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Engelska Parken vid Söderfors Bruk, Tierps kommun

Engelska parkens skyddade område markerat med gulgrönt i bilden.

1 Sammanfattning
Parken utgör ett viktigt exempel på en Engelsk Park i Sverige från slutet av 1700-talet.
Den var ursprungligen större än det skyddade
byggnadsminnesområdet. Johanneberg i söder och Ulricsberg i norr ingick.
Parken började anläggas 1795 av makarna Grill som då ägde Söderfors Bruk och
herrgård. De hade studerat engelska parker
under en resa i England från maj till september år 1788. Flera av dåtidens framstående
personer var engagerade i makarnas anläggande av parken och dess monument.
Parken placerades utmed Dalälven på
lagom köravstånd per häst och vagn från
herrgården. En kanal grävdes med inlopp från
älven för att vindlande rinna igenom parken
och ut igen i älven. Terrängen anpassades
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genom schakter och fyllning. Arbetet utfördes
av folk från bygden. Det startade på allvar
under ett år med svår missväxt för att minska
hungersnöden. Parken kom därför att kallas
Hedesunda brödkaka under lång tid. I parken
anlades ett kinesiskt lusthus liknande det som
ritats för Hagaparken. Ett grekiskt Tempel
byggdes som var en kopia av det Despréz
ritat för Drottningholmsparken. En delvis
dold stengrotta anlades i den vildare delen
av parken. I älven byggdes en stenbrygga.
Över kanalen byggdes en stenvalvsbro och
en bågbro i trä. Sedan tidigare fanns ett
lusthus i parkens ände mot bruksbebyggelsen.
Parken användes för midsommarfiranden,
musikevenemang, teater, dans och
promenader.

2 Fastighetsuppgifter
Fastighet: Jörsön 9:1
Socken: Söderfors
Kommun: Tierp
Ägoförhållanden: Engelska parken med
Grekiska templet, Grottan och broarna ägs
och förvaltas av Tierps kommun.
Areal: Den byggnadsminnesförklarade delen
av Engelska parken upptar en yta om drygt 10
hektar, eller 104 000 m².

Byggnadsminne
Grekiska templet och Engelska parken i Söderfors är byggnadsminne sedan 1998 enligt
beslut av länsstyrelsen i Uppsala län. Templet
och parken förklarades för byggnadsminne
med stöd av kulturmiljölagen (1988:950) De
omfattas av följande skyddsföreskrifter:
 Grekiska templet, uppfört år 1797,
ombyggt under åren 1803-04, får inte
rivas, flyttas, byggas om eller på annat
sätt förändras. Byggnaden ska underhållas så att den inte förfaller. Vårdoch underhållsarbeten ska utföras på
ett sådant sätt och med sådant material att byggnadens kulturhistoriska värde inte minskar.
 Parken (skyddsområdet) får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt
förändras.

 Parken ska vårdas och underhållas
enligt en särskild av länsstyrelsen
godkänd vårdplan. Vård- och underhållsarbeten ska utföras på ett sådant
sätt att parkens kulturhistoriska värde
inte minskar.
 Beståndsdelar i parken såsom stengrottan, gångvägar, broas, minnesstenar, träd, buskar och flerårigt växtmaterial får inte tas bort eller på annat
sätt ändras om det inte särskilt anges
i den av länsstyrelsen godkända vårdplanen.
Det finns ytterligare två byggnadsminnen
i Söderfors: Först det gamla brukssamhället Söderfors bruk med herrgård, äldre
verksbyggnader och regelbunden stadsplan
(byggnadsminne sedan 1985) och därefter
Änkehuset, byggnadsminne sedan 1995.

Riksintresse
Parken ligger inom ett område av riksintresse
för kulturmiljövården: K 8 Söderfors bruk (Söderfors sn). Motivering för riksintresset lyder:
”Arkitektur- och industrihistoriskt intressant
samt påkostad bruksmiljö med rätvinklig plan
av likartad karaktär som vid vallonbruken och
enhetlig bebyggelse från i huvudsak 1700-talet.” Uttryck för riksintresset är följande:
”Bruksgator med arbetarbostäder, kyrka, herrgårdsanläggning, ekonomibyggnader för jordbruket, äldre industribyggnader samt modernt
stålverk som delvis inryms i industribyggnader
från 1800-talet. Engelsk 1700-talspark med
bl.a. grekiskt tempel”.
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3 Kulturhistoriskt värde

Del av den engelska parken är uppritad på en karta från 1901 som förvaras i Stora ensos arkiv

Arkitektoniskt värde och upplevelsevärde

i den franska revolutionens efterföljd i slutet av
1700-talet.

I den engelska parken är det formgivningen
av landskapet, valet och placeringen av
byggnader samt upplevelsen som därigenom
förmedlas som utgör själva gestaltningsidén.

