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INLEDNING
BAKGRUND
I samband med detaljplanearbete (2016-06685) för Skepps
holmsviken 6 m.fl., Gröna Lund inom stadsdelen Djurgården i
Stockholm har Tyréns AB fått i uppdrag att upprätta en miljö
konsekvensbeskrivning, MKB. I MKB:n bedöms planförslagets
konsekvenser för kulturmiljön. Kulturmiljön inom planområdet
är komplex. I en MKB finns begränsade möjligheter att teckna en
bred, heltäckande bild av kulturmiljöaspekter. Därför har valts
att som ett underlag till MKB:n ta fram en kulturhistorisk utredning med konsekvensbeskrivning.

LÄSANVISNING
Rapporten har två huvudavsnitt:
1. Kulturmiljöutredning eller underlagsdel där planområdet och dess historia och kulturvärden beskrivs.
2. Konsekvensbeskrivning. Här beskrivs och analyseras
planförslagets konsekvenser för kulturvärdena på platsen. Påverkan på riksintresset för kulturmiljövården och
påverkan på nationalstadsparken analyseras.
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Rapporten inleds med ett kapitel med en redogörelse för de
förutsättningar som råder inom planområdet ifråga om kulturvärden. Gällande planer, relevanta lagar och skyddsinstrument
för bebyggelsen gås igenom. Nationalstadsparken och riksintresset för kulturmiljövården, Stockholm innerstad med Djurgården,
ägnas särskilt intresse.
Underlagsdelen inleds med en allmän historik för Södra Djurgården och för planområdet med dess närmaste omgivning. Därefter vidtar en fördjupad historisk beskrivning för planområdet,
uppdelad på kvarteret Skeppsholmsviken, Allmänna Gränd, Lilla
allmänna gränd och Gröna Lund. Två fristående temauppslag
med fördjupad fakta om Världsutställningen 1897 och Ej realiserade projekt markeras med en mörkare bakgrundsfärg.
Därefter följer nulägesbeskrivning för de olika delområdena.
Petterssonska huset och Liljevalchs konsthall beskrivs också på
ett eget uppslag.
Konsekvensdelen inleds med en kort presentation av planförslaget. Därefter följer en konsekvensbeskrivning uppdelad på
Kvarteret och närområdet, Staden, Riksintresset Stockholms
innerstad med Djurgården och slutligen Nationalstadsparken.
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RIKSINTRESSE FÖR
KULTURMILJÖ
VÅRDEN
Stockholms innerstad och Djurgården utgör en miljö av riks
intresse för kulturmiljövården. Att ett område pekats ut som
riksintresse innebär att det bedöms ha så stora kulturhistoriska
värden att det är av vikt för hela landet. I det kommunala arbetet
med samhällsplanering skall dessa värden prioriteras. Om en
åtgärd innebär påtaglig skada på de värden som ligger till grund
för utpekandet är den enligt Miljöbalken inte tillåtlig. Även om
skadan inte kan anses som påtaglig bör extra hänsyn visas. Förändringar som påverkar riksintressanta värden bedöms utifrån
dess grad av påverkan. Även förändringar som görs utanför
riksintressets geografiska avgränsning kan bedömas påverka riksintresset. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för riksintressen.
Motiveringen för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] lyder:
Storstadsmiljö, präglad av funktionen som landets politiska och administrativa centrum sedan
medeltiden och de mycket speciella topografiska
och kommunikationsmässiga förutsättningarna
för handel, samfärdsel och försvar. Utvecklingen inom stadsplane- och byggnadskonsten har
fått särskilt tydliga uttryck med alla epoker från
medeltiden till nutid väl representerade. Residens-, domkyrko- och universitetsstad samt viktig
sjöfarts- och industristad.
Utöver motiveringen har ett antal uttryck för riksintresset utpekats. Nedan följer utdrag ur uttryckstexten. De kursiverade
delarna är citat ur värdetexten, och de fetmarkerade delarna är
de uttryck som stämmer särskilt väl på planområdet eller dess
närmaste omgivning. Under varje citerat stycke följer en kommentar som förklarar varför uttrycket ifråga är relevant.

UTTRYCK FÖR RIKSINTRESSET
STADSBEBYGGELSE OCH BYGGNADSTYPER
Nygatskvarteren och slottsområdet. Riddarholmen och Blasieholmen. Det stora reglerings- och
utbyggnadsområdet på malmarna, med planstruktur, kyrkor, offentliga byggnader och bostäder. Den förindustriella stadens spridning av
verksamheter och sociala skiktning i boendet.
Områden med stenhus från 1600-, 1700- och
första delen av 1800-talet, både för aristokratin,
den nya klassen av rika borgare och för ett lägre
borgerligt skikt – stadspalats, malmgårdar, borgargårdar samt även äldre parker och inslag av
grönska. De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i stadens dåvarande ytterkanter och
otillgängliga delar.
Djurgårdsstaden utgör, efter Gamla stan, Stockholms äldsta
bevarade samlade stadsbebyggelse med en egen unik karaktär.
Byggnaderna utgör exempel på de lägre samhällsklassernas
småskaliga trähus i stadens dåvarande ytterkant som nämns
ovan. Här bodde till en början flottans båtsmän och därefter
Djurgårdsvarvets arbetare och de tjärvräkare som arbetade på
Beckholmen. Djurgårdsstadens plank och grönskande gårdar är
också bärande för områdets förindustriella karaktär.
Mjölnargården inne på Gröna Lunds område är en gammal malmgård, ett slags sommarbyggnad med stor trädgård som adel och
borgare skaffade i närhet till staden, från 1700-talets början.
Stadsplanen för området från 1736 är också i stort oförändrad.

1800-TALETS STADSBYGGANDE OCH GATUSYSTEM
Det sena 1800-talets stadsbyggande med
esplanadsystemet och gator av olika bredd och
karaktär, och byggnader i bestämda hushöjder.
Villastaden, nya typer av offentliga byggnader,
folkrörelsebyggnader och -miljöer, kommunaltekniska anläggningar och parker. Genombrottsgator
och områden planlagda som ”ny stadsdel” i enlighet med 1874 års byggnadsstadga. Den täta och
enhetliga stenstadsbebyggelsen.
Det vid tiden rådande idealet med breda gator och esplanader,
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som var ett led i Stockholms modernisering och international
isering, har tydligt färgat utformningen av Allmänna Gränd.
Under 1860-talet breddades gatan väsentligt och försågs med
en lindallé. Gatan hade innan omgestaltningen varit en trång och
illa ansedd gränd (därav kommer även ledet ”Gränd” i gatunamnet) men fick nu formen av en trädkantad aveny i miniatyr där
Hasselbackens port utgör fondmotiv.
Även om Djurgården inte inkluderades i Lindhagenplanen från
1866 kan man se att den klart påverkat omgestaltningen av
Allmänna Gränd; ett särskilt inslag i föreskrifterna och stadsplanen var breda, trädplanterade gator som skulle öka framkomligheten, förhindra eldens spridning och ge ljus och luft till den
tätbebyggda stenstaden.

SJÖFARTS-, HANDELS- OCH INDUSTRISTADEN
Sjöfarts-, handels- och industristaden. Hamnanläggningar från skilda tider och byggnader
som hör ihop med flottan och sjöfarten. Skeppsholmen och Kastellholmen, delar av Djurgården,
Beckholmen. (…)
Hela kuststräckan mellan Galärvarvet och bort till Beckholmen
har en lång tradition av verksamheter kopplade till flottan och
sjöfarten. Platsen nyttjades redan under 1600-talets andra hälft
av Kungliga Amiralitetet, det ämbetsverk som styrde över sjöförsvaret. För dåtidens sjöburna befolkning hängde strandremsan
på Djurgården tydligt samman med Kastellholmen och Skeppsholmen och verksamheterna i de olika områdena har varit klart
sammankopplade.
Flera byggnader knutna till flottan och sjöfarten finns bevarade
inom området, från båtsmansstugorna på Gröna Lunds område
med kopplingar till 1600-talets amiralitetsområde, till galärvarvsskjulen från 1700-talet och 1940-talets minsvepar- och båthallar
på Galärvarvsområdet. Djurgårdsvarvet var under en period på
omkring 150 år beläget på det som idag utgör Gröna Lunds
område, och flera byggnader knutna till varvets administration
finns bevarade, exempelvis det s.k. Järnvågshuset, och det gamla
Varvskontoret (Apotekshuset). Stadens järnvåg, där större delen
av landets järnexport kontrollerades och vägdes, var också belägen på platsen under en 20-årsperiod i slutet av 1800-talet.

INLEDNING

NÖJES- OCH REKREATIONSANLÄGGNINGAR
Nöjeslivets, samvarons och rekreationslivets byggnader och miljöer. Teatrar och konsertsalar, Gröna Lunds tivoli och andra nöjesetablissemang.
Anrika restauranger och värdshus, ordenshus
och lokaler för olika sällskap, Skansen, Fåfängan,
idrottsanläggningar, parker och flanörstråk. Djurgårdens bebyggelse och rekreationslandskap,
med rötter i 1600-talets kungliga jaktpark.
Utvärdshus, slott och villor med omgivande parker
från 1600- och 1700-talen och senare
Området är särskilt präglat av stockholmarnas nöjesliv. Allmänna
Gränd kantas längst ena sidan idag helt av Gröna Lunds verksamhet, och under nästan ett halvt sekel var Gröna Lunds konkurrent
Nöjesfältet beläget på tomten Skeppsholmsviken. Innan dess låg
Alkärrets tivoli och danspaviljongen Dansut i området. Längs Allmänna Gränd finns också flera anrika restauranger, Linden från
1880-talet och Tyrol från 1930-talet. I slutet av Allmänna Gränd
ligger även Hasselbacken med anor från 1700-talet. Restaurang
Blå porten hör samman med konsthallen Liljevalchs från 1910-talet.
Djurgårdsvägen ovanför Allmänna Gränd följer i stort det gamla
jaktstängslets sträckning. Verksamheter har vuxit fram på platsen som en direkt följd av att en av grindarna till den kungliga
jaktparken var belägen på platsen.
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STOCKHOLMSKA SÄRDRAG
Andra stockholmska särdrag som anpassningen till naturen, fronten mot vattenrummen
och Stockholms inlopp, både från Saltsjön och
Mälaren. Vyerna från viktiga utsiktspunkter,
blickfång, kontakten med vattnet. De tydligt avläsbara ”årsringarna” i stadsväxten. Stenstadens
tydliga yttre gräns. Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga byggnader tillåtits höja sig över
mängden. Byggnader och miljöer med anknytning
till konstnärliga verk och historiska personer.
Djurgårdsstadens stadsplan från 1736 utmärks av oregelbundna
kvarter och smala gator som ordnats efter topografiska förutsätt
ningar och tydligt anpassats till naturen.

platser i Stockholm, och är till och med avbildad på det första
fotografiet av staden, ett panorama från Mosebacke taget 1846.
Petterssonska husets karaktäristiska lejongula fasader syns
tydligt även från Slussen, Fotografiska museet, Skeppsholmen
och Kastellholmen. Gröna Lunds karaktäristiska profil med höga
torn och slingrande berg- och dalbanor är en omisskännlig del
av Stockholms siluett, och är en av få anläggningar som tillåtits
höja sig över staden på samma sätt som kyrktorn och några få
offentliga byggnader. Planområdet utgör ett tydligt blickfång
från många av stadens viktiga utsiktspunkter, som Monteliusgatan på Mariaberget och Mosebacketerassen.
Platsen utgör även en välkänd front mot Stockholms inlopp. Plan
området ligger mitt i förgreningen mellan de två huvudsakliga
infartslederna till Stockholm från Saltsjön. Här passerar dagligen
såväl privat trafik som turistbåtar och sjöburen lokaltrafik. Tomten är också synlig från Stadsgårdskajen där många kryssningsfartyg lägger till.

FORNLÄMNINGAR
Fastigheten Skeppsholmsviken 6, 7 ligger i direkt anslutning till
fornlämningsområde RAÄ 103 i Stockholms stad. Fornlämningen
utgörs av kulturlager och lämningar från medeltiden och fram till
år 1850. Den omfattar även stora vattenområden både i Mälaren
och i Saltsjön.
Den aktuella fastigheten var tidigare till stora delar en del av
Saltsjön och ligger på utfylld mark. Utfyllnadslagren kan vara
flera meter tjocka och utmed den tidigare strandlinjen kan rester
efter bryggor finnas kvar och på den ursprungliga sjöbottnen
kan fartygslämningar påträffas. I samband med utgrävning
inför utbyggnad av Liljevalchs sommaren 2018 påträffades
lämningar från vad som troligtvis är en båtskrotningsplats från
1600–1700-talet. Bland annat hittades välbevarade vrak, trä
kistor, pålar och spångar.
Vid schaktningsarbeten under grundvattennivå kan länsstyrelsen
besluta om att arbetena övervakas och eventuella lämningar
dokumenteras av arkeologisk expertis.
Liknade arbeten under grundvattennivån har utförts i samband
med ombyggnaden av Slussen.

Skeppsholmsvikens front mot vattnet är synlig från ett stort antal
Ovan: Det ljusröda området markerar fornlämningsområdet utanför kvarteret Skeppsholmsviken. Nedan: Linjerna
visar hur tomten förändrats över tid. Den röda linjen visar vart strandlinjen gick 1885 och den blå 1733.
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KUNGLIGA
NATIONALSTADS
PARKEN
4 KAP 7 § I MILJÖBALKEN
Planområdet ligger inom Nationalstadsparken, Ulriksdal–Haga–
Brunnsviken–Djurgården sedan den 1 januari 1995. Enligt 4 kap
7 § i miljöbalken har nationalstadsparken ett särskilt skydd:
Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården
är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgärder vidtas
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Trots bestämmelserna i andra stycket får en
åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång eller en
tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om
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1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt
intresse, och
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer
än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.

BEVARA OCH UTVECKLA KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN
Framtida vård och utveckling av Kungliga nationalstadsparken
styrs av fem ledord, vilka förtydligar parkens kvaliteter och
karaktär:
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•

Kungligt inflytande och Sveriges historia

•

Folknöje

•

Kunskap

•

Biologisk mångfald

•

Hälsa och motion

Hänsynen till natur - och kulturmiljövärden innebär att möjligheterna till nybyggnad är begränsad. Intrång i parklandskap och
naturmiljö får inte ske. Nya byggnader och anläggningar ska
vara väl anpassade till naturen och till befintlig bebyggelse.
I den proposition som föregick införandet av bestämmelsen (Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården prop.
1994/95:3) förtydligas avsikten. I avsnittet 9.2 i propositionen,
står det:
”Det följer av syftet med nationalstadsparken att
områdets huvudstruktur vad avser natur- och bebyggelseområden inte får ändras. Nya byggnader
och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter skall kunna fungera bör därför
i princip inte medges. Skyddet torde däremot
inte hindra etablerade verksamheter inom eller
intill nationalstadsparken från att fungera och
utvecklas i anslutning till tidigare ianspråktagna
områden.”

Enligt propositionen bör utvecklingen i nationalstadsparken
inriktas på att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden. Det bör vara möjligt att uppföra nya byggnader inom
de områden som stärker verksamheter, enligt de fem ledorden,
däribland ledordet Folknöje. Det bör också vara möjligt att
bygga om och anpassa befintliga byggnader efter befintliga verksamhetens behov inom ramen för ledordet.

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH UTVECKLAS

MÅLBILD

Här är ett urval av de värden som identifierats i vård- och utvecklingsplanen för västra Djurgårdsön, med utgångspunkt från den
aktuella fastighetens lokalisering, karaktär och framtida planering.

Här är ett urval av de punkter för målbilden som identifierats
i vård- och utvecklingsplanen för västra Djurgårdsön, med
utgångspunkt från den aktuella fastighetens karaktär och den
framtida planeringen.

Landskap och bebyggelse

Landskap och bebyggelse

•

Kontinuiteten som Stockholmarnas nöjes- och
rekreationsområde: I området finns många
byggnader som avspeglar områdets långa tradition som kultur- och nöjesområde och som
fortfarande används för ändamålet.

•

Området ska vidareutvecklas med utgångspunkt från traditionen som nöjesområde, den
unika miljön med blandningen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, parker, äldre träd,
vatten och ett rikt djurliv.

•

I området finns många byggnader som
avspeglar områdets långa tradition som
kultur- och nöjesområde och som fortfarande
används för ändamålet.

•

Det offentliga rummet ska ha en kvalitet och
värdighet som motsvarar områdets natur- och
kulturvärden och attraktivitet i övrigt.

•

•

Sekelskiftets (1900) arkitekturströmningar:
Museer och andra offentliga byggnader från
tiden samt fyra byggnader för den Allmänna
konst- och industriutställningen som ägde
rum här 1897, ger goda exempel på tidstypisk arkitektur.

För att bibehålla områdets attraktivitet behöver verksamheter och anläggningar kunna vidareutvecklas och förnyas. Området bedöms
tåla viss komplettering och förändring. Ny
bebyggelse ska lokaliseras och utformas med
respekt för den aktuella platsens grundläggande karaktär och kulturhistoriska värden.

•

Ny- och tillbyggnader samt tillfälliga anläggningar och byggnader ska vara placerade
och gestaltade med omsorg utifrån områdets
grundläggande karaktär och värden.

Rekreation och nyttjande
•

VÅRD- OCH UTVECKLINGSPLAN FÖR NATIONALSTADSPARKEN
DELOMRÅDE VÄSTRA DJURGÅRDSÖN
Skeppsholmsviken ligger inom delområdet som utgör den västra
delen av södra Djurgården, vilken präglas av nöjesetablissemang, såsom Skansen, Gröna Lund och ett stort antal restauranger och museer. Längs Djurgårdsvägen och vid vattnet ligger
byggnader och anläggningar som under lång tid gett plats åt
dessa verksamheter. Byggnader och anläggningar i denna miljö
är ofta skilda från gatan genom stödmurar, staket eller trädplanterade parkytor (Hasselbacken, Liljevalchs, Blå porten, Gröna
Lund, Lilla Hasselbacken m fl).

•

•

Mångfalden av sevärdheter, besöksmål,
rekreationsmöjligheter och natur kännetecknar Västra Djurgårdsön. Området erbjuder en
unik möjlighet att inom ett begränsat område
kombinera olika typer av upplevelser – från
besök på Gröna Lund till fika och fågelskådning. Kombinationen av lockande attraktioner, kultur, boställen och ett tilltalande
landskap mitt i en storstad har få motsvarigheter i landet.
Promenadstråken längs vattnet erbjuder till
stor del en vilsam miljö med vackra utblickar
och närhet till fågellivet. Längs Galärvarvet
är promenaden viktig för upplevelsen av
områdets historia, samtidigt som den erbjuder naturliga kommunikationsstråk till flera
besöksmål.
Möjligheten att ta sig till området med kollektiv båttrafik är en tillgång.
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Rekreation och nyttjande
•

Området ska bestå som ett av Stockholms
viktigaste besöks- och turistmål.

•

Nöjen, kultur och evenemang ska prioriteras
före ny bostadsbebyggelse.

•

Området ska erbjuda tilltalande promenadstråk i historiska miljöer, vackra omgivningar
med parker och träd samt vatten.

•

Stränderna ska så långt möjligt vara lättillgängliga för allmänheten.

•

Området ska så långt möjligt erbjuda tilläggningsplatser för kulturhistoriskt värdefulla
fartyg och båtar.

INLEDNING

•

Det ska eftersträvas att bussuppställningsplatser och parkeringsytor i första hand
lokaliseras utanför Djurgårdsön.

SJÖGÅRDEN
Delområdet består av Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen
samt Djurgårdsöns västra strand. Med centrum i Skeppsholmen
och Kastellholmen är Sjögården ett samlat landskap, där tiden
som örlogsbas satt tydliga spår. Merparten av bebyggelsen
tillkom under 1700- och 1800-talen, vilket ger en stark historisk
atmosfär. På 1950-talet började den militära verksamheten att
avvecklas. Slutpunkten kom 1969 när Stockholms örlogsvarv
flyttade till Muskö.
Öster om Gröna Lund ligger Djurgårdsstaden, en samlad stadsmiljö med småskalig bostadsbebyggelse från 1700- och 1800-talen. I Djurgårdsstaden bodde hantverkare som arbetade på det
varv som på 1700-talet låg där Gröna Lund är idag.
Vid stranden nedanför bostadsbebyggelsen ligger Nya Djurgårdsvarvet.
Delområdets centrala och attraktiva läge är en tillgång för
besöksnäringen. Det innebär också att det finns intresse för ett
ökat markutnyttjande i form av bland annat ny bebyggelse och
tillbyggnader av befintlig bebyggelse. De maritima spåren i området kan då riskera att försvagas.

med rötter i örlogsbasen är Vasamuseet och
Gröna Lund viktiga inslag i Djurgårdsstrandens karaktär.

•

Sjögården är en oas i staden med begränsad
trafik, närhet till vatten och promenader i
parkstråk.

•

Promenadstråken längs vattnet ger vackra
utblickar, där Stockholms karakteristiska läge
vid vattnet kan upplevas.

MÅLBILD
Här är ett urval av de punkter för målbilden som identifierats i
vård- och utvecklingsplanen för Sjögården, med utgångspunkt
från den aktuella fastighetens karaktär och den framtida planeringen.
Landskap och bebyggelse
•

Sjögården ska uppfattas som ett samlat
maritimt landskap med stark historisk
atmosfär, präglat av verksamheten vid
Stockholms örlogsbas.

•

Djurgårdsstrandens museer och andra
besöksmål är liksom bostadshusen, levande
verksamheter som också är viktiga delar i
områdets karaktär.

•

Anläggningar med anknytning till varvsverksamhet, som kajer, kranar, dockor, pålar och
dykdalber ska värnas som ett av områdets
kännemärken.

•

Eventuella nybyggnader ska inordnas i den
befintliga bebyggelsestrukturen men tillåtas
ha en egen karaktär.
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Landskap och bebyggelse
•

Bebyggelsefronterna mot vattnet är en viktig
del i Stockholms stadsbild.

•

Inom området finns bevarade anläggningar
som kajer, pirar, torrdockor, kranar, pålar,
och dykdalber.

•

Djurgårdsstadens trähusbebyggelse är Stockholms äldsta samlade stadsbebyggelse om
man undantar Gamla stan.

•

Museer och nöjesetablissemang längs Djurgårdsstranden: Utöver museibyggnaderna

KÄLLOR:

•

Stränder och kajer ska så långt möjligt vara
framkomliga för allmänheten.

Framtidens Nationalstadspark. Handlingsprogram
del I: Vision och förutsättningar. 2006. Länsstyrelsen i Stockholms län

•

Ett visst inslag av tilläggsplatser för fritidsbåtar kan förstärka den maritima karaktären
och öka tillgängligheten till området.

Framtidens Nationalstadspark. Handlingsprogram
del II: Åtgärder och utveckling. 2006. Länsstyrelsen i Stockholms län

Rekreation och nyttjande

VÄRDEN SOM BÖR TAS TILLVARA OCH UTVECKLAS
Här är ett urval av de värden som identifierats i vård- och utvecklingsplanen för Sjögården, med utgångspunkt från den aktuella
fastighetens karaktär och den framtida planeringen.

utgångspunkten för områdets vidare utveckling.

SKEPPSHOLMSVIKEN - EN DEL AV NATIONALSTADSPARKEN
Det är främst tre historiska karaktärer i området och dess omgivning som bör vara vägledande i den fortsatta planeringen och
som lyfts fram som Nationalstadsparkens värden. Det dels att
området även i fortsättningen ska vara Stockholmarnas nöjesoch rekreationsområde, med dess byggnader och verksamheter
som avspeglar dessa verksamheter. Anläggningar ska därför
kunna vidareutvecklas och förnyas. Ny bebyggelse ska dock
lokaliseras och utformas med respekt för den aktuella platsens
grundläggande karaktär och kulturhistoriska värden. Dels är det
området som en del av verksamheten vid Stockholms örlogsbas, med Skeppsholmen som historisk bas. Här är mötet med
vattnet, såsom utformning av kaj och angränsande bebyggelse,
avgörande för att bevara upplevelsen av området som en del av
den historiska örlogsbasen. Därför skulle exempelvis ett visst
inslag av tilläggsplatser för fritidsbåtar kunna tillåtas. Eventuella
nybyggnader på fastigheten bör därmed anpassas till detta men
ändå tillåtas ha en egen karaktär.

Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården prop. 1994/95:3
Vård- och utvecklingsplan nationalstadsparken.
2012. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport
2012:33

Idag erbjuder den här delen av Djurgården ett tilltalande nät av
promenadvägar. Det aktuella området bör planeras så att de
kan anslutas till detta. Stranden nedanför området bör så långt
möjligt kunna nyttjas av allmänheten.

Rekreation och nyttjande
•

Området ska vara ett attraktivt besöksmål
och en mötesplats med inriktning på maritim
verksamhet, kultur, nöjen, utbildning och
hantverk.

•

De unika kulturhistoriska värdena ska vara

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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GÄLLANDE PLANER
För delar av området gäller stadsplan O-230 som vann laga kraft
1913-09-19. Planen togs fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse i kvarteret Skeppsholmsviken. 1934 gjordes en ändring till
planen som tillät inredning av vindar i kvarteret Skeppsholmsviken för bostadsändamål.

FÖRBUD MOT FÖRVANSKNING

uppförda 1959 eller tidigare vilket var den gräns för byggnadernas ålder som gällde vid klassificeringstillfället.

13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.

Inom kvarteret Skeppsholmsviken är samtliga byggnader streckade. Byggnaderna är alla uppförda efter 1960.

Första stycket ska tillämpas också på
1.

Planen meddelar inget skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Plan O-178 (laga kraft 1899-04-07) gäller för zonen närmast
vattnet. Planen togs fram för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och nya gator i området. Planen möjliggör en ny gata längs
stranden.

anläggningar som är bygglovspliktiga enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 7 §,

2.

tomter i de avseenden som omfattas av
skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,

3.

allmänna platser, och

4.

bebyggelseområden.
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Gröna Lund omfattas av områdesbestämmelser Ob 87032. Områdesbestämmelserna infördes för att säkra bevarandet av bebyggelsen inom stora delar av Södra och Norra Djurgården. Eftersom
bebyggelsen ligger utanför detaljplanelagt område hade det utan
bestämmelserna inte krävts lov för exempelvis tillbyggnader och
fasadändringar.
I områdesbestämmelserna infördes utökad bygglovplikt som
omfattar:
•

Att färga om byggnader

•

Att byta fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial

•

Att göra andra ändringar av byggnader vilka avsevärt
påverkar byggnadernas yttre utseende

•

Att göra tillbyggnader

Områdesbestämmelserna meddelar även skyldighet att söka
rivningslov för byggnad och del av byggnad.
Områdesbestämmelserna meddelar också att hela området utgör
en kulturhistoriskt värdefull miljö kopplad till Plan- och bygglagens 3 kap 12 §, nuvarande PBL 8 kap 13 §.

8

Byggnaderna skall underhållas så att de inte
förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall
utföras på ett sådant sätt att byggnadernas
kulturhistoriska värden bevaras. Underhållet
ska ske med material och metoder som är
anpassade till byggnadernas egenart.

7.

Skyddsområdet ska vårdas så att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas.

Inom planområdet finns inga byggnadsminnen. I nära anslutning
till planområdet är bostadshuset inom fastigheten Konsthallen
14 är sedan 1994 förklarat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

STATLIGA BYGGNADSMINNEN

Planen meddelar inget skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

OMRÅDESBESTÄMMELSER

BYGGNADSMINNEN

6.

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING AV
BEBYGGELSE
Stockholms stad har antagit en klassificeringskarta med kulörmarkeringar för byggnader av olika kulturhistoriskt värde.
Klassificeringen som utförs av Stockholms stadsmuseum är ett
kunskapsunderlag utan rättsligt bindande verkan.

Inom planområdet är ett antal byggnader förklarade som statliga
byggnadsminnen. År 1935 förklarades delar av Djurgårdsstaden
som statligt byggnadsminne. År 2005 kom ett nytt beslut från
regeringen som utvidgade det statliga byggnadsminnet och
meddelade skyddsföreskrifter för byggnaderna samt skyddsområdet. Samtliga är belägna inom fastigheten Djurgården 1:35.
Hus 36 A: Bellmanhuset
Hus 36 B: Låga längan
Hus 45: Mjölnargården

Blå:
Bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt
kulturhistoriskt värde.
Grön:
Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt.
Gul:
Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse
för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt
värde
Streckad:
Fastighet med bebyggelse som ännu ej klassificerats eller obebyggd fastighet.
Bebyggelsen inom Nationalstadsparken klassificerades av
Stockholms stadsmuseum år 2004. Inom Gröna Lunds område
är endast delar av bebyggelsen klassificerad, merparten av bebyggelsen är streckad. Detta trots att många av byggnaderna är

BYGGNADSMINNETS SKYDDSFÖRESKRIFTER:
1.

Byggnaderna får inte rivas eller flyttas, vare
sig i sin helhet eller delar därav.

2.

Byggnaderna får inte byggas till, byggas om
eller på annat sätt förändras.

3.

Byggnadernas stommar och planlösningar får
inte ändras.

4.

Ingrepp i eller ändring av fast inredning och
dekorationsmålade väggar och tak får inte
ske.

5.

Bellmanhuset och Låga längan får inga ingrepp i eller ändringar av ytskikt ske i de rum
som markerats i bilaga.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

De statliga byggnadsminnena Bellmanhuset, Låga längan och
Mjölnargården. Rektangeln visar det skyddsområde som också
omfattas av skyddsbestämmelserna.

INLEDNING

FÖRDJUPAD
ÖVERSIKTSPLAN
KUNGLIGA NATIONALSTADSPARKEN
I propositionen om Kungliga Nationalstadsparken (1994/95:3)
konstaterar regeringen att översiktsplanerna har en viktig roll för
hanteringen av Nationalstadsparken. ”I planerna bör avgränsas
närmare de områden inom nationalstadsparken som bör skyddas
som parklandskap eller naturmark liksom de zoner inom nationalstadsparken som präglas av en mer omfattande bebyggelse
och där det behövs klara och enkla regler för nödvändiga kompletteringar av byggnader och anläggningar.”
Därför har Solna och Stockholm tagit fram en fördjupad översiktsplan för de områden som ingår i respektive kommun.
Planen kompletterar andra planer och program som tas fram för
Nationalstadsparken – av Solna stad, Länsstyrelsen och Kungliga
Djurgårdens Förvaltning.
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Översiktsplanens syfte är att ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden och hur den byggda
miljön ska utvecklas och bevaras. Fastigheten för Skeppsholms
viken ingår i Nationalstadsparken som en del av den bebyggda
och anlagda delen
Enligt den fördjupade översiktsplanen hyser Nationalstadsparkens historiska landskap unika värden. Området fyller även
viktiga funktioner i staden och regionen, för boende och besökare. Parken har med dess unika blandning av forskning och
utbildning samt kultur, nöjen och rekreationsvärden mycket stor
betydelse. Den innehåller mycket av det som drar besökare till
staden och utgör ett viktigt rekreationsområde för storstadens
invånare.
Den aktuella fastigheten ligger inom ett av den fördjupade översiktsplanens delområden som benämns Evenemangsparken.
Evenemangsparken omfattar den mer bebyggda västra delen av
Djurgårdsön. Området utgör ett nöjescentrum med stor betydelse för staden och besökare med sin koncentration av etablissemang, och som utflyktsmål i ett attraktivt och vattennära
parklandskap. Här följer ett urval av punkter för Evenemangsparken som utgör vägledning för markanvändning och utveckling av
området och som berör Skeppsholmsviken.

•

Evenemangsparken vidareutvecklas som den
nöjes- och lustpark den varit under mer än
hundra år.

•

Området är ett av Stockholms viktigaste besöks- och turistmål. Dess utveckling har stor
betydelse för besöksnäringen.

•

För att bibehålla områdets attraktivitet som
evenemangspark behöver verksamheter och
anläggningar kunna vidareutvecklas och
förnyas.

•

Områdets karaktär och särskilda kulturhistoriska värden i byggnader, parker och miljöer
bevaras.

•

Området bedöms tåla viss komplettering
och förändring. Det stora trycket på området
innebär att även relativt små kompletteringar
bör föregås av detaljplanering.

•

Evenemangsparkens karaktär i stadens inre
vattenrum bevaras, som ett glesare bebyggt
parklandskap i kontrast till stenstaden.

•

Det offentliga rummet mellan byggnader och
anläggningar motsvarar inte områdets attraktivitet i övrigt och behöver åtgärdas. Stränderna bör så långt möjligt göras offentliga och
bekvämt tillgängliga.

•

Nöjen och evenemang prioriteras före ny
bostadsanvändning.

Delområde Evenemangsparken i den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken. Stockholmsdelen.

I det större vattenlandskapet - Områdets karaktär har betydelse
för upplevelsen av stadens inre vattenrum med bl.a. Saltsjön och
Strömmen.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
HISTORISKA KARAKTÄRER SOM LYFTS
FRAM I DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTS
PLANEN
Flottans landskap och sjöfartens - Strandområdena i väster mot
Skeppsholmen kom att domineras av sjöfart och varvsverksamhet. Sambanden med flottans fäste på Skeppsholmen var starka.
Lustpark och utställningsområde - Områdena vid Lejonslätten
och vid Hasselbacken utvecklades då till centrum för stadens
nöjesliv sommartid. Gröna Lund, Sveriges äldsta tivoli. I samband med Världsutställningen 1897 omgestaltades Lejonslätten.

