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Förs1ag ti11 beskrivning av riksintresset Haga Brunnsviken
deL av K 115 och 37, Stockholms och So!4a kommuner

Genom remiss har Ni anhåtlit om riksantikvarieämbetets
1naÄ:s) yttrande över den beskrivning som upprättats av
kulturvärdena av riksintresse i Brunnsvikenområdet inom
Stockholms kommun. naÄ får med anledning därav anföra föIj-
ande.

Eftersom kommunen nyligen låtit upprätta ett förslag tiII
översiktsplan, som just sänts ut på remiss, har neÄ valt att
här relatera sina synpunkter tilI detta förs1ag.

Brunnsvikensområdet ligger i sin helhet inom ett område -
Stockholms innerstad med Djurgården (vissa företeelser och
mitjöer) - som i beslut 1987-11-05 angavs bland de områden i
landet, som enligt nnÄ bedömning har kulturvärden av riks-
intresse enligt 2 kap 5 §naturresurslagen. I samrnanstäIl-
ningen över riksintressena i Stockholms kommun 1987-01-25
pr"åit"t"de länsstyrelsens enhet för kulturminnesvård om-
rådets omfattning på karta.

I det förslag till översiktsplan som nu föreligger har denna
avgränsning dock inte accepterats. 81 a anföres (sid 6 och
12, bilaga 2) att Stockholms innerstad med Djurgården rim-
ligen inte i sin helhet bör avgränsas som riksintresse för
kulturminnesvården. I stäI1et har beskrivningarna av vad som
utgör riksintresset i detta område tagits till utgångspunkt
föi en avgränsning - inom ramen för det större området - av
31 smärre miljöer av riksintresse, vilka RaÄ närmast skulle
vilja karakterisera som värdekärnor. Ett av dessa är t ex in-
stiluLionsbältet vid norra Djurgården (R 40). Vidare har åtta
företeelser betecknats som riksintresse bI a stadens front
mot vattenrunmen (Rl9) - men inte närmare preciserats tiIl
sina gränser på kartan. Bland karaktärsföreteelser för in-
nerstaden - broar, kyrkor, matmgårdar och palats - som i
planförslaget givits riksintressestatus (R 20) nämns t ex
malmgårdar och sommarresidens från perioden 1700-1850.
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Avgörande för om bestämmelserna i 2 kap 5 § andra stycket
naturresurslagen är tillämptiga vid ett tiltståndsbeslut ärkulturvärdet, d v s det kulturhistoriska innehål} som föran-Iett att området valts ut som riksintresse - och givetvis detsätt på vilket detta värde lyfts fram och uttryckts i be-
skrivningen. Gränsen kring området kan närmast betraktas som
en anvisning - ett observandum - att det därinnanför finns
kulturvärden av riksintresse. Att bestänmelsen om riksintres-
sen i plan- och bygglagen gäller även i det fall exploate-
ringsåtgärderna aktualiseras i närheten - men utanför det
område som avgränsats som riksintresse - framgår b1 a av
departementschefens uttalande till propositionen 1985/86:3(sid 1 17-118). Någon säkerhetszon behövs således inte.
De delar av det större området Stockholms irrrerstad och
Djurgården (R 7) som ligger utanför de företeelser och 31miljöer som särskilt avgränsats i förslaget titl översikts-
plan skulle RAÄ för sin de1 inte heller vilja beteckna som en
säkerhetszon - möjligen med undantag för några marginella
avsnitt på norra Djurgården mot Lilta Värtan. Jämför man med
landet i övrigt finns nämligen i detta kulturhistoriskt täta
område i Stockholm och på oiurgården - även utanför monumen-
ten och de storslagma stadsrummen - miljöinslag av högt
kulturhistoriskt värde och enskildheter som berättar om de
större sammanhangen i den historiska utvecklingen. Genom en
alltför långt driven nedbrytning av kulturvärdena i sina
beståndsdelar på det sätt som skett i översiktsplaneförslaget
finns risken att samband och helhet 9år förlorade. Enligt
RaÄ:s uppfattning skulle i en så sammansatt miljö, där t o m
flera sådana intressen kan överlagra varandra som inte givits
en klar och entydig rumslig definition, stäIlas alltför stora
krav på den obevandrade att avgöra om ett riksintresse berörs
- eller inte.
Applicerat på exemplet Haga-Brunnsviken skulle skyddet vid en
sådan snäv avgränsning av riksintresset till Hagaparken inom
Solna kommun, malmgården vid Be1levue och institutionsområdet
vid Norra Djurgården begränsas till några byggmader som i sig
är särskilt kulturhistoriskt värdefuLla och att Hagaparken
får förb1i oexploaterad. RAÄ anser att det område vid Brunns-
viken, som det är ett nationellt intresse att sIå vakt om på
Iängre sikt är betydligt större och skall här redovisa skälen
för detta.
Brunnsviksområdet utgör ett omväxlande men ändå samlat
landskapsrum av närmast pastoral parkkaraktär, vilket fått
unika kvaliteer bland annat tack vare vattnet. Att naturvär-
dena i detta område bevarats ända fram i våra dagar trots den
enorma utbyggnaden i Stockholmsregionen - och därti11
tillgängliga för envar - beror framför allt på att större
delen av marken stått tiII kungahusets disposition. När
bildade kretsar i Europa - inspirerade av Rosseau - under
andra hälften av 1700-talet började söka sig ut tiII
Iantlivets enkla behag var nämligen Gustav III den förste att
upptäcka och ta till vara dessa kvaliteer i Brunnsvikenom-
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rådet. Alltsedan dess har området inte bara sommartid utan
även under vintern på olika sätt kunnat bereda såväI kungahus
som stockholmare utrymrne för allehanda nöjen av lantlig
karaktär både tilt lands och på vattnet alldeles utanför
stadens murar - i stark kontrast till livet i storstaden och
den stela etiketten vid hovet.

