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”Hela kallelsen går ut på Musik, och det – i Stockholm.” Den

nyblivne 21-årige juristen joseph martin kraus från södra

Tyskland har gjort ett avgörande val av livsväg och meddelar

det i ett brev till sina föräldrar den 14 oktober 1777. Femton år

senare, hösten 1792, ligger han för döden och uttrycker då en

önskan att få bli begravd vid sjön Brunnsviken norr om

Stockholm. Den beviljas ”af aktning för personen” (2).

Kraus’ gravplats är den första kända i kristen tid vid

Brunnsviken. Under 1800-talet följs den av Lings gravkulle

och i början av 1900-talet tillkom Kungliga begravnings-

platsen. Hur kan dessa gravar förklaras?

Studiens bakgrund och inriktning

Professor Svante Beckman har analyserat kulturarvets väsen och
värden utifrån perspektivet vad som anges respektive vad som
inte anges som värden samt hur värdebeskrivningar gestaltas.
Hans hypotes är att yrkesverksamma antikvarier tenderar att
favorisera materiella före ideella värden och kognitivt framför
emotivt erfarna värden. Han pekar också på en stark tendens till
ett partikulärt snarare än ett holistiskt förhållningssätt till kul-
turarvet (3). Kulturmiljöbeskrivningar från den kommun där
friluftsgravarna ligger stämmer väl in i Beckmans hypotes.
Deras tonvikt ligger på hus och bebyggelsemiljöer och upplyser i
princip bara om gravarnas existens (9, 14).  

Mot denna bakgrund var det angeläget att studera vilken his-
torik som döljer sig bakom dem och på vilket sätt den kan bidra
till att karakterisera kulturvärdena i nationalstadsparkens histo-
riska landskap. 

Friluftsgravarna är exempel på materiella kulturlämningar.
För att kunna tolka dem som kulturhistoriska fenomen måste vi
söka förstå vilka immateriella dimensioner (tankar, idéer, gär-
ningar och känslor inom individ, grupp och samhälle) som finns
knutna till dem. Frågor som kan bidra till den vidare analysen är: 

• Kan enskilda kulturminnen sättas in i ett större kulturmiljö-
sammanhang?

• Förstärker olika värden varandra och bygger upp större hel-
heter och sammanhang?

• Hur speglas olika epoker i kulturvärdena?
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Det tedde sig naturligt att genom främst litteratur- och doku-
mentstudier söka efter tecken på personhistoriska knytningar till
området hos dem som tog initiativ till friluftsgravarna. Likaså var
uppgifter om deras allmänna förhållningssätt till ”naturen” av
intresse. Vidare var det angeläget att söka finna ett kulturhistoriskt
sammanhang som kan bidra till att förklara gravarnas tillkomst.
Resultaten kombineras med en personbiografisk orientering vilken
bygger på litteratur som återfinns i källförteckningen men som icke
refereras i texten. Källangivningen är begränsad till främst uppgif-
ter med möjlig indirekt eller direkt koppling till gravplatserna.  

Naturen som källa

Vad finns det då för trådar i Kraus’ livsväv som leder honom till en
solitär gravplats i naturen istället för den trygga ”gemenskapen”
på en kyrkogård? Kraus säger det inte själv, men på många sätt är
både hans brev och konstnärsskap talande. När Kraus gjorde sitt
vägval med siktet inställt på Stockholm hade han redan kompone-
rat ett stort antal verk. Dessutom hade han vid 17 års ålder givit ut
herdedikter. Fredrik Samuel Silverstolpe kommenterar dem i sin
”Biographie af Kraus” från 1833 med att ”Tonkonst och Vitterhet
hade hos Kraus samma urkälla, naturen” (18). 

Det var det gustavianska kulturbygget som lockade Kraus att
på vinst och förlust bege sig till Stockholm, dit han kom den 3
juni 1778. Men det var mer som tedde sig spännande i det nya
hemlandet. Redan i juli 1778 beger han sig på resa till Lappland. I
ett brev till sina föräldrar beskriver han det som ”ganska vilt, men
därtill mycket angenämt, och folket är utomordentligt gott” (11). 

