren på 

”nejkonbacken” revs och ersattes med en ligusterhäck. 1871 byggdes en ny vaktstuga upp 

på områdets södra del, vilken förseddes med en välkomnande blomsterrabatt framför 

entrén.75 1872 tillkom även en tillhörande ladugårdsbyggnad här.76  

 För att upprätthålla området i dess nyrenoverade skick beslöt herrarna Lundin, 

Kolmodin och Lyth att avsätta medel för en kapitalfond på 10,000 riksdaler riksmynt för 

Jacobsbergs underhåll. Vården skulle skötas av Sällskapet D. B. W. (De Badande 

Vännerna) i Visby, medan räntan skulle tilldelas arvingarna i boet. D. B. W. var ett 

sällskap som bildades 1814 i Visby i syfte att ”verka något nyttigt för det allmänna”, vilket 

främst yttrade sig i kulturbevarande engagemang på Gotland.77      

                                                           
71 Collberg, 1939, s. 60 
72 Collberg, 1939, s. 60 
73 Stella Westerlund, Gotländska trädgårdar, Lund: Historiska Media, 2007, s. 62 
74 Collberg, 1939, s. 60 
75 Se Johannes Dahlströms karta, bild nr 2 under rubriken ”Bilagor”, 1938, under beteckningen ”n” 
76 Collberg, 1939, s. 60f 
77 Sällskapet De Badande Vännerna, ”Sällskapet DBW”, <http://www.dbw1814.se>, 131216. 
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 Efter advokat J. Chr. Löfvenberg bortgång 1899, ombads Follingbo kommun att överta 

och förvalta egendomen Jacobsberg, vilket accepterades. Detta förslag genomfördes dock 

aldrig, utan egendomen behölls i privata ägor.78    

Sedan dess har både Rosendals gård och Jacobsberg haft olika ägare, vilka har ägnat 

gården och parken varierande grad av uppmärksamhet. Rosendal ska till exempel under ett 

tillfälle varit bytesvara åt spelbanken i Monte Carlo.79  

Vid 1900-talets början förstördes Rosendals huvudbyggnad genom brand. Trots det 

köptes gården upp av Otto Hanson 1912. I köpet inkluderades även Jacobsberg. Ägorna 

har sedan dess gått i arv inom släkten, och idag ägs egendomarna gemensamt av Otto 

Hansons ättlingar.80  

Jacobsberg blev efter upprustningen 1865-72 ett populärt utflyktsmål. Det korta 

avståndet från Visby gjorde att flertalet turister och öbor lockades hit. Då de medel som 

enligt bestämmelser hade avsatts för parkens underhåll var slut, fick man börja bekosta 

eventuella upprustningar genom de inträdesavgifter som besökarna betalade.81 På 

markägarens initiativ genomfördes omfattande upprensningar i Jacobsberg på 1930-talet, 

då även lusthuset ska ha renoverats en sista gång. Det var även då Dahlström uppmätte och 

kartlade området och författarna Collberg och Steffen skrev sina tidigare nämnda artiklar i 

Gotländskt arkiv II.  

Via Dahlströms karta framgår det att Jacobsberg var indelat enligt ett visst geometriskt 

mönster. Över ängsområdet låg två breda gångar i rät vinkel mot varandra, vilket skapade 

en ordnad struktur (Se bild 2 under bilagor). De här gångstigarna omnämns inte i de 

tidigaste beskrivningarna. De förekommer inte heller som exempel bland de förändringar 

som gjorts av parken under de olika upprustningstillfällena. Idag är ängsområdet så 

övervuxet att gångstigarna inte längre går att urskilja, men de måste ha utgjort väsentliga 

inslag i parken då de fortfarande fanns. Jag antar därför att de hade presenterats ordentligt 

om de hade tillkommit vid en restaurering. Eftersom det inte förkommer någon sådan 

presentation kan man dra slutsatsen att gångarna utgjorde en del av trädgårdens 

grundstruktur. Inslaget omnämns aldrig av Collberg, men identifieras av Stella Westerlund 

                                                           
78 Collberg, 1939, s. 62 
79 Sten Björkman, Carl-Erik Ohlén, Waldemar von Sydow, Svenska gods och gårdar, nr 33, Gotlands län, 

Uddevalla: Förlaget Svenska gods och gårdar, 1940, s. 234ff  
80 Björkman, Ohlén, von Sydow, 1940, s. 234ff 
81 Westerlund, 2007, s. 62 

https://archive.org/details/GodsochGardarSydost-33Gotlandslan
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i Gotlänska trädgårdar från 2007. Westerlund bekräftar dock endast gångarnas tidigare 

existens.82  

Under 1900-talet var Jacobsbergs varierande vaktmästare ansvariga för parkens skötsel. 

Dessa betalade skatten för intäkterna och vårdade trädgården i ”ett snyggt, ordnat och 

enligt tidens fordringar passande skick”. I utbyte fick den anställde tillgång till det 

restkapital och den avkastning som trädgården renderade.83 Vaktmästaren drev även ett 

café i parken, vilket hölls öppet fram till 1950-talet. 1958 mötte dessvärre utsiktstornet 

samma öde som Rosendals huvudbyggnad och brann ner. Detta medförde att trädgården 

stängdes och har varit tillstängd sedan dess.84   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Westerlund, 2007, s. 62 
83 Collberg, 1939, s. 61 
84 Westerlund, 2007, s. 62 
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3. ANALYS 

He leaped the fence, and saw that all nature was a garden.85 

 

Vi vet nu att Jacobsberg var en privatägd trädgård öppen för allmänheten, anlagd under 

tidigt 1800-tal av Jacob Dubbe, i anslutning till dennes hem, Rosendals gård, utanför 

Follingbo på Gotland.  

I det här kapitlet kommer mina egna dokumentationer och iakttagelser av parken att 

presenteras samt ställas i relation till det äldre, redan behandlade, materialet. Jag har valt 

att förtydliga genomgången av områdets uppbyggnad genom att göra parallella 

hänvisningar till en illustrationsplan (Bild 12 under Bilagor) där de beskrivna monumenten 

finns markerade. Presentationen kommer att göras i syftet att påvisa hur anläggningen har 

förändrats sedan den byggdes. Dess grundstruktur och funktion kommer därefter ställas i 

relation till den landskapsarkitektoniska utveckling som var aktuell i Sverige under 

tidpunkten för Jacobsbergs tillkomst. Slutligen kommer själva resultatet av mina analyser 

och jämförelser att presenteras.      

Låt oss inleda analysen med att klarlägga vilka inslag som har varit beständiga 

beståndsdelar i Jacobsberg sedan dess tillblivelse, och vilka som har tillkommit på senare 

tid.    

Lusthuset, gravkapellet och kanonbatteriet finns omnämna i de tidigaste skildringarna 

av Jacobsberg och byggnaderna finns till stor del kvar på området idag. Den av Collberg 

beskrivna fiskdammen fanns enligt Dahlströms karta kvar 1938, men är idag torrlagd och 

igenväxt. Källan, som också omnämns av Collberg, har gått ett liknande öde till mötes som 

dammen, men brunnen finns fortfarande kvar.86 Övriga inslag, såsom de vita 

träskulpturerna, blomsterrabatten vid vaktstugan och utomhusmöblerna, är sedan länge 

försvunna. 

Gällande växtbeståndet går det ännu att finna områden med vad som framstår vara 

ursprungligt växtmaterial. Vid gravkorets tak, där de så kallade ”finare växterna” en gång 

planterades, frodas exempelvis fortfarande murgröna, rosor och syrén. Bredvid 

planteringen finns en större buxbomsberså, vilken kan härledas ha tillkommit under 

Dubbes tid. Därtill finns även en del av de ursprungliga inplanterade träden i parken 

bevarade. Idegranarna vid gravkapellets ingång samt jättepoppeln vid allén, går att 

                                                           
85 Olausson, 1993, s. 74 
86 Westerlund, 2007, s. 62 
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identifiera som två sådana exempel. Ett tredje exempel är syrénbersån i anläggningen 

sydöstra del. Därutöver är det i nuläget svårt att urskilja exakt vilka av de större träden som 

är från anläggningens tidigaste stadium och vilka som har tillkommit senare eller spritt sig 

på egen hand. En sådan utredning kräver mer tid och plats än vad den här uppsatsen har 

utrymme för.  

Vad som mer går att fastställa är att Jacobsbergs struktur, med högre och lägre 

sektioner, med vandringsleder och terrasser med utsikt över vidsträckta vyer, har varit 

densamma sedan anläggningstillfället. 

 Därmed återstår endast vaktstugan med sitt uthus. Dessa två byggnader tillkom som 

nämnt efter renoveringen 1869. Husen är alltså de moment som har tillkommit på senare 

tid. Med undantag för de diverse bortplockade eller överväxta inslagen, har parken alltså i 

stora drag samma utformning idag som när den anlades, fast i ett något förvildat format.  

3.1 Jacobsberg idag 

Trädgården 

Jacobsberg ligger idag avskilt 

från Rosendals gård. Området 

har helt omslutits av skog, där 

stora ekar, tallar och 

kastanjeträd reser sig mot 

himlen. Genom skogspartiet 

leder en stig, men denna döljs 

till stor del av snårig växtlighet 

bestående av kaprifol, hagtorn, 

liguster och smultron. Den täta 

tillväxten förhindrar även ett överskådligt perspektiv över området. Stigen ringlar sig över 

kalksten och höjder och är besvärligt att följa. Efter en mindre sträcka lättar dock 

växtligheten något och man når fram till en kringliggande och avgränsande kalkstensmur. 

Skogen öppnas upp och möjligheten att beträda Jacobsbergs första anhalt infinner sig.  

Genom en passage mellan mur, stängsel87 och hasselbuskar kan man träda in på en 

terrass, belägen på en av Jacobsbergs kalkbergsplatåer (Nummer 1 på illustrationsplan). 

                                                           
87 Genom brevförsändelser från Louise Berry till Christian Runeby på Länsstyrelsen i Visbys Livsmiljöenhet 

framkommer det att Länsstyrelsen 1998 bekostade och satte upp fårstängsel runt området, efter Maud Fritz 

Bild 4. Vy över Jacobsberg, Gotland, 2013 
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Terrassen utgörs av ett rektangulärt plan, vilken inramas av en lägre barrikad av sten med 

nedsänkta partier. Stenvallen ligger i linje med en bergskant och utgör ett avgränsande snitt 

mot Jacobsberg med omnejd.  

I värnets lägre delar, i så kallade skottsgluggar, har totalt 13 kanoner radats upp (15 

stycken från början, två har stulits). Tillsammans utgör de ett helt kanonbatteri. Raden 

börjar i norr, där den största kanonen har placerats, och avslutas i söder, där de två minsta 

kanonerna har arrangerats i rät vinkel mot övriga. Dess härkomst är okänd, men tros vara 

hämtade från något av de handelsfartyg Dubbe ägde, vilka i allmänhet utrustades med 

kanoner i försvarssyfte.88 Kanonerna ska som nämnts avfyrats 1827 under invigningen av 

gravkapellet, men skall därefter endast bevarats i dekorativt syfte.89  

På barrikadens tinnar samt mellan kanonerna, finns ett flertal kanonkulor uppställda. 

Liknande kulor, eller så kallade brandbomber, finns utlagda över hela området. Enligt 

Collberg ska det 1939 funnits totalt 34 stycken. Även dessa ska ha varit utplacerade för 

dekorativa ändamål.90 

  Kanonbatteriet har anbragts på en upphöjd terrass nära en klippavsats, vilken besökaren 

når via områdets nordbelägna entré, alternativt via en i söderliggande uppgång bestående 

av ostadiga avsatser. Vilken väg den kringvandrande än väljer att ta, måste denne antingen 

kämpa sig upp för en osäker brant eller streta sig igenom en sluten stig, innan parterren 

öppnar sig med sin vidsträckta utsikt över bebyggelsen. 

 Nedanför terrassen sträcker sig ett ängslandskap med inplanterade fruktträd, såsom 

äpple, körsbär och päron. Lövträd som pil, ask och lind förekommer också. Fruktträden har 

placerats tillsammans i ett flertal olika grupper, medan lövträden växer enskilt eller i rad. 

