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1. Inledning

Resenären ser ofta det kringliggande landskapet med åkrar, ängar skogar, gärdar, byar och

städer som en helhet. Resenären uppfattar inte lika sjiilvklart de tusen och åter tusen samband

som knyter samman landskapet med dess långa historia med ständig tillvåixt och sÖnderfall.

Det sägs finnas två orsaker som tillsammans formar mönstret i kulturlandskapet, de synbara

och de osynliga utirycken. De slmbara uttrycken iir de foriindringar som naturen på ett natur-

ligt satt sköter själv, träd som förmultnat, åkermark som får väixa igen osv. De osynliga ut-

tryckeq utgörs av människan genom den samhiillsorganisatoriska överbyggnaden. Lagar och

regler sätts upp som bestämmer hur människans sociala och rumsliga interaktionsmönster kan

komma att se ut. Resultatet blir den helhet som resenären uppfattar av ett kulturlandskap som

ständigt är under forändring. Kunskap om kulturlandskapets florändringsforlopp, kopplat till

de bakomliggande orsaksfaktorer, kan skapa möjligheter att prognostisera den framtida fysis-

ka utvecklingen.'

Den här uppsatsen handlar om forändringar i kulturlandskapet. Landskapet jag studerar åir

Norra Djurgården i Stockholm. Jag kommer att studera den historiska utvecklingen på områ-

det, från istiden då ett landskap trädde fram och fram till i dag. Studien kommer att åskådlig-

göra ett tydligt forändringsmönster. Eftersom den mänskliga verksamheten är den främsta

anledningen till kulturlandskapets lorändring tänker jag redogöra för de osynliga uttrycken i

landskapet dvs, hur samhällsorganisationen har forändrats under 1900-talet. I den tidigare

historien dvs fore 1900-talet giorde samhällspåverkan sig märkbar rätt långsamt. Det åir

främst under de senaste decennierna som Norra Djurgården har påverkats av mänskligt verk-

samhet och därav har det skett öräindringar i kulturlandskapet.

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en natio-

nalstadspark fär ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgarder

vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskapet eller natur -miljö och utan att det

historiska landskapets natur och kulturvärden i ovrigt skadas."2 Citatet är hämtat från riks-

dagspropositionen 1994195'.3. Paragrafen år ett komplement till naturresurslagen och besluta-

des av riksdagen denT december T994.Detta inlägg kom senare att resulterai att området

blev världens fi5rsta nationalstadspark, Ekoparken (ek, eko, ekologi).

' Det föränderliga kulturlandskapet, S Fogelvik s, 7-8

' Regeringsproposition L994/95:3 s, 87
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Sveriges riksdag fattade detta historiska beslut for att få ett slut den hårda exploatering som

skett i området under många år. Beslutet innebär att ingen exploatering i framtiden ffir ske på

området. Beslutet verkställdes den 1 Januari 1995. Det är utifrån den lagen som politiker,

samhällsplanerare, entreprenörer, privatpersoner mm i framtiden måste rätta sig efter. Hur

lagen kan komma att foljas och vad konsekvenserna blir om man bryter mot lagen kan man än

så langa bara göra antaganden om. Citatet markerar slutpunkten for min uppsats. Jag vill med

uppsatsen berätta om hur vägen har sett ut fram tills det att beslutet fattades 1994.

I Nationalstadsparken har jag sjiilv tillbringar mycket tid, många gånger utan att ens veta att

jag befunnit mig i en nationalstadspark. Dock har den mesta tiden tillbringats på Stockholms

universitet som ligger mitt i parken. Där bland de stora blå univeritetshöghusen och de kvar_

varande torparstugorna blir kontrasterna mellan nytt och gammalt mycket pätaglig. Även om

Frescati endast utgör en del av Norra Djurgården som utsatts fbr stora foriindringar så var det

hiir som iden till uppsatsäilmet foddes. Under en promenad i området kom jag att undra över

hur universitetet kunnat "landa" i detta natursköna område. Tankarna vandrade vidare in i
parkens geografi och framfor mig såg jag Värtahamnen, KTH, Storängsbotten och slutligen

en tänkt motorled , Norra länken. Hur har dessa och många andra stora byggnader kunnat

hamna hiir? Vem/vilka såg till att det byggdes?

När jag hade beslutat mig for att Norra Djurgården var området min uppsats skulle handla om

fick jag av en tillfiillighet vetskap om att Förbundet För Ekoparken hade satt igång ett projekt

for studenter. Förbundet kan stå till tjånst med litteratur, kontaktpersoner och ett allmånt stöd

vid uppsatsskrivande. Dessutom anordnar Förbundet ett antal intressanta forelasningar röran_

de utvecklingen på Norra Djurgården. Efter att ha gätt pä några sådana foreläsningar och

efter att ha kommit i kontakt med Henrik Waldenström och andra kunniga personer inom

området väcktes mitt intresse for Norra Djurgården än mer.

1.1 Syfte

Jag ska studera forändringsmönstret i natur och kulturlandskapet på Norra Djurgården i

Sto ckholm. Fö r att åskådliggöra fo rändringarn a utgär j ag från frågorna :

'Hur har landskapet forändrats?

' VarFor har landskapet forändrats?

Hur storstaden har krupit sig in i parken är vad uppsatsen ska handla om. Jag ska folja kultur_

landskapets utvecklingen fran att isen smälte och landskapet gjorde sig synlig fram till i dag.
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Tidsperspektivet iir koncentrerat pä 1900-talets utvecklingen, men for att detta ska k'unna

sättas i rätt sammanhang redogör jag även kortfattat flor den äldre historien.

1.2 Metod

Jag har använt mig av kartstudier och litteraturstudier i min redogÖrelse flor Norra Djurgår-

dens forändringsmönster. I mina kartstudier hat jag studerat kartor Över Norra Djurgården

fran olika tidsperioder. Genom att jämfora kartor från olika tidsperioder har iag kunnat tolka

och analysera fram ett forändringsmönster på Norra Djurgården. För min egen redovisning

har jag giort egna kartor for att på ett lattåskådligt sätt kunna visa på kulturlandskapets for-

ändringsmönster" Kartorna ha, iugframställt med hjälp av dataprogrammet Map Info, ett GIS

program. Kartor har med andra ord både fungerat som ett analysinstrument och som en re-

dovisningsmetod. I mina redovisningskartor har jag delat in Norra Djurgården i tre tidsperio-

der. Den forsta tidsperioden iir 1900-1930, den andra är 1930-1960 och den tredje och sista

år 1960- 2000-talet. Tanken med de stora tidsintervallen är att läsaren på ett enkelt sätt ska

kunna skapa sig en överblick av det forändringsmönster som skett under de senaste hundra

åren. I mina redovisningskartor visar jag forhållandet mellan park- och naturmark kontra be-

byggd mark. Iaghar medvetet valt att endast markera ut de områden som jag tar upp i upp-

satsen vilket resulterar i att viss bebyggelse,broar, vägar, enskilda vägar etc ej finns med.

Orsaken till detta är att jag i mina avgriinsningar har valt att endast studera hur bebyggelsen

har trätt in i parklandskapet på Norra Djurgården

Litteraturstudien är baserad på ett flertal böcker som utifrån olika perspektiv skildrar Norra

Djurgården. Den litteratur jag valt att studera är av två kategorier. En kategori skildrar Norra

Djurgården som helhet. En annan redogör for enskild områden. Exempelvis på sådan litteratur

iir den som handlar om Hjorthagen, Stockholms universitet, Girdet och Värtahamnens ut-

veckling.

Stefan lernelds bok "En bok om Djurgården under 300 år" är en av mina huvudbÖcker. I sin

beskrivning av Norra Djurgården och den historiska utvecklingen av området varvar lerneld

text med vackra färggranna kartor. En mycket detalj - och faktarik bok. Boken om

"Ekoparken" skriven av Gunnar Brusewits och Henrik Ekman hör också till huvudlitteratu-

ren. Förutom dess rika innehåll om Djurgården då och nu innehåller boken många vackra fo-

tografier som på ett bra sått visar området under de §rra årstiderna.
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Regeringsproppositionen 1994195.3 "Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga- Brunnsviken-

Djurgården" tar upp intressanta aspekter av utvecklingen av Norra Djurgården- Proppositio-

nen redogör for den nytillkomna lagen och flor hur exploateringsprojekt på området i framti-

den ska hanteras.

1.3 Avgränsningar

Regionen jag studerar äir Norra delen av Djurgården i Stockholms kommun. Mer exakt

sträcker sig studieområdet från Djurgårdsbrunnsviken i söder till Ålkistan i norr- SÖdra och

Norra Djurgården är två områden som är mycket rika på natur och kulturvärden. Områdena

har en lång och genrensam historia vilket formodligen har resulterat i att många betraktar

Södra och Norra Djurgården som en gemensam helhet - Djurgården. Trots allt gemensamt

skiljer sig områdena åt vasentligt. Den stora skillnaden ligger främst i hur samhällsutveckling-

en har kommit att påverka områdena. Från det gemensamma utgångsläget forvandlades Södra

och Norra Djurgården till två helt olikartade regioner. Södra Djurgården har ffitt behålla sina

gröna ytor, vildvuxen natur, vackra kulturbyggnader osv, medan norra delen drabbats av

1900-talet hårda exploateringstryck. Här skövlades stora delar av vacker natur for att ge plats

åt universitet, fabriker, hamnanläggrungar och bostadsområden. I forvandlingen florsvann ock-

så en stor del av det rika natur och djurliv som fanns på Norra Djurgården.

Orsaken till att jag har valt att endast studera Norra Djurgårdens i stället for hela Djurgårdsön

beror på det starka foråindringsuttryck som Norra Djurgården varit utsatt for de senaste hund-

ra åren.

Förändringsuttrycken på Norra Djurgården har i stora drag skett på tre områden. På Gärdet,

runt Hjorhagen, Värtahamnen och på Frescati. Gärdet dr idag ett utvecklat bostadsområde,

Frescati utgörs av campusområde och bostadsområden och Hjorhagen, Värtahamnen är idag

industriområden. För att skapa en klarare bild av det senaste decenniets lorändringsutveckling

och for att läsaren ska kunna göra sig en uppfattning över hur området såg ut vid 1900-talets

borjan gär jag tillbaks och ger en historisk redogörelse från landhöjningen år 6000 f Kr fram

till nutida decennium.

1.4 Disposition

I uppsatsens inledande kapitel ger jag en historisk genomgång från urtid till nutid. Därefter

kommer tre kapitel som alla redovisar forändringar i kulturlandskapet utifran tre olika ut-

vecklingsområden.
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Det år industriområden, bostadsområden och universitetsområden som alla har nära anknyt-

ningar till området. Efter varje kapitel kommer ett avsnitt där jag redogÖr flor slutsatsens gä1-

lande för hur förändringen har skett och varfor. Avsnittet syftar till att läsaren lättare ska få en

helhetskänsla över området och hur området har förändrats genom tiden- Uppsaten innehåller

även en del kartor över området från olika tidsperioder.

