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Figur 1. Läget för utredningen markerat på Terrängkartans blad
607 Norra Stockholm.
Arkeologerna, Statens historiska museer
Kontakt: 010/480 80 00
info@arkeologerna.com
www.arkeologerna.com
Omslagsbild: Stjärnparken i den engelska parken mot söder. Foto:
Arkeologerna, SHMM.
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Figur 2. Utredningsområdet markerat på Fastighetskartan
65G8FN Hilleshög, på kartan finns även fornlämningar från
FMIS markerade.
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Inledning
Under tre dagar i oktober 2017 genomförde Karin Lindeblad och
Pär Karlsson, Arkeologerna vid Statens historiska museer
(SHMM), en arkeologisk utredning i den engelska parken i
Riddersvik. Utredningen utfördes på uppdrag av Nivå
Landskapsarkitektur AB, som i sin tur har fått i uppdrag av
Stockholms stad att utarbeta ett parkprogram inför en kommande
upprustning av parken. Gården och parken ägs sedan 1885 av
Stockholms stad.
Den arkeologiska insatsen, som kommunicerats med
Länsstyrelsen i Stockholms län, syftade till att fördjupa kunskapen
om delar av parkens tidigare gestaltning med fokus på gångar,
hägnader och en lindberså. I uppdraget ingick även att lokalisera
platsen för en byggnad, som finns med på den historiska kartan
från 1843. Resultaten från vår undersökning kan fungera som
kunskapsunderlag och inspiration vid förändringar i parkmiljön.

Figur 3. Den aktuella delen av parken på den ekonomiska kartan
från 1951.
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Kulturhistorisk bakgrund
Riddersvik ligger i utkanten av Hässelby, i direkt anslutning till
Mälaren. Gårdens byggnader ligger mellan två höjdpartier,
exponerad mot en mindre vik av sjön. Den engelska parken är till
stora delar bevarad, framför allt norr och nordväst om
gårdsbebyggelsen. En del av parken, nordost om
mangårdsbyggnaden, har sedan åtminstone 1950-talet brukats
som åker (figur 3) och senare använts som trädskola av
Stockholms stad.
Det finns inga mer exakta uppgifter om när den 17 hektar stora
parken anlades. Det mest troliga är att den anlades när familjen
von Langenberg ägde Riddersvik, mellan åren 1762 och 1810.
Parken har sannolikt utvecklats vidare som en engelsk park
åtminstone fram till 1820, när den förste permanentboende ägaren
greve Erik Ruuth avled. Därefter växlade ägarna till Riddersvik
med korta intervaller, fram till 1885 när Stockholms stad köpte
gården.
För att återvända till familjen von Langenberg så var den förste
ägaren Elias von Langenberg hovkällarmästare hos Gustav III, som
på 1780-talet uppförde engelska parker både vid Drottningholm
och vid Haga efter ritningar av Fredrik Magnus Piper. Det är
mycket möjligt att von Langenberg inspirerats av dessa
anläggningar, och liksom många andra herrgårdsägare anlade en
engelsk park under denna period (se vidare Riddersvik
kulturhistorisk värdebeskrivning 2008).