Ibland har större stenblock inrangerat vid trädstammarna.  

Gemensamt för samtliga träd och dungar är att de ligger asymmetriskt ordnade i 

siktlinje ner mot en avgränsande skiljemur i söder. Detta medverkar till att skapa en 

förstärkt upplevelse av områdets djup. Man skulle kunna säga att man genom 

trädfördelningen har införlivat ett ”ögats vandringsfärd” genom området. Ordningen skapar 

dessutom växlande partier mellan öppna ytor och lummighet, mellan skugga och ljus, och 

bidrar till upplevelsemässig variation. Träddungarna, vilka har utplacerats efter specifika 

                                                                                                                                                                                     
begäran. 1999-04-22, Dnr 196, Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; 

arkiv och bibliotek  
88 Collberg, 1939, s. 56 
89 Christiernin, 1827-10-05 
90 Collberg, 1939, s. 56 
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direktiv, frambringar trots sin asymmetri en balanserad uppbyggnad, vilken efterliknar 

naturens egen komposition. 

Sådana inslag, där slutna och öppna områden möter och bryter av varandra, där 

naturens utmaningar och struktur skapar variation och upplevelser längs med ett tänkt 

strövområde, är vanliga beståndsdelar i trädgårdsanläggningar från det sena 1700-talet. 

Landskapsparken, den romantiska stilen eller ”Den nya stilen”, utvecklades under 

andra hälften av 1700-talet i Europa och förespråkades av landskapsarkitekter som bland 

annat William Kent, Capability Brown och Markis René-Louis de Girardin.91 

Engelsmannen William Kent tillskrevs ofta rollen som upphovsman för stilutvecklingen, 

men i Magnus Olaussons bok Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid från 

1993 framkommer att det var en grov förenkling av en betydligt mer komplex process. 

Även om den nya trädgårdskonsten fick stort genomslag i England, har det på senare tid 

framlagts bevis som vittnar om att en liknande utveckling ägde rum simultant på ett flertal 

platser runt om i Europa.92  

Uttryckssättet stod i kontrast till den tidigare populära barockträdgårdens strikta struktur 

med formklippta häckar och geometriskt formade planteringar. Istället betonades det att 

parken skulle utformas efter naturens egna förutsättningar. Den typiska landskapsparkens 

syfte var att återspegla befintlig miljö. Trädgårdsanläggaren skulle använda naturen som en 

inspirationskälla och skapa en anpassad trädgård som smälte in i det omgivande 

landskapet. Författarna Kerstin Barup och Mats Edström uttrycker i boken Skärva – 

iscensättningen av ett lantställe från 1990 att: ”Vild natur skulle iscensättas för att skapa 

scenerier av vild natur”.93 Men det var mer än så. Thomas Whatelys skriver i Observations 

on Modern Gardening från 1765-1770:  

 

But the art of gardening aspires to more than imitation: it can create original characters, and 

give expressions to the several scenes superior to any they can receive from allusion.94            

 

Kanonbatteriets höga placering med utsikt över Jacobsberg tyder på att parken har anlagts 

efter sådana premisser, vilket även dess växtmaterial och topografiskt anpassade 

utformning gör. 

                                                           
91 Olausson, 1993, s. 39ff 
92 Olausson, 1993, s. 39ff 
93 Barup, Edström, 1990, s. 29  
94 Olausson, 1993, s. 61 
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Förutom ett fritt och böljande formspråk, ville man även locka, överraska och leda 

besökaren genom parken.95 Det mest utmärkande för landskapsparken var att den inte gick 

att överblicka från en och samma utblickspunkt, utan att man behövde följa en specifik väg 

för att upptäcka allt vad parken hade att erbjuda.96  

André Le Nôtre (1613-1700), trädgårdsarkitekt och Ludvig XIV:s främste 

trädgårdsmästare, kritiserades av den engelska parkens förespråkare för att ha förbisett 

detta. Arkitekten planlade bland annat parkanläggning vid Versailles slott enligt det sena 

1600-talets barocka ideal, med geometriska formade och hårt kontrollerade planteringar. 

Efter landskapsparkens, eller ”den nya stilens”, genomslag i både England och 

Frankrike, ifrågasattes arbetet av bland annat den franske landskapsarkitekten Markis 

René-Louis de Girardin (1735-1808). de Girardin hävdade att ögonen hann före benen i Le 

Nôtres anläggning, något som ansågs både konventionellt och ytligt av markisen.97 Med 

känslan som vägledare skulle djupare mening uttryckas genom den nya tidens 

trädgårdsarkitektur, vilket stod i kontrast till rokokon och barockträdgårdens mer ytliga 

dekorationer.98  

Ett sådant ideal återfinns i Jacobsbergs utformning. Parken är inte möjlig att överskåda 

från en och samma plats. De nämnda utblickarna exemplifierar endast avgränsande 

fragment. Som besökare behöver du vandra genom området, du måste låta dig ledas av 

känslan och naturen, för att upptäcka parkens samtliga element.  

 

Tornet/Lusthuset 

Som komplement till naturen uppfördes diverse byggnadsmonument i landskapsparkerna. 

Det tillämpades terrasser, byggnadsverk och andra överraskande inslag, som via 

associativa och stämningsladdade egenskaper skulle ge besökaren tillgång till både visuella 

upplevelser och djupare intryck. Arkitektoniska inslag, såsom torn, grottor, stugor, tält och 

monument hänvisade till historiska, filosofiska, litterära eller mytologiska berättelser. 

Dessa skulle väcka eftertanke hos den kringvandrande. Det kunde röra sig om utplacerade 

                                                           
95 Anna-Maria Blennow, Europas trädgårdar – från antiken till våra dagar, Lund: Bokförlaget Signum, 2009, s. 

215 
96 Blennow, 2009, s. 215 
97 Olausson, 1993, s. 74 
98 Barup, Edström, 1990, s. 28 
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moment som genom sitt läge kunde referera till något av ovanstående ämne, med 

förutsättningen att den upplevande var beläst inom kulturella områden.99 

Landskapsparken vid Skärva herrgård, som byggdes av Henrik af Chapmans och Greve 

Carl August Ehrensvärd mellan åren 1785-86 vid Danmarksfjärden i Nättraby socken, 

Blekinge, innehöll ett flertal sådana element.100 Ett av dessa var det så kallade 

”Eremitaget”. Genom byggnaden visualiserades tidens av Rousseau präglade böjelse för 

det naturnära och enklare livet. Därtill synliggjordes även den romantiserade 

föreställningen om eremiten, som var både aktad och respekterad genom sin tillgång till 

djupare visdom.101  

Huset, eller utsiktstornet, fyllde en liknande 

associativ funktion i Jacobsberg (Nummer 2 på 

illustrationsplan). För att nå till denna från 

kanonbatteriet fick besökaren vandra norrut, längs med 

hasselbuskage och den kringliggande stenmuren. 

Som vi nu vet byggdes tornet, eller lusthuset, under 

tidigt 1800-tal. Det renoverades 1869 och brann ner 

1958. Tornet var till en början cirka 15 meter högt, 

utformat i kvadratisk konstruktion, med grundpelare i 

sten vilka stöttade byggnadens centrala träanordning 

till cirka 7 meters höjd.102  

När tornet byggdes om 1869, utformades det i en 

oktav, avsmalnande arkitektonik med götiska inslag, 

vilket innebar att man hämtade förebilder i äldre tysk 

medeltida arkitektur.  

Arkitekten bakom byggnaden, Johan Fredrik Åbom, var liksom lantbruksarkitekten 

Charles Emil Löfvenskiöld inspirerad av det fornnordiska. Det nya lusthuset utsmyckades 

med ornamentala detaljer såsom snickarglädje vid stolpar, vindskivor och lister. Hörn och 

taklister dekorerades med tandsnittslister, tinnar och lövsågningsarbeten av geometrisk 

karaktär. Sådana inslag var även återkommande i Löfvenskiölds estetik, en design han 

                                                           
99 Blennow, 2009, s. 215 
100 Barup, Edström, 1990, s. 9 
101 Barup, Edström, 1990, s. 13 
102 Collberg, 1939, s. 60 

Bild 5. Lusthuset/Utsiktstornet efter 

ombyggnaden 1869, Jacobsberg, Gotland  
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kallade ”trästil”.103 Trädelen på lusthuset förstördes fullständigt under branden 1958, så 

basfundamentet med stenpelare är det som finns kvar att se av tornet idag.  

Innan förödelsen hade tornet en självklar position och funktion i Jacobsberg. Här 

förenades upplevelser av olika slag; först som ett överraskande monument i parken, 

därefter som en utsiktsplats med vy över bebyggelsen, men slutligen också som ett större 

kuriosakabinett. Våningarna, som var utformade likt skeppskajutor, var fyllda med diverse 

havsrelaterade föremål.  

Precis som kanonerna och kanonkulorna vid kanonbatteriet skapade kuriosaföremålen 

upplevelsemässiga dimensioner i lusthuset, men objekten fungerade också som 

maktmanifestationer. Kanonerna, som troligen hade hämtats från ett av Dubbes 

handelsfartyg, hänvisade tillbaka till dennes yrke, egendomar och rikedom. De 

havsrelaterade föremålen i lusthuset hade snarlika funktioner, då även de refererade till 

Dubbes profession.  

Dessa moment var inte unika för Jacobsberg. Tiden kring sekelskiftet 1700/1800 

präglades av den här sortens svärmerier.104 Under 1800-talets början började 

museiväsendet att formas samtidigt som intresset för objekt med avspeglande egenskaper 

ökade bland den bildade samhällsklassen. Kuriosaföremålen fungerade nästan som attribut 

i ett sceneri, vilka tillsammans med arkitekturen målade upp en teatral verklighet.105 

I Skärva – iscensättningen av ett landställe beskriver författarna Barup och Edström 

skeppsvarvare Henrik af Chapmans och Greve Carl August Ehrensvärds byggprojekt vid 

Skärva herrgård. Chapman och Ehrensvärd anlade en landskapspark i anslutning till 

Ehrensvärds lantställe i Nättraby socken, Blekinge, mellan åren 1785-86.106 Här uppfördes 

ett flertal byggnadsmonument och inslag, somliga liknande de på Jacobsberg.  

I huvudbyggnaden, som byggdes upp likt en så kallad ”bondestuga” eller ryggåsstuga, 

fanns porträtt av gamla romerska kejsare och målningar. Gustav Fredrik Linnerhielm 

beskriver efter ett besök på Skärva hur kopparstick prydde rummen tillsammans med 

ritningar av kinesiska skepp och farkoster.107  

Även om detaljerna skiljer sig, var inslagen i Ehrensvärds ”bondestuga” snarlika de i 

Jacobsbergs lusthus. Valen av inredningsattribut berodde dock helt på den enskilde ägarens 

                                                           
103 Svala, 1990, s. 11 
104 Barup, Edström, 1990, s. 9f 
105 Barup, Edström, 1990, s. 30 
106 Barup, Edström, 1990, s. 9 
107 Barup, Edström, 1990, s. 13ff 
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intressen, vilket gav dem specifika och speglade egenskaper. Genom interiören kunde den 

besökande bilda sig en uppfattning om hur upphovsmannen var som person, en 

föreställning som ägaren kunde kontrollera själv genom sitt urval av inredning. Genom att 

beträda Dubbes torn eller Ehrensvärds ”bondestugan” fick gästen en inblick i de båda 

männens tillgångar och intressen, en bild som målades upp av herrarna själva. 

Idag finns som nämnt endast stenfundamentet kvar på den plats där Jacobsbergs lusthus 

en gång i tiden reste sig. Norr om stengrunden finns ett något lägre, inramat planområde 

(Nummer 3 på illustrationsplan), där växter såsom hagtorn, en, kaprifol och liguster har 

slagit rot. Till höger om den kringliggande kalkstensmuren finns två större exemplar av 

lönn och körsbär. Tillsammans med utsiktstornets stenfundament utgör den här avsatsen en 

central del av Jacobsberg, vilken koncentreras till den triangulära bergsplatå som 

monumenten har placerats på. Omkretsen kan räknas vara upp mot cirka 90 m och området 

avgränsas naturligt genom naturens topografiska utformning och tidigare omnämnda 

stenmur.  