Den engelska parken representerar 1700-talets politiska och filosofiska strömningar och
den står med sina fria former i kontrast till
barockträdgårdens strikta formalism med raka
alléer och rätvinkliga kvarter. Den engelska
parkens ideologiska bas är natur och naturlighet och den oregelbundna linjen står som metafor för tankens frihet. Makarna Grill utgör ett
intressant exempel på en förmögen överklass
med stora kulturella och vetenskapliga intressen som genom sina resor till England själva
på plats såg de berömda engelska parker som
stått som förebild för den engelska parken i
Söderfors.

Den mycket välbevarade grottan, templet,
stenvalvsbron samt läget precis norr om
den botaniska gränsen till Norrland(Limes
norrlandicus, Dalälven) gör Söderfors
engelska park unik i sitt slag.
Vegetationen har dock fått växa utan att
skötas i linje med den engelska parkens ideal
under de senaste, kanske, 150 åren.

Arkitekturhistoriskt värde, idéhistoriskt
och personhistoriskt värde
Grekiska templet har beskrivits som en av de
märkligaste byggnader som skapats i Sverige
i nyantik stil. Den nyantika arkitekturen avspeglar även upplysningstidens ideal och de
politiska strömningar som spreds över Europa
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Även den kring sekelskiftet 1800 politiskt
radikale P. A. Tamms ombyggnad av Grekiska
templet 1803 kan ses som ett uttryck för en
livsstil och politisk uppfattning förutom att
det uttrycker arkitekturidealet vid tiden för
sekelskiftet 1800 i efterdyningarna av franska
revolutionen.

4 Mål
Bevarande och utveckling

Det är därför av stor vikt för helhetsmiljön
att gångarna behålls öppna och grusade.
Karaktären av engelsk park ska behållas
med en variation av öppna och mer slutna
rum, vidsträckta utsikter, siktaxlar mot viktiga
platser/parkelement och mer slutna rum med
naturmystik.
Gångsystemet bör inte förändras på annat
vis än att när det finns ekonomisk möjlighet
kompletteras med gångvägar enligt gamla
ritningar.
Ekarna, björkarna och lärkträden som nämns
i många av källorna ska vara träd som gynnas
i parken liksom undervegetationen av hassel
och den markflora som hör till. Ett visst inslag
av gran ska finnas i den norra delen av
parken.
Al är ett typiskt träd för strandzoner och
gamla bilder visar att de funnits länge i dessa
lägen. De ska därför få växa längs älven men
glest så att den vandrande kan se ut över
älven och så att gångvägen känns ljus och
inbjudande.
Vårens och försommarens blommande
markflora kan gärna inventeras och skrivas
in i vårdprogram och skötselplan för att
kunna upprätthållas. Den innehåller förutom
olika gräs bland annat liljekonvalj, rödklöver,
midsommarblomster och stenbär.
Parkens utrustning bör ha ståldetaljer
målade i samma kulör för att det inte ska
upplevas som rörigt. Den bör vara diskret i sin
utformning och gärna anpassas till parkens
stilepok.

Grekiska templet
Målet ska vara att bevara byggnadens kulturhistoriska värde i enlighet med byggnadsminnes-förklaringen. Vård- och underhållsarbeten
ska utföras med traditionella material.
Engelska Parken som den ser ut idag med väg 292 och
kraftledningen som skär genom parken.

Engelska Parken
Den övergripande målsättningen bör vara att
bevara de kulturhistoriska värdena i enlighet
med byggnadsminnesförklaringen.
Målet är att behålla parkens gestaltning:
gångvägstrukturen, kanalens meandring,
parkens byggnader, broarna och en variation
av öppenhet och slutenhet i vegetationen.
Parken skulle förmedla en variation av
stämningar och upplevelser.

Användande
Det är av stor vikt att parken fortsätter att
vara tillgänglig och ett attraktivt mål för
fritidspromenerare och kulturintresserade.
Parken är ett viktigt exempel på en engelsk
park i Sverige och kopplingen till bruket,
herrgården, är intressant och bör lyftas fram.
Parken är en fin resurs med promenadvägar
i den varierade och vackra miljön. Här
finns både öppna och mer slutna parkrum,
gräsytor och ängsmark. Det går att välja
en strandpromenad längs älven eller en
vandring bland ekar, hassel och björk eller
en mörkare skogspromenad på smala stigar.
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Minnesmonumenten, broarna, grottan och
templet kryddar promenaden med spännande
historia.

synsvaga. Det kan också finnas ljudfiler att
lyssna på via mobilen för den som vill eller
behöver.

Att använda parken i olika sammanhang och
vid mindre evenemang är positivt. Den gamla
badplatsen i kanalen kan röjas fram med enkla
medel och bli en tillgång i sig.