2. Historien om Norra Djurgården

Många forknippar säkert Djurgården med Djurgårdsön, den ö där Skansen, Gröna Lund och

andra lustbetonade områden ligger. Djurgårdsön utgör endast en liten del av Kungliga Djur-

gården. En stor del av område utgörs av nolra Djurgården. Norra Djurgården sträcker sig

fran Djurgårdsbrunnsviken i söder till Ålkistan i norr där den gränsar till Solna kommun- Söd-

ra och Norra Djurgården utgör tillsammans med de kungliga parkerna vid Ulriksdal och Haga

det som i dag gär under namnet Nationalstadsparken. Norra Djurgården har en unik bakgrund

och stora kultur och naturvärden, vilket har gjort området mycket betydelsefullt både som

rekreationsområdet och som utflyktsmåI. Området ligger i nära anslutning till centrala Stock-

holm och är därlor mycket attraktivt for all slags exploatering.3

2.1 Urtid

Ett våldsamt vulkan utbrott for cirka två miljarder år sedan resulterade i det stockholmska

urberget. Ett urberg som kom att bestå av gnejs och granit. Under flera miljoner år viixte ur-

berget och blev allt högre. För tre miljoner år sedan inleddes en period av återkommande isti-

der. Nordeuropa kom att täckas av en flera hundra meter tjock ismassa som bidrog till att det

toppiga urberget pressandes ned. Efter kraftiga klimatforändringar började isen att krypa till-

baka. Stockholm och dess omnejd drabbades av avsmåiltningsperioden for cirka tio tusen år

sedan. Efter sig lämnade isen allt den en gang hade burit med sig i form av sand, grus och

stora stenblock. Dessa rester kom att bilda moräntäcken. Vid Kaknäs kan man se ett exempel

på en sådan moränrygg. Ur det hav som istiden låirnnade efter sig började den nedpressade

berggrunden satta resa sig med en hastighet av en meter vart hundrade år.a Vid tiden for

brons och järnåldern hade tillräckligt mycket berg stigit upp ut havet for att åkerbruk skulle

göras mOjligt.

t Ulriksdal, Haga, Brunnwiken, Djurgården såmrJådsftimlag. Program för planering, Solna, StockhoLn

1992o Stockholms årsringar, M Andersson s, 13-17
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2.2 Forntid

På Stora Lappkärrsberget har man funnit en fornlamning som visar att människor har levt på

området under bronsåldern ca 1500-500 f Kr. Även kring byarna Unnaröra, Husarne och Öst-

ra Liderne har man funnit bosättningar från tidiga bronsålder. Stockholm med omnejd var

under jarnåldern, 500f Kr-1050e Kr, ett typiskt skargårdslandskap, §rllt av vatten ur vilket

små ölandskap våixte fram. Genom landhöjningen blev Norra Djurgården till en större ö.

Gravftilt och stensättningar vittnar om att under järnåldern levde människor på området. Sjön

Husarviken var då forgrenad med ett antal inre vikar i området som Laduviken, Uggleviken

och Storäingsviken. Husarviken hette från början Hussarviken och härstammar från medelti-

dabyn Husarne. En öppen vattenled 6rband Saltsjön med Mälaren vid Frö{ärden, nuvarande

Brunnsviken, Rästasjön, Lötsjön och Bållstaviken. Arkeologiska undersökningar har påvisat

bosättningar från folkvandringen på 400-500-talet e Kr, vid lärva, Haga Norra, Stora Frösun-

da, Norrbacka vid Karolinska sjukhuset samt vi Unnaröra vid Frescati.5

2.3 Medeltid

Kungliga Djurgården bestod under medeltiden av tre skilda delar. Längst i söder, låg Valmun-

zön även kallad Valdemarsön eller Djurgårdsön. Norr om Valdemarsön låg Ladugårdslandet

och utgiorde den andra stora regionen. Lappkärrsbärget på Norra Djurgården vittnar om det

tredje stora området.6 Kristendomen hade vid denna tidpunkt hunnit fram till Sverige och

kyrkor hade börjat att byggas på området. Området bestod då av bördiga åkrar och i hagarna

kring Laduviken betade kor, oxar, är och lamm. Är DgA fick konung Magnus Ladulås från

ärkebikopssätet i Uppsala forvärvningsrätten till markområdena på Valdemarsön. Genom

byten och donationer överlät kungen två år senare forvärvsrätten till S:ta Clara nunnekloster,

ett kloster grundat av konungen själv. S:ta Clara kloster ägde tillsammans med Svartbrödra-

klostret och Helgeandshuset lorvåirvsrätten på djurgårdsområdet fram till mitten av 1400-

talet. År l45Zbytte Karl Knutsson till sig Djurgårdsön och de resterande markomrädena på

Djurgården drogs in av kung Gustav Vasa år 1527 vrd riksdagen i Västerås. Från den tiden

kunde man betrakta dessa tre områdena, som tillsammans utgjorde ca 1500 hektar, som en

stor gemensam kungaägd park och namnet Kungtiga Djurgården nämndes nu for forsta gång-

en. En park som kungen själv hade dispositionsrätt på .7

u xulturminnesvårdens intressen. Kultur och fritidsförvaltningen i Solna s, 3
u Regeringsproposition 1994195:3 s,L6

' sankt Eriks fusbok 1995,s.29

L

I

7



I

L

Kanfa är/sL Kr/r44/r4a D;ir.njand,erc 4ä4^d aa hataålanea td,'a"d' 8"aA

bq6

Denna karta över jaktparken Djurgzirden tillhör en av de ftirsta kartor som ritades över Kungliga Djurgården.

Kartan iir hämtad från Kungliga Djurgården i Stockhohn skriven av Carl Malmström 1970
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2.41600-talet (se karta sid 8)

Landskapet på Norra Djurgården var under 1600- talet ett landskap, fullt med åkrar och äng-

ar. Området var rikt på vilt och i sjön Brunnsviken fanns det gott om fisk. Norra Djurgårds-

landskapet hade en något annorlunda landskapskaral<tär än de andra kringliggande områdena.

Genom att landskapet fortfarande var uppsplittrat i många mindre ögrupper hade det en skår-

gårdskaraktäir. Norra Djurgården var även känt som ett parkliknande landskap dtir stora och

gamla ekar trivdes. För dåtidens furste och slottsherre var jakten ett viktigt inslag. Av be-

kvämlighet och for att skapa en kunglig stämning var det vanligt att man lät anlägga en kung-

lig jaktpark i nära anslutning till staden. Att vara omringad av djur var ett sätt flor kungen att

skapa sig status och makt. Denna foreteelse tog även de svenska kungarna efter.8 fu tOgO

var Karl )([ kung i Sverige. Hans mäsåittning var att forvandla hela området på Djurgården

till ett stort och sammanhängande jaktområde. Kungen beslöt att all åkermark skulle läggas

igen och forvandlas till äng så att djuren fick tillräcklig mycket bete. Karl )(I lät bygga ett

staket for att hålla trjortarna innanftir och forhindra påhälsning av varg. Staketet som var två

meter hogt och två mil långt kom att inringa hela Djurgården. Blåa portar restes på platser diir

vågarna korsade staketet och skottes av portvakter som hade sina boställen intill portarna.

Det var i samband med inhagnandet av marken som namnet "Djurgården" kom till. Jakten på

hjort bedrevs inom §rra områden, på Gärdet, Södra Djurgårderq på Waldemarsudde och vid

Lappkärrsberget. Fisket i Husarviken hade kungen enligt bestämmelserna ensamrätt till. I an-

slutning till Husarviken byggde sig kungen en liten fiskarstuga, Fiskartorpet, ett litet torp som

sägs vara Djurgårdens äldsta bevarade byggnad. När området år 1680 började utnyttjas som

jaktmark tillsattes en särskild forvaltningsorganisation, den sk Kungliga Djurgårdens Förvalt-

ningen, som är en del av Ståthållariimbetet.e StåthåIlariimbetet ansvarar lor djurgårsåirenden

som rör ekonomi, hyres- och arrendeupplåtelser och frsisk planering.

Under 1600-talet växte befolkningsantalet i Stockholm och dårmed ökade behovet av bebyg-

gelsemark. Stora delar av Djurgården styckades for att kunna tillgodose de ökade markbeho-

vet. Trots det växande befolkningsantalet byggdes det under 1600-talet lite på Norra Djur-

gården. Det som byggdes var främst bostäder till de anställda vid Djurgårdsforvaltningen. Inte

forrän under den gustavianska tiden började området bebyggas ordentligt.

' Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 85

' En bok om Djurgården under 300 ar, S Tjerneld s, 12
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2.5 1700-talet

Under Fredrik I:s tid (L720-1,751) utvecklades parken for att bli mer än en jaktpark. Denna

upprustning berodde pä att Fredrik sjalv var mycket jaktintesserad. Efter hans död avtog par-

kens funltion som jaktpark. När kung Adolf Fredrik 1751 övertog tronen inleddes en foränd-

ringsperiod i Djurgårdens historia. Parken övergick från att ha varit en jaktpark till att bli en

lustpark. Orsaken bakom florändringen var att Adolf Fredrik sjålv inte var intresserad av var-

ken jakt och fiske. Under Adolf Fredriks tid som regent ökade antalet privat bostäder på om-

rådet.

Eftertrådaren Gustav III(177T-1792) var inte heller intresserad av varken jakt eller fiske och

under dennes tid vid makten fortsatte Djurgårdens utveckling mot att bli annu mer av en lust-

park. I samband med att Gustav III tillträde tronen ökade antalet markupplåtelser. Kungen

utlovade mark for donation s.k. lånEidsdonatibn till sina nära och kära. Exempel på en sådan

långtidsdonation är Frescatiområdet (hela 92 tunnland) som Gustav tII på hundra år lät done*

rade till sin vän Gustaf Mauritz Armfeldt. Ytterligare en långtidsdonation var till kungens

handelssekreterare Abraham Nicklas Edelcrantz. Edelcrantz erhölljägarbostället Roslagspor-

ten som i dag gär under namnet Stora och Lilla Skuggan. Åven detta kontrakt var på hundra

år. Gustav III:s långtidsdonationer av Djurgårdsmark skapade missnöje bland folket. Är 1793,

året efter Gustav III:s död, tillsattes en statlig kommission med uppgift att försökta hejda den

tidiga exploatering av Djurgårdsmark genom att skapa en forbättrad markreglering.to Stock-

holmsinvånarna hade nu börjat inse parkens fantastiska naturvärde. Hit resta man for att njuta

och for att roas. Under frihetstiden var det många som forsökte komma i besittning av mark

på Djurgården. Framforallt var det grosshandlare som såg Djurgården med sin vackra natur

och närheten till staden som den ultimata platsen frr sommarhus. Hjortarna som tidigare haft

sitt betesområde på Djurgården fick som resultat av bebyggelseutvecklingen inte längre till-

räckligt med utryrnme. När stängslet revs runt Djurgården 1820 flyttade man de sista hjortar-

na till ett mindre inhängd nordöst om Djurgårdsön, ett område som senare kom att heta just

Hjorthagen.tl

'o En bok om Djurgården under 300 år, S Tjerneld s, 26

" En bok om Djurgården under 300 år, S Tjerneld s, 27
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2.6 1800-talet

En överenskommelse mellan Karl )flII och rikets ständer slöts åren 1809-1810. Resultatet av

denna överenskommelse blev att marken på kungliga Djurgården övergick i statens egendom.

Ständerna erbjod att Djurgården for all framtid skulle fortsätta vara under kunglig disposition

med forutsättningen att all avkastning av marken, byggnader och anläggningar mm endast

skulle ffi användas till underhåll och forskoning av Djurgården. Karl )OII skrev under över-

enskommelsen år 1810. I samband med 1809 års överenskommelse fick Djurgårdenforvalt-

ningen en åst organisationsform som gäller tin i dag. Förvaltningen har ansvar for drift och

underhåll av Djurgården. Genom historien har ett antal kungar avstått fran sin dispositionsrätt

till forman for olika allmiinna ändamåI, s.k. ändamålsupplåteler. Exempel på områden där än-

damålsupplåtelser skett är områdena där de statliga universitetsbyggnaderna KTH och Stock-

holm universitet står idag. Dessa byggnader lorvaltas av det statligt ägda bolaget Akademiska

t12
hus. --

fu tSO: sprängdes Ålkistan och vattennivån i Brunnsviken sänktes med 1,25 meter. Detta

kom att innebära att vattnet forbättrades inne i viken och forbindelserna med Värtan vatten-

vägen nu möjlig. Ålkistan blev år 1868 den nya gränsen mellan Solna och Stockholm då det

sista delarna av Djurgården, Frescati och Albano skildes från Solna.t3

Industrialismen fick sitt genombrott på 1870 och SO-tatet vilket resulterade i stora foränd-

ringar i parken. Järnvägen byggdes ut på Norra Djurgården efter att Sveriges riksdag givit

Stockholms stad upplåtelse av mark år 1879. Efter denna upplåtelse av mark till Stockholms

stad kom det ytterliga forslag på hur man på bästa sätt skulle kunna bygga ut Stockholms

innerstad. Järnvägar och bostadsområden trängde sig in i landskapet. fu tgsq beslöt riksda-

gen att upplåta ännu mer mark till Stockholms stad for byggandet av en hamnläggning vid

Värtan och ett nytt gasverk i Hjorhagen. I samband med industrialismen borjade industrifore-

tag och fabriker flytta ut ur stan till tomter med lägre kostnader. Värtahamnen och lljortha-

gen är exempel på den typ av forstadsbebyggelse som viixte fram (se karta sid 16). Under

1800 och i borjan av 1900-talet när många människor levde i fattigdom och slum tjänstgjorde

parken som hälsotillhåll. Till parken tog sig många for att njuta av den vackra naturen och

insupa frisk luft.