Från betesmark till engelsk park
Den engelska parken anlades på betesmark som tidigare tillhört
Lövsta by. På 1741 års karta över Lövsta bys ägor har lantmätaren
markerat flera partier med bergklackar, framför allt i den västra
delen, vilket delvis överensstämmer med dagens landskap. På
platsen där sedan en paviljong uppfördes 1790, står det
”Korsudden högt berg”. Udden med templet är den högst belägna
platsen i parken.
Den äldsta och mest detaljerade kartan över själva parken är från
år 1843 (figur 4, 5). På kartan kan vi se att parken ansluter till
Mälaren i väster och söder. Längst i norr avgränsades den av ett
mindre vattendrag och i öster ansluter parken till gårdens
åkermark. Centralt i den västra delen av parken finns den
geometriskt anlagda Stjärnparken, som flera av de slingande
gångarna leder fram till. I anslutning till Stjärnparkens nordöstra
hörn har lantmätaren ritat ut en byggnad med svart och gult tak.
Den framställs på samma vis som gården ekonomibyggnader och
ska därför troligen tolkas som en sådan. I södra kanten av parken,
intill berg i dagen, finns en svårförklarad symbol. Figuren består av
ett rakt streck i öst-västlig med korta streck i nord-sydllig riktning.
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Figur 4. På bilden har 1843 års karta över parken lagts över
kartan över Lövsta by från år 1741.
I parken har det funnits ytterligare två byggnader. Den ena av
dem är templet, på det som tidigare kallades Korsudden, som
framställs någorlunda naturtroget på kartan. Den andra
byggnaden har legat längre norrut och är markerad med är en rund
symbol på kartan, med något som kan tolkas som ett tak. Möjligen
kan symbolen föreställa en paviljong, något som är ett vanligt
förekommande i andra engelska parker, men som inte är känt i
Riddersvik.
Det finns ytterligare två runda symboler på kartan. Två av dem
är väl synliga i terrängen, som helt eller delvis uppbyggda kullar i
dagens landskap. Den ena är planterad med fem lindar, en
lindberså, medan den andra, längst i söder, helt saknar
planteringar. I anslutning till denna finns en brygga utritad med en
byggnad längst ut, möjligen ett badhus.
I parken fanns betydligt fler gångar på 1843 års karta än vad
som finns idag. Flera av dem har dessutom haft en delvis
annorlunda sträckningar, förändringar som till viss del syns på den
ekonomiska kartan från 1951 (figur 3).
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Figur 5. Utsnitt ur den äldsta kartan över parken från 1843. På
kartan är utredningsschakten markerade. Även den inmätta
lindbersån, brunnen och platsen för ”paviljongen” har markerats
på kartan.
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Frågeställningar, metod och genomförande
Inför utredningen ställdes följande frågor:
 Har Stjärnparken varit inhägnad? Har det funnits gångar inom
Stjärnparken och i så fall hur har de anlagts?
 Hur har lindbersån varit utformad och hur har den använts?
 Har det funnits en gång från templet mot lindbersån och i så fall
hur har den anlagts?
 Var har ”paviljongen” på 1843 års karta legat?

Vid utredningen använde vi oss av en metod som är särskilt
anpassad för trädgårdslämningar. Metoden tar sin utgångspunkt i
att historiska trädgårdslämningar på flera sätt skiljer sig från
andra arkeologiska lämningar från historisk tid. De formelement
som är vanliga i historiska trädgårdar, exempelvis hägnader,
gångar, brunnar, planteringsgropar och odlingsbäddar är ofta
endast bevarade i odlingslagrens övre yta samt i kontaktytan
mellan odlingslagren och de underliggande lagren. Beroende på
hur länge trädgården har varit brukad, samt på hur den har
förändrats över tid, är det oftast den äldsta brukningsfasen och den
yngsta, som är bäst bevarade (Lindeblad & Nordström 2015).
Inför undersökningen rektifierades de historiska kartorna mot
dagens karta och lades in i ett GIS program. Fältarbetet inleddes
med att schaktens placering diskuterades och fastställdes
tillsammans med Jonas Berglund, Nivå Landskapsarkitektur AB.
Schakten placerades med utgångspunkt i de aktuella
frågeställningarna, mot bakgrund av de historiska kartorna och
med hänsyn till dagens träd och annan växtlighet.
Vid undersökningen tog vi upp fyra schakt (O283, 300, 569,
581), med en sammanlagd yta på knappt 60 m2 (figur 5). Med hjälp
av grävmaskin schaktade vi ner till bevarade lämningar, som
överlag låg förhållandevis nära dagens markyta, på ett djup av
omkring 0,2 meter.
Gångarna och de övriga lämningarna togs endast fram i plan i
överytan och ligger därmed kvar. Samtliga schakt (O), lager,
stenkonstruktioner, nedgrävningar (A) och handgrävda eller
maskingrävda grävenheter (G) mättes in med totalstation och
fotograferades. De enskilda lämningarna beskrevs därefter på
särskilda blanketter. All data överfördes och bearbetades därefter i
programmet Intrasis. Fynden samlades in och relaterades till
respektive lämning och har sedan registreras i Intrasis.
Intrasisprojektet kommer att arkiveras, med all information som
finns där, på Historiska museet i Stockholm.
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Resultat

Figur 6. Stjärnparken från norr. Foto: Arkeologerna, SHMM.

