
 
 

 

 
 2018:11 

 
 
 
 

 
 
 

Bergengrenska trädgården 
 

Antikvarisk medverkan, 2018 
 
 
 

 
Rebecca Olsson 

xxx



 
 
 

 

  



 
 

 

Rapport 2018:11 
 
 
 
 
 
 
 

Bergengrenska trägården 
- Utvecklings- och upprustningsåtgärder 

 
Antikvarisk medverkan, 2018 

Simrishamns kommun 
Skåne län 

 
Rebecca Olsson



 

Regionmuseet Kristianstad 
Landsantikvarien i Skåne 
 

Kristianstad 
Box 134, Stora Torg 
291 22 Kristianstad 
Tel 044 – 13 58 00 vx, Fax 044 – 21 49 02 
 
Lund 
Tomegapsgatan 22 
223 50  Lund 
 
www.regionmuseet.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne 
E-rapport 2018:11  
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Skylt in till trädgården från Stortorget. Foto: Rebecca Olsson 
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, Gävle. Dnr 507-99-502. 

  



 
 

 

Bergengrenska trädgården 
 

Innehåll 
Sammanfattning av utförda åtgärder 5 

Administrativa uppgifter 5 

Historik med relevans för ärendet 7 

Skyddsföreskrifter enligt KML, PBL och MB 11 

Skadebild/Motiv till åtgärder 13 

Utförda åtgärder 14 

Staket och grind 14 

Buxbomskvarter 15 

Buxbomshäck 16 

Kryddträdgård 17 

Lekplats 18 

Spärrbommar 19 

Stenmur 20 

Bänkar och papperskorgar 21 

Iakttagelser under restaureringen 23 

Återstående arbeten 24 

Källor 27 

 
 



 

Bergengrenska trädgården ligger i Simrishamns kommun, Skåne län.  

Den Bergengrenska trädgården ligger sydväst om Stortorget, norr om stationen i centrala Simrishamn.  
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Sammanfattning av utförda åtgärder 

Den Bergengrenska trädgården är en park mitt i centrala Simrishamn som länge 
varit i ett stort behov av utvecklings- och upprustningsåtgärder. Trädgården har 
utvecklats som besöksmål genom att göra det tidigare undanskymda området mer 
välkomnande för förbipasserande. Detta genom att sätta upp en informations-
skylt, ersätta befintliga staket och spärrbommar samt skapa nya möjligheter till 
mötesplatser genom att återinföra en lekplats och nya sittplatser. Trädgården och 
den delvis omgärdande stenmuren har rustats upp och flera nya rossorter med 
anknytning till Österlen har planterats.  
 

Administrativa uppgifter 
Objekt   Bergengrenska trädgården, Kocken 23  
Socken/kommun  Simrishamn 
Arbetshandlingar Ansökan om tillstånd, sammanställd av 

Anna Bartels på Simrishamns kommun. 
Handlingarna omfattar nuläges- och åt-
gärdsbeskrivning samt situationsplan. 

Länsstyrelsens diarienummer 2018-04-16, 432–10385–2018 
Regionmuseets diarienummer K12.20-177-18, 1114 
Beställare Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Gata/park-enheten, Simrishamns kom-
mun 

Byggmästare/ entreprenör Antonssons Mark & Entreprenad AB 
Antikvarisk medverkan Rebecca Olsson, Antikvarie 
Byggnadstid Maj 2018 till juni 2018 
Slutbesiktning 27 juni 2018 
Bidrag till kulturmiljövård Nej 
Rapport granskad av Linn Ljunggren, byggnadsantikvarie Reg-

ionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne.  
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Bergengrenska trädgården innan utvecklings- och upprutsningsåtgärder, april 2018.   

Ingång med spärrbomar från söder in till den Bergengrenska trädgården, april 2018, innan utförda åtgärder.  
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Historik med relevans för ärendet 
Redan under 1500 och 1600-talet beskrevs frukt-, kål- och humlegårdar som van-
liga inslag i de Skånska städerna. Städernas borgare som inte bedrev jordbruk 
behövde odla frukt och grönt för egen räkning. Detta gjordes sannolikt i inhäng-
ande trädgårdar intill bostadhusen eller strax utanför stadskärnan. En del trädgår-
dar var troligtvis mer estetiskt tilltalande än andra, beroende på ekonomiska för-
utsättningar och personliga intressen.  
 