Inbyggt i kalkbergets sida, till väster om utsiktstornet, finns en terrassaltan (Nummer 4 

på illustrationsplan), så pass innesluten av rosenbuskar, syrén, hagtorn och ek att den 

knappast går att beträda. Från altanen, vilken har ingärdats av ett gjutjärnsstaket, har 

besökaren utsikt ut över bygden. Vyn är dock i nuläget något begränsad, eftersom träd och 

storvuxna buskage nedanför platån skymmer.  

 

 Gravmonumentet 

Till söder om återstoden av utsiktstornet finns en väg, kantad av gran och hagtorn, vilken 

leder ut till en berså av buxbom och syrén (Nummer 5 på illustrationsplan). Bersån har 

planerats in på en utstickande del av Jacobsbergs förhöjda parti och ger därför besökaren 

fri utsikt över området. I Flygare-Carlén roman Jungfrutornet beskrivs det här området 

vara inramat ”med ett konstrikt gallerverk”.108 På ett vykort från 1918 kan vi se att 

uppgiften stämmer, platån syns här vara omgärdad av ett trästaket. (Bild 16). Staketet finns 

varken beskrivet i någon av de andra källor jag har studerat eller kvar att beskåda idag.  

 På vägen mellan leden från utsiktstornet och bersån passerar besökaren en rektangulär 

plattform i sten besmyckad med fyra stycken pelarurnor samt ett centralt beläget 

gravmonument i form av en urna. Ytterligare två mindre urnor finns beskrivna i Collbergs 

artikel från 1939, men dessa finns inte längre kvar.  

                                                           
108 Flygare-Carlén, 1848, s. 520 
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Plattformen är ursprungligen en gravsten från 1300-talet och utgör i egentlig mening 

taket till den murade gravkammare som finns uppförd i en öppning mellan de två 

bergsplatåerna (Nummer 6 på illustrationsplan). Gravstenen har hämtats av Dubbe från S:t 

Hans ruin.109 Längs med detta minnesmärkes ytterkanter går följande latinska inskription 

att uttyda:  

 

ANNO : D[OMI]NI : M : CCC : XXXV : DIE : SCOLASTICE : VIRG[IN]IS : O[BIIT] : 

DOMIN[VS] : HERMANNVS : DE : KAMEN + ANNO : D[OMI]NI : M : CCC : XL : IN : DIE : XPL : 

O[BIIT] : D[OMI]NA MARGARETA : VXOR : EIVS : ORATE : PRO : EIS.        

 

Vilket betyder: ”Herrans år 1335 den 10 Februari dog herr Herman från Kamen + Herrans 

år 1340 juldagen dog fru Margareta hans hustru, bed för dem”.110   

Gravstenen fungerade som en del av romantiseringen av det svenska kulturarvet, vilket 

även de tidigare befintliga, vitmålade skulpturerna gjorde. Båda inslagen verkade som 

överraskande moment i trädgården, samtidigt som de hänvisade till ett svenskt fornnordiskt 

arv. 

Gustav III spelade ännu en gång en 

väsentlig roll i skapandet av den här trenden. 

Kungen var närmast besatt av tanken att skapa 

ett nationellt kulturarv och bidrog på många 

sätt till att ett sådant utformades. 

”Svenskheten” lyftes fram genom att konst 

och kultur interpreterades efter nationella 

premisser. Musik och teaterstycken översattes 

till svenska och dekorer och dräkter återgavs i 

”försvenskad” skepnad. Gustav III bidrog 

även till att Svenska akademien bildades och 

att den nationella dräkten infördes.111  

Fornnordiska inslag var dessutom populära 

element i den tyska göticismen.112 Äldre 

                                                           
109 Collberg, 1939, s. 51 
110 Collberg, 1939, s. 52 
111 Barup, Edström, 1990, s. 30 
112 Söderberg, 1975, s. 77 

Bild 6. Elias Martin, Runsten i parken vid 

Dagsnäs, ca 1800 
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lämningar, såsom runstenar eller medeltida gravstenar som i Jacobsberg, lyftes under 

aktuell period fram som kuriosa för att skapa en stämning av historisk och nationell 

tillhörighet.113 Strömningen hade kontinentalt ursprung men integrerades efter svenska 

förhållanden.114    

Vid centrum av gravstenen i Jacobsberg, har ett gravmonument i form av en urna på 

sockel placerats. På fundamentets sidor går följande inskrift att läsa: 

 

Här under hvila Assessor J. Dubbes och dess Frus Anna Torsmans trenne Döttrar Fredrika Lovisa 

född och död 1804, Jacobina Lovisa Christina född 1806 död 1811, Anna Maria Wirginia född och död 

1808.115  

 

Monumentet, skulle tillsammans med övriga pelarurnor, illustrera bilden av en paradisisk 

gravplats. För att förstärka upplevelsen var pelarurnorna ursprungligen fyllda med 

praktfulla blom- och bladväxter, medan växter såsom kaprifol, murgröna, vindruvsrankor 

och rosor hade planterats runt gravmonumentets fot.116 Dessa växter går i viss mån att se 

än idag.   

Genom en trappavsats nordöst om gravmonumentet, leds man ner till en dalgång 

omsluten av kringliggande klippavsatser, syréner och av två stora exemplar av idegran. 

Barrträdens arkitektoniska uppbyggnad och storartade omfång ger en ökad upplevelse av 

områdets inneslutande rumslighet, men dessa kan också förstås ur teologiskt perspektiv. 

De kristna såg nämligen trädet som en sinnebild för återuppståndelsen till det eviga livet.117   

 Invid vänster klippvägg, direkt nedanför gravmonumentet och mellan de två 

bergsplatåerna, finner besökaren ingången till Jacobsbergs gravkapell. Entrén utgörs av en 

stenportal av hoburgsmarmor med två kopparbeslagna dörrar.118 I stenpartiet ovanför 

dörrarna finns ett uthugget reliefmotiv av en sol med tillhörande hebreisk inskription; 

  .”det vill säga ”JHVH” eller ”Gud ”הוהי”

Det uppstår en väldig kontrast när man kliver ner för trappavsatsen och beträder 

dalgången. Mausoleet dunkla och undangömda position, gör att vandraren går från ett 

                                                           
113 Barup, Edström, 1990, s. 10 
114 Barup, Edström, 1990, s. 28 
115 Det råder viss oklarhet ang. Fredrika Lovisas bortgång då det finns ett flertal registrerade dödsdatum, men jag 

väljer att använda mig av det årtal som återges på gravmonumentet i Jacobsberg, 130829.  
116 Collberg, 1939, s. 55 
117 Schönbäck, 2008, s. 175   
118 Westerlund, 2007, s. 62 
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öppet parti till ett slutet. En liknande brytning uppstår om man når området från söder, via 

det öppna ängspartiet. 

Upplevelsen är närmast klaustrofobisk. Klippavsatsernas och växtlighetens isolerande 

effekt, dämpar de naturliga ljud som annars ackompanjerar besökarens vistelse. Vindspelet 

i trädkronorna och fågelkvittret avtar, en intensiv och tryckande tystnad uppstår. 

Gravkapellet förstärker effektfullt den känsla av obehag som infinner sig. De igenrostade 

kopparbeslagen på de låsta portarna blottar sitt ruttnande träfundament. Då man genom 

inskriptionerna på gravmonumentets sockel har blivit varse de tre avlidna döttrarnas 

befintlighet i kapellet, tilltar olustkänslorna 

påtagligt då entrén uppenbarar sig. Bakom dessa 

dörrar närvarar döden.           

Religiöst betingade och upplevelsebaserade 

element utgjorde viktiga beståndsdelar i 

landskapsparkernas uppbyggnad.119 Denna, 

något makabra, gravkammare är ett typexempel 

på ett sådant monument. Genom kapellets 

placering och via sina associativa egenskaper, 

skulle besökaren försättas i ett klarsynt 

medvetande ur vilket frågor kring livets 

förgänglighet väntades uppstå.120  

Jag vill dessutom peka på att det fanns 

ytterligare religiösa konnotationer förankrade 

här. När den kringvandrande kunde förflytta sig 

från det inneslutna partiet vid gravkammaren, upp till lusthuset och dess översta våning, 

skapade det ännu en andlig dimension. Den kringvandrande kunde gå en symbolisk 

uppståndelse till mötes. Genom att vandra från denna ”dödens dalgång”, ut via 

trappuppgången och vidare upp genom tornet, närmade sig besökaren himlen och Gud. 

Genom ”resan” gick besökaren från ett bildligt primitivt tillstånd till ett mer upplyst och 

klarsynt. Utsikten från översta våningen kan ha frambringat känslan av ett 

                                                           
119 Blennow, 2009, s. 215 
120 Richard A. Etlin, The Architecture of Death – The Transformation of the Cemetery in Eighteenth Century 

Paris, Cambridge: The MIT Press, 1984, s. 199  

Bild 7. Gravkoret, Jacobsberg, Gotland 
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helhetsperspektiv på tillvarons varande, att enskilda element spelade väsentliga roller för 

sig, men också i livets och naturens 

fulländade komposition.  

Jacobsbergs gravkapell var inte 

unikt i sitt slag. Den här typen av 

monument fanns i ett flertal 

landskapsparker runt om i Europa. 

Enligt Richard A. Etlins bok The 

Architecture of Death - The 

Transformation of the Cemetery in 

Eighteenth Century Paris från 1984 

härstammar trenden från Frankrike.  

Enligt författaren ska kulten ursprungligen växt fram genom markis René-Louis de 

Girardin.121 Markisens mästare, filosofen Jean Jacques Rousseau, ska ha avlidit 1778 efter 

en kort tids vistelse på dennes gods i Ermenonville i Frankrike. de Girardin, som var 

Rousseaus lärjunge och vän, ska då bestämt sig för att anlägga ett sista vilorum för 

kamraten i själva Ermenonvilleparken.  

Eftersom parkanläggningen framstod som en autentisk version av den trädgård 

Rousseau hade presenterat i sin bok La Nouvelle Héloïse 1761, ska infallet närmast 

upplevts som självklart. Graven placerades i mitten på en av de öar som var befintliga i 

parken och omgärdades med popplar. Holmen döptes därefter till Poppelön (Ile des 

Peupliers). 

Gravplatsen blev uppmärksammad och omtalad över hela Europa och ska närmast ha 

varit ett obligatoriskt resmål för Rousseaus beundrare och efterföljare. Begravningsplatsens 

rykte förstärktes ytterligare då graven inte enbart var en kuliss, vilket hade förkommit i 

trädgårdssammanhang tidigare.122  

Trädgårdsteoretiker C. C. L. Hirschfeld beskriver efter ett besök på Ermenonville hur 

begravningsplatsen införde en känsla av sentimental melankoli i parken. Genom 

gravmonumentets närvaro fördjupades upplevelserna av vistelsen och bidrog till ökad 

närvaro.123 Hirschfeld understryker dock att besöket vid Ermenonville varken upplevdes 

                                                           
121 Etlin, 1984, s. 199, Schönbäck, 2008, s. 254, Olausson, 1993, s. 333 
122 Etlin, 1984, s. 204 
123 Schönbäck, 2008, s. 254 

Bild 8. Jean-Micheal Moreau le Jeune, Rousseau’s grave on the Ile des 

Peupleiers in Ermenonville, 1778 
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som dystert eller sorgligt, utan istället fyllt av längtan och känslor av söt nostalgi, vilket 

enligt honom var det optimala.124    

Ermenonville blev trendsättande och var bland annat inspirationskällan till den första 

”landskapsparkskyrkogården” Cimetière du Père-Lachaise i Paris från 1804. Därtill bidrog 

parken generellt till att pådriva den gravromantik som uppkom under aktuell period runt 

om i både Frankrike och övriga Europa.125 

I Sverige hade gravromantiken många gemensamma drag med utvecklingen i Europa. 

