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Seminarium på Stockholm stadsmuseum 6 maj om konsthistorisk
värdering av grönområden. En metodutveckling. Tessinsalen 9.00

Jag tänkte börja mitt anlorande med aff ftirsöka svara på frågan : Vad
är park for något? - for att därefter göra en kort genomgång av
Stockholms parkers historia - och som avslutning peka på vad jag ser

som värdefullt att satsa på.

Park, cir i motstats till gata, torg och bebyggelse, i stdndig ftrcindring
och lcrciver kontinuerlig vård.

Det är parkens både främsta problem och även dess tillgång. Parken
kräver omsorg och det kostar. Förändring och vård skapar intresse och
är en forutsättning for trivseln. Park är en underhållsanläggning

Allmän park alstrar inga intcikter och dr tillgdnglig ft, alla dygnet
runt och stciller inga andra krav cin allmrin ordning.

Mcinni s kan far i p arken s inne s upp I ev el s er, kultur, r e kr e at i on, hcil s a,

umgcinge eller enskild ro. Detta kan inte vcirderas i pengar. Park cir
dcirfir det mest demokratiska som finns och faktiskt kitt att slarva med.

Att anlagd park kräver underhåll är lätt att ftirstå. Det handlar ju om så

synliga saker som rensning, ansning, gräsklippning och vattning.

Men även naturpark behöver ett ständigt underhåll. Det är mycket svå-

rare att inse. Illa underhållen naturmark ffir dålig respekt och inspirerar
till skadegörelse. Samma gäller anlagd park.

-o-

Det var litet om vad jag ser som parkens uppgift och problem. Nu helt
kort något om Stockholms allmänna parkers historia.

Det började forsikigt i mitten av 1700-talet att Kungsträdgården och
Humlegården uppläts till allmänheten.
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Tack vare att Adolf Fredrik och Gustav III var ointresserade av jakt
kunde Djurgården bli tillgänglig. Vi minns gärna alla Bellmans visor
om Djurgården.

1832 får staden sin forsta allmänna park, Strömparterren. Iugo år se-

nare utökas det med Berzelii park. De blir populära for besök, inte

minst tack vare serveringar och musikkapell.

Sveriges Trädgårdsforening, som bildades 1832, öppnar något tiotal år

senare Barnhusträdgården vid Drottninggatan for besökare och anord-

nade där en wauxhall, en festlokal, och likaså i en Kungsträdgården

som ftireningen även skötte.

Dessa centrala parker blir de bättre borgarnas mötesplatser, arbetarena

fick vänta. Serveringar och kulturinstitutioner finner här snart sin plats'

Dramaten vid Kungsträdgården, Kungliga biblioteket i Humlegården,

Berns salonger vid Berzelii park.

Underhållet av parkerna sköttes av enskilda entreprenörer men det var

ett ständigt klagomål. Det resulterade i att staden beslöt attta över

vården och anställde en stadsträdgårdsmästare.

Så blev Alfred Medin 1869 forst i tjänsten. Han lyckade väl, blev po-

pul2ir, fick ökade anslag och skapade en institution' Särskilt hans

tlomsterplanteringar i Kungsträdgården rönte stor uppskattning'

Han fick nu även genomfora det parkprogram som Albert Lindhagen

skisserat i 1866 års plan. Daniel Mtillers lärobok 1858 Anvisningar att

anlcigga och underiåtto Trcidgårdar blir nu rådande i cirkaT} årr

framåt.

Mtiller var trädgårdsforeningens
dess skola.

forste foreståndare och även lärare i

Medin hade just genomgått trädgårdsforeningens skola och lärt sig hur

nya parker slulle anläggas i den då gängse tysk-engelska stilen' Man

pänr,iO. jord över hela områdena och planterade och byggde gångar'
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1906 efterträds Medin av MauritzHarnmarberg. Han fortsätter i sam-

ma anda men påverkas även av nya tidens tankar om natur.