Åter i Stockholm väntar år av svårigheter. 1780 ljusnar emel-
lertid läget då han får i uppdrag att tonsätta Kellgrens libretto till
operan Proserpin. Med det verket kommer genombrottet, vänd-
punkten i Kraus’ liv. Det äger rum sommaren 1781 på Ulriksdals
slottsteater, Confidencen. I ett brev till sina föräldrar den 14 juni
skriver han (18):  

Ändteligen blef mitt arbete på Lustslottet Ulriksdal inför Konungen upfördt, vid

hvilket tillfälle jag sjelf dirigerade orchestern. Hofvet syntes ganska nöjdt dermed,

och det sätt, hvarpå Konungen förklarade mig sin tillfredställelse var öfver all min

väntan. Straxt efter musikens slut samtalade konungen med mig mer än en fjerde-

dels timme, gjorde mig först rätt artiga complimenter, frågade mig om ett och

annat och mätte mig med sina stora ögon från hufvudet till fötterne, och jag, efter

min lofliga vana, tog mig den friheten att se den store Monarken stinnt i synen,

och detta, som jag sedan fick höra, har just behagat honom. 

Nu utnämns Kraus till kapellmästare och ges ett löfte att få resa
till Tyskland, Italien och Frankrike på kungens bekostnad, allt i
syfte att ”lära känna nyare theater-inrättningarne”. Ytterligare ett
uttryck för den uppskattning Kraus röner är att han under sen-
sommaren 1781 börjar tonsätta ”Aeneas i Carthago” med libretto
av Kellgren efter plan av Gustav III. Med den operan skulle det
nya operahuset invigas.
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I oktober 1782 påbörjas den stora studieresan. I Wien träffar
han både Gluck och Haydn. Uppskattningen är ömsesidig. Haydn
uppför t.ex. flera av Kraus’ verk i Wien. I Italien sällar sig Kraus
till Gustav III:s resesällskap. Den 2 januari 1784 presenteras han
för påven Pius VI, och Kraus, själv katolik, berättar därom i ett
brev till sina föräldrar (18):

Till mig sade han: att han fruktade det musiken i hans land icke gjort några särde-

les framsteg under sednaste hälften af detta århundrade.  Om jag varit Fransos,

hade jag ödmjukast bedt Hans Helighet om förlåtelse och försäkrat: Que j’etois

extrêmement enchanté des agrémens divins de la musique italienne. Men nu gaf

jag den Helige Fadren, med en sann Tysk-Svensk upprigtighet, till svar: att denna

anmärkning just visade att Hans Helighet vore en kännare. Påfven såg ned och

smålog, och torde väl hafva tänkt: det der är mig en besynnerlig karl. Jag har också

ingenting deremot. 

Efter Italien reser Kraus till Frankrike och England. Stockholm
återser han först i januari 1787. När hovkapellmästaren Fransesco
Uttini begär avsked 1788 är det Kraus som blir hans efterträdare.
Samma år får han ansvar för Musikaliska akademiens undervis-
ningsverk, och blir därigenom nuvarande Kungl. Musikhög-
skolans i Stockholm förste ”rektor”. Nu följer en period av stor
arbetsbörda samtidigt som hälsan är bräcklig. I juni 1788 klagar
han över sin hälsa i ett brev, och menar att hade han jagat harar
något mindre passionerat under förra hösten hade han kanske
aldrig blivit sjuk. Här finns möjligen en koppling till en tavla med
en hare som han senare fick sig tillsänd från sin målande syster
Marianne. I ett brev till henne den 28 januari 1790 diskuterar
Kraus konstnärskapet och vikten av en blick som ser och genom-
skådar. Samtidigt markerar han sina preferenser inom bildkon-
sten (18): 