Den stora skillnaden var att monumenten i Sverige ofta enbart var kulisser, istället för 

verkliga begravningsplatser som vid Poppelön. Som tidigare nämnt försvårades sådana 

gravsättningar genom förbudet att begrava avlidna anhöriga på ovigd mark.126 

C. A. Ehrensvärds landskapspark vid Skärva utgör ett exempel på detta. Efter att 

anläggningen hade färdigställts 1786, började man planera för ett mausoleum i parken. 

Gravmonumentet skulle ligga avsides nere vid ett vattenbryn och vara tillägnat 

medarbetaren af Chapman. Byggnaden ritades, uppfördes och stod klar runt 1790, men 

dess tilltänkta syfte förblev oförverkligat då kyrkan aldrig gav sitt tillåtande.127  

 Som tidigare har framgått fick Dubbe sitt mausoleum godkänt som begravningsplats av 

Kunglig Majestät. Detta kan ha att göra med att Dubbes gravkapell kom att invigas mer än 

30 år efter att Ehrensvärds monument hade byggts. En avgörande faktor kan därför ha varit 

att allt fler hade börjat anamma den förändrade inställningen till begravningsplatsen i 

förhållande till kyrkogårdarnas sanitära problem.128   

 

Vaktstugan 

Längst med dalgången vid gravkapellet följer en grusad stig kantad av såpnejlikor och 

vintergröna. Fortsätter besökaren vidare längs med denna, nås en mindre trappavsats, där 

kastanjeträd har arrangerats två och två som ingångsträd. Det här sättet att plantera träd kan 

härledas tillbaka till gamla skrockfulla traditioner, då man trodde att ett sådant 

arrangemang kunde hålla borta onda andar.129  

                                                           
124 Schönbäck, 2008, s. 255, Etlin, 1984, s. 204 
125 Etlin, 1984, s. 204, Olausson, 1993, s. 333f 
126 Schönbäck, 2008, s. 254, Olausson, 1993, s. 339f 
127 Olausson, 1993, s. 340  
128 Schönbäck, 2008, s. 177, Kjell Lundquist, ”Från beteshage till trädgård – kyrkogårdens historia”, Eivor Bucht 

(red), Kyrkogårdens gröna kulturarv, Alnarp: Movium SLU, 1992, s. 24     
129 Lundquist, 1992, s. 16 
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Längs med stigens sidor växer även gran och tall. Vägen leder fram till det ängsparti 

som man har utsikt över från de tidigare nämnda bergsplatåerna. Ängspartiet består till 

större delen av högväxt gräs, men här finns alltså även löv- och fruktträd.  

Trotsar besökaren det 

övervuxna ängsområdet och 

kliver vidare rakt söderut, 

infinner sig denne snart vid 

Jacobsbergs avslutande och 

mer avlägsna del. Ängen 

övergår här till två separerade 

sektioner, varav det till vänster 

belägna partiet består av en 

upphöjd och större syrénberså 

(Nummer 7 på 

illustrationsplan), medan 

området till höger består av en 

fruktträdsplantering. 

Promenerar besökaren längs 

med fruktträdsplanteringen, 

når denne fram till den redan 

omnämnda vaktstugan 

(Nummer 8 på 

illustrationsplan). Byggnaden 

tillkom som berättat 1871 efter restaureringen 1869 och återfinns fortfarande i sin 

helhet.130  

Vaktstugan är utformad med göticistiska inslag som påminner om Charles Emil 

Löfvenskiölds mönster för lantbruksarkitektur. Löfvenskiölds arkitektur blev stilbildande 

inom lantbruksnäringen under andra hälften av 1800-talet då hans byggnadsritningar fick 

                                                           
130 ”John-Eric Gustafsson. Bilaga till vårdplan I-III: SKÖTSELPLAN”, Riksantikvarieämbetet, 1972-12-15, 

Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek 

Bild 9. A.V. Peterson, Ritning till monument vid Jacobsberg i Follingbo, 1863-

1864 
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spridning genom upptryckta planschverk.131 Ritningarna användes främst för torp och 

boningshus, men omfattade även mejeri, ladugårdar och herrgårdshus.132  

Vaktstugan präglas av ornamentala utsmyckningar som ger den karaktären av att vara 

av ”trästil”, enligt Löfvenskiöldska termer. Snickarglädje har förankrats vid taklisterna och 

vid entréns förstuga, därtill är fönsterspröjset direkt identifierbart efter Löfvenskiölds 

stilideal (se bild 14 och 17).133 Ytorna, såsom kök, rum, garderob och skafferi fördelas på 

83 kvadratmeter.134 Det är oklart om även vaktstugan är uppbyggd efter arkitekt Åboms 

ritningar, men husets dekorering är i vilket fall snarlik ornamentiken på dennes utsiktstorn.  

I rät vinkel mot vaktstugan finns ett tillhörande uthus på ca 48 kvadratmeter i liknande 

utformning som vaktstugan. Tillsammans med den närliggande kalkstensmuren omsluter 

byggnaderna en mindre bakgård. Här fanns tidigare blomstrabatter och en köksträdgård. 

Även detta följer Löfvenskiölds estetik.135 Inslagen är inte i enhet med landskapsparkens 

ideal, men tillkom parken i efterhand. Något som kan förklara dess befintlighet på området.    

 Från vaktstugan kan besökaren vandra norrut, genom träddungar och snår. Det är här 

den nu övervuxna fiskedammen och den uttorkade källan tidigare utgjorde viktiga inslag i 

området. Fortsätter den kringvandrande några meter till hamnar denne slutligen vid 

bergsplatåns fot och kanonbatteriets till söder belägna uppgång. 

3.2 Engelsk park? 

Vad kan vi då utläsa ur parken?  

Det har framkommit att de beskrivna byggnadsmonumenten utgör beståndsdelar som 

går att härleda tillbaka till det romantiska stilideal som utvecklades bland 

landskapsarkitekter i Europa under andra hälften av 1700-talet. Detsamma gäller urvalet av 

områdets växtmaterial. Även om det är oklart vem det är som har planlagt samt anlagt 

parken i Jacobsberg, kan vi tydligt se hur trädgården har anpassats efter sådana premisser. 

Omgivningens topografiska utformning har bevarats samtidigt som parkens växtmaterial 

har valts ut för att återspegla och förstärka områdets befintliga flora. De smälter in, skapar 

balans och tillför en slags naturlig struktur i parken.  

                                                           
131 Catharina Svala, Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888, Alnap: Kungliga Skogs- och 

Lantbruksakademien, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1990, s. 8 
132 Svala, 1990, s. 12 
133 Svala, 1990, s. 11 
134 Uppgiften har framkommit efter egna uppmätningar 
135 Svala, 1990, s. 93 
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Som besökare leds vi genom lustträdgården och möter diverse inslag längs vägen. 

Kanonbatteriet och gravkapellet är idag ganska välbevarade i jämförelse med lusthuset, 

och tjänar fortfarande samma syfte som de ursprungligen gjorde. Tanken med samtliga 

element var att de skulle bidra som stämningsladdare i parken genom sina associativa och 

måleriska egenskaper. Momenten skulle väcka någonting hos besökaren, försätta denne i 

närmast förutbestämda känslotillstånd.  

I Jacobsberg finns även flera områden där öppna och slutna rum kontrasterar i motpol 

till varandra. När man förflyttar sig med utgångspunkt från ingången vid vaktstugan och 

passerar genom den täta fruktträdplanteringen, över det vida ängspartiet, och in i 

trädgårdens slutna del vid mausoleet, uppstår en sådan effekt. Ett liknande intryck uppstår 

då man träder in i parken från norra entrén och vandrar i riktning mot kanonbatteriet eller 

lusthuset. Ett svårgenomträngligt skogsparti står i motsats till ett område med öppna 

terrassplatåer och utblickspunkter.      

Samtidigt finns det inslag och element i Jacobsberg som praktiskt taget frångår 

landskapsparkens grundprinciper. Detta gäller bland annat ängspartiets geometriska 

indelning. Det gäller också buxbomsbersån vid gravkapellet och syrénbersån vid områdets 

sydöstra hörn, vilka kan antas ha varit formklippta till en början. En ideal landskapspark 

var helt frånvänd den här typen av regelbundenhet och struktur. 1816, då idealet hade nått 

sin kulmen, beskriver Jonas Carl Linnerhielm sina betraktelser av naturen och jämför dessa 

med landskapsstilen och formträdgården: 

  

Der är ingenting styft eller stelt. Se alla dessa Verk! Se t.ex. människan! Hvad lena dontourer! 

Hvad smidig vext. Se träden! Hvad vexling i ställning, utsträckning och former. Se bergen! Hvad 

stolthet och majestät utan det styfva och raka. Se åerne eller den framqvillrande bäcken! Hvad fria 

leende behag! I allt, äfen i sjelfskva klippan skall Du igenfinna vexling och mångfald. Hvarföre då 

kufca trän och buskar till styfva skapnader, göra de förra til klot eller fyrkanter på pålar, de senare 

till väggar eller pyramider, om ock icke till de fordna Tyska eller Holländska ytterligheterne eller 

formen af båtar, statyer, m.m.136   

  

Via citatet synliggörs hur landskapsstilens förespråkare intog en negativ hållning till både 

kvadratiska indelningar och formklippta buskar, inslag som tidigare fanns i Jacobsberg. 

                                                           
136 Linnerhielm, 1816, s.140, i Olausson, 1993, s. 343 
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Hur kommer det sig att Jacobsberg innehåller dessa stilbrytande element? För att få svar 

på frågan måste vi återgå till landskapsparkens specifika utveckling i Sverige samt ta 

hänsyn till Jacobsbergs funktion som begravningsplats. 

 

 Landskapsparken och dess relation till gravplatsen 

Landskapsparken beskrivs första gången i Sverige i Johan Fischerström text Utkast til 

beskrifning om Mälaren från 1785. Genom skildringen identifierar författaren en 

smakförändring inom den svenska trädgårdskonsten, en beskrivning som gör honom till en 

av de första att skriftligt uttrycka det nyvaknade intresset för den inhemska naturen.137  

Fischerström hade börjat se tendenser runt om i Sverige vilka påminde om den 

stilutveckling som tidigare hade inträffat på internationella plan. Denna kontinentala 

strömning presenterar Fischerström redan 1769 med meningen: ”Der begynte en Kent at 

avskaffa den twungna smaken, och endast rådfråga Naturen”138  

Som tidigare nämnts var det inte ovanligt att William Kent tillskrevs äran för att ha 

initierat fram ”Den nya stilens” utveckling. I Sverige var det bland annat 

landskapsarkitekterna Nicodemus Tessin d.y, Carl Hårleman och Fredrik Magnus Piper 

som bidrog till att integrera landskapsparken i det svenska klimatet.139   

När landskapsparken väl hade blivit etablerad som stil, blev den allt mer kritiserad. Med 

sina vidsträckta vyer och naturlika karaktär ansågs den vara både opraktiskt och 

oekonomisk. En del försökte därför finna en medelväg där landskapsparken och den 

formella stilen kunde mötas. Hirschfeld var en av de ledande debattörerna för återgången 

till en sådan mer formell struktur. 

Eklekticismen, som kallades för The Gardenesque Style, Gemischter Stil eller Jardin 

mixte, nådde Sverige vid 1800-talets början genom bland annat Piper.140 Det var framför 

allt arkitektens allmänna begravningsplatser, såsom de i Vänersborg och i Växjö, som 

utformades med geometrisk sammansättning enligt den formella trädgårdens ideal.141 

Eftersom områdena behövde vara lättskötta var det helt enkelt lämpligare. Detta innebar 

                                                           
137 Mikael Ahlund, Landskapets röster – Studier i Elias Martins bildvärld, Stockholm: Atlantis, 2011, s. 282 
138 Den enfaldige Natur-forskaren, 1769, no 3, s. 18, Olausson, 1993, s. 83 
139 Olausson, 1993, s. 84ff 
140 Catharina Nolin, Till stadsbornas nytta och förlustande: den offentliga parken i Sverige under 1800-talet, 

Stockholm: Byggförlaget, 1999, s. 89 
141 Nolin, 1999, s. 90 
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inte att Piper förkastade landskapsparkens riktlinjer, ett flertal av dess grundprinciper var 

införlivade i planerna. Anläggningarna var hybrider av de båda stilarterna, Jardin mixte.142  

I Sverige var det dock inte ovanligt att man skapade sådana hybrider kring gårdar och 

herresäten, något Olausson påpekar i slutdiskussionen av sin bok Den Engelska parken i 

Sverige under gustaviansk tid. Olausson pekar på att nyttoaspekten hela tiden var 

närvarande i den svenska landskapsparken, till skillnad från den engelska versionen. 