Inriktningen för den fortsatta planeringen av Evenemangsparken
är enligt den fördjupade översiktsplanen, att den vidareutvecklas
som den nöjes- och lustpark den varit under mer än hundra år.
För att vidmakthålla områdets attraktivitet som evenemangspark
behöver verksamheter och anläggningar kunna vidareutvecklas
och förnyas. Evenemangsparken bör tåla vissa kompletteringar
och förändringar, under förutsättning att dess grundläggande
karaktär och kulturhistoriska värden bevaras. Områden vid Galärparken och Skeppsholmsviken är exempel på platser som med
fördel kan förändras.

bör dock, enligt den fördjupade översiktsplanen, inte hindra väl
att anpassade kompletteringar och att enstaka, vackert utformade byggnader eller anläggningar uppförs. Detta kan ske under
förutsättning att byggnaden eller anläggningen har samband
med Evenemangsparkens huvudinriktning. En sådan byggnad
kan få synas på samma sätt som Nordiska museets byggnad
eller tornet Breda Blick.
Det stora antalet äldre träd inom området bidrar till den historiska karaktären liksom till karaktären av byggnader och anläggningar i parkmiljö. De hjälper även till att förstärka intilliggande
spridningszoner och kärnområdens funktioner som livsmiljöer
för växter och djur.

Områdets karaktär har betydelse för upplevelsen av stadens inre
vattenrum. Det är viktigt att området kan upplevas som ett glesare bebyggt parklandskap i kontrast till den täta stenstaden. Detta

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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ALLMÄN
HISTORIK SÖDRA
DJURGÅRDEN
I följande kapitel ges översiktlig historik för Södra Djurgården
med fokus på den västra delen av ön. Denna är uppdelad på
århundraden och redogör kort för de olika verksamheter som
präglat platsen. Varje uppslag avslutas med en sammanfattning
av vad som finns kvar från det aktuella århundradet, ex.
strukturer, byggnader eller verksamheter.
Konst- och industriutställningen 1897 beskrivs på ett eget
uppslag på s.16-17, eftersom den i flera avseenden och i stor
skala omformade miljön på Södra Djurgården.
Södra Djurgården

10
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ALLMÄN HISTORIK

Södra Djurgården enligt 1642 års karta.

FÖRE 1700

kring ön och en del mark på norra Djurgården. Gustav Vasa
drar sedan på 1520-talet in klostrets sista rättigheter och hela
Djurgården, både den norra och den södra delen, blir en del av
hovstaten med dispositionsrätt för kungen.

som senare skulle komma att kallas Djurgårdsstaden. Tidiga
namn för stadsdelen var Båtsmansstaden och Amiralitetsstaden.
Området sträckte sig, på ett ungefär, från dagens Andréegatan
till Alkärret (gatan norr om Liljevalchs).

Södra Djurgården kallades tidigare Valmundsö. De äldsta kända
namnen är Walmunzø (1286), Walmundzø (1288), Walmalssöö
(1516) och Waldemarsön (1600-tal). Waldemarsudde påminner
idag om öns ursprungliga namn.

Namnet Djurgården börjar användas 1579, då Johan III på öns
nordvästra del låter hägna in mark för att upprätta en ”Diewregårdh”, en kunglig jaktpark. Här finns förutom småvilt som räv
och hare både älgar och hjortar. Man införskaffar också tio renar
som släpps ut på ön, och där vaktas av en same.

I anslutning till vårdinrättningen anlades en speciell
begravningsplats vid nuvarande Långa gatan. Redan 1680
flyttades dock de sjuka till den nya örlogsbasen i Karlskrona.
Amiralitetets verksamhet minskade därmed på Djurgården och
husen i området övertogs av arbetare främst vid det närbelägna
båtsmansvarvet. Kyrkogården fortsatte ändå att användas av
amiralitetet, sista gången vid 1808-1809 års krig (Finska kriget).
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Det landskap som vi idag kallar Djurgården började stiga upp ur
havet under slutet av stenåldern (ca 2300-1800 f Kr). Landskapet liknade till en början dagens ytterskärgård. Ursprungligen
utgjorde alltså området Södra Djurgården en tydligt avgränsad
ö söder om en naturlig farled från Stockholm ut i Östersjön. Genom landhöjning och igenväxning blev farleden till en obrukbar
smal rännil, och under mitten av 1700-talet upphör Södra Djurgården att vara en ö i den rätta bemärkelsen. (Djurgårdsbrunnskanalen som skiljer Södra Djurgården från fastlandet blev klar
först 1834 och tillkom på Karl XIV Johans initiativ).
De första spåren efter fasta bosättningar på ön är ett gravfält
från järnåldern (550-1100 e.Kr.). Då begravningsplatser ofta
anlades i anslutning till bosättningar antar man att det har legat
en gård i närheten vid tiden.
År 1288 donerade Magnus Ladulås flera stora landområden,
däribland hela Södra Djurgården, till Sankta Klara kloster. Han
hade 1286 köpt Valmundsön av ärkebiskopen i Uppsala. Det har
antytts att han ville hålla godsadeln från stadens portar, och att
det var därför han donerade generöst med mark till flera olika
kloster i staden. Nunneklostret nyttjade därefter den skänkta
marken till sin livsmedelsförsörjning genom i huvudsak fiske och
boskapsskötsel. Avlägset belägna åkrar lades igen och brukades
i stället som slåtter- och betesmarker för att få foder till djuren.
På 1450-talet återgår marken i kunglig ägo då Karl Knutsson
Bonde byter till sig Valmundsön från nunneklostret. I utbyte får
nunnorna ett kronogods i Uppland, men de behåller fiskerätten

Hundra år senare, på 1680-talet, byggdes den kungliga jakt
parken ut i full skala. Karl XI uppförde då det kungliga jaktstängslet som kom att omgärda större delen av Djurgården, från
Blockhusudden till Stora skuggan. Stängslet var en två meter
hög och två mil lång gärdesgård, som både skulle hålla kvar
viltet och stänga rovdjur och tjuvjägare ute. Under 1680-talet
organiserades också en jägeristat under ledning av hovjägmästaren med hovjägare, portvakter, djurvårdare och inspektor. Vid
stängslets många portar byggdes boställen, och personalen vid
denna förvaltning var länge de enda fastboende på Djurgården.
För att djurgårdens jaktstängsel inte skulle bli onödigt långt och
materialkrävande förlades det en bit upp på stranden. Utanför
uppläts tomter till sjöfolk, timmermän och fiskare. De västra
strandområdena och Beckholmen har därför alltid legat utanför
det kungliga jaktparksstängslet (som i området i stort följde den
sträckning Djurgårdsvägsvägen har idag) och har under lång tid
dominerats av sjöfart och varvsverksamhet.
Marken som utgjorde Amiralitets område skänktes 1646 av
drottning Kristina till Amiralitetets Krigsmanskassa, med syftet
att där inrätta ett sjukhus och bostäder för sjömän. Amiralitetskollegiet hade bildats 1634 då marinstaben flyttade från
nuvarande Blasieholmen till Skeppsholmen som blev Stockholms
örlogsbas. För dåtidens sjöburna befolkning låg det därför nära
till hands att utvidga området över Skeppholmsviken. Den första
bebyggelsen bestod av fjorton små hus som fungerade som
sjukstugor för båtsmän. Detta lade grunden för den stadsdel

Till de bäst bevarade husen i dagens Djurgårdsstad hör det timrade och locklistpanelade enrumshus vid Långa gatan som brukar kallas Dödgrävarbostaden samt den före detta likboden med
kraftiga gråstensmurar. Båda husen är troligen uppförda 1777
eller 1778 och minner om platsens gamla funktion som kyrkogård. Även om den inte tillhör de äldsta husen, är Dödgrävarbostaden typisk för Djurgårdsstadens ursprungliga bebyggelse.
Redan på 1600-talet var Djurgården ett välbesökt utflyktsmål för
stockholmarna. 1662 skriver Erik Dahlberg följande:
”Bland andra tilldragande platser är Valdemars
ön, där den kungliga djurgården är belägen, mitt
emot Amiralitetsholmen, på grund av sin säregna
natur mycket behaglig och angenäm, där konungarna ofta jaga vilt och otaligt mycket folk särskilt
på festdagar förlusta sig med spatserturer, då
det är alla, såväl infödda som främlingar, tillåtet
att där förnöja sig (…).”

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

Vargjakt vid Djurgårdsstängslet. Teckning från 1689 av den
då 7-årige prins Karl (XII).

VAD FINNS KVAR IDAG?
•

På 1600-talet får den maritima verksamheten
som ännu är stark på södra Djurgården fäste
genom Drottning Kristinas markdonation till
Krigsmanskassan.

•

Gatunät och strukturer i Djurgårdsstaden.

•

Namnet Djurgården uppstår på 1600-talet.
Waldemarsudde påminner fortfarande om öns
tidiga namn.
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Galärvarvets långa rad med galärskjul. Litografi från mitten av 1800-talet.

1700-TAL

en smalare gata parallell med Djurgårdsvägen, Långa gatan, och
en bredare tvärställd, Breda gatan. Från Breda gatan löper en rad
korta gränder norrut. Den nya planen följde till stor del det redan befintliga gatunätet från 1600-talet, som var anpassat efter
terrängen och varvsverksamheten.

Flottans starka fäste på Skeppsholmen har haft stor betydelse
för den verksamhet som har bedrivits på Djurgårdens södra och
västra stränder. Även då Amiralitetet flyttas behåller man vissa
funktioner i området. Den övriga marken kom också fortsättningsvis att användas till maritim verksamhet.
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På nordvästra Djurgården upplåts 1722 landområdet Galärvarvet
åt flottan. Galärer var långa grundgående träfartyg som roddes
eller seglades. De hade kanoner i fören och var främst avsedda
för krigsföring i skärgårdsmiljö. Efter venetiansk förebild skulle
skärgårdsflottans galärer förvaras uppdragna på land i speciella skjul, och för det ändamålet uppförs ett trettiotal galärskjul
längst den nordvästra strandlinjen.
Djurgårdsvarvet grundas 1712 av Johan Lampa, och anläggs på
den södra delen av Amiralitetets område. Ephraim Lothsack övertar varvet 1735 och utökar verksamheten. Varvet sträckte sig
då från Galärvarvsområdet till dagens Östra Vattugränd/Breda
gatan. Efter Lothsack följer flera namnkunniga ägare, mest känd
är kanske Fredrik Henrik af Chapman.
Djurgårdsstaden är, efter Gamla stan, Stockholms äldsta bevarade samlade stadsbebyggelse med en egen unik karaktär.
Stadsdelen, som utvecklats ur den gamla Båtsmans- eller Amiralitetsstaden, upplevde en blomstringsperiod under varvsepoken
på 1700-talet. Flera nya hus byggdes och gatunätet utvecklades.
Väster om, och på slänten nedanför, Djurgårdsstaden uppförs tidigt några stenhus för varvets ledning. Det äldsta är det bostadshus från 1741 som sedan 1896 kallas Apotekshuset, men som
uppfördes för varvsägaren Lothsack och på 1760-talet övertogs
av delägaren och skeppsbyggaren af Chapman.
En stadsplan för Amiralitetsstaden upprättades 1736 av stadsingenjör Petter Tillaeus. Planen var ganska enkel och bygger på

Jaktparken hade sin storhetsperiod under Karl XI:s och Fredrik
I:s tid. Man anlade då ”Stoorjacten”, belägen ungefär vid dagens Skansen. Detta var ett centralt område med en étoile, en
stjärnformig plats med radiellt upphuggna gator för skjutläge.
På 1720-talet översteg antalet hjortar 1500. Fodret räckte inte
längre till, och man blev tvungen att sälja och avliva en tredjedel
av djuren.
I mitten av 1700-talet hade de svenska kungligheterna förlorat
intresset för jakt och jaktparker. Under senare delen av 1700-talet kom Djurgården därför att ändra karaktär från kunglig
jaktpark till folklig förlustelsepark. Särskilt Gustav III kom att
betyda mycket för Djurgårdens utveckling mot friluftspark. Han
var starkt påverkad av den nya tidens naturromantiska ideal och
av kulturlivet på kontinenten.
På de lediga söndagarna vallfärdade stadsborna till Djurgården.
Det vackra landskapet lockade, liksom alla de krogar, värdshus
och enklare utskänkningsställen som hade etablerats på Djurgården. Hovjägarna hade periodvis rätt att bränna och skänka ut
brännvin, och en rad små krogar uppstod därför. Ofta låg dessa
i anslutning till jägarboställena vid grindarna. Vid en inventering 1733 finns 32 krogar av den här typen på Djurgården. (År
1755 infördes dock ett krogförbud, och krogarna omvandlas till
nykterhetsvärdshus där man istället för sprit serverade spenvarm
mjölk.) Det folkliga nöjeslivet på Djurgården under 1700-talet
skildras i flera av Carl Michael Bellmans epistlar. I tre av dem
nämns dessutom värdshuset Gröna Lunden.
Då jaktparken avvecklades upplät Gustav III frikostigt med
tomter till vänner och förtrogna, framför allt på norra Djurgården, och oftast med löfte om arrende i hundra år. Villa Frescati

Karta över Stockholm från 1702. Längst upp syns
den stjärnformade Storjakten. Kartan är beskuren.
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och Engelska Villan vid Stora Skuggan är bland de första större
privatbostäderna som byggdes. Några utländska diplomater
fick också bygga villor på exklusiva tomter, som Liston Hill och
Nedre Manilla. Tanken var, förutom att belöna förtrogna, att
villorna och de omgivande parkanläggningarna skulle bidra till
traktens försköning.
Efter Gustav III:s död ifrågasattes de frikostiga kungliga upplåtelserna, och en kommission för förbättrad reglering och
disposition av Djurgårdens mark tillsattes. Man oroade sig för
att allt för stor del av området skulle privatiseras och lyfte fram
Djurgårdens betydelse för stadsbornas rekreation, deras ”hälsa
och tidsfördriv”. Det finns också ett intresse att behålla Djurgården som kunglig mark.

VAD FINNS KVAR IDAG?
•

En stor del av byggnaderna i Djurgårdsstaden
är uppförda under 1700-talet, och stadsplanen
är även den från samma tid.

•

Djurgårdsvägen följer till stor del det gamla
jaktstängslets sträckning.

•

Krogliv och nöjescentrum.

•

Strandtomter för privatvillor, “utanför
stängslet”.

•

Privatvillor, ex. Listonhill.

•

Vissa byggnader och anläggningar från
Galärvarvet.
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ALLMÄN HISTORIK

Utsikt mot Stockholm från Djurgården. I förgrunden syns Djurgårdsstaden. Målning från 1808 av Louis Belanger. Bilden är beskuren.
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Utsikt från Kastellholmen mot Djurgården. I bildens mitt syns Allmänna Gränds nyplanterade lindallé. Foto från 1860-tal.
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ALLMÄN HISTORIK

Nya järnvågen. I bakgrunden skymtar Kastellholmen. Etsning från 1869.

1800-TAL
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Vid sekelskiftet 1800 etablerade sig fler diplomater, grosshandlare och andra förmögna stadsbor på Djurgården. Man vill
ha stora sommarnöjen nära staden. För adeln var Djurgården
inte särskilt attraktiv, de hade sedan innan gods på landet.
Landremsan mellan det gamla jaktparksstaketet och vattnet omvandlades nu till privata tomter. Verksamheter som var knutna
till det maritima livet, varv, sjöbodar och enklare bostadshus,
ersattes snart med stora sommarnöjen med lusthus och lummiga trädgårdar.
Karl XIV Johan lät, tillsammans med överjägmästare Israel af
Ström, under början av 1800-talet genomföra flera förändringar i
landskapet med gallring och omfattande nyplantering med både
inhemska trädslag som ek, alm, bok och lönn och med främmande som lärk, parklind och hästkastanj. Fuktiga partier och
kärr dikades ut, staket och gärdesgårdar togs bort och kör- och
promenadvägar anlades. Djurgårdsbrunnskanalen med alléer
öppnade 1834, dels för att bidra till Djurgårdens försköning,
dels för att underlätta införseln av grönsaker till staden. Djurgården får nu den parklika och pastorala karaktär som fortfarande
präglar landskapet.
Rosendals slott uppfördes under 1820-talet efter ritningar av
Fredrik Blom. I anslutning till slottet anlades även en lustpark.
Drottning Josefina upplät under 1800-talets andra halva ett
område väster om slottet till Svenska trädgårdsföreningen, som
drev sin verksamhet med trädgårdsskola på platsen mellan 1861
och 1911. Under denna period utbildades ca 700 trädgårdsmästare på anläggningen. Verksamheten lade grunden för Rosendals
trädgårdar.

Rosendals växthus, foto från 1905.

Kolorerat foto från utställningen 1897. I mitten syns Industrihallen. Notera hur den
svenska flaggan fått fel färg.

På 1820-talet revs det kungliga jaktparksstängslet, och de sista
hjortarna flyttades till ett mindre hägn vid nuvarande Hjorthagen. Grindavgiften avskaffades för gående 1862 och för åkande 1877. Södra Djurgårdsslätten kom därefter att utgöra ett
centrum för stadens nöjesliv, och under 1800-talet uppfördes
ett flertal krogar, caféer, värdshus, varietélokaler och musik- och
danssalonger. Dessutom öppnar flera större nöjesanläggningar.
Det första tivolit, Stockholms Tivoli, beläget på platsen för Skansens huvudentré öppnar 1850. Därefter följer tivolit i Alkärret på
1870-talet, Gröna Lund 1883 och Cirkus och Skansen 1891.
Djurgårdsvarvet fortsatte sin verksamhet fram till 1863, då
Stockholm stad köpte området, och nya verksamheter etablerades. Platsen hade tidigare varit ett socialt homogent område,
men i och med varvets avveckling luckrades områdets karaktär
upp. Tomten användes bland annat som upplagsplats för sill,
vilket ger området öknamnet ”Sillhovet”.
År 1865 flyttades stadens järnvåg till Djurgårdsstaden från Slussen. Här vägdes och kvalitetsbestämdes allt järn som passerade
Stockholm för export. Verksamheten upphör dock helt redan
1885.
I kvarteret Grönland, det område som idag benämns som Nya
Djurgårdsvaravet, låg under 1800-talet en herrgård med omgivande flyglar, park, trädgård och bryggor. Området integrerades i varvsmiljön först i början av 1860-talet, då Stockholms
Ångslupsaktiebolag behövde en uppläggningsplats för sina
Djurgårdsfärjor och skärgårdsbåtar.
Trähus har sedan 1730-talet generellt varit förbjudna i Stockholms innerstad, men 1849 utfärdades ett formellt undantag för

Djurgårdsstaden. Orsaken är att man tidigare inte respekterat
förbudet, och att området dessutom ligger på behörigt avstånd
från den tättbebyggda delen av staden. Detta gjorde det möjligt
att enkelt både bygga om och bygga nytt. I huvudsak kom det
att bli krogägarna som utnyttjar de nya regellättnaderna, genom
att bygga på och bygga ihop flera gamla stugor.
En krenelerad tegelmur med en spektakulär nygotisk portal
uppfördes kring Galärvarvet på 1830-talet. Arkitekt var Fredrik
Blom. Inför världsutställningen 1897 revs dock delar av muren,
och fick därefter bitvis en ny sträckning. På 1870-talet genomgick Galärvarvet också en stor upprustning för att möta de krav
som den nya tidens ångfartyg ställde. Galärskjulen omvandlades
till verkstäder, nya kajer anlades och en mastkran anskaffades.
Man anlade också den stora torrdocka som idag innehåller Vasa
museet. Fredrik Blom kom även att rita flera större byggnader
på Djurgården, exempelvis Novilla, Rosendals slott och Fridhem.
1897 hölls Allmänna konst- och industriutställningen på Lejonslätten på Djurgården. Fokus låg på att lansera ny teknik och
att visa upp Sverige som industrination. Utställningen varade
i fyra månader, lockade 1,5 miljon besökare och kom på flera
sätt att omforma den hela västra delen av Djurgårdsön. Stora
markarbeten genomfördes, höga träd flyttades och strandlinjer
fylldes ut. Flera spektakulära paviljonger uppfördes inför utställningen, som rekonstruktionen av det gamla Stockholm, Liljeholmens stearinfabriks 40 meter höga strålkastarprydda stearinljus
och den 10 000 kvadratmeter stora Ljungbergshallen. De flesta
revs vid utställningens slut, men några del byggnader lämnades
kvar, till exempel Skånska gruvan. Också Djurgårdsbron uppfördes i samband med utställningen.
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I samband med Allmänna konst- och industriutställningen 1897
föreslogs att man i Djurgårdsstaden skulle riva alla de ”oansenliga träkåkar, af vilka endast ett par från Bellmans dagar äger
någon kulturhistorisk märkvärdighet.” Detta förverkligades
dock inte.

VAD FINNS KVAR IDAG?
•

Allmänna Gränd

•

Flera byggnader från utställningen 1897, ex.
Jägarhyddan, Nordiska museet, Skånska gruvan
etc.

•

Galärvarvsmuren av Fredrik Blom.

•

Nöjesetablissemang som Skansen, Gröna Lund,
Hasselbacken etc.

•

Ett flertal sommarnöjen och större privatvillor,
ex. Novilla, Täcka Udden, Fridhem, Sirishov och
Eolsund.

•

Pastoralt och parklikt landskap.

•

Djurgårdsbrunnskanalen

•

Rosendals trädgårdar
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1) Kvarteret Konsthallen är uppkallat efter utställningens stora konsthall. På tomten byggdes sedan Liljevalchs 1916. 2) Översikt över utställningsområdet, vy mot söder. 3) Skånska gruvan, ritad av Gustaf Wickman. Foto från Wikimedia Commons. 4) Villa Lusthusporten, nuvarande utseende efter Carl Möllers ritningar. Foto Holger Ellgaard/Wikimedia Commons 5) Jägarhydddan, ritad av Fredrik Lilljekvist. Foto Holger Ellgaard/Wikimedia Commons
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KONST- OCH INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN 1897

BEVARANDE BYGGNADER I URVAL

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

KONST OCH
INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN
1897
Allmänna konst- och industriutställningen på västra Djurgården
slog upp portarna den femtonde maj 1897. Djurgårdsbron var
nyss invigd och besökarna strömmade över i tusental. Det var
den fjärde utställningen i en serie skandinaviska konsthantverks- och industriutställningar. Fokus låg på att visa Sveriges
utveckling från bondeland till industrination, man ville främja
såväl den tekniska utvecklingen som den nationella självkänslan.
Utställningen blev en stor succé och då man stängde den tredje
oktober samma år hade man sålt 1.253.571 biljetter. Då hade
ett stort antal byggnader och paviljonger uppförts, en ny bro
till Djurgården byggts, kajer anlagts, och en rekonstruktion av
1500-talets Stockholm iscensatts. Stora markarbeten hade också
genomförts, bland annat flyttades 300 träd, närmare 20 meter
höga.		
Under 1800-talets senare hälft fick världsutställningarna, eller
expositionerna som de också kallades, ett stort inflytande.
Utställningsområdena kunde vara stora som mindre städer, med
en mängd byggnader och paviljonger. Syftet var att verka för
bildning, att visa och dela uppfinningar, främja teknisk och industriell utveckling och möjliggöra globalt samarbete. Bland annat
visades industri- och hantverksprodukter, teknik, konst och arkitektur. Utställningarna organiserades av ett värdland som bjöd in
andra länder och företag, internationella organisationer, privata
aktörer och allmänheten. Utställningarna blev på så sätt en sorts
kulturell tävlan mellan stater.

Arkitekten Carl Möller tilldelades uppdraget att utforma de
officiella utställningsbyggnaderna och att göra en plan för
utställningsområdet. Möller fullföljde arbetet med planen, men
föreslog att de officiella byggnaderna borde bli föremål för en
tävling. Utställningen föregicks därför av en arkitekttävling där
flera välkända arkitekter bjöds in för att tävla om att få formge
utställningens huvudbyggnader. Till de som var särskilt utvalda
att delta hörde Ferdinand Boberg, Fredrik Lilljekvist, Agi Lindegren, Gustaf Lindgren, Eugen Thorburn och Gustaf Wickman.
Tiden för tävlingen var extremt kort – den utlystes i början av
juni 1895, och redan den 8 juli samma år skulle förslagen vara
inlämnade till juryn för bedömning.
De mest framträdande utställningslokalerna skulle komma att
bli Industrihallen och Maskinhallen, men tävlingen omfattade
även Konsthallen, huvudentrén och en provisorisk tillbyggnad
av det vid den här tiden endast halvfärdiga Nordiska museet.
Utställningsbyggnaderna skulle i sig vara en uppvisning av moderna material och tekniker, och dessutom spegla Sverige som
nation. Därför ville arrangörerna att både trä och metall skulle
finnas representerade som byggnadsmaterial eftersom Sverige
under slutet av 1800-talet var en stor exportör av såväl stål som
produkter från skogsindustrin. Hela området skulle dessutom
utstråla en air av festivitas. Såväl arkitekter som konstruktörer
var därför tillåtna att ta ut svängarna på ett sätt som i vanliga fall
inte var brukligt.

EFTER UTSTÄLLNINGEN
Utställningen stängde söndagen den 3 oktober samma år. Restaurangerna var proppfulla, på Nordiska museets vägg flammade
illuminationen ”Må Sverige blomstra”. Stockholmarna drabbades
av ”pöbelaktig rovlystnad” och ”epidemisk kleptomani” och såväl
fina herrar och damer som barn länsade utställningspaviljongerna. ”Bara hunnernas härjningar kan jämföras med detta”, skriver
tidningen Dagen. I en annan tidning konstateras att orsaken till
plundringen var folkets stora kärlek till utställningen. Kort efteråt var området solkigt, skräpigt och sorgligt tomt och tyst.

Utrymningen av utställningsområdet gick fort. I pressen hade
man redan under augusti börjat diskutera vad som skulle ersätta
utställningen. De flesta ville ha en park, men behålla “gamla
Stockholm”. I verkligheten revs mycket och stora ytor frilades
kring Lejonslätten och vidare bort mot Allmänna Gränd. Större
delen av de byggnader som uppförts inför utställningen var av
provisorisk karaktär och avsedda att rivas samma höst. Några
såldes och flyttades till andra platser och några fick stå kvar,
som Skånska gruvan, Villa Lusthusporten, Villa Godthem och
Jägarhyddan.
Biologiska museet hade uppförts redan några år tidigare, 1893,
men var en centralt belägen attraktion under utställningen.
Nordiska museet hade börjat uppföras redan 1888, men endast
den norra delen stod klar 1897. Under utställningen försågs
därför museet med en provisorisk tillbyggnad. Den färdiga byggnaden invigs först tio år senare,1907. Museet var dock en av utställningsområdets dominerande byggnader, och har i efterhand
kommit att förknippas nära med utställningen.
Inför utställningen hade stora markarbeten genomförts där man
planat ut mark, fyllt ut strandlinjer, flyttat hundratals träd och
fällt ännu fler. Större delen av den äldre bebyggelsen på platsen
hade rivits. Det område som tidigare präglats av den kungliga
jaktparken, och i viss mån även proindustriell verksamhet med
varvs- och militäranläggningar fick nu en helt ny karaktär. De
byggnader som lämnas kvar är, liksom den övriga utställningsarkitekturen, främst av monumental karaktär. Den i pressen
efterfrågade parken tog form med välordnade gator och alléer
som förstärker det grandiosa intrycket. Samtidigt har utställningen gjort platsen mer folklig, och förstärkt områdets position som
nöjescentrum i Stockholm för alla samhällsklasser. Utställnings
komplexet hade gjort det möjligt för en större grupp människor
att ta del av vad som tidigare varit förbehållet en exklusiv publik.
Utställningen skapade, liksom det gryende konsumtionssamhällets varuhus, en ny sort offentlig plats som spelade central roll i
den moderna stadens framväxt.
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•

SKÅNSKA GRUVAN

•

JAKTPAVILJONGEN

•

GODTHEM

•

ULLA WINBLADH (Reinholds Ångbageri och
Conditori)

•

VILLA LUSTHUSPORTEN (Wicanderska villan)

•

DJURGÅRDENS BRANDSTATION (idag en del
av Gröna Lund)

•

DJURGÅRDSBRON

•

DIAMANTBRUNNEN
Också Nordiska museet och Biologiska museet räknas ibland till byggnader som bevarats
från 1897 års utställning, även om de uppförts
tidigare.

FLYTTADE BYGGNADER I URVAL
•

BRAGEHALLEN (Stockholms bryggeriers gemensamma ölhall) skänktes till Skansen

•

MASKINHALLEN blev en del av Kvarnsvedens
pappersbruk

•

CAFÉET EKORREN hamnade på Biskopsudden

•

ADMINISTRATIONSBYGGNADEN flyttades till
Tynningsö i Stockholms skärgård

•

EN UTSTÄLLNINGSKIOSK blev kolonistuga i
Eriksdalslunden

•

EN FOLKSKOLEBYGGNAD utgör idag en del av
Neglinge skola

•

DEN BRUNN SOM UNDER UTSTÄLLNINGEN
STOD PÅ ”STORTORGET” återfinns numer på
borggården till Gripsholms slott

•

POLLETTKIOSKEN vid Allmänna Gränd

17

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Djurgården under tidigt 1900-tal. Platsen har länge varit ett välbesökt utflyktsmål.
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T.V. Galärvarvet under mitten av 1900-talet. T.H. Fritt fall på Gröna Lund, 1990-tal. Bild från boken Folkets Gröna Lund.
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1900-TAL
Under det tidiga 1900-talet stärktes återigen den kungliga närvaron på Djurgården då prins Eugen lät uppföra en permanent
bostad åt sig på Waldemarsudde efter ritningar av Ferdinand
Boberg. Boberg ritade också Oakhill på andra sidan Ryssviken,
där Prins Wilhem och prinsessan Maria Pavlovna bosatte sig.
Boberg kom även att rita flera av de privatvillor som byggdes på
Djurgården under 1900-talets första årtionde, som villa Eolskulle
(Thielska galleriet) och den egna bostaden Vintra.
Ytterligare två stora utställningar anordnas på Djurgården under
början av 1900-talet. Utställningen 1897 följdes upp av Konstindustriutställningen som arrangeras av Svenska Slöjdföreningen
1909. Den hölls vid Frisens park på Biskopsudden, och visade
framförallt svenskt konsthantverk. Huvudarkitekt är, liksom för
utställningen 1897, Ferdinand Boberg.
Stockholmsutställningen 1930 arrangeras även den av Svenska
Slöjdföreningen tillsammans med Stockholms stad vid Djurgårdsbrunnsvikens norra strand. Den hade flera teman och tyngdpunkter, men fokus kommer framförallt att ligga på boende.
Huvudarkitekt var Gunnar Asplund. Utställningen räknas som
funktionalismens stora genombrott i Sverige.

Under 1900-talet befästes Djurgårdens roll som stockholmarnas nöjescentrum. Det maritima liv som präglade Djurgårdens
stränder ersattes i allt större utsträckning med privatvillor och
nöjesetablissemang. Gröna Lund utvidgade sin verksamhet och
mer än fördubblade sin yta, och på andra sidan Allmänna Gränd
öppnade konkurrenten Nöjesfältet. Förutom nöjesparkerna och
Skansen lockade även gallerier som Liljevalchs, Thielska galleriet
och prins Eugens Waldemarsudde besökare. De nöjesinrättningar
som etablerats under 1800-talet, som Cirkus och Skansen, fortsatte att utvecklas under 1900-talet.
Djurgårdsstaden utvidgades på det gamla varvsområdet, och på
1920- och 1930-talen byggdes nya flerbostadshus längs vattnet.
På nya Djurgårdsvarvet fortsatte man i viss mån att bygga nya
båtar fram till 1966.
Under 1900-talets första halva hotades Djurgårdsstaden fortfarande av rivning. Här bodde framförallt arbetare under enkla
förhållanden i omoderna lägenheter. På Byggnadsstyrelsens upp
drag upprättades 1955 en saneringsplan, och under 1960-talet
genomgick Djurgårdsstaden en total upprustning som ledde till
gentrifiering. 1970 hade stadsdelens arbetarinvånare fått lämna

plats för en annan samhällsklass. Bland annat var en general
direktör, en överdirektör och en designer skrivna i stadsdelen.
Galärvarvets verksamhet ökade under 1900-talets första
hälft, vid krigsslutet 1945 fanns här 1200 anställda. Under
1940-taletuppfördes även flera nya byggnader, som Dyktanks
huset och Båthallarna. Varvets avvecklades sedan successivt
under 1960-talet, och verksamheten omlokaliserades till
Muskö år 1969. Galärvarvsområdet öppnades därefter upp för
allmänheten. De kvarvarande galärskjulen från 1700-talet rymmer idag Spritmuseum, och minsveparhallen från 1940-talet
rymmer barnkulturhuset Junibacken. Efter det att Galärvarvets
verksamhet flyttats anläggs på 1970-talet Galärvarvsparken.
Då skeppet Vasa bärgades 1961 byggdes först det provisoriska Wasavarvet vid Skeppsholmsviken, en föregångare till
nuvarande Vasamuseet som år 1990 uppfördes på det gamla
Galärvarvsområdet.
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VAD FINNS KVAR IDAG?
•

Prins Eugens Waldemarsudde

•

Oakhill och andra villabyggnader

•

Flera byggnader på Galärvarvet ex. Dyktank
huset och Båthallarna.

•

Flera museer, ex. Vasamuseet och Thielska
galleriet.

•

Galärvarvsparken
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ALLMÄNNA GRÄND S. 42-45
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Allmänna Gränd. Den mjuka röda linjen ringar in Allmänna Gränd. I kapitlet ges
en fördjupad historik för Allmänna Gränd. Historiken är uppdelad på två uppslag,
1800-talet och 1900-talet, och redogör kort för hur platsen utvecklats över tid.