Simrishamn med sitt kustnära läge och milda klimat bidrog tillsammans med sjö-
farande influenser till att staden var en av de grönaste städerna i Skåne under 
1700-talet. Den Bergengrenska gården med tillhörande trädgård är ett byggnads-
minne strax sydväst om stortorget i centrala Simrishamn. Föregångaren till den 
Bergengrenska gården uppfördes sannolikt under 1700-talet. 1818 flyttade Johan 
Henrik Kock till gården och beslutade sig 
för att riva samtliga byggnader på fastig-
heten. På tomten lät han uppföra en ny 
mangård som bestod av tre samman-
byggda längor i korsvirke, ett stall mot 
söder och en mindre bodlänga mot väster. 
Söder om stallängan etablerades en träd-
gård. Stallängan revs 1919 men resterande 
byggnader samt trädgården finns kvar att 
beskåda än idag. Kock ägde gården fram 
till och med 1849.  

Mellan åren 1851 och 1903 skiftade 
gården ägare tre gånger innan kronofogde 
Anund Bergengren köpte gården 1903, 
vem efter gården fått sitt namn. Den Ber-
gengrenska trädgården anlades troligtvis 
vid sekelskiftet kring 1900 i samband med 
att Anund Bergengren köpt gården. Träd-
gårdens utformning speglar tydligt det 
sena 1800-talets ideal med gruslagda 
gångar, buxbomsomgärdade rabatter, ber-
såer, lusthus och exotiska träd.  
Strax efter Bergensgrens död 1940 renoverades byggnaderna av den nya fastig-
hetsägaren Gösta Ehrnberg, som var kulturhistoriskt intresserad och satt som 
ordförande i föreningen för Fornminnes- och Hembygdsvård i Sydöstra Skåne. 
Trädgården restaurerades även mellan åren 1941-1942. I samband med restaure-

Anund Bergengren, fastighetsägare mellan 1903-
1940. Bildkälla: Svenskt porträttarkiv  
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ringen dokumenterade professorn Eric Lundberg trädgården i en detaljerad in-
venteringsplan. Planen tillsammans med äldre fotografier ger oss en inblick i hur 
trädgården såg ut under 1900-talets första hälft.   

På 1940-talet löpte en stor och bred buxbomshäck tvärs över trädgården. 
Buxbomens storlek tyder på att det troligtvis har etablerats buxbom i trädgården 
redan under 1700-talet. Större delar av denna 3-4 m höga buxbomshäck ska ha 
fallit offer för de kalla vintrar som rådde under 1940-talet. Parallellt med en av-
gränsande stengärdesgården mot söder växte det en buxbomshäck och på gårds-
planen bredde ett stort vårdträd av alm ut sina grenar. Genom trädgården sling-
rade sig gruslagda gångar fram i ett oregelbundet mönster genom avgränsade 
köksträdgårdar, blomsterrabatter och lummiga gräsmattor. Gräsmattorna pryddes 
av exotiska träd, fruktträd, prydnads- och bärbuskar. I det nordvästra hörnet av 
trädgården löpte en allé av lönnträd som tidigare haft en funktion som kreaturs-
passage genom trädgården ut till en angränsande betesmark.  

 

1949 skrev Länsstyrelsen i Kristianstads län skyddsföreskrifter för den Bergen-
grenska gården med tillhörande trädgård.  

Under 1950-talet omskrivs den Bergengrenska gården och dess trädgård 
förhållandevis lite, för att 1965 förklaras som byggnadsminne. Från och med 
1965 har kommunen stått som fastighetsägare och byggnaderna har restaurerats i 
olika etapper mellan 1967-1971. 

Vårdträd av alm på gårdsplanen till den Bergengrenska gården 1930-1940-tal.  
Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv.  
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1971 gjordes en nyplantering av växter i trädgården och en lekplats anlades 
efter ritningar av konstnären Helge Lundström.  

Mellan åren 1975 och 1990 utsattes trägården för upprepad vandalism, till 
följd av detta togs det fram ett åtgärdsprogram med skyddsåtgärder för bygg-
nadsminnet. Under den här tidsperioden sattes spärrbommar upp vid den nord-
östra och södra entrén för att förhindra att motorburen trafik skulle kunna korsa 
trädgården.  

1984 tog landskapsarkitekten Manfred Koch fram ett nytt förslag på en re-
staurering av trädgården och ett beslut om upprustning fattades. 1990 invigdes 
den Bergengrenska trädgården på nytt efter restaureringen som tog upp mot två 
år att genomföra. Tidstypisk växtlighet för en borgarträdgård planterades såsom 
persika, mullbär och ett flertal rossorter. Det gamla vårdträdet på gårdsplanen 
beskärdes och vegetation togs bort för att synliggöra det karaktäristiska lusthuset. 
I centrum av trädgården anlades en cirkelformad rabatt som avgränsas med låg, 
formklippt buxbomshäck som består av flera mindre avgränsande kvarter.  