Flertalet av dessa lekar har inte lämnat några spår efter sig
annat än i vår skatt av konst och vitterhet, men kulisserna
i det romantiska 1 7O0-talslandskap som skapades kring Brunns-
vikens stränder med höjdpunkt i den engelska parken och
paviljongen vid Haga - och som fortfarande till stora delar
finns kvar - har ingen motsvarighet i landet.

Med 17O0-talets annorlunda sätt att se på naturen behövde
inte trädgårdarnas och parkernas växtlighet och anläggningar
Iängre tuktas och formas till mönster och ordning i kontrast
mot den omgivande vilda naturen. I Brunnsvikenområdet kan vi
se hur Fredrik Maginus Piper i den engelska parken vid Haga,
vid Tivoli och Bellevue i stäI1et medvetet utnyttjat de
förutsättningar som gavs av landskapsformer och terräng -
lockat fram de vackraste dragen i landskapet, gallrat i
vegetationen, förstärkt och förbättrat så att parken för-
blivit en naturlig - men upplevelserikare - del av det om-
givande landskapsrunmet .

För att ge omväx1ing åt vandringen i parken på slingrande
stigar mellan träddr:ngar och gräsbevuxna höjder för han i
utsiktslinjerna - "prospekterna" - in stämningsskapande och
tankeväckande dekorationsbyggrnader: lusthus och ekotempel,
paviljonger av olika slag - kinesiska, turkiska - grotta,
eremithydda, kanaler och broar tilI de små holmarna etc. aha-
upplevelser fogar han in i vandringen genom att då och då
Iåta parken överraskande öppna sig och bli ram kring rum i
landskapeL e1ler kring utsikten över vattnet. Liksom vand-
ringarna i parken var färderna över vattnet - tilI utvärds-
husen, till Belle\ le, Frescati och Tivoli Udde - viktiga
upplevelser i det romantiska landskapet. Hagaparken likson
den orörda naturen på andra sidan vattnet längs stränderna
och skogsbrynet ned utvärdshus, paviljonger för nusik- och
teaterändamåI och grunstlingarnas villor är således väsentliga
för att man idag skall kunna förstå och leva sig in i detta
1700-talets rekreationslandskap kring Brunnsviken.