Kvarteret Skeppsholmsviken. Den skarpa röda linjen omger tomterna Skeppsholmsviken 6 och 7, som är aktuella för Gröna Lunds utvidgning. Den
mjukare yttre röda linjen visar det ungefärliga område som den fördjupade historiken berör.

KVARTERET SKEPPSHOLMSVIKEN 		
S. 23-41
I följande kapitel ges en fördjupad historik för kvarteret Skeppsholmsviken. Denna tar sin början i 1600-talets Amiralitets
område, och redogör kort för de olika verksamheter som funnits
på platsen därefter. Den avslutas med en sammanfattande
beskrivning av de projekt som planerats på tomten, men som av
olika anledningar aldrig förverkligats.
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LILLA ALLMÄNNA GRÄND S. 46-47
ka röda linjen ringar in Lilla allmänna gränd.
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Lilla allmänna Gränd. Den mju-

SKEPPSHOLMSVIKEN

1646—1800-TAL

AMIRALITETETS
OMRÅDE
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Drottning Kristina skänker 1646 en bit mark till Amiralitetets
Krigsmanskassa med syftet att där inrätta ett sjukhus och bostäder för “förlamat och wanfört sjöfolk”. Det rör sig först om en
tomt på Ladugårdslandet, dagens Östermalm, men man byter
snart bort denna mot tomten på Djurgården. Amiralitetskollegiet hade bildats 1634 då marinstaben flyttade från nuvarande
Blasieholmen till Skeppsholmen som blev Stockholms örlogsbas.
För dåtidens sjöburna befolkning låg det därför nära till hands
att utvidga området över Skeppholmsviken. Området sträckte
sig ungefär från dagens Andréegata till Alkärret (gatan norr om
Liljevalchs).
Redan 1680 flyttades de sjuka till den nya örlogsbasen i Karlskrona. Även då hospitalet flyttat och nya verksamheter, som
exempelvis Djurgårdsvarvet, etablerats präglades området i
huvudsak av verksamheter med anknytning till flottan. På en
karta från 1749 kallas området för Amiralitets Timmerplats,
och de byggnader som finns på platsen bebos bland annat av
en stånddrabant (vid tiden en slags kunglig livvakt), en kassör,
en skeppare och flera timmermän. Den grunda vik som gick
in i området har ännu inte fyllts ut, och vid stranden finns en
kimröksfabrik.
Nedanför den upphöjda delen av området ligger Skeppar Falks
hus. På senare kartor benämns området som Skeppar Falks
backe eller Falks berg, som i sin tur har i sin tur gett namn åt
Falkenbergsgatan.
Vid mitten av 1700-talet hade Djurgårdens besökare ökat så
kraftigt i antal att kungen beslutade att ta inträde till ön, och
begränsade samtidigt antalet tilläggsplatser för båttrafik. Rodd
slupar fick nu endast lägga till vid dagens Djurgårdsbro och vid
den brygga som senare fick namnet Allmänna Gränd.
Karta från 1749 över “ En del av Djurgårdsmalmen, i synnerhet den tomt och åbyggnder som Commissarien Bång innehafver”. Den udde som betecknas som “Amiralitetz Timmerplatz” är dagens Skeppsholmsviken. Gatan till vänster i bild utgör dagens Allmänna Gränd. Djurgårdsstängslet, på bilden “Diurgårdens~Staqúet” följer på ett ungefär dagens Djurgårdsvägen. Bilden är beskuren.
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Falkenbergsgatan sedd från Allmänna Gränd. Förutom Brädgårdsskylten syns även skyltar för en hattaffär
och en speceri- och viktualiehandel. Foto från sent 1800-tal.

Falkenbergsgatan sedd från norr. Foto från 1880-tal.

Skeppsholmsviken med J.A. Lindroths brädgård sedd från sjösidan. Foto från 1895.
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1800-TAL

BRÄDGÅRD OCH
BOSTADSKVARTER

Entrén till brädgården sedd från Falkenbergsgatan. Foto från 1895.

Café vid korsningen Falkenbergsgatan/Allmänna Gränd. Sent 1800-tal.
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Under 1800-talet utvecklades området närmast vattnet till en
renodlad brädgård. Det var inte längre Amiralitetet som drev
verksamheten utan privata aktörer. Under senare delen av
1800-talet, fram tills dess att området röjdes inför 1897 års
utställning, hade J. A. Lindroth & Co sin brädgård här.
Tomten hade ännu inte skurits av från övriga Djurgårdsstaden av
Gröna Lunds verksamhet, och kvarteret hängde tydligt samman
med den övriga stadsdelen. Området var fortfarande bergigt och
Falkenbergsgatan, som i en resebeskrivning från 1846 beskivs
som ogästvänlig med “nakna, skrovliga bergshällar”, sluttade ner
mot Allmänna Gränd.
Utöver brädgårdsverksamheten präglades kvarteret av låg
trähusbebyggelse, likt den som idag finns bevarad längs Långa
gatan och Breda gatan. I närområdet fanns flera andra verksamhemeter med tydlig anknytning till nöjeslivet, exempelvis ett
café i korsningen Allmänna Gränd/Falkenbergsgatan.
Från 1839 fanns en ångbåtslinje mellan bryggan vid Allmänna
Gränd och Strömparterren. Hit anlände båtledes många av de
besökare som var på väg mot Hasselbacken eller till Stockholms
Tivoli som år 1850 öppnat vid dagens Skansen.
Allmänna Gränd fick sitt namn under början av 1800-talet. I samband med ångbåtslinjens tillkomst blev gatan en naturlig entré
till nöjesområdet på andra sidan Djurgårdsvägen. Den var till en
början en trång, smutsig och otrevlig gränd, men på 1860-talet
snyggades den till då gatan breddas och en lindallé planterades.
Falkenbergsgatan 4, gårdssidan. I förgrunden J. A. Lindroths brädgård. Foto från 1890-talet.
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Alkärrets entré sedd från Djurgårdsvägen. Foto från 1895.

1870-TAL—1897

ALKÄRRETS TIVOLI
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Vid Alkärret, beläget ungefär där Liljevalchs konsthall ligger
idag, fanns redan tidigt en liten nöjespark. På 1870-talet
öppnademodellören Albert Lütze, som tidigare hade turnerat
runt i Sverige med sitt vaxkabinett, ett fast tivoli på platsen. Han
fortsatte dock att turnera runt i Sverige med delar av kabinettet.
I annonser från tiden kan man läsa om ”A. Lütze’s mekaniska
automatiska konst- och vaxutställning”, ”Albert Lützes eleganta
plastiska museum” och ”Albert Lützes briljanta och högst
intressanta mekaniskt plastiska museum”.
Resande vaxkabinett var populära inslag på tivolin och marknader under 1800-talet. De fungerade som lika delar underhållning, folkupplysning, skrämselpropaganda och nyhetsförmedling.
Då Albert Lütze till slut tröttnade på det kringflackande livet, fick
den 22-årige sonen Thiodolf 1877 ta över turnéverksamheten.
Han hade tidigare uppträtt som både akrobat, lindansare och
”apmänniska” på Berns och Mosebacke, och omtalas också som
fyrverkare, alltså fyrverkitillverkare. Albert Lütze och hustrun
Johanna Willard fortsatte driva verksamheten i Alkärret, som Thiodolf senare också tog över. Thiodolf hade en yngre bror, Julius,
som blev krögare på Gubbhyllan en bit upp i Hasselbacken.
På Lützes tivoli i Alkärret fanns bland andra attraktioner en
tvåvåningskarusell, komiska speglar, kraftmätare, ett spelande jättepositiv, en stor rundmålning med panorama över de
senaste händelserna, en glashytta, en skjutbana, ett café och en
“bierhall”. Repertoaren bjöd på allt från trollkonstnärinnor och
jättedamer till orakel och komiska danser samt hästdressyr. Här

fanns också Grand Musee du Plastique, vaxkabinettet. Vaxkabinettet bestod av en mängd figurer i vax, i naturlig skala och
ofta mekaniska och rörliga. Här kunde man se kvittrande fåglar
och en sjungande stare, den sköna Esmeralda sittande i ett glas–
skåp med rörliga ögon som en riktig människa, Abdul Hamids
favoritslavinna, även hon i en glaslåda och med rörlig barm som
om hon andades, Påven Pius IX med rörliga ögon och mördargalleriet, en hel vägg med rad kända brottslingar, bland annat
”3-dubbelmördaren från Skåne”.
Bland de andra vaxmodellerna fanns “Konung Carl XV i kropps
storlek”, “Apan som fotograf”, “Den spanska och italienska
inkvisitionen och dess tortyrredskap”, “Lindanserskan”, “Fridtjof Nansen”, “Furst Bismark von Schönhausen”, “en Vierlänsk
blomsterflicka”, “Skogs- eller hundmänniskan”, “Den döende
Zuaven”, “Den hvilande oskulden”, “Kejsar Napoleon III”, “Den
lustige trumslagaren” och “Den dansande mormor”.
Det fanns även en särskild avdelning, ett anatomiskt museum,
som förevisade verklighetstrogna modeller av allt från hermafroditer, äggstockar och fullgångna foster till alkoholistmagar
och veneriska sjukdomar i olika stadier. Till en början var den
här delen av utställningen, som utgjorde en salig blandning av
folkbildning och moraliserande sexualupplysning och bitvis även
gränsade till pornografi, bara tillgänglig för vuxna män, men
öppnades senare också för kvinnor.
Man hade också en alligator och flera ormar. Thiodolfs första
hustru omtalas som en ”mycket framstående ormtjuserska” och
paret höll sig därför med en skara jättereptiler som husdjur,
både boaormar och alligatorer, även efter att hon slutat uppträda. Reptilerna ska sedan ha fått en pietetsfull begravning
någonstans på Djurgården. I en bok från 1933 spekuleras i vad
framtida arkeologer ska tänka om de skulle stöta på dessa.
Thiodolf Lütze träffade 1883 på Jacob Schultheis då denne var

Alkärret på 1860-talet, innan Lützes tivoli öppnat. Till vänster syns staketet runt det faktiska alkärret.
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på besök i Stockholm, och ska vid tillfället ha skrutit vitt och
brett om de goda förtjänster tivolit vid Alkärret gav. Uppmuntrad av detta hyrde Schultheis en öde tomt ett hundratal meter
bort. Där öppnade han den tredje augusti samma år “Tivoli i
Gröna Lund”. Lütze och Schultheis kan dock inte ha varit bittra
konkurrenter, för när Lütze i mitten av 1890-talet blev tvungen
att lämna tomten inför den stora världsutställningen blev de
kompanjoner, och Alkärrets alla attraktioner flyttades till Gröna
Lund. Schultheis hade inte behövt lämna ifrån sig någon mark
eftersom hans tivoli, inklämt mellan förfallna bostadshus och
varvsverksamhet, inte passade utställningens behov. Fyra år efter det att Alkärrstivolit fått lämna plats för utställningen, 1901,
skrivs följande i Boken om Stockholm:
”Då stockholmaren nu för tiden talar om Gröna
lund, menar han Gröna lunds tivoli. Detta Gröna
lund är nu en ersättning för hvad Alkärret för
några år sedan var för gardist- och gatuarbetarepubliken och de lediga jungfrurna. Men Alkärret
var större, frekventerades lifligare och det gick
också gladare till där. Du skulle ha varit med på
Lützes kafé. Jag glömmer aldrig Lützes vackra
flickor ... Ja, du må tro, där kunde man träffa på
riktiga högdjur ibland.
När Alkärret började planeras 1896, flyttade man
hela härligheten med kraftmätare, akrobat- och
knifkastningstält, gungor, karuseller o. s. v. öfver
till Gröna lund, men man kunde icke flytta öfver
det glada lifvet och Gröna lund torde aldrig bli,
hvad Alkärret var. Men alltid kan det löna mödan
att titta in där en eller annan gång, helst en söndag, då man kan tro sig försatt till en marknadsplats med dess billiga folknöjen.”

Alkärrets ingång mot Djurgårdsvägen. Ovanför byggnadens flaggprydda entré står att läsa “GRAND MUSEE DU PLASTIQUE”. Foto från 1895. I vänster
bildkant syns gaveln på Petterssonska huset.
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Foto över utställningsområdet taget från luftballong. Överst syns Maskinhallen med den rundade promenaden på norrsidan. Maskinhallen var genom en bro över Allmänna Gränd förbunden med den ångpannecentral drev många av de utställda maskinerna,
vilket syns till vänster om byggnaden. Nedanför Maskinhallen i bild syns utställningens Konsthall som givit kvarteret Konsthallen dess namn. Bilden är beskuren.
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1897

MASKINHALLEN
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Inför 1897 års utställning planades hela kvarteret Skeppsholms
viken ut, och all bebyggelse och växtlighet rensades bort från
tomten. Det berg som givit Falkenbergsgatan dess namn sprängdes bort. Den högsta punkten låg cirka sex meter över dagens
marknivå och sluttade brant mot vattnet, särskilt i tomtens
sydvästra hörn. Vid färjeläget var avståndet ner till fast berg cirka två meter. Sprängningsarbete och bortforsling tog sammantaget nio månader. Strandlinjen fylldes också ut och tomten fick
den form den skulle komma att behålla under större delen av
1900-talet med en rak kant mot vattnet, och en elegant bågform
mot norr. Norr om Maskinhallen låg flottans flytande utställning
omgärdad av en flottbro. Bassängen innanför flottbron hade med
stort besvär muddrats till minst fyra meters djup. Bland annat
hittades ett skeppsvrak som man med stor möda lyckades forsla
bort.
Maskinhallen, som var den största byggnaden på området näst
efter Industrihallen, uppfördes på tomten med långsidan mot
vattnet. Byggnaden var 140 meter lång och hade en nockhöjd på
20 meter. Mittskeppet hade en fri spännvidd på 40 meter. Trots
det gedigna intrycket Maskinhallen gav var den i själva verket
mer av en kulisskonstruktion. Fasaden var utvändigt klädd
med rosafärgad väv och gav ett tårtpappersliknande intryck.
Ramverksindelningarna var målade med en ljus gråaktig färg
och fönster och plåtorneringar i fasadens övre del var troligtvis
målade i blyvitt bruten med grön umbra. I en tidning från tiden
gick att läsa:
“Den rödaktiga färgen stod, särskilt när man såg
den från sjön egendomlig och fin mot de andra
utställningsbyggnaderna”
Utställningen hade föregåtts av en arkitekttävling där flera välkända arkitekter bjudits in för att tävla om att formge områdets

huvudbyggnader. Tävlingsjuryn gav arkitekt Eugen Thorburn första pris för sitt förslag till en maskinhall i trä, men beslutade sedan att en stålkonstruktion skulle passa bättre tillsammans med
de maskiner som ska ställas ut i lokalen. Uppdraget gick därför i
slutändan till Ferdinand Boberg vars tävlingsförslag utgjordes av
just en stålstomme. Civilingenjören Fritz Söderbergh som gjorde
beräkningarna för själva konstruktionen kom också att få visst
inflytande även över den visuella utformningen av byggnaden.

Maskinhallens gavel sedd från viken som utgjorde Flottans flytande utställning. I förgrunden syns fartyget Södra Sverige som inför
utställningen bärgats från 57 meters djup.

Under utställningen sattes sju färjelinjer in, och de besökare som
inte anlände via den nyanlagda Djurgårdsbron kom till området
med båt. För dessa besökare utgjorde Maskinhallen det första
storslagna intrycket av utställningen där den tornade upp sig
bredvid bryggan vid Allmänna Gränd då man rundade Kastell
holmen. Byggnaden utgjorde på så sätt även entrén till hela
utställningsområdet för de besökare som anlände sjöledes.
Då man anlände till bryggan vid Allmänna Gränd låg Maskinhallen till vänster. Till höger fanns ett annex med en panncentral
som drev många av de maskiner som visades upp i utställningshallen. En gångbro förband de båda byggnaderna med varandra.
Runt Maskinhallen löpte ett brett promenaddäck av trä. Kajfronten och gångytan var målade i en ljus slamfärg, liksom gångbron
över Allmänna Gränd.
Innanför promenaddäcket, utmed den långsida som vette mot
vattnet låg Strandpaviljongens restaurant, ett av utställningens få
serveringsställen med spriträttigheter. Den bestod av en rektangulär öppen veranda utmed Maskinhallens vägg och en grusad yta
med en uteservering. Intill låg också en rund musikpaviljong där
man om kvällarna spelade militärmusik för restauranggästerna.
Vid 1897 års slut monterades Maskinhallen ner, och en annons
för stålskelettet lades ut i dagspressen. Köpare blev Kvarn
svedens Pappersbruk, där hallen monterades upp med en ny
tegelfasad och står än idag.
Maskinhallen sedd från norr. Mot vattnet löper ett promenaddäck i trä.
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Tidningsannonser ur Svenska Dagbladet från början av 1900-talet.
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1900—1932

ÅTER BRÄDGÅRD

närmast Djurgårdsvägen, och 1913-1916 uppfördes konsthallen
Liljevalchs på den utrymda tomten.

Efter utställningen blev området en tid avstjälpningsplats. Man
annonserade 1899 i dagspressen om att det finns möjlighet att
lämna av ”stenskrot och grus – icke jord” på tomten. Sannolikt
hade man redan nu planer på att fylla ut tomten ytterligare i
vattnet eller också ville man bara fylla igen eventuella källarutrymmen under den nu rivna maskinhallen. En ny stadsplan för
området upprättades 1899, där staden tänkte sig friliggande villor i tre plan på tomten. Möjligen hängde avstjälpningen av sten
och grus samman med planerna att anlägga ett bostadsområde,
eftersom ett sådant arbete hade förutsatt stora fyllnadsarbeten.
Detta genomfördes dock inte, och ganska snart återgick tomten
till att rymma virkesupplag och brädgårdsverksamhet. Ivar Holmers brädgårdstomt öppnade på platsen 1900. Verksamheten
upptog hela den tomt som Maskinhallen stod på, och dessutom
den där Liljevalchs ligger idag. Här såldes både virke och tegel,
och dessutom byggs monteringsfärdiga hus som bland annat
levereras till Turkiet. Holmers firma upphörde vid årsskiftet
1912. Johan Stålhand tog över verksamheten och fortsatte driva
en brädgård på platsen. Verksamheten flyttade från området

Samtidigt upprättades en ny stadsplan där man planerade för
flerbostadshus på tomten Skeppsholmsviken. Inte heller detta
realiserades. Brädgårdsverksamheten fortgick, men tog allt
mindre yta i anspråk i takt med att danspaviljongen Dansut och
senare även Nöjesfältet etablerades i området. Till slut krympte
verksamheten till ett litet område mellan Falkenbergsgatan och
Nöjesfältet. I en artikel i Svenska Dagbladet 1928 oroade man
sig för den eldfara som virkesupplagen på Liljevalchs granntomt
utgjorde, man menade att konsten i konsthallen var hotad.
I samma artikel nämndes att fastighetsägaren tidigare tänkt
bygga hyreshus på tomten Skeppsholmsviken, men att planerna
gått om intet då det rådde oklarheter om flottans ägogränser i
området.
Brädgården bytte ägare igen 1932 när Lundquist & Lindroth tog
över. De verkar dock ha flyttat verksamheten till annan plats
då man enligt tidningsannonser från tiden säljer av en pråm,
diverse inventarier, verktyg och byggnader av från f.d. Stålhands
Brädgård på grund av ”utrymning av brädgårdstomt”.
Firman Ivar Holmers modellvilla. Svenska Dagbladet 1911.
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Ivar Holmers brädgård. Foto från 1907. Petterssonska huset syns i vänster bildkant.
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Dansut sett från norr. Nederst i bild syns fortfarande rester från 1897 års anläggning i form av en kallmur vid vattenbrynet. Bild från 1927.
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1916—1930

DANSUT
Helfrid Lambert, född 1868, var en känd skådespelerska, operettsångare och tonsättare under andra hälften av 1800-talet.
Hon scendebuterade 1886 på Stockholmsoperan, och kom sedan
att spela en rad roller på bland annat Södra teatern, Östermalmsteatern, Vasateatern i Helsingfors och på stora Teatern i
Göteborg. Hon drog sig tillbaka från teatern 1916, 48 år gammal, och startade istället danspaviljongen Dansut.
Dansut öppnade sent på säsongen 1916, lördagen den 22 juli. I
tidningarna beskrivs både förberedelserna inför öppningen och
ambitionerna med verksamheten. Man hade för avsikt att vara ett
respektabelt dansställe för ungdomar. I dagspressen skrivs inför
öppningsdagen:

Helfrid och Knut Lambert utanför Dansut. Okänt fotoår.

Helfrid Lambert som Specialisten i Södra
teaterns nyårsrevy 1899

En av dansbanorna på Dansut.
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”Stället kommer nog att bli guteradt, ty där skall
öfvas sträng uppsikt, så att inga element, som
kunna störa den måttfulla ungdomsglädjen,
insläppas.”
Dansut låg på Skeppsholmsvikens norra del, på den rundade
udde som skapats på tomten i och med världsutställningen. Mitt
på tomten fanns två överbyggda runda dansbanor, förenade
genom en musikpaviljong. Dansbanorna rymde 100 par vardera, ”om sämjan var god”, och mellan dem fanns det plats för
en sexmannaorkester. Här fanns också en loggia med öl- och
vinservering och en pergola. På sandplanen kring danspaviljongen fanns småbord uppställda. Här planterades också lagerträd,
och i slänten ner mot vattnet anlades en gräsmatta. Planer fanns
även på både en strandpromenad och på pålar i sjön en finare
strandpaviljong med vilstolar och soltält, och dessutom en kaj
för gondoler och små rodd- och segelbåtar. Helfrid tänkte sig
skapa ett Venedig i miniatyr i den lilla Dansutviken. Om detta
faktiskt förverkligades är oklart.
Möjligen låg det också något mer nöjesetablissemang i anslutning till Dansut. I Nordisk familjebok från 1917 kan man läsa följande: ”Dansbanor finnas på flera ställen, t. ex. Dansut nedanför
Liljevalchs konsthall på Djurgården. En fast cirkus finnes där.”
Helfrid Lambert drev Dansut fram till 1923, då hon sålde verksamheten till teaterdirektören Edwin Janse. Då Nöjesfältet samma
år öppnade på tomten intill drevs verksamheterna parallellt en
tid innan Nöjesfältet övertog området. Danspaviljongen revs då
för att ge plats åt en berg- och dalbana. Namnet Dansut levde
dock vidare ännu en tid.

Liljevalchs konsthall 1928. I bakgrunden skymtar danspaviljongen Dansut.
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1923—1958

NÖJESFÄLTET
Johan Lindgren, som tidigare arbetat inom både skogsindustrin
och på ambulerande nöjesfält, öppnade den 7 juni 1923 Nöjesfältet på tomten mellan Allmänna Gränd och Dansuts udde. Han
har ett år tidigare varit med och grundat branschorganisationen
Tivoliägarföreningen som verkade för att stärka nöjesparkernas ställning. Dansut drevs till en början parallellt som en egen
verksamhet, tills Nöjesfältet övertog även den tomten i början av
1930-talet.
Nöjesfältet hade vid öppnandet flera saker som Gröna Lund
saknade – ett större område, en berg- och dalbana (den första i
Stockholm), och en sjötomt. Utöver det hade man ett standardutbud av tivoliattraktioner och dessutom tillgång till Dansut.
Man skaffade också radiobilar 1926, ett år innan Gröna Lund kan
erbjuda samma sak. Byggnader och anläggningar på Nöjesfältets
område var dock av mer provisorisk karaktär än de på Gröna
Lund.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Nöjesfältet lockade i första hand en arbetarklasspublik. Dessutom var flottister och militärer från de marina anläggningarna i
närheten flitiga besökare. Den mer välbärgade publiken gick till
Skansen på andra sidan Djurgårdsvägen. Gröna Lund hade den
mest blandade skaran besökare, under dagen en mer borgerlig
publik, och kvällstid även arbetarungdom.
Konkurrensen mellan ”Nöjet” och ”Grönan”, som de kom att
kallas i folkmun, visade sig dock vara positiv för båda parterna. I
början av augusti 1927 hade Gröna Lund haft 550 000 besökare,
och Nöjesfältet 600 000. När Svenska Dagbladet frågar de båda
konkurrenterna hur de ser på framtiden, svarar Johan Lindgren
att han hoppas att de båda verksamheterna så småningom ska
kunna växa samman till det stora tivoli som Stockholm så länge
saknat. Gröna Lunds ägare Gustaf Nilsson är inte lika förbrödrande utan talar istället om sin generalplan för sitt eget tivolis
utökning.
De två tivolidirektörerna kom att bli bittra konkurrenter, och
pratade aldrig med varandra. Flera historier finns om hur man
saboterade för varandra genom att bland annat gräva diken
framför förråd för att hindra attraktioner från att plockas fram,
och genom att bryta strömmen under stora musikevenemang,
Åkattraktionen Toboggan. I folkhavet skymtar flera vita sjömansmössor.
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Nöjesfältets första berg- och dalbana låg längs tomtens västra
strand och var förhållandevis låg. År 1930 bytte man ut denna
mot den betydligt högre Himalayabahn. Söder om Berg- och
dalbanan, med utsikt över vattnet, låg Nöjesfältets restaurang
Venedig. Under mitten av 1930-talet flyttade berg- och dalbanan
till den norra udden, där Dansut tidigare legat. Under slutet av
trettiotalet försvann den helt från området, möjligen på grund av
att Johan Lindgren förlorade en tvist mot Gröna Lund om Karantänstallet som man tidigare år hyrt för banans vinterförvaring.
Under 1940 dog både Johan Lindgren och Gustav Nilsson. Johan
Lindgrens son John blev vid 24 års ålder vd för Nöjesfältet. Efter
det dröjde det bara ett år innan Johan förlovat sig med Gustav
Nilssons dotter, Ninni, och 1942 var de gifta. Detta inspirerade
senare Karl Gerhard att skriva en sång om händelserna, Happy
end i Breda Gränd.
Nöjesfältet som från början hade ett mycket större område än
Gröna Lund hade nu blivit omsprunget av konkurrenten. Gröna
Lund hade kunnat utvidga sin verksamhet till omkringliggande tomter, både mot vattnet och mot Allmänna Gränd, men
kring Nöjesfältet finns ingen yta att expandera på. I slutet av
1940-talet sjönk besökarantalet till 2-300 000 per år jämfört
med Gröna Lunds 1,2 miljoner, och man hyrde tomten ett år åt
gången. Flera av områdets byggnader var stadda i förfall.
I början av 1950-talet hade Nöjesfältet stora skulder, och man
lyckades inte komma på fötter ens med hjälp av stora lån. Man
hyrde ut driften av de spel som tidigare utgjort den största
inkomstkällan, som chokladhjul och pilkastning, och dessutom den moderna dansbanan för att minska de administrativa
kostnaderna. Man satsade också stort på ett digert artistprogram med bland annat Povel Ramel och Evert Taube. Men ingen
av satsningarna gav önskat resultat, och säsongen 1956 blev
Nöjesfältets sista. John Lindgren hoppades först kunna bygga
ett kasino på tomten, men planerna gick om intet. När han 1958
utsågs till vice VD för Gröna Lund slog Nöjesfältet igen för gott.
Tomten röjdes och man anlade en parkeringsplats över hela
ytan.
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Nöjesfältet från ovan 1931. Dansut är fortfarande avgränsat. Gröna Lund har ännu inte tagit sig ner till vattnet vid Allmänna Gränd. Brädgårdsverksamheten mellan Liljevalchs och Nöjesfältet håller på att avvecklas.
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Dansut är rivet och brädgården på granntomten har försvunnit. Berg- och dalbanan är också borta. Foto från 1939.

Nöjesfältets berg- och dalbana sedd från vattnet. Till höger i bild syns restaurang Venedig. Foto från 1930.

Flygbild över kvarteret Skeppsholmsviken från 1924. Den norra delen av tomten med danspaviljongen Dansut är tydligt avgränsad. Nederst i bild syns Nöjesfältets första mindre berg- och dalbana. Mellan tivolit och Liljevalchs fanns fortfarande en brädgård.

Attraktionen Snurriga Rummet. Fasaden är kulissartad.
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Falkenbergsgatans mynning mot Allmänna Gränd. Nöjesfältets plank ger ett slutet intryck mot bostadskvarteret.

Nöjesfältet kvällstid, sett från vattnet. Okänt årtal.

Nöjesfältets motsvarighet till Lustiga Huset - Konstiga Kåken. Foto från 1930-tal.

Nöjesfältet innan öppning. Attraktioner och försäljningsställen är tillbommade. Mot Falkenbergsgatan
skymtar brädgården. Foto före 1932.
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Berg- och dalbanan och restaurang Venedig sett från bryggan. I bakgrunden Petterssonska huset.

Nöjesfältet med åkattraktioner.

Artistframträdande på Nöjesfältet. I bakgrunden Petterssonska huset.

Folksamling på Nöjesfältet. Till höger i bild syns Auto-Hall.
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Nöjesfältets tomt sedd från bryggan. I bakgrunden skymtar Petterssonska husets tak.

Kö till Nöjesfältets berg- och dalbana. Foto troligtvis 1930-tal.
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Uppdukat för barnkalas vid restaurang Venedig. I bakgrunden syns bryggan. Foto troligtvis 1930-tal.
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Wasavarvet sett från sjösidan.

1961—1988
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WASAVARVET
Redan 1959, två år innan bärgningen av skeppet Vasa, började
man projektera för det provisoriska Wasavarvet. Hans Åkerblad
(son till arkitekten Carl Åkerblad) och Björn Howander från
Åkerblads Arkitektkontor stod för ritningarna. Kunskaperna om
fartygets mått och status var begränsade, vilket komplicerade
arbetet med det tillfälliga museet som ju behövde stå färdigt vid
bärgningen. En stor del av byggmaterialet skänktes till projektet,
vilket också i viss mån satte ramarna.
Skeppet Vasa bärgades 1961 och fick sin tillfälliga placering vid
Skeppsholmsviken. Från början visades Vasa utan däck och master. Taket på Wasavarvet kom därför att höjas i omgångar, allt
eftersom fler detaljer kom på plats och skeppet ökade i höjd.
Anläggningen bestod av en överbyggd ponton vid kajen där
själva fartyget låg, och två sammanbyggda lägre byggnadskroppar på land. Pontonens ytterväggar var klädda i korrugerad
aluminiumplåt som skiftade i blått, och de lägre huskropparna
var upptill klädda med träpanel. Byggnaderna bestod i övrigt av
glas och betong.
Wasavarvet sett från parkeringsplatsen.
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Under åren 1964-1973 diskuterades olika alternativ för det permanenta Vasamuseet. Man övervägde att bygga det på samma
plats, men diskuterade även Beckholmen, galärvarvsområdet,
Hundudden och Skeppsholmen. Slutligen bestämde man sig för
reservera en tomt på galärvarvsområdet för ändamålet.
I samband med att Wasavarvet fick sin tillfälliga placering på
Skeppsholmsviken fick tomten delvis en ny form. Den rundade
udden som tillkom inför världsutställningen 1897 rätades ut,
och istället tillkom det raka avslut den har behållit till idag. Man
gjorde också i ordning det omkringliggande gaturummet med
bland annat nya refuger och trottoarkanter.
På parkeringen som anlagts på Nöjesfältets gamla tomt anlades
en liten bensinmack, och vid vattnet en liten marina.
Vasaskeppet flyttas till det nya Vasamuseet år 1988. Då byggnaden uppfördes var den tänkt att bli ett sjuårigt provisorium,
men kom istället att rymma skeppet Vasa under 27 år.
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Wasavarvet sett från ovan. Under vinterhalvåret fungerade parkeringsplatsen som upplag för småbåtar.
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EJ REALISERADE
PROJEKT
Planer och användningsområden för kvarteret Skeppsholmsviken har varierat under åren. Faktum är att det
funnits en ovanligt rik och varierad flora av planer för
just denna del av Stockholm. Initiativen har kommit från
både staten, staden och enskilda intressen. Efter att Maskinhallen från 1897 års utställning monterats ned verkar
det ha funnits en ambivalens om vad som var lämpligt på
platsen. Alltsedan dess har all bebyggelse haft en provisorisk karaktär. Nedan beskrivs några av de planerade
projekt för området som stannade på pappret.
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1600-TALETS OFULLBORDADE STADS
REGLERING
På 1630- och 1640-talen genomfördes stora planförändringar
på Stockholms malmar. Befintlig bebyggelse skulle ersättas
med regelbundna rutnät och raka gator. Detta förverkligades till
stor del i innerstaden, och än idag är staden tydligt präglad av
1600-talets regleringar. Främst syns detta i kvartersindelning
och på gators bredd och riktning. Vid tiden fanns liknande
planer även för Djurgården, och på 1630-talet presenterades
ett regleringsförslag för delar av den södra Djurgårdsön. Detta
omfattade cirka 800 mindre tomter, prydligt rutnätsindelade
i nord-sydlig riktning. De flesta tomter mätte 20x30 alnar (ca
11,8x17,8 meter), men några var större och rymde funktioner
som kyrka och kyrkogård (ungefär vid dagens Nordiska museet). Ett försvarsverk med fem mindre bastioner var också inritat
längs strandlinjen. Kvarteren var på flera ställen utritade i vattnet
där man tänkte sig göra utfyllnader, bland annat i den vik som
då fanns vid kvarteret Skeppsholmsviken.

TEATRAR
Redan 1801 fanns en teaterbyggnad på södra Djurgården. Detta
var en enkel gul träbyggnad, kallad Ladan, belägen ungefär vid
Skånska gruvan. Ladan fungerade som teater fram till 1863 då
den monterades ner och såldes på auktion för att lämna plats åt
en ny teaterbyggnad, också den av trä. Två år senare blev den
nya teatern totalförstörd i en brand. På grund av brandrisken
ville man till en början inte tillåta att den nedbrunna byggnaden
1) Illustration över Lundbergs Nöjespalats från 1899, sett från vattnet. 2) Regleringskarta för Djurgården ca 1630. 3) Ett av Åboms två förslag för Alkärrsteatern. 4) 1913 års plan,
Trädgårdsstaden. 5) Isæus förslag för Alkärrsteatern. 6) 1899 års plan, Villastaden. 7) Illustration från 1911, Trädgårdsstaden sedd från vattnet.