Under tidigt 2000-tal togs lekplatsen bort och ersattes med bärbuskar. 
 
 

Den Bergengrenska gården, juni 2018. Vårdträdet av alm är sedan ett par år tillbaka nedtaget.  
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Inventeringsplan av Eric Lundberg över den Bergengrenska trädgården, ca 1935.  
Bildkälla: Svensk trädgård.  
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Skyddsföreskrifter enligt KML, PBL och MB 
Den Bergengrenska trädgården ligger på fastigheten Kocken 23 i Simrishamn och 
skyddas som byggnadsminne sedan 1965-12-09 enligt 3 kap. kulturmiljölagen 
(KML). I byggnadsminnet ingår den tredelade mangårdsbyggnaden, en bodlänga 
och trädgården. Trädgården utgör mer än två tredjedelar av tomten och har delvis 
bevarat sin ursprungliga plan med tydliga stildrag från det sena 1800-talet.  

Den Bergengrenska trädgården ligger inom avgränsningen för fornläm-
ningen Simrishamn 25:1. Fornlämningen omfattar Simrishamns medeltida stads-
område, uppskattad efter en geometrisk avmätning över staden från 1674. Forn-
lämningar skyddas enligt 2 kap. kulturmiljölagen (KML). Inom området är alla 
ingrepp i mark tillståndspliktiga då de kan beröra under mark dolda fornlämning-
ar. Eventuella fynd av fornlämningar måste rapporteras till Länsstyrelsen.  

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader skyddas även i Plan- och 
bygglagen (PBL). En byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk syn-
punkt får inte förvanskas och ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Ändring och flyttning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska utföras var-
samt med hänsyn till dessa värden och byggnadens karaktärsdrag. Byggnader men 
även landskap kan vara skyddade i plan. 

Den Bergengrenska trädgården ligger inom ett större område som är utpe-
kat som riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens (MB) 3 kap. I 
kommunala översiktplaneringar ska riksintressen tillgodoses.  

Alléer, det vill säga trädrader om minst fem lövträd, omfattas i de flesta fall 
av biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalkens (MB) 7 kap. Bestämmelserna gäl-
ler alléer utmed vägar, tidigare vägar och även alléer som finns i ett övrigt öppet 
landskap. Bestämmelserna gäller också stenmurar som angränsar till jordbruks-
mark. I Beskrivning och vägledning om biotopen allé i bilaga 1 till förordningen 
om områdesskydd enligt miljöbalken sägs det att även en gångväg i vissa fall kan 
betraktas som väg. 

Trädportalen är en samlingsplats för uppgifter om skyddsvärda träd som är 
utvecklad och drivs av ArtDatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Vårdträ-
det av alm som stod på gårdsplanen uppfyllde Naturvårdsverkets kriterier och 
klassades som ett särskilt skyddsvärt träd. Tyvärr har trädet tagits bort.  

Simrishamns kommun ansökte 2018-03-29 om tillstånd till utvecklings- och 
upprustningsåtgärder i Bergengrenska trädgården. Länsstyrelsen godkände ansö-
kan då de anser att förslaget inte innebär någon negativ påverkan på trädgårdens 
kulturhistoriska värden och gör bedömningen att särskilda skäl för ändringarna 
föreligger och att beslut om tillstånd kan lämnas. Beslutet är taget i enlighet med 
3 kap. kulturmiljölagen (KML) och tillståndet gäller i 2 år. 
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Skadebild/Motiv till åtgärder 
Den Bergengrenska trädgården har upplevts som undanskymd och instängd och 
ger ett tvetydigt intryck om den är privat eller offentlig. Trädgården var i behov av 
utvecklings och upprustningsåtgärder efter följande motiv:  
 

• Staket och spärrbommar var fuktskadat och beväxt med alger. 
• Det behövdes fler möjligheter till mötesplatser med nya sittplatser 

och en lekplats. 
• De befintliga bänkarna och papperskorgarna var i ett dåligt skick 

och det saknades bord.  
• De fyrkantiga rabatterna som var avsedda som kryddträdgård an-

vändes inte och den omgärdande träsargen var fuktskadad.  
• Stenmuren mot sydöst var delvis raserad.  