Levandegöra

Tillgänglighet
Stora delar av parken är tillgängliga för rörelsehindrade. När bågbron tillgängliggörs sammanbinds de båda sidorna av parken.
Parken behöver kompletteras med soffor så
att den som behöver ryggstöd kan vila en
stund på sin promenad. Den vackra platsen
vid den rivna stenbryggan är ett fint läge för en
soffa men det kan också behövas en soffa på
andra platser i parken. Samma modell som de
befintliga bänkarna finns som soffa.
Väg 292 skär tvärs genom parken. Förutom att
den skar sönder parken när den anlades så
utgör den en säkerhetsrisk. Övergångsställen
bör anläggas vid de två avskurna gångvägarna för att göra promenaden mer säker och för
att förtydliga att de två sidorna hör ihop.
Information kan tillgängliggöras även för

Det är pedagogiskt och trevligt att kunna läsa
lite kort om parkens historik och att se några
gamla bilder på informationstavlor vid entréerna till parken och vid viktiga platser i parken.
En plan som visar hur parken ser ut idag och
hur den såg ut tidigare och var de olika byggnaderna låg bör också finnas.
Informationen om platsen kan utvecklas på
olika sätt för att också sätta den i sammanhang med brukets och Sveriges historia.
En grundlig arkivstudie kan ge att en tidig
planritning för parken kan hittas. Den enda
ritning som är känd idag är från 1901(mer
än hundra år efter parkens anläggande) och
finns i Stora Ensos arkiv. Den visar endast en
del av den ursprungliga parken.

För drift och underhåll av parken hänvisas till
”Engelska Parken, Söderfors, Skötselplan”
samt skötselkartan för parken. Båda från
2016 samtida med Vårdprogrammet.

1901 års karta tillsammans med kommunens grundkarta. Väg 292 skär igenom platsen för det Kinesiska lusthuset.
kartan från 1901 visar varken Johanneborg, Grottan eller Ulricsberg.
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5 Särskilda vårdkrav
Grekiska templet
Allmänt
Renovering och underhållsarbeten ska alltid
föregås av projektering där de kulturhistoriska
värdena beaktas och tas tillvara.

Behandling och material
Fundamentet av slaggstensblock, de putsade
kolonnerna, bjälklag och gavlar av trä samt
plåttak ska underhållas kontinuerligt och regelbundet.

Kolonnerna
De putsade kolonnerna renoverades sommaren 2016. I samband med det framkom det att
kolonnerna i samband med renoveringen 1976
hade putsats med ett mycket hårt, cementhaltigt bruk. Av den anledningen försågs kolonnerna med en ny tunn ytputs av kalkcementbruk eftersom ett rent kalkbruk inte skulle hålla
så bra. Inför nästa mer omfattande renovering
av kolonnerna, som troligen ligger många år
fram i tiden, bör målet vara att undersöka om
det är möjligt att avlägsna den gamla hårda
cementputsen och ersätta den helt och hållet

Templets doriska fris. Färgen på träpanelen innehåller ett
fyllnadsmedel som ger färgen en grov yta främmande för
byggnadens karaktär.

med ett traditionellt kalkbruk som avfärgas
med kalkfärg. Prov bör först göras på ett par
olika kolonner.

Fundament av slaggsten
Komplettering av trasiga fogar som kan uppstå bör lagas kontinuerligt med naturhydrauliskt kalkbruk lika 2015 års renovering. De
delar som är känsligast i detta avseende är de
övre delarna av trapporna på långsidorna där
regnvatten från taket slår ner och utgör en extra påfrestning på fogbruket.

Byggnadsdelar av trä
Träfasaderna är målade med en typ av plastfärg som innehåller fyllnadsmedel vilket ger
panelen ett putsliknande utseende. Färgen är
i dåligt skick, den är dessutom olämplig som
ytskikt på trä då den stänger inne fukt och
därav olämplig på en kulturhistoriskt värdefull
byggnad. Vid ommålning bör befintlig färg
avlägsnas helt och hållet och fasaden målas
med linoljefärg. En färgdokumentation bör
göras för att se om ursprunglig kulör kan bestämmas.

Grottan
Sommaren 2016 renoverades kolonnernas puts.
Den underliggande hårda cementputsen frilades när
plastfärgen slipades bort.

Säkerheten ses över varje år. Stenar kilas in i
valvet vid behov. Träd och buskar får inte slå
rot på grottans tak utan måste tas bort.
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Minnesmonument
Minnesmonumenten ska hållas rena.
Inskriptioner rengörs och förbättras vid behov
av en stenkonservator. Inför ommålning av
gjutjärnsmonumentet med urnan bör en
färgundersökning av äldre färglager göras.

Bågbron
Stenvalvsbron
Åtgärdas i enlighet med bifogade vård- och
underhållsplan.
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Järnbalkar målas vid behov. Trä byts ut och
stryks med Roslagsmahogny vid behov. Fundamentet underhålls vid behov.