Om haren kan jag blott säga, att jag tycker om den efter den är af Din hand; ty Du

vet, att jag alldeles ingen känsla har för frugtstycken, Nederländska botaniska phy-

sionomier och döda djur. Om konstnären copierar åt mig en skuten And eller en

Gås, en Basviol eller en Sopqvast, en Tulpan eller ett kolhufvud, det är mig likgil-

tigt; men en döende Hjort – ett Vildsvin, som ännu i sidsta andedraget hämnas på

Hunden, som fastbitit sig; det rör mig helt annorlunda; men sådant tillhör djur-

målaren. Tag Du Guds goda Natur, rörlig och lefvande, och leta ut den punkt, där

hon stod, då hon skapade allting för och omkring sig; ställ Dig sedan på samma

punkt, och skapa efter! Jag hade sett Tivoli och Ternate redan tio gånger och sade

aldrig mer än: Skönt! Skönt! – Landskapsmålaren Moore förde mig dit den elfte,

men till ett annat ställe, knappt 30 steg på sidan om den plats, hvarifrån jag förut

hade skådat, och jag ropade: Stort! Stort!

Naturen och landskapet berör alltså Kraus i hög grad. Och kanske
har hans upplevelse vid Tivoli i Italien en stockholmsk motsvarig-
het. När Kraus återvände från den europeiska resan hade nämli-
gen en halvö söder om Bergshamra vid Brunnsviken givits nam-
net Tivoli av poeten och diplomaten Gustav Philip Creutz, som vid
tillfället var utrikesminister (19). Där fanns enligt Fredrik Magnus
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Piper ”en Point de Vue, som tävlar med de förnämste i hvad
anläggning som hälst” (5). Vid Bergshamra gård intill Tivoli bodde
en av Kraus’ goda vänner, ledamoten vid Musikaliska akademien,
greve Nils Anton Augustin Bark. Kraus vistades ofta ute hos sin
vän, och komponerade flera verk där. Han promenerade då ofta ute
på Tivoli (19). Hade Kraus detta nordliga Tivoli i tankarna när han
i juni 1792 skriver ett brev till sin syster, uttrycker sin längtan efter
henne och hoppas att Stockholms underbara läge med sina vackra
utsikter, kanske de vackraste i Europa, skulle kunna locka hennes
målarinstinkter (11)?

Vid det laget är Gustav III död och Kraus har komponerat sina
sista verk: musiken till kungens bisättning och begravning. Nu
återstår en höst av lungsjukdom. Den ändas den 15 december
1792. En vecka senare bär hans vänner – däribland kanske
Bellman, Kellgren, Lenngren, Palmstedt och Sergel – kistan i fack-
elsken över Brunnsvikens is till Tivolis strand. En katolsk präst
förättar begravningen (2). ”Här det jordiska af Kraus. Det him-
melska lefver i hans toner”, lyder inskriptionen på hans gravsten
som restes den 20 juni 1846 (19). 
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Kraus blev trots sin korta levnadsbana den främste gustavi-
anske tonsättaren. Han fångades i och blev samtidigt en del av
den rika kulturhistoriska väv som är förknippad med landskapet
kring Brunnsviken. Hans definitiva genombrott som tonsättare
ägde rum på Ulriksdals slottsteater ett stenkast från gravplatsen.
Hos greve Bark i Bergshamra fanns uppenbarligen en stimule-
rande miljö för tonsättare. Johann Gottlieb Naumann kompone-
rade ”Gustav Vasa”, vår första nationalopera, i hans hem (8).
Landskapet hade kvalitéer som Kraus med sitt naturintresse
uppskattade. Men valet av gravplats harmonierar också med en
personlighet som går sina egna vägar. Breven kring mötet med
såväl Gustav III som påven Pius VI talar här sitt tydliga språk,
liksom Kraus’ musik – i många fall väl så originell som Mozarts.

Kraus’ grav vid Tivoli.



”Här ägde han sina fridfullaste stunder”

Detta personlighetsdrag delar Kraus med Per Henrik Ling. Han
var på fädernet av småländsk bonde- och prästsläkt. Genom
modern var han ett av Olof Rudbeck d.y:s barnbarns barnbarn
och därtill släkt med en annan känd svensk, Alfred Nobel.