 
I följande avsnitt presenteras utförda åtgärder med före och efter bilder.  
 

  

Fuktskadat staket vid nordöstra entrén, april 2018. 
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Utförda åtgärder 

Staket och grind 
Den Bergengrenska trädgården omgärdas mot norr av ett trästaket. Staketet var 
omålat med sågade lodräta spjälor, försedd med en enkelgrind. Grinden har hål-
lits stängd då besökare har hänvisats till att gå igenom en spärrbom. Staketet var 
fuktskadat och beväxt med alger. Behovet av att ersätta staketet med ett nytt var 
stort. Ett nytt staket, i samma utförande men i en annan kulör och något högre 
har uppförts på platsen. Den nya kulören är grågrön (NCS S 6010-G30Y). Enkel-
grinden har ersatts med en dubbelgrind där den ena grinden kommer att stå öp-
pen för att skapa en mer välkomnande entré.  
 
 
  

Fuktskadat staket och  grind vid norra entrén, april 2018. 

Nytt staket försedd med en dubbelgrind, juni 2018.  



 
Bergengrenska trädgården - Utvecklings- och upprustningsåtgärder 

15 

Buxbomskvarter 
Mitt i trädgården finns en cirkelformad rabatt som omgärdas av låg, formklippt 
buxbomshäck som bestod av åtta mindre avgränsande kvarter. 

Två buxbomskvarter har tagits bort och ersatts med naturfärgat grus likt 
befintligt. På de nyskapade ytorna har man placerat ut bänkar och bord.  
 

 
 

 

  

Cirkelformad rabatt med åtta buxbomsomgärdade kvarter innan upprutsningsåtgärder, april 2018. 

Två buxbomskvarter är borttagna, nya bänkar och bord finns utplacerade, juni 2018.  
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Buxbomshäck  
På 1940-talet löpte en stor och bred buxbomshäck tvärs över trädgården. Idag 
finn en liten del av häcken kvar. Området runt det äldre buxbomsbuskaget har 
öppnats upp. Trybuskar och ogräs har tagits bort och stenmjöl/grus har fyllts på.  
 
 
  

Buxbomsbuskage, april 2018.  

Buxbomsbuskage, juni 2018. Trybuskar och ogräs har tagits bort.  
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Kryddträdgård 
I det sydvästra hörnet av trädgården låg det sex fyrkantiga rabatter som omgärda-
des av buxbom, avsedda för kryddodling. Träsargen runt om rabatterna var likt 
staketet fuktskadat. Träsargen har tagits bort och ersatts med en stålram och 
kryddväxterna är ersatta med rosbuskar. Runt rabatterna har planterat lila kant-
nepetra.  
  

Träsarg ersatt med stålram och de gulnande buxbomarna och kryddväxterna är borttagna, juni 2018. 

Buxbomskvarter med kryddväxter som omgärdas av en träram. Buxbomen är gles och gul i färgen, april 2018. 
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Lekplats 
På gräsytan i det södra hörnet av trädgården, där det tidigare har funnits en lek-
plats har bärbuskar och belysningsstolpar tagits bort och en ny lekplats har åter-
skapats. Lekplatsen kantas av en träsarg och ytan är belagd med 40 cm bark. Lek-
redskapen består av två klätterklot. På området där det tidigare stod bärbuskar 
har en magnolia planterats.  
 

 

Gräsytan där det tidigare har legat en lekplats, innan den nya lekplatsen återskapades, april 2018. 

Den nya lekplatsen med klätterklot, i förgrunden syns magnolian, juni 2018. 
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Spärrbommar 

 De spärrbommar som återfanns vid den nordöstra och södra entrén har tagits 
bort. Vid den södra ingången har spärrbommarna ersatts med en pollare i svart-
målat gjutjärn i mitten. 
 
  

Till väntser : Spärrbomm vid nordöstra entrén. Till höger: Spärrbommar vid södra entrén. 

Nordöstra och södra entrén efter upprutsningsåtgärder, juni 2018. 
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Stenmur 

Mot sydöst omgärdas trädgården av en stenmur. Stenmuren är till stora delar 
överväxt av murgröna. Ett raserat parti på stenmuren har restaurerats. Nedfallna 
stenar har lyfts tillbaka och konstruktionen har stabiliserats.  
 
 
  

Stenmuren innan restaurering, april 2018.  

Stenmuren efter restaurering, juni 2018. De nedfallna stenarna har lyfts upp och muren har stabiliserats.  
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Bänkar och papperskorgar  

Flera av bänkarna och papperskorgarna var i dåligt skick. Trasiga bänkar och 
papperskorgar har bytts ut eller reparerats och nya bänkar har placerats ut.  