" Regeringspropositionen 1994195:3 s, 2I
" Kulturminnesvådens intressen, Kultur och frididsförvaltningen i Solna s, 8
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2.7 1900-talet

Under 1900-talets fbrsta decennium utvecklades Stockholm till att bli en storstad. I samhallet

skedde det lorändringar både på det ekonomisk4 politiska och det sociala planet. Mellan åren

1875 och 1900 hade invånarantalet i Stockholm ökat från 150 000 till 300 000. På grund av

det ökade invånarantalet växte kommunernas ansvar och engagemang i olika samhällsfrågor.

En viktig social fråga flor kommunpolitikerna var att lösa arbetarbostadsfrågan.'n I bö4an av

seklet bodde det cirka 156 000 arbetare i Stockholm. Av dessa bodde cirka 39 000 inneboen-

de och ungefär var färde arbetare var bostadslös.r5 Arbetarbostäderna på Giirdet och i

Iljorthagen byggdes under denna period. Förutom alla byggnadsprojekt tillkom elektriska

högspänningsledningar över Norra Djurgården som kom att forändra landskapsmönstret yt-

terligarel6.

Början av 1900-talet kan ses som den Kungliga Djurgårdens revolutionsperiod. Riksdagsmo-

tion efter riksdagsmotion skrevs for att florhindra de stora exploateringsingreppen. Politiker

forsökte upplysa opinionen om parkens ovärderliga naturvärden. Trots det massiva motstån-

det kliver staden och trafiken med stora kliv in i parken. 1900-talet domineras av det ena sto-

ra exploateringsprojektet efter det andra. Stora vackra ekar revs upp med rötterna for att be-

reda plats åt motorvägar och andra byggnadsprojekt. Riksdagsmannen Karl Starback ger i en

riksdagsmotion från 1913 uttryck for stark kritik mot exploatering av Djurgården.t7 I motio-

nen tar Starback upp parkens alla olika naturvärdeq och pekar på vilken nytta människorna

har av parken. Han såg hur parkens fria ytor höll på att forsvinna for att bereda utryrmme for

nya byggnationer. Sarback ville med motionen väcka intresse for att i största möjliga ut-

sträckning bevara Djurgården som naturlig park. "Tillgången till ett område av Djurgårdens

storlek, till sin största utstrticlming begrtinsad ov vida vatten och inramande verkliga skogs-

partier av urspranglig ftigring och friskhet, hnr också Jbr Stockholms befollming iclce minst

ur fuilsosynpunh, såvril psykiskt somfusish vuit av oskattbar betydelse" starbäck tar också

upp fordelen med att Djurgården disponeras av konungerq "ty i statsverkets hand hade områ-

det snart nog blivit affcirsobjeh". Statsmakterna tog dock inte till sig budskapet i herr Star-

backs motion. Stadens planer gick istallet i motsatt riktning, nya upplåtelser och byggnationer

var på gång.

to 
Stor Stockholms bebyggelsehistoria, I Johansson s, 309

'u Stor Stockholrns bebyggelsehistoria, I Johansson s, 310

'u Sankt Eriks Årsbok s, 42
t' Regeringspropositione rt 199 4 I 9 5 :3 s, 23
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I början av seklet flyttade flera stora institutioner från Stockholms innerstad till det nybildade

institutionsområdet på Norra Djurgården längs Brunnsviken. Kungliga Tekniska Högskolan,

Skogshögskolan, Veterinärhögskolarq Gymnastik och idrottshÖgskolan, Sofiahemmet är bara

några exempel på byggnader som flyttade ut till Norra Djurgården (se karta sid 16). Som ett

resultat av den kraftiga exploateringen på området tillkallade 1917 Kungl. Maj:t djurgådssak-

kunniga personer som fick till uppdrag att skapa ett forslag till markdisposition for Norra

Djurgården. I detta forslag ingick det markupplåtelser for bebyggelser på Giirdet. I forslaget

ingick det även att stora delar av djurgårdsmarken skulle fä bevaras som naturlig park. Trots

att statsmakterna inte tog något direkt ställningstagande i djurgårdssakkunnigas markdisposi-

tion har den varit vägledande vid behandling av senare frågor som har rÖrt Djurgårdens an-

vändning.18

Vid en utställning i Stockholm år 1930 presenterades flor forsta gången den nya byggstilen

funktionalismen. Denna byggstil kom att prägla många stora byggnader som byggdes på 30-

talets. Exempel på funktionalistiska byggnader på Norra Djurgården iir Sveaplansgymnasium,

bebyggelsen på Giirdet och i Ekhagen. I samband med att Gärdet forvandlades till bostadsom-

råde upphörde den mititara verksamheten på Ladugårdsgärdet.re Lr Dql slöts ett avtal som

kom aff rädda Ladugårdsgärdet från att exploateras. Ladugårdsgärdet skulle enligt direktiven

utgöra ett for allmänheten fritt och tillgängli5 grönområde. Liknande villkor slöts for Kaknas.

fu tqSZ väcktes motioner i riksdagen om att bevara Djurgården som en naturlig park. Trots

det forknippas ofta 60-talet med stora byggprojekt på Norra Djurgården. Detta beror i hu-

vudsak pä att Stockholms universitet flyttade från Stockholms innerstad ut till Experimental-

fiiltet på Norra Djurgården. Något som på ett mycket påtagligt sätt har ändrat områdets ka-

raktär.20

1963 slöts en överenskommelse lor Djurgårdens framtida användning mellan Djurgårdsfor-

valtningen, Stockholms stad och staten. Överenskommelsen är även kallad 1963 års disposi-

tionsplan. Djurgårdsnämnden fick av kommunikationsdepartementet i uppdrag att arbeta fram

en markdisposition for Djurgården. I planen fastställdes att den odisponerade marken for all

framtid skulle avsättas till obebyggda rekreationsområden och naturlig park.

" Regeringens proposition 1994195:3 s,2l
" Nationalstadsparken, hus och park i kunglig mark s, 13

'o Nationalstadsparkeq hus och park i kunglig mark s, 14
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Avtalet rörde Ladugårdsgärdet, Norra Djurgården norr om Tekniska HÖgskolan och området

mellan Brunnsviken i väster och Husarviken i öster. Beslut togs även om att inga upplåtelser

av Djurgårdsmark for statliga eller enskilda byggnader skulle i framtiden upphora- Däremot

kunde möjligen en komplettering av tidigare bebyggelse få genomforas i liten skala.2r I janu-

an 19641ämnas ett betänkande som innefattade både de tidigare epokerna och en framtids-

plan. Denna plan var tänkt att bli slutpunkten for Djurgårdens långa bygghistoria. F;nlig! 1964

års dispositionskarta är ingen fortsatt exploatering tillåten på de områden på Djurgården som

fortfarande var obebyg gda." Området som dispositionsplanen täckte var på 800 hektar (på

1500-talet var arealen lor obebyggd mark ca 1500 hektar). 1963 års dispositionsplan faststälI-

des gemensamt av Kung!. Maj:t och riksdagen. Trots planen kom nya exploateringar att bli

verklighet under 1980-talet. Djurgårdens obebyggda områden holl alltmer på att krympa i

storlek. För att å stopp på de hårda exploateringen av omrädet beslutades den 7 december

lg94 i Sveriges riksdag att ett området i framtiden ska s§ddas av den nya lagen. I maj 1995

invigde Carl XVI Gustav officiellt Nationalstadsparken.u Trots att människornas forhållande

till naturen lorändras med tiden tillfredsställer parken fortfarande tusentals människors natur-

behov. I stätlet for att utnyttjas som nöjes - och krogtillhåU utnyttjas parken i dag flor olika

friluftsaktiviteter. Fortfarande utnyttjas Nationalstadsparken som ett område där man, trots

att man bor mitt i en storstad, på ett enkelt och snabbt sätt kan fr kontakt med riktig natur.

2.8 Slutsatser

Historiens olika skeenden har påverkat Norra Djurgårdens kulturlandskap. Norra Djurgården

har varit ett kulturlandskap i forändring. Fram till medeltiden har naturen med sina egna frsis-

ka hjiilpmedel kommit att forma landskapsbilden på Norra Djurgården. Därefter tar det k ng-

liga enväldet över. Varje ny kung har med sina specifika önskemål påverkat utformningen av

landskapet. Förändringarna i landskapet har till stor del skett utifrån kungarnas egna intressen,

regler och behov. Ändamålen med markupplåtelserna kom att variera under åren beroende på

kungarnas skilda samhällsintressen. Ett exempel på detta år de markupplåtelser for olika sjuk-

vårdsändamål som Oscar II gav på grund av hans egna intresse for sjukvård. Ett annat exem-

pel ar de markupplåtelser som Gustav V:s gav for olika idrotts- och friluftsändamål då han

själv var mycket idrottsintresserad.

" En bok om Djurgården under 300 år, S Tjerneld s, 126

" Enbok om Djurgården under 300 år, S Tierneld s, 109

" Nationalstadsparken, hus och park på kunglig mark s, 15
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Många menar att vi har de svenska kungarna att tacka for det kulturlandskap vi i dag kan ta

del av på den kungliga Djurgården. Detta trots det stora antal markupplåtelser som kungarna

utlovade for privata och offentliga ändamål. 1809 års överenskommelse mellan kungen och

ständerna innebar inte bara en stor forändring vad det gäller rätten över marken. Genom

överenskommelsen gavs staten rätten att bygga för landet viktiga offentliga byggnader. Ex-

empel på statliga ändamål är de militara exercisfälten som upptog stora delar av Ladugårds-

gärdet. Att bygga ut för att tillgodose behovet av högre undervisning sågs som ett statli$

ändamål där djurgårdsmark måste tas i besittning. Exempel är Veterinärhögskolan, Skogshög-

skolan, Kungliga tekniska högskolan, Naturhistoriska riksmuseet etc (se karta sid 16). De

statliga markupplåtelserna har ofta skett utan tidsbegränsning.25 1900-talet kännetecknas av

ett stort engagemang mot fortsatt exploatering och för ett bevarande av den Kungliga Djur-

gården som naturlig park. Motioner, avtal oc-h stadsplaner arbetades fram. Dessa mottogs av

statsmakterna som dock inte tog någon hänsyn till dem.

Skjutövningar vid ett av de rnilitära excersisfälten på Ladugårdsgärdet år 1889

L

'u Dispositionsplan för Kungl. Djurgården 1963 s,24-27
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Husen som dx utmarkerade på kartan visar den bebyggelse som upprättades under tidqperioden 1 900 till 1 930.

Antal hus illustrerar exploaterirgens stodek.
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3 Industriområden i kulturlandskapet

Riksdagens beslut om att upplåta djurgårdsmark till Stockholms stad 1879 och 1889 kan ses

som inledningen till Norra Djurgårdens exploatering. Både områdena kring Värtan och

Hjorthagen övergick 1879 till Stockholms stad som direkt efter upplåtelsen började bebygga

områdena.25

3.1 Hjorthagen

Flusarne, nuvarande lljorthagen, tillhorde de egendomar som år 1288 skänktes av Magnus

Ladulås till Klara kloster. Precis som de övriga områdena på Norra Djurgården kom Hjortha-

gen att tillhöra kronan efter Gustav Vasas reduktion. Hjorthagen var då ett bördigt landskap,

uppdelat på en måingd småsjöar och mellan sjöarna fanns det rikligt med bete. Terrängen var

på sina håll bergig och vegetationen bestod av grov granskog. Jordbruket som hade domine-

rat pä området aytog i slutet av 1600-talet. Hjärthagen fick diirmed ingå i den stora jaktpark

som hela Djurgården hade forvandlats till. fu taZq revs stängslet runt Djurgården. Runt Hu-

sarna fick dock 75 hektar stängsel stå kvar som hjorthage. Till området som döptes om till

Hjorthagen transporterades de kvarvarande hjortarna. Staden kom senare att köpa marken av

staten for cirka 2 800 kronor tunnlandet. Området skulle nu exploateras och darmed skulle

det inte längre finnas någon plats for de kvarvarande hjortarna. 1890 lades Hjorthagens djur-

park ned. Ett hundratals hjortar skots ihjäl medan resten skickades till Gripsholms kungsgård.