Ling blev tidigt föräldralös, vilket bidrar till att både barn-
och ungdomstiden är höljd i ett töcken. Känt är emellertid att
han efter läroverksstudier i Växjö samt universitetsstudier i
Lund och Uppsala, avlade teologiexamen i Uppsala år 1799.
Samma år begav han sig till Köpenhamn. Det är nu skalden,
gymnasiarken och fäktmästaren i honom börjar utmejslas.
Genom bl.a. direkt kontakt med Oehlenschläger väcks hans
intresse för göticismen. Samtidigt hade ett nyvaknat intresse för
kroppsövningar i Europa nått Danmark. Vid Franz Nachtegalls
gymnastikinstitutet lär Ling känna dessa strömningar. Av två
franska fäktmästare undervisas han också i fäktning. En giktplå-
gad arm förbättras därvid, vilket  stimulerar till tankar i riktning
mot sjukgymnastik.

1804 återvänder han till Lund, blir nästföljande år fäktmäs-
tare vid universitetet, börjar utveckla sitt eget gymnastiska sys-
tem samt framträder som skald. Lings ambitioner med sin gym-
nastik för honom till Stockholm där han 1813 får kungligt till-
stånd att starta Gymnastiska Centralinstitutet, numera
Idrottshögskolan i Stockholm. Nu börjar grunden till svensk
sjuk- och friskgymnastik på allvar läggas. Men även fortsätt-
ningsvis delar Ling sitt liv mellan författandet och den gymnas-
tiska gärningen. 

Linggymnastiken skulle bli ett av två svenska bidrag till den
internationella pedagogikens historia. Ett viktigt idéhistoriskt
bidrag var Lings synsätt att kroppsövningar skall baseras på
människoorganismens lagar och att dessa skulle framgå av ana-
tomiska och fysiologiska studier. Som skald blev han däremot
aldrig riktigt framträdande och det var han själv medveten om.
För att förstå hans storhet måste man se till helheten i hans
verk. Och det var nog närmast den som 1835 gav honom en
plats i Svenska akademien. 

1822 flyttade Ling till gården Annelund vid Brunnsvikens
nordvästra strand. Han valde snart ut en kulle som han den 24
februari 1823 fick tillstånd av kung Carl XIV Johan att forma till
en begravningsplats (17). Döden var vid denna tid ständigt när-
varande. Så även i Lings närhet. 1817 dog hans första hustru,
Sophia Maria Rosenqvist, och två av deras tre barn hade då
redan dött. Kanske var det därför Ling hastade så med begrav-
ningsplatsen. Redan den 22 april, alltså knappt två månader
efter kungens tillståndsgivning, invigdes den av teologie profes-
sor Morén från Uppsala. Innan Ling dog hade två av hans barn
begravts där (17).

Inspirerades Ling av Kraus när han valde denna gravplats?
Det är möjligt, men det vet vi inte. Liksom hos Kraus hade
emellertid naturen en särskild betydelse för Ling. Det tog sig
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Per Henrik Ling.



uttryck i att han såväl i Lund som vid Karlberg och Annelund
anlade planteringar. Vid Annelund blev förändringarna omfat-
tande. I en levnadsteckning över fadern skriver dottern Jetta
Liedbeck 1852 att han ”förvandlade den torra tallbacken till en
skiftande löfrik park” (12). Naturens betydelse för Ling speglas
också av att han förlade viss undervisning i estetiska frågor till
Annelund för att han var beroende av den stämning som natu-
ren skapade för att kunna utveckla sina tankar i ämnet (10).
Naturbilder förekommer också ofta i hans diktning. Och sonen
Hjalmar satte han tidigt i trädgårdslära. Det finns således goda
skäl att lita på Jetta Liedbeck när hon skriver att ”Ling älskade
naturen i allt, i den enkla okonstlade menniskan, så väl som i
nordens friska herrliga dalar, berg och milda leende lunder. Med
hela själens hängifvenhet njöt han af hvarje skön naturscen”(12).
Jetta Liedbeck har också en annan upplysning av intresse (12): 

På en udde vid den löffagra stranden redde han själv den graf, som en gång skul-

le sluta i sitt fridfulla sköte stoftet af den rastlösa gengångaren från den gråa

forntid. Han planterade med egen hand slokande askar, doftande syrener och

rosor kring de tvenne späda älsklingars stoft, som han der nedbäddat. Här ägde

han sina fridfullaste stunder, då han i stum beundran blickade utåt den solbe-

glänsta, glittrande viken.