Nya krafter är nu också stadsingenjören Herman Ygberg och stadsar-

kitekten P O Hallman. De såg parken som en viktig del av staden. De

börjar fora in trädgårdsstadstänkandet i sitt arbete. Ebeneser Howard
med Garden Cities of Tomorrow 1902 är nu inspirationskällan

Nu sker det stora upphandlandet av stadens kringliggande stora egen-

domar for att där skap aträdgärdsstäder som Enskede, Åppelviken och

Ålsten for att nämna nägra. Tankegånganamed öppna kvarter påver-

kar även innerstaden som Röda Bergen, Lärkstaden, Helgalunden.

Margaretaparken i Enskede far ses som typisk for villastaden och Ebe-

neser Howards idöer

1909 ser Ygberg till att det parkfattiga Vasastaden får tillgång till Bel-

levueparken och tecknar arrendeavtal med staten.

1916 öppnar han Haga for stockholmarna efter överenskommelse med

slottsftirvaltningen om bidrag till skötselkostnaden. Man drar nu ut

spårvagnlinje 3 attviinda vid Haga Södra.

Ig25 får äntligen Anna Lindhagen till stånd en önskad stadsplanetäv-

ling for Fredhäll diir hon fick staden att frångå byggnadsstadgans höga

exploateringskrav. Hon såg fram emot möjligheter till mer park och

grönska.

Tävlingen blev en framgang for en öppnare bebyggelse med stad i
parkistiittet for park i stad. En stor areal reserverades for den blivande

Fredhällsparken.

1926 publicerar Rutger Sernander boken Stockholms natur som resul-

tat av fastighetsnämndens uppdrag- Han lanserar en smått revolutione-

rande syn på park och natur. Den ligger helt i tidsandan'

Sernander fordömer Medins och Hammarbergs parker typ: Vasapat-

ken, Vanadislunden Tantolunden.
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Nu skall man ta till varanaturen. Typexempel är Ålstensparken med
Ålstenslunden och Ålstensskogen. För parken skapades gräsytor och
stödplantering medan i skogen enbart stigar.

Rutger Sernander talade varmt ftir bevarande av alla stränder så orörda
som möjligt, särskilt utefter inloppet från Saltsjön och Mälaren.

Han föreslog vidare inrättande av större friluftsområden så kalla-
de "folkparker" som Judarn-skogen och Nackareservatet.

Maurtiz Hammarberg hade svårt att hänga med i utvecklingen. Han
deltog inte, som han forväntades, i den allt livligare parkdebatten. Han
blev även kritiserad ftir att inte ftrlja med i parkkonstens utveckling.

Staden insåg nu att var det dags att'd,rirdra inriktningen på stadsträd-
gårdsmästarens profession. Den måste bli mer arkitekl- och

stadsplaneinriktad.

193 6 utnämndes arkitekten O svald Almqvist till stadsträdgårdsmästare.

Nu sker stora forändringar i parkens program vilket Almqvist publice-

rar i en skrift 1937, Stockholms parkankiggningar.

Påverkad av Sernander foreslå'r han, att bebyggelsen i de nya ftirorter-

na skulle inlemmas i ett sammanhängande nät av naturpark, helst av

en bredd på 50 meter, som omsluter de olika bebyggelsegrupperna.

Håir har vi upphovet till det vi idag kallar for Stockholmsmodellen.

Naturmarkerna skulle innehåll a anlagda lekplatser, vilplatser, garna

med blomstergrupper, idrottsplatser samt gångvägar till skolor och

centra. De skulle alla ha kontakt med strandområdena där de viktigas-

te parkerna skulle anläggas. Även trafikleder skulle inrymmas i nätet'

TITF invigs de forsta två lekplatserna med personal, i Björns Trädgård

och'i Vasaparken. Stor uppskattning. Detta kom därmed Stina Wret-

lind Larsson att utveckla till parkens största avdelning-
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Som exempel på en såirskilt anlagd park foreslår Almqvist en helt ny
anläggning i den gamla plantskolan på Söder vid Hammarbyhamnen.
Den skulle ju flytta till Haga och trädskolan till Enskede.

Almqvists ftiresl agna park skulle sedan leda vidare till Eriksdalslun-
den. Den skulle bli Söders paradpark men den fick han inte gehör for.

Fredhällsparken skulle också ha särskilt anlagd park som kunde kny-
tas ihop med Kristineberg och nå ända till Ulvsundasjön. Men den

blev istället hoplänkad med Rålambshovsparken.