26

I slutet av 1800-talet ökade stadens gaslorbrukning med cirka l0 procent per år. Mojligheter-

na for att gasverket i Klara skulle klara av den ökade produktionsökning var små. Hjorthagen

1åg i stadens närhet och dess nära anslutning till Lilla hamnen i Lilla Värtan bidrog till att om-

rådet betraktades som lämplig plats attlägga ett ny.tt gasverk på. Hjorthagen forändrades från

attha varit en idyllisk plats till att bli Stockholms forsta industriförort. På en karta från 1846

kan man se små hus och ett värdshus bland täpporna. Byggnationerna av gasverket kom igång

våren 1890 och redan under byggperioden fick Hjorthagen en helt ny karaktär. På vissa om-

råden var man tvungen att påla marken ända ner till25 meters djup. Virkesskjul, forrådshus,

smedjor, arbetskontor med mera sattes upp. På våren när tjälen hade gått ur marken satte

schakterering och bergsprängningsarbetet igång. Man räknade med att arbetet skulle ta cirka

tre år och kosta omkring fem miljoner kronor.

'u Dispositionsplan fdr Kungl. Djurgården 1963 s, 4

" Hiorthagen, Karl-Olov Arnstberg s, 9-14
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På grund av terrängforhållandena byggdes gasverket i flera hÖjdplan. Utmed stranden mot

Lilla Värtan byggdes en träkaj. Planen var att bygga en rak kaj men efter ett flertal ras kom

kajen att folja strandlinjen. Nästa byggplan hamnade tre meter över hamnplanen- På detta plan

uppfordes de flesta byggnaderna. På tredje planet, ytterligare två meter upp, placerades mä-

tarhuset och gasklockorna. Även stora lagerutrymmen grävdes under marknivån. 1893 stod

gasverket fiirdigbyggt." Förutom gasverket i Hjorthagen byggdes under samma tidsperiod

hamnen och Elektricitetsverket i Vartan. Värtahamnen blev inte den framgång som statens

myndigheter hade tänkt sig. Orsaken var att det saknade mark for att få plats med alla bygg-

nader som hamnen kråvde. Skulden for detta bar både Djurgårdsmyndigheten och markägar-

na. Många ansåg Värtahamnensprojektet som misslyckat och att pengarna hade kastats i

2A
sJon.

Hjorhagen var vid 1900-talets början ett snabbt växande samhalle. En anledningen till varlor

området Hjorthagen, Värtahamen och Frihamnen (se karta sid 16) blev så hårt exploaterade

berodde pä att militaren höll på att växa sig så stora och behövde dar r större övningsfiilt än

Ladugårdsgäirdet. Järvaf?iltet blev 1903 militärens nya övningsområde. Pengar for att betala

flytten skulle komma fram genom att sälja tomter på Djurgårdmarken som Glirdet, Frihamnen

och I{jorthagen." Befolkningsantalet viixte snabbt i Hjorthagen. fu 1898 bodde det 86 per-

soner i området och 1905 hade antalet invånare ökat till 887 personer. Befolkningen besvära-

des av den kraftiga luftfororeningarna från gasverket. Vägarna var sandiga, leriga och områ-

det var ofta mörkt eftersom man sparade in på gatubelysningen. Befolkningstillväxten krävde

att det uppstod en snabb och bra losning på bostadsfrågan. Id6er på hur arbetarbostäderna

skulle utformas hiimtades från Tanto sockerbruk på Soder. Tanto och Hjorhagen har den lik-

heten att de är två industriområden i utkanten av staden. fu tgq0 hade Stockholms stads

byggnadskontor presenterat en byggnadsplan forHjorthagen. Presentationen visade ett områ-

de som utgjordes av raka gator placerade som i ett rutnäit. Husen skulle byggas långst gator-

nq "som uppträdda på snören". to Staden ville att arbetarbostäderna skulle byggas i sten och

utformas som kaserner. Riktigt så enhetligt och precist kom inte husen att byggas. fuet därpå

1897 restes två av arkitekten Ferdinande Bobergs välkända gasklockor på området. Dessa

höga klockor utformade som tegelcylindrar kom att skapa extra prägel åt arbetarområdet. 
3r

" H;orthagen, Karl-Olov Arnstberg s, 15-17

" En bok om Djurgården uuder 300 år, S lerneld s,7l-72
" Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 172

'o Hlorthagen, Karl-Olov Arnstberg s, 21

" En bok om Djurgården under 300 år, S lerneld s, 84
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Värtagasverkets äldre gasklocka från 1897. Ritad av arkitekren Ferdinande Broberg

I början av 1900-talet uppfordes "gasverksvillorna". Utformningen på villorna som var ritade

av dänstemän vid verket fick negativ kritik från stadens byggnadskontor. Under 1930talet

uppmärksammades befolkningsfrågan i samband med att nativiteten sjönk. Är 19lq utkom

makarna Myrdals bok "Kris i befolkningsfrågan" dar de forklarar sambandet mellan nativite-

ten och boendeforhållandena. För att förenkla for familjer att skaffa barn insäg politikerna att

det krävdes en storsatsning for att lösa bostadsfrågan. 1936 bildades det helkommunala bo-

stadsforetaget AB Stockholmshem som kom att bygga "barnrikehus", även kallad

"Myrdalshus", över hela staden. I lljorthagen uppfordes tolv sådana byggnader. Husen är

byggda helt i funktionalismens anda vilket innebär att det iir glest mellan byggnaderna for ge

ett ljust och luftigt intryck. AB Stockholmshems grundtanke var att bygga så många bostäder

som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. 30-talets bostadsbyggande betraktas som ett

pionjärarbete. Ett arbete som skapade möjligheter och metoder for framtida byggnationer. En

ny teknik som användes for att effektivisera byggnadsprocessen var sk "smalhus" .33 Typiskt

for smalhus var att de byggdes i serier. Lägenheterna var planerade så att ljuset foll in från

flera väderstreck. Husen skulle inte var mer än cirka 9 meter bredq därav namnet smalhus.

Husen var relativt dyra att tillverka och flor att minska kostnaderna byggdes därfor husen

utanför stan.

" H.lorthagen, Karl-Olov Arnstberg s. 36-39
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På grund av den höga kostnaden hann smalhus bara uppforas i Hjorthagen och Midsommar-

kransen innan id6n lades på hylla. Husen konkurrerades snabbt ut av de sk "tjockhusen" som

ansågs ha större ekonomiska fordelar. 33

30-talet innebar stora frrändringar i Hjorthagen men även i andra områden som gränsade till

innerstan. Enbart 1939 byggdes det 11 000 lägenheter i Stockholm 4}-talet inleds med en

kristid och därmed sjönk bostadsproduktionen. Trots det fortsatte bostadsbyggandet i

Hjorthagen med AB Stockholms hem som drivmotor. Nu gällde det inte längre att tillgodose

barnfamiljernas behov. För detta decennium hade bolaget som målsättning att forbättra bo-

stadsforhållandena, avskaffa trångboddheten, öka standarden och ffi bukt med bostadsbristen.

Under 40 och 5O-talet byggde AB Stockholms hem, på obebyggd mark, citka240lågenheter.

I de nybyggda husen kom olika service verksamheter att anläggas i bottenplanet av fastighe-

terna. En familjebostad for en vanlig inkomsttagare blev, från att ha varit två rum och kök på

30-talet, till bli tre rum och kok under 5O-talet. Ansvaret lor produktionen skulle delas mellan

staten och kommunerna. Staten skulle ansvara for den ekonomiska delen. Kommunerna skulle

ansvara flor bildandet av bostadsfioretag, upprätta stadsplaner och biträda vid byggnadspro-

jekt. Tidigare, i mitten av 3O-tale! fordes det i stadsfullmäktige diskussioner om hur bostads-

byggandet skulle utforas. I och med att det allmännyttiga bostadsforetagen tog över bostads-

produktionen försvann diskussionerna från fullmäktige, vilka istället kunde koncentrera sig på

utforandet av stadsplaner, samt att fora diskussioner om bostadsmiljö och sociala florhållan-

r34
oen.

60-talet är känt som det årtionde då så stora byggnationer som mojligt skulle byggas på så

kort tid som möjligt. Stadsdelar som uppstod var bland annat Tensta, Rinkeby och Skärhol-

men. Hjorthagen drabbades inte allvarligt av tidens bygghysteri. Hus från sekelskiftet revs

visserligen for att göra plats åt nybyggen men inte i särskilt omfattande skala. Under denna tid

byggdes även tunnelbanan som bidrog till att F{jorthagen knöts närmare Stockholms city.

3.2 Frihamnen - Värtahamnen

Industrialismens första ingrepp på Norra Djurgården skedde är 1879 då kungen lat Stock-

holms stad bygga en hamn vid Viirtan dit man senare kom att dra en järnväg (se karta sid 16).

" Flerfamiryshus i kulturlandskapet på Norra Djurgården, B Rapp s, 5-6

'u florthagen, Karl-Olov Arnstberg s, 46
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I samband med att Stockholms stads elektricitetsverk startade sin verksamhet vid Värtaham-

nen 1903 inleddes en ny period i Hjorthagen historia. Resultatet av den nya verksamheten var

att behovet att bostiider äter kom att öka. Kommunfullmäktige visade forst litet intresse for

att lösa bostadsfrågan. Däremot påpekades att det fortfarande fanns lediga tomter, for den

enskilda ägaren attbyggapå. Nar protesterna från arbetarna blev alltfor höga insåg politiker-

na att det inte gick att endast lita till att de enskilda intressena skulle ansvara for bostadsfrå-

gan. Niir väl Stockholms stad hade övertagit boendefrågan skedde exploateringen av området

i en mycket snabb takt. 3s

Frihamnen har med tiden blivit Stockholmsregionens största hamn med omfauande gods- och

passagerartrafik. Hamnen har en stor strategisk betydelse for Stockholm. Bland annat har

Frihamnen ostkustens enda kontrollstation for livsmedel. Detta innebar att stora mängder

livsmedel måste passera hamnen. Hamnens lage har medfort att tung lanstbilstransport som

går till och från hamnen idag, antingen tvingas gå tvärs genom ett vackert naturområde, eller

genom innerstaden. Miljosituationen har forsämrats ytterligare pä grund av att det tillkommit

verksamheter som har koppling till hamnen, elverket och gasverket- Exempel på detta är

terminaler, oljedepåer, krafvärmeverk, hotell etc. Dessa anlaggningar bidrar även till att om-

rådets industriella utformning blir ännu mer utpräglad. 36

Under 8O-talet flyttade andra former av verksamheter in på området kring Värtan och Fri-

hamnen. Denna inflyttning som till största delen kom att bestå av stora mediaforetag pågår än

idag. Redan i dag ligger Stockholms filmskola, TV 4 och diverse mediaforetag i och runt

Värtahamnen. Dessutom fors det diskussioner om huruvida Sveriges television ska fä flytta

sina lokaler till Starrbacksängen intill Värtahamnen. Området har kommit att bli till en medias-

tad. Uwecklingen i Vartahamnen avspeglar samhällets syn på vad som ses som framtidens

affärsverksamheter.

3.3 Slutsatser

Hjorthagen var det sista området på Kungliga Djurgården som fick stå inhägnad- 1890 revs

stiingslet och djuren flyttades över till Gripsholrn. Mark i Hjorthagen, i Våirtahamnen och på

Girdet blev tillgänglig när militaren beslutade att flWa övningsfiiltet på Ladugårdsgärdet till

Järvaftiltet.