6 Historik

Den tidigaste planen över parken är från 1901, mer 100 år efter parkens anläggande. Den visar bara en del av
parken. förvaras i Stora Ensos arkiv

Söderfors Bruk
År 1676 erhöll bergmästaren Claes Depken
(senare adlad Anckarström) privilegium att
anlägga ett ankarbruk i syftet att framställa
ankare år Svenska örlogsflottan. Kronan
överlät området vid Söderfors ström till honom
och bruket anlades på denna plats vid Södra
Dalälven på gränsen mellan Gästrikland och
Uppland. Brukets specialitet var smidning av
ankare i vattenhammare vilket var en teknisk
innovation som gjorde att man kunde smida
större och starkare ankare, och dessutom
snabbare, än förr då man smitt för hand.
Söderfors fick ensamrätt till ankartillverkning i
Sverige. Skickliga vallonska smeder anställdes
på bruket. De kom flyttande från andra
vallonbruk i Uppland. Malmen erhölls från
Dannemora. På 1680-talet fick bruket tillstånd
att i viss utsträckning även smida stångjärn till
försäljning. Stångjärnssmidet bedrevs fram till
1918.
Brukets första storhetstid inföll under den
Grillska epoken 1748-1809. Det var då
bruket fick den regelbundna form som
fortfarande är bevarad till stora delar.
Söderfors bruk blev en mönsteranläggning
inte bara produktionsmässigt utan även
kulturellt och socialt. En stadsplan med
regelbundna kvarter och ett åttkantigt torg
för bostadsbebyggelse upprättades i slutet
av 1740-talet. Planen kom inte helt att
förverkligas men de regelbundna dragen
kvarstod och bostadslängor i rad på raka gator

uppfördes på 1750-talet. Nya bruksbyggnader
uppfördes också och herrgården rustades
upp till en modern rokokobyggnad. Adolf Ulric
Grill fullbordade planen med en ny kyrka ritad
av Eric Palmstedt som invigdes 1792. Han
byggdes också ett museum intill herrgården
för sina naturhistoriska samlingar med bl.a.
uppstoppade exotiska djur. Det var även under
hans tid som den Engelska parken började
anläggas. Efter hans död 1797 fullföljdes
driften av bruket och arbetet med parken
av hans hustru Anna Johanna Grill fram till
hennes död 1809. Under första hälften av
1800-talet fortsatte brukets expansion under
ledning av den nye disponenten P. A. Tamm.
Aktiebolagsbildningen 1872 blev upptakten
till brukets stora industriella expansion.
Gamla tillverkningsmetoder ersattes av nya.
Bruksdöden gick över många gamla bruk som
fick läggas ner men Söderfors anpassade sig
till den tekniska utvecklingen och expanderade
kraftigt. 1907 förvärvades bolaget av Stora
Kopparbergs bergslag AB. Idag, år 2016, ägs
bruket av Erasteel Kloster AB.

Anläggandet av den Engelska parken
Den Engelska Parken vid Söderfors bruk anlades av makarna Adolf Ulrik Grill och Anna
Johanna Grill. De reste runt i England år 1788,
från maj till september, och studerade de
engelska parkernas utformning och innehåll.
Några av parkerna de besökte var Stourhead,
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vy mot stenvalvsbron och det kinesiska lusthuset med glasklockorna som klingade i vinden. xxxx

Winsdor och Painshill Cobham. Anna Johanna
skriver om parkernas utformning i sin resedagbok. Hon berättar om deras utformning med
kullar och dälder och innehåll av vindlande
åar eller kanaler, grottor, tempel, kinesiska
parasoll och lusthus, ruiner och eremitage. De
ser både platser som de beundrar och platser
där hon kommenterar att det till exempel
saknas vatten. Det är en orolig tid i Europa
och de reser därför hem lite tidigare än de
avsett. Godset Godegårds engelska park(i
närheten av Motala) ägdes av släktingar till
paret och besöktes som avslutning på deras
resa.
I skriften ”Uplands herregårdar”, av Klingspor
och Schlegel 1878, anges Anna Johanna
som trolig upphovsman till planen för parken.
Om det funnits någon ursprungsritning för
utformningen är osäkert. Hemma i Sverige
rörde sig paret Grill i kretsar där trender
inom konst, musik och arkitektur, bland
många andra ämnen, var sådant som gärna
diskuterades. Det fanns ett engagemang
bland vänner och bekanta i anläggandet av
parken. Både Hagas och Drottningholms
parker var säkert platser både deras vänner
och de själva hade besökt och vandrat runt i.
På grund av en mycket svår vår och
försommar år 1795 med snöstormar och
kvarliggande snö till 29 maj, vilket ledde
till foderbrist och hungersnöd, så kom
anläggandet av parken på Söderfors igång
på allvar. Folket behövde inkomsten från
anläggningsarbetet för att skaffa mat åt sig
själva och sina djur. I folkmun kom parken
12