40

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

EJ REALISERADE PROJEKT

ersätts med ännu en teaterbyggnad i trä. Revisorn Englund, som
då ägde tomten vid Alkärret, såg en chans att få uppföra en
ny teaterbyggnad på sin tomt. Englund lät arkitekten Magnus
Isæus, som senare kom att rita bland annat Norstedtshuset och
Sturebadet, ta fram ett förslag på en teater i sten. Ytterligare
ett förslag (i två snarlika tappningar) för en teaterbyggnad vid
Alkärret presenterades av arkitekten Johan Fredrik Åbom, som
bland annat ritat Berns salonger och Södra teatern. I dagspressen uttryckte man sig positivt:
”Näppeligen torde för ett teaterhus å Djurgården
någon bättre plats kunna väljas, ty genom sitt
läge invid allmänna landsvägen, utmed ångbåtsbryggan, icke långt ifrån den om vintern utlagda
flottbron samt vid ändpunkten af den tillämnade
strandgatan till Djurgården, bör denna teater i
flera hänseenden förtjena uppmärksamhet.”
Tapetfabrikör Claes Gustaf Mineur som vid tiden ägde tomten
med den nedbrunna teatern fick kännedom om teaterplanerna vid Alkärret, och sökte snabbt tillstånd hos kungen att bli
undantagen träbyggnadsförbudet. Tillståndet beviljades och den
nya Djurgårdsteatern stod klar redan 1867. Därmed föll frågan
om en teaterbyggnad på Alkärret. Ytterligare en orsak till att
Alkärrsteatern aldrig kom till stånd var att marken vid Alkärret
bitvis var sumpig, och att markberedning bedömdes kosta mer
än själva huset.
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VILLASTADEN 1899
Efter 1897 års utställning ville staden reglera kvarteren Skeppsholmsviken och Konsthallen samt delar av Djurgårdsstaden.
Två år senare, 1899, upprättades en stadsplan för området. En
prydlig villastad skulle nu anläggas på platsen. Enligt tidens
osentimentala anda togs ingen hänsyn till områdets äldre hus,
Mjölnargården skulle exempelvis ge plats för en ny rak gata.
Planen antogs trots att ”särskilda underdåniga besvär anförts” av
byggmästare Carl Oscar Lundberg som ägde tomten med kvarteret Skeppsholmsviken och av grosshandlare Oscar Seippel som
ägde en annan tomt inom planområdet.
Bostadshusen i området skulle enligt planen vara fristående med
väl tilltagna mellanrum till både grannar och gata. De fick uppföras i högst tre våningar, källare och vind borträknat, och mäta
som mest tretton och en halv meter till takfot, mindre gavel- och
tornpartier oräknade. Gårdsplaner skulle förses med ”lämpliga
planteringar”, och mindre uthus på ett våningsplan fick byggas
längs tomtgränserna. Planen tillät också i viss mån bland annat
verandor, terrasser och balkonger. Verksamheter i bottenplan,
såsom handelsbodar, utskänkningslokaler och verkstäder förbjöds.

Den nya stadsdelen skulle alltså präglas av större påkostade
villor och renodlade bostadskvarter utan inslag av verksamheter
som öppnade upp området för utomstående.

NÖJESPALATS 1899
Efter världsutställningen 1897 fanns parallellt högtflygande planer för platsen som då röjts och nivellerats, och dessutom hade
ett mycket bra läge vid stranden. Byggmästaren Lundberg som
ägde tomten tänkte sig ett monumentalt kvarter med sammanhängande fasad mot vattnet, likt de som byggdes längs med
Strandvägen vid samma tid.
Carl Oscar Lundberg hade kommit till Stockholm som 18-årig
snickarlärling, men snabbt arbetat sig uppåt genom att köpa och
sälja tomter. Snart hade han blivit en av de största aktörerna på
Stockholms fastighetsmarknad, specialiserad på tomter belägna på dåvarande Ladugårdslandet där man vid tiden höll på att
bygga Östermalm.
I tidningsintervjuer från 1899 berättade Lundberg att byggnaden
han planerade att uppföra skulle bli den största i Europa, åtminstone den största i Stockholm näst Slottet, och rymma ett jättelikt
nöjeskomplex med teater, varieté, konsertsalonger och guldkrogar. Lundberg ägde under 1800-talets senare del Sveasalen, ett
stort och välbesökt nöjespalats med varieté- och kabarélokaler,
restaurang och teater som låg i det ut- och ombyggda Sparreska
palatset, beläget ungefär där NK ligger idag. 1899 förstördes
Sveasalen i en brand, möjligen var det därför Lundberg hade så
storslagna planer för sin tomt i Skeppsholmsviken.
Arkitekten Ture Stenberg anlitades för att rita anläggningen. Han
hade tidigare bland annat arbetat med Birger Jarlspassagen (tillsammans med Ludwig Peterson) och Härnösands enskilda bank
i på Kungsträdgårdsgatan 16 (tillsammans med Erik Lallerstedt).
Den tänkta byggnaden skulle uppföras i en väldig båge med den
konkava sidan, som skulle utfyllas av en terrass uppburen av en
lång rad arkader, åt Skeppsholmsviken och den konvexa åt Djurgårdsvägen. För att den väldiga massan inte skulle bli tung och
tryckande utan så luftig och hög som möjligt, försågs den med
utsprång, tinnar och torn i riklig mängd.
Hela bottenvåningen skulle bli restaurang, i norra flygeln en matsal dubbelt så stor som Operakällaren och med väldiga fönster
på tre sidor, och i den södra tänkte man sig ett schweizeri av
ungefär samma dimensioner. I övriga delar av huset skulle det
byggas privatvåningar med fyra till nio rum, där varje lägenhet
fick utsikt över vattnet. På den öppna platsen framför huset
skulle en trädgård anläggas, med planteringar, musiktribun och
friluftscafé. Inga affärslokaler planerades inrymmas i byggnaden,
men möjligen apotek och polisstation.

I en tidningsartikel från 1899 konstateras följande:
”Det finns väl få dödliga, som så ingripit i en storstads byggnadslif som Byggmästar Lundberg. Han
är nu visserligen gammal, men hans energi tycks
vara oförslappad, och han hvälfver fortfarande
lika vidtomfattande planer.”
Lundberg dog dock redan året därpå, 1900, och det nöjespalats
han planerat blir aldrig verklighet.

TRÄDGÅRDSSTADEN 1913
Fjorton år efter den förra stadsplanen, 1913, upprättades en
ny efter förfrågan från C. O. Lundbergs Fastighetsaktiebolag.
Lundbergs arvingar vill på tomten bygga ett bostadshus som
fortfarande delade vissa drag med det nöjespalats som Lundberg planerat dryga tio år tidigare, men utan de nöjesfunktioner
som det första skulle innehålla. Nu tilläts en byggnad på tolv
meters höjd, torn, burspråk och andra arkitektoniska detaljer ej
inräknade. Norr om huvudbyggnaden var tre mindre byggnader
belägna, huvudsakligen tänkta som tjänstebostäder för exempelvis portvakt och gårdskarl. Butiker, verkstäder eller offentliga
samlingslokaler tilläts inte i vare sig huvudbyggnaden eller de tre
mindre husen norr om denna. Byggnaden mot Allmänna Gränd
omfattades inte av förbudet. Det rörde sig nu om ett projekt
med en huvudbyggnad i mindre skala, som till formen liknade
den som presenterats vid sekelskiftet. Den hade fortfarande den
böjda huskropp som man menade krävdes för att alla lägenheter
skulle få sjöutsikt, men bestod av hopbyggda enfamiljshus kring
en öppen plats istället för en enda massiv byggnad.
I dagspressen kallas projektet “Trädgårdsstaden på Djurgården”,
och man gör kopplingar till Lärkstaden som vid tiden håller på
att byggas norr om Östermalmsgatan. Arkitekterna Hagström
och Ekman, som tidigare bland annat ritat Blå tornet på Drott
ninggatan, jugendpalatset på Strandvägen 7 och kvarteret
Bodarna på Strandvägen, fick uppdraget att utforma den nya
stadsplanen för tomten. Denna skulle sedan ingå i den större
stadsplan för Djurgårdsstaden som Nils Gellerstedt tagit fram,
och som också bitvis lånade drag från Lärkstaden.
Vinsten med den nya stadsplanen, jämfört med den gamla, skulle vara fler tomter och ett mera intimt samband mellan byggnaderna. Det rörde sig alltså fortfarande om bostadsbebyggelse,
men med vissa möjligheter till annan verksamhet mot Allmänna
Gränd.
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GAHNS OCH CLASONS TIVOLIFÖRSLAG
Efter Hantverksutställningen i Frisens park 1909 startade en debatt kring ”Tivolifrågan”. Det råder ingen tvekan om att det finns
ett nöjescentra på Södra Djurgården, men Stockholms Tivoli,
som 1901 fick lämna plats för det växande Skansen, hade lämnat
ett tomrum efter sig. En större och snyggare anläggning än den
som Gröna Lund då utgör efterfrågas. Efter Schultheis död 1914
tog debatten verklig fart, och fortsatte med oförminskad kraft
genom hela 1920-talet. Ett flertal olika platser kom på tal men
avfärdades av olika anledningar. Bellevueområdet vid Haga ansågs för sankt, Tantolunden för avlägsen och Nobelparken skulle
aldrig upplåtas av staten. Ett nytt tivoli vid norra Djurgårdsstranden föreslogs. Möjligheten att utvidga och ”pigga upp” det
befintliga Gröna Lund diskuterades också.
Arkitekterna Wolter Gahn och Gustaf Clason presenterade 1927
ett tivoliförslag som fokuserade på det befintliga nöjesområdet
kring Allmänna Gränd och Djurgårdsvägen. De tänkte sig att
tivolit skulle utvecklas i tre avskilda områden som skulle länkas
samman genom viadukter. Område ett består av Hasselbacken,
område två av Gröna Lund och område tre av vad man då kallar
Strandområdet på andra sidan Allmänna Gränd, det vill säga
kvarteret Skeppsholmsviken. Strandområdet utgör anläggningens
kärna med en stor konsertsal och en samlingsplats dimensionerad för tusentals besökare.
”Dessutom kan väl en Tivolianläggning knappast
fullt utveckla sig annat än vid vattnet, med de rika
tillfällen till varjehanda förströelser samt möjligheter till effektfulla festarrangemang, som här
erbjuda.”
Finansieringsproblem tillsammans med markkonflikten mellan
Nöjesfältets Johan Lindgren och Gröna Lunds Gustav Nilsson
omöjliggjorde emellertid planens förverkligande.

KASINO
Då det stod klart att Nöjesfältet skulle slå igen hade John Lindgren till en början planer på att öppna ett kasino på tomten. Kasinon hade funnits i området under 1900-talets första decennier,
bland annat ett i korsningen Allmänna Gränd/Djurgårdsvägen
som sedan fick ge plats för det expanderande Gröna Lund. John
Lindgrens kasino förverkligades aldrig, och tomten blev istället
lämnad öde när han tillträdde som ny vice VD för Gröna Lund
1958.
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Ett lerigt Allmänna Gränd 1895. Gatan kantas av caféer på båda sidor. Leveranser med öl från Münchenbryggeriet står uppställda till höger längst gatan. Spårvagnen är fortfarande hästdragen.

ALLMÄNNA GRÄND
1800–TAL
På platsen fanns redan tidigt en gata med liknande sträckning. I
Erich Höjers karta över militärkasernen på Djurgården från 1724
syns en gata som på ett ungefär följer dagens Allmänna Gränd,
bortsett från att den inte når ända fram till djurgårdsstängslet,
det vill säga dagens Djurgårdsväg. Istället kröks den runt en
tomt ungefär i höjd med Gröna Lunds huvudentré.
Under 1700-talets mitt hade Djurgårdens besökare ökat så kraftigt att kungen beslutade att ta inträde till ön, och begränsade
samtidigt antalet tilläggsplatser för båttrafik. Roddslupar fick nu
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endast lägga till vid dagens Djurgårdsbron och vid den brygga
som senare fick namnet Allmänna Gränd. I djurgårdsstängslet
fanns vid tiden en port eller grind där man betalade inträdet till
den Kungliga Djurgården. Denna gick under namnet Rundstycke
grinden.
Först vid sekelskiftet 1800 hade gatan nått dagens fulla stäckning. På kartor från 1800-talets första hälft kallas vägen Allmänna gatan, och efter 1844 Allmänna Gränd.
Från 1839 fanns en ångbåtslinje mellan bryggan vid Allmänna Gränd och Strömparterren. Hit anlände båtledes många av
de besökare som är på väg till nöjesområdet på andra sidan
Djurgårdsvägen, där Hasselbacken, Stockholms Tivoli och Mothanders manege låg. Under 1800-talets senare del tillkom flera
anläggningar, som Cirkus, Alhambra och Skansen.
I samband med ångbåtslinjens tillkomst blev gatan en natur-

lig entré till nöjesområdet på Djurgården. Innan Gröna Lund
öppnade 1883 omgavs Allmänna Gränd i huvudsak av slummiga
bostadskvarter och brädgårdsupplag, och fungerade i stort som
en transportsträcka genom ett otrevligt område för de besökare som skulle till nöjena på andra sidan Djurgårdsvägen. I en
reseberättelse från 1846 beskriver Magnus Constans Pontin
Allmänna Gränd som ”den dåligaste upplaga av gränd”. Bryggan
man lägger till vid är trång och utgörs av trasiga och ruttnande
bräder, och gatan som leder därifrån är en smal och smutsig
gränd, på båda sidor kantad av ”ruskiga kyffen” där smutsen
ligger i drivor. Luften stinker och där vimlar av ”malpropna
kärringar och ungar”.
På 1860-talet, möjligen i samband med att staden tog över
Djurgårdsvarvet, fick ”porten till Djurgården” en ny skepnad när
Allmänna Gränd rustades upp. Gatan breddades väsentligt och
en lindallé planterades. Hasselbackens port utgjorde fondmotiv
i slutet av sträckningen. Till en början skärmades de nedgångna
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kvarteren av med plank mot gatan, men så småningom etablerades caféer och restauranger då nöjesområdet kring Djurgårdsslätten expanderade. Restaurang Linden öppnade på 1800-talet,
och Djurgårdsautomaten kring sekelskiftet 1900.
Allmänna Gränd försågs med spårväg och hållplats när Djurgårdslinjen anlades 1877. Till en början var spårvagnen hästdragen, 1904 elektrifierades trafiken. Trottoarer och spårvagnshållplats var bitvis belagda med gatsten. I övrigt var vägen grusad.
Vid 1897 års utställning anlände en stor del av besökarna med
båt. Bryggan vid Allmänna Gränd utgjorde då entré till hela
utställningsområdet. Då man anlände tornade den väldiga Maskinhallen upp sig på vänster sida. På höger sida låg ett ångpannehus som drev en stor del av utställningshallens maskiner.
Panncentralen var försedd med en hög skorsten av tegel, och
förenad med Maskinhallen genom en gångbro av trä över Allmänna Gränd.
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ALLMÄNNA GRÄND

1) Djurgårdslinjen hade sin ändhållplats på Allmänna Gränd fram till 1904. 2) Bryggan vid Allmänna Gränd under utställningen 1897. 3) Lindallén planteras under 1870-talet. Allmänna Gränd omgavs fortfarande av enklare byggnader och brädgårdar. 4) Allmänna
Gränd 1895. 5) Allmänna Gränd sett från vattnet, 1895. 6) Korsningen Allmänna Gränd/Långa Gatan. Vägdragningen ändrades i och med att Gröna Lunds område utvidgades, och korsningen fick lämna plats för Gröna Lunds huvudentré.
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1) Utsikt mot Allmänna Gränd från Hasselbackens entré 1946. 2) Gröna Lunds huvudentré innan området nått upp till Djurgårdsvägen. Den upplysta kolonnen markerade områdets slut. 3) Huvudentrén. 4) Allmänna Gränd sedd från Hasselbackens entré. Foto troligtvis 1940-tal. 5) Foto från 1950-tal. Notera Tyrols mörka fasad. 6) Nöjesfältets entré mot Allmänna Gränd. Foto från 1927. 7) Gröna Lunds entré 1963. En hög skruvad pelare har ersatt den upplysta kolonnen. Foto Holger Ellgaard/Wikimedia Commons 8) Färjeläget vid Allmänna Gränd 1959. Biljettkiosken kom till i samband med 1897 års utställning, men stod från början på en annan plats. 9) Allmänna Gränd från ovan 1932. Lindallén har sågats ner mellan Djurgårdsvägen och Lilla Allmänna Gränd/Falkenbergsgatan. Till
vänster syns Nöjesfältet. 10) Nöjesfältets entré strax innan rivning 1958. Den reklamprydda fasaden mot gatan var kulissartad.
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Allmänna Gränd från ovan 1933. Lindallén finns endast kvar mellan Tyrol och Nöjesfältets entré.

ALLMÄNNA GRÄND
1900-TAL
Under början av 1900-talet förändrades Allmänna Gränd igen. En
stor del av lindarna fälldes, sannolikt under 1910-talet, endast
ett fåtal träd mellan bryggan och Falkenbergsgatan sparades.
Nöjesfältet slog upp portarna på den gamla brädgårdstomten i
juni 1923. Huvudentrén till den nya nöjesparken låg direkt till
vänster då man anlände till bryggan vid Allmänna Gränd. Också
Gröna Lund öppnade upp mot gatan. Tidigare hade man bara
haft en ingång mot Långa gatan, men 1924 köptes restaurangen
Djurgårdsautomaten, som revs för att ge plats åt en ny huvudentré i klassicistisk stil mot Allmänna Gränd. Denna ritades
av Gröna Lunds arkitekt Hans Berthold och stod klar 1925.
Gröna Lunds område utvidgas ytterligare när man 1933 fick
tillgång till ”Tyrolområdet”, ett område med magasinsbyggnader

inklämt mellan Gröna Lund, vattnet och Allmänna Gränd. En ny
entré öppnades snett mittemot Nöjesfältets huvudingång. Tyrol
uppfördes samma år i hörnet Allmänna Gränd/Lilla Allmänna
Gränd. Restaurangen skulle först kallas Vita hästen, varför tornet
pryddes med en vit häst, men fick snart namnet Tyrol istället.
Nio år senare, 1942, försågs Tyrols torn även med 20 blyinfattade glaskonstverk av Armand Rossander.
Därefter följde en nästan 30 år lång period då Allmänna Gränd
var kantat av nöjesfält på båda sidor, som sedan bröts 1956 då
Nöjesfältet hade öppet sin sista säsong. Tomten röjdes 1958
för att ge plats åt en parkeringsplats. Därefter avlöste en rad
aktiviteter av provisorisk karaktär varandra på Nöjesfältets gamla
område, det var bland annat uppställningsplats för resande
cirkussällskap och vinterförvaring för småbåtar. Det tillfälliga
vasamuseet Wasavarvet byggdes 1961 på tomtens norra del. I
samband med detta breddades Falkenbergsgatan som tidigare
endast löpt över den bergsklack som ligger intill det Petterssonska huset.
Vid John Lindgrens tillträde som ny VD på Gröna Lunds gjordes

flera stora förändringar. Mot Allmänna Gränd märktes detta
främst genom en ny huvudentré. Bertholds klassicistiska entré
från 1925 fick1963 ge plats för en modernare försedd med en
hög vriden kolonn, ritad av Bengt Carlberg. Också Gröna Lundsteatern försågs med en ny stramare fasad.
Under andra halvan av 1900-talet kantades Allmänna Gränd av
biljettcentrum för Gröna Lund, en rad kiosker, gatukök, och
baracker uppställda som tillfälliga bostäder för gästarbetare.
Dessa byggnader är huvudsakligen av provisorisk karaktär, och
har bitvis varierat och bytts ut under åren. Gatan upplevdes nu
alltmer som en del av Gröna Lund när funktioner som biljettkassa och enklare serveringar även tar plats längs granntomten
Skeppsholmsviken. Restauranglokalerna i kvarteret Konsthallen
framstår även de som en del av nöjesparkens serviceutbud.

trafik, utan fungerar endast som transportsträcka till och från
vagnhallen.
Under 1990-talets senare del belades Allmänna Gränd med
gatsten, och troligtvis var det också då de sedan 1910-talet
saknade träden i lindallén återplanterades. Bengt Carlbergs
huvudentré från 1963 fick 2008 lämna plats för en ny när man
återskapade delar av 1925 års entréparti i en ”festlig, än mer
lysande version”.
Färjeläget vid Allmänna Gränd fick ett nytt utseende 2014, då
en ny terminalbyggnad med rundade former i betong och glas
ersatte en mindre byggnad.

Wasavarvet revs 1988 när man flyttade Vasaskeppet till det nya
museet. Verksamheten ersattes år 1991 istället med Alkärrs
hallen och Aquaria Vattenmuseum. I samband med den nya spårvagnshallen drogs nya spårvägsspår längst Falkenbergsgatan
och Allmänna Gränd. Dessa trafikeras dock inte av passagerar-
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Lilla Allmänna gränd, sent 1920-tal eller tidigt 1930-tal. Till höger syns Klosterborgs utgångsportar från 1928 och rakt fram Lycksalighetens bro från 1927. Mellan dem syns porten till den väg som ledde till det hamnområde som skar av
Gröna Lund från vattnet. Apotekshuset fungerade fortfarande som apotek.

LILLA ALLMÄNNA
GRÄND
Lilla Allmänna gränd tillkom inför 1897 års utställning. Innan
dess fanns en kort gata som sträckte sig mellan Allmänna
Gränd till en öppen gårdsplan framför Mjölnargården. Den
nya vägdragningen gick ner till det gamla varvskontoret
(Järnvågshuset) och bryggorna vid Beckholmssundet.
Till en början kantades Lilla Allmänna gränds mynning mot
Allmänna Gränd av Maskinhallens ångpannecentral på ena sidan
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och restaurangen Djurgårdsautomaten på den andra. Ångpannecentralen ersattes sedan med låga träbyggnader med gavlarna
mot gatan. Snett framför gatans mynning mot Allmänna Gränd,
låg ändhållplatsen för Djurgårdslinjens spårvagn. Linjens sträckning förlängdes 1904 till hållplatsen Bellmansro, nuvarande
Ryssviksvägen.
Mjölnargårdens båda flyglar kapades till den längd de har idag
under 1800-talets senare del, sannolikt i samband med att Djurgårdens första brandstation 1876 inrättades i Mjölnargårdens
norra flygel. Flygeln hade tidigare sannolikt inrymt verksamhet
kopplad till järnvågen. På bilder från tiden syns även en räls
dragning framför byggnaden. Denna har troligtvis haft en funktion kopplad till järnvågsverksamheten.
Inför utställningen 1897 invigdes en ny brandstation snett

mittemot den gamla. Denna används fram till 1927, då Gröna
Lund tog över byggnaden. Inför utställningen inrättades 1896
även apoteket Vasen i den gamla direktörsbostaden. Apoteket
var i drift fram till 1934. Sedan 1939 rymmer huset Gröna Lunds
huvudkontor.
I takt med att Gröna Lund utvidgades fick gatan allt mer karaktär
av att tillhöra tivoliområdet. Först fick Djurgårdsautomaten lämna plats åt Gröna Lundsteatern och den nya huvudentrén 1925.
Därefter revs även de låga träbyggnaderna på andra sidan för att
1932 ge plats för Tyrol.
Då Gröna Lund expanderade över Lilla Allmänna gränd 1927
bands det nya området ihop med det gamla genom Lycksalighetens bro, en viadukt mellan de två områdena ritad av Arvid
Klosterborg. Intill viadukten fanns inkörsporten till den gata som
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länge delade av Gröna Lunds nyare områden, och förband Lilla
Allmänna gränd med hamnområdet utanför tivolit. Utgångsportarna mot Lilla Allmänna gränd intill den stora scenen tillkom
1928.
I samband med tivoliområdets utvidgning integrerades även
brandstationen från 1897. Klosterborg ritade om stationen till
en restaurang, Brandkårshuset, där gästerna åt i de forna vagn
hallarna.
Bebyggelsen på västra sidan av gränden har till stor del förnyats eller renoverats under 1900-talets andra hälft och början av
2000-talet.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

LILLA ALLMÄNNA GRÄND

1) Personal från Johan Stålhands Trävaru AB utanför brandstationen 1926. Lilla allmänna gränd har ännu inte fått sin slutna karaktär utan kantas av mindre kontor och garage med gavlarna mot gatan. 2) 1923. Tidigare fanns en öppen plats ungefär där viadukten
som binder ihop de två områdena går idag. 3) Apotekshuset, Sandstensbyggningen och det gula trähuset, 1929. I bildens högra hörn syns en vattenpump.4) En kvinna hänger tvätt utanför Räntmästarhuset, tidigt 1900-tal. 5) Framför Sandstenbyggningen fanns en
öppen grusad plan. Foto kring sekelskiftet. 6) Mjölnarhusets norra flygel rymde den första brandstationen. I gatan syns en rälsdragning.7) Räntmästarhuset 1930-tal. 8) Den nya brandstationen. I bakgrunden skymtar skorstenen till Maskinhallens panncentral. Foto
ca 1897. 9) Lilla allmänna gränds mynning mot vattnet. Foto kring sekelskiftet 1900.
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FÖRDJUPAD HISTORIK GRÖNA LUND

1644—1800-TAL
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AMIRALITETETS
OMRÅDE
Enligt 1644 års sjöartiklar skulle flottans manskap få fri sjukvård om de blev sjuka eller skadade i tjänsten. Tidigare hade de
skickats till hemorten för att få vård, men 1646 skänkte Drottning Kristina en bit mark i närheten av Skeppsgården i Stockholm till Amiralitetets Krigsmanskassa med syftet att uppföra en
vårdinrättning och bostäder för sjuka sjömän. Den ursprungliga
tomten låg på Ladugårdslandet, och byttes senare mot tomten
på Djurgården där bygget kom igång först 1667-68.

GRÖNA LUND S. 48–65
Den röda linjen markerar på ett ungefär Gröna Lunds område. Den fördjupade historiken berör även intilliggande
områden i Djurgårdsstaden .
I följande kapitel ges en fördjupad historik för området som idag upptas av Gröna Lund. Denna tar sin början i
1600-talets Amiralitetsområde, och redogör kort för de olika verksamheter som funnits på platsen därefter.
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Amiralitetet beställde ett antal timmerstugor, 20 fot i fyrkant,
från Åland, som sedan uppfördes i längor kring en stor fyrkantig
gårdsplan ungefär där Allmänna gränd möter Djurgårdsvägen
idag. Ytterligare 16 stugor anlände från Åland 1671, fortfarande
20 fot i fyrkant. En barberare, som var dåtidens kirurg, och några
sjuksköterskor anställdes för att vårda de sjuka. Två båtsmän
fick i uppdrag att dra not och hålla inrättningen med färsk fisk,
och två mjölkkor köptes in. Den här anläggningen kom att bli
grunden för Djurgårdsstaden.
Efter det misslyckade sjötåget mot danskarna 1675 fylldes vård
inrättningen till bristningsgränsen. Skeppen var illa rustade och
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den medhavda provianten skämd, vilket resulterade i att större
delen av besättningen förgiftades. Väl tillbaka på land dog 144
båtsmän under kort tid i de överfulla sjukstugorna. En massgrav
ordnades i den sanka marken alldeles intill huset och de döda
begravdes skyndsamt utan kistor. Den hastigt anlagda begravningsplatsen förargade kungen, Karl XI, som skrev ett bistert
brev där han påpekade att Djurgården främst är till för kungens
nöjen, och att han inte vill besvärad av olägenheter med dålig
lukt under vår- och sommartid. Han befallde därför Amiralitetet
att anlägga en ordentlig begravningsplats, vilket man gjorde
söder om dagens Långa gatan. Denna kom att användas in på
1800-talet, och kvarteret hette fram till 1922 Kyrkogården (idag
kv. Krigsmankassan).
Amiralitet lät förutom vårdinrättning och kyrkogård även upprätta kaserner för ett hundratal män i båtsmansstugorna på
tomten. Här bodde och bespisades nästan trehundra båtsmän
och bysseriskyttar som arbetade på Skeppsholmen.
Flottan flyttades år 1680 till Karlskrona och byggnaderna lämnades öde. Amiralitet såg en möjlighet att arrendera ut området
till andra verksamheter för att tjäna pengar, vilket också skedde.
På en Djurgårdskarta från 1690 benämndes den plats som nu är
Gröna Lunds strand som ”notestell för stadens fiskare”.
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GRÖNA LUND

Karta över Stockholm från 1702. Den kvadratiska gårdsplanen omgärdad av byggnader på
samtliga sidor utgjorde Amiralitetets vårdinrättning och kaserner för sjuka sjömän.
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Nils Wetterlings karta från 1776 är baserad på Tillaeus karta från 1736. På kartan är planerade utfyllnader av tomten tydligt redovisade med raka linjer i vattnet. De prickade linjerna innanför strandkanten visar den ursprungliga strandlinjen. Den
kvadratiska grönskade trädgården märkt NoVII utgör Mjölnargårdens tomt, och är förmodligen ursprunget till namnet ”Gröna Lund”. Till höger om denna syns amiralitetets kyrkogård markerad med små kors.
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GRÖNA LUND

Utsikt mot Kastellholmen och Djurgården från Mosebacke. Daguerreotypi från 1846.

1736—1863
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VARVET OCH
DJURGÅRDSSTADEN
Det som innan hade kallats Båtsmansstaden utvecklas med tiden
till Djurgårdsstaden när Amiralitetet flyttar sin verksamhet till
Karlskrona i slutet av 1600-talet. 1712 startar Johan Lampa,
ålderman i byggnadsskrået, ett mindre båtvarv i området. Varvet
kom emellertid att få sin blomstringsperiod först efter det att
handelsmannen och skeppsbyggaren Ephraim Lothsack tagit
över verksamheten 1735. Lothsack satsade såväl arbete som
pengar på varvet. Troligen var det också hans förtjänst att Amiralitet nu indelade området i åtta kvarter, mellan vilka några smala
gator drogs fram. Under Lothsack växer varvsverksamheten betydligt, och ett flertal byggnader uppförs för varvets verksamhet,
bland annat flera mindre träbyggnader för varvets arbetare, men
också byggnader som Apotekhuset och Varvskontoret/Järnvågshuset och Sandstensbyggningen (se nästa uppslag). En stadsplan
upprättas 1736 av stadsingenjör Petter Tillaeus. Att initiativet var
grosshandlare Lothsacks kan man gissa sig till av att flertalet av
tomterna i Djurgårdsstaden bebyggdes av de skeppare, timmermän, smeder, tjärvräkare som arbetade på varvet. Genom varvet
och dess många anställda levde Djurgårdsstaden upp. Här var ett
brokigt och rikt folkliv. Efter Lothsacks död drevs varvet vidare
av hans änka en tid. Därefter var bland annat Fredrik af Chapman ledare för varvsverksamheten under en längre period.

byggdes såväl handels- som krigsfartyg. Vid de förnämligare
skeppens sjösättning var ofta kungen och hovet närvarande.
Detta var en gammal tradition. Under af Chapmans tid brukade
Gustav III se fartygen löpa av stapeln och vid mitten av
1800-talet var det kronprins Oscar med de små arvprinsarna vid
sidan som övervakade sjösättningarna.
De sista ägarna till varvet kom att bli grosshandlare John Burgman och hans måg grosshandlare Fredholm som tog över verksamheten under början av 1800-talet. Burgman ägde också det
område som senare blev Skansen. John Burgman var dessutom
långväga släkt med Johan Lampa, som var Burgmans mormors
far.
En stor del av Burgmans grosshandlarverksamhet bestod av
trähandel. Virke köptes in i norrländska hamnar och såldes i
utlandet, eller lagrades på brädgård på varvet eller i kvarteret
Skeppsholmsviken. (se s. 23) Burgman lät även sina skeppare ta
hem växter och träd för att sälja till trädgårdsodlare, främst på
Djurgården, att för att plantera i sina egna trädgårdar.
Som ett led i brädgårdens utveckling sänktes brädpråmen
Triumph och fyllning i Mjölnargårdsviken 1857. Med tiden började dock varvet föra en tynande tillvaro, mycket beroende på
att området, trots sin storlek, blev för litet för den skrymmande
och moderna utrustningen som krävdes i den växande kon
kurrensen. Mot slutet av 1863 upphörde verksamheten helt, och
området köptes upp av Stockholms stad.

Varvet hade efter dåtidens mått en imponerande kapacitet. Här
Vid Östra Varvsgatan låg en av varvsportarna. En annan varvsport som också ledde in på området låg vid Mjölnargården. Den försvann dock tidigare.
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BYGGNADER 1700-TAL
Följande byggnader uppförda under 1700-talet finns fortfarande bevarade i området.