Utanför den kungliga sfären begränsades trädgårdsentusiasterna till en liten elit med 

betydande kapital, främst jord- och bruksägare. I dessa fall baserades gårdsekonomin helt 

på naturahushållning. I England hade det agrara reformarbetet inneburit enorma 

förändringar till fördel för jordägarna, vilka fick rikare skördar och ökade inkomster. 

Författaren menar att markägarna av den anledningen hade råd att frigöra mark och 

finansiera de kostsamma anläggningsarbetena. I Sverige var förhållandena inte lika 

fruktbara då jordbrukets effektivisering dröjde. Omvandlingarna från skogsmark eller 

odlingsmark till landskapspark krävde stora ansträngningar och mycket kapital. Då de 

vidsträckta trädgårdarna dessutom ansågs vara slöseri av produktiv mark, minskades dessa 

i omfång. Olausson vill visa på att det var därför de svenska trädgårdsentusiasterna 

blandade den utilistiska aspekten med den estetiska och den formella strukturen med den 

fria.143 Det var på grund av praktiska och ekonomiska skäl. 

 I Jacobsberg fanns vidsträckta vyer, spänningsväckande element och miljöanpassat 

växtmaterial, samtidigt som blomsterrabatter, formklippta bersåer och geometriska 

strukturer hade införlivats i planen. Parken var alltså inte en renodlad landskapspark, utan 

en mångdimensionell trädgård; en svensk version av trädgårdsstilen, eller en så kallad 

Jardin mixte.   

Jacobsberg hade dessutom en funktion som begravningsplats. C. C. L. Hirschfeld var en 

av teoretikerna på kontinenten som förespråkade kyrkogårdsträdgården samt dess placering 

utanför staden. Landskapsparken fungerade enligt Hirschfeld som ett bra alternativ till vad 

han beskrev som ”the barbaric custom”; att man begravde kropparna i städerna eller i 

kyrkorna. Inslaget kunde dessutom stimulera fram moraliska tankebanor. Hade man 

egendomar och tillgångar var det, enligt teoretikern, därför lämpligt att anlägga en 

familjegrav i den egna parken.144  

                                                           
142 Olausson, 1993, s. 344 
143 Olausson, 1993, s. 512 
144 Etlin, 1984, s. 210 
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I femte bandet av Hirschfelds bok Theorie der Gartenkunst från 1779-85 finns ett 

avsnitt kallat ”Trädgårdar vid begravningsplatser”.145 Här gör författaren en beskrivning av 

den ideala begravningsplatsen. Enligt honom skulle graven vara belägen utanför 

stadsmiljön, i en lantlig och fridfull omgivning, gärna i anslutning till en barrskog. 

Gravplatsen skulle därefter ligga undangömd och placerad så att spel mellan ljus och 

skugga närvarade.146 Lämpliga växter att placera invid graven var cypress eller idegran. 

Idegranen hade redan använts i liknande sammanhang av antika diktare vilka låtit de växa i 

skuggornas rike. Detta gav enligt Hirschfeld trädslaget ett naturligt symboliskt värde. 

Därtill skulle kyrkogården vara skild från yttervärlden genom en låg mur, men likväl vara 

förankrad med det övriga landskapet på ett visuellt tillfredställande sätt.147  

Fredrik Magnus Piper inspirerades mycket av C. C. L. Hirschfelds trädgårdsteorier då 

han anlade några av Sveriges första allmänna begravningsplatser, men anpassade idéerna 

efter ett svenskt klimat. Arkitekten ansåg till exempel den inhemska poppeln mer lämplig 

vid de svenska begravningsplatserna än Hirschfelds rekommenderade cypress.148 

Om Jacob Dubbe var medveten och insatt i Hirschfelds och Pipers teorier går inte att 

befästa. Möjligheten är dock stor då vi faktiskt kan finna ett flertal element i Jacobsberg 

som överensstämmer med deras ideal. Gravkapellet i Jacobsberg har placerats ungefär en 

mil utanför Visby, i lantlig miljö, nära intill en barrskog. Själva området, vilket är 

omgärdat av en låg kalkstenmur, har en landskapslik karaktär. Därtill är mausoleet något 

undangömt, inbyggt i bergsplatåerna, invid två stora idegranar.  

 

 Roma Kungsgård 

Ett stenkast från Rosendals gård låg landshövdingesätet Roma Kungsgård och dess 

tillhörande kungsträdgård. Trädgården byggdes 1730 i samband med att landshövding 

Johan Didrik Grönhagen lät uppföra det nuvarande residenset 1728. Gården kom att bli 

Gotlands första större herrgård och användes som landshövdingens resident mellan åren 

1733-1832. Tidigare hade området fungerat som klosterverksamhet, men blev nu ett 

herresäte med trädgårdsanläggning och orangeri.  

 Salomon von Rajalin utnämndes som Gotlands landshövding 1787. Han var dessutom 

med och startade Gotlands läns Hushållningssällskap 1791, där han agerade som 

                                                           
145 Lundquist, 1992, s. 25 
146 Schönbäck, 2008, s. 124 
147 Lundquist, 1992, s. 25 
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ordförande.149 Då det låg i samhällets intresse att ekonomiskt och socialt förbättra 

förhållandena på landsbygden, grundades Hushållningssällskapen i syfte att främja 

landsbygdens och lantbrukets utveckling genom kunskapsspridning. Här inberäknades 

även trädgårdsodling.150 Det är rimligt att anta att Dubbe, med sin goda relation till Rajalin, 

vistades en del på Roma Kungsgård. Det är vidare sannolikt att han både fann inspiration 

och fick kunskaper inom trädgårdsskötsel där. Detta kan i förlängningen ha bidragit till att 

Jacobsberg skapades.  

En annan möjlig orsak till parkens tillkomst kan ha varit Dubbes konflikt med Jacob 

Cederström, sista landshövding att bo på Roma Kungsgård.151 Genom Rosendals och 

Jacobsbergs tillkomst, skapades en större herrgårdsbyggnad med omfattande trädgård i 

nära anslutning till landshövdingesätet. Uppförandet skulle kunna ses som en handling i 

följd av rivalskapet, då Jacobsberg dessutom var anpassat efter tidens senaste trend inom 

trädgårdskonsten, medan Roma Kungsgårds trädgård var anlagd efter den äldre formella 

trädgårdens principer.152     

I slutdiskussionen av Olaussons avhandling uppmärksammas trädgårdsamatörens allt 

större roll i Sverige under landskapsparkens utveckling. Då det endast fanns ett fåtal 

inhemska utövare i landet, fick beställaren ofta gripa in själv och delta i formgivningen. 

Ritningar lånades in utifrån, främst från England, vilka fungerade som inspirationskällor, 

men resultaten präglades också mycket av beställarens egen smak. Olausson skriver att 

trädgårdsamatörens självbespegling därför utgjorde ett dominerande inslag i den svenska 

landskapsparken.153  

Det är alltså därför inte orimligt att tänka sig att arkitekten till Jacobsberg var Jacob 

Dubbe själv. Dubbe hade stort trädgårdsintresse, vilket vi har kunnat förstå eftersom han 

lät anlägga Jacobsberg, men också genom att han anlade en trädgård vid Kalvskinnet 3 i 

Visby. Dessutom lät han uppföra en lantbruksskola invid sin bostad Rosendals gård. Med 

sina goda kontakter med Hushållningssällskapets ordförande Rajalin, kan Dubbe mycket 

väl ha varit insatt i både den kontinentala såsom den nationella utvecklingen på området, 

och varit medveten om Hirschfelds teoretisering och Pipers acklimatiserade anläggningar. 

                                                           
149 Hushållssällskapets portal, ”Hushållssällskapens historia – en sammanfattning”, 

<http://www.hush.se/?p=2816&m=1710>, 131017. 
150 Westerlund, 2007, s. 22 
151 Westerlund, 2007, s. 42 
152 Westerlund, 2007, s. 42 
153 Olausson, 1993, s. 511 
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Ett sådant antagande skulle också kunna förklara parkens mångdimensionalitet och 

personligt präglade utformning.  

3.3 Naturdyrkan och sorgkultur 

Jacobsberg åskådliggör sin samtida kontext för efterlevande genom sin blotta existens. När 

trädgården började anläggas i början på 1800-talet, påverkades dess utformning av en rad 

företeelser, unika för sin epok. Jacobsberg kom att färgas av efterdyningarna från 1700-

talets kultur- och attitydförändringar, där många av de tidigare generationernas traditioner 

ifrågasattes. Framsteg inom vetenskapen medförde världsliga insikter bortom religiösa 

förklaringar. Totalitära välden frambringade krig och revolutioner, vilket kom att 

avspeglades i kulturen. En negativ inställning mot barockens och rokokons ytligheter växte 

fram, samtidigt som det naturliga och enkla blev mer eftersträvansvärt.154  

Detta var en minst sagt stormig period, och i efterverkningar av detta byggdes 

Jacobsberg. Vad finns det då för specifika inslag i parken som åskådliggör de här 

omdaningarna? 

I Mikael Ahlunds avhandling Landskapets röster – Studier i Elias Matins bildvärld från 

2011 behandlas det sena 1700-talets förändrade syn på naturen. Ahlund beskriver hur 

naturen tillskrevs en estetisk dimension under nämnd period, vilken kom att eskalera under 

gustaviansk tid. Elitens ökade intresse för den inhemska vildmarken bidrog till att 

frambringa en attitydförändring gentemot denna. Utelivets upplevelsebaserade erfarenheter 

började värdesättas och skildras i litterära beskrivningar, i konstverk och i tidens 

trädgårdsanläggningar.155 

Författare såsom Salomon Gessner och William Gilpin, men även omnämnda Rousseau 

och C. C. L Hirschfeld, blev genom litterära bidrag betydelsefulla för tidens nya inställning 

till naturen.156 Rousseau var kanske den författare som stod i fronten av denna skara. 

Författaren och filosofen ansåg att naturen, i kontrast till kulturen, kunde locka fram 

människans bästa sidor: hennes osjälviskhet, visdom och heder.157 Rousseau vände sig 

därför mot de allt för pretentiöst formade och exklusiva parkerna, eftersom han ansåg de 

vara överdådiga. Enligt honom gjorde sådana kompositioner besökaren utmattad. I boken 

                                                           
154 Sten Karling, Karin Lindegren, Fredrik Magnus Piper och den romantiska parken: Fredrik Magnus Piper 

and the landscape garden = Fredrik Magnus Piper und der Landschaftsgarten, Kungl. akad. för de fria 

konsterna, Stockholm, 1981, s. 5 
155 Ahlund, 2011, s. 282 
156 Ahlund, 2011, s. 244 
157 Blennow, 2009, s. 222 
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Julie ou la nouvelle Héloïse från 1761 beskriver Rousseau ett enligt honom föredömligt 

trädgårdsideal:  

 

Hur gör då en man med smak, som lever för att leva, som kan njuta av sig själv, som söker 

enkla och sanna nöjen och vill ta en promenad utanför sitt hus. Han gör den så bekväm och 

behaglig att han kan ha nöje av den på alla tider av dagen och ändå så enkelt och naturligt att det 

ser ut som om han ingenting gjort. Han förenar grönska, skugga och friskhet – han offrar inte åt 

symmetrin – han är inte angelägen om långa, vackra perspektiv, de visar bara på en lust till det 

långt borta istället för att vara nöjd med det man har helt nära[...] Jag medger att den inte är något 

att skryta med för mina gäster, men i stället kan man glädja sig åt den själv utan att visa den för 

andra.158  

 

Intressant nog verkar citatet både beskriva och kritisera anläggningen i Jacobsberg. Dubbes 

trädgård låg i nära anslutning till bostaden Rosendals gård, vilket gjorde att de båda 

makarna kunde nyttja parken när som helst. Samtidigt återfanns utsiktsplatser på flertal 

platser runt om i anläggningen. Enligt Rousseaus föreskrifter berättar dessa något om de 

intentioner Dubbe hade med parken.    

