Trädgårdens historia

Bergfeltska Trädgården

”Bergfeltska trädgården” omfattar en av Västra gatans
tomter som, så länge man känner till, varit obebyggd
och använd som privat trädgård. Den har en gång i
tiden varit mycket ståtlig och praktfull och tagits upp i
turistbroschyrer och reseskildringar från början av
1900-talet. Det karaktäristiska för denna trädgård är
dess kallmurar som håller uppe den starkt sluttande
terrängen i terrasser. De anlades i början av 1800-talet.
Trädgården ägdes under åren 1899 - 1926 av den
mycket trädgårdsintresserade prosten Bengt Martin
Bergfelt. Han beställde växter från Europa, sådana som
då var ovanliga här i trakten, som valnötsträd och
vinrankor. Som en naturnära del anlade han även en
s k ”alpträdgård”, ett stenparti med alpina växter som
edelweiss och gentiana.
När kommunen 1997 övertog trädgården återstod inte
mycket av den forna glansen, men spåren fanns kvar.

Den ligger emellan samhällets äldsta bebyggelse,
c:a 200 m från Kyrkan, Västra gatan 8. Trädgården har
anor från 1600-talet och fanns markerad på en karta
som ”Magister Rattreijs trädgård”. Sin storhetstid hade
den de första decennierna på 1900-talet. Nu är den en
öppen, restaurerad visningsträdgård – en del av den
kulturskyddade Västra gatan. Den ägs av Kommunen
och sköts av Kungälvs trädgårdsförening. Guidning
efter överenskommelse - Sonja Dahlberg, Kungälvs
trädgårdsförening tel 0705-090976
Kungälvs Trädgårdsförening är en ideell förening,
som samlar intresserade för odlingsglädje och gemenskap. Utöver Bergfeltska trädgården odlar vi i växthus
och säljer på växtmarknader, gör studiebesök, ordnar
föreläsningar mm.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan Väst
Besök oss på vår hemsida www.kungalvstradgard.se

Vårarbetsdag

2006 började restaureringen. Först med röjning och
gallring. Murar och trappor återställdes för att få tillbaka trädgården i sin forna struktur.
2006 startades också Kungälvs trädgårdsförening, som
var med och anlade första stenpartiet och som fortsatt
att återskapa trädgården. Så att den nu är en omtyckt
oas att komma in i.

Bergfeltska
trädgården
Kungälv

Delområden
Murrabatten mot Gatan
Vårblommande lökar, mossflox och fagertrav
Lökängen
Mängder med vårblommande lökar blommar under
gamla träd; magnolior, robinior och en röd kastanj
Skuggrabatten
Jättetujan, en gammal körsbärskornell och nyplanterade rhododendron dominerar i rabatten
Långa perennrabatten
Olika gammaldags perenner avlöser varandra för att
blomma hela säsongen
Pionrabatterna
Rosa pioner, rosor och liljor omges av lavendelhäck
Rosrabatten vid Boden
Här växer apotekarrosor, Diamond Border, Diamant
och ett nyplanterat Ginkoträd, som vi fick 2016
Stora Stenpartiet
Detta var det första, som medlemmar i Trädgårdsföreningen planterade mot en fond av klättrande
murgröna och blåregn från Bergfelts tid. Här växer bl.a.
två frilandshibiskusar, en vit och en blå
Rhododendronslänten
Ett gammalt gullregn vid berget bildar fond till olika
rhododendron och azaleor. Under växer perenner
Fruktterassen
Förr växte här bl a björnbär. Nu nyplanterade päronäpple-, mullbär-, och aprikosträd
Slänten över Fruktterassen
Här övergår parken i naturmark. 2007 planterades vid
återinvigningen av Trädgården, ett valnötsträd, som
vårt vårdträd. Också en ny äkta kastanj växer här.
Förvildad hundtandslilja syns på våren
Paviljongdelen
Denna nyaste del av trädgården. Runt Paviljongen
växer klätterhortensia, rosor och kaprifol
Utsiktsplats
Trappan leder upp till en fantastisk utsiktsplats

Gamla träd och buskar
i Trädgården:
Ask
Klosterklocka

Krollilja

Blåregn
Ek
Gullregn
Hästkastanj
Jättetuja
Körsbärskornell
Lind (hamlade)
Magnolia
Murgröna
Robinia

Frilandshibiskus

Nyplanterade:
Mullbärsträd
R. American pillar
Trollhassel
Valnötsträd
Äkta kastanj

Hundtandslilja

Blåregn

Fylld påsklilja

Vinteriris

Hästkastanj

