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De dldsta tecknen på invånare i parken är

gravar från Bronsåldern, r5oo-5oo f Kr,

vid Stora Lappkärrsberget och rrid

Oxbergsbacken norr om Husarviken.

Strandlinjen låg vid den tiden ca14 m
hogre upp än i dag och det mesta av

Ekoparken låg under vatten. Vid Uni-
versitetet, norr om Husarviken och vid
Kaknäs finns stensättningar och gravar

från järnåldern, too f. Kr. - rooo e. Kr.

Utgrävningar nyligen vid Haga Norra
trafikplats visade på en intressanr befäst

by från ca 4oo e. Kr. Stockholmstrakten

var då ett skärgårdslandskap med en

strandlinje 5 m hrigre äin idag. Det fanns

en vatten6rbindelse wdrs över Gärdet

mellan Kåillhagen och Frihamnen.

Laduviken och Uggleviken var djupa
havsvikar.
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Valmundsön, d v s

Södra Djurgården,

ägdes till stora delar

av Magnus l^adulås

på rz8o-talet. Han

skänkte marken till
Klara kloster som

kom att bli den

störste markägaren

med agor som omåttade dagens Norrmalm, Öster-

malm, Lill-Jansskogen och Hjorthagen. Svartbrödra-

klostret dgde traken norr ddrom och vdlgörenhets-

inrättningen Helgeandshuset marken vid dagens

Ekhagen upp till Åls*iket.

Valmundsön var dock av suategisk betydelse ftir

Stockholms forwar och Karl Knutsson bytte tillbaka

den fran klostret 1452. Sedan dess har den ägts och

disponerats av kungen. Då hovet kom att vistas mer i
Stockholm behövdes en gård ftir dess ftirsörjning.

Gården hette Vädla och låg norr om nuvarande

Djurgardsbron. Ägorna var dagens Ladugrdsg*de.

På gårdarna bedrers främst boskapsskötsel och

markerna användes ftir bete och slåtter. ÅLrarn" rrar

små och man odlade framst korn och råg. Fisket

runtomkring var också mycket givande.

Gårdsnamn som vi känner igen idag dr Kaknas och

Husarna. Laduviken och l,adugårdsgdrde har sina

namn efter kungsladugårdarna.

Gustav Vasas lqykoreduktio n t5z7 gorde slut på

klostrens markinnehav. Även Helgeandshusets gård

Helgeandsliderne norr om Laduviken drogs in.

I norr var Brunnwiken en vik fram till Medeltiden,

då den nästan blivit en insjö p g a landh<ijningen.

Vattenvägen Brunnsviken-Edsviken var den viktigaste

uansporwägen både sommar och vinter. Landw?igen

mot Uppsala gick på den dominerande Brunkebegs-

åsen. Ddr kunde man ftrdas tomskodd. Låings slut-

ningarna ånns boplatser. Namn vi känner idag var

tidiga byar; Bergshamra, Överjärva, Mellanjä.rva,

Nederjärva och Frösunda. Järva kommer av grus,

sandbank. Namnet Haga kommer avhagel

prdsthagen och betecknade eft torP under Solna

Pastorat.
Knk"" var alltså även hdr den store mark'ägaren

fram till Gustaf Vasas reduktion.
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I slutet av rJoo-talet hade Johan III anlagt en

Diuregårdh, i likhet med Europas renässansfurstar,

med algar, hjortar och renar ungefdr vid Nordiska

Museet, på vad som nu kommer att heta
lWaldermarsön. En same lär ha skött djuren. Under

Karl XI:s tid avsattes även Norra Djurgården som

jaktmark och genom ett kungligt brev 1676 beslöts

att marken skulle stå direkt under konungens

disposition. Det var framftir allt hjort som jagades.