 Inom Sverige var Johan Gabriel Oxenstierna och Johan Henric Kellgren inflytelserika 

för samtidens ökade intresse för naturen, vilket även redan omnämnda Fischerström och 

Linnerhielm var. Deras detaljerade miljöbeskrivningar inspirerade läsare till att ge sig ut på 

egna utflykter runt om i landet.159 

Linnerhielm beskriver i första bandet av Bref under resor i Sverige från 1797: ”Jag har 

rest för att se mitt Fädernes land: se det, icke forska; och jag har skrifvit hvad jag sett”.160 

Därefter återges vyer likt målande panoramor där den litterära uppbyggnaden komponeras 

på liknande sätt som tidens landskapsmåleri.161 I skildringen blir ögats roll viktig och i 

hans framställningar åskådliggörs vad författaren har sett under sin resa inom landets 

gränser.  

Den här typen av miljöbeskrivningar återkom i ett flertal reseskildringar under 

gustaviansk tid, vilka innehöll långa avsnitt där olika naturfenomen nedtecknades. 

Ljusskiftningar under dagen och nyanser i landskapet återgavs med sentimentala och 

känsloladdade undertoner. Det fanns en fascination för landskapets förmåga att 

                                                           
158 Blennow, 2009, s. 223 
159 Ahlund, 2011, s. 244ff 
160 Ahlund, 2011, s. 255 
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korrespondera med människans känsloliv, där förändringar i naturen kunde återspegla 

individens egna sinnesstämningar. Något som gav upphov till både personliga och 

världsliga insikter.162  

Dessa litterära skildringar hämtade inspiration från landskapsmålerier, vilka skapade 

och återspeglade det nya förhållningssättet till naturen simultant. Richard Wilson, Hubert 

Robert, Claude Lorrain och svenska Elias Martin var några av de konstnärer som 

fungerade som inspirationskällor under det sena 1700-talet.163 Målningarna var inte alltid 

baserade på verkliga scener, utan var ofta fantasikompositioner där enskilda beståndsdelar 

monterades ihop till enhetliga bilder. Inslag, såsom stupande avsatser och ensliga granar, 

komponerades tillsammans med klippiga berg, ruiner eller förfallna hus, och skapade 

dramatiserade landskap.164  

 Trädgårdskonsten stod i nära relation till både litteraturen och bildkonsten. 1805 

beskrev poeten William Wordsworth att “Painters and Poets have the credits of being 

reckoned the fathers of the English Gardening.”165 Landskapsparkernas arkitekter 

påverkades alltså av både litterära och konstnärliga skildringar av naturen. William Kent 

använde till exempel landskapsmålerier av konstnärer verksamma i 1600-talets Rom som 

modeller för sina trädgårdsanläggningar. När landskapsparken Stourhead i Wiltshire 

anlades, fungerade en målning av Claude Lorrain med motiv från det romerska 

nationaleposet Aeneiden förlaga. Stourhead betraktades faktiskt redan under 1700-talet 

vara föredömlig som park, då denna på ett exemplariskt vis synliggjorde det nära 

förhållandet mellan poesin, landskapsmåleriet och trädgårdskonsten.166 

Även den omtalade parken i Ermenonville kan räknas in bland de parker som skapades 

efter påverkan av konsten, eftersom Markis de Girardin gav landskapsmålaren Hubert 

Robert uppdraget att formge Rousseaus Poppelö.167 

Trädgårdsanläggningarna anpassades alltså efter kulturella ideal.  

De illustrerade förebilderna kom även att påverka besökarnas förväntningar av vistelsen 

i landskapsparkerna. Under andra hälften av 1700-talet framställdes naturen i konsten och 

litteraturen som en plats där fantasin fick fritt utrymme och där idéer kunde frodas. 
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Människan skulle kunna vila i gräset i skuggan under ett träd eller beundra det 

kringliggande landskapet.168    

 Trädgårdskonsten, 

litteraturen och konsten 

skapades och upplevdes av 

samma kretsar, vilket 

medförde att de olika 

uttolkarna influerades av 

varandra. Dessa bestod 

främst av människor från 

ett högre samhällsskikt. 

Ahlund skriver att det 

tilltagande naturintresse 

kom att påverka allt från 

levnadssätt, kultur till 

samhälleliga debatter, där strävan att använda både den verkliga och den skildrade naturen 

synliggjordes. Naturen ansågs fungera både som konstnärligt föremål och som spegel för 

djupare känslor, och argumenterades därför vara viktig att lyfta fram.169  

Jacob Dubbe var som nämnt en högt uppsatt person med god kontakt med tidens 

smakideal och elitkultur. För den som var en del av detta var det nödvändigt att visa sig 

vara insatt i det här tankesättet. Det är till och med möjligt att han aldrig reflekterade över 

saken, utan istället handlade intuitivt, styrd av sin känslighet för tidens smak. Hur det än 

låg till bidrog Dubbe till att förvalta naturdyrkan som tradition, samt att införliva den på 

Gotland. Eftersom det inte finns någon liknande park på ön, är det rimligt att tänka sig att 

den här delen av vår europeiska kulturhistoria aldrig hade nått ön utan hans insats.   

 

Sorgkultur 

Samtidigt som natursvärmeriet utvecklades och lantlivet upphöjdes, var det förkonstlade 

livet med skådespelerier och iscensatta miljöer välrepresenterat. Attityden gentemot det 

egna känslolivet förändrades under 1700-talet. Sorg och sensibilitet började yttras och 

manifesteras på ett nytt vis i jämförelse med tidigare konventioner. Schönbäck behandlar i 
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De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830 hur den här attitydförändringen 

synliggjordes via den enskilda individens begravningsplats, vilken tillkom tillsammans 

med sorgkulturen under 1700-talets slut. Tidigare hade som nämnt avlidna anhöriga 

begravts på ett ytterst begränsat utrymme; i kyrkan eller i kyrkogården utanför. I samband 

med införandet av de nya begravningsplatserna, utökades det utvalda området, vilket 

medförde att varje individ kunde erbjudas en egen gravvård. Anläggningarna motiverades 

också med att vara mer medmänskliga och värdiga.170  

Enligt den franske historikern Philippe Ariès medförde 1700-talets uppvärdering av 

sensibiliteten den ökade vördnaden för den avlidne och dennes rätt till en värdig gravplats. 

Förekomsten av den enskilda begravningsplatsen ska enligt honom inte ha varit av 

religiösa skäl, utan på grund av en ny inställning till förlust och sorg. Samtidens 

sekularisering hade medfört ett försvårat förhållande till döden där den anhöriges bortgång 

blev svårare att acceptera. Ariès menar därför att den individuella gravplatsen fick större 

betydelse, eftersom de efterlevande behövde en särskild plats där de kunde sörja den 

avlidne. Området skulle ligga i närheten av de närmaste, så att dessa kunde besöka graven, 

minnas och finna tröst.171 Schönbäck bekräftar den här teorin genom att visa hur tidens 

sockenstämmoprotokoll kunde vara formulerade. I dessa framgick det att den avlidna 

skulle kunna erbjudas en avskild viloplats, eftersom det kunde lindra de efterlevandes 

sorg.172         

 Graven var ett betydelsefullt element för att återväcka minnet av den döde, men 

monumentet skulle även framkalla eftertraktade känslotillstånd såsom melankoli, nostalgi 

och vemod.173 I landskapsparken fördjupades dimensionen ytterligare genom 

minnesmärkets avlägsna placering i naturen. Genom vandringen i den stämningsfulla 

miljön till det autentiska eller iscensatta gravmonumentet, förstärktes åminnelsen över den 

älskade familjemedlemmen eller vännen.174  

Den här företeelsen visar på tidens uppvärdering av känslomässiga tillstånd, på naturens 

förändrade betydelse, och på den rådande föreställningen om kärleken och vänskap. 

Schönbäck skriver att även dessa delar av känslospektret revalverades under andra hälften 

av 1700-talet, i samband med dess ökade förekomst som motiv i konst och litteratur. 
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Genom döden och erinran av förlusten, förstärktes känslan av samhörighet, kärlek och 

vänskap, vilket också införlivade den kvarlevande i ett tillstånd av tacksamhet och dygd.175  

Salomon Gessners bok Idylls från 1756 spelade en stor roll för utvecklingen av 

sorgkulten. Etlin påpekar i The Architecture of Death att romanen, som fick stort 

genomslag i Europa, till stor del födde fram kulten med det känslosamma gravbesöket. I 

Idylls skildrades sorg som en ärbar känsla fylld med sentimental sötma, medan graven 

framstod som den plats där tillståndet skulle uttryckas.176 

Den här traditionen visualiseras tydligt vid parken i Ermenonville, där Rousseaus 

gravmonument på Poppelön kom att utkristallisera kultens ideal, men trenden 

synliggjordes också i Jacobsberg. Parken placerades avlägset och separerat från ägarnas 

bostad. För att nå fram till gravkapellet behövde man resa ut från staden till den svenska 

vildmarken, där färden avslutades vid det associativa men autentiska gravmonument. Hit 

kunde paret Dubbe bege sig för att minnas och sörja sina avlidna barn och därmed också 

finna ro och tröst.   

3.4 Jacobsberg och Rosendal. Spegling och kontrast  

Som vi nu har sett, innehåller Jacobsberg ett flertal inslag som både återspeglar paret 

Dubbes liv och dess samtida kontext. Här representerades det tidiga 1800-talets stilideal 

inom trädgårdskonsten, tolkat genom lokala premisser. Estetiska drag, såsom 

naturefterliknande scenerier, hade anpassats efter den specifika gotländska floran och 

topografin, samtidigt som strukturella drag hade införlivade i planen. Jacobsberg fungerar 

därför, enligt de föreskrifter Olausson har påpekat, som ett fint exempel på den svenska, 

modifierade versionen av landskapsparken, där element av olikartade stilideal hade 

förenats. Trädgården var en produkt av sin egen samtid, som egentligen endast kunde 

uppstå där och då.  

Därtill innehåller kanonbatteriet, gravkapellet och lusthuset element som har direkta 

kopplingar till Jacob Dubbe; hans yrke, intressen och livsöde. Jacobsberg berättar om 

assessorn som trädgårdsentusiast, samtidigt som parkens uttrycksform och omfång 

förkroppsligar hans tillgångar och klasstillhörighet. 

Erinringen av döttrarnas bortgångar närvarar ständigt i Jacobsberg genom gravkapellet. 

Mausoleet ger upphov till sorg, vemod och existentiella frågor, helt enligt sorgkulturens 
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ideal. Samtidigt bidrar kapellet till att införa en helig och monumental atmosfär i 

trädgården. Tillsammans med den hebreiska inskriptionen på entréns stenportal bildas en 

kristen underton, vilken måste ha varit än mer påtaglig tidigare då man från lusthuset 

kunde uppleva utsikten över bygdens kyrkor. Då fungerade träskulpturerna med 

fornnordiska referenser, tillsammans med den ännu befintliga gravstenen från 1300-talet, 

dessutom som kuriosaobjekt vilka knöt an till ett svenskt kulturarv.  

Parken framstår i dessa delar som ett abstrakt porträtt av upphovsmannen med 

tillhörande kontext. Avbilden har dock gjorts i ett koncentrerat format, vilket har krävt en 

form av urval. Genom det här axplocket synliggörs vilka element som har prioriterats och 

ansetts vara av mervärde. Detta medför att avspeglingen blir en renare, mer avskalad och 

fulländad version än sin avbild, och kan därför ses som en förebild.  