Stjärnparken
Den rektangulära Stjärnparken, som ursprungligen har varit cirka
50x120 meter stor, har anlagts i ett flackt parti av den tidigare
betesmarken. Ungefär 200 parklindar har planterats på ett jämnt
avstånd i 9x24 i räta rader, på ett sätt så att de även bildar rader
diagonalt.
På kartan från år 1843 finns det flera gångar som leder fram till
anläggningen, både i den södra och norra delen. En av dessa
gångar passerar förbi lindbersån och en annan förbi ”paviljongen”.
På kartan är själva parken ritad som en rektangel med punkter
och diagonala streck, som schablonmässigt illustrerar träden i
anläggningen. Innanför den yttre trädraden har en gång markerats
utmed hela parken, i samma färg som de gångar som leder in till
parken. Utanför de yttersta trädraderna finns en heldragen linje,
som kan tolkas som en hägnad.
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Gångar och hägnader

Vid utredningen togs två schakt upp i Stjärnparkens nordöstra del,
i syfte att undersöka om det har funnits gångar här samt om
parken har varit inhägnad. Resultaten visar att det att det har
funnits gångar både i nord-sydlig och i öst-västlig riktning i denna
del av parken (A293, A331). Lämningarna efter dessa ligger cirka
0,20 meter under dagens markyta och har lagts ut innanför den
yttersta raden med träd och den näst yttersta (figur 5). Gångarna
har varit cirka 3,2 meter breda och har placerats symmetriskt i
förhållande till trädraderna. Bredden på gångarna visar att det har
varit möjligt att förflytta sig både med häst och vagn och att
promenera i denna del av parken.
Gångarna har lagts ut direkt på den naturliga sanden, som har
planats ut inför anläggandet. De har haft en plan överyta och
belagts med ett upp till 0,10 meter tjockt lager med lera. På och i
leran fanns ett lager med grått naturgrus (se figur 8). Denna typ av
beläggning har troligen vältats, för skapa en hårdgjord yta.
Liknande gångar med lera som underlag finns bland annat på
Gunnebo slott i Mölndal (muntlig uppgift Joakim Seiler). Även i
den mer närbelägna Hagaparken finns liknande hårt packat
material på de bredare körvägarna (Olausson 1993:292ff).

Figur 7. Den norra gången i Stjärnparken. Foto: Arkeologerna,
SHMM.
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Båda schakten drogs norr om den nordligaste trädraden, i syfte
att lokalisera eventuella hägnader. Det fanns inte några spår efter
hägnader i schakten. I det västra schaktet, och vidare västerut,
sluttade den ursprungliga topografin så kraftigt mot norr utanför
den nordligaste trädraden att det inte riktigt fanns någon lämplig
plats att uppföra en hägnad. Möjligen kan man trots detta tänka
sig att det har funnits en enklare hägnad direkt utanför den
yttersta trädraden. Denna kan ha varit en enklare hankgärdesgård
eller ett plank i trä, som inte har lämnat några arkeologiska spår.

Figur 8. Gångarna i Stjärnparken var belagda med lera och
naturgrus. Foto: Arkeologerna, SHMM.
Kvadratiskt stenfundament

I det östra schaktet fanns ett kvadratiskt, kraftigt, stenfundament
(A394), placerat i förlängningen av den långa nord-sydliga gången,
utanför den nordligaste trädraden. Fundamentet var knappt
1,7x1,7 meter stort och uppbyggt av stora, kluvna stenar som
tillsammans bildade en relativt plan yta. I mitten fanns mindre
skivor av röd sandsten (A362), som fogats samman med kalkbruk.
Fundamentet låg norr om gångarna, i direkt anslutning till leran.
Även på fundamentet fanns fläckar med lera, vilket ytterligare
förstärker det tidsmässiga sambandet mellan fundamentet och
gångarna.