länge att kallas ”Hedesunda brödkaka”.
Aspar höggs ner och sten fraktades bort detta
år, det sprängdes och grävdes för kanalen.
Det röjdes och fylldes på jord men redan innan
resan till England hade en park påbörjats
intill bruket. År 1784 hade Johanneborg, ett
lusthus, byggts på den plats som nu kallas
Ankarkullen. Lusthuset var en gåva från Adolf
Ulric till hans mor Anna Johanna dä. Enligt M
Olausson kan Johanneborg ha varit byggt i
treillageteknik. En teknik som användes under
barocken. CJ Linnerhielm skriver i ett resebrev
år 1807 att det var ”ett nätt rum, grönmålat
utvändigt, omgivet av björkar och syrener”.
Det revs i mitten av 1800-talet. Att Linnerhielm
beskriver Lusthuset som grönmålat gör att
det är tveksamt om det kan röra sig om
treillageteknik som är ett luftigt gallerverk av
tunna träribbor, ett uterum. Sedan år 1876,
då bruket firade 200-år, har det istället stått
ett minnesmonument i form av två ankare på
kullen.
År 1791 röjdes en holme i älven som fick
namnet Annaeholm. Det är osäkert var den
låg. Det kan ha varit holmen strax nordost
om landtungan där nu kraftledningen går.
Det kan också ha varit holmen strax utanför
bågbron. Av den senare finns inget kvar
efter vattenhöjningen som skedde vid
omregleringen av älven.
1792 anges Adolfs kulle i räkenskaperna.
Nisbeth antar att det är kostnaderna för
anläggandet av det kinesiska lusthuset som
avses. Det byggdes på ett stort klippblock
nära älvstranden och var sedan synligt från

Templet, teckning från 1829

Det kinesiska lusthuset revs 1908.

stenbron över kanalen som kom att byggas
senare. Under takfoten på lusthuset spelade
små glasklockor i vinden. Lusthuset revs 1908.
Enligt M Olausson var det ett plagiat av det
kinesiska templet på Haga.
1795 placeras en stor sten vid ingången till
parken. Den har inskriptionen 1795. Under
1796 byggs två broar över kanalen. Det röjs
och sprängs fortsättningsvis och fylls på med
jord där det ska planteras. Samma år påbörjas

Detalj ur planen från 1901. Det kinesiska lusthuset låg
på kullen till vänster. Stenbryggan går ut i vattnet och
därifrån var det en fantastisk utsikt över älven. Templet
syns i övre högra hörnet.

I oktober året därpå, 1797, dör Adolf Ulric.
Anna Johanna driver arbetet med parken
vidare utan sin make. Det grekiska templet
färdigställs detta år.

Bågbron, teckning från 1829

också arbetet med Templet intill kanalen.
Ritningarna gjordes av FS Silfverstolpe, en
vän till Grill. Templet var en kopia av det som
Desprez ritat för Drottningholmsparken.
En stor stenbrygga byggdes i fjärden från
vilken man hade utsikt mot bruket, den strida
forsen och nedåt den stora fjärden. Vilket år
denna byggdes framgår inte av källorna.

Urnan och inskriptionen på stenen vid vattnet till minne
av Anna Johanna d ä, teckning av J. Geissler, litografi av
A.Nay. Ur Upplands herregårdar.

Samma år kom monumentet över Anna
Johanna d ä till i parken. Det består av en urna
på en gjutjärnssockel. Urnan var ursprungligen
placerad nära stenblocket med en minnesvers
invid älven. När älven reglerades flyttades
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urnan för att inte komma till skada.
Minnesversen på den stora stenen vid älven
lyder som följer:
”Wandringsman!
Som njuter lugn och skygd under dessa ekar,
skåda urnan!
Den förvarar minnen af en värdig människa
Sitt köns heder var hon, trogen maka, öm moder,
redlig vän, Ljuf i samlefnaden, välgörande,
älskande menniskor
Utan biafsikter och Gud utan skrymtan
Genom fägring och behag var hon intagande,
genom sina tänkesätt blef hon vördad.
Tacksamhetens och den fattiges tårar runno vid
dess graf och välsignade stoftet.
För en sen efterverld må hennes minne tålkas af
denna minnervår, upprest af en, som varit vittne till
hennes dygder
Och ett föremål för hennes ömhet och
välgerningar”

Grottan med minnesstenen, teckning JC Linnerhielm
1807

Adolf Ulric Grill
och dess fru
Anna Johanna Grill
Hans lif
var deras jordiska gädje,
Hans död
deras beständiga saknad
Hans nuvarande fröjd
deras tröst,
Att åter förenas med honom
i ett sällare lif
deras hopp.”

Grottan med minnesstenen, teckning 1878 av J. Geissler, litografi av A.Nay. Ur Upplands herregårdar.