Ett wå mil långt och wå meter högt stdngsel sattes

upp runt jaktparken. Virke togs från Åland då man

inte ville hugga träd inom parken. I parken avsattes

och inhägnades slåtterängar, som skulle ge vinterfo-
der. Namnen lever kvar i Lindarängen och Stor-

ängen. Bortsett från stängslet bor landskapet ha sett

ut som under boskapstiden; skogspartier omvdx-

lande med öppna fält och ängar. Fr o m nu kan

man tala om Kungliga Djurgården. Parken var

uppdelad i olika jaktområden: Stora Jakten och

Biskopsjakten på Södra Djurgården, Kammarjakten

vid Gardet och Stora Vargjakten vid Lappkdrrs-

berget. Jakten bedrevs som drevjakt, med vargnät,

jakt till fots och till hast. Inrresset ftir jakten varade

till mitten av rToo-talet. De kvarvarande hjortarna

flyttades till Hjorthagen och stängslet revs på r8zo-

talet. Senare flyttades hjortarna till Gripsholm dar

dess avkommor fortfarande finns.

Del av lantmätare Edvars Bratts karta, 1696.

»Stjärnan« i Stora Jakten illustrerar de upphuggna

gatorna dit viltet drevs för att skjutas från mitten.

1



;*ffi @ I # # ss

& ffiffitrffiffiffi#trBä Wffiffiffiff cu,'?m*r 5r*rrmm&ssrsd*m

Under stormakatiden vdxte Stockholm snabbt. En

del avVadla gårds mark, fram till nuvarande Karla-

vdgen-Grw Magnigatan, Ladugårdslandet, donerades

till staden och borjade bebyggas. Djurgårdsstaden

anlades genom en donation från Drottning Kristina

ftir att hjiilpa »uttjänta och sjuka båtsmänn.

Örloggsflottan växte och fu'ttade ut till Skeppshol-

men från Blasieholmen.

På l.adugårdsgdrde övade ffupperna infttr Karl K

och den unge prins Krtl (XID. En fyrkantig skans att

öva stormning mot anlades nedanfor Drottningberget

ddr Borgen nu ligger. Rester av den kan ses iin idag.

Lllriladals slot byggdes i mitten av r6oo-talet av

Jacob de la Gardie som Jacobsdal. Sonen Magnus

Gabriel anlade en storslagen barockträdgård. H:irifran

utgick Drottning lGistinas kroningståg.

Änkedrottningen Ulrika Eleonora ktipte slottet till
sin sonson Ulrih dåirav namnet.

Då Ulrik dog tidigt övertog Hedvig Eleonora

Ulriksdal. Hon lät bygga flyglarna och fullbordade

barockträdgården.

Dalberg Suecia Antiqua et Hodierna

,t It
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Jalaparken behtivde skötas och bostäder ftir hovjiigmiis-

tare, inspektor och hovjdgare byggda. Aven om parken

var stiingslad hade allmanheten tilluäde till stora delar

av Djurgården. Djurgården blev allt populärare och

kånry68 fick man betala en grindslant r öre for gående

och rz öre ftr hast och vagn. Ponarna vid passagema

var blåmålade och detvdxte snart upp krogar invid

dem. En företeelse som lert kvar i krognamnet Blå

Porten. Huset mitt emot Nordiska Mtrseet kallas

fortfarande Lusthusporten och den riktiga porten är

återuppsatt vid entrdn till Lejonslätten. Kroginne-

havarna, tillika porwakter, hade rätt att bränna och

utskdnka brännvin.

Att färdas med båt var mycket bekvämare än att

ta landvägen till fots eller i vagn. Roddarmadamer

skötte båtarna. Olaus Rudbeck berättade om dem i
slutet av r6oo-talet: »roddarpigor i Stockholm som

skiutsa Ungkarlarna och Jungfruerna uth på

Djurgården om Sommaren att leeka och förlusta

sig«.

Naturen var varierad med ängar, skogar och

sldtter. Det var mer granskog ?in i dag. Amiralitetet

gjorde en forfrågan pär7zo-taletom att ä awerka

träd ftjr skeppsbyggeri. Fredrik I samtyckte men lade

dock till en stark reseryation mot framtida awerk-

ningar.