En liknande beskrivning ger kyrkoherde Fröst i sina minnesord
vid begravningen (6). Men kanske fanns även en annan källa till

inspiration för Ling i hans val av sista vilorum. På åsen vid
Brunnsvikens norra ände finns Stockholmstraktens största forn-
tida gravfält med ca 175 synliga gravar (14). 

Den 3 maj 1839 dog Ling och begravdes sex dagar senare. Ett
citat ur Asarne, Lings 900-sidiga storverk i götisk anda, var
inristat på kistan: ”Striden är slut/ tröttade anden/ hvile sig ut/ i
de himmelska landen.” Atterbom, hans efterföljare på stol nr 18 i
Svenska akademien, och Geijer med flera tog senare initiativ till
en insamling så att en gravsten kunde resas år 1848 (7). 
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Lings grav vid Annelund.



Landskapsmålare och trädgårdsskapare

”Jag önskar icke bliva begraven i Riddarholmskyrkan utan i
naturen på något ställe där även min familj kan få sitt sista vilo-
rum.” Orden är kronprinsessan Margaretas och de är nedteckna-
de några år före hennes död 1920 (4). Återigen finner vi att ett
naturintresse harmonierar med önskan om en friluftsgrav.
Kronprinsessan hade ett stort intresse för friluftsliv, var en habil
landskapsmålare och verkade på olika sätt inom trädgårdskon-
sten. Hon grundade bl.a. trädgården på Sofiero (22). I texten
”Barn och blommor” (15) kan vi få en inblick i hennes natursyn.
Hon skriver: ”...vilken vikt det skulle vara, om det ingick i barn-
uppfostran att genom blomsterodling – om i aldrig så liten skala
– väcka deras kärlek till naturen”, och ger sedan exempel på hur
det skulle kunna gå till. Ämnet ges senare ett vidare socialt per-
spektiv (15):

På landet borde det som sagt lätt låta sig göra att förskaffa barnen detta hälso-

samma nöje. I städernas närhet är det ju alltid svårare, men just där behöva

människorna i ännu högre grad att då och då få arbeta i jorden och komma ut i

det gröna för att glädjas åt träd, blad och blommor. Därvidlag kunna de många

koloniträdgårdarna spela en utomordentligt stor roll. Utrymmet där är visserli-

gen begränsat och den största delen av varje sådan liten täppa måste utnyttjas

till grönsaker, det är klart; men några blommor äro dock av ett visst intresse att

försöka taga med. Alla dessa koloniträdgårdar i närheten av stora städer ha nog

redan skänkt många tusental fullvuxna och barn en oförliknelig glädje, och inte
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Kronprinsessan Margareta.

Vid Mellanjärva på Ulriksdalsåsen ligger Stockholmstraktens största forntida gravfält. 



endast glädje utan även nytta. Tänk, vad barnen där ha kunnat lära sig, vilka

lyckliga stunder de ha kunnat tillbringa uti Guds fria natur!

Vad som hände med hennes inledningsvis nämnda önskan kan
vi läsa på en pelare intill högaltaret i Storkyrkan i Stockholm: 

margaret 1882-1920 

kronprinsessa af sverige 

hertiginna af skåne 

prinsessa af stora britanien och irland 

jordfästes i denna kyrka kristi himmelfärds dag 1920. 

stoftet vilade här till den 15 maj 1922 och grafsattes 

då på den av henne utvalda platsen vid haga.