" Hjorthagen, Karl-Olov Arnstberg s,25-27

'u Stockholms Översiktspl an 1997 . Östermalm s, 5
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För att finansiera flytten såldes tomter på dessa områden till Stockholms stad' Därmed kom

Hjorhagen att bli Stockholms lorsta industriforort. Strategiskt låg Hjorthagen bra for att an-

lirgga ett gasverk på grund av områdets anslutning till Lilla Värtan och med dess niirhet till

staden. När man väl hade börjat exploatera i Hjorhagen växte samhället i snabb takt beroende

på det ökade invånarantalet. 3O-talet nya byggteknik och byggidiologi satte prägel på lljorha-

gen. De olika byggnationerna i kombination med järnvägens uppkomst i slutet av 1800-talet

iir två orsaksfaktorer som tillsammans har bidragit forändringsmönstret'

Niir gasverket i Hjorthagen var som störst, under 50-talet, forsåg det 240 000 abonnenter

med gas. I dag har siffian sjunkit till cirka 103 000 abonnenter. Nu har Stockholms stad pla-

ner på att öka produktionen av naturgas- Tanken är att krafiiiirmeverket i Värtan nägon gång

under de forsta åren av 2000-talet ska kunna drivas med naturgas' I dag har de gamla gas-

klockorna i cylinderform ersatts av tre mode'rnare gasklockor, där bland en 97 meter hÖg

svart gasklocka som syns från stora delar av stan. De två gamla gasklockorna som är kända

flor sin utformning har fätt stå kvar under moderniseringsprocesserna- Politikerna har ffitt in

mängder av forslag på vad gasklockorna i framtiden kan komma att användas till' Allt från

simhall, bostäder, delfinarium, operahus, jattedisko, teater, cykelvelodrom till §rka'37 Hur

framtiden flor Hjorhagen- Värtahamen kan tänkas bli är fortfarande oviss. Mycket beror på

hur hamnverksamheterna och oljehanteringen utvecklas i framtiden vilket i sin tur beror på

hur sjöfarten utvecklas. Det man vet med all säkerhet är att läget är mycket attraktivt, nära

vattnet, staden och Nationalstadsparken. Detta läge gÖr att området i framtiden kommer vara

mycket intressant for en mängd olika verksamheter- Verksamheter som inte har någon som

helst koppling till gasverk, elverk och hamnverksamhet.Framtiden ffir visa om den industriella

verksamheten som nu bedrivs i framtiden kan tas bort, flyttas till annan ort, eller om området

kommer att ingå som en del av Nationalstadsparken etler bli ett statligt projektområde' I och

rned denna osäkerhet iir hela området Viirta - Frihamnen avgriinsade som framtida stadsut-

vecklingsområde i Stockholms kommande översiktsplan.

L

I

37 Metro s, 16-17 dat97-ll-19
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Husen på kartan visar bebyggelsen på området fram till fu 1 960. De nytillkommna exploateringsobjekten hal tillkommit
rmder tidsperioden 1930 till I 960. Antal hus illuslrcru exploateringen-c storlek.
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4. Bostadsområden i kulturlandskapet

Stockholms tillväxt kan indelas i fyra expansionsperioder. Dessa expansionsperioder kan ses

som hållpunl.*er i bebyggelseutvecklingen och som tillsammans skapar den stadsbild som vi

idag ser. Gemensamma for alla expansionsperioder är att det iir befolkningstillvåixten som

skapar expansionsbehovet. På 1630-1660-talet utarbetades en stadsplan där man beslöt att

stadens yttre malmar skulle bebyggas. Den medeltida staden skulle forvandlas och bli till en

renässansstad. På 1880-talet kom områden utanfrr staden som ännu var jorbruksamhällen att

forvandlas till moderna europeiska stadsdelar. Den tredje perioden L920-1930 är starkt for-

knippad med Albert Lilienbergs trafikplan över Stockholm. I hans stadsplan redovisades en

skiss for hur ett tunnelbanenät mellan södra och västra fororterna skulle dras. Detta modema

kommunikationssystem sågs som en forutsättning for fortsatt tillviixt av staden.3t Undet

1960-1970 skedde den {arde stora expansionsperioden i svensk bebyggelsehistoria, det sk

miljonprogrammet. I det kommande avsnittet ska jag redogöra for de bostadsområden som

ligger på Norra Djurgården. Bostadsområdena är Gärdet, Ekhagen och Lappkärrsberget. Alla

områden har präglas av sin tids byggidiologi. Gärdet och Ekhagen blir till i början av 30-talet,

i samband med funktionalismens genombrott. Byggtekniken gick då under ledorden ljust, luft

och sundhet och diirav resultatet. Bostadsområdet på Lappkärrsberget dr ett resultat av

Stockholms universitets expansion på 60-talet och av miljonprogrammets filosofi. (Se karta

sid 23)

4.1 Ladugårdsgärdet

Från medeltiden och fram till mitten av 1700-talet var landskapet på Ladugårdsgärdet präglat

av hagar, bergsknallar, dungar, diken och gärdesgårdar. Där låg även de kungliga ladugårdar-

na som varit upphov till namnet Ladugårdslandet. Utanfor Ladugårdslandets gräns låg ladu-

gårdens stora inhängande område det sk Ladugårdsgärdet. Ladugårdsgärdet har i och med att

de nåirliggande områdena varit under pågående utveckling sedan 1600-talet ständigt hotats av

exploateringsingrepp. I ett riksdagsprotokoll från 1646 står det:

"Ladugårdsgärdet med sin goda vältillpyntade jord erbjuder rika tillfiillen till anläg$ung av

trädgärdar och humlegärdar, staden till allom största nytta,ljuvlighet och vällust".

Då Sverige och Kung Karl X Gustav under denna period, även kallad "Sveriges storhetstid"

var inblandat i kig nere på kontinenten behövdes mark i Stockholms närhet for krigsutbild-

,i.rg.

t

(.-_

'u Flerfamiryshus i kulturlandskapet på Norra Djurgarden, B Rapp s, 2
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Eftersom Ladugårdsgärdet ansågs ha en for ändamålet lämplig terräng beslutade Karl X

Gustav att ailägga en exercisplats där. I och med detta räddades Ladugårdsgärdet från att

exploateras till formån for stadens expansion. Ladugårdsgärdet kom att användas som exer-

cisplats även under Karl K:tid och under Karl KI:s tid. 3e

När Karl )(IV Johan ankom till Sverige i bÖrjan av 1800-talet såg han till att Ladugårdsgärdet

blev ett mer modernt exercisfiilt och lät därflor dränera området' Viixtlighet höggs ned och

marken belades med torv. Landskapet fick karaktären av öppen hed, vilket delar av Ladu-

gårdsgärdet än i dag kan uppvisa. FÖr att Karl )(IV Johan skulle kunna ha uppsikt Över mili-

tärfriltet och kunna folja trupprörelserna lät han arkitekten Fredrik Blom bygga ett militärtorn

den sk Kungliga Borgen (se karta sid 23). Borgen stod klar 1818 och är idag den enda bygg-

nad som står kvar från den tiden. Befolkningen betraktade de militara övningar på Gärdet som

ett rent söndagsnöje.oo Trupperna hade stora ornråden att rÖra sig på. Det som idag utgörs av

Karlaviigen, Liljanskogen, Värtahamnen var under 1800-talet orörd natur.

Mellan Karlavägen och Valhallavägen sträckte sig en hög bergås, Tyskbagarbergen. Där

Värtahamnens bangård idag gär läg ett öppet fält som sträckte sig ned mot Lilla Värtan och

Storängen. Storängen är det område som idag kallas for Storängsbotten. I Lilla Värtan vid

Campementsbacken östra sluttning låg hovjararbostället Tegeludden. Området där Kl:s ka-

serner idag ligger kvar kallades tidigare for Starrbackens ekbacke. Starrbäcken rann nolr om

det som senare skulle bli Valhallavågen. Därifrån rann bäcken genom leriga kärr ner till Sto-

riingsbotten och Husarviken. Idag är Starrbäcken mer känt som det nybyggda bostadsområdet

som ligger på Gardet i korsningen Lidingörvägen och Valhallaväger.u' På Lindarängen det

som i dag heter Frihamnen pågick det hästkapplöpning fram till 1918 då aktiviteten flyttades

tilt Ulriksdal. Mellan Lindarängen och Lilla Värtan sträckte sig en ekbevuxen ås'o'

'n Djurgården, S Lagerberg s, 12
no Det militiira Djurgården, A Åberg s, 57
n' Norra Djurgården 1860-talet, S Tjerneld s, 5

" Djurgården, S Lagerberg s, 13-15
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Utsikt fran Karlavägen mot Gustav Adolfs §rka år 1895

4.2 Funktionalismen

Funktionalismen var en internationell rörelse inom arkitektur som kom till Sverige under

1920-talet. Tanken med funlaionalismen var att funktionen och ändamålet skulle vara avgö-

rande for formen och att allabyggnationer skulle ha en praktisk funktion. Idealet var att upp-

nå ljus, luft och sundhet. "Stockholms utställningen" 1930 var en arkitekt utställning som kan

betraktas som en milstolpe i svensk arkitekthistoria och for Stockholms stadsbildshistoria.

Syftet med Stockholms utställningen var att finna lösningar och möjligheter till att lösa bo-

stadsfrågan for medborgarna. De nya mönstret for nyproduktion var att bygga låga bostads-

hus och att undvika gårdshus. Lägenheterna skulle ha minst två rum och kok och inte vara

mindre än 42 km. Lägenheterna skulle vara välplanerad och inte ha nägra onÖdiga utrymmen

som skulle kunna öka byggkostnaderna. Målet var att så effektivt som mojligt utnyttja ytan.

Det var under Stockholms utställningen som funktionalismen frr forsta gången presenterades

infor den offentliga allmänheten. Det var även här som funktionalismen fick sitt stora genom-

brott. I samband med utståiltningen skapades en debatt om hur stadens fortsatta expansion

skulle utformas. Där fanns de som forespråkade bevarandet av huvudstadens kulturarv och

våirnande om stadens historia. Diir fanns de som ville bekampa vad de uppfattade som vane-

tänkande och traditionalism inom arkitektur och formgivning. De senare forespråkade funk-

tionalismen och dess ideal. De ville att funltionalismen skulle fä en framträdande roll i kom-

mande byggnationer.a3

n' FlerfamiSshus i kulturlandskapet på Norra Djurgården, B Rapp s, I
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4.3 Gärdestaden

Stockholms stad såg med inkorporeringen av Norra Djurgården till staden 1866 en möjlighet

for kommande stadsutvidgningar. När det i början av 1900-talet blev uppenbart att malmarna

inte skulle räcka till for stadens fortsatta expansion kom frågan om djurgårdsdomänernas an-

viindning upp på allvar. Av flera anledningar sags exploatering av Norra Djurgården som

mycket fordelaktig. Dels for att området var så gott som obebyggd och dels for att marken

tillhörde staden och besittningsrätten tillhörde sedan gammalt monarken. En sakkunnig

kommitt6 tillsattes, den så kallade Ladugårdsgärdeskommittdn. I betänkandet som kommitten

lade fram 1903 visade de på hur värdefull marken på området var och hur gynnsam den var

for bebyggelse. "Omviixlingar mellan hojder och dalgångar samt de langa stradlinjerna utmed

vackra vattendrag utgör naturliga forutsättningar for att en hiir uppstående stadsdel bör bliva

estetiskt tilltalande".oo Om marken såldes skulle statsverket tjäna cirka 200 miljoner kronor

enligt kommitt6ns uträkningar. För att visa på markens enorma värde hade kommittdn själva

arbetat fram en stadsplan for området.

Av lorslaget kan man utläsa att kommittdledamöterna hade planerat att cirka 70 procent av

den totala markytan skulle användas for att bygga stora moderna hus for att gå i stil med den

exklusiva bebyggelsen på Östermalm. I planen ingick det att forlägga enklare och billigare

boståder, sk arbetarbostäder, till den norra delen av området eftersom markpriserna där for-

väntades bli lägre. Stadsplanen låmnades inga ytor på Ladugårdsgärdet fri från bebyggelse.

Planen innefattade inga grönområden eller reakreationsområden. Stadsplanen lades aldrig

fram på grund av att riksmarsalksämbetet satte sig emot forslaget. Riksmarsalksämbetet häv-

dade att huvuddelen av Norra Djurgården borde få kvarstå som park- och skogsområde.us I

ståillet foreslog riksmarsalksåimbetet att den fortsatta bebyggelsen av staden skulle vara be-

griinsad kring Karlaplan och en bit längs Djurgårdsbrunnsviken. Detta forslag blev senare

godkant av riksdag och regering.a6

I början på 2O-talet skapades nya stadsplaner lor exploatering av Gärdet. Planeringen kring

hur stadsdelen skulle byggas fordes mellan Djurgårdskommissionen, Byggnadsstyrelsen,

Riksmarsalksämbetet och Stockholms stad. 1928 slöts en överenskommelse mellan kronan

och staden den sk "Ladugårdsöverenskommelsen".

nn Ekoparken, G Brusewitz HEkman s, 170
n' Storstockholms bebyggelsehistoria, I Johansson s, 323-327
nu Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 170
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Den gick ut på att reglera exploateringen av Gärdet. Utgången av överenskommelsen blev att

kronan skulle överlåta Tl3 av det totala markområdet till staden lor uppbyggnader av gator

och parker. 1930 utlystes en stadsplanetävling utifrån vilken myndigheterna skulle kunna ta

ställning. Förslaget kom att gälla forutom det bostadsområdet som var tänkt på Gardet även

industribyggnader intill Frihamnen. Det vinnande forslaget som hade arbetats fram av kvid

Stille kom attligga till grund för 1930 års stadsplan. I stadsplanen for Gärdebebyggelsen,

under rubriken "områden for bostadsändamål eller kombinerade bostads- och affiirsändamåI"

står det:

"Den för detta ändamål avsedda bebyggelsen har ingående studerats i såväl planer som ter-

rängmodell. Dårvid har särskild hänsyn tagits till såvail stadsbilden i sin helhet som att största

möjliga antal bostadslägenheter skola erhålla tillgång till solljus, fri utsikt och omgivande
..r.47gronsKa'.