12

Figur 9. Christopher Larsson och Pär Karlsson diskuterar
stenfundamentets funktion. Bilden är tagen från norr. Foto:
Arkeologerna, SHMM.
Stenfundamentet var stort och kraftigt och bör ha burit upp något
relativt tungt, men av detta fanns det inget kvar på platsen. Med
tanke på den kvadratiska formen och på placeringen, så är det en
rimlig tolkning att det har stått ett postament eller en piedestal på
fundamentet. Vad som sedan i sin tur har placerats på detta får bli
en öppen fråga. En ledtråd till vad som har använts som
utsmyckning i parken finns i bouppteckningen från 1820, efter
Erik Ruuth som ägde Riddersvik fram till dess. Under rubriken
"Orangeriet och under trädgårdsmästarens vård" anges att det
finns en Venusbild av marmor och ett par vita marmorkrukor på
sandstensfot (ArkivDigital). Det är rimligt att tänka sig någon
liknande utsmyckning i Stjärnparken, placerad på ett sådant sätt
att den var väl synlig redan i den södra delen av den 120 meter
långa gången.

Figur 10. Stenfundamentet från söder. Foto: Arkeologerna,
SHMM.
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Figur 11. Lindbersån från öster, med sina fem parklindar. I
bakgrunden skymtar Mälaren. Foto: Arkeologerna, SHMM.

Lindbersån
På kartan från 1843 är lindbersån markerad med dubbla cirklar
med ett kors i mitten. Endast en av gångarna leder fram till den
östra sidan av bersån. Samma gång leder sedan vidare norrut till
Stjärnparken (figur 5).
Lindbersån har anlagts i ett indraget läge i förhållande till
Mälaren, även om det går att skymta vattnet både mot nordost och
mot söder. Bersån har anlagts i ett relativt låglänt parti, med högre
partier på två håll, framför allt mot väster där templet ligger. Själva
bersån har dock anlagts på en naturlig förhöjning, med ett
brantare parti mot väster och ett flackare mot öster, som sedan har
omformats.
Bersån är drygt 10x10 meter stor, med en plan överyta som är
ungefär 85 m2 stor. Centralt på denna finns en drygt 3x3 meter,
rund förhöjning (A210). I kanten av den plana ytan finns fem
stycken parklindar, planterade på ett avstånd mellan 3 och 5
meter. På den östra sidan finns inga träd och inte heller några
stubbar som kan indikera att anläggningen varit sluten.
Vid undersökningen togs ett schakt upp genom den runda
förhöjningen i bersån och sedan vidare österut. Schaktet
placerades här i syfte att undersöka bersåns uppbyggnad samt om
möjligt se om det fanns en trädgårdsgång på det ställe som den
markerats på kartan.
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Figur 12. Undersökning och inmätning av lindbersån. De två
nivåerna med beläggningar av lera syns bortom de kraftiga
rötterna. Den lägre nivån med lera kantas av mindre stenar. På
bersåns plana överyta finns en 3x3 meter stor förhöjning. Foto:
Arkeologerna, SHMM.
Planteringsbädd?

Undersökningen visade att den runda förhöjningen i bersåns mitt,
i stort sett endast bestod av humusblandad sand och att den är
sekundär i förhållande till när bersån anlades. Trots att materialet i
rundeln inte är så fördelaktigt för de flesta växter, ska den troligen
tolkas som en senare uppförd upphöjd planteringsbädd.
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Figur 13. Undersökning av den runda förhöjningen i bersåns mitt.
Under denna fanns en stenfylld grop. Foto: Arkeologerna,
SHMM.
Beläggningar och stenfylld grop