MJÖLNARGÅRDEN
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Johan Psilanderhielm, Krigsmanskassans egen räntmästare, fick
1713 arrendera den tomt på området som senare kommer att
bli det första Gröna Lund. Här bygger han Mjölnargården åt sig
och sin familj med tretton barn. Anläggningen var sannolikt en
för tiden typisk malmgård, en slags sommarbostad med stor
trädgård som adel och borgare skaffade i närhet till staden.
Psilanderhielms tomt beskrivs på följande sätt på 1724 års karta: ”H:e Räntmästare Phsilanderhielms Tompt med Trädgård ok
åbyggnad, heel jämbn, men något fyld in vid Stranden”. Huset
låg vackert med utsikt över sjön. Nere vid stranden framför huset löpte en 60-70 meter lång brygga ut till en sjöbod i den långgrunda viken. På gårdsplanen var fyra mindre flyglar placerade i
par på var sida om huvudbyggnaden. Dessa uppfördes troligtvis
på 1730-talet och var byggda i sten till skillnad från bostadshuset i trä. Bakom huset, uppåt land, fanns en stor trädgård.
Enligt 1729 års karta kallas tomten Trädgården 31, troligen efter
Psilanderhielms stora trädgård.

Enligt mantalslängden hyrdes Mjölnargården 1755 sommartid ut
till krogverksamhet. Tio år senare såldes den till Djurgårdsvarvet
som fortsatt expandera och var i stort behov av både mark och
bostäder.
Djurgårdsvarvet övertogs under mitten av 1860-talet av staden
och byggnaden hyrdes även fortsättningsvis ut till både
sommargäster och till vanliga hyresgäster.

BELLMANHUSET OCH LÅGA LÄNGAN
Bellmanshuset uppfördes på samma tomt som Mjölnargården,
Trädgården 31, i mitten 1700-talet. (Vid några tillfällen har hela
fastigheten kallats Mjölnargården.) Genom en dendrokronologisk
undersökning har det kunnats fastslås att timret är hugget vintern 1754-55 i Mälardalen eller Roslagen. Timret i Låga längan är
hugget vid samma tillfälle och ur samma bestånd, vilket innebär
att byggnaderna troligtvis uppfördes samtidigt. Låga längan har
dock betydligt lägre standard och fungerade förmodligen som
bostäder åt arbetare vid varvet, medan Bellmanhusets målade
tak och vävtapeter tyder på högre ambitioner.

Under 1700-talets första halva skiftar de boende i Mjölnargården
i rask takt. En kockmästare, en vinhandlare och en traktör avlöser varandra under kort tid. Yrkestitlarna skvallrar om att det
i närheten, möjligen i själva Mjölnargården, bedrevs lite finare
krogverksamhet.

Tomten med Mjölnargården och Bellmanhuset införlivades med
Djurgårdsvarvet 1765. Under varvstiden blomstrade trädgården.
Intill trädgårdsgången mellan de två husen, mitt på gården, stod
ett litet lusthus. Vid norra sidan, med södersol, fanns orangeri
och ett persikohus.

Mjölnaren Johan Jacob Herbst övertog arrendet för gården 1745,
och friköpte den från Krigsmanskassan fem år senare. Det är
också efter honom byggnaden fick sitt nuvarande namn. Herbst
lät bygga till Mjölnargården väsentligt. Huset försågs med en
övervåning med frontespis och en svalgång mot sjösidan. Tom-

Under andra hälften av 1700-talet och till dess att Djurgårds
skolan uppfördes på andra sidan Långa gatan i slutet av
1820-talet, drevs skolverksamhet i Bellmanshuset. Under
1800-talet tillkom även Inglasningen av loftgången. Delar av
byggnaden brann 1896.

Ovan, Mjölnargården under 1900-talets början. I bakgrunden skymter Gröna Lunds Toboggabana. Nedan, Varvskontoret/Järnvågshuset.
Foto från 1900-talets första hälft.
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ten utökades till den dubbla storleken genom att markenmellan
Mjölnargården och stranden, där den grunda viken nu hade fyllts
igen hela vägen ut till sjöboden, arrenderades.
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APOTEKSHUSET
Byggnaden, som var områdets första stenhus, uppfördes 1741
som bostad för varvets chef Ephraim Lotsack. Huset kom därefter under en lång period att fungera som bostad för varvsdirektören och skeppsbyggmästaren. Här bodde alltså både af
Chapman och Burgman då de var verksamma.
På äldre kartor hänger byggnaden samman med en lägre huskropp av trä. Denna rymde bostäder för en del av varvspersonalen, samt ett stall för 6 hästar. Trätillbyggnaden revs sannolikt
strax efter det att staden tog över varvet vid 1860-talets mitt.
Efter varvstiden hyrde staden ut huset en period. Inför den stora
Konst- och Industriutställningen 1897 inrymdes apoteket Vasen
1896 i byggnaden, och var sedan i bruk fram till 1934. Efter det
har Gröna Lunds ledning huserat i byggnaden.
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På byggnadens övre plan finns fortfarande vägg- och takmålningar från Fredric af Chapmans tid.

VARVSKONTORET, SANDSTENSBYGGNINGEN OCH
GULA TRÄHUSET
Sandstensbyggningen, Varvskontoret (även kallat Järnvågshuset
eller Räntmästarhuset) och det gula trähuset på berget ovanför
Sandstensbyggningen uppfördes alla under 1700-talets andra
hälft för varvets behov. De finns inte med på stadsplanen 1736,
men syns på en karta från 1791. Flera nya verkstadsbyggnader
tillkom också vid samma tid.
Varvskontoret, vars huvudfasad var vänd mot varvsområdet,
byggdes för att rymma kontor och bostäder under Fredrik
Henrik af Chapmans första år på varvet, troligen 1768. Byggnaden ritades av af Chapman själv, som inte bara var en lysande
fartygskonstruktör, utan även en skicklig arkitekt. Varvskontoret
inrymde bland annat varvets ritkontor. Eftersom det uppförts i

sten utgjorde det en någorlunda brandsäker förvaringsplats för
varvets dyrbara ritningar. Under en period rymdes här även en
gudstjänstlokal, en så kallad varvskyrka, innan det skolhus som
senare kom att rymma samma funktion byggdes 1827.
Även Sandstensbyggningen utgjorde en brandsäker förvaringsplats för varvet. Det Gula trähuset uppfördes sannolikt under
1740-talet.

BÅTSMANSSTUGORNA
De två stugor som nu ingår i Gröna Lunds område har ursprungligen upplåtits av Amiralitetets krigsmanskassa, och flyttades
sannolikt till nuvarande plats strax efter det att Tillaeus upprättat sin stadsplan 1736. De friköptes 1769 tillsammans med
tomten Kyrkogården 2. Stugorna gränsade under lång tid till den
kyrkogård som låg i kvarteret Krigsmanskassan (fram till 1922
kv. Kyrkogården), där den sista begravningen ägde rum 1809.
Under 1700-talet beboddes de arbetare med koppling till varvet
och det närliggande tjärhovet. Under 1800-talets mitt var fastigheten förpantad till kvartersmannen C. Möller, och ägdes sedan
(ca.1900) av en ättling till honom, sjömannen F. Möller. Än idag
används benämningen ”Möllerska tomten”.
De två stugorna är likartade till sitt utförande, båda har en stomme av liggtimmer, två rum och ingång från gaveln. De har också
utanpåliggande fyllningar av barocktyp som styrker en datering
till tiden kort efter Tillaeus stadsplan 1736.
Stugorna kallas idag för Sibyllans stuga och Prästens stuga, efter
tidigare verksamhet på Gröna Lund där besökare kunde få svar
på livets stora frågor i stugorna.

Ovan, Apotekhuset då det fortfarande fungerade som apotek. Nedan, Gula trähuset, foto från 1907.
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Ovan T.V., Gröna Lunds område, sett från Kastellholmen. Till höger i bilden radar magasinsbyggnaderna upp sig. Här förvarades huvudsakligen kol och sill, varför platsen kom att kallas Sillhovet. Ovan T.H., På Sillhovets område låg bla. en konservfabrik. I bakgrunden skymtar Lycksalighetens bro. Omkring 1930.

1862—1900-TAL
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STADEN TAR ÖVER
Redan 1862, ett år innan Djurgårdsvarvet avvecklades, köpte
Stockholms stad området i syfte att flytta dit järnvågen från
Slussen när järnvägens sammanbyggningsbana skulle byggas.
Järnvågen disponerade därefter hela det gamla varvsområdet och
hade sitt kontor i Varvskontoret, som nu fick namnet Järnvågshuset.

T.V. Ovan, Rader med
magasin på Sillhovet.
1928.
T.V. Nedan, Slip strax
söder om Allmänna
gränd. I bakgrunden
skymtar Petterssonska
husets tak (t.v.) och
brandstationens spira
(t.h.). 1905.
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Då staden köpte varvet för att anlägga järnvågen följde tomten
med Mjölnargården och Bellmanhuset med, och kom därefter att
bli hyresbostäder för flera hushåll. I samband med detta byggdes Mjölnargården till med förstugor och trappor vid varje gavel.
Gårdens fyra mindre flyglar byggdes parvis ihop till två längre
byggnader omkring 1830. Den södra innehöll bagarstuga, och
den norra var inredd till ”kabinett” med 16 avdelningar. När Lilla
Allmänna gränd drogs fram inför utställningen 1897 kapades
båda flyglarna till halva sin längd.
I december 1873 härjade en förödande brand som förstörde det
före detta varvets verkstadsbyggnader. Djurgårdsstaden skonades eftersom vinden låg på från rätt håll, utåt sjön.
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När järnvågen avvecklades blev platsen upplag för i första
hand ved, kol och sill. På grund av sillupplaget fick platsen den
folkliga benämningen Sillhovet. Flera mindre verkstäder fanns
också i området. Vid stranden etablerades även flera mindre varv
i stadens regi.
I kvarteret Trädgården och runt om i Djurgårdsstaden växte en
mängd nöjesställen och krogar fram. Granne med Mjölnargården
låg artillerisergeanten Grams hus där man drev ett ”litet värdshus om sommaren”. Intill, mot Djurgårdsvägen, fanns krögaren
Petter Barcks värdshus. I området fanns även kasinon och flera
caféer.
Stockholms karantänanstalt var också belägen på platsen, från
sent 1800-tal och fram till 1970-talet. Här placerades djur som
med båt förts in från utlandet. Lokalerna blev med tiden nedslitna och olämpliga för detta ändamål och karantänsanstalten slog
igen för gott. Dessförinnan hade många sorters djur passerat
här, så som zebror, kalkoner och papegojor men framförallt
hästar och hundar.
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Ovan, Djurgårdsstaden sedd från Beckholmen. Till höger i bild syns det gamla Varvskontoret/Järnvågshuset och intill detta Lilla Allmänna gränds mynning mot vattnet. Foto tidigt 1900-tal. Nedan T.V., Del av Panorama över Stockholm, Färglitografi av Carl Johan
Billmark 1868. Nedan T.H., Djurgårdens brandstation, sedd från väst. Där fotografen står börjar nu Rue de Maroc. Stationen är idag införlivad med restaurang Tyrol. Omkring år 1900.
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1) Brooklyn Cake Walk. 2) 3) 4) Skrattkammaren är en av det nya områdets äldre byggnader, och uppfördes 1935 i funktionalistisk stil. Kiosken i markplanet och statyn som kröner tornet har dock tillkommit senare. 5) Portal, troligen från utställningsåret 1897,
vid Långa gatans möte med Allmänna gränd. Lokalt elverk tillkom 1901 och portalen kröntes av elektrisk bågljuslampa. T.h. skymtar Brooklyn Cake Walk från 1910. Rakt fram dansbana, ritad 1917 i tidig klassicistisk stil. På gården hänger tvätt. 6) Hästkarusellen.
Attraktionen är fortfarande i bruk idag.
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T.V., Den första friluftsscenen. Här uppträdde både trollerikonstnärer, akrobater och militärorkestrar. T.H., Serveringspaviljong på Gröna Lunds område. Foto taget mellan 1916 och 1926. Det valmade tak som skymtar i fotots vänstra kant tillhör ett av de s.k. Casionohusen. Byggnaden flyttades till tomten bredvid Franska Värdshuset 1926. Taket som döljs av lövverk tillhör Bellmanhuset.

1883—1914
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GRÖNA LUND SCHULTHEIS TID
Jacob Schultheis föddes 1845 i tyska Baden. Han hade tillsammans med sin bror kommit till Göteborg 1876, efter att
ha deltagit i det fransk-tyska kriget. I Göteborg öppnade de
tillsammans en varieté med sångerskor, akrobater, jonglörer och
ett optiskt och mekaniskt kabinett. 1882 stängde de ner verksamheten efter klagomål och skärpta serveringstillstånd efter
klockan åtta på kvällen. Den äldre brodern Johan stannade kvar i
Göteborg, medan den yngre Jacob begav sig till Stockholm.
Då Schultheis kom till Stockholm kontaktade han Thiodolf Lütze,
också han tyskfödd, som drev Alkärrets tivoli på Djurgården
(se s. 24-25). Inspirerad av Lützes förtjänster hyrde Schultheis
tomten Gröna Lund ett stenkast bort. Hyran var 4000 kronor om
året.
Innan tivolit öppnade hade gården mellan Mjölnargården och
Bellmanhuset degraderats till en dammig och skräpig gårdsplan,
utan särskilt mycket som minde om den gröna lund som gett
tomten dess namn. Byggnaderna som omgärdade gårdsplanen
hade hyrts ut som fattigbostäder, trädgården hade förfallit och

grönskan vissnat bort. Den liknade vid tiden snarare ett skräp
upplag än en grönskande lund.
Tomten användes även periodvis för provisorisk uppställning av
olika attraktioner. Sommaren 1882 ställdes exempelvis en karusell upp på platsen, ”sjö på land”, där besökarna snurrade runt i
gungande skepp. Sommaren därefter, 3 augusti 1883, öppnade
Schultheis tivoli.
Gröna Lunds huvudentré var till en början belägen vid Långa
gatan, inklämd mellan förfallna bostadshus. Området saknade
kontakt med Allmänna gränd såväl som med vattnet. Ett plank
hägnade in tivolit och huvudentrén bestod av en förhållandevis
enkel grind.
Den tomt som Schultheis ursprungligen hyrde utgjordes av
gårdsplanen mellan Bellmanhuset och Mjölnargården, och
sträckte sig söderut ca 50 meter.
De första åren hade Gröna Lund endast öppet lördagar och söndagar, påsk till oktober, och lockade framförallt en arbetarpublik. Huvudattraktionen bestod till en början av den två våningar
höga hästkarusellen (som senare byggdes om för att bara rymma
en våning). På det översta planet fanns figurer, olika sorters djur
i trä som besökarna åkte på, och på det undre planet travade
den häst som drog karusellen. Förutom karusellen fanns skjutbanor, ringkastning, och en kraftmätare, samt ett stort tält där
artister kunde uppträda. Snart tillkom också en paviljong med

kaffeservering i anslutning till Bellamanhuset, och en dansbana.

snarast karaktär av en provisorisk marknadsplats.

Jacob med familj bodde till en början i det gamla varvskontoret (den byggnad som idag är Gröna Lunds huvudkontor), men
då detta 1896 togs i anspråk för att rymma ett apotek flyttade
familjen till Bellamanhuset. (Här kan man fortfarande se inskriptionen «Här bor Jacob Schultheis» på dörren).

1909 hölls nästa stora utställning på Djurgården, den här gången i form av Hantverksutställningen på Biskopsudden. Utställningen stoltserade med ett eget modernt tivoli med attraktioner
som ett “Lustigt hus”, en toboggabana i betong där besökarna
åkte nedför en spiralformad bana på en matta och Shoot-theChutes som var en slags rutschkana där besökarna åkte i små
båtar rakt ut i vattnet. I jämförelse med det nya, om än provisoriska, tivolit framstod Gröna Lund som hopplöst omodernt.
Schultheis kontrade med att köpa in en ny attraktion, den amerikanska attraktionen The Brooklyn Cake Walk.

Schultheis var gift två gånger. Först med den sex år äldre tyskan,
Berendje Garrels Schultheis, som dog 1901. Också Berendjes systerdotter Margaretha Nilsson bodde i hushållet, och hade även
hon en relation med Jacob. 1888 fick de sonen Gustaf Nilsson
tillsammans. Därefter var Jacob gift med Edla Schultheis.
När den stora konst- och industriutställningen som skulle äga
rum 1897 började planeras fick Lütze lämna ifrån sig sin tivolitomt vid Alkärret och slå igen sin verksamhet. På tomten skulle
utställningens maskinhall och konsthall byggas. Gröna Lunds
läge på andra sidan Allmänna gränd ansågs däremot inte tillräckligt attraktivt, och Schultheis fick behålla sitt nöjesfält. Lütze
flyttade då helt sonika över sin verksamhet med bland annat
vaxkabinett och panorama till Gröna Lund. Samtidigt införskaffades ett jättepositiv från Tyskland, och en ny entré togs upp mot
Allmänna gränd.
Bebyggelsen på Gröna Lund bestod under de första tre decennierna, förutom karusellerna och dansbanan, således framförallt
av provisoriska skjul, tält och tältlängor, och området hade
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Då Schultheis 1914 dog i lunginflammation listades tivolits samtliga inventarier i boupptäckningen:
”1 Zepperlinkarusell, 1 Cake Walk, 2 karuseller
med positiv, 1 panorama med tillhörande målningar, 3 positiv, 2 skjutbanor med figurer och
gevär, 1 tält med tältställning, 1 dansbana, skjul
med brädor, väggar med plåttak, 7 gunghästar,
1 ångturbin med 1 dynamo, 6 båglampor, 2
motorer och 1 maskinhus av plåt, 4 räkningsapparater, 1 serveringhus med plåttak, 96 trästolar,
några soffor, 1 hus för bollkastning med dockor,
diverse smärre stånd, 1 kaspervagn. Lösöret
beräknades till 8500 kr.”
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Ritning för butikslokaler och fasader mot koksmagasin. Arvid Klosterborg 1927

1915—1940

GUSTAF NILSSON
OCH TIVOLI
KLASSICISMEN
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Vid Jacob Schultheis död 1914 lämnades änkan Edla Schultheis
med ett omodernt och nedläggningshotat tivoli, vars framtid
livligt diskuterades i pressen. Edla försökte till en början driva
vidare Gröna Lund utan att göra några förändringar, men detta
visade sig snart vara omöjligt. Räddningen kom att bli Gustaf
Nilsson, Jacob Schultheis oäkta son som vuxit upp i Bellmanhuset. Vid 27 års ålder lade Gustaf sin begynnande ingenjörskarriär
på hyllan (han var utbildad till elektronikingenjör vid Tekniska
Skolan i Stockholm och Technichum i tyska Strelitz), för att istället ägna sig helt åt tivolit.
Redan året därpå, 1915, införskaffades två nya attraktioner, en
Toboggabana likt den som gjort succé på 1909 års utställning,
och Lustiga Hjulet, en centrifugalkraftsattraktion. Gustaf var
också som elektronikingenjör väl medveten om belysningens
förmåga att skapa glans och feststämning. Gröna Lund anslöts
därför till det kommunala elnätet. I samband med detta femdubblades belysningen på området, bland annat genom långa
rader av ljusramper.
1916 omvandlades Gröna Lund till aktiebolag, med Gustaf Nilsson som VD. Edla Schultheis var förutom Gustaf dominerande
aktieägare, men även Thiodolf Lütze som tidigare drivit Alkärrets
tivoli ägde aktier i det nya bolaget.
För nöjesfältets utformning engagerades nu också för första
gången en arkitekt, Nils Agrén. Inför 1917 års säsong hade nya
entréer uppförts och de gamla tältlängorna ersatts med trähus.
En ny attraktion, Babylon (som senare skulle bli Lustiga Huset),
hade också tillkommit. Kvar fanns även de gamla karusellerna,
Ovan, Jussi Björling på stora scenen 1938. Foto Gunnar Lundh/Nordiska museet.
Nedan, Lycksalighetens bro. 1938. Foto Gunnar Lundh/Nordiska museet.
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skjutbanan och kastbanan. Områdets kaffeservering uppgraderades också, med både ölrättigheter och servering av varma rätter.
Även åkattraktionernas klass skulle höjas, och flera nya inköp
gjordes i rask takt. Bland annat införskaffades 1918 en vid tiden
mycket dyr tysk berg- och dalbanekarusell, ”Berg und Talfahrt”.
Snart var det lilla området mellan Bellmanhuset och Mjölnargården fullt till bristningsgränsen och flera av de äldre attraktionerna fick magasineras.
I och med de nya satsningarna på ljus och byggnader ändrades
Gröna Lunds uttryck snabbt över bara några år. Den tidigare
förhållandevis provisoriska karaktären med tält och skjul ersattes med arkitektritad och mer sammanhållen träbebyggelse i
klassicistisk stil.
Gröna Lund kunde 1924 expandera fram till Allmänna Gränd, då
restaurangen Djurgårdsautomaten köptes och revs. På platsen
byggdes en ny påkostad huvudentré ritad av arkitekten Hans
Berthold och utformad som ett antikt tempel med höga kolonner
och med ett platt tak. Intill denna restes också ett högt belysningstorn i form av en stiliserad minaret.
Pressen ökande ytterligare 1924, då Johan Lindgren öppnade
Nöjesfältet på den gamla brädgårdstomten på andra sidan Allmänna gränd. Konkurrenten hade två saker som Gröna Lund vid
tiden saknade: en berg- och dalbana och sjötomt.
För att kunna utvidgas ner till vattnet behövde Gröna Lund få
tillgång till det gamla Karantänstallet, en byggnad som Johan
Lindgren disponerade för vinterförvaring av sin berg- och dalbana och inte var villig att släppa ifrån sig.
Två år senare, 1927, kunde Gröna Lund expandera ytterligare
när ett stort område på andra sidan Lilla Allmänna gränd förvärvades. Detta hade tidigare framförallt fungerat som upplagsområde, men rymde också den gamla brandstationen. Det nya
området, ”mellanområdet”, blev tillgängligt för besökarna 1927,
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Nybyggnadsritning för Blåsut (senare Kaskad) av Arvid
Klosterborg, 1927.

då det förbands med det gamla området genom Lycksalighetens
bro, en ljustornsprydd viadukt över Lilla allmänna gränd. En ny
arkitekt, Arvid Klosterborg, anlitades för uppdraget med viadukten och utformningen av det nya området då den tidigare engagerade Hans Berthold avlidit. Han ritade också om den gamla
brandstationen till en restaurang, Brandkårshuset, och ansvarade
senare för ombyggnaden av detsamma till Tyrol.
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Klosterborg kom att fungera som chefsarkitekt under 20 år, och
kom därför att prägla utformningen av Gröna Lund under lång
tid. Flera av hans byggnader finns fortfarande kvar på området,
exempelvis Go-kartbanan, Tyrol, delar av Lycksalighetens bro
och flera belysningstorn.
1927 utvidgades Gröna Lunds område ytterligare då Gustaf Nilsson fick hyra en bit tomtmark sydost om det nya mellanområdet
som länge rymt ett magasinskomplex för företaget Kol och Kox.
De gamla magasinen revs för att lämna plats för ett nytt tivoliområde, ”sjöområdet”, som när det öppnade året därpå rymde
den nyuppförda Stora scenen och vid vattnet områdets första
riktiga restaurang Blåsut, som fått namn efter en gammal krog
på Kastellholmen. Nya attraktioner tillkom också, bland annat
kappkörningsbanan Opelbanan. En ny stor dansbana för modern
dans och jazzmusik uppfördes också på det nyförvärvade området, varpå den äldre dansbanan degraderades till spelhall.
Det nya sjöområdet med bilbana och jazzmusik, var starkt präglat av amerikanska förebilder. Tidningen Vårt Hem skrev 1928
”I rader, pelare, cirklar, bågar och spiraler äro de elektriska
lamporna ordnade, och på ett sådant sätt att nöjesfälten emot
sjösidan stråla likt ett verkligt Coney Island.”
Förutom de amerikanska influenserna fanns exotiserande drag
hos flera av byggnaderna. Kaskad och utrymningsportarna fick
låna drag från Kina och fjärran östern, och andra byggnader var
tydligt inspirerade av morisk och klassisk grekisk arkitektur.

Ovan T.V., Vy från sjöområdet. Mitt i bilden syns stora scenen. Mitten T.V., Nya viadukten, som förband Sjöområdet med Mellanområdet, ritad av Arvid Klosterborg. Nedan T.V., Gamla området. Till
vänster i bild syns Babylon (senare Lustiga huset), i mitten friluftsscenens baksida och intill denna en danspaviljong. I fonden skymtar hästkarusellen. T.H., Sjöområdet, den öppna ytan framför stora
scenen. I fonden dansbana ritad av Arvid Klosterborg 1927. Foto 1938, Gunnar Lundh/Nordiska museet.
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Skrattkammaren ritades 1936 av Arvid Klosterborg. Fasad mot mellanområdet.

1930—1940

FUNKTIONALISMEN
PÅ TIVOLI
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Klosterborg, vars signum tidigare varit en lekfull blandning
mellan det klassiska och det orientaliska, blev 1930 ansvarig för
nöjesavdelningen vid Stockholmsutställningen samma år. Innan
arbetet med utställningens nöjespark startade åkte Klosterborg
på en månadslång studieresa till bland annat USA för att studera
nya moderna nöjesfält, som en förberedelse inför det stundande
uppdraget. Klosterborg besökte under studieresan även Pleasure Beach Blackpool, i England, vilket också tydligt inspirerade
honom i arbetet med utställningens nöjespark.
Utställningen, som kom att bli funktionalismens genombrott i
Sverige, lämnade ingen arkitekt oberörd, vilket även gällde den
fantasifulle klassicisten Klosterborg, som nu vände kappan efter
vinden och blev funkisarkitekt. Då utställningen stängde hösten
1930 tog Gröna Lund över flera av attraktionerna, bland annat
Pariserhjulet, Berg- och dalbanan och flera av de engelska och
amerikanska spelen inför nästkommande års säsong. Också
befintliga byggnader på Gröna Lunds område ändrades efter det
nya modet, Blåsut byggdes till och fick en ny funktionalistisk
fasad.
1931 blev Arvid Klosterborg ny vice vd på Gröna Lund.
Skräckexpressen, som var en föregångare till Blå tåget lanserades 1932. Samma år byggdes också berg- och dalbanan in för att
skapa åkturer genom ”mystiska tunnlar”.
Ytterligare ett nytt område förvärvades efter en brand på en av
granntomterna, och restaurangen i den gamla brandstationen
byggdes till väsentligt. Den nya restaurangen, Tyrol, öppnade till
Gröna Lunds 50-årsjubileum 1933 och blev områdets i särklass
Ovan, Kulturella dansbanan från 1942 kom att bli Klosterborgs sista arbete på Gröna Lund. Foto 1949.
Nedan, Corsobilarna introducerades 1939.
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största restaurang. Faktum var att ett restaurangprojekt i den
skalan inte genomförts i Stockholm sedan Berns salonger byggdes på 1860-talet. Också Tyrols fasad mot Allmänna gränd ritades i den nya strama stilen, även om detsamma inte kan sägas
om interiören med sina målade alplandskap, joddlarbalkonger
och rustika trämöbler. Med den tyskinspirerade inredningen och
tyska menyn, tyrolerorkestern och de dirndlklädda servitriserna
blev serveringen nästan lika mycket en attraktion som restaurang.
Området utvidgades ytterligare 1935, då Gröna Lund förvärvade
och rev det 1400 kvadratmeter stora (och illaluktande!) Sillhovet,
ett magasin för importerad sill beläget bakom Lustiga huset.
På tomten uppfördes sedan miniatyrstaden Liliput, befolkad av
dvärgar.
Ett bakslag drabbade verksamheten samma år, en stor brand
härjade stora delar av det nya området, bland annat förstördes
Skrattsalongen och Skäckexpressen fullständigt, liksom halva
Berg- och dalbanan. De flesta återuppstod igen i funkistappning,
bland annat Skräckexpressen som nu blev Blå Tåget.
Klosterborg utvecklade med tiden en motvilja för de strama och
rätlinjiga, och blev i någon mån snarast en motståndare till det
funktionalistiska formspråket. I en intervju inför sin 60-årsdag
1953 efterlyste han mer färgglädje och oregelbundna former i
den samtida arkitekturen. ”Jag tror på fantasin”, framhöll han i
samma intervju där han även efterfrågade runda butiker.
Den kulturella dansbanan från 1942 kom att bli Klosterborgs
sista arbete på Gröna Lund. Här var dock funkisen som bortblåst,
smäckra balusterdockor och frisen under taket minner istället
om 20-talsklassicismens formspråk.
Under Gustav Nilsons tid hade Gröna Lunds yta utökats med
drygt 650 procent. Därtill hade området givits en mer påkostad
och sammanhållen gestaltning och en mängd nya åkattraktioner
och nöjen introducerats. I september 1940 avled dock Gustaf i
sviterna av en lunginflammation och Gröna Lund stod återigen
inför en ny epok.
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Ovan T.V., Blåsuts kinesiserande yttre ersattes 1931 av en stram funkisfasad. Klosterborg var arkitekt även denna gång. (jmfr. fasadritning på s.59) Nedan T.V., Tyrol byggdes 1932 och var ursprungligen tänkt att kalla Vita Hästen,
därav hästmotivet som än idag pryder tornet. T.H., Blå tåget ersatte 1935 den nedbrunna Skräckexpressen. Foto från 1949.
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T.V., Nybyggnadsritning för ”torn med
hissbar utsiktskorg”.
Ovan T.V., Pariserhjulet Reisenrad,
1961. Ovan Mitten,
Attraktionen Swingo-plane, 1949. Ovan
T.H, Övre bilden:
Interiör från danslokalen DansIn, sannolikt 1960-tal. Nedre
bilden: Berg- och
dalbanan Radar.

1940—1970

EN NY ERA - JOHN
LINDGREN
Då Gustaf Nilson dog tog hans änka Nadeschda Nilson 1941
över ansvaret för verksamheten.
Samma år som Gustaf Nilson gick ur tiden, 1940, dog även Johan
Lindgren som ägde det konkurrerande Nöjesfältet på andra
sidan Allmänna gränd, båda endast 52 år gamla. De två hade
under lång tid varit bittra konkurrenter och hade knappt talat
med varandra under de 15 år de två nöjesfälten varit grannar.
Johans son John Lindgren fick, vid 24 års ålder, ta över ansvaret
för Nöjesfältet.
Efter fädernas frånfälle dröjde det bara ett år innan Johan förlovat sig med Gustav Nilssons dotter, Ninni, och 1942 var de gifta.
(Detta inspirerade senare Karl Gerhard att skriva en sång om
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händelserna, Happy end i Breda Gränd.)
På grund av kriget med mörkläggningsövningar, en höjd nöjes–
skatt och en regnig sommar gick Gröna Lund med förlust. Det
gjorde det dessutom svårt att anlita internationella artister och
skaffa nya attraktioner. Också efter krigsslutet var det fortsatt
svårt att få tag i nya dragplåster eftersom Tyskland, som tidigare
varit den ledande karuselleverantören, låg i ruiner.
Under 1950-talet tillkom knappt några nya attraktioner. Man
förlitade sig istället på dansbanorna och på gamla välbesökta
attraktioner som berg- och dalbanan och Blå tåget. Några nya
satsningar gjordes emellertid. Lycksalighetens bro förnyades
1948 och blev Spanska trappan och några nya åkattraktioner
införskaffades, bland annat Månraketen 1945 och Swing-o-plane
1947.
Inga nya markområden förvärvades heller, och utvecklingen
hade av den anledningen avstannat något, ingen ny yta fanns
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att expandera på. För Nöjesfältet var det ännu svårare att få
verksamheten att gå runt, och konkurrenten stängde för gott
efter 1956 års säsong. Det fanns enligt gällande kontrakt en
möjlighet för Nöjesfältet att överlåta marken till Gröna Lund,
men på grund av de senaste årens svajiga ekonomi, kritik i
dagspressen och svikande besöksantal vågade Gröna Lund inte
ta det stora steg en expansion innebar. Nöjesfältets tomt röjdes
och en parkeringsplats anlades.
Två år efter Nöjesfältets nedläggning, 1958, utsågs John Lindgren till ny vice VD på Gröna Lund. Året efter dog Nadeschda
Nilson, och John blev VD för den forna konkurrenten.
Som nu VD stod John Lindgren inför en stor utmaning. Ekonomin
var körd i botten, besökarna svek och byggnader och attraktioner var slitna och omoderna. Men John hade högtflygande planer
och var beredd att satsa stort på förändring. Istället för att köpa
in nya åkattraktioner slöts avtal med karusell- och berg- och
dalbaneägare från Västtyskland som tillfälligt ställde upp sina
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T.V., Folkliv på Gröna Lund sommaren 1958. I fonden syns en skylt för strippshowen “Petites Parisiennes - Noir et Blanc”. T.H, Tyroltornet med upplysta glasfönster. Nedanför finns en liten kiosk. I bildens mitt syns även utsiktstornet, brandstationens torn och
Lycksalighetens bro med stora fönsterpartier mot Lilla allmänna gränd.

attraktioner på platsen. Vinsten delade man på. Stora satsningar
gjorde också på marknadsföring i media, med programserier i
både TV och radio.
Snart var ekonomin på fötter igen och nya satsningar gjordes
i hela parken. Många av Arvid Klosterborgs högklassiga byggnader fick nu stryka på foten till förmån för nya och moderna
anläggningar. Gröna Lund försågs 1963 dessutom med en ny
huvudentré mot Allmänna gränd.
På 1960-talet tillkom även den belysning med röda klockformade
blommor som fortfarande finns kvar i flera delar av området.

redan 1950. Också Astors Vattenshow, där man genom att träffa
ett mål med en boll kunde skicka lättklädda flickor ner i en vattenfylld bassäng var ett nytt tillskott säsongen 1965. Den gamla
Tivoliteatern (idag Spökhuset) visade från 1966 strippshower
kvällstid och barnteater dagtid.
Under samma år byggdes också det hundra meter höga Utsiktstornet på området (efter att man sökt bygglov för en mast).
En ny berg- och dalbana i stål med ombyggda bilar som vagnar,
Radar, ersatte den 35 år gamla föregångaren i trä. Succén lät inte
vänta på sig och 1966 kom att bli den bästa säsongen på nästan
20 år.