År 1798 låter Anna Johanna bygga Grottan
som placeras i den blockrika dramatiska och
mystiska delen av engelska parken. Från
promenadvägen längs älven är Grottan helt
kamouflerad av det stora stenblock som den
byggts mot och blir därför en överraskning
för vandraren. En genialisk placering. Året
därefter, 1799, låter Anna Johanna resa
minnesstenen över sonen, makarnas enda
barn, i Grottan. Inskriptionen är som följer:
”Minne af Clas Abraham Grill
Född den 25 mars 1779
Död den 22 mars 1783
Enda barn af Brukspatron
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Linnerhielm skriver om Grottan år 1807
”Denna grotta är ett gemensamt med
naturen och konsten hopfogat valv, vars
mossiga stenar skuggas av granar med en
vild blandning av andra växter; dyster för sitt
sorgliga ändamål och dyster i sin anblick.”
Under år 1800 grävs mynningarna till kanalen
om. Trävirke för en bro över kanalen anges i
räkenskaperna liksom en holme som byggs
av upplagd sten. De följande två åren anges
underhåll som bresiljeinfärgning i blått av
dragtåget till en färja som fanns i parken samt
nya glasklockor till det kinesiska lusthuset.
Kanske gick färjan till Annaeholm.
Den sista perioden i parkens
anläggningshistoria inföll 1803. Då byggdes
templet om så att det fick sitt nuvarande
utseende. Ritningar till ombyggnaden gjordes
av Gustav af Sillén, som enligt Nisbeth var
en av nyantikens mera intressanta arkitekter
i Sverige. Hans uppgift i Söderfors var att
med bevarande av så mycket som möjligt av
den befintliga byggnaden göra den stilrenare

Templet, teckning JC Linnerhielm 1807

och varaktigare. Ombyggnaden innebar att
den höga slaggstenssockeln uppfördes. Från
1790-talets tempel torde hela takpartiet och
entablementet över kolonnerna ha behållits
intakt, medan kolonnerna av trä ersattes
av nya kolonner av putsat tegel. De nya
kolonnerna gjordes troligen mycket kraftigare
än de gamla träkolonnerna, vilket avspeglar
Silléns strävan att återskapa antikens
arkitektur genom att ge pelarna större tyngd
för att understryka allvaret i byggnaden.
Byggherre var brukets blivande disponent P
A Tamm som var gift med Anna Johanna Grill
d.y:s fosterdotter. Han hade hört till de radikala
unga riksdagsmän som vid riksdagen 1800
i Norrköping hade avsagt sig sitt adelsskap.
Enligt Nisbeth kan templet ses som ett uttryck
för en livsstil och politisk uppfattning förutom
att det uttrycker arkitekturidealet vid tiden för
sekelskiftet 1800 i efterdyningarna av franska
revolutionen. Han kallar även Grekiska templet
för ”en av de märkligaste byggnader som
skapats i Sverige i nyantik stil, unik i Sverige
och av intresse även utanför landets gränser”.
Längst bort i den norra delen av parken ligger
Ulricsberg. Det ingår inte i byggnadsminnet
men var en nog så viktig del. Den har
likheter med FM Pipers Monumentholmen
i Drottningholms engelska park. Ulricsberg
är en stenig/bergig kulle som hade en
vidsträckt utsikt genom åtta huggna siktaxlar

Utsnitt ur FM Pipers plan för Drottningholms engelska park

i trädbeståndet. Enligt källorna kunde man
bland annat se mot templet, mot kyrkan och
ut över Untra- och Hedesundafjärdarna.
Efter att templet byggts om skedde inga
nyanläggningar i parken. Under 1800-talet
15

Foto av templet från 1913. På bilden syns putsskador på kolonnernas nedre del. Fotograf: Reimers. ATA.