Bersån har ursprungligen haft en beläggning av gul lera, i två olika
nivåer, där den ena har funnits innanför lindarna och den andra
utanför (A603, A625). Den översta beläggningen med lera, upp till
0,05 meter tjock, har troligen hållits på plats med trä (A614)
medan den nedre har kantats av mindre stenar (A640). Detta
innebär att även om nivåskillnaden mellan de två nivåerna med
lera har varit ganska liten, upp till 0,20 meter, men bör de
ursprungligen ha upplevts som en flack terrassering. Idag syns inte
denna uppbyggnad i markytan på den östra sidan av bersån, den är
däremot tydligare på den västra sidan.
I västra delen av schaktet fanns en stenfylld grop (A599), som
anslöt till lerlagret. Det finns alltså ett tidsmässigt samband mellan
dessa. Gropen var inte centralt placerad i bersån men på grund av
att undersökningen var så begränsad går det varken att uttala sig
om gropens utbredning eller funktion.
Inom schaktet fanns inga spår efter den trädgårdsgång, som ska
ha funnits öster om bersån enligt 1843 års karta. I östra delen
fanns endast dagens växthorisont, som i stort sett låg på den
naturliga moränen, som bestod av grus och mindre stenar.
Möjligen finns lämningar efter gången längre österut.
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Vinglas, kinesiskt porslin, ostronskal och kritpipor

I schaktet i bersån fanns en rad olika föremål som kan dateras till
decennierna kring sekelskiftet 1800. Föremålen, som ska ses som
avfall från måltider i bersån, var tydligt koncentrerade till den
nedre nivån av bersån samt utanför den yttersta stenkanten. Det
fanns inga föremål innanför lindarna. Sammansättningen av
föremål påminner exempelvis om dem från en samtida
gästgivargård i Motala, som vi nyligen undersökt (Stibéus i
manus). I materialet finns tydlig koppling till mat och dryck;
vinglas, tekoppar i kinesiskt porslin, glasbuteljer, ostronskal och
annat matavfall. Uppenbarligen har lindbersån använts av
Riddersviks ägare för festliga tillfällen kring sekelskiftet 1800.

Figur 14. Föremål från lindbersån. Tekopparna i porslin är
importerade från Kina. Det blåvita är tillverkat 1740-1750 och det
vita med guldkant är från 1780-1790. På bilden syns även ett
vinglas, skaft till en kritpipa, ostronskal, buteljglas med mera.
Foto: Arkeologerna, SHMM.

Promenadväg från templet
På kartan från 1843 finns en gång markerad, som i en böljande östvästlig riktning leder ned från templet mot lindbersån. Denna är
inte i bruk idag men kan anas genom en rad med fyra parklindar,
som står i samma riktning som gången i den tämligen branta
östsluttningen.
Vid utredningen togs ett schakt upp i rät vinkel i förhållande till
lindarna, i syfte att undersöka om det fanns en äldre gång under
mark. Ungefär 3,40 meter söder om lindarna fanns spår efter en
äldre gång. Den var, liksom de i Stjärnparken, belagd med gul lera,
med fläckar av grus och enstaka mindre stenar. Gångens plana
övre yta låg cirka 0, 2 meter under dagens markyta. Den var cirka
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1,8 meter bred och den upp till 0,08 meter tjocka leran var anlagd i
stort sett direkt på den naturliga moränen. I jämförelse med
gångarna i Stjärnparken var den betydligt smalare, vilket visar att
den har använts som en promenadväg till och från platsen vid
templet.

Figur 15. Gången från templet mot lindbersån från väster.
Foto: Arkeologerna, SHMM.

Figur 16. Gången, som var 1,8 meter bred, var belagd med gul
lera och småsten. Foto: Arkeologerna, SHMM.
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Figur 17. Templet byggdes på den högsta punkten i terrängen år
1790. Foto: Arkeologerna, SHMM.