Satsningar gjordes också på nya danslokaler, Dans In och Jump
In lockade en ny tonårig publik. Den gamla teatern byggdes om
till spökhus.
Stripteaseklubben Pigalle öppnade på området 1959, och under
1960-talet blev strippshowerna både vanligare och allt mer
vågade. De första strippshowerna på området hade dock startat
Ovan, Området intill stora scenen. Casino och Jump In. Gröna Lundsteatern har ännu inte omvandlats till Spökhus. Satsningen på
det gröna Gröna Lund är tydligt synlig i form av blomsterplanteringar framför scenen och ovanför entréer. Foto Ingemar Gram
1968. Nedan, 1966. Pariserhjulet Reisenrad. Till höger Gröna Lundsteatern, i bakgrunden skymtar DansIn.
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Publikhavet under Bob Marley 1980. Den legendariska konserten lockade 32 000 personer, vilket än idag är publikrekordet.
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T.V., Åkattraktionen Octupussy 1984. Mitten, Ritning för Spökhuset, 1989. T.H., Armatur med klockformade
blommor. Utsnitt från vykort, 1987.

1970–80-TAL

jön, det gröna Gröna Lund, vilket resulterade i antalet blommor
och planteringar hade mer än tiodubblats vid slutet av 1970-talet.

Under början av 1970-talet satsade Gröna Lund fortsatt på de
mer avklädda publikmagneterna; förutom stripshowerna fanns
nakenboxerskan Blodiga Mari och på Stora scenen arrangerade
Miss Mässing, en skönhetstävling som lockade mer än 10 000
åskådare.

Ytterligare en storsatsning gjordes på restauranger och matutbud, bland annat genom restaurangen La Hacienda, som
öppnade 1980.

Ett större fokus lades dessutom på den yngre publiken och barnfamiljerna - nya öppettider under vardagseftermiddagar under
sommarloven och fler barnvänliga attraktioner. Bland annat
öppnade Nyckelpigan, en berg- och dalbana för barn, 1975 och
barncentret Hackebacken ovanpå radiobilarna 1980.
Stor publik drog även de konserter med världsartister som arrangerades på Stora scenen, som byggs om 1975. Jimi Hendrix,
Tina Turner, Status Quo, Kiss, Alice Cooper, Elton John, the Clash
och Blondie stor publik. På konserten med Bob Marley 1980 var
det 32 000 personer i publiken, ett rekord som håller än.
Spelmaskiner utgjorde en stor inkomstkälla. De förbjöds dock
efter ett riksdagsbeslut 1979. Också strippklubbarna var på
väg ut under det sena 1970-talet. 1980 ersattes Pigalle av ett
Guiness rekord-museum, ungefär samtidigt som den statliga
prostitutionsutredningen lade fram ett förlag om förbud mot
porrklubbar.
Under 1970-talet genomförs stora satsningar på den gröna mil-

1980 förvärvades också ett nytt stort strandområde, något som
Gröna Lund länge kämpat för. Ytterligare en ny strandremsa
förvärvades 1982, vilket resulterade i att man äntligen fick ett
större sammanhängande markområde vid vattnet.
John Lindgren gick i pension 1981 och ersattes av sonen John
Lindgren jr på VD-posten.
Under 1980-talet firade Gröna Lund 100-års jubileum och kvalade äntligen in som en anrik kulturinstitution i det allmännas
ögon. Nostalgi präglar flera av 1980-talets satsningar, Blå tåget
återuppstår 1982 och 1983 invigs Flygande mattan i många
avseenden lik Lycksalighetens bro med höga minareter.
Ett stort bakslag drabbar dock Gröna Lund under hösten 1985,
då tre bränder härjar på området. Bellmansro, Skrattkammaren,
Forsbanan och Grottbanan skadas svårt och radiobilarna, snickeriverkstaden och Lustiga huset förstörs helt. Särskilt förlusten av
Lustiga huset slår hårt mot verksamheten. Detta byggs emellertid upp igen, och återinvigs 1987, nära på identiskt med det
gamla men spegelvänt.
Gröna Lund 1970-tal. Nöjesparken omges fortfarande till stor del av hamn- och varvsverksamhet.
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NULÄGE
SKEPPSHOLMSVIKEN
Kvarteret Skeppsholmsviken upptas till största delen av en platt
obebyggd yta mellan Aquaria vattenmuseum och spårvagnsdepån Alkärrshallen i norr och enkla biljettkiosker och serveringar
längs Allmänna Gränd i söder.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Större delen av den öppna ytan utgörs av asfalterade, relativt
välordnade parkeringsytor. Avsaknaden av bearbetning i form av
refuger, planteringar och belysningsstolpar gör att parkeringen
framstår som tillfällig. Parkeringen angörs från Alkärret, mot
Falkenbergsgatan avgränsas av en smal gräsbevuxen remsa med
några mindre träd.
Närmast vattnet saknas avgränsning och parkeringsplatserna
ligger här tydligt indragna från stranden. Strandzonen är dock
asfalterad ända fram till att stranden sluttar kraftigt ner mot
vattnet. Stranden utgörs av grus och sten samt rester av betongkonstruktioner. Närmast kajen vid Allmänna Gränd är stranden
obebyggd men svårtillgänglig. Längre norrut finns rester av de
omfattande brygganläggningar som funnits här under 1900-talet. Bryggorna är i dåligt skick och uppfattas inte som allmänt
tillgängliga, nätstängsel stänger delvis stranden för allmänheten.
Gröna lund har ett plankomgärdat upplagsområde i norra delen
av den öppna ytan. Norr om detta, närmast Aquaria, är marken
grusad.
Bebyggelsen längs Allmänna Gränd är av tillfällig karaktär. Närmast vattnet har Gröna Lund uppfört en barack som inrymmer
gästarbetarbostäder. Intill står en pollettkiosk från ångbåtstrafiken, som enligt uppgift kan ha varit biljettkiosk vid 1897 års
utställning.
Vidare längs Allmänna Gränd finns en större biljettkiosk där
entré- och åkbiljetter till Gröna Lund säljs. Intill står en enklare
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gatuköksbyggnad och två annonstavlor utformade som kioskbyggnader från 1800-talet. Mellan biljettkiosken och gatuköket
finns en rad med nyare biljettautomater.
I anslutning till gatuköket, något indragen längs Falkenbergs
gatan, finns en publik WC-byggnad som inte har samma provisoriska prägel som övriga byggnader.
Vegetationen är mycket sparsam. Längs vattnet finns sträckor
med sly och en större alm invid Aquaria. En alm och en stor lind
står på ömse sidor om biljettbyggnaden vid Allmänna Gränd.
Uppvuxna träd bidrar trots denna sparsamhet ändå till den rumsliga avgränsningen runt den öppna ytan. Mellan Liljevalchs och
Pettersonska huset finns en hög ridå med uppvuxna ädellövträd,
tydligt högre än byggnaderna. Några större lindar finns kvar
i Allmänna Gränds del närmast Djurgårdsfärjan. Även med de
stora träden vid Tyrols biergarten, inne på Gröna Lund, har man
visuell kontakt från parkeringsplatsen. De låga byggnaderna
längs Allmänna Gränd stänger dock delvis kontakten med gatan.
Det stora fria rummet avgränsas tydligt i norr med Aquarias
långa, relativt slutna och mörka fasad. Falkenbergsgatan har ett
odefinierat gaturum utan egentlig avgränsning mot parkeringen.
Liljevalchs låga volym ligger indragen från gatan och träd vid
fasaden understryker dess nedtonade roll hitåt. Konstmuseet har
heller ingen entré åt detta håll.
Betydligt mer framträdande är byggnadsminnet Konsthallen 14,
Pettersonska huset. Dess långa, jämnhöga volym med enhetligt
fasadliv är det starkast rumsskapande inslaget i miljön. Trots
sin modesta skala är byggnaden i detta sammanhang dominant.
Det är den byggnad i Djurgårdsstaden som närmast har en
stenstadsskala. Byggnaden vänder släta, anspråsklösa fasader
mot Falkenbergsgatan och parkeringen, den mer artikulerade
huvudfasaden vänder sig mot Allmänna Gränd. En lågmäld envåningsdel från 1970-talet uppfattas delvis vara integrerad med
1800-talsbyggnaden.
Framför Pettersonska huset finns det enda kvarvarande spåret
av att det här en gång var en betydligt mer varierad topografi.
Falkenbergsgatan är här uppdelad och går delvis på en liten
puckel, delvis nedanför denna kvarvarande bergsklack.
Sedd från vattnet domineras den södra och mittersta delen av
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tomten av Petterssonska huset och den norra av Alkärrshallen
och Aquaria. Liljevalchs konsthall skyms bakom det plank
omgärdade upplagsområdet och av enklare byggnader vid
strandkanten. Strandlinjen upplevs som trasig och skräpig med
en vittrande grusbank och slyig växtlighet. Bitvis kantas stranden
av bryggor stadda i förfall. En barack och några mindre träbodar
är uppställda längst vattnet närmast Aquaria.
Denna del av planområdet är anmärkningsvärd på flera sätt. Som
konstaterats i historiken har planerna och idéerna varit många
sedan utställningen 1897. Verksamheterna har drivits i några
årtionden och sedan lagts ned. Platsen har kommit att förbli
ett mellanrum i staden, en yta av en typ som är ytterst ovanlig i
innerstaden i allmänhet och i vattennära läge i synnerhet. Möjligen kan delar av museiparken på Blasieholmen sägas ha denna
typ av karaktär. Annars återfinns denna typ av odefinierade och
oförädlade platser under broar och intill trafikleder.
I fallet Skeppsholmsviken som har direkt sjöläge och med för
Djurgården sett utmärkta kommunikationer är situationen utåt
sett förbluffande. Intill hållplatsen för Djurgårdsfärjan, annan
reguljär båttrafik och sightseeingbåtarna finns en strandkant i
söderläge som inte kan nyttjas annat än om man vågar sig ut på
förfallna brygganläggningar.
Parkeringsplatsen fyller ett behov av att serva bilburna besökare
och för Gröna Lund som är trångbodda är det välkommet att
kunna ha vissa funktioner utanför anläggningens gränser.
En följd av att tomten så länge varit obebyggd är att det
Petterssonska huset kommit att bli en framträdande byggnad
i stadsbilden. Före 1897 var byggnaden från vattnet och den
omgivande staden närmast dold bakom två äldre hus. De obearbetade fasaderna mot den korta, smala Falkenbergsgatan blev
sedan mer synliga i stadsbilden under tiden då brädgårdarna och
Nöjesfältet huserade mellan byggnaden och vattnet. Senare blev
byggnaden helt exponerad och syns idag från en rad platser i
staden, bl. a. ända från Mariaberget.
Befintliga byggnader, med undantag av pollettkiosken, bedöms
inte ha några särskilda kulturvärden. Deras provisoriska karaktär
understryker hela platsens känsla av att vara i väntan på något.
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Kvarteret Skeppsholmsviken. Den skarpa röda linjen omger tomterna Skeppsholmsviken 6 och 7, som är aktuella för Gröna Lunds utvidgning. Den mjukare yttre röda linjen visar det ungefärliga område som den fördjupade
historiken berör.
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1) Rutiga Kiosken sedd från parkeringsplatsen. 2) Sett från vattnet dominerar Petterssonska huset tomten med sina gula fasader. Liljevalchs konsthall är nästan helt dold. 3) Gröna Lund biljettcentrum sett från parkeringsplatsen. 4) Bryggor i fallfärdigt skick kantar
tomten. 5) Aquaria sett från parkeringsplatsen. Fasaden är sluten, och de provisoriska förvaringslösningarna ger ett rörigt intryck. 6) Anländer man med färja från Skeppsholmsviken domineras tomten av Alkärrshallen och Aquarias anläggningar.
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1) Den vittrande strandkanten och de trasiga bryggorna ger ett ovårdat intryck. 2) Falkenbergsgatans mynning mot Allmänna Gränd. 3) Längst strandkanten står en barack och bodar av provisorisk karaktär uppställda. 4) Den öppna parkeringsplatsen är det mest
framträdande på tomten. 5) Containrar står uppställda i utkanten av parkeringsplatsen. 6) Baracken med bostäder för gästarbetare sedd från parkeringsplatsen.
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Byggnadsår, Petterssonska huset
mot Falkenbergsgatan. Illustration
ur “Borgarhus och
Kåkar”.

PETTERSSONSKA
HUSET
Konsthallen 14, eller Petterssonska huset, är byggnadsminnesförklarat eftersom det är en god exponent för 1860- och 70-talens bostadsbyggande. Byggnaden kan te sig enhetlig men har
en komplex byggnadshistorik. Byggnaden uppfördes etappvis
mellan 1861 och 1870. En mindre byggnadsdel från 1849 ingår
i ett av bostadshusen. Från rivna 1700-talsbyggnader på platsen
har ett antal inredningsdetaljer återanvänts.
Byggherre var minuthandlare Pehr Pettersson. Komplexet har
alltid innehållit i huvudsak bostäder men här har även funnits
butiker och restauranger. Länge låg i byggnaden en polisstation.
Så sent som 1972 uppfördes en låg arrestbyggnad längs Falkenbergsgatan.
Fastigheten har ägts av Stockholms stad sedan 1930 och ingår i
AB Stadsholmens bestånd.
Petterssonska huset sett från Allmänna Gränd.
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Det vinnande
tävlingsförslaget
från Wingårdhs
Arkitektkontor.

LILJEVALCHS
KONSTHALL
Liljevalchs konsthall uppfördes 1913-16 efter ritningar av Carl
Bergsten, en skicklig och radikal arkitekt. Bergsten vann en
utlyst arkitekttävling och skapade en byggnad som i både konstruktion och arkitektur var framåtblickande. Konsthallen är en
betydelsefull byggnad i svensk arkitekturhistoria eftersom den
ses som startpunkten på den svenska 1920-talsklassicismen, en
arkitekturepok som gjort stora avtryck i Stockholm.
Konsthallen fick sitt namn efter donatorn, industrimannen C. F.
Liljevalch d. y. En kommitté med bl.a. Prins Eugen verkade för
uppförandet av hallen som skulle vara öppen för allmänheten.
Utställningsverksamheten fick en lyckosam start med välbesökta
och inflytelserika utställningar inom konst och konsthantverk.

Den välkända vårutställningen med samtida konst har hållits sedan 1921. Fastigheten ägs och verksamheten drivs av Stockholms
stad.
En särskilt populär del av konsthallskomplexet är restaurang Blå
Porten med sin skyddade innergård.
Liljevalchs konsthall är en välbevarad byggnad med höga kulturvärden (blå klassificering). I skrivande stund pågår förberedande
arbeten för en tillbyggnad på den idag obebyggda fastigheten
mellan konsthallen och Falkenbergsgatan. Arkitektkontoret
Wingårdhs har vunnit en tävling för en utvidgning av konsthallen.
Det finns även planer på ett skulpturtorg i anslutning till tillbyggnaden. Detaljplanen antogs i januari 2017. Då tillbyggnaden
uppförs kommer den ursprungliga delen av Liljevalchs att få en
betydligt inskränkt synlighet från kvarteret Skeppsholmsviken
och från vattenrummet.
Liljevalchs Konsthall, foto troligen 1920-tal.
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NULÄGE ALLMÄNNA
GRÄND
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Allmänna Gränd är ännu en mycket viktig knutpunkt på Södra
Djurgården. Sjötrafiken som under århundraden haft så stor betydelse för de interna transporterna i Stockholm är idag begränsad, även om den är på frammarsch. Det lysande undantaget är
Djurgårdsfärjan som både för många stockholmare och för ett
stort antal turister är ett viktigt alternativ till landtransporterna
när det gäller att ta sig till och från Djurgården. För många inleds besöket på Djurgården vid Allmänna Gränds färjeläge. Från
gatan sprids besökarna till öns alla attraktioner. Gröna Lund har
sina två entréer förlagda till Allmänna Gränd.
Gatan sträcker sig från färjeläget till Djurgårdsvägen där Hasselbackens grind precis som på 1800-talet utgör ett fondmotiv,
förstärkt av en trappa upp från Djurgårdsvägen. I andra änden
slutar gränden vid vattnet. Fondmotivet vattnet och den omgivande staden är numera otydligt. Den nya biljettbyggnaden för
Djurgårdsfärjorna täpper till vattenkontakten med sina skärmtak
och byggnaden kan idag sägas utgöra Allmänna Gränds fondmotiv västerut, istället för som tidigare vattnet. 1897 års biljettkiosk har fått en mindre tillfredsställande placering, skymd bakom
baracken med gästarbetarbostäder, i väntan på att planarbetet
för Skeppsholmsviken ska slutföras.
Alltsedan 1860-talet har benämningen gränd varit lite missvisande med tanke på gatans bredd och dess ordnade karaktär med
rader av regelbundet planterade lindar. Gatan har sedan 1990-talet en beläggning av smågatsten och större hällar samt belysning
i form av lyktor som tar tillvara 1800-talskaraktären. Varken
belysning eller beläggning är historiskt korrekta, utan mer tolkningar av en lämplig utformning. De ursprungliga lindarna står
Den mjuka röda linjen markerar Allmänna Gränd.
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endast kvar i en rad längs Gröna Lunds Tyrolentré. I övrigt har
lindraderna förnyats. Mellan Lilla Allmänna Gränd och Djurgårdsvägen fanns inga lindar från 1910-talet fram till 1990-talet, då de
återplanterades i syfte att lyfta gatumiljön.
Allmänna Gränds södra sida upptas helt av Gröna Lunds byggnader, de två entréerna är huvudnumren, däremellan sträcker
sig Lilla Allmänna Gränd mellan det gamla och det nyare tivoli
området.
Delen mellan vattnet och Allmänna Gränd utgörs av en stillsam,
enhetlig och sluten fasad, med pigg färgsättning som ger längan
en tydlig tivolikaraktär. Fasadlivet är jämnt och enhetligt med
nästa kvarter viket gör att gatan är väldefinierad på denna sida.
Kvarteret närmast Djurgårdsvägen har en livligare karaktär med
den höga festliga entréportalen, Gröna Lundsteaterns entré samt
byggnader med ett mer öppet uttryck. Här finns butik och servicecenter samt rikligt med skyltning, byggnaderna interagerar
med gatan även om restauranglokalen närmast Djurgårdsvägen
numera är sluten.
Kvarteret på andra sidan gatan, Konsthallen, präglas av en helt
annan typ av bebyggelse. Här finns tre sammanbyggda hus från
1800-talets hälft och 1920-talet. Trots att det rör sig om tre olika
huskroppar med olika volym och formspråk ger en samstämmighet i kulör och ett gemensamt fasadliv ett ordnad och enhetligt
intryck jämfört med Gröna Lunds bebyggelse. Uteserveringar
längs hela den gemensamma fasaden stärker intrycket av enhet.
I denna del talar gatan, med sina trädrader och ambitiösa beläggning av smågatsten och större stenhällar, samma språk som
byggnaderna.
Den slutna, välordnade karaktären av kvartersstad i småstadsskala i kvarteret Konsthallen kontrasterar kraftigt mot kiosk- och
paviljongbyggnaderna i grannkvarteret på andra sidan Falkenbergsgatan.
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1) Hasselbacken utgör fortfarande fondmotiv i slutet av Allmänna Gränd 2) Huvudentrén, Gröna Lundsteatern och Tyrol utgör tillsammans har en livlig och tydligt utpräglad tivolikaraktär med skyltning och belysning. 3)
Petterssonska huset med servering i bottenplan. 4) Den nya båtterminalen för Djurgårdsfärjorna skärmar av utsikten mot Kastellholmen och har ersatt vattnet som fondmotiv. Lindarna till vänster är alléns äldsta träd.
5) Terminalen sedd från vattnet. Till vänster om denna syns den gamla biljettkioskens provisoriska uppställningsplats. 6) Rutiga kiosken sedd från Allmänna Gränd.
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NULÄGE LILLA
ALLMÄNNA GRÄND
Lilla allmänna gränd är som namnet antyder en allmän gata men
uppfattas av många som en för Gröna Lund intern angelägenhet
med karaktär av lastgata och bakgata. Längs gatan sker alla
leveranser till nöjesfältet och här sker en omfattande servicetrafik. Gröna lund har också sina kontor och del av personalutrymmena förlagda till byggnader längs gatan. Det röriga intrycket
med trafik, ofta med backande fordon, förstärks av att det finns
parkeringsplatser och cykeluppställning längs gatan. Mot gatan
vetter lastportar, elstationer, utrymningstrappor och -stegar som
accentuerar karaktären av bakgata. Till skillnad från Allmänna
gränds välordnade beläggning i natursten är Lilla allmänna
gränd till största delen asfalterad.

byggnad framför det höga torn som rymmer attraktionen Fritt
Fall. Stora scenen har loger i flera plan som vetter mot gränden.
Även om byggnaden ligger indragen är dess höga gulputsade
fasad med regelbunden fönstersättning och markerad takfot en
tongivande byggnad längs gatan.

Gaturummet är inte väldefinierat, särskilt inte på den östra sidan
där de historiska byggnaderna har förplatser och trädgårdar.
Fasadlivet är betydligt jämnare på västra sidan. Det är tydligt att
gatan är relativt sentida och att exempelvis Mjölnargården inte
orienterats efter den utan vice versa.

Restaurang Tyrols fasad mot lilla Allmänna gränd är dock utpräglat sluten. Ramper, bodar och utrymningstrappor gör denna del
av Allmänna gränd något ogästvänlig.

Den västra sidan kännetecknas av i huvudsak tvåvåningsbebyggelse med träfasader. Fasaderna är anpassade för att ge en
vårdad gatubild utan ett alltför slutet uttryck. Kring stora scenen
bryts enhetligheten. Här, där gatan vidgas till en liten plats, finns
utrymningsportar från 1928 och en mindre putsad 1800-tals
Den röda linjen markerar Lilla allmänna gränd.
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Uppmärksamhet väcker också tornet till den f.d. brandstationen
som byggdes inför 1897 års utställning. Tornet ligger numera
indraget från gatan och byggnadsvolymen har utökats ut mot gatan. Man har låtit rekonstruera stationens portar i nytt läge trots
att de inte är funktionellt betingade – ytterligare ett led i att inte
möta gatan med endast plank och slutna fasader.
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NULÄGESBESKRIVNING LILLA ALLMÄNNA GRÄND

1) Området framför Mjölnargården ger intryck av att vara en bakgata. Sophantering samsas med uppställda bänkar. 2) Arvid Klosterborgs utgångsgrindar från 1928. 3) Apotekshuset rymmer idag Gröna Lunds huvudkontor. I bakgrunden syns Klosterborgs minaretprydda Lycksaligenhetens bro från 1927. 4) Lilla allmänna gränd sedd från Allmänna gränd. De slutna fasaderna ger gatan ett ogästvänligt intryck. 5) Sandstenbyggningen från 1700-talets mitt. Huset är inte orienterat efter gatan.
6) Stora scenens baksida mot Lilla allmänna gränd.
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OMRÅDET
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Den äldsta delen av Gröna Lund är numera familjernas område
där attraktionerna fokuserar på barnen. Området har en atmosfär av klassiskt nöjesfält. Här finns traditionella inslag som en
ålderdomlig karusell, veteranbilar, ett litet pariserhjul samt en
dansrotunda.
Gröna Lund har lagt sig vinn om att på det gamla området vårda
en universell tivolitradition, och genom rekonstruerad entré i
tivoliklassicism och ett festligt formspråk vid attraktioner och
informationstavlor har man satsat på ett enhetligt tema.
Attraktionerna är väl avskilda från varandra och inte integrerade
som på den nyare delen av nöjesfältet. Markytorna är väl omhändertagna. De är numera hårdgjorda men inslaget av planteringar
är stort. Ett par av attraktionerna är inplacerade i trädgårdar som
har lång kontinuitet.
Det finns ett antal större ädellövträd i den norra delen, i söder är
karaktären mer öppen med en stor platsbildning mellan entrén
från Långa gatan och viadukten över Lilla Allmänna gränd.
Öppenheten och det faktum att södra delen av området reser sig
med bergiga partier gör att man kan få en god överblick över
Den röda linjen markerar det gamla området på Gröna Lund.
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hela området. I södra delen finns därför flera serveringar. Den
ljusa dansrotundan ligger centralt.
De runda formerna dominerar – påfallande många av de attraktioner och byggnader som finns på den äldre delen av området
är runda.
Portarna mot Allmänna gränd och Långa gatan ger visuell kontakt med omgivningen, annars är man väldigt tydligt inne på
ett avgränsat område. Viadukten över Lilla Allmänna gränd till
övriga delen av nöjesfältet är en viktig kommunikation med stora
flöden när Gröna Lund är välbesökt.
Gamla området präglas av att det till stor del ramas in av byggnader som fanns före nöjesfältet anlades. Dessa byggnader med
traditionella rödfärgsmålade eller ljusa träpaneler, slätputsade
fasader och glasverandor bidrar starkt till områdets historiska
prägel. I ett avlägset hörn av området skymtar två av de äldsta stugorna i Djurgårdsstaden. De historiska byggnaderna är
varsamt rustade och har en hög grad av autenticitet som bidrar
med en äkta inramning runt det till stora delar tillrättalagda
nöjesfältet. De historiska byggnaderna sätter också skalan för
gamla området.
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NULÄGESBESKRIVNING GAMLA OMRÅDET

1) Den kulturella dansbanan från 1942 kom att bli Klosterborgs sista arbete på Gröna Lund. 2) Schultheis gamla hästkarusell från invigningsåret 1883 är Gröna Lunds äldsta attraktion. 3) Mjölnargården med trädgård sedd inifrån det gamla området. 4) På området
finns flera uppvuxna ädellövträd. 5) Området har en atmosfär av äldre nöjesfält med klassiska åkattraktioner för de yngre besökarna. 6) Gröna Lunds ursprungliga huvudentré är belägen vid Långa gatan. Den nuvarande entrébyggnaden har tillkommit senare.
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NULÄGE NYA
OMRÅDET
Delen mellan vattnet och Lilla Allmänna gränd har en helt annan
karaktär än den välavgränsade miljön på gamla området. Dels
har det att göra med just avgränsningen – Gröna Lund har direktkontakt med Strömmen längs en lång sträcka vilket medför
att det egentligen saknas en rumslig avgränsning – dels har det
med nöjesfältets uppbyggnad att göra. Till skillnad från gamla
områdets gemensamma rum är den nyare delen uppbyggd kring
olika avgränsade rum och platsbildningar som förbinds med
gator, och ner mot vattnet även av smala gränder. Detta gör
området svårare att överblicka.
Den största platsbildningen är ytan framför stora scenen. Konserterna är en grundpelare i verksamheten och denna plana yta
kan husera många tusen åhörare vid evenemang på scenen. Platsen omgärdas av flera byggnader, i väster avgränsas den dock i
högre grad av träd och attraktioner.
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En mer väldefinierad platsbildning finns framför Lustiga huset
centralt på området. Med omgivande byggnader, rader av stolar
och ett påtagligt inslag av träd skapas en känsla av torg.
Detsamma kan också sägas om den plats som finns där viadukten/Spanska trappan landar, en korsning mellan flera av nöjesfältets stråk där det finns möjligheter att uppehålla sig.
Närmast Allmänna Gränd, framför restaurang Tyrol, finns en
biergarten eller uteservering inramad av byggnader och planteringar. Platsen har en sluten men livfull karaktär genom att
längorna längs sidorna rymmer ett flertal spel.
Marken på platser, gator och gränder är antingen asfalterad eller
belagd med smågatsten eller betong i olika former. Promenaderna längs vattnet har dock en helt annan karaktär, här går man
på s.k. Board walks, dvs på bryggdäck uppförda i strandkanten.
Konstruktioner och beläggning är huvudsakligen av trä. Boardwalken kantas av attraktioner och serveringar på landsidan och
ger tillgång till tre pontoner i vattnet, två med attraktioner och
en med servering. Vid attraktionen Bläckfisken längs i söder
finns gästplatser för fritidsbåtar.
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En skillnad mellan gamla området och de nyare delarna är att
medan det gamla området är sammanhållet med attraktioner och
bebyggelse inom ett relativt snävt tema, det klassiska nöjesfältet, är det nyare mer baserat på de olika attraktionernas individualitet. Nya området har byggts upp och fortsätter att utvecklas
inspirerat av tidiga nöjesparker i bl. a. USA och har på sitt sätt
också en klassisk tivolikaraktär men här ges större utrymme för
variation. En mångfald med exotiserande tema har sedan 100
år kännetecknat utbyggnaden och det märks ännu. Ett särskilt
intressant möte är Rue de Maroc byggd på 1950-talet i nordafrikanskt inspirerad funktionalism i kiosker och serveringar, som
under 2000-talet blivit tillbyggd rygg i rygg med en tvåvåningsbyggnad där det övre planet utgörs av en rad av Djurgårdsstadens traditionella bebyggelse influerade fasader.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

NULÄGESBESKRIVNING NYA OMRÅDET

Den röda linjen markerar det nya området på Gröna Lund.
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1) Spellänga vid Tyrolområdet. 2) I fonden det återuppbyggda Lustiga huset. Framför detta en öppen plats med sittplatser. 3) Ikaros tillkom inför säsongen 2017. Gestaltningen minner om den tivoliklassicism som präglade utformningen av Gröna Lunds byggnader
under första halvan av 1900-talet. 4) Skrattkammaren är en av det nya områdets äldre byggnader, och uppfördes 1935 i funktionalistisk stil. Kiosken i markplanet och statyn som kröner tornet har dock tillkommit senare. 5) Stora scenen och den öppna platsen
framför utgör en central plats inom det nya området. 6) Tyrol utgör ett exempel på de tematiserade områden som präglar det nya området. Fasaden mot Biergarten fick sin nuvarande utformning under 1970-talet.
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1) Sjöområdets utformning för tankarna till större nöjesfält utomlands, med attraktioner som reser sig högt över mark och flätas in i varandra. 2) Den boardwalk som kantar Sjöområdet. 3) Också de nyare områdena har tydliga inslag av tematisering. Stråket vid
Rock-Jet och Jetline för tankarna till amerikanskt 1950-tal. 4) Det gamla trädkantade mittstråket anas fortfarande mellan Pop-expressen och Skrattkammaren. Här fanns tidigare en passage mellan Sjöområdet och Mellanområdet. 5) Ölserveringen Biergarten vid
Tyrolområdet har nyligen glasats in. 6) Lycksalighetens bro byggdes 1927 då det nya området anslöts till det gamla. Spanska trappan tillkom under 1950-tal och bron till Kryddhyllan under 1990-tal.
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KULTURVÄRDEN
SKEPPHOLMSVIKEN OCH ALLMÄNNA
GRÄND

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Områdets kulturvärden är i huvudsak immateriella och kopplade till platsens användning, med lång kontinuitet som stockholmarnas rekreations- och nöjesområde. Här har bland annat
förekommit tivoli, dansbana, nöjesfält och uppställningsplats för
ambulerande nöjesfält. Platsen hade också stor betydelse under
världsutställningen 1897, då den utgjorde en av två huvudentréer till området och dessutom rymde en av utställningens
märkesbyggnader, Maskinhallen. Spår efter den omfattande
omgestaltningen stora delar av den västra delen av Djurgårdsön
genomgick finns fortfarande bevarade, tomten nivellerades inför
uppförandet av Maskinhallen och fick sin nuvarande form genom
omfattande utfyllningar i vattnet. Detta kan dock inte anses vara
värdefulla fysiska uttryck för platsens funktion under utställningen.
Inom området finns få eller inga fysiska strukturer som kan
anses värda att bevara och de det finns inte heller någon äldre
växtlighet sparad bortsett från några få träd mot Allmänna
gränd. Strandlinjen är obearbetad och saknar äldre anläggningar.
Längs Allmänna gränd kantas planområdet av flera byggnader,
alla sentida och med begränsade kulturvärden. Undantaget är
den blåklassade pollett- eller biljettkiosken från 1897 som har
fått en tillfällig placering bredvid det nya färjeläget. Den utgör
ett värdefullt objekt även om den provisoriska placeringen inte
gör byggnaden rättvisa.
Falkenbergsgatan, som avgränsar planområdet i öst, har i viss
mån bevarat sin karaktär som äldre gata genom den sparade
puckeln som visar på gatans tidigare topografi. I övrigt finns
få attribut kvar som minner om gatan som en integrerad del av
Djurgårdstaden.
Petterssonska huset ligger i direkt anslutning till planområdet
på motsatt sida Falkenbergsgatan. Fastigheten är sedan 1994
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skyddad som byggnadsminne och utgör ett välbevarat exempel
på bostadsbebyggelse från 1860- och 1870-talen. Husets ockra
färgade fasader syns också från flera viktiga utblickspunkter runt
om i Stockholm. Även om de inte varit ämnade att synas från
början då de ursprungligen skymts av annan bebyggelse, har de
kommit att bli en välkänd del av Djurgårdens front mot vattnet.
Att byggnaden ursprungligen riktats mot Allmänna Gränd är
även tydligt i fasadernas detaljeringsnivå, den fasad som riktas
mot Falkenbergsgatan är i stort sett slät utan utsmyckningar,
medan den mot Allmänna Gränd är mer påkostad.
Liljevalchs är ytterligare en blåklassad byggnad med mycket
höga kulturvärden i planområdets direkta närhet.
Allmänna Gränd, som avgränsar området i söder, har en lång
historia som porten till Djurgården och nöjeslivet där. Gatans
nuvarande utseende med lindallén härrör från 1860-talet, och
utgör den mest stadsmässiga strukturen på Djurgården. Det
monumentala och samtidigt småskaliga formatet är ovanligt för
Stockholm, men är ett tydligt uttryck för sin tid. Bebyggelsen
längs gatan är dock endast delvis av 1800-talskaraktär.
Gatans karaktär når idag inte upp till sin fulla potential, utan är
svårläst och skulle kunna förstärkas.
Det är också en av Stockholms få bevarade vattugator med
avslut i det öppna vattenrummet. Kontakten med vattnet är dock
mindre tydlig sedan den nya terminalbyggnaden uppförts.
Aquaria och Alkärrshallen som avgränsar området mot norr
bedöms sakna eller ha begränsade kulturvärden.