”Kungl. familjens begravningsplats vid Haga” som den officiellt
heter (21) invigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom vid grav-
sättningen. Närvarande var bl.a. hovet, diplomatiska kåren och
statsminister Hjalmar Branting (21). I en bok som delvis utkom
med anledning av invigningen av gravplatsen anges att:
”Kronprinsessan har i samråd med sin make utvalt platsen, och
kronprinsen (senare Gustav VI Adolf, förf. komm.) har själv
uppgjort planen till detta vilorum. De slutgiltiga ritningarna har
sedermera utförts av arkitekten Ferdinand Boberg” (20). I en
annan skrift hävdas att även kronprinsessan var med i planlägg-
ningen av gravplatsen (1). Det finns emellertid uppgifter om att
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Kronprinsessan Margaretas grav.
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ULRIKSDAL

BERGSHAMRA

ANNELUND

TIVOLI

✱

✱

 ✱

FRESCATI

ALBANO

BELLEVUE

HAGA

Kartskiss över friluftsgravarnas placering i landskapet; Kraus’ vid Tivoli,
Lings vid Annelund och kronprinsessan Margaretas i Haga vid
Stallmästareviken.
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det var prins Carl som redan kring 1910 valde ut platsen som
gravplats för de icke kungliga medlemmarna av familjen
Bernadotte (13). En möjlig tolkning av uppgifterna är att kron-
prinsessan valde att begravas vid denna plats men att den
ursprungliga idén att förlägga en gravplats just till holmen
Karlsborg vid Stallmästarevikens mynning mittemot Bellevue
inte var hennes. Oklarheten motiverar en ordentlig genomgång
av gravplatsens bakgrund. 

Hade kronprinsessan Margareta ett speciellt förhållande till
landskapet kring Brunnsviken? Det är möjligt och kanske till
och med sannolikt. När hon framträdde som konstnär vid
Baltiska utställningen i Malmö 1914 var tre av hennes totalt tio
motiv från Haga och Ulriksdal (22). Född och uppvuxen i
England som hon var hade kanske Pipers engelska parker runt
Brunnsviken en speciell innebörd. 

Liksom hos Kraus och Ling fanns hos kronprinsessan
Margareta drag av stark självständighet. Ett uttryck för det är
att hon tillsammans med andra kvinnor spelade bandy på bl.a.
Stockholms stadion. Det borgerliga Stockholm lär ha höjt mång-
et ögonbryn – det ägde rum vid en tid då kvinnor inte hade
någon rösträtt och det skulle dröja många decennier innan ordet
tjejidrott ens var påtänkt.

FÖREBILDEN

Om man skall söka någon förebild till friluftsgravarna vid
Brunnsviken så är det Jean-Jacques Rousseaus grav i den engel-
ska parken vid Ermenonville i Frankrike. Den parken framstod
tidigt som ett förkroppsligande av Rousseaus tankar och filosofi.
Det var hans vän och beskyddare, markisen René-Louis de
Girardin på godset Ermenonville som redan två dagar efter filoso-
fens död den 4 juli 1778 iordningsställde en provisorisk grav, vilket
harmonierade med idén om den kontemplativa parken (16). Den
skulle få många efterföljare i Mellaneuropas engelska parker (16)
och det är rimligt att anta att Kraus, inte minst genom sin långa
europeiska resa, var väl förtrogen med detta fenomen. 

Från och med 1800-talets första decennier börjar också all-
männa begravningsplatser förläggas utanför staden av hygienis-
ka skäl (16). Enskilda friluftsgravar är däremot mycket sällsynta
i Sverige och de tre som finns vid Brunnsviken bidrar därför till
landskapets mycket speciella ställning. En viktig gemensam
nämnare för dem är den relation till naturen och landskapet
som de är ett uttryck för. Med ett tidshistoriskt perspektiv kan
gravarna tolkas som markörer av förromantikens respektive
romantikens natursyn samt det tidiga 1900-talets ökade frilufts-
och naturvårdsintresse. För förståelsen av nationalstadsparkens
kulturvärden bidrar friluftsgravarnas immateriella dimensioner
till att lyfta fram landskapet och landskapsbilden som grundläg-
gande kulturvärden. 
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