Plats för ”paviljong” och brunn
I uppdraget ingick även att försöka lokalisera platsen ”paviljongen”
på kartan från 1843. Utgångspunkt för lokaliseringen var dels den
äldre kartans markering och dels terrängelement såsom berg i
dagen kring denna. Dessutom användes yngre kartor som
rektifierats mot den äldre kartan för att identifiera läget. Platsen
som vi bedömde som ”paviljongens” mättes in med totalstation (se
figur 5).
Området där vi bedömer att ”paviljongen” har stått ligger
förhållandevis lågt i terrängen. Det är omgivet mindre höjder och
berg i dagen på samtliga håll utom mot vattnet, som ligger mot
väster. Platsen är väl vald, i ett vindskyddat läge som öppnar sig
mot vattnet. Dagens markyta är förhållandevis plan, möjligen har
den omformats i samband med anläggandet av byggnaden. På
grund av vegetation och höstlöv gick det inte att se några
strukturer i terrängen.
Vid området finns även en cirkelformad stensatt anläggning, på
motsatt sida av dagens gång (se figur 5). Anläggningen, som var
2,7x2,5 meter i diameter, var uppbyggd av runda naturstenar och
ska med stor sannolikhet tolkas som en brunn (A541). Vid
provstickning med geologkäpp fanns ett tomrum i mitten. Det är
givetvis omöjligt att datera brunnen utan undersökning men det är
fullt möjligt att den har ingått i parkanläggningen. Stensatta
brunnar var den vanligaste brunnstypen under den period som
parken anlades.
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Sammanfattning
Den arkeologiska insatsen i Riddersvik syftade till att fördjupa
kunskapen om delar av parkens tidigare gestaltning inför en
kommande upprustning av den engelska parken. Utredningen
fokuserades på gångar och hägnader i Stjärnparken, lindbersåns
utformning samt en gång från templet till lindbersån. I uppdraget
ingick även att lokalisera platsen för en byggnad, som finns med på
den historiska kartan från 1843 samt en översiktlig studie av
historiska kartor.
Den 17 hektar stora engelska parken i Riddersvik är till stora
delar bevarad i sin ursprungliga omfattning. En del av parken,
nordost om mangårdsbyggnaden, har senast i början av 1950-talet
omvandlats till åkermark och senare trädskola.
Det finns inga exakta uppgifter om när parken anlades. Det
mest troliga är att det var Elias von Langenberg, hovkällarmästare
hos Gustav III, som initierade anläggandet av parken. Möjligen har
han inspirerats av de engelska parkerna på Haga och
Drottningholm, som ritades av Fredrik Magnus Piper. Familjen
von Langenberg ägde Riddersvik 1762-1810.
Parken i Riddersvik har anlagts i ett kuperat beteslandskap, som
tidigare tillhört Lövsta by. I parken finns markanta nivåskillnader
med flera partier med berg i dagen. I väster och söder möter
parken Mälaren, i norr begränsades den av ett mindre vattendrag
och i öster har den anslutit till gårdens åkermark.
Den äldsta kartan över parken är från 1843. Centralt placerad, i
ett flackt parti, finns den rektangulära, cirka 6 000 m2 stora
Stjärnparken. Den består idag av 9x24 rader med parklindar, rader
som är mer eller mindre kompletta. På kartan leder flera
slingrande gångar fram till Stjärnparken och liknande markeringar
finns även i Stjärnparken, innanför den yttersta trädraden.
Resultatet från den arkeologiska utredningen i det nordöstra
hörnet visar att det har funnits en 3,2 meter bred gång här, centralt
placerad mellan den yttersta och näst yttersta trädraden. Gången
har varit belagd med lera och ett fint, grått naturgrus.
Utanför gången, i parkens nordöstra hörn, undersöktes ett
1,7x1,7 meter stort, kraftigt stenfundament. Vår tolkning är att det
har fungerat som fundament till en kvadratisk piedestal eller till ett
postament. Vad som i sin tur har stått på detta går inte att svara
på. Men i Erik Ruuths bouppteckning från 1820, omnämns vita
marmorkrukor på fot och en Venusstaty. Möjligen har några av
dem, eller något liknande, stått i parkens hörn och då varit väl
synligt i den 120 meter långa gången som ledde fram hit.
Den runda lindbersån, med fem lindar, finns med på kartan från
1843 och är ett tydligt inslag i parken även idag. Bersån har anlagts
på en naturlig förhöjning som sedan har omformats. Den är drygt
10x10 meter, med en plan överyta. Den arkeologiska
undersökningen visade att även bersån har varit belagd med gul
lera, dels på den plana ytan men även i en lägre nivå utanför
lindarna. På den plana ytan finns en 3x3 meter stor rund
förhöjning, som är sekundär i förhållande till lerbeläggningen.
Troligen kan den tolkas som en yngre odlingsbädd.
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Utanför lindarna fanns fynd som visar att bersån har använts
vid festliga tillfällen; vinglas, kinesiskt porslin, buteljer, trasiga
kritpipor, ostronskal och andra matrester. Föremålen kan dateras
till decennierna kring sekelskiftet 1800, under den tid då von
Langenbergs, Erik Piper och Erik Ruuth ägde gården. Även om
undersökningen var liten, så är det intressant att det inte fanns
några yngre föremål här.
Nedanför templet, i riktning mot, lindbersån finns en gång
markerad på kartan från 1843. Gången är inte i bruk idag men
markeras av en rad med parklindar. Även här togs ett schakt upp
och i schaktet fanns en 1,8 meter bred gång belag med gul lera.
Den ringa bredden indikerar att gången använts som
promenadväg.
Det är intressant att notera att det har funnits åtminstone två
olika bredder på gångarna i parken och att de har, liksom
lindbersån, varit belagda med samma typ av material. Detta
indikerar dels en samtidighet men det kan även visa att gångarna
har haft en förhållandevis kort varaktighet. Denna typ av gångar
var populära i England under den aktuella perioden och har
vältats, för att få en hårdgjord yta (muntlig uppgift Joakim Seiler).
Vid utredningen lokaliserades även platsen för ”paviljongen”,
som finns utritad väster om Stjärnparken på 1843 års karta.
Området ligger relativt lågt i terrängen, omgivet av berg i dagen
och höjder på alla håll utom västerut, mot Mälaren. Strax intill
upptäcktes även en stensatt brunn.
På ett mer generellt plan visar den arkeologiska utredningen att
det finns välbevarade lämningar efter äldre formelement och
föremål i parken. Utredningen visar också att gångar, byggnader
och platsbildningar, som finns med på kartan från 1843, finns
bevarade både över och under mark i dagens park. Men det är
också värt att påpeka att lantmätaren har valt att lyfta fram vissa
detaljer på sin karta, medan andra inte finns med, exempelvis den
nyupptäckta brunnen och det stora stenfundamentet i
Stjärnparken.