GRÖNA LUND
Följande text beskriver endast värdena hos det nya området, då
det äldre området öster om Lilla allmänna gränd har klassificerats av Stadsmuseet vid tidigare tillfälle.
Områdets kulturvärden är, liksom för kvarteret Skeppholms
viken, i huvudsak immateriella och kopplade till platsens användning med lång kontinuitet som stockholmarnas rekreations- och
nöjesområde.

Området hör inte till det ursprungliga nöjesfältet, utan har från
1927 utvecklats i etapper, och gradvis tagit över gamla varvsoch hamnområden. Under varvsperioden har tomten i omgångar
fyllts ut i vattnet. Delar av området är därför också relativt nya.
Anläggningens utbredning och form kan emellertid till stor del
sägas vara en produkt av tidigare verksamheter på platsen, och
Gröna Lunds utvidgningsetapper är fortfarande bitvis tydligt
läsbara på flera ställen i form av rumsbildningar, passager och
öppna platser. Platsbildningarna vid Tyrolerparken och Lustiga
huset har båda uppstått till följd av att de förvärvades tidigare
än de intilliggande ytorna. Det befintliga ”huvudstråket” markerar var den s.k. Nya viadukten som band samman Sjöområdet
och Mellanområdet var placerad, och den höga slutna fasaden
med arabiskt influerad krenelering vid Rue de Maroc uppfördes ursprungligen som en brandvägg mot det bakomliggande
varvsområdet. Läsbarheten utgör i sig ett pedagogiskt värde. I
övrigt finns få spår efter områdets långa historia som hamn- och
varvsområde bevarade.
Området saknar bevarade äldre byggnader kopplade till tidigare
verksamheter på platsen, men flera av Gröna Lunds tidiga byggnader från 1900-talets första hälft finns bevarade.
Skrattkammaren ritades 1936 av Arvid Klosterborg och har bevarat delar av ursprungligt utseende med stram funktionalistisk
fasad. Byggnaden har dock byggts till, och väsentliga delar har
rivits. Det uppstickande hästprydda tornet är en tydligt läsbar
del av byggnadens ursprungliga gestaltning.
Kaskad (dagens Blåsut) byggdes 1927 och var ursprungligen
en låg byggnad i kinesiserande stil. Under början av 1930-talet
byggdes serveringen om och försågs med en renodlad funkisfasad. Klosterborg stod för utformningen vid båda tillfällena.
Den ursprungliga byggnaden revs dock 2004 och ersattes av en
som visserligen lånade drag från den senare av de två, men som
helt saknar kulturhistoriskt egenvärde. Att det sedan 1927, då
Gröna Lund först etablerade sig söder om Lilla allmänna gränd,
har legat en restaurang med servering mot vattnet på platsen får
emellertid i sig anses utgöra ett kontinuitetsvärde.
Andra bevarade attraktioner och byggnader som tillmäts ett kulturhistoriskt värde är hallen där Radiobilarna idag finns, Tyrols
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fasader och torn med dekorerade glaspartier, Blå Tågets runda
entrédel och Flygande mattan från jubileumssäsongen 1983.
Inga byggnader har bedömts interiört.
Fler kulturhistoriskt värdefulla inslag i form av belysning,
skulpturer etc. finns bevarade inom området. Som exempel kan
nämnas de röda klock- eller blomformade belysningsarmaturer
från 1960-talet som förekommer både i par, i ”klasar” eller som
bågar över gångstråk, hästskulpturen ovanpå Skrattkammarens
torn och den lilla fontän med skulptur som finns mellan Spanska
trappan och Rue de Maroc. Belysning och skulpturer har inte
inventerats eller undersökts närmare.
På området finns även flera äldre uppvuxna ädellövträd som är
viktiga för platsens karaktär. När Gröna Lund etappvis tog över
området från varvs- och hamnverksamheter fanns inga planteringar i området. Flera av de träd som planterades då det nya
området anlades finns fortfarande bevarade, och bidrar till att
skapa en atmosfär av klassisk nöjespark.
Det nya området är mer föränderligt än det gamla, och omformas ständigt i takt med att nya attraktioner introduceras.
Den norra delen har emellertid bevarat en äldre karaktär med
lägre skala utan påbyggnader och attraktioner ovanpå de äldre
byggnaderna. Den södra delen, Strandområdet, har förändrats
i snabbare takt och har bevarat mindre av den äldre karaktären
och är därmed även fortsättningsvis mindre känsligt för förändringar, undantaget stora scenen och de utrymningsportarna från
1928 intill denna.
En mångfald med exotiserande tema har sedan snart 100 år
kännetecknat utbyggnaden och präglar till viss del även de nya
etableringarna och tilläggen. Den minaretprydda Lycksalighetens
bro från 1928 är tydligt inspirerad av österländskt formspråk,
Tyrolområdet minner om sydtyska alptrakter och Rue de Maroc
för tankar till en nordafrikansk marknadsplats. De äldre temaområdena utgör tillsammans en värdefull del av anläggningen och
tillmäts höga kulturvärden.
Inom det nya området finns några sammanhållna miljöer och
platsbildningar som är särskilt värdefulla för områdets karaktär.
Dessa beskrivs närmare på nästa uppslag.
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Det nya området på Gröna Lund. De
sammanhållna miljöer och platsbildningar inom området som bedömts
vara värdefulla för områdets karaktär
är markerade med lila. Dessa beskrivs
närmare på nästa uppslag.
De byggnader inom området
som klassificerats av Stockholms
stadsmuseum är också utmarkerade
på kartan. Dessa utgörs av den gamla
brandstationens torn (nu integrerat
i Tyrol), utgångsportarna mot Lilla
allmänna gränd från 1928 samt en
intilliggande mindre stenbyggnad som
förr fungerat som vagnbod. Samtliga
tre är grönklassade.
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RUE DE MAROC

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Området med kiosker vid Rue de Maroc utgör en sammanhållen och välbevarad miljö från 1950-talet. Sträckan utgjorde vid
byggandet den enda passagen från Lycksalighetens bro mot
Tyrolområdet - området bakom Rue de Maroc var inte en del av
Gröna Lunds verksamhet, utan tillhörde fortfarande varvs-/hamnområdet. Den krenelerade fasaden som reser sig bakom de små
kioskerna utgjorde ursprungligen en brandvägg mellan varvsområdet och nöjesfältet. Det som idag uppfattas som något av en
bakgata var alltså ett av områdets huvudstråk.

Ovan T.V., Nybyggnadsritning från 1950 för “Ersättningsbyggnader vid Mellanområdet”. Det verkliga
utförandet kom att skilja
sig något från ritningen.
Ovan Mitten, Kaffekiosk
och ”minaret”. Ovan T.H.,
Materialen håller hög
kvalitet – snackskiosken är
klädd med karosseripanel,
med plåtdetaljer i koppar
och bänkskiva och sockel i
röd kalksten. Nedan, Rue
de Maroc sett från bron som
leder till Kryddhyllan.

Kioskbyggnaderna håller hög kvalitet både gällande gestaltning och material, exempelvis förekommer koppar, kalksten
och karosseripanel. Även belysningskoncept och armaturer är
tydligt sammanhängande med bebyggelsen. Kioskerna har också
bevarat ursprungligt utförande till stor del med undantag för
mindre förändringar avseende skyltning, ytskikt och i vissa fall
färgsättning etc. Enligt originalritningar skulle träd och sittplatser finnas mellan kioskerna. Det är emellertid oklart om detta
utfördes. Också kioskerna skiljer sig till viss del på flera sätt från
ritningarna.
Sträckan utgör ett bra exempel på den exotiserande och tematiserande stil som under lång tid präglat utformningen av byggnader och attraktioner på Gröna Lund och andra nöjesparker
under 1900-talet. De små försäljningsstånden, den uppstickande
minareten och den kupolprydda kaffekiosken för tankarna till
en nordafrikansk marknadsplats, och binder samman två andra
temaområdet, Tyrolområdet och Spanska trappan.
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TYROLERPARK
Tyrolerparken med Biergarten är ytterligare ett exempel på en
avgränsad plats med exotiserande tema inom det nya området.
Ölserveringen ansluter till det intilliggande Tyrol, som förvisso
byggts om invändigt men som har fått behålla sin alpinspirerade
fasad. Serveringen är förutom av Tyrol inramad av låga byggnader med spel, radiobildsbyggnaden som förr rymde corsobanan
och med planteringar och äldre träd. Sammantaget skapas en
plats med sluten men levande karaktär.
Den idag inglasade parkytan som rymmer en servering har
genom åren fyllt olika funktioner. Swing-o-plane och Tornado under det sena 1950-talet, Round up och därefter Veteranbilarna,
en bilbana för barn, under 1960-talet och framåt. Serveringen
har tillkommit först under senare tid.
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Längorna med spel utgör en grundläggande form av byggnad
för nöjesparken, liknande längor fanns redan tidigt, även om de
befintliga inte är ursprungliga.
Samtliga byggnader håller en låg skala utan påbyggnader och
tillbyggnader på höjden, och utan inslag av fartfyllda nya attraktioner. Detta ger platsen än äldre karaktär än Sjöområdet som är
mer storskaligt, fartfyllt och föränderligt. De lummiga äldre ädellövträden ökar den ombonade stämningen/omslutande känslan.
Nyligen tillkom en inglasning av uteserveringen som till viss del
förtar känslan av rumslighet, och därmed sänker platsens kvalité
något. Då den inglasade serveringen kvällstid lyses upp inifrån
minskar emellertid den avskärmade effekten något, och platsen
upplevs som mer öppen.

MITTSTRÅKET
Ovan T.V., Mittstråket.
Ovan T.H., Stora scenen
Nedan, Tyrolerpark och
Biergarten.

Mittstråket markerar platsen för en av passagerna som från
mitten av 1930-talet band samman Sjöområdet med Mellanområdet. De två områdena skildes under en lång period åt genom
en vägsträcka som anslöt Lilla allmänna gränd med det varv som
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upptog större delen av strandområdet – Gröna Lund hade endast
tillgång till en strandremsa vid Kaskad/Blåsut. Mittstråket utgjordes av ett gångstråk i rak axel, kantat av träd och flaggstänger.
Det tog sin början vid dagens Lustiga fotot, och stäckte sig ner
till Kaskads uteservering. Senare, i samband med att Gröna Lund
förvärvade mer mark, utökades sträckningen bort till Tyrolerområdet. Idag är axeln inte lika tydligt läsbar, utan bryts av både
Eclipse och Kvasten. Det uppfattas emellertid fortfarande som en
pulsåder som löper genom det nya området. Några av stråkets
äldre träd finns bevarade vid områdets södra del.
Även om stråket förlorat mycket av den monumentala karaktär
som ursprungligen präglade sträckan utgör det fortfarande en
nod inom det nya området. Det har ett miljöskapande värde, och
binder samman de olika delområdena och platsbildningarna.
Det skapar också läsbarhet – genom stråket tydliggörs områdets
olika utvecklingsetapper

STORA SCENEN
Även om Stora Scenen genom åren har ändrat skepnad så utgör
den en av det nya områdets äldsta byggnader. Sitt nuvarande
utseende fick scenen 1978. Den bakre byggnaden med loger
etc. har bevarat mycket av ursprungligt utförande, även om den
sida som vetter in mot området idag döljs helt av den senare
tillbyggda scenen.
Stora scenen och konserterna där utgör en av grundpelarna i
verksamheten, och bär på både kontinuitetsvärde och traditionsvärde. Här har stora världsartister som Jimi Hendrix, Bob Marley
och Elton John levererat legendariska framträdanden, och hit har
folkkära svenska artister återvänt år efter år. Här satte Hasse och
Tage upp sin första revy Gröna hund på Gröna Lund 1962, och
här uppträdde Jussi Björling inte mindre än 46 gånger mellan
åren 1934 och 1960. Scenen och den öppna platsen framför bär
också på ett viktigt miljöskapande värde. öppen plats, miljöskapande värde.
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T.V., Planområdet och det befintliga Gröna Lund. T.H., Det nya planförslaget med randbebyggelse mot Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd. Illustration ÅWL Arkitekter.

PLANFÖRSLAGET
Det nya förslaget innebär att Gröna Lunds verksamhet utvidgas
till kvarteret Skeppsholmsviken på andra sidan Allmänna Gränd.
Området kommer att rymma både attraktioner, spel, försäljnings- och restaurangställen. Också personalutrymmen och
administrativa delar planeras inom det nya området.
Den nya delen av nöjesparken kommer att förbindas med den
befintliga med en bro i höjd med Tyrolentrén. Denna ges en
förhållandevis anspråkslös gestaltning med en så genomsiktlig
utformning som möjligt. Det kommer även att finnas entré i
gatuplan i anslutning till bron.
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Mot Allmänna Gränd och Falkenbergsgatan kantas området av
randbebyggelse. Denna består av sammanbyggda huskroppar
med individuella fasader och gavelmotiv och rak takfot i varierande takfotshöjd. Randbebyggelsen delas upp i mindre fasader
för att motverka att gatufasaden ger ett för storskaligt intryck.
I västra delen av Allmänna Gränd, mot vattnet, skapas ett torg
med uteservering i syfte att öppna upp mot bryggdäcket.
De nya byggnaderna ges en tydlig trästadskaraktär, med material och kulörer som stämmer överens med befintlig bebyggelse
i Djurgårdsstaden. Byggnaderna närmast Liljevalchs ges en mer
modern gestaltning, som tydligt anspelar på Galärvarvskjulen
norr om planområdet. Gatufasaderna ska huvudsakligen utformas i trä, men putsfasader medges också liksom vissa större

glaspartier. Taken kläs med målad stålplåt eller enkupigt lertegel. Fönster utförs med fasta spröjs i trä eller järn.
Liljevalchs dikterar höjden för de nya byggnaderna. Byggnaden
i hörnet Allmänna Gränd/Falkenbergsgatan föreslås höja sig något över de andra för att markera hörnet. Mot Falkenbergsgatan,
mitt för Pettersonsska huset, har en byggnadskropp gjorts lägre
än de övriga.
Längs vattnet kommer en boardwalk att anläggas. Denna
kommer att vara tillgänglig för allmänheten och kommer inte
integreras i det nya nöjesfältet. Inga tilläggsplatser för småbåtar
etc. kommer att anläggas. En byggnad som skulle kunna rymma
en entré till området kommer att placeras mitt på boardwalken.
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Inom det nya området planeras för en eller flera nya attraktioner
som kommer att höja sig över den befintliga bebyggelsen.
Attraktioner inom området kommer att utföras genombrutna och
genomsiktliga i öst-västlig riktning, utformning och kulör ska
anpassas till landskapsbilden och till nationalstadsparkens värden. Åkattraktioners höjd regleras genom zoner där högsta topp
anges, angivna höjder varierar mellan +45 meter över nollplanet
i områdets norra del och +12 meter i tomtens södra del.
Vid tomtens norra del anläggs en nedfart från Falkenbergsgatan,
via vilken man når garage och inlastning beläget under området.

ÅWL, Parks and Resorts
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ÅWL, Parks and Resorts

PLANFÖRSLAGET

Skeppsholmsviken 180927

Skeppsholmsviken 180927

Ovan, Fasader mot Allmänna gränd. Mitten, Fasader mot Falkenbergsgatan. Nedan, Fasader mot vattnet.
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KONSEKVENSER
Konsekvensdelen är uppdelad i fyra delar. Först redogörs för
planförslagets konsekvenser för kvarteret och närområdet,
därefter följer ett avsnitt om konsekvenser för staden som även
innehåller analyser av olika vypunkter. Slutligen redogörs för
konsekvenser för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och för Nationalstadsparken.

KVARTERET OCH
NÄROMRÅDET
NY ANVÄNDNING
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Den tidiga bebyggelsen på platsen har varit kopplad till flottans verksamhet i området, men med tiden kommit att utgöras
av bostäder och brädupplag med mindre marin prägel. Sedan
mitten av 1800-talet har den huvudsakligen rymt olika typer av
nöjesanläggningar, Alkärrets tivoli, 1897 års utställning, Dansuts
dansbana, Nöjesfältet, Wasavarvet och idag Aquaria vattenmuseum. Sedan Nöjesfältet lades ner i slutet av 1950-talet har tomten
främst fungerat som upplag för småbåtar och som bilparkering,
parallellt med museiverksamheten på tomtens norra del.
Den ändrade användningen bedöms få positiva konsekvenser för
området, då den nya verksamheten kopplar an till en lång nöjestradition och därmed stärker platsens kulturvärden.

RIVNING ELLER FLYTT AV BYGGNADER
Flera byggnader föreslås rivas för att ge plats för ny bebyggelse. Byggnaderna inom Skeppsholmsviken är inte klassificerade.
Flera av dem är sentida och bedöms inte ha kulturvärden. Vid en
klassificering skulle de bli streckade (uppförda 1990 el. senare),
gula (visst kulturhistoriskt värde) eller grå (utan värde). Den enda
byggnad som behöver bevaras och hanteras på ett medvetet sätt
är den gamla pollett-/biljettkiosken. Den står utanför kvarteret
Skeppsholmsviken men är blåklassad. I detaljplanen för det
nya färjeläget sköt man upp slutlig placering till planarbetet för
Skeppsholmsviken.
Kulturvärden knutna till befintliga byggnader är påfallande
låga. Rivning eller flytt av dessa byggnader (med undantag för
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pollettkiosken) ger inte upphov till några negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Det är av vikt att pollettkiosken ges en genomtänkt permanent placering i ett fritt läge, i anslutning till vattnet
och till färjeläget.

FRONTEN MOT VATTNET
Hur fronten mot vattenrummen hanteras är en av de mest betydande frågorna för riksintresset och kulturmiljön.
Stockholm har i regel mycket vårdade och ofta karaktärsskapande bebyggelsefronter mot vattnet. Skeppsholmsviken är kanske
det främsta exemplet på motsatsen. Nuvarande strandlinje är
en utfyllnad som varken har en bearbetad kaj eller ”naturlig”
karaktär bevarad. Strandkanten har varit i oordning sedan 120
år, den iordningställdes inte efter 1897 års utställning eftersom
en permanent lösning förväntades efteråt. Någon ordentlig
bebyggelsefront har heller inte funnits sedan Nöjesfältet revs på
1950-talet. Det har inte heller funnits en riktig kaj, en längsgående boardwalk (gångväg på bryggdäck) eller liknande. Båtbryggor
i olika former har förekommit under lång tid.
Att ändra strandkanten är därför inte känsligt. Det är emellertid
viktigt att den ges en utformning där mötet med vattnet tydligt
signalerar platsens funktion - nöjesfält. Strandkanten bedöms
också tåla en högre grad av bearbetning än den som fanns under
Nöjesfältets tid då den, liksom nu, präglades av utfyllnads
massorna.
Gröna Lund har en öppen och tämligen generös karaktär mot
vattnet, åtminstone sett på avstånd. På nära håll är boardwalken
på Gröna Lund förhållandevis hög men med en marin karaktär
lämplig för platsen. Någon egentlig motsvarighet finns inte i
innerstaden och det är inte heller ett motiv som funnits traditionellt. Det har heller inte funnits en samlad bebyggelsefront
på den aktuella tomten som går att anspela på eller knyta an
till. (Under en mycket kort period, utställningsåret 1897, fanns
emellertid ett promenaddäck i trä med servering runt hela den
aktuella tomten.)
Motivet med boardwalk och serveringar längs vattnet är synnerligen lämpligt för ett nöjesfält. Andra lösningar som diskuterats, exempelvis en stensatt kaj eller ett slutet plank eller vägg
mot vattnet har i sammanhanget visat sig mindre lämpliga.
Boardwalken bedöms resultera i små positiva konsekvenser för
området.

FALKENBERGSGATAN
Falkenbergsgatan har ursprungligen varit en gata med bebyggelse på båda sidor, betydligt smalare än idag. Topografin i
området är helt förändrad sedan utställningen 1897 då delar av
gatan planades ut tillsammans med kvarteret Skeppsholmsviken.
Gatan breddades därefter avsevärt under Nöjesfältets tid, då den
huvudsakligen användes för transporter etc., och har förändrats
även senare. Puckeln vid gatans södra ände är en rest av den
ursprungliga mer kuperade och betydligt smalare gatan.
Gatan kommer enligt planförslaget få en helt ny rumslighet, dels
genom den beslutade och delvis påbörjade tillbyggnaden av
Liljevalchs, dels genom den nya randbebyggelsen.
Det är positivt att den nya randbebyggelsen etableras på ungefärlig plats för den tidigare bebyggelsen, vid korsningen Allmänna Gränd/Falkenbergsgatan. Genom detta återupprättas något av
den förindustriella stadens karaktär. Den nya bebyggelsen och
de stärkta gaturummen innebär också att kvarteret Konsthallen
på ett tydligare sätt kommer att knytas ihop med Djurgårdsstaden. Planförslaget innebär även att Falkenbergsgatan återupprättas som en gata med tydlig rumslighet även om gatubredden är
avsevärt större än på 1800-talet.
Det nya planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser
för Falkenbergsgatan, förutsatt att puckeln vid gatans södra
ände bevaras. Konsekvenser för Falkenbergsgatan berörs även
i avsnittet Konsekvenser för riksintresset Stockholms innerstad
med Djurgården.

NY FASAD OCH RUMSLIGHET VID
ALLMÄNNA GRÄND
Allmänna Gränd är en 1800-talsgata av stor betydelse för Djurgården, en stadsmässig nod med blandning av högt och lågt,
tradition och baracker. Genom sin tydliga sträckning och allé
visar den vad den skulle kunna vara – ett välvårdat och festligt
centrumstråk. Gatan har emellertid inte utgjort den pampiga
stadsmiljö som lindallén ger sken av. En historisk utredning av
gatan har istället visat på att den aldrig haft den prydliga karaktär det är lätt att läsa in idag, istället har den kantats av plank
och brädupplag längs stora delar av sträckan. Karaktären har
alltid varit folklig och historiskt har gatan varit betydelsefull för
de mindre bemedlade.
Några mer eleganta café- och kasinobyggnader har funnits vid
mötet med Djurgårdsvägen men rivits under 1900-talets första
halva. Idag bildar gata och bebyggelse en enhet endast längs
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den östra delen av sträckningen, vid kvarteret Konsthallen.
Planförslaget medger ny bebyggelse som skulle innebära att den
fjärdedel av gatan som idag inte kantas av permanent bebyggelse får en ordnad karaktär och ett slutet gaturum.
Den nya färjeterminalen har redan tidigare till stor del skurit av
Allmänna Gränd från vattnet. Det finns en risk att det planerade
torget på hörnet närmast vattnet, som föreslås för att tillgängliggöra boardwalken för allmänheten, ytterligare förtar intrycket av
vattugata med monumentalt avslut i vattenrummet och istället
skapar en illusion av att gatan kröks och fortsätter runt det nya
området.
Det finns givetvis också en risk att färjeresenärer som anländer
till Djurgården båtledes upplever att de landar mitt i Gröna Lund,
istället för vid entrén till Djurgården. Att den nya bebyggelsen ges en utformning som hämtat inspiration från traditionell
svensk träbebyggelse, och i viss mån specifikt Djurgårdsstaden,
istället för traditionell tivoliarkitektur minskar i viss mån denna
risk. Färjeläget är förutom en port till Djurgårdens hela nöjesoch rekreationsliv dessutom också en port till Nationalstadsparken. Det är viktigt att detta förblir fortsatt tydligt.
Miljön vid Allmänna Gränd bedöms trots bebyggelse av blandad
kvalitet vara en betydelsefull kulturmiljö. Nuvarande brokiga
flora av låga byggnader, automater och skyltar drar ned gatans
historiska karaktär. Att dessa ersätts av bebyggelse som anknyter till den gamla kvartersstrukturen och därmed i viss mån
stärker sambandet med Djurgårdsstaden ses som positivt ur
kulturhistorisk synvinkel. En förutsättning för detta är emellertid att kompletteringen sker utan att befintliga kvaliteter, som
fasadlivet i kvarteret Konsthallen och befintliga alléträd, tar
skada.

UTFORMNING NY BEBYGGELSE
De material som föreslås för den nya bebyggelsens fasader
och tak stämmer överens med de material som används i de
omgivande kvarteren, med några undantag – den typ av större
glaspartier som medges vid Falkenbergsgatans norra ände förekommer inte i området i dagsläget, liksom den helt uppglasade
fasad som vetter mot sjösidan. I övrigt medges trä- och putsfasader, samt taktäckning av enkupigt lertegel eller målad stålplåt.
Färgsättningen regleras av ett kulörprogram med utgångspunkt i
Djurgårdsstadens befintliga färgskala. Också material och detaljeringsgrad för dörr- och fönsterpartier etc. regleras i planen.
Fasadlängorna delas upp i mindre enheter. Fasaduppdelningen
utgör ingen kuliss, utan redovisar faktiska byggnadskroppar.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Utformningen av fasaderna ges en tydlig trästadskaraktär.
Gestaltningen av byggnaderna mot Allmänna Gränd, i synnerhet
byggnaden närmast färjeläget, signalerar emellertid norrländsk
trästadsarkitektur snarare än Djurgårdsstad eller tivoliestetik.
Längs hela gatuavsnittet har gavlar, livförskjutning och överhäng
hanterats på ett till synes omotiverat sätt. Motivet med det utskjutande smala fasadpartiet som vetter mot torget för tankarna
till en gårds- eller baksida med markerat trapphus. Intrycket
förstärks av den balkong som löper längs fasaden.
Petterssonska huset visar med sin dekorerade fasad mot Allmänna Gränd och enklare fasader mot Falkenbergsgatan på
dignitetsskillnaden mellan gatorna. Den nya bebyggelsen som
planeras är inte utformad enligt samma princip, fasaderna längs
Falkenbergsgatan underordnas inte dem mot Allmänna Gränd.
Att gestalta ny bebyggelse med utgångspunkt i äldre arkitektur
ställer höga krav på material och detaljutförande. Det är också
av vikt att grunder och socklar hanteras på ett medvetet sätt.
Erfarenhet från bland annat 1980-talets infillprojekt i svenska
småstäder visar att detta är avgörande för att bebyggelsen inte
ska upplevas som obearbetad och kulissartad.
Den föreslagna bebyggelsen tar avstamp i Djurgårdsstadens
befintliga bebyggelse. Gatans karaktär och funktion som huvudstråk med många entréer och målpunkter stärks till viss del.
Material som förespråkas är förankrade i platsens byggnadstradition, vilket är positivt. Byggnaden intill färjeläget har ingen
tydlig front mot Allmänna Gränd och saknar den stadsmässiga
framsida som gaturummet och det exponerade läget fordrar.
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NY BRO ÖVER ALLMÄNNA GRÄND
När Gröna Lund har vuxit och utvidgat till nya områden har
viadukter med trappor använts för att förbinda områdena med
varandra. Bakgrunden är att man länge tagit inträde till tivolit.
Viadukten över Lilla Allmänna gränd tillkom på 1920-talet. En
annan viadukt inne på det nya området tillkom ungefär samtidigt
men har rivits då gatan den överbryggade inte längre finns kvar.
I samband med 1897 års utställning tillkom även en bro över
Allmänna Gränd. Den utgjordes av en fackverkskonstruktion i
trä och löpte mellan övre planet i maskinhallen till en sekundär
utställningsyta på nuvarande Tyrolområdet.

En anslutning i form av en tunnel har också utretts som alternativ till bro, som möjlig lösning för att binda samman det nya
området med det befintliga. Av dessa två alternativ skulle en
tunnel sannolikt innebära större konsekvenser för platsens kulturvärden, främst på grund av att den tar en större yta i anspråk
och därigenom innebära en större påverkan både på alléträd och
på byggnader inne på det befintliga området.

MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

I området finns en tradition att förbinda delområden med viadukter. Den som finns kvar har kvaliteter och fungerar väl för de
fotgängare som rör sig mellan Gröna Lunds områden. För stadsmiljön vid Lilla Allmänna gränd har den dock negativ betydelse,
utrymmet under bron upplevs som mörkt och trist.

Då både tomt och sjöbotten genomgått stora anläggningsarbeten i relativt sen tid är det inte troligt att det finns kulturhistoriskt eller arkeologiskt värdefulla lämningar kvar i vare sig
mark eller på sjöbotten. Också tomtens och Falkenbergsgatans
utformning (bortsett från puckeln närmast Petterssonska huset)
är resultat av dessa arbeten, och saknar historisk förankring.

Hur stor påverkan en bro får är en utformningsfråga. En väl
placerad och gestaltad bro kan innebära ett positivt tillskott till
stadsbilden. Alléträden längs Allmänna Gränd kan mildra den
visuella påverkan av en bro, både på nära håll och på avstånd.
En bro skulle likväl kunna innebära vissa negativa konsekvenser
för Allmänna Gränd, den återstående vattenkontakten riskerar
att helt täppas till.

PÅVERKAN PÅ FÄRJELÄGET
Färjeläget vid Allmänna Gränd är historiskt betydelsefullt som
en av få portar till Djurgården, och har mycket lång kontinuitet.
Här började Djurgårdsäventyret för många redan på 1700-talet.
Färjeläget har under de senaste åren omdanats med en ny stor
biljett- och personalbyggnad. Resultatet har ifrågasatts eftersom
den nya byggnadens volym skär av sikten från Allmänna Gränd
mot vattnet och vice versa.
Nuvarande situation med trånga passagemått och en inklämd
pollettkiosk ger inget bra möte med Djurgårdens kulturmiljö och
inte heller något bra första intryck av Nationalstadsparken.
Planen förändrar inte färjelägets betydelse på något avgörande
sätt. Färjeläget, som blivit en trång och otillgänglig plats sedan
den nya terminalbyggnaden uppfördes, blir öppnare och mer
attraktivt genom den nya platsbildningen vid vattnet. Förutsatt att den nya platsbildningen gränsas av väl stärks platsens
vistelsekvaliteter, vilket bedöms få en viss positiv påverkan på
platsens kulturvärden.

Då tomten bereddes inför 1897 års utställning sprängdes stora
delar av det berg som gett namn åt Falkenbergsgatan bort.
Sprängmassorna användes för att fylla ut tomten i vattnet. Omfattande muddringsarbeten utfördes också för att bereda plats
för flottans utställning.

De planerade mark- och anläggningsarbetena bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för platsens kulturvärden.

NEDFART OCH GARAGE
Även om den planerade rampen till större delen förläggs under
mark, så kommer ett område ovan mark inne på det planerade
nya området att tas i anspråk. Det kommer troligtvis att vara
möjligt att utnyttja ytan ändå, genom att integrera den i någon
byggnad eller attraktion. Anläggningen under mark kommer
också att påverka möjligheterna att plantera större träd inne på
området.
De nya funktionerna kommer att innebära att Falkenbergsgatan
trafikeras mer frekvent, huvudsakligen med varutransporter till
det nya området. Lilla Allmänna gränd, som trafikeras på ett liknande sätt idag, upplevs som en trång och ogästvänlig bakgata
med många stora backande fordon.
Nedfarten och garaget bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för gatan och för det nya området.

Genom att förbinda de två områdena med en bro kommer mängden fotgängare som rör sig längs Allmänna Gränd för att förflytta sig mellan Gröna Lunds olika områden att minska. Därigenom
mildras intrycket av att man som färjeresenär landar hos Gröna
Lund istället för på Djurgården. Det är också via broar som Gröna Lund hittills kopplat samman olika delar av anläggningen.
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STADEN
Djurgårdsstadens stadsplan från 1736 utmärks av oregelbundna
kvarter och smala gator som ordnats efter topografiska förutsättningar och tydligt anpassats till naturen.
Skeppsholmsvikens front mot vattnet är synlig från ett stort antal platser i Stockholm, och är till och med avbildad på det första
fotografiet av staden, ett panorama från Mosebacke, från 1846.
Petterssonska husets karaktäristiska lejongula fasader syns tydligt även från Slussen, Fotografiska museet, Skeppsholmen och
Kastellholmen. Gröna Lunds profil med höga torn och slingrande
berg- och dalbanor är en omisskännlig del av Stockholms siluett,
och är en av få anläggningar som tillåtits höja sig över staden
på samma sätt som kyrktorn och några få offentliga byggnader.
Planområdet utgör ett tydligt blickfång från många av stadens
viktiga utsiktspunkter, som Monteliusgatan på Mariaberget och
Mosebacketerassen.
Platsen utgör även en välkänd front mot Stockholms inlopp. Planområdet ligger mitt i förgreningen mellan de två huvudsakliga
infartslederna till Stockholm från Saltsjön. Här passerar dagligen
såväl privat trafik som turistbåtar och sjöburen lokaltrafik. Tomten är också synlig från Stadsgårdskajen där många kryssningsfartyg lägger till.