Trasig bänk intill stenmuren, april 2018.   

Gamla reparerade bänkar intill stenmuren, juni 2018.   
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  Ny bänk och papperskorg, juni 2018.   

Ny lång bänk, juni 2018.   
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Iakttagelser under restaureringen 
Under restaureringen bedömdes flera av buxbomshäckarna i trädgården vara i ett 
sämre skick, då de är glesa och bladen gulaktiga i färgen. Det handlar mest sanno-
likt om näringsbrist eller uttorkning, men man bör också känna till att buxbom 
kan drabbas av flera olika sjukdomar och skadegörare. Det finns bland annat två 
svampsjukdomar som särskilt angriper buxbom; Cylindrocladiumbuxicola och Vo-

lutella buxi. Ett av de första symptomen, gemensamt för båda sjukdomarna är att 
bladen gulnar och faller av. Vid misstanke om sjukdomssmitta på buxbom bör 
därför laboratorieanalyser alltid göras, på olika plantor och helst vid olika till-
fällen. Detta för att undvika att planteringar tas bort i onödan, vilket både medför 
onödiga kostnader och stora negativa konsekvenser för kulturarvet i trädgården. 
Om det inte handlar som någon smitta bör den årliga skötseln av buxbomen ses 
över. 
  

Gul, gles buxbom, juni 2018.   
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Återstående arbeten/Övriga kommentarer 
Idegransbersån kommer att beskäras till en lägre höjd, någon decimeter högre än 
den omgivande buxbomshäcken för att vidare plantera rosor i mitten av bersån.  

För att öka tryggheten i trädgården bör den befintliga belysningen komplet-
teras.  Nya låga, belysningspollare är beställda och kommer att placeras ut i träd-
gården under sommaren/hösten 2018. Nya hundlatriner kommer att placeras ut i 
trädgården.  

För att ytterligare utveckla trädgården som besöksmål kommer en informat-
ionsskylt att sättas upp på staketet vid den nordöstra entrén som beskriver träd-
gårdens historia. Det kommer även att planteras fler rosor med anknytning till 
Österlen eller specifik särart. På så sätt kan man få in ett pedagogiskt inslag i 
trädgården. 

 

 
 
 

  

Idegransberså som omgärdas av buxbomshäck, april 2018.   
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Avvikelser från arbetshandlingar 
I arbetshandlingarna föreslog parkförvaltningen att måla det nya staketet i en fa-
luröd kulör, med motivationen att det skulle smälta in med närliggande röda 
byggnader och tak. Under arkivstudier påträffades ett fotografi på den Bergen-
grenska gården 1971. Fotografiet visar hur ett staket precis intill den Bergen-
grenska gården hade samma kulör som dörrar och fönster. Staketet målades i en 
grågrön nyans som överensstämmer bra med befintlig kulör på Bergengrenska 
gårdens dörrar och fönster. 
 
  

Till staketet ändrades färgvalet från falurött till en grågrön. Färgen överensstämmer bra med befintlig kulör på 
Bergengrenska gårdens dörrar och fönster. Fotografi: Anna Bartels.  

Bergengrenska gården, 1971. Staketet framför gården har samma kulör som dörrar och fönster.  
Bildkälla: Regionmuseets bildarkiv. 
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En önskad åtgärd var att ta bort tre av sju buxbomskvarter i den cirkelformade 
rabatten i centrum av trädgården. För att upprätthålla ett symetriskt intryck togs 
endast två av kvarteren bort. 

Skuggperenner har flyttats från de borttagna buxbomskvarteren till en ra-
batt i det nordöstra hörnet av trädgården.  

Enligt åtgärdsförslagen skulle buxbomskloten i det västra hörnet av träd-
gården tas bort. Under arbetets gång, när andra närliggande buxbomsstrukturer 
tagits bort, togs ett nytt beslut om att kloten ska få vara kvar.  

 
 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Den Bergengrenska trädgården har utvecklats och restaurerats med hänsyn till 
trädgårdens och de tillhörande byggnadernas kulturhistoriska värden. Det nya 
staketet har byggts upp likt tidigare förlaga. Vad gäller färgsättningen har man valt 
att gå tillbaka till ett äldre/ursprungligt utseende med en grågrön kulör som över-
ensstämmer bra med befintlig kulör på Bergengrenska gårdens dörrar och föns-
ter.  
  

Buxbomsklot, juni 2018.   
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