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Föreslagen byggnadsminnesförklaring av del av Bellevue-
ornrådet. Vasastaden. Stockholm

Lånsstyrelsen har genom remiss den 9 mars 1989 anhåIlit
om riksantikvarieänbetets yttrande över föreslagen
byggnadsminnesförklaring av del av Bellevueonrådet -
byggnader och orogivande park. Jimbetet får i anledning
härav, och efter besiktning på platsen tillsarnmans med
representanter för lånsstyrelsen och Stockholms stads-
museum, anföra föIjande.

fnom gården Lögebodas ägor invid Brunnsvikens södra
strand Iåt hovnålaren Johan Pasch är tzSl uppföra en
malmgård, troligen efter ritningar av Jean Erik Rehn.
Bebyggelsen lades på en höjd ned vidstråckt utsikt
över Brunnsviken. Från den s k Paschens malmgård här-
rör b1 a den ganla huvudbyggnaden (stora stenhuset)
och dess trädgård samt en mindre köksflygel (IiIla
stenhuset). Lr L782 förvårvade överståthållaren CarI
Spa:re egendomen, som han gav namnet Bellevue- Han Iät
dår uppföra en ny huvudbyggnad t två våningar (Sparres
träslott) uitteroot den gamla. Ritningarna utfördes av
Erik Palmstedt o:h byggnaden gavs en stram, klassicis-
tisk utfornning ned dorisk portik och fasad i slät
panel under brutet tak. De byggnader sorn på^1750-ta1et
irppförts som redskapsförråd och tobakstada Lnreddes av
s!ärre till stall oäfr ladugård. Under Sparres tid, åren
tlaa-ae, anlades också en park i engelsk stil under
Iedning av Fredrik Magnus Piper och med Gustaf III
son råågivare. Parken-ornfattåde hela ornrådet ner till
Brunnsviken och planerades av Piper I ett sammanhang
med Hagaparken. Parken korn härigenon att bli inte bara
en ståidinässlg inrarnnLng till §parres sonmarresidens
utan även att ansluta egendomen tiII Gustaf flf:s Haga.
Vägen som leder upP ttll BeIlevue och fortsätter väs-
teiut långs bergets södra kant, nuvarande Bellevuevä-
g€Dr har ianrna stråcknlng son på 1700-ta1et. uppfarten
kantas av en Ilnda116.
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f sluttningen norr oru rnalmgården uppfördes 1918 skulp-
tören CarI Eldhs atetJd efter ritningar av Ragnar
östberg. Ateljdbyggnaden gavs en utfornning.son, vad
avser material octr fårgsättning, ansluter tiIl de
enkla stallbyggnaderna från 1700-talet. Hot norr är
byggnaden foiläaa med stora fönster som belyser atelj-dn
siöänaden och den tillhörande Iilla trädgården omgärdas
av ett plank.

Bebyggelsen på Bellevue år väI bevarad och utgöt t-ill-
=.*måns med larken en rePresentativ och väI sanmanhåI-
Ien 17OO-tallmiljö av stort kulturhlstoriskt värde.
Härtill kommer att rnalmgården år den enda kvatrrarande
av ursprungligen ett fIörtal i närheten av Roslagstull'

Hela Bell-evueornrådet ingår i kultuminnesvårdens riks-
intresse kring Brunnsvikens stränder (del av K 115 och
37).

Stora och lilla stenhuset tillhör staten och är skydda-
de som statliga byggnadsminnen enligt Kungl: Haj:ts be-
slut 1935-01-25. Genom saElma beslut erhö}I åven Sparres
träslott ett skydd, men detta upphåvdes då byggnaden
och huvuddelen av parken såldes till Stockholns kommun.
En karta som visar statens markinnehav i området bifo-
gas för kännedom.

Vad gäIler stallbyggnaderna, som.också-är i statlig
ägo, avser ånbetel-ått tros regeringen föreslå att
dåssa båda byggnader förklaras som statliga byggnads-
minnen.

Sparres träslott r,rtgör en- väsentlig del av den väIbe-
värade 17oO-taIsniljön och det är enligt ärnbetets ne-
;i;;-;rteläget att Eyggnaden med tillhörande parkornråde
oes-ett-sfväa son motsvarar den övriga bebyggelsens'
i"-Uyggnad'sroinnesförklaring enligt bestämmelserrta i
igee-åis kulturminneslag är således väI motiverad'

Byggnadsninnesförklaringen bör enligt änbetets nening
oiiåtta hela den forna egendomen Bellevue, med undantag
av de delar sorn är i stattig ägo. Skyddet bör således
.rtör.t träslottet och uppfarten med dess lindall6 gä1-
ia hela det vidsträckta parkområdet nordvåst om be-
fyggef sen. I detta sammanhang..kan-påpekas att det av

"'nååtrugsnaterial 
soro f inns iörande parken frarngår -att

det skuile vara uröjligt att återskapa parken ttll dess
;;;prdeiigo utseeide. rar kännedorn bifogas.ett !tri-
iur,ä" råraiae Bellevueparken, utarbetat av intendent
Magnus O1ausson, Natlonalmuseum'
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Av slor..betydelse för bevarandet av Bellevues karaktärär. att öppenheten i den ongivande niljön behålfs octratt eventuell nytillkommanåe bebyggelie 1 narnåien--inte ges sådana dimensioner att irfiiXten från gelievue
sky"ms. Åmbetet anser det därför motiverat att ävenrnarkområdet våster om BelI.9vu9höjde{rr intiil -sveiffans
gymnasium, får ingå i skyddsföretkriiterna.
819!: atelj€ har utöver sin betydelse för BeIlevue_,iljön son helhet ett betydande-kutturhi"t"ii"ii-.g.rr_
värde. Den bevarar ninnet-av skulptören CarI Eldh och

.visar i oföråndrat skick den milj'a aar han hade sinkonstnär1iga verksamtret. Den av iagnar östt,eij-ri[ua"
Pyggnaaen år vidare av stort arXitäktoniskt intiär=å.iimbetet anser med hänsyn hårtill att aiel:eUyggniåeny?I yppfyller kraven får en byggnadsninnelfoiliiarinf.
Då atelj6n ligger på statens rnåif bör samråa sie-näå
lVSSnaasstyrelsen innan ett beslut om byggnadsminnes-förklaring fattas.
Beslut i detta årende har fattats av riksantlkvarie
Margareta Biörnstad. f handläggningen har deltagit av_deln.cheferna Christian Laine-öch Aengt O H Johånsson,avdelningsdirektör Åke Nisbeth samt lie antikvarieElisabeth Nyström Kronberg, föredragande.
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