kom parken och byggnaderna att vårdas.
Vissa förenklingar skedde dock och bland
annat lusthuset Johannaeborg revs. Större
förändringar har skett under 1900-talet.
Bl.a. har Dalälvens regleringar medfört
att vattenståndet har höjts. Det kinesiska
lusthuset revs i början av 1900-talet.
Riksantikvarieämbetets vårdsektion gjorde år
1972 en plan för templets restaurering och för
stenbryggans återställande. Åtgärdsförslaget
för templet föreskrev att traditionella material,
kalkbruk och kalkfärg, skulle användas
till kolonnerna. Taket var täckt med falsad
svartplåt som var i mycket dåligt skick.
Sockelns bruksfogar hade frusit sönder och
även putsen på kolonnerna var i dåligt skick.
Renoveringen av templet dröjde. Problemet
var att få fram de ekonomiska medel som
krävdes. Stora Kopparberg ansökte om
statliga medel från Länsarbetsnämnden. 1976
genomfördes slutligen en grundlig renovering
i Stora Kopparbergs regi. Kolonnerna
putsades om med hårt cementhaltigt bruk
och takpartiets och entablementets träpanel
målades med plastfärg. Taket täcktes med ny
falsad skivtäckning av galvaniserad stålplåt.
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Parkens element
Kombinationen och placeringen av olika byggnader, minnesmonument, öppna och slutna
platser, mörka eller ljusa träd eller trädgrupper, vatten i rörelse eller som stilla spegelytor,
tuktade gräsytor, vildare områden etcetera
var menade att försätta vandraren i olika sinnesstämning på sin färd genom den engelska
parken.
Kanalen med vattnet som meandrar genom
parken är ett av de viktigaste elementen. Den
ger speglingar och rörelse. Vatten ger också bokstavligt liv till en plats. Anna Johanna
kommenterade i sin resedagbok när vatten
fattades i en park. Det kinesiska lusthuset
med utsikt över fjärden och med glasklockorna som spelade sin melodi i vinden. Genom
dem gavs också en ljudupplevelse. Broarna
som förbinder de olika delarna av parken
gav möjlighet till alternativa promenadvägar.
Stenbryggan i älven med vidsträckt utsikt
och möjlighet att lägga till en båt gjorde att
parken kunde nås via vattnet och lämnas
via vattnet. Grottan med sin naturmystik och

Foto av bågbron över kanalen från ?Markvegetationen hålls nere och kanalen är välskött.Fotograf: ?

dolda placering stimulerade fantasin. Templet
som är en storslagen plats för skådespel,
musik och fest bidrog med glädje och kanske
vördnad inför den klassiska arkitekturen.
Minnesmonumenten skulle inge eftertanke.
Ulricsbergs vyer över ägorna mot lämpliga
blickfång var kanske för att i någon mån
överväldiga. Färjan som gav möjlighet att
färdas en sträcka på vattnet var en extra
förnöjelse.

Parkens vegetation
På flera ställen i källor och i minnesverser
nämns ekar, björkar och lärkträd. Kring lusthuset, Johanneborg, nämns björk och syren. I
övrigt kan ängsblommor och undervegetation
ha såtts in för att åstadkomma en blommande
flora under ekar, björk och hassel.
Markvegetationen sköttes genom slåtter eller
möjligen bete i vissa delar.
I den norra delen av parken med Grottan har
sannolikt vegetationen bestått av främst gran,
ek, björk och lärk. Här är marken mager och
mycket blockrik. Bilderna från grottan visar

Vårfagning, räfsning i parken år xxxx. Fotograf ?

granar på var sida om ingången. På den
ena bilden är de unga och på den andra har
de vuxit sig äldre, se sidan 14, men mycket
långsamt på grund av den magra jordmånen.
Bilden vid minnesstenen för Anna Johanna d
ä visar lövträd längs stranden som ser ut som
alar, se sidan 13. Trädet närmast urnan tycks
vara en ek.
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7 Nulägesbeskrivning
Allmänt

Parkens viktigaste strukturer finns ännu kvar.
De utgörs av kanalen och gångvägarna. Det
mesta av gångvägssystemet är kvar. Det är
skyddat i byggnadsminnet. Gångvägarna
är grusade. Några delar är bara smala
stigar numer, andra syns inte längre. Där
kraftledningen byggdes förstördes en del av
parken och stigarna försvann med tiden.

Viktiga beståndsdelar som finns kvar
Parken är en komposition av delar som var
och en är viktiga men som inte ska lyftas ur
sitt sammanhang. Tillsammans utgör de en
engelsk park, anpassad till förutsättningarna
vid Söderfors. Parkens olika beståndsdelar/
element gav den liv och stimulans för olika
sinnen.
Läget utmed älven är i sig en fantastisk förutsättning. Den innebar möjligheten att skapa
storslagna vyer över fjärden men också mer
småskaliga vyer intill vattnet beroende på hur
man planterade eller skötte den befintliga vegetationen intill en gångväg eller sittplats. Älven gjorde det också möjligt att gräva kanalen
och bygga broarna.
Kanalen med vattnet som meandrar genom
parken är ett av de viktigaste elementen.
Den ger speglingar, ljus och rörelse. Vatten
ger bokstavligt liv till en plats. Anna Johanna
kommenterade i sin resedagbok från England
(1788) när vatten fattades i en park de besökte.
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Broarna som förbinder de olika delarna av
parken gav möjlighet till alternativa promenadvägar. De utgjorde också vackra vyer under
promenaden längs kanalen. Stenvalvsbron är
ursprunglig men kan ha haft stenmurar istället för smidesräcke från början, enligt en tidig
teckning. Bågbron finns det inte lika gamla
avbildningar av. En äldre teckning antyder att
fundamenten tidigare bestod av kallmurad
sten. Båda broarna anges dock i räkenskaperna under anläggandet av parken.
Grottan med sin naturmystik och snillrikt dolda
placering stimulerade fantasin. Den är skickligt
utförd och smälter väl in i naturen.
Det grekiska Templet som är en storslagen
plats för skådespel, musik, dans och fest och
också användes för det under en lång period,
bidrog med glädje och kanske även ödmjukhet
inför den klassiska arkitekturen.
Minnesmonumenten var avsedda för
eftertanke och begrundan över livet och
döden. Det finns tre minnesmonument.
Minnesstenen över parets Grills son som är
placerad i Grottan. Den stora naturstenen vid
vattnet med inskriptionen om Anna Johanna
d ä. Texten refererar till gjutjärnspostamentet
med urnan som tidigare stod nära stenen.
Urnan flyttades för att skydda den när älven
reglerades och vattenståndet blev högre.
Inskriptionerna är viktiga. De berättar om
människorna som var kopplade till herrgården
och visar den tidens sätt att uttrycka sig i skrift.