Girdestaden byggdes under den period då de funktionalistiska idealen rådde i Sverige (se

karta sid 23). Den funktionalistiska stilen kan man folja från Vallhallavägens byggnader, där

vissa kvarvarande drag från 1920-tals klassiska stil finns kvar fram till Gardestaden där ren

funktionalism tillämpades. Husen på Giirdet kännetecknas som ljusa och med slät putsarkitek-

tur och med varierande fonstersättning o*. Allmänhetens mottagande av byggnaderna var

positiv. Trots det blev Gärdebebyggelsen en komplicerade fråga vilket berodde pä att formen

for bebyggelsen dvs på vilket sätt man skulle bygga inte längre var lika självklar som tidiga-

re.u' Tidigare hade man byggt bostadsområden i slutna kvarter med kringbyggda gårdar. Nu

var tanken att bygga bostadshus i form av friliggande huskroppar med grönområden mellan

byggnaderna. Gårdestaden som den kom att se ut är ett resultatet av en kompromiss mellan

stadens önskemål om grönska, öppenhet, sol och ljus och kronans krav på hög exploatering.

Många av de hus som uppfordes blev därlor relativt hoga och breda vilket medforde att

många kom att tycka att grönskan var för snät tilltagen.

Hela Girdestaden uppfordes i snabb takt. Tio år tog det for ett hundratals byggmästare och

ett 60-tal arkitekter att fiirdigställa området. Det byggdes cirka 6000 lägenheter varav majori-

teten är lägenheter pä2 rum kok eller mindre. Redan från början byggdes alla lägenheter med

modern standard.

" Gärdet tidig funktionalism, Stockhohns stadsbyggnadskontoret, s.7
n' 

Gärdet, tidig funktionalism, Stockholms stadsbyggnadskontoret, s.4n' En bok om Djurgården under 300 är, S lerneld s, 122
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Kritik riktades mot den stora exploateringsgraden och de hÖga hyrorna. Många ansåg att hu-

sen vara dåligt dagsbelysta. Kritiker ansåg aff husen - stadsplanen var en dålig kompromiss

mellan gamla och nya ideal. Trots denna kritik blev Girdestaden en av Stockholms mest at-

traktiva bostadsområden. Den negativa inställningen kom att ändras i samband med att omgi-

vande vegetation växte till sig.so Gärdet är det forsta området i Sverige där "hus i park" ge-

nomfordes. Mellan huskropparna ligger grÖna gätdar och parker vilka utgör biologiska spri-

dingskorridorer. Tessinparken som ligger i områdets centrum och som har en axial upplägg-

ning lanserades på 3O-talet som ett "Versailles for folket". Ladugårdsgärdet som en gäng var

ett öppet orört grönt ä11t, är idag näst intill helt bebyggt.

4.3 Ekhagen

Ekhagen är ett bostadsområde belaget norr om Riksmuseet mitt emellan Roslagsvägen och

Lilla Viirtan (se karta sid 23). Området är ett'av de båst bevarade bostadsområdena som är

byggt i en for 30 - och 4}-talet tidstypisk stil. Precis som Gärdet är Ekhagen ett område som

talar for den byggstil som dominerade under 30 och 4O-talet. Ekhagen är ett ypperligt exem-

pel på ett område som har planerats i harmoni men den omgivande grÖnskan. Ekhagen är

uppford i en terräng som är kuperad med stora höjdskillnader, något som tagits i beaktning

vid byggnationerna. Husens placeringsyta har anpassats till omgivningens nivåskillnader vilket

gör att man lätt upplever ett samspel mellan natur och bebyggelse. På senare tid har ett flertal

byggprojekt planerats i anslutning till bostadsområdet. Om så sker är risken stor att området

forlorar sin naturnära karaktär.

När Ekhagen byggdes i början av 30-talet var tanken att forverkliga det nya bostadsidealet

som hade introducerats i Stockholm. Ett avståndstagande från de traditionella kvartersbyg-

gandet med dess mörka och ohälsosamma bakgårdsbebyggelser giordes. Husen i Ekhagen

blev ljusa och praktiska och placerades ut i parallella rader som var vinklade så att ljus och

luft kunde komma in i lägenheterna. Den nya byggstilen kom att kräva stora ytor och däirfbr

valdes områden ut i storstadens periferi där tomtpriserna var lägre. Marken ägdes av en bygg-

nadsfirma som själva inte hade något intresse av att bebygga tomten. Området styckades

diirör av och lat köpas upp av intresserade byggherrar. 1934Iät arkitekten Björn Hedvall

planera området och bygget kom igång 1935-1937 . Husen lät byggas som korta, rektangele-

rära3-4 vånings hus.

L
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uo Gärdet tidig funktionalism, Stockholms stadsbyggnadskontoret s, 6
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Till det yttre är husen mycket enhetliga men jämfor man men Hjorthagen är de långt ifrån

likformiga. Vid byggnationen har det lämnats mer utrymme åt fri arkitektur vad det gäller

detaljer som utformning av dörrar, balkonger med mera. I planeringen ingick det att området

skulle vara sjalvlorsörjande med tanke på avståndet in till storstan. I husens bottenvåningar

inrättades affärer och olika service möjligheter. Området blev som en egen liten stad med när-

het till alla tankbara bekvämligheter och närhet till naturen. Ekhagen var under 40-60-talet ett

mycket populärt bostadsområde dit många barnfamiljer flyttade. 51

I dag är Ekhagen ett mycket lugnt funkisområd och alla de små butikerna har med åren varit

tvungna att flytta for att ersättas av kontor. I området bor det mest enpersonshushåll varav en

majoritet är pensionärer. När forbindelserna med innerstan forbättrades på 50-talet kom Ek-

hagen som många andra områden på Norra Djurgården att bli än mer attraktiva. I översikts-

planen 90 redogör Stockholms stad ftr framtida bebyggelser i nära anslutning till Ekhagen.

Man planerade 10 000 lägenheter vid Bergiusvägen, Fisksjöäng, Torphagen och på Lilla

Frescati. Avtal hade slutits mellan stat och kommun, byggfirmor. Byggprojekten var planerat

att påbörjas 1990. Markftrhandlingarna mellan stat, kommun och olika forvaltningar blev

dock problemfyllda och byggprojektet sköts därmed upp på framtiden. Problemen kunde inte

lösas i tid och tur var väl det att nationalparkslagen hann träda i kraft innan nya byggplaner

hann komma till verket. Ytterligare ett exempel på byggplaner som inte hann forverkligas

innan nationalstadsparkslagen trädde i kraft var Bergiusvägen. Bergiusvägen går mellan

Riksmuseet och Ekhagen vidare till Lappkärrsberget. Det är en bred väg som tränger fram i

naturområdet som en avstickare till Roslagsvägen. På bagge sidor av vägen ligger gräsmattor

och skogspartier som byggnadsstyrelsen äger. Stockholm stad hade har planer på att bygga

cirka 600 lägenheter och olika kommersiella verksamhe,ter.sz

4.4 Lappkilrrsberget

Var har namnet Lappkärrsberget kommit från? Kanske från "det inlappade kårret". Lapp-

kärrsberget låg inkilat mellan två bergsknallar inom kungens dåvarande jaktpark (se karta sid

23). I jaktsammanhang utgiorde området ett lapptyg som forhindrade hjortarna från att fort-

sätta in i dalgången ner mot Värtan. Hjortarna blev kvar i kärret, dvs det inlappade kärret.

Denna tolkning är hämtad från Gunnar Brusewitz en av forfattarna till boken "Ekoparken". 
53

u' Ekhagen, M Kjellin, Sthlm universitetet s, 3-6
u' Ekhagen, M Kjellin, Sthlm universitetet s, 14-15
ut Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 93

L

L

30



Slutsatser

Var r en exploateringsbomb foll just under 3O-talet finns det olika teorier om. En orsak kan

vara att arkitekter och planerare hade gripits av inspiration och nyttinkande- Standardisering

och rationalisering ingick i det nya tänkandet. Politikernas instiillning hade forändrats. De såg

ett ökat bostadsbyggande som en möjlighet att kunna skapa hÖgre sysselsättning. En annan

teori till massbebyggelsen kan vara att. byggnadsmaterialsindustrin hade bÖrjat producera i en

allt större utsträckning. Den kanske viktigaste forklaringen till varlor bostadsbyggandet ökade

så krafti5 under 30-talet var att staten och kommunerna hade börjat ge ekonomiskt stÖd i

form av fordelaktiga lån och bidrag till bostadsproduktionen.

Flygfoto över Gärdet och Tessinparken under byggperioden 1932-1937s4

un Fotot iir hämtat från Giirdet - Tidig funl(ionalism sid 5
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5 Institutionsbältet i kulturlandskapet

Från 1900-talets borjan placerades hÖgskolor och universitet i ett bälte utanför staden i

parkmiljö. Placeringen av högskolor och universitet utanlor stadskärna foljde ett mönster som

var vanligt även i andra europeiska länder kring 1900-talets början. Stockholm var under se-

kelskiftet en smutsig och bullrig stad och därlor ansågs parkmiljön utanfor staden som en

bättre och mer stimulerande miljö for studenterna. När utbyggnad av senare hÖgskolor och

universitet blev aktuella valdes områden niira redan befintliga hogskolor. Resultatet blev ett

universtitesbälte som i dag sträcker sig fran Musikhögskolan vid Valhallavägen över Idrotts-

högskolan, Tekniska högskolan, Sofia Hemmet, Roslagstulls sjukhus, Fysikum, Veterinärhög-

skolan i Albano, Psykologiska institutionen och Stockholms universitet i Frescati, Naturhis-

toriska riksmuseet. Tillsammans utgör universitetsbaltet cirka en 30Yo av Norra Djurgårdens

yta.

5.1 Lantbruksakademin

Stockholms universitet även kallat Frescati rynmer idag uppåt 35 000 studenter. Universitetet

byggdes i borjan av 60-talet på norra delen av Norra Djurgården. Områdets historia har

många likheter med ovriga områden på Norra Djurgården. Området på Frescati är ett gam-

malt kulturlandskap där man bl.a. funnit gravar från forhistorisk tid. I början av 1600-talet

lades jordbruksmarken igen och ersattes av slåtterängar och betesmarker for att kunna ingå i

kungens stora jaktparkslandskap. Alldeles i nårheten låg ett mycket grantdtt området som

sträckte sig från stora seglarleden vid infarten till Stockholm och upp till Lilla Värtan. Områ-

det döptes på grund av de stora granarna till Stora och Lilla Skuggan. Det var Abraham Nic-

las Edelcrantz som under 1700-talet lät uppfora byggnader på området vilket senare kom att

ge området dess akademiska prägel. Edelcrantz lät bygga anläggningar som skulle utnyttjas

for akademins experimentalfiilt. Han bidrog även till attlägga grunden for Skogs och Lant-

bruksakademin 1814 tt. Fra* till i borjan av 1800-talet dominerades Stora och Lilla Skuggan

av vildvuxen natur och ett rikt durliv. D?irefter beslöt man om att forvandla stora delar av

området till skjutbana med kringliggande höga vallar. Över mer än hundra år senare, 1978

lades Stockholms frivilliga skarpskytteforening ned sina skjutbanor på grund av bullerstör-

ningar. Djurgårdsforvaltningens mål var att återskapa den vacka naturmiljön och lyckas fä

området till ett centrum for friskvård, motion och rekreation. En F$gärd som vidtogs var att

muddra sjön Laduviken som höll på att växa igen.

uu Lite Stockholmiana på nära håll, S Kuylenstjerna s. 4
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Gyttjan från den uppmuddrade sjön lades ut över området och bildade en grogrund for vackra

och gröna gräsmattor. Därefter har en kontinuerlig upprustning på området skett.56

Från allra forsta början var det främst vetenskap inom jordbruk och trädgårdsskÖtsel som

bedrevs. Den äldsta institutionen på området är därFor Lantbruksakademin som grundades

1811(se karta sid 16). Initiativet till akademin kom från Kung Karl Johan som ansåg att det

svenska jordbruket var allt for primitivt och måste fornyas. t'. Syftet med lantbruksakademin

var att utveckla kunskaperna i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Frescati med sina

stora orörda markområden sågs som det perfekta experimentalområdet. FörsÖksodlingarna

började forst i en liten skala vid Stora Skuggan i nära anslutning till Edelcrantz sommarresi-

dens. En av de forsta institutionerna med koppling till Lantbruksakademin var Experimental-

fältet med tillhörande byggnader. De mångfaldiga odlingama i kombination med tillhörande

viixthus, ladugårdar, redskapsbodaq matsalsbyggnader, lantarbetarbostäder och foreståndsvil-

lor skapade tillsammans en lantliga atmosfär. Vegetationen bestod av lövträd, ekaq almar,

kastanjer och runt odlingsfiilten planterades häckar av olika demonstrationsarter. Entr6n till

Experimentalfiiltet utgjordes av den vackra gjutgärnsgrinden BIå Porten som hade transporte-

rats hit från Södra Djurgården dit den sedan blev tillbakaflyttad omkring 1960.

