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Vid Tavastvägen, något före Gammelstadsforsen, öppnar sig en förtjusande 
terrasserad trädgård, där många sorters perenner och bergsväxter blommar. I övre 
delen av trädgården finns en vacker vit villabyggnad och bakom den ett historiskt 
gårdsområde med parkskog som domineras av ädelträd. 
 
I dalen bakom den gula gårdsbyggnaden finns intressanta trädgårdsland och odlingslotter. 
Anneberg är en av Helsingfors absoluta pärlor. Parken har blivit en oas som älskas av sina 
tusentals besökare. Där kan man idka eller lära sig trädgårdsodling eller sätta sig ner 
bland de stora träden samt den rikliga växtligheten och bara njuta av den historiska miljön. 
 
Anneberg var ursprungligen en privat villa som uppfördes av boktryckaren, 
tobaksfabrikören och bergsrådet Gustaf Otto Wasenius, som också var aktiv inom kultur- 
och kommunallivet.  
 
Villan byggdes 1826 som en sommarbostad på stadens arrendeområde vid Östra 
chaussén (nuvarande Tavastvägen).  
 

 
 
Platsen fick sitt nuvarande utseende mellan år 1826 och 1852, då man utöver 
huvudbyggnaden (1832) också uppförde andra byggnader samt den formträdgård som 
finns framför huvudbyggnaden och den landskapsträdgård som finns på backen.  
 
Annebergs ursprungliga namn var Villa Anneberg enligt Wasenius första hustru Anna 
Charlotta och läget högt uppe på en backe. 
 
Anneberg är en av de första sommarvillorna i Finland. Villan är den äldsta av de 
nuvarande i Helsingfors och parken den näst äldsta i Helsingfors, endast 
Kajsaniemiparken är äldre.  
 
Parken är över 13 hektar stor, och att Wasenius anlade en trädgård i det här karga 
bergslandskapet vittnar om hans passionerade intresse för trädgårdsskötsel. Bland 
överklassen var det då modernt att bygga parkaktiga trädgårdar. Wasenius lät uppföra ett 
orangeri där han vintertid kunde förvara känsliga trädgårdsväxter. Orangeriet var 
anspråkslöst, men en sällsynthet bland borgerskapet under den här tiden. 



 
 
I över hundra år var Anneberg en sommarvilla för släkten Wasenius. Trädgårdsskötsel var 
utöver ett fritidsintresse för dem även en form av affärsverksamhet, eftersom de odlade 
grönsaker också för försäljning. Fritidsintressen i anslutning till hälsovård gjorde att de 
under 1830- och -40-talen började odla blodiglar i kommersiellt syfte. Anneberg var släkten 
Wasenius sommarhem fram till år 1938, då den här släktgrenen dog ut i och med att de 
sista bröderna var barnlösa. 
 
Också i övrigt hörde villalivet i Anneberg redan då till en förgången tid. Området hade 
naggats i kanterna redan tidigare då den växande staden behövde mer mark. Riktlinjerna 
för den största förändringen fastställdes i stadsplanen 1938. Stranden reserverades då för 
industrins behov och från parken styckades två våningshustomter vid Tavastvägen. 
Stadsplanerarna fastställde ändå att största delen av området skulle vara park och 
området fick nu också ett namn på finska: Annala. 
 
I över femtio år visade staden inte något större intresse för området Anneberg. Området 
arrenderades för handelsträdgårdsverksamhet, till sommarhem och som stadens verkstad. 
Skogen fick växa i fred och skymma trädgårdsarrangemangen. Också kunskapen om 
områdets historia föll i glömska. 
 

 
 
Ett nytt intresse för Anneberg vaknade i samband med planeringen av Arabiastranden i 
mitten av 1990-talet. Då grävde man fram Annebergs djupa rötter såväl i fråga om 
Helsingfors historia som om trädgårdskultur. I detaljplanen infördes att områdets 
användningsändamål är trädgårdskultur. Staden rustade upp den historiska parken och 
odlingsområdet samt återställde formträdgården i anslutning till huvudbyggnaden. 
Också byggnaderna har restaurerats.  
 



Anneberg utvecklas som en för allmänheten öppen helhet, där odling samt 
utställnings-, informations- och forskningsverksamhet i anslutning till trädgårdskonst 
och landskapsplanering samt dessutom trädgården och parken i framtiden bildar ett 
särskilt Centrum för trädgårdskultur. 
 
Stadens enda droskkusk bor i den gamla ekonomibyggnaden och hans hästar betar på 
området vilket ger gårdsområdet en lantlig atmosfär. 
 

 
 
Nyttoväxtföreningen som sköter Annebergs trädgård har verkat i Anneberg sedan år 
2000. I Annebergs trädgård finns tematrädgårdar, provodlingar, ett orangeri, rådgivnings- 
och kursverksamhet för intresserade samt odlingslotter som hyrs ut till stadsborna. 
Annebergs planttorg, julmarknad, kurser och andra evenemang är redan mycket kända 
bland trädgårdsintresserade. I Anneberg får du svar också på de mest knepiga 
trädgårdsfrågorna. 
 
 
Guidad parkpromenad: 
 
Historier om Gammelstaden och Anneberg till doftande syrener 
onsdagen den 11 juni 2008 kl. 18 

• startplats: minnestenen för Helsingfors 400 år, korsningen av Forsbyvägen och 
Gammelstadsvägen 

• Förbindelser: bussar 71, 71V och 68 
• karta: 53 DM-79 
• under promenaden berättas om Gammelstadens historia av självaste kung Gustav 

Vasa samt om Annebergs historia och Nyttoväxtföreningens verksamhet. 