Hedvig Schönbäck skriver i De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830 – 

Arkitektur, sanitet och det sociala rummet från 2008 att begravningsplatsen fungerar som 

en spegelbild av de levandes värld. Hon beskriver i nedanstående avsnitt hur man kan 

förhålla sig till fenomenet:  

 

I spegeln blir platsen jag befinner mig på synlig och begriplig med samtidigt overklig, eftersom 

spegelbilden är imaginär och spegelvänd. Det är en motsats som samtidigt berättar något om det 

avbildade. Heterotopin är nödvändig för att förstå tingens ordning i samhället.177   

 

När ett spatialt område på detta sätt innehåller speglande effekter, kan man se det som en 

heterotopisk plats. Begreppet formulerades av Michel Foucault i Of Other Spaces - 

Utopias and Heterotopias från 1967, som menade på att det fanns både fysiska och 

metafysiska rumsligheter vilka ägde återspeglande egenskaper. Reflektionen var inte det 

enda kravet för att rummet eller området skulle kunna identifieras vara av heterotopisk art, 

utan det skulle även kontrastera befintlig kontext.  

Den heterotopiska sfären är knuten till sin samtid, vilket medför att de är flexibla och 

kapabla till förändring. Samtidigt är området formgivet efter samtida preferensramar vilket 

innebär att det förkroppsligar det samhälle det är utformat efter. I förlängningen möjliggör 

en sådan visualisering också samhällskritik. Sammanfattningsvis skulle dessa platser 

potentiellt sett kunna förverkliga idén om utopin, men är allt för komplexa för en sådan 

förkroppsling.  
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I förhållande till Jacobsberg lyfter det heterotopi-begreppet fram indirekta tolkningar av 

parken i ljuset. Som sagt innehåller trädgården element som direkt avspeglar Jacob Dubbe 

och hans samtid, men parken innehåller också konträra egenskaper. Jacobsberg anlades 

avskilt från huvudbostaden Rosendals gård, där de boende levde och försörjde sig på 

odling och naturahushållning. De lärde sig om trädgårdskonsten vid lantbruksskolan och 

roade sig vid festtillfällen. Jacobsberg låg i polaritet till vardagslivet på motsatt sida om 

gården. Parkens främsta fokus låg vid andakten, allvaret och reflektionen över livets 

tillvaro. Här var döden ständigt närvarande och lugnet överhängande. Det innebar inte att 

det fanns en värdeskillnad mellan de båda egendomarna, de innehöll båda värdefulla 

egenskaper. Rosendals gård var betydelsefull i rent praktiska och ekonomiska syften, 

medan Jacobsbergs svarade för mer självreflexiva ändamål. Genom att vandra i parken 

kunde man finna visdom och få insikter kring livets komplexitet, vilket värderades högt.  

Jacobsberg blev en spegelvänd version av det verkliga livet på Rosendal, förskönad och 

utopisk, där gravkapellet, kanonbatteriet och lusthuset fungerade som representationer för 

den ideala bilden av familjen Dubbe.  

Schönbäck skriver vidare i avhandlingen från 2008 att begravningsplatsen är verklig 

och övernaturlig simultant eftersom döden ständigt närvarar. Ett liknande förhållanden 

råder på Jacobsberg då parken närmar sig översinnliga dimensioner genom sina 

beröringspunkter med kristendomen och livet efter detta. Med sina grönskande 

arrangemang påminner trädgården till och med om en Edens lustgård. Jacobsberg var 

därför en utopisk version av de levandes värld, där vegetationen frodades i reflektionens 

och återhämtningens anda, vilket gjorde den mer fulländad och komplett än sin 

föregångare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. Vy över Jacobsberg, Gotland, 1939  
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4. AVSLUTNING 

4.1 Slutdiskussion 

Jacob Dubbe strävade under sitt liv efter att tillhöra ett privilegierat socialskikt, ett mål han 

lyckades realisera. Eftersom han inte tillhörde den priviligierade klassen från början var det 

rimligen mer viktigt för honom att manifestera sin framgång, än vad det var för de som 

genom släktskap tillhörde en elitistisk samhällsgrupp från födseln. Egendomarna såsom 

Katthamra gård, Rosendals gård och Jacobsberg med lusthus, var alla delar i 

manifestationen över Jacob Dubbes egen person. Som vi har kunnat se var det i och för sig 

inget unikt för hans samtid, men till skillnad från exempelvis Skärva som ägdes av Greve 

Ehrensvärd, finner vi inga direkta rousseauanska inslag såsom ”bondestugor” eller 

liknande i Jacobsberg. Naturupplevelsen är ett självklart inslag, men något intresse för 

tillbakagången till det enklare livet verkar inte ha funnits. Detta skulle kunna förklaras med 

Dubbes bakgrund. Han idealiserade inte något han hade kämpat sig ur. 

Däremot var detta en praktiskt lagd man som förespråkade plikten och förtjänsten. 

Rosendals lantbrukarskola visar på önskan att sprida kunskap, och det kanske var därför de 

senare tillbyggnaderna, vaktstugan och det nya lusthuset, utformades med inspiration av 

Löfvenskiölds arkitektur. Löfvenskiöld var en man som förespråkade just det praktiska och 

gjorde genom sina planschverk ett nyttobetonat, men estetiskt, bygge mer tillgängligt för 

allmänheten. Jacobsberg var inte heller en föredömlig landskapspark på flera hektar, som 

gjorde värdefull odlingsmark obrukbar. Detta var en lustträdgård, utformad efter 

gotländska förhållanden och svenska normer, där ägarens stilmedvetenhet manifesterades 

och där värdefulla insikter kunde uppnås. Till skillnad från bostaden Rosendal, där det 

vardagliga och praktiska livet stod i centrum, var detta en trädgård för kultivering av 

känslor. Parken inrymde dessutom samhällsavspeglande egenskaper. Det var alltså en 

heterotopi, efter Michel Foucaults begrepp. 

Det här arbetet har gett klarhet i somliga delar av Jacobsberg och dess tillkomsthistoria, 

men det finns fortfarande väldigt mycket att fördjupa sig i. Bristen på material har medfört 

att min uppsats i delar baseras på tolkningar. Genom ett fortsatt arbete och sökande efter 

efterlämnade handlingar hade man kanske kunnat bekräfta mina antaganden. Frågor såsom 

om Jacob Dubbe var parkens arkitekt hade möjligen kunnat besvaras, fler detaljer rörande 

dess ursprungliga utformning hade eventuellt kunnat bekräftas. Det hade dessutom varit 

intressant att se hur parken användes efter 1869 då den ska ha varit ett populärt 
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utflyktsmål. Finns uppgifter registrerade och bevarade från denna period? Kan i så fall 

sådana upplysningar visa på vilken potential parken egentligen har?  

Mitt arbete har varit att göra en genomgående utredning av parken för att få klarhet över 

dess historiska bakgrund och trädgårdshistoriska kontext. Detta har jag till viss del lyckats 

med, men undersökningen har samtidigt öppnat upp för nya frågeställningar. En del av 

mina antaganden har kunnat bekräftas stämma överens med verkligheten, medan andra mer 

har fungerat som möjliga ingångar eller som presentationer av tänkbara sanningar. Roma 

Kungsgårds betydelse för Jacobsbergs tillblivelse är ett exempel på en sådan eventuell 

realitet. 

 Svårigheten i det här arbetet har alltså varit att finna bevismaterial för mina hypoteser.  

 Genom arbetets gång har jag dessutom insett att trädgården inte var en landskapspark 

anlagd efter engelska ideal, utan att det var en betydligt mer komplex anläggning. 

Anledningen till att jag från första början gjorde ett sådan antagande var på grund av dess 

naturförankrade karaktär, där parken nästan framstod vara en bit orörd natur. Genom min 

tidigare utbildning var jag insatt i svensk trädgårdshistoria och kunde därför identifiera att 

området var en anläggning, trots dess vildvuxna karaktär. Genom mina studier av parken 

framkom att det från början hade funnits en viss geometrisk struktur i parken, något som 

jag under arbetet förstod var ett vanligt förekommande inslag i den försvenskade versionen 

av landskapsparken. Ett drag som bevarades av rent praktiska skäl. Det framkom också att 

det fanns internationella benämningar för varianten, The Gardenesque Style, Gemischter 

Stil eller Jardin mixte, eftersom den även förkom i andra länder i Europa under 1800-talet.  

Strukturen är inte längre synbar, eftersom växtligheten obehindrat har fått breda ut sig 

och ta över, men den fanns införlivad i parkens ursprungliga karaktär. Man kan därför säga 

att Jacobsberg är en till synes mer fulländad landskapspark idag än vad den var från början.        

4.2 Sammanfattning  

 Uppsatsen Jacobsberg – Lustträdgård och begravningsplats har utgått från 

trädgårdsanläggningen i Jacobsberg, som uppfördes från cirka 1806 fram till 1827 utanför 

Follingbo på Gotland. Genom undersökningen har jag strävat efter att besvara frågor 

såsom i vilket syfte parken uppfördes, vem som utformade den samt vilka ideal som 

påverkade utförandet. Jag har också försökt placera trädgården i ett trädgårdshistoriskt 

sammanhang.   
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För att ge svar på frågeställningarna har jag gått igenom upphovsmannen Jacob Dubbes 

livshistoria och påvisat vilka händelser som kan ha varit bidragande för parkens tillkomst 

och utformning; hans yrkeskarriär, döttrarnas bortgång samt hans önskan att tillhöra en 

priviligierad samhällsgrupp och därefter vidmakthålla denna position. Jacobsbergs historia 

har behandlats från första spadtaget kring 1806 fram till förfallet 1958, där arkiverade 

handlingar och dokumenterade beskrivningar från parkens tidigaste period har studerats 

och jämförts med senare skildringar och uppritningar. Den här undersökningen har medfört 

att jag har kunnat konstatera hur Jacobsberg ursprungligen var utformad, vilka element 

som har funnits i parken sedan den byggdes, och vilka som har tillkommit senare. Genom 

den här studien har jag också kunnat placera trädgården i en trädgårdshistorisk kontext. 

Mitt fastställande kunde påvisas ytterligare genom kartläggning av anläggningen och dess 

flora, samt genom faktiska besök av parken, vilka tillförde egenbaserade 

upplevelsedimensioner som var omöjliga att läsa sig till. Det visade sig att ett flertal av de 

ursprungliga inslagen hade beröringspunkter med landskapsparkens stilideal, samtidigt 

som fanns det fanns en viss geometrisk grundstruktur. En sådan eklektisk blandning var 

karaktäristisk för en försvenskad version av landskapsparken, och för en trädgårdsstil som 

på franska kallades Jardin mixte. 

 Genom litteraturstudier där det sena 1700-talets kultur och traditioner behandlades, 

kunde specifika element i anläggningen lyftas fram och kontextualiseras. Gravkorets 

befintlighet i lustträdgården förtydligades ytterligare då jag använde sorgkulturens 

påverkan på sin samtid som underlag. De fornnordiska inslagen med gravstenen från 1300-

talet och de vitmålade träskulpturerna, kunde placeras i ett sammanhang då de visade på 

tidens strävan efter att forma en svensk kultur. Genom att illustrera det sena 1700-talets 

förändrade attityd till naturen, kunde jag dessutom ge en tydligare bild av varför parken en 

gång hade anlagts, samtidigt som det framkom uppgifter som gjorde det rimligt att 

förmoda att Jacob Dubbe själv var arkitekten bakom sin park.       