Med Gustav III:s död 1792 avbröts byggrnadsarbetena och skrin-
lades de storslagma planerna på att i gatuperspektivet från
huvudstadens centrun föra in en svensk slottsanläggrning av
Versailles-karaktär som fond vid Brunnsviken och binda sanman
Pipers parkanläggrningar vid Haga, Bellevue och Tivoli till
ett enda stort romantisk parkrum kring Brunnsviken. Spåren
efter föIjande skede är också av mera prosaisk och beskedlig
karaktär. I samband med den jordbruksrationalisering som ägde
rum vid slutet av 1700-ta1et ersattes arrendatorer och torp-
are av statare med bostad på huvudgården. När det 1789 blev
ti1låtet även för ofrälse att förvärva frälsejord köpte
därför stockholmsborgare upp många av storgodsens torp för
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att sedan rusta upp och utnyttja dem som somrnarstugor. I
detta skede tillkom herrgårdarna Erösundavik och Annelund.

Högkonjunktur och storstadens intensiva tillväxt medförde
under 1850- och 70-ta1et en ny våg av bebyggelse kring
Brunnsviken. Denna gång byggdes somrnarvillor i snickarglädje
såsom Lilla och Stora Gustafsborg, Sofielund, Fridhem, Karls-
häI] och Karlsro med lusthuset Monte Carlo samt sex villor i
Hagaparken, men också en etablering i anslutning till
Brunnsvikenområdets rekreativa karaktär inom institutionson-
rådet på Norra Djurgården för Bergianska trädgården vid
Frescati. Caf6erna Annero, t'tor på höjden och caf6et på
Vasaslätten antyder att Brunnsvikenområdet under andra
häIften av 1800-talet på allvar har tagits i anspråk av
stockholmarna i gemen. Brunnsviken trafikerades då t ex
sonmartid med ångslupar och utnyttjades vintertid för kapP-
löpningar.

Även under 1900-talet har några byggnader tillkommit i grön-
bäItet närmast stenstaden - Eldhs atelj6, norra
flickläroverket och Wennergren Center, var och en goda
representanter för sin tid. Tillsammans med en mera
iögonfaIlande och tillfäIlig kommersiell bebyggelse har de
dock medverkat till att den naturliga och tidigare så klara
gränsen meIlan Brunnsvikenområdets gröna ytor och stenstaden
til1 en viss del har suddats ut.
rör några år sedan konstaterade den statliga
Brunnsvikenutredningen att Brunnsvikens vatten var förorenat
och att områdets attraktivitet därför ti11 stor del hade gått
förlorad. Trafikleder, trafikapparater, anläggmingar och
bebyggelse hade som en föIjd av detta ti1låtits att blockera
de naturliga entr6erna i Norrtullsgatans, Sveavägens och
Roslagsgatans förlängming liksom vid Haga Norra ti11 detta
stora grönområde som från Brunnsviken sträcker sig ut mot
Ulriksdal. Brunnsvikens vatten har dock restaurerats sedan
dess, men nybebyggelse i stora enheter tränger nu på från
flera håII och hotar att helt förändra skalan i landskapet'

l.ted tanke på att kulturvärdena inte alltid är knutna tilI
iögonenfallande minnen av monumentkaraktär utan också kan
bestå t ex av ett flertal inslagr sorl speglar en speciell
epok eI1er ett speciellt skeende - utan att vart och ett
a*, d"s"a inslag i sig kan hävdas såsom riksintresse - är det
ibland vanskligt att klart och entydigt definiera dessa
kulturvärden rumsligt och markera deras utbredning på karta'
I en och samma miljö kan t ex flera kulturvärden av olika
karaktär och av olika styrka förekomma samtidigt och helt
eller delvis överlagra vårandra. Å andra sidan finns inte så
sällan smärre avsnitt i de större områdena som inte kan
hävdas som riksintresse. r allmänhet är sådana förhållanden
väl kända i samarbetet kommun - länsstyrelse och därför
gäller det framför aIIt att informera tredje part'

Som information om kulturminnesvårdens riksintressen är
beskrivningen av området och den sammanfattande värdetexten
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särskilt viktiga eftersom riksintresset inte är knutet tiII
själva området utan tiII kulturvärdena i detta. De talar onvarför området har valts ut t ex i det aktuella fallet att
det är vad som ännu återstår av det kulturhistoriska re-
kreationslandskapet kring Brunnsviken - och att tyngdpunktenligger i 1700-taIet.