Runt år 1860 fick jordbrukslandskapet i Frescati en ny utformning. Stora områden fick nu en

mer parkmässig karaktär. Experimentalfriltet ändrades till att bli ett mönsterjordbruk. En

mängd nya byggnader uppfordes for att tillgodose de nya behoven. Exempel på nyupprättade

byggnader var lantarbetarbostäder, ladugårdar och ett gasverk for lantbrukskemiska labora-

toriet. Trävillorna Gula villan och Greenska villan byggdes for trädgårdsdirektören och for

intendenten. I samband med organisationsforändringarna inom lantbruksakademin i början av

1900-talet delades området i två delar. Den ena delen, den större, kom att tillhöra Centralan-

stalten for forsöksverksamhet inom jordbruket. Den andra delen, den västra, kom att dispone-

ras av akademien. På den västra sidan byggdes ett jordbuks och fiskerimuseum som invigdes

1907. Efter delningen av området skedde det inte några nämnvärda foriindringar i den fysiska

miljön på experimentalftiltet. Däremot skedde det stora forändringar på de närliggande områ-

dena. Mellan åren 1907 till 1916 skedde utbyggnader av "Vetenskapsstaden" i Frescati.

Byggnader som upplordes var Riksdagsmuseet, Vetenskapsakademiq Nobelinstitutet flor

fysikalisk kemi, Skoghögskolan och Veterinårhögskolan (se karta sid 16 , 23,3?).

uu Från en karta från svenska orienteringsftirbundet 1996
u' Norra Djurgården på 1860-talet, S TJerneld s, 9
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Efter forhandlingar mellan staten och Stockholms stad på 1930-40-talet fortsatte byggandet

av institutionsområdet. Vad som därefter skulle hända med Experimentalfiiltets framtid var

det ingen vid den htir tiden som kunde uttala sig om. Djurgårdnämnden hade haft tankar på att

upplåta marken for ytterligare bebyggelse. Exploateringsfrågan av djurgårdsmark aktualisera-

de i samband med 1947 ärs dispositionsplan for hela Norra Djurgården. I den framkom planer

pä att tillåta uppforandet av lamelliknande byggnader på Experimentalfiiltet. Något som kom

att forverkligas cirka tjugo år senare. fuet därpä 1948 anhöll Stockholms högskolors re*tor-

skonvent om större markreservationer for framtida universitetsexpansion. Marken som var av

intresse for detta ändamål var Experimentalfiiltet. Tio år senare skulle planerna på att byggu

ett universitet vid Frescati bli verkliga.'8 Experimentalfiiltet som tidigare hade betraktats som

ett avlägset jorbrukssamhälle uppmärksammades nu mer än någonsin. Från mitten av fiirtiota-

let hamnade ftiltet i fokus for framtida expansions planer.

5.2 Frescati - Stockholms universitet

Namnet Frescati kommer från Gustav III:s italienresa på 1700-talet. Sydöst om Rom besökte

han en liten stad som hette just Frescatise . Varfor valde man att forlägga Stockholms nya uni-

versitet på Frescati? (Se karta sid 32) Experimentalftiltet ansågs som ett lämplig område for

nyexploatering eftersom där inte fanns någon bebyggelse med särskilt högt värde. Dessutom

uppmärksammades att Djurgårdsnämnden sedan en tid tillbaks hade reserverat lantbruksaka-

demins experimentalfiilt for vetenskapliga institutioner. Området var stort och skulle darfor

även kunna bereda utrymme for studentbostäder. Allt detta talade for att bygga det nya uni-

versitetet vid utkanten av staden istället for att bygga ut det befintliga universitet som låg i

centrala stan6o . lg5g slöts ett avtal mellan staten och Stockholms stad om att universitetet

skulle flytta ut till Frescati från att tidigare ha legat i innerstan. I samband med detta beslut

lades grunden till en konflikt vad gäller placeringen av institutioner på Norra Djurgår-

den.6l Frescatis lämplighet ifrågasattes egentligen aldrig och det fanns heller inga andra områ-

den att välja bland.

När beslutet hade fattats om att det var på Frescati man skulle forlägga universitetet, kom den

stora centrala frågan att gälla hur universitetet skulle utformas.

u' Stockholms universitet 1878-1978, F Bedoire s, 173-184

'n Norra Djurgården på 1860-talet, S TJerneld s, 9
uo Stockholms universitet, F Bedoire s, L70-173
u' Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 175
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Förhandlingskommit6n foreslog att utformningen av Frescatiuniversitetet skulle avgöras ge-

nom en allmän arkitekttavling. Detta for att komma fram till ett rationellt och ekonomiskt

bygggnadssätt. Djurgårdsnämnden underströk vikten av att markomrädet inte kunde göras

större och att man i planerandet skulle ange på vilket sätt man skulle kunna utnyttja marken

mest effektivt. Djurgårdnämndens olika påpekanden berodde säkerligen pä att nämnden från

allra forsta början forespråkat en utbyggnad av universitetet i innerstan.

Id6n till att bygga universitet i en ytterstadsdel hade hamtats från amerikanska campusuni-

versitet. Campusidealet var att blanda de vetenskapliga inrättningar med studentbostäder och

olika serviceverksamheter. En känsla av att ha staden inom räckhåll skulle också infinna sig.

Värderingar man ville uppnå var koncentration, täthet och urbanitet. De amerikanska mönst-

rena togs endast med i en begränsad utsträckning vid bygget av Stockholms universitet. Vis-

serligen finns det klara likheter med de amerikanska campusområdena, både vad det gäller

servicemöjligheter och bostadsinrättningar. Det finns ändå en mängd awikelser. Studentbo-

städerna vid Lappkärrsberget är t.ex. inte lika tydligt sammankopplade med universitetbygg-

naderna.62 Byggnadsstyrelsen lade 1963 fram den utbyggnadsplan som skulle ligga till grund

for genomforandet av Frescatiuniversitetet. Byggplanen hade utarbetats av arkitekten David

Hellddn som byggnadsstyrelsen hade utsett till vinnare i arkitekttävlingen. David Hellddns

forslag var att upprätta ett universitet som skulle kosta cirka 300 miljoner kronor och rymma

cirka 15 000 studenter. Det universitet vi idag kan se är resultatet av Helld6ns ritningar. De

olika institutionerna fordelades in i ett höghuskomplex som kom att ligga i söderläge därav

namnet Södra husen. Höghusen består av sex åttavåningars lamellhus som alla är samman-

kopplade med en 24L meter lång länga i tre våningar som vetter mot norr. Huskropparna är

byggda med exakta geometriska volymer vilket skapar en känsla av sträng konformism. För

bryta det monotona intrycket och avmaterialisera de stora fyrkantiga byggnadern a, har husfa-

saderna klätts med skimrande glasskivor. De ska fungera som speglar mot himmeln och grö-

nområdena. En känsla som lätt infinner sig är att byggnaderna inte har anpassats till en den

historiska miljön.

I byggplanen ingick det att alla äldre byggnader på området skulle rivas forutom experimen-

talfältets huvudbyggnad, det sk Bloms hus, vilket idag tjänstgör som universitetsforvaltning.

u' 
Stockholms universitet, F Bedoire s, 170-173
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För att tillgodose framtida kommunikationsbehov planerades två stora parkeringsdäck i ut-

kanterna av området och en planerad anslutning till tunnelbanan.63 Sodra delen av Stock-

holms universitet stod fiirdigbyggt i december L971" I samband med att man höll på att bygga

Södra huset passade man på att bygga om lanbruksakademins museibyggnad till att bli en

provisorisk studentrestaurang den i dag kallade "Lantis". Aven Lantis ritades av arkitekten

Helld6n. I anslutning till Södra huset byggdes några år senare ett tillhörande bibliotek.

Efter utbyggnaderna av Södra huset har området vuxit sig ännu större och skapat ytterligare

foråndringar i kulturlandskapet. Idag utgör campusområdet en blandning av nybyggen och

gamla kulturhus. På området finns fortfarande fragment kvar från experimentalfiiltets odling-

ar. Djurgårdens tall och blandskog och ett dussintals gamla träbyggnader har trots alla ut-

byggnadsplaner ffitt stå kvar. Om man går mot Södra huset med dess tillbyggda biblioteket

och har tunnelbanestationen i ryggen ser man på vänster sida Arrheniuslaboratoriet, en insti-

tution for högre kemisk utbildning och forskning som byggdes 1971-1973. När byggnaden

projekterades utgick man frän samma ftirutsättningar som gällde wd upprättandet av Scidra

huset. Kraven ställdes hogt gällande det industriella utforandet. Marken skulle utnyttjas så

effektivt som möjliE med tanke på eventuellt senare utbyggnader.un Mitt på Siltet låg ett litet

rött hus som en gång tjänade som experimentalältets botaniska institutionsbyggnad. I sam-

band med att man upprättade biblioteket revs huset. Söder ut står Gula villan, ett hus som

idag utnyttjas av studentkåren. Ett hus som tidigare nämnts iir Fredrik Bloms som idag

tjänstgör for universitetets forvaltning. Även det gamla lantbruksmuseet står kvar och'utnytt-

jas idag som lunchrestaurang. En annat välkänt gammalt hus är den röda professorsvillan som

ligger granne med Södra huset. Det är den enda professorvillan från 1907 som finns kvar.