I uppsatsen placerades Jacobsberg också i ett teoretiskt synfält genom den franske 

filosofen Michel Foucault. Begreppet heterotopi, som formulerades av filosofen, kunde 

användas i relation till anläggningen, då den avspeglade och motsatte tidens kulturella 

atmosfär simultant. Detta var förutsättningar som stämde överens med den heterotopiska 

sfärens funktioner. Jacobsberg kunde bekräftas vara ett område som var färgat av sin 

samtid, men som samtidigt saknade vardagslivets praktiska beståndsdelar. Jacobsberg var 

istället en avskild plats där naturupplevelser, nöjen och reflektionen stod i centrum.  
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5. BILAGOR 

Bild 12. Louise Hellstrand, Illustrationsplan över Jacobsberg, Follingbo Gotland, 5 Nobember 2013 
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Bild 13. Johannes Dahlström, karta över lägenheten Jacobsberg, Follingbo, Gotland, 15 november 1938 
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Bild 14. Bilder från Jacobsberg, Gotland, 1934-38 
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Bild 15. Bilder från Jacobsberg, Gotland, 1972 
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Bild 16. Fotografi över lusthus och kalkbergsplatå med staket, Jacobsberg, Gotland, 1918 

Bild 17. Uppslag från Charles Emil Löfvenskiölds Landtmannabyggnader, 1854 
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5.1 Materialförteckning 

 

 

 

                                                           
178 Uppgifter baserade på egna uppmätningar samt från Collbergs artikel ”Herrgården Rosendal och 

minnesmärket Jacobsberg i Follingbo socken på Gotland”, Gotländskt arkiv, nr. 11, 1939 

 

 

BESKRIVNING MATERIAL STORLEK 

    

M1 Stenmur Kalksten 568 m lång, 1,5 m hög, 0,5 m tjock 

M2 Fårstängsel Stål 568 m långt 

M3 Terrass med kanonbatteri 

  

M4 Kanoner Järn 1,30 - 2m längd, kaliber 8 à 9 cm 

M5 Kanonkulor Gjutjärn/Sandsten 

diameter: 26 cm, godstjocklek: 35 

mm 

M6 Fundament av utsiktstorn  

 

10x10 m 

M7 Gravkammare  

 

2,60x1,30 m, takhöjd 2,80 m 

 

- Pelarurnor Gjutjärn 4 st à 1,08 m  

 

- Gravmonument, urna i svart och guld på 

sockel Gjutjärn 

 

 

- Gravsten från 1300-tal 

 

3,8x1,8m  

M8 Terrassaltan med gjutjärnsstaket 

  

M9 Vaktmästarbostad 

 

15,24 x 5,5m x 3,66m höjd 

M10 Uthus 

 

8x6 m178  



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

67 
 

6. KÄLLFÖRTECKNING 

6.1 Tryckta källor 

Ahlund, Mikael, Landskapets röster – Studier i Elias Martins bildvärld, Stockholm: Atlantis, 

2011 

von Arndt, Katarina, ”Redan i fattigdomen slöt han förbund med djävulen”, Gotlands 

Tidningar, 920704   

von Arndt, Katarina, ”Som pojkspoling öppnade han sin första handelsbod”, Gotlands 

Tidningar, 920711 

von Arndt, Katarina, ”Anna sades vara en motsats till maken – varmhjärtad och god”, 

Gotlands Tidningar, 920725 

Barup, Kerstin, Edström, Mats, Skärva – iscensättningen av ett lantställe, Stockholm: 

Byggförlaget, 1990 

Berg, Per Gustaf (red), Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Femte 

Bandet M.-R., Stockholm: Åke C. W:m Hammars Förlag, 1863 

Björkman, Sten, Ohlén, Carl-Erik, von Sydow, Waldemar, Svenska gods och gårdar, nr 33, 

Gotlands län, Uddevalla: Förlaget Svenska gods och gårdar, 1940 

Blennow, Anna-Maria, Europas trädgårdar – från antiken till våra dagar, Lund: Bokförlaget 

Signum, 2009 

Brunius, Carl Georg, Gotlands konsthistoria, Lund: Berling, 1864 

Christiernin, Gustaf, Wisby Argus nr 14, 1827-10-05 

Collberg, Gustaf, ”Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg i Follingbo socken på 

Gotland”, Gotländskt arkiv, nr. 11, 1939 

Etlin, Richard A., The Architecture of Death – The Transformation of the Cemetery in 

Eighteenth Century Paris, Cambridge: The MIT Press, 1984 

Flygare-Carlén, Emelie, Jungfrutornet, Stockholm: Bonniers Förlag, 1861 

Foucault, Michel, The Order of Things, New York: Random House, inc., 1970 

Foucault, Michel, “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias", Neil Leach (red.), 

Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory, New York: Routledge, 1997 

Glimfalk, Ulf, ”Waldemar Falck gav sin syn på gotlandskungen, Jacob Dubbe”, Gotlands 

Allehanda, 020302 

https://archive.org/details/GodsochGardarSydost-33Gotlandslan
https://archive.org/details/GodsochGardarSydost-33Gotlandslan


Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

68 
 

Karling, Sten, Lindegren, Karin, Fredrik Magnus Piper och den romantiska parken: Fredrik 

Magnus Piper and the landscape garden = Fredrik Magnus Piper und der Landschaftsgarten, 

Kungl. akad. för de fria konsterna, Stockholm, 1981 

Lundquist, Kjell, ”Från beteshage till trädgård – kyrkogårdens historia”, Eivor Bucht (red.), 

Kyrkogårdens gröna kulturarv, Alnarp: Movium SLU, 1992   

Nolin, Catharina, Till stadsbornas nytta och förlustande: den offentliga parken i Sverige 

under 1800-talet, Stockholm: Byggförlaget, 1999 

Olausson, Magnus, Den Engelska parken i Sverige – under gustaviansk tid, Stockholm: Piper 

Press, 1993 

Schönbäck, Hedvig, De svenska städernas begravningsplatser 1770-1830: arkitektur, sanitet 

och det sociala rummet, Stockholm: Stockholmia Förlag, 2008   

Steffen, Richard, ”Ur Jacob Dubbes krönika”, Gotländskt arkiv, nr. 11, 1939 

Svala, Catharina, Lantbruksarkitekten Charles Emil Löfvenskiöld 1810-1888, Alnap: 

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Sveriges Lantbruksuniversitet, 1990 

Säve, Per Arvid, Skogens sagor eller växtligheten på Gotland – jemte spridda drag ur öns 

odlingssaga och folklifvet derstädes (aftryck ur Tidsskrift för skogshushållning, 1876), 1877 

Söderberg, Bengt G., Gotlands sällsamheter – Sagor och sannsagor från gutarnas ö, 

Uddevalla: Rabén & Sjögren, 1975 

Westerlund, Stella, Gotländska trädgårdar, Lund: Historiska Media, 2007 

6.2 Otryckta källor 

Hushållssällskapets portal, ”Hushållssällskapens historia – en sammanfattning”, 

<http://www.hush.se/?p=2816&m=1710>, 131017 

Riksantikvarieämbetet: Bebyggelseregistert, ”Gotland Visby Kalvskinnet 3 – husnr 1, 

Flerbostadshus med lokaler”, 

<http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHi

storik=true&byggnadId=21400000581172>, 131025 

Steffen, Richard, “Jacob Dubbe”, Svenskt biografiskt lexikon: 

<http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17673>, 131014 

Svensson, Björn O., ”Bredåkra kyrkogård – en kulturhistorisk presentation”, Svenska Kyrkan 

Ronneby: <http://s3.amazonaws.com/standoutcms/files/181/original/bredakra_webb.pdf>, 

140103 

Sällskapet De Badande Vännerna, ”Sällskapet DBW”, <http://www.dbw1814.se/>, 131216 



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

69 
 

6.3 Intervjuer 

Telefonintervju med Kristina Fritz, 130901 

6.4 Arkivmaterial 

”Handlingar rörande Jacobsberg. Brevförsändelse till Anders Lyth” 1996-11-19 Dnr 291 

Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek 

”Juridiska dokument, affärshandlingar mm. rörande herrar Dubbe et Hägg” Häggska 

familjepapper L 97:5 Kungliga biblioteket; Handskrifter arkiv   

”Tal 14 nov 1844” Häggska familjepapper L97:3:2, Kungliga biblioteket; Handskrifter arkiv  

”C. J. Eberstein. Tal hållit vid invigningen af en begrafningsplats vid Rosendals Gård på 

Gothland” 1827-09-02 Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, Svahnströmska 

rummet; arkiv och bibliotek  

 

”Räkenskaper för Jacob Dubbe i Rosendal, Follingbo”, 1842 Gustafssonska samlingen. 

Landsarkivet Visby. 

”Brevförsändelser från Louise Berry till Christian Runeby på Länsstyrelsen i Visbys 

Livsmiljöenhet” 1999-04-22, Dnr 196, Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, 

Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek 

”John-Eric Gustafsson. Bilaga till vårdplan I-III: SKÖTSELPLAN”, Riksantikvarieämbetet, 

1972-12-15, Handlingar rörande Jacobsberg, Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; 

arkiv och bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

70 
 

7. BILDER 

Bild 1. Detaljbild av gravmonument på Jacobsberg, Gotland, 2013. Foto författaren 

 

Bild 2. Skärmdump från Riksarkivet, bild uppladdad av Richard Steffen, 

<http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=17673>, 140103 

 

Bild 3. Signaturen E. W., Jacobsberg på 1850-talet, akvarell, bild från Gustaf Collberg, 

”Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg i Follingbo socken på Gotland”, 

Gotländskt arkiv, nr 11, 1939, s. 48 

 

Bild 4. Vy över Jacobsberg, Gotland, 2013. Foto författaren 

 

Bild 5. Skärmdump från Lindebilder, bild uppladdad av signaturen admin, 2012-03-04. 

<http://www.lindebilder.se/details.php?image_id=12259&sessionid=14jva0svkhtampkppui6n

k6626>, 131224 

 

Bild 6. Elias Martin, Runsten i parken vid Dagsnäs, ca 1800, Akvarellerad linjeetsning, 18,5 x 

15,2 cm, Kungliga biblioteket, Sv. kprst, E. Martin, C. 137, bild från Mikael Ahlund, 

Landskapets röster – Studier i Martin Elias bildvärld, Stockholm: Atlantis, 2011, s.349 

 

Bild 7. Skärmdump från Lindebilder, bild uppladdad av signaturen admin, 2012-03-04. 

<http://www.lindebilder.se/details.php?image_id=12257>, 131224 

 

Bild 8. Jean-Micheal Moreau le Jeune, Rousseau’s grave on the Ile des Peupleiers in 

Ermenonville, 1778, bild från Belcikowski 

<http://belcikowski.org/ladormeuseblogue3/?p=3118>, 131230. 

 

Bild 9. A.V. Peterson, Ritning till monument vid Jacobsberg i Follingbo, 1863-1864, 

blyertsteckning på papper, 46,5 x 26 cm, Landsarkivet i Visby ref. kod: 00A13:00144-147), 

130629 

 



Louise Hellstrand 

Magisterprogrammet i konstvetenskap 

Södertörns Högskola 
 

71 
 

Bild 10. Claude Lorrain, Apollo and the Muses on Mount Helion (Parnassus), 1680, 

Oljemålning på duk, 98 × 135 cm,  Museum of Fine Arts, Boston, bild från Wikimedia 

commons, 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Claude_Lorrain_Apollo_Muses.jpg>, 

131230  

 

Bild 11. Vy över Jacobsberg, Gotland, 1939. Foto Gustaf Collberg, bild hämtad från Gotlands 

Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek; Handlingar rörande Jacobsberg, 

130906 

 

Bild 12. Louise Hellstrand, Illustrationsplan över Jacobsberg, Follingbo Gotland, 131105 

 

Bild 13. Johannes Dahlström, karta över lägenheten Jacobsberg, Follingbo, Gotland, 381115, 

bild från Gustaf Collberg, ”Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg i Follingbo 

socken på Gotland”, Gotlanskt arkiv, nr 11, 1939, s. 49 

 

Bild 14. Bilder från Jacobsberg, Gotland, 1943-38. Foto Gustaf Collberg, bild hämtad från 

Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek; Handlingar rörande 

Jacobsberg, 130906  

 

Bild 15. Bilder från Jacobsberg, Gotland, 1972, Foto Jan Andersson-Utas, bild hämtad från 

Gotlands Museum, Svahnströmska rummet; arkiv och bibliotek; Handlingar rörande 

Jacobsberg, 130906 

 

Bild 16. A. Berglund, Jakobsberg, Gotland, 1918, Vykort, 9 x 14 cm, bild från Cardcow, 

<http://www.cardcow.com/389800/jakobsberg-gotland-sweden/>, 140105. 

 

Bild 17. Charles Emil Löfvenskiöld, Landtmannabyggnader, 1854, bild från Wikimedia 

Commons, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Landtmanna-Byggnader_1854.jpg>, 

140108. 

 

 