I förslag -89 till översiktsplan för Stockholms stad har
enligt neii:s uppfattning kulturvärden och riksanspråk imiljöer och företeeLser beskrivits på ett utomordentligt
utförligt och ambitiöst, men ändå IättiI19ängligt sätt. Ett
antal områden har därtill preciserats på karta och har som
tidigare nämnts godtagits som riksintresse i planförs1aget.
Att informationen om kulturvärdena förbättras och förtydligas
Iigger givetvis i kulturninnesvårdens eget intresse. De om-
råden som markerats på kartan utgör de viktigaste stadsrum-
men och de bästa, mest bevarade miljöexemplen från olika
skeden i stadens utveckling där mönstret man vill sIå vakt om
är som allra tydligast. Med några enstaka kompletteringar -
som Katarinahissen vid Slussen och en vidgming mot nordväst
av området kring Gamla stan - utgör de vad neÄ skulle vilja
kalla värdekärnor inom innerstadsområdet. 81 a mot bakgrund
av exemplet Brunnsviken anser neÄ dock förslaget betänkligt
att samtidigt i översiktsplanen slopa den yttre gränsen kring
området Stockholms innerstad med Djurgården (R 7) och redan
nu avhända sig det skydd som naturresurslagen även där skulle
kunna 9e åt Iångsiktiga och för landet väsentliga värden sominte kan väntas bli tillräckligt beaktade utan stöd av någon
annan lag.

Visserligen har kulturvärdena beskrivits så utförligt man kan
begära i det översiktsplaneförslag som nu utarbetats för
Stockhotm. Det är dock fråga om ett mycket omfattande mate-
rial - med åtskilliga aspekter - som tagits fram under rela-
tivt kort tidsrymd. Den förskjutning mot det långsiktiga
perspektivet som ägt rum förutsätter dessutom en helhetssyn
på miljön och mycket stora kunskaper om samrnanhangen i den
kulturhistoriska utvecklingen för att bakgrunden och motiven
tiII urvalet skal1 kunna lyftas fram i tillräcklig utsträck-
ning också i den information som är önskvärd gentemot allmän-
heten. Risken finns annars att helhet och sammanhang går
förlorade om kulturmiljön bryts ner alltför långt i sina
beståndsdelar.

Stockholms innerstad och Djurgården utgör en utomordentligt
täL och sammansatt kulturmiljö, som mycket väl kan försvaras
som riksintresse i sin helhet. Mot bakgrund av vad som här
avgivits och att några av riksintressena i planförslaget
(R14, 15, 17,18, 19 och 20) med tanke på den formella hante-
ringen kan behöva preciseras ytterligare eller i varje fall
avgränsas på karta, anser RAÄ att område n 7 därför i sin
helhet bör behållas som riksintresse - åtminstone tilI dess
att maskorna i skyddsnätet har hunnit ses över ordentligt och
vi hunnit få ökad erfarenhet. rnom detta större område bör de
31 smärre miljöerna bibehåIlas och markeras som värdekärnor
med riksintresse.
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För riksintresset Haga - Ulriksdal irurebär detta att ln-
fornationsbehovet inte blir lika uttalat om att även den
östra stranden av Brunnsvikenonrådet - son ligger i Stock-
holns kommrxr - självklart utgör en del av riksintresset Haga
- Ulriksdal, även on neÄ tör sin del anser att också detta
borde narkeras som en värdekärna i översiktsplanen.
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