Viktiga beståndsdelar som är borta
Det kinesiska lusthuset med utsikt över fjärden
och med glasklockorna som spelade sin
melodi i vinden revs 1908 eller 1910. Förutom
den exotiska arkitekturen gavs också en
ljudupplevelse. Placeringen invid vattnet på
klippblocket var effektfull. Lusthuset var synligt
från Stenbron. Det låg nära platsen där nu väg
292 skär genom parken.
Stenbryggan i älven med vidsträckt utsikt och
möjlighet att lägga till en båt gjorde att man
kunde nå parken via vattnet eller lämna den
via vattnet. I en skrivelse från landsantikvarie
Ola Ehn, Upplandsmuseet, till Raä den
25 oktober 1972, skrivs att stenbryggan,
tempelbyggnaden samt hela parken har ett
mycket stort kulturhistoriskt värde. En ritning
för restaurering av bryggan skall finnas
som bilaga till handlingen.(Diarienr 006854)
Avsikten var att restaurera den.
Kullen Ulricsbergs huggna vyer över ägorna
mot lämpliga blickfång var kanske till för
att i någon mån överväldiga. Skogskullen
med sina uthuggningar kan liknas vid F M
Pipers Monumentkullen i Drottningholms
Engelska Park. Den har sex siktaxlar genom
planterade lindrader. Ulricsberg som tidigare
hade åtta uthuggningar ligger tyvärr inte inom
Byggnadsminnet utan strax norr om gränsen.
Färjan som gav möjlighet att färdas en sträcka
på vattnet var en extra förnöjelse. Det finns
idag inga framkomna källor som visar var den
låg. En spekulation är att den kan ha gått över

till Annaeholm som kan vara den holme som
ligger i älven strax norr om kraftledningen.

Mindre viktiga beståndsdelar
Lusthuset som var mer intimt med utblickar i
parken passade för en mer stillsam vistelse
och var ett inslag i parken som byggts fyra år
innan paret Grill rest runt i England. Det var
byggt i änden av en spikrak förlängning av
Nygatan(?). I den engelska parkens formspråk
dras vägar mjukt och följsamt vindlande i
terrängen. Om Lusthuset var, som Olausson
nämner, byggt i treillageteknik så är det en
teknik som användes under barocken, en
tidigare epok i trädgårdshistorien.

Vegetation
Även vegetationen nämns i
byggnadsminnesförklaringen. I parkens
södra del består trädskiktet främst av
ek, hassel, björk och lärk men det finns
också inslag av lönn, al, rönn och ask. I
buskskiktet förekommer nyponros, måbär,
skogstry och enstaka olvon. Den vår- och
försommarblommande markfloran i den
södra delens mer lövträdsrika vegetation
består av liljekonvaljer, midsommarblomster,
rödklöver, stenbär mm. Kring Grottan utgörs
vegetationen främst av ek. Det finns också
björk, gran, lärk samt ormbunkar, stensöta
och andra örter som hör till granskogens flora.
I den norra delen är naturmystik en viktig
ingrediens medan ljus och lätthet är den södra
delens karaktär.
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Grekiska templet och gjutjärnsmonumentet
Grekiska templet står på ett fundament
murat av gjutna slaggstensblock, ett material som var en biprodukt vid järnframställningen i masugnen och som förekommer
kring många gamla järnbruk. De putsade
stenpelarna är nyrenoverade och målade
i ljust ockragult. Entablementet och gavlarna är klädda med handhyvlad panel
som till stor del är ursprunglig medan taket
täcks med falsad skivplåt som lades vid
1976 års upprustning.

Foto ca 1900. Barnen sitter på en stensockel som antagligen togs bort när urnan flyttades. Urnan tycks vara
målad i en ljus kulör.

Framför, söder om, templet står gjutjärnsmonumentet med urnan på fundament målad
i svart. Den är flyttad från sin tidigare plats
framför stenen med inskriptionen vid älvstranden.
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Den idag mörkt målade urnan på sin nya plats vid kanalen.
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