Militdrövningarna på Ladugårdsgärde blev allt

mer ett folknoje och midsommarfirandet var livligt

med både soldater och civila.

- ,Kungl. Gallej Hwarwet«, d v s Galärvarvet

borjade anläggas på Södra Djurgården ry72 med

upphalningsbäddar och skjul ftir forvaring av galärer,

krigsfartyg, eftersom det btirjade bli trangt på

Skeppsholmen. Två av dessa skjul finns kvar idag.

Ett till synes ganska

behagligt lägerliv på

Ladugårdsgärde

på 1790-talet.

Akuarell au Per Nordquist,

beskuren, KB



Hemkommen från Italien ry94blrjade Gustaf III
den storslagna planeringen av Haga som lantlig

idyll parad med ett versailleinspirerat slott. Fredrik

Magnus Piper hade återkommit till Sverige efter sju

års studier av parkkonsten i Europa. Den roman-

tiska parken i Rousseaus anda var nu på modet som

en reaktion mot den stela geometriskt ordnade

barockparken. Utsikter, aha-upplevelser och en

,naturligtn formad park var mottot. Piper planerade

fyra parker som skulle inrama Brunnwiken;
Bellel.ue, Haga, Frescati och Tivoli enligt Gustaf

III:s önskan. Fredrik Magnus Piper gjorde en

,Generalplan över Haga Lustgårdn. I den till synes

naturliga parken skulle överraskande byggnader ligga

och parken öppnas i plötsliga utsikter. D2irav de

många spännande byggnaderna och siktlinjer i
parken. Ett litet ölandskap med ftirbindande broar

var en viktig del av parken. Sjtis:tnkning och landhtij-

ning har gjort att det inte syns längre. Av det ståtliga

slottet hann endast grunden laggr", den s k Ruinen.

Runt Brunnsviken gav kungen sina nära vänner

kungliga arrenden; Crertz, Armfelt och Sparre.

Kungen hade överblick och kontroll över Brunn-

sviken från Haga.

Linnerhielms vy över

Haga 1790.

I förgrunden

stenblocken som

markerade det

påbörjade slottsbygget.

Grauyr. Ur Brdöuer resor i
Su erige v 9 Z, Natio na lmus eurn
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Karl XIVJohan lät uppftira Borgen r9z1, ritadav

Fredrik Blom. Dzirifran ftiljde han de militdra övning-

ama på Ladugårdsgiirde. Det kunde vara upp till
r3 ooo man och r 7oo hästar. Han uwidgade ätet
och lät dränera sanka områden ftir att å plats. Det var

ett stort folknöje. »Gevdren bliinkte i solen, kavalleri-

skvadronerna sprängde fram i lysande uniformer och

åskådarna i sina dräkter livades av musikkårer och

kanondundern berd.ttar en åskådare. Borgen var

ledningscentral men också festplats ftir hovet och

officerarna siirskilt vid den stora midsommarfesten.

Sjäilv bodde kungen under lägertiden på sitt alskade

Rosendal, byggt på r8zo-talet efter ritningar av

Fredrik Blom. Ett fint exempel på empire eller Karl

Johanstil. Från en kulle ovanftir slottet kunde

kungen bedriva jakt genom att drevkarlar drev

djuren till något av de o upphuggna stråken.

Djurgårdskanalen muddrades och en pontonbro

lades över kanalen ftir att lättare komma till militiir-
lägret.

Skarpskytteklubbarna som hade sin storhetstid

runt sekelskiftet använde skjutbanorna vid Kaknäs

och Stora Skuggan.

En midsommardag

på Ladugårdsgärde.

Karl XIV Johan rider

upp mot Borgen.