Figur 18. Utsikt över Mälaren från platsen vid templet.
Foto: Arkeologerna, SHMM.
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Förslag på vidare insatser
Förutom de förslag på kommande insatser som presenterades i
den kulturhistoriska värdebeskrivningen 2008, vill vi lägga till
några förslag med utgångspunkt i våra resultat:


En inventering av parken i syfte att lokalisera, beskriva och
mäta in platsbildningar som finns med på kartan från 1843
samt formelement som inte finns med på kartan. Detta är
värdefullt för att skapa en mer heltäckande kunskap om
parkens platsbildningar inför eventuella restaureringar.



Kartering av parken med laserscanning inför framtida
förändringar.



Om gångarna i parken ska återskapas bör detta ske
varsamt, eftersom de äldre lämningarna ligger strax under
dagens markyta. Därför bör schaktningar undvikas i
möjligaste mån vid restaurering. Det är viktigt att nya
gångar får en liknande bredd som de äldre, och om möjligt
liknande beläggning, eftersom detta har varit en del av
parkens gestaltning.



Återskapa ett blickfång på platsen för stenfundamentet i
Stjärnparken.



Platsen för ”paviljongen” kan med fördel röjas från sly, för
att återskapa möjligheten till utsikt över vattnet. Platsen
bör markeras på något sätt, förslagsvis genom en sittplats i
någon form.



I detta arbete har vi snuddat vid den förste permanente
ägaren Erik Ruuth och hans mycket omfångsrika
bouppteckning (flera hundra sidor). I detta sammanhang
har det inte varit möjligt att gå igenom hela dokumentet,
däremot har vi sett att det bland mycket annat finns
detaljerade uppgifter om vilka växter som fanns i
orangeriet. En mer grundlig genomgång av denna
bouppteckning kan bidra till en fördjupad kunskap om
Riddersvik på 1820-talet.

Karin Lindeblad
Linköping 2017.11.23
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Schakt med lager och konstruktioner

Schakt 283 Stjärnparken
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Schakt 300 Stjärnparken
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Schakt 569 nedanför templet
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Schakt 581lindbersån
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