Med sig från sitt arkitektkontor hade Almqvist Erik Glemme, som

med stor konstnärlig skicklighet kom att verka i tjugotre år inom
parkväsendet.

Han blev den stora parkkonstnären. Hans mål var att aldrig upprepa
sig och kom ständigt med nya ideer.

Erik Glemme bryter något mot tidsandans funkis mot ett mer roman-

tiskt synsätt och som blir parkens signatur under hans tid. Han åstad-

kommer många stora konstverk. Tyvärr har flera av hans verk for-
vanskats på grund av brist på underhållsmedel.

Arbetsstressen inom parkavdelningen på Gatukontoret passade inte

Almqvist varfor han sade upp sig och slutade efter endast två år-

1938 övertar Holger Blom stafettpinnen och genomftir det parkpro-
gram som Sernander och Almqvist skissat.

Han har stor medial formåga och får såväl stockholmarna som politi-
kerna med sig i hans omfattande utbyggnad av Stockholms parker,

främst i de nya fororterna.

Hans program finns att läsa i Byggmästaren siirtryck 1946 nr 16. Vi
kiinner igen Bloms fyra centrala meningar illustrerade med kastanjk-

vistar:
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Parken luckrar staden.
Parken ger plats ftr friluftsrekreation.
Parken dr samlingsplats
Parken bevarar natur och kultur.

Blom startar på slutet av ffrtiotalet en viktig parkteaterverksamhet och
samarbetar med filharmonikerna ftir konserer samt inspirerar till konst
på stan. Inte längre kungar och gubbar. Vi får nu ett konstråd.

En verkligt skicklig medarbetare till Blom var inspektören och arbets-

ledaren Alfred Jonselius. En sådan tir viktig, men Holger Blom hade

även stor tur. Med socialdemokraterna i regeringen fick godsägarna

ute i landet allt mer tyngande skatter for sina gods.

Många blev tvungna att avvecklade sina park- och trädgårdsanlägg'
ningar. De friställda parkarbetarna och trädgårdsmästarna fann en

rsträllplats i Stockholms parker.

Deras skicklighet gav ett särskilt lyft for Holger Bloms parkavdelning
och Stockholm. Stockholms parker kunde nu dra turister.

Holger Blom gick i pension 1972. Tio år senare började radikala om-

organisationer av stadens parkväsende. Den känns ännu inte ftirdig så

jag stannar här.

-0-

Jag vill avsluta med nägrafunderingar kring vad jag ser som av värde

ftir framtiden.

Viktigt X att inse: Att park är en mycket vihig del av stadsbygden,

och att park aldrig rir /tirdig. Den vcixer, den åldras, mcinniskans ef-

terfrågan och behov cindras. Den måste leva med i nuet.
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Inom dessa ramar måste också parkens konsthistoriska viirden kunna
hållas vid liv.

L

L

L

L



Ur bevarandesynpunkt vill jag nog främst sätta strandpromenaderna,

och särskilt de som åstadkoms efter avtal med Djurgårdsft)rvaltningen

Kungsträdgården och Humlegården och de flesta innerstadsparker äir

självklart helt omistliga liksom Gärdet och hela Djurgården.

Speciell är Norrmälarstrandspromenaden, ihopkopplad med Fredhäll-
Rålambshov- Smedsudden. Almqvist påbörj ade den medan Glemme

fick iiran att fullborda den.

Andra stråk av betydelse men inte alltid de skönaste men viktiga i
stadsbyggnadskonsten och parkbyggandet är Gubbängsftiltet, F arsta-

ängen, Årstalunden, Olovslund, Judarnskogen, Igelbäcken med det

stora Järvaftiltet och naturligtvis Haga-Brunnsviken-Ulriksdal som nu

är s§ddad i lag.

Haga-Brunnsviken-Ulriksdal har en alldeles egen viktig roll i parkhi-

storien. Den speglar den svenska trädgårdskonsten från när det började

fram till våra dagar även om vår tid iir svagast ftiretedd-

Jagvar på min tid starkt engagerad i den frågan, entusiastiskt pahejad

av Gösta Selling, som redan i sin ungdom insett dess stora betydelse.

Sådana entusiaster är viktiga.

Bengt Edlund
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