Litograf au Carl Stefan

Bennet, KB
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Fat son och sonson Ström warade i över roo år

fortjilnstfullt for skötseln av Djurgården. Israel, adlad

af Ström, grundade Skogsinstitutet r8z8 vid nuva-

rande Nobelparken. Han ivrade for en bättre skogs-

vård och inforde nya trädslag. D:irfor finns det så

mycket bok och Lirk på Djurgården och i Haga-

parken.

Abraham Niclas Edelcrantz, en vän till Gustaf III,
var en av initiatii,"tagarna till Svenska Skogs- och

lantbruksakademien r8r4. Akademins experimen-

talfalt anlades ndra Edelcrantz bostad, Stora Skuggan.

Experimentalfälten dr nu till stor del överbyggda av

Universitetet.

Martin af Pontin startade trädgårdsskola på r83o-

talet vid Rosendal. Kvar från den tiden finns ett stort

arboretum d v s inplanterade främmande trädslag.

Rosendal dr nu återuppväckt med den dran.

sVmj*s§rw
Artur Hazelius börjar uppföra Skansen r89r ftir att

bevara det äktsvenska som fursvar mot industrialis-

mens beårade förödelse. Den stora Världsutställ-

ningen 1897, pä nuvarande Lejonslätten, gjorde

dven Skansen välkänt som kultur-, natur- och

djurpark. Det nu nvrenoverade Biologiska Museet

är en pärla från den tiden med dioramamålningar

av Bruno Liijefors.

Nöjeslivet frodades på Södra Djurgården. Cirkus

byggdes r89r och ett Tivoli öppnade redan 1859.

Gröna Lunds ursprung är karuseller m m uppsatta

på en trädgårdstomt kallad Gröna Lund. Krogar

öppnades och teatrar byggdes.

Sedan Beilmansstatyn rests t829, blev Bellmans-

dagen en årlig f-estdag. Tieåldighetsnatten till-
bringades vid Ugglevikskallan där man offrade i
brunnen ftir lycka och välgång. Ofta slutade natten

i fylleri och slagsmål mellan militärer och civila.

Prins Eugens ek som

den så9 ut på 1980-talet.

Ill. Monica Eribsson
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Kungarna hade tidigare, genom sin dispositionsrätt,

delat ut mark åt sina vdnner. Nu borjar dven andra

fortjänsta medborgare; finansmdn, konstnärer och

författare att bosdtta sig på Djurgården. En av de

flitigaste arkitekterna på Djurgården var Ferdinand

Boberg.

»Och när nu 1906 års

stockholmare i automobiler; elektriska

spårvagnar; hästekipager eller

till fots - ty ännu har icke elektro-

tekniken el']er andra den mekaniska

ingenjörskonstens lysande påf und

frånhändt oss nöjet att gå på det

gamla naturenliga sättet - besöka sin

kära Djurgård, mötas de af en park,

visserligen i huvudsak ägande sin gamla behag-

fulla prägel, men dock förändrad i mångt och

mycket. Det som särskilt verkar omvandlande på

Diurgårdens fysionomi är de talrika privatvillor,

hvilka börja växa upp här och där ur de klassiska

ek- och furulundarna.«

U ldun ry06
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I slutet av r8oo-talet beslot Riftsdagen att mark skulle

upplåtas åt Stockholms stad. Diirigenom inleddes

exploateringen av Norra Djurgården: jiirnviigen

genom Lill-Jansskogen, Hjorthagens gasverk och

Vdrtahamnen. Nrgo reagerade dock. Riksdagsman

Sven Palme varnade i en motion ryo6 för att Södra

Djurgården skulle rforvandlas till ett slags modern

villastadu. Ett större grepP tog riksdagsmannen Karl

Starback som r9r3 motionerade i Andra kammaren

om ,Djurgårdens bevarande i största möjliga utsträck-

ning som natudig parku. Motionen innehåller många

t:inkvarda ord. Tyviirr ledde den inte till något mer än

vaclra ord i beredningen och expansionen foftsatte.