Norr om tunnelbanestationen ligger två byggnader i mörkt tegel. Det är forskningsinstitutet

for atomfysik. Öster om universitetets norra instituionsområde byggdes T940-44 statens vete-

riniirmedicinska anstalt. Till dessa byggnader tillkommer även de institutioner som byggdes i

början av seklet dvs Riksmuseet och botaniska institutionen som ligger vid Lilla Frescati på

andra sidan om Roslagsbanan.65

I dag har Arreniuslaboratoriet fätt en ny granne, det senaste tillskottet till campusområdet, det

så kallade Geovetarhuset från 1997.

u' 
Stockholms universitet, F Bedoire s, 200

un Stockholms universitet, F Bedoire s, 206
oo Stockholms universitet, F Bedoire s,213-220

t

37



t

L

Institutionerna som fått flytta in i dessa moderna lokaler är de sista som flyttat ut till Frescati

från innerstan. Redan från det att man beslutade om att bygga ett nytt universitet på Frescati

lovade man lokaler till den geovetenskapligainstitutionen' Nästan fyrtio år §enare står alltså

huset på plats. Geovetarhuset byggdes 1997 päGreens kulle' Namnet på kullen är hämtat från

Sven Green som var trädgårdsdirektÖr på experimentalfriltet i slutet av 1800-talet' Sven Gre-

ens bostad, en grön trävilla är kvarvarad och är i dagplacerade (inklämd) mellan Geovetarhu-

set och Arreniuslaboratoriet. I det huset bedrivs idag arkeologiskt forskningsarbete' Den Gre-

enska kullen var ett naturrikt området- Här viixte en mängd sällsynta växter både vilda och

naturaliserade. Det var ett av de fä områdena som fortfarande hade spår kvar från experimen-

talfiiltetstid. Beslutet om att forlagga det nya Geovetarhuset just på denna gröna kulle fatta-

des hösten 1987, pä ett internt informationsmöte som byggnadsstyrelsen höll i' Detta möte

kom att ffi stor betydelse for framtiden. På mÖtet presenterades den översiktsplan som hade

utarbetats flor institutionsområdet på Norra Djurgården- I planen framgick det att en mängd

nya byggnader var planerade på området. Både nya institutioner, bostäder och kontor' Sam-

manlagt skulle byggprojekten på Norra Djurgården öka med 70Yo. Detta blev startskottet for

Henrik Waldenströms engagemang for Djurgårdsmarken, Haga och Ulriksdal. Dessa tre na-

turområden betraktade han som ett sammansatt grönt stråk som sträckte sig genom hela sta-

den. Han fick i uppdrag av Ståthållarämbetet att utreda forutsättningarna for ett naturreservat

på Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal, vilket är de markområden som ligger inom

Ståthållarämbetets markdisposition. Henrik WaldenstrÖms rapport " Ekoparken - salrtman-

hängande natur och kulturpark i storstad" presenterades for riksdagen i slutet avjanuari 1991'

Vidare kom Världsnaturfornden att satsa på Projekt Ekoparken. Ett stort antal miljöorganisa-

tioner bildades som alla ville motarbeta fortsatta ingrepp på området. Begreppet Ekoparken

var numera i många människors munnar ett vedertaget begrepp- Målet var att fa detta område

s§ddat från iinnu mer ingrepp och lor detta skulle det krävas ett regeringsbeslut' I december

1993 lade dåvarande miljoministern Görel Thurdin (c) fram en ny departementspromemoria i

vilket begreppet nationalstadspark for forsta gången lanserades. Ett år senare fattades beslutet

i riksdagen om att inrätta en nationalstadspark- Den nya lagen som skulle s§dda Ekoparkens

från fortsatt exploatering hade nu inftrts.66
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5.3 Slutsatser

Citatet "Exploatering av Djurgårdsmark for såväl statliga som enskilda bebyggelse fÖreslås

vara i allt väsentligt avslutade" kommer från 1963 års dispositionsplanen. Riksdagen anslÖts

sig till forslaget 1954. Därmed trodde man att alla exploateringshot en gång for alla var borta.

Trots avtalet fick inte Djurgården eller Haga-Brunnsviken något formellt skydd vilket resulte-

rade i att exploateringen på området kunde fortsätta67. De massiva utbyggnaderna har inte

minst kunnat iakttas på Frescati. Utbyggnaderna av Stockholms universitet beror pä att anta-

let studenter har ökat till det dubbla mot vad universitetet från början planerades for. Frescati

utsågs till universitetsområdet på grund av områdets storlek och lage. Dessutom hade Djur-

gårdsnämden sedan en tid tillbaks reserverat området for vetenskapliga institutioner.

Vetenskapsstaden som från borjan var ett experimentalfiilt for odling utgörs i dag av det

största hotet mot Ekoparkens natur. I samma takt som området expanderar i samma takt

kommer biltrafiken öka. Trots den nytillkomna lagen upphör inte konflikterna rörande veten-

skapsstaden. Nationalstadsparkslagen innebär att landskapet inom nationalstadsparken inte fär

forändras så att det skadar natur och kulturvärden. Kammarrätten gav ändå Stockholms uni-

versitet lov att upprätta en ny institution for geovetenskap. Varfor ? Förmodligen ör att

Stockholm stad hade beviljat universitetet bygglov innan beslutet om nationalstadsparken var

fattat. "Bygglov som redan är girrna kan vi inte göra något åt". Citatet kommer från lands-

hövdingen Ulf Adelsohn från ett tal som han holl i samband med invigningen av national-

stadsparken.6s

6 Sammanfattning

Vad jag har forsökt redogöra for i denna uppsats är hur kulturlandskapet på Norra Djurgår-

den i Stockholm har forändrats under de senaste hundra åren. Mitt syfte var att besvara frå-

gorna hur och varlor det skett forändringar på området. Kortfattat kan man säga att de stora

ft)rändringarna under 1900-talet på Norra Djurgården kan delas in i tre tidsperioder:

'Från 1890 fram till 1950-talet skapades de stora industriella områdena. [Ijorthagen, Fri-

hamnen och Vartahamnen (se karta sid 16).

'Från 1930 fram till 1960-talet byggdes bostadsområdena Gärdet, Hjorthagen och Ekhagen(

se karta sid 23).

u' Ekoparkerl G Brusewitz H Ekman s, 177

" Ekoparken, G Brusewitz H Ekman s, 185-190
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'Från slutet av 1800-talet till 1930-talet pågick den lorsta utbyggnadsperioden av hÖgskolor

dar bla Experimental fältet, Tekniska högskolan, VeterinärhÖgskolan, Vetenskapsakademin

uppfordes. En andra utbyggnadsperiod startade 1960 och pågår än på 1990-talet. Till denna

period hor Stockholms universitet vid Frescati (se karta sid 32).

Jag har i min uppsats redogjort for orsakerna till dessa foriindringar. Det kan sammanfattas

enligt foljande:

' Industriområdena

I Sverige pågick en industriell utveckling samtigt som Stockholms invånarantal Ökade. Stock-

holm var i behov av en moderna hamn for de ökade sjötransporterna. Därlor togs det ett be-

slut 1879 att Stockholms stad skulle bygga en hamn vid Vartan. Läget for hamnen ansågs

vara mycket strategisk rätt. En järnväg drogs genom staden fram till Värtahamnen. I samband

med att invånarantalet i staden ökade växte även behovet av ett större och mer effektivt gas-

verk. Hjorhagen som låg nära hamnen och vål anslutet med den nya järnvägen utsågs därfor

till den ultimata industriförorten. Området kunde åven erbjuda framtida expansionsmöjlighe-

ter.

' Bostadsområdena

I början av 1930-talet var staden i behov av en kraftig expansion av lägenheter. Malmarna

ansågs vara färdigbyggda och staden såg sig om efter mer mark att bebygga. Området på

Girdet sågs som fordelaktigt på grund av att området var helt obebyggt. Dessutom var mar-

ken viird mycket pengar vilket staden var i stort behov av. I början av 1930-talet tilläts staden

att sälja ut mark for bebyggelse. Tanken var att bygga ett stort antal lägenheter utifrån tidens

byggideal, funktionalism.

Ett ideal for många barnfamiljer under 3O-talet var att finna ett boende i naturnära områden

men i stadens närhet. Ekhagen blev ett exempel på ett sådan bostadsområde. Anledningen till

att Ekhagen valdes for bostadsbebyggelse var att tomten var relativt läuköpt och tomtpriset

var lågt då området låg i stadens periferi. Priset möjliggjorde for den bebyggelse som efter-

soktes. Tanken var att området skulle vara självlorsörjande med tanke på avståndet in till sta-

den.

' lnstitutionsbältet

När Stockholm planerade for expansion av universitetet sågs ett ideal i de amerikanska cam-

pusområden. Ett sådant kräver stora ytor och nära anslutning till staden. Frescati som sedan

tidigare hade blivit utlovat till Stockholms universitet upp§{lde de kraven.
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Området var vid 60-talet borjan obebyggt och dessutom relativt billigt. Av dessa anledningar

utsågs Frescati som den rätta platsen flor framtida universitets expansion.

Förändringsmönstret har i uppsatsen redovisats och illustrerats genom fyra olika kartor. Här

sammanfattades innehållet i dessa kartor.
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Fig. I
I slutet av 1800-talet finns fortfarande ett
sammanhängande grönområde utaniör sta-
den. Bebyggelsen är koncentrerad kring
Brunnwiken. Även en märkbar industriell
utveckling kan Sdas kring Hjorthagen och
Värtahamnen.
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Fig.2
Vid 1940-tålet har både staden och indus-
triområdet vid Lilla Viirtan hunnit växa sig
in i staden. En mycket tydlig framviixt zir

Gårdestaden. Även bebyggelsen kring
Brunnsviken har ftir?indrats.
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Fig. 3

Kring Brunnwiken syns en tydlig uppsplitt-
ring av gönområdena. Den som en gång var
ett sammanhängande grönområde har nu

reducerats till små öar av vegetation. Områ-
det domineras av byggnader, motorvägar och

industriområden.

Fig. 4
Hur landskapsbilden över Norra Djurgården kan

kömma att se ut i framtiden år oviss. Om de

töreslagna exploateringsingreppen genomftirs

kornmer de kvarvarande grönområdena att krympa

ytterligare i storlek. Avgörande ftir framtidens

ftirändringsmönster i parken hånger på hur den

nyinstiftade nationalstadsparkslagen kommer att

tolkas.
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Fig. 5

Kartan illustrerar hur exploateringen brett ut
sig under de senaste hundra åren. De helsvarta
partierna på kartan visar bebyggelsen på Norra
Djurgården år 1891. Det fläckade området visar
hur pass mycket av marken som hunnit bli exp-
loateriat fram till år 1991.

7 Avslutning

Några funderingar som uppkommit medan jag skrivit denna uppsats rör bla kring våra svens-

ka kungar och deras makt att kunna påverka samhiillsbilden. Hur hade den kungliga Djurgår-

den sätt ut i dag om inte de svenska kungarnas enskilda intressen fätt styra i den grad som de

gjorde? Ytterligare en fundering kretsar kring de exploaterade områden på Norra Djurgården

som tillkommit under de senaste hundra åren. Varlor man byggde där män byggde har jag

forsökt belysa med denna uppsats. Vad jag däremot har saknat i mina studier åir alternativa

byggområden. Områden som skulle kunna uppfylla samma funktion men som kanske låg läng-

re utanfor stadskiirnan. Hur hade utvecklingen kommit att se ut då? Anledningen till varlor

det aldrig forekom några alternativa byggområden i planeringsprocessen är kanske att viss

mark på området sedan en längre tid, var reserverad for vissa endmåI, ex Stockholms uni-

versitet. En annan fundering är kring alla de motioner som med tiden har skrivits for att s§d-

da området mot fortsatt exploateringsingrepp. Varfor togs det aldrig någon större hänsyn till

dessa?
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Hade behovet av en Nationalstadsparkslag varit så stor i dag, om man tidigare hade varit mer

framsynt och vidsynt for att forstå vilka faror som väntade om man inte stoppade exploate-

ringen i tid? Från och med den I januari 1995 är det definitivt slut på allt byggande i området.

Byggnationer som kan skada områdets kultur- och naturvärden ffir inte längre genom{öras.

Vad som innebiir med ordet "skada" är det fortfarande tvä är senare ingen som riltigt vet.

Vad händer den dagen området kring Värtahamnen inte lägre ffller sin dagliga funktion.

Kommer området som i dag ligger utanfor Nationalstadsparkens gränser, då att ffi ingå i Na-

tionalstadsparken eller kommer staden lagga beslag på området. Anta att området ffir ingår i

Nationalstadsparken. Hur ska man då på basta sätt forvandla området så att det inte "skadar"

områdets kultur- och naturrikedomar. Hur ska det bli med Norra Länken? Vilket skadar mest,

halvfrirdiga vilande projekt eller en nedgrävd tunnel? Med andra ord tycks det for mig återstå

många frågetecken kring den nya lagen. Men framforallt det som jag kan påvisa med denna

uppsats så hade lagen aldrig behovts om historien hade sett annorlunda ut.

På området Norra Djurgården har det under en lång tid skett stora exploateringsingrepp. De

största ingreppen skedde dels på 30-40-talet och dels på 60-talet och en bit in på 7O-talet. För

att inte skapa en allt for stor uppgift valde jag att inte studera alla forändringsobjekt på områ-

det. Det bör därfor ändå sågas att forutom dessa tre områden som jag redogör lor flnns det

ytterligare intressanta exploateringsområden där man skulle kunna studera orsak och verkan

på landskapsbilden. Exempel på dessa områden är Fysikum, Aula Magma, Storängsbotten,

Albano. Ett annan infallsvinkel skulle kunna vara att studera trafiknatet och de stora vägpro-

jekten som går genom hela landskapet.
(t--
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