Institutionerna vdxer och flyttar ut ur staden:

Vererinärhögskol an, Skogshogskolan, Natur-

historiska Riksmuseet och Kungl. Vetenskaps-

akademien. Nya tillkommer: Kungl. Tekniska

Högskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och

Sophiahemmet. Bebyggelsen på Hjorthagen och

Gärdet tillkommer.

Idrottsintresset ökar och kulminerar i Olympiaden

r9rz. Idrotten btirjar krava sina anläggningar: Olym-

piastadion, Ostermalms idrottsplats, Rl,ttarstadion,

Fiskartorpets hoppbacke, Stora Skuggans skjutbana,

Kungl Vetenskapsakademien. En av

Axel Anderbergs byggnader i den av honom

planerade VetenskaPsstaden'

Foto r94, SSM

Gnnisstadion, Kungl. Tennishallen och Rodd-

foreningens båthus. De anläggs alla under forsta delen

av rgoo-talet.
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Regementena runt Ladugårdsgärde flyttade ut till
Kungsängen och Järva efter Andra Varldskriget. I

norr behöll militärena markerna kring Annelund

och Frösunda fram till r985 då Solna köpte den.

Marken avsattes då som parkmark men har trots

detta upplåtits till hotell och kontor.
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Politiska möten boriade hållas i Lill-Jansskogen vid

slutet av rSoo-talet.

Den forsta svenska r maj-demonstrationen hölls

r89o och samlade 40 ooo ,allvarliga och hogtids-

kläddau personer. Huvudparollen var ,8 timmars

arbetsdagu. Fram till mitten av r96o-talet gick

arbetarrörelsens demonstrationer till Hakberget .

Möte i Lill-Jansskogen

om rösträttsfrågan

1902

Foto SSM
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På r98o-talet borjade mängder av bottenslamm att

pumpas upp från Brunnsviken ocir siktdjupet är nu

mycket bättre. lz mil väg med roo ooo fordon/

dygn ger dock ständigt nya föroreningar.

Projekt Ekovatten \fW'F' har restaurerat flera av

Ekoparkens sjöar; Laduviken, Solfångardammen,

Lillsjön och Isbladskärret. Restaureringen har

bidragit till att öka den biologiska mångfalden,

vilket märks tydligast på fågellivet.

ff*mpmn #r rmf,* sduf$
19(r3 gjordes en dispositionsplan for Kungl. Djur-
gården som fastställde att den obebyggda marken i

huvudsak skulle avsättas till rekreation.'Ilots detta

loreslogs mängder av nya exploateringar framfiirt
allt under 198o-talet. En tändande gnista flir
proteströrelsen var bostadsltirslaget vid Bergius-

vägen på Norra Djurgården som ledde till bildan-

det av Förbundet f'ör Ekoparken och Projekt

Ekoparken \f§fF. Samtidigt kom {ärslagen om

den s k -lapanskrapan och utbyggnaden av

Sveaplans gymnasium att är.en väcka

Foto Henrik Ekman

Ståthållarämbetet och Riksantikvarieämbetet.

Motioner lades åter i Riksdagen och plan- och

miljominister Görel Thurdin lade fram lagflorslaget

om Nationalstadsparken. Lagen trädde i kraft 1

januari r99; och parken invigdes av Carl X\4 Gustaf

i maj samma år.

Därmed är dock ailt inte allt frid och frojd.

A4ånga projekt har visserligen skrinlagts men flera

återstår. Nya hus har byggts vid Universitetet och

flera planeras. Fysikcentrum byggs nu i Albano och

de tillFrlligt stoppade avgastornen och trafik-

platserna vid Bellevueiänken och Norra länken är

fortfärande aktuella. Ärren byggnationer i parkens

omedelbara närhet påverkar genom buller, ljus och

Itiroreningar såsom en ny stadsdel i Sörentorp, norr

orn parken liksom stora expioateringar iängs Nackas

strand mot Djurgården.

Kampen fortsätter!
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