VYER
I följande avsnitt beskrivs det nya planförslagets konsekvenser,
sett ur ett stadsbildsperspektiv. Vyer från viktiga utblicksplatser
runt om i staden har valts ut i samråd med stadsbyggnads
kontoret. Med hjälp av fotorenderingar föreställande det nya
nöjesfältet har påverkan analyserats.
För varje vy visas en nulägesbild jämte tre fotomontage före
ställande Gröna Lunds planerade utvidgning med tre olika möjliga kombinationer av attraktioner som medges enligt planen.
Varje uppslag inleds med en beskrivning av utsiktsplatsen vyn är
tagen från, vad som karaktäriserar landskapet och bebyggelsen
från den aktuella vypunkten samt en sammantagen nulägesbeskrivning av kvarteret Skeppsholmsviken sett från den aktuella
punkten. Därefter presenteras planförslaget och hur det påverkar den ifrågavarande vyn.
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VY 1 FJÄLLGATAN
OM PLATSEN
Fjällgatan med terrassen utanför Ersta sjukhus är en av stadens
främsta utsiktspunkter, ett givet mål för många turistbussar
men flitigt besökt även av stockholmare. Vypunkten kan tveklöst
räknas in bland ”de viktiga utsiktspunkter” som omnämns i riksintressets uttryckstext.

LANDSKAP
Eftersom man här står högt är landskapets former något utslätade. Skansenberget avtecknar sig dock mot himlen med en
mjuk och jämn form. Vänster om berget, ovanför planområdet,
har landskapet en lågpunkt. Kring denna och vid den inritade
framtida attraktionen är djupet i landskapet stort, här utgörs
horisonten av Lidingö.
Ett grundläggande karaktärsdrag i vyn är det sammanhängande
bandet av lövvegetation från Kastellholmen i väster som i öster
delvis övergår till tallar på Södra Djurgårdens höjder.
Vattenrummet är obrutet fram till planområdet som härifrån
framstår som om det ligger vid en vik. Mötet mellan land och
vatten har hanterats olika: På Kastellholmen finns stenskodda
kajer, Gröna Lund kännetecknas av bryggdäck och en board walk
i trä med en skuggbildning närmast vattnet och på Beckholmen
i höger bildkant har strandlinjen mer karaktär av schaktade
stenmassor. Vid Djurgårdsstaden och Galärvarvet utgör båtar vid
bryggor den visuella strandlinjen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

BEBYGGELSE
Vyn präglas i högre grad av landskapet än av bebyggelse.
Kontrasten mellan den lummiga, uppvuxna lövvegetationen på
Kastellholmen och bakomliggande stenstad på Östermalm och
punkthusbebyggelse på Gärdet är stor. Även Djurgårdsstadens
front mot vattnet med ljusputsade flerbostadshus och den gula
lägre bebyggelsen vid Beckholmssundet utgör en tät och framträdande bebyggelsekoncentration. Övrig bebyggelse upplevs
inbäddad i lövvegetationens mjuka former. Sollidens platå med
restaurang och scen är tydligt avläsbart som ett högre beläget
bebyggelseskikt.
På och bakom Kastellholmen finns en koncentration av välkända och tongivande byggnader i form av Kastellet, Vasamuseet,
Oscarskyrkan och Nordiska museet, den volymmässigt mest
framträdande enskilda byggnaden i vyn. Precis som flertalet
byggnader i vyn präglas intrycket på håll av att tak har en lika
betydande roll som fasader. Huvuddelen av bebyggelsen i vyn
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har en traditionell uppbyggnad med synliga takfall.
Gröna Lunds attraktioner med fyra slanka ståltorn och genombrutna berg- och dalbanor i olika kulörer (men företrädesvis vitt)
bryter tydligt mot all annan bebyggelse. Karaktären av nöjesfält
är omisskännlig eftersom det är attraktionerna med det artificiella linjespelet och konstruktionerna som syns på detta avstånd,
inte bebyggelsen. Tätheten inne på området är endast delvis
läsbar. Den lilla och vita attraktionen Insane bryter precis Södra

Djurgårdens siluett, övriga berg- och dalbanor håller sig tydligt
under Skansenbergets nivå och bildar en genomsiktlig förgrund
till bakomliggande grönska och bebyggelse. Samtliga fyra torn
bryter tydligt landskapssiluetten. Den ljusa kulören gör tornen
nedtonade i relation till himlen vid flera slags väderlägen och
ljusförhållanden.
Siluetten utgörs av stadsbebyggelse i vänstra delen av vyn, av villor och vegetation på Lidingö och i huvudsak av lövträd på södra

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

Djurgården. I denna del bryts siluetten punktvis och tydligt av utsiktstornet Bredablick på Skansen, Kaknästornet och Hällestadsstapeln på Skansen.

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Bilparkeringen men även baracker och plank är avläsbara mellan
den varierade strandlinjen med inslag av grönska och Liljevalchs,
som här ifrån är väl synligt.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET
Från Fjällgatan är den planerade bebyggelsen väl exponerad och
knyter samman bebyggelsen på Gröna Lund med Aquaria och
Spårvagnshallen där det idag finns en tydlig lucka.
Jämfört med befintliga Gröna Lund ger den planerade utvidgningen ett något annorlunda intryck på grund av bebyggelsen
mot sjösidan. Randbebyggelsen ringar in attraktionerna och
innebär en ny bebyggelsekoncentration lik den vid Nya Djurgårdsvarvet. Bebyggelsen är låg och framstår på avstånd som tät
och uppbruten i små volymer. Raden av paviljonger längs den
nya strandlinjen inför en småskalighet som inte finns representerad i dagsläget.
Planen möjliggör en större berg- och dalbana, eller ett par
mindre attraktioner. Oavsett attraktion medges högst topp på
tomtens norra del.
 ttraktionen eller attraktionerna reser sig över den låga siluetten
A
och bakomliggande landskap som i huvudsak präglas av parkgrönska men också av det ljusa Radiohuset och villor på Lidingö.
Det brott i siluetten som skapas är av samma art som Insane på
befintliga Gröna Lund. Den föreslagna bron kan härifrån endast
avläsas genom de spiror som föreslås vid dess norra fäste.
Mötet med vattnet är direkt men inte lika distinkt som vid boardwalken på befintliga Gröna Lund. Gångbryggan och boardwalken ger inte upphov till en tydlig skuggbildning, vilket finns på
befintligt område.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PÅVERKAN
Randbebyggelsen döljer delvis befintlig bebyggelse i eller i
anslutning till kvarteret Skeppsholmsviken. Aquarias byggnad
skyms medan spårvagnshallens gavel och tak fortfarande skymtar. Petterssonska huset, som från denna vy inte är lika framträdande som från andra punkter, döljs helt. Detsamma gäller
Liljevalchs.
Den nya bebyggelsen bidrar till en kontinuerlig bebyggelsesekvens och förstärker den bebyggda prägeln längs vattnet. Det
sammanhängande bandet av frodig grönska ovanför/bakom
strandzonen blir genom den nya bebyggelsens begränsade
höjd även framledes ett bärande inslag i vyn. Genom den nya
attraktionen/de nya attraktionerna är det gröna bandet fortsatt läsbart, förutsatt att tillkommande attraktioner inte ges en
klumpigare gestaltning än den som redovisas i fotorenderingen.
Det nedre av de tre alternativen bedöms från den här vypunkten
innebära en något mindre påverkan på det den bakomliggande
grönskans synlighet. Inga viktiga landmärken eller blickfång i
befintlig siluett döljs.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.
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VY 2 FÅFÄNGAN

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

OM PLATSEN
Fåfängan är en av utsiktsplatserna som kan räknas in bland stadens mer betydelsefulla. Fåfängan är relativt svårtillgänglig och
verksamheten som bedrivs på berget säsongsbetonad. Utsiktsplatsen är inte lika frekventerad som Fjällgatan.

LANDSKAP
Från Fåfängan framträder Stockholm som en stadsarkipelag. De
av grönska präglade Skepps- och Kastellholmarna avtecknar sig
och kontrasterar mot ett tättbebyggt stadslandskap. Även på
Södra Djurgården finns berg i dagen och lummig grönska. De
uppväxta lövträden bidrar till en grön kil in från höger i bilden
som via Strandvägens alléer länkar samman Södra Djurgården
med Skepps- och Kastellholmen.
Strandlinjen är varierad. Den domineras av kajer och båtar men
även Gröna Lunds boardwalk och de schaktade stenvallarna på
Beckholmen är tongivande eftersom de återfinns på nära håll.
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BEBYGGELSE
Stora delar av centrala Stockholms bebyggelse är synlig. Det
stora avståndet till de mest centrala delarna av staden gör att bebyggelsen blir reducerad till en massa där fronter och siluettverkan blir tongivande. De monumentala sjöfronterna Skeppsbron
och Strandvägen ger en tydlighet i mötet med vattenrummen.
Siluetten framträder på det sätt som gör den riksintressant:
Avsedda landmärken i form av främst kyrktorn men även höga

kontors- och bostadshus och nyttobyggnader som gasklocka och
skorstenar bryter en relativt homogen siluett.

parken. Gröna Lunds torn står spritt och på relativt jämna avstånd. Detta gör dem monumentala och dominerande i siluetten.

Tongivande är även de i ljus färgskala putsade byggnaderna på
Beckholmen och i Djurgårdsstaden. Gröna Lunds attraktioner
framstår härifrån som belägna på ett koncentrerat nöjesfält.
De genombrutna attraktionerna står i kontrast till Vasamuseets
slutna volym och de stora lövträden på Gröna Lund och i Galär

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

Från denna vinkel syns varken parkering eller bebyggelse inom
kvarteret Skeppsholmsviken. Petterssonska huset kan skönjas
bakom giraffkranen på Beckholmen.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PLANFÖRSLAGET
Ny bebyggelse blir inte synlig från denna punkt.
Den högre attraktionen kommer att hamna ovanför Insane och
mellan två av tornen. Den kommer att bryta stadssiluetten där
den är helt präglad av Östermalms bebyggelse och där endast
tornen på Stockholms stadion sticker upp över horisonten.

PÅVERKAN
Från denna vinkel blir påverkan på stadsbild och kulturmiljö
liten. Gröna Lund blir härifrån även fortsättningsvis ett koncentrerat nöjesfält. Ny attraktion kommer att påverka synligheten
för Stockholms stadions torn.
Av de tre alternativen innebär det nedre, med det stora pariserhjulet, minst påverkan då det i minst utsträckning påverkar den
bakomliggande grönskan.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, september 2019.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

VY 3 STADSGÅRDSKAJEN VID
FOTOGRAFISKA
OM PLATSEN
Fotopunkten är belägen på Stadsgårdskajen vid Stora Tullhuset
där Fotografiska är inrymt. Sedan Fotografiska etablerades har
platsen blivit en allt viktigare destination och gångstråket längs
kajen mer frekventerat.

LANDSKAP
Vattenrummet dominerar vyn. Landskapet framträder tydligt
i form av den kuperade men i uppvuxen grönska klädda Kastellholmen och av Skansenbergets jämna mjuka formation. Här
finns en tydlig skärgårdsprägel, sundet mellan Kastellholmen
och Södra Djurgården kan anas. Det faktum att staden knappt är
närvarande, nästan ingen bakomliggande bebyggelse avtecknar
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sig, bidrar till att landskapets grundläggande karaktär präglar
vyn. Genom hela bilden finns en sammanhängande grönska.
Grönskan formar siluetten som punktvis bryts av torn och spiror.

koncentration. Liljevalchs och Pettersonska huset kantar sundet.
Det stora flertalet byggnader har en traditionell uppbyggnad
med väl synliga takfall.

BEBYGGELSE

På Gröna Lund är radiobilarnas hus vid Allmänna gränd väl
synligt. I övrigt syns endast attraktionerna som från denna punkt
framstår som en koncentrerad, delvis genomsiktlig anläggning.
Attraktionerna tangerar siluetten. De fyra tornen är grupperade
två och två.

Kastellholmens småskaliga, solitära byggnader har en framträdande roll. Djurgårdsstadens flerbostadshus och Nya Djurgårdsvarvets låga bebyggelse skapar en sammanhållen bebyggelse-

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Härifrån är det Djurgårdsfärjans terminalbyggnad, Liljevalchs och
Petterssonska huset som främst uppfattas. Bilar och baracker
har en underordnad roll. Stockholmsbriggen som ligger förtöjd
vid Kastellholmen och Djurgårdsfärjan bidrar till att platsen är
undanskymd.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Ny bebyggelse bygger vidare på det befintliga mönstret med
bebyggelsefront mot vattnet och bakomliggande grönska. Skalan
är tydligt lägre än i Djurgårdsstadens 1900-talsdel. Den nya bron
kan anas genom de föreslagna spirorna.
Attraktionen eller attraktionerna reser sig vid sundet, där siluetten har en lågpunkt. Den döljer inga bakomliggande byggnader.
Eftersom den reser sig så långt från befintliga attraktioner bildas
inte ett sammanhängande attraktionsområde utan två åtskilda.

PÅVERKAN
Den nya bebyggelsen döljer Liljevalchs och Petterssonska huset.
Den inordnar sig väl i landskapet och skalan är väl avvägd.
Attraktionen eller attraktionerna döljer inte bakomliggande
byggnader men bidrar till att bebyggelsen stärker sin roll gentemot landskapet från denna vypunkt. Den uppstickande berg- och
dalbanan försvagar siluetten som genom en lågpunkt markerar
sundet mellan planområdet och Skeppsholmen. Alternativet
enligt den tredje fotorenderingen, med ett större pariserhjul och
en mindre bana, är att föredra från den här vypunkten eftersom
landskapets lågpunkt då förblir tydlig.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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VY 4 SLUSSEN
Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

OM PLATSEN
Slussen är en plats varifrån Stockholms unika naturliga förutsättningar med mötet mellan Mälaren och Saltsjön är slående.
Skeppsholmsviken är synligt från befintliga broar, bl a från
tunnelbanan, och hundratusentals personer passerar över snittet
varje dag. Ombyggnationen av Slussen kommer att påverka
utblickarna men från åtminstone delar av den nya anläggningen
kommer möjligheter till utblickar mot öster var goda.

LANDSKAP
Även härifrån finns en tydlig skärgårdskaraktär med Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen åtskilda av vattenrum.
Skeppsholmsviken är exponerad i sundet mellan Skepps- och
Kastellholmen. Bro och kaj i sundet döljer emellertid vattenspegeln framför Skeppsholmsviken. Skansenberget har en annan
skala och höjd än de mindre öarna och framstår som utpräglat
lummigt.

96

Foto ÅWL Arkitekter, juni 2017.

BEBYGGELSE
Skeppsholmens bebyggelse är framträdande medan Kastellholmen framstår som glest bebyggd. På Södra Djurgården finns
en tät bebyggelsekoncentration som börjar med Petterssonska
huset och via Hasselbacken, Cirkus och Solliden klättrar uppför
berget.

Ett särdrag i denna vy är att Gröna Lunds berg- och dalbanor inte
är synliga, endast Insane kan anas. Tornen syns i koncentrerad
grupp. Kastellholmens träd delar av dem från Skeppsholmsviken.
Gröna Lund har en förhållandevis nedtonad roll i stadsbilden.
Siluetten är i träddominerad med spridda brott av torn och spiror: Kaknästornet, Bredablick och Hällestadsstapeln.
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SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Pettersonska huset är kraftigt exponerat från denna vinkel och
även Liljevalchs är synligt. Härifrån uppfattas att Petterssonska
huset ligger indraget från strandlinjen. Bilparkeringen framträder.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Huvuddelen av ny bebyggelse blir synlig från denna punkt. Delar
av ny bebyggelse döljs bakom träd på Kastellholmen. Liljevalchs
fortsätter att vara synligt. Petterssonska husets fasader döljs
men taket förblir synligt. Den nya bebyggelsen skapar en tydlig
frontverkan mot vattnet.
Ny berg- och dalbana eller pariserhjul och mindre bana reser sig
mot en fond av både grönska och byggnader och bryter siluetten
på visst avstånd från Bredablick men invid Solliden.

PÅVERKAN
Funktionen nöjesfält blir närmast ett nytt inslag i vyn eftersom
Gröna Lund härifrån är reducerat till fyra slanka torn. Siluetten
påverkas av ny högre attraktion utan att några landmärken
direkt skyms. Liljevalchs samt Hasselbacken och närliggande
byggnader skyms emellertid av attraktionen eller attraktionerna.
Sollidenscenen riskerar att skymmas ur vissa vinklar. Av de tre
alternativ som redovisas i fotorenderingarna ovan bedöms det
mittersta, med en berg- och dalbana och ett mindre pariserhjul,
vara det som lämpar sig minst, då det från den aktuella vy
punkten har störst påverkan på den bakomliggande bebyggelsen.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

VY 5 NYBROVIKEN
OM PLATSEN
Nybroviken med Nybroplan och Raoul Wallenbergs torg har en
viktig roll för både reguljär båttrafik och sightseeingbåtar samt
för flanörer. Härifrån blickar man ut från stadens centrala delar
ut mot de sydöstra omgivningarna.

LANDSKAP
Vattenrummet förefaller avsnörpt av Gröna Lund och brygganläggningar på Skeppsholmen. Mötet mellan vatten och land
präglas främst av båtar och bryggor, linjen är uppbruten.
Landskapet är lågt och formas av trädkronorna. I fonden vittnar
bostadsbebyggelsen i krönläge på Henriksdalsberget i Nacka om
att topografin bitvis är mer dramatisk.
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Prägeln är överlag marin, dels genom det stora antalet båtar
som ligger vid kaj och bryggor permanent och varav många har
mast, dels av skärgårdsbåtar som vissa tider ligger vid kaj. Även
Vasamuseet har skeppsmaster.

BEBYGGELSE
Nackamasterna, Danvikshems torn, Gröna Lunds slanka torn
samt skorstenen vid Henriksdals reningsverk stärker prägeln av

den vertikalt uppbrutna vy som fartygen ger. Även Gröna Lunds
berg- och dalbanor bidrar till att master och sirliga konstruktioner ger en särpräglad karaktär åt vyn.
Bebyggelsen i bilden utgörs av de gulputsade f.d. flottans byggnader på Skeppsholmen och Vasamuseet på andra sidan vattnet.
I fonden bildar kvarnbyggnaderna vid Saltsjökvarn och Henriksdalsbergets bostadsområde en massiv koncentration. Danvikshem avtecknar sig tydligt ovan byggnader i Djurgårdsstaden.
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SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Avsaknaden av bebyggelse gör att träden vid Allmänna Gränd
och inne på Tyrolområdet härifrån ger platsen en grön prägel.
Sly i strandkanten och Aquarias serveringsdel döljer bilparkeringen. Barackbyggnaden närmast Djurgårdsfärjans terminal
framträder.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PLANFÖRSLAGET
Den nya bebyggelsen ger området en betydligt mer bebyggd
karaktär och länkar samman spårvägshallen/Aquaria med Gröna
Lund. Den låga skalan hos nya byggnader stämmer överens med
de intilliggande och möjliggör att grönskan och bakomliggande hus i Djurgårdsstaden inte döljs. Berg- och dalbanan eller
det större Pariserhjulet hamnar framför Danvikshem, vars torn
skyms. Den bryter siluetten, avtecknar sig tydligt mot himlen
och bildar en löst sammanhållen formation ihop med befintliga
torn och attraktioner.

PÅVERKAN
Ny attraktion eller nya attraktioner förstärker prägeln av en vy
uppbruten av slanka master och sirliga konstruktioner. I det
tredje förslaget med ett större pariserhjul utgör den stora runda
formen ett helt nytt inslag i vyn, något som från den här vypunkten skulle förstärkas ytterligare genom hjulets rörelse och dess
placering med den breda sidan exponerad mot norr.
Södra Djurgårdens strand får en mer bebyggd karaktär. Nöjesfältet upplevs som sammanhållet, men får en mer dominant roll
i vyn. Den nya attraktionen eller attraktionerna innebär en tydlig
konflikt med Danvikshem.
Danvikshem är ett uttryck för riksintresset Norra Boo - Vaxholm
- Oxdjupet - Lindalssundet [AB 51, 58] (delen i Nacka och Boo sn).

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.
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Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

VY 6 KASTELLHOLMEN
OM PLATSEN
Fotot är taget vid kastellet. Detta är den plats i staden varifrån
man tydligast upplever kvarteret Skeppsholmsviken som helhet.
Av särskilt intresse är att man härifrån har en närmast frontal vy
längs Allmänna Gränd. Platsen är tillgänglig för allmänheten men
sparsamt besökt jämfört med övriga vypunkter.

LANDSKAP
Vyn domineras av Skansenbergets närmast symmetriska formation. Höjden är dominerad av uppvuxna lövträd som skapar
en grön zon ovan en hårdgjord, bebyggd eller med nöjesfält
bebyggd strandzon.
Mötet mellan vattnet och Södra Djurgårdens individuella skillnader syns tydligt härifrån. Skeppsholmsvikens obearbetade sten-
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massor och spontanvuxna buskar övergår till Gröna Lunds olika
typer av träkajer och boardwalk samt gummiskodd betong.

BEBYGGELSE
I fotot framgår att denna del av Djurgården är relativt tätbebyggd med bebyggelse som klättrar upp längs bergssidan.
Från denna vinkel syns en större del av Gröna Lunds byggnader

än från andra vyer. Attraktionerna är också påtagliga. De större
flerbostadshusen i Djurgårdsstaden är synliga ovan Gröna Lunds
berg- och dalbanor.
Siluetten bryts knappt av spannmålssilon i Frihamnen, Spanska
ambassaden/Byströms villa, spiran på Håsjöstapeln, Bredablick,
Kaknästornet och Hällestadsstapeln. Attraktionerna Insane och
Jetline avtecknar sig liksom tornen mot himlen.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
I vyn framgår de befintliga inslagen i kvarteret. Parkeringsytan
med bilarna, plank och bodar är dominerande inslag, här förstärkt av byggbodar för pågående projekt vid Liljevalchs.
Liljevalchs och Petterssonska husets är synliga till stora delar
och bildar en tydlig bebyggelsefront som ramar in parkeringsoch upplagsytan.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET
Huvuddelen av planförslagets randbebyggelse och även bergoch dalbanan blir synliga i sin helhet. Ny brygga och bryggdäck
omformar den obearbetade stranden. En ny bebyggelsefront
som döljer Liljevalchs och större delen av Petterssonska huset
etableras – taken på de två befintliga byggnaderna kommer
fortsatt vara synliga. Petterssonska husets fasader mot Allmänna
Gränd och hörnet mot Falkenbergsgatan fortsätter vara synliga,
mer under avlövad säsong. Den nya bron blir lätt att uppfatta
ovanför Djurgårdsfärjans terminal och biljettbyggnad. Brobanan
(i bilden endast skymtad) avtecknar sig under sommarhalvåret
mot alléträdens lövverk.

PÅVERKAN

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

På områdets norra del bryter den högre attraktionen siluetten
markant. I områdets mitt skymmer den lägre toppen Byströmska
villan/Spanska ambassaden. Håsjöstapeln riskerar också att
påverkas i någon mån.
Ett realiserande av planförslaget ger en mer kompakt be
byggelse, dock med modest höjdskala och tydligt uppbruten
karaktär närmast strandlinjen. Den utpräglade huvudkaraktären
med en bebyggd strandzon som avtecknar sig mot grönskan på
berget stärks. Det gröna bandet ovanför planområdet bryts upp
något av den nya attraktionen, men kan fortfarande avläsas. Den
gröna prägeln förstärks något genom den planterade strandzonen.
Från denna vypunkt breddas den av attraktioner präglade zonen
avsevärt. Allmänna Gränd blir genom den nya bebyggelsen ett
starkt formande element. Bron med sina fästen blir ett blickfång
och drar ytterligare fokus till den historiskt betydelsefulla gatan.
Det nedre alternativet, med det större pariserhjulet, påverkar det
bakomliggande gröna bandet i minst utsträckning, då det innebär minst konflikt med den bakomliggande grönskan.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, september 2019.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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VY 7 SKEPPSHOLMEN

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

OM PLATSEN
Skeppsholmen är en välfrekventerad del av Nationalstadsparken
med flera museer, museifartyg och goda möjligheter att röra sig
längs vattnet. Den valda platsen för fotomontaget är vid Djurgårdsfärjans färjeläge, en plats där många står och väntar och
blickar ut över vattenrummen.

LANDSKAPET
Vypunktens läge vid vattnet gör vattnet mellan Skeppsholmen
och Södra Djurgården till det dominerande inslaget i vyn. Södra
Djurgårdens topografi kan utläsas men höjden är inte slående.
Strandlinjen är utpräglat varierad med olika typer av bryggdäck
och brant sluttande schaktmassor i kvarteret Skeppsholmsviken,
Djurgårdsfärjans betongkajer och Gröna Lunds olika typer av boardwalks och kajer. Träden på Tyrolområdet inne på Gröna Lund
ger ett påtagligt grönt och lummigt inslag nära stranden.
Siluetten är dominerad av landskapet men med vissa tak och
spiror som tangerar och påverkar siluettlinjen.

102

Foto ÅWL Arkitekter, juni 2017.

BEBYGGELSEN

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG

Bebyggelsen i sluttningen på Skansenberget och även Solliden
förefaller från denna punkt vara inbäddad i grönska. Strandzonens byggnader ger ett brokigt intryck. Spårvagnshallen och
Aquarias bryggdäck och serveringsveranda ligger i förgrunden.
Gröna Lund bildar en relativt kompakt front men träd och högre
inslag i Djurgårdsstadens flerbostadshusbebyggelse skymtar
mellan attraktionerna som härifrån i hög grad avtecknar sig mot

himlen. Två av de fyra tornen linjerar och läses ihop från denna
punkt.
Det några år gamla entrétaket (en tolkning av ett tak som
byggdes på 1920-talet, vid Allmänna Gränd som markerar Gröna
Lunds äldre område är väl synligt ovan alléträden vid Allmänna
gränd.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

Bilar, bodar och baracker är väl synliga. Buskar i strandlinjen döljer delar av dessa inslag. Petterssonska huset ligger väl exponerat och solitärt, Liljevalchs syns endast i form av takfall.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PLANFÖRSLAGET
Huvuddelen av planförslagets bebyggelse och ny attraktion eller
attraktioner blir synliga i sin helhet. Mest påtagligt är en ny
bebyggelsefront närmare vattnet och en ny, ordnad strandlinje.
Den nya bebyggelsen blir på samma gång kompakt som utpräglat uppbruten med ett stort antal gavlar. Petterssonska husets
fasader döljs till största del av randbebyggelse, taket med kupor
och ett litet parti av den övre delen av fasaden skymtar fortfarande. Även entrétaket till Gröna Lund döljs bakom ny byggnad.
Bron blir synlig men inte påtaglig.

PÅVERKAN
Från denna vypunkt breddas den av attraktioner präglade zonen
avsevärt. Den nya randbebyggelsen inverkar i liten utsträckning
på den gröna prägeln. Attraktionen eller attraktionerna bryter
tydligt siluetten och den högre toppen på områdets norra del
skymmer Hasselbacken, Cirkus och Solliden samt Hällestads
stapeln.
Det nedre alternativet med det större pariserhjulet påverkar bakomliggande landskap och bebyggelse i något mindre utsträckning än övriga alternativ.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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VY 8 KATARINAHISSEN

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PLATSEN
Katarinahissen är belägen vid Slussen och Stadsgården och har
sedan många år varit avstängd i bemärkelsen hiss. Invid själva
hissen finns en allmänt tillgänglig utsiktsterrass som erbjuder
spektakulära vyer över både Saltsjön och Riddarfjärden.

LANDSKAPET
Vattenrummet är stort och sammanhängande men även flikigt
kring planområdet. Strandlinjen har en anlagd karaktär men i
olika former, från Skeppsholmens och Kastellholmens låga stenkajer till de nyligen anlagda schaktslänterna på Beckholmen.
Härifrån ser man långt mot öster och ett kuperat landskap där
Norra Djurgården och Lidingös och Nackas högresta kustlinjer
bildare en förlängning av Södra Djurgårdens varierade och av
flera olika höjder präglade form.
Det framgår att Skepps- och Kastellholmarna samt Södra Djurgården är inbäddade i lummig lövvegetation men också att barrskog
växer på höjderna längre österut.
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BEBYGGELSE
Byggnader av vitt skild karaktär är synliga från platsen. Den i
grönska inbäddade småskaliga bebyggelsen i Nationalstadsparken är väsensskild från de modernistiska punkthusen som
formar Lidingös siluett. Beckholmens varvsbyggnader och de
omvandlade industrimiljöerna vid Saltsjökvarn och Kvarnholmen
är bebyggelsekoncentrationer med obetydliga gröna inslag och
tydlig orientering mot vattnet. Liljevalchs och Petterssonska

huset är väl synliga och ihop med Cirkus, Hasselbacken och Solliden ger de ett inslag av samlad bebyggelse på Södra Djurgården. Ett flertal landmärken bryter tydligt mot skogshorisonten:
Kaknästornet, Bredablick, Gröna Lunds (härifrån väl samlade)
torn samt på Nackasidan Nacka strand, vattentornet i Jarlaberg,
Danvikshem och Nacka forum. Gröna Lunds byggnader och
flertalet attraktioner (Insane och tornen undantagna) är dolda
bakom Kastellholmen.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Brokigheten framför Liljevalchs i form av Aquaria, tält, bodar
och plank är avläsbara härifrån eftersom platsen är exponerad
mellan Skepps- och Kastellholmen.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Skeppsholmsvikens exponerade läge mellan holmarna gör att
förändringarna blir väl synliga från Katarinahissen. Fronten mot
vattnet stärks och den befintliga koncentrationen av bebyggelse
på Södra Djurgården utökas.
Från denna vinkel är avståndet mellan Gröna Lunds befintliga
torn och de nya attraktionerna stort, och dessutom separerat
av Kastellholmens lummiga grönska. Det medför att det kan
framstå som två separata nöjesfält.
Liljevalchs döljs till stora delar. Taken och den norra delen av
byggnaden förblir synliga. Petterssonska huset döljs helt.

PÅVERKAN
Placeringen av den nya attraktionen eller attraktionerna innebär
inte att något landmärke döljs eller påverkas negativt. Bandet av
grönska påverkas i liten utsträckning, och förblir fortsatt dominerande. Planförslaget ger en märkbar förändring av stadsbilden
men konsekvenserna för kulturmiljö och stadsbild bedöms inte
bli negativa.
Av de tre alternativen i fotorenderingarna innebär det nedersta,
med det större pariserhjulet, minst påverkan från den aktuella
vypunkten.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, september 2019.
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VY 9 SKANSEN, SOLLIDENSCENEN
OM PLATSEN
Sollidens platå på Skansen är med sin restaurang, sin stora scen
och sin terrass med utblick över Södermalm och Kastellholmen
välfrekventerad av såväl stockholmare som turister. Utsikten från
platsen är bekant även för en bredare publik genom tv-programmet Allsång på Skansen, där vyn från terrassen ofta agerar fond.

LANDSKAP

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Från Solliden har man utblick över Kastellholmen och Södermalms norra del. I förgrunden bäddar trädkronornas grönska in
Gröna Lund och omkringliggande byggnader.
Södermalms kontur avtecknar sig tydligt. Katarinaberget och Mariaberget formar siluetten som punktvis bryts av torn och spiror.
Stigberget och Fjällgatan skymtar också i bildens vänsterkant.
Vid Stadsgårdskajen reser sig den bearbetade förkastningsbranten mot Söders höjder och Katarinavägen.
Vyn präglas huvudsakligen av bebyggelsen på Södermalm,
men bryts av Kastellholmens blottade klipphällar och lummiga
grönska. Vattenrummet är synligt söder om Kastellholmen, vid
Slussen anas Strömmen som i övrigt är skymd av Kastellholmen.

BEBYGGELSE
I förgrunden reser sig Gröna Lunds torn och attraktioner intill
Cirkus takfall. De uppstickande attraktionerna på Gröna Lund
bryter tillsammans med Cirkus tak tydligt av mot det i övrigt
lummiga landskapet närmast betraktaren.
De synliga attraktionerna och byggnaderna på Gröna Lund, med
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undantag för den lilafärgade Insane, har alla blå kulörer som i
någon mån samspelar med vattnet i bakgrunden. De fyra tornen
på området uppfattas på grund av vinkeln som två eftersom de
skymmer varandra.
På andra sidan Saltsjön syns Fotografiska museet och Stadsgårdsleden med den stupande bergväggen som fond. Ovanför
avtecknar sig Södermalms siluett där en rad kända landmärken
och torn framträder tydligt: Skatteskrapan, Katarina kyrka, Söder
torn, Maria Magdalena kyrka, Högalidskyrkans två torn, Mün-

chenbryggeriets ångpannecentrals höga skorsten, Tyska kyrkan,
Riddarholmskyrkan, Storkyrkan och Stadshuset.
Vid Slussen är bebyggelsen tätare utan inslag av lövvegetation.
Till höger om denna är Skeppsbroradens monumentala sjöfront
med ljusa fasader tydligt synlig ovanför Cirkus tak.
Kastellholmen framstår som glest bebyggd, endast Kastellet
på öns högsta punkt och Kolskjulet vid den sydöstra kajen är
synliga.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

SKEPPSHOLMSVIKEN IDAG
Varken kvarteret Skeppsholmsviken eller Petterssonska huset
är synliga från terrassen, utan skyms av bland annat taket till
Cirkus och de stora ekarna vid Hasselbacken.

KONSEKVENSBESKRIVNING

PLANFÖRSLAGET

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

Ny bebyggelse i kvarteret Skeppsholmsviken blir inte synlig från
denna punkt. Den planerade attraktionen eller attraktionerna
höjer sig över horisonten.

PÅVERKAN
Den nya bebyggelsen döljs till största del bakom befintliga tak
och grönska. Berg- och dalbanan eller pariserhjulet höjer sig
emellertid över horisonten och skymmer ur vinkeln en del av
Skeppsbrons enhetliga och idag obrutna front mot vattnet. Nöjesfältet som tidigare utgjort ett koncentrerat inslag i vyn upplevs
nu som betydligt större och mer utspritt.
Från den här vypunkten skymmer det mindre pariserhjulet i den
mittersta vybilden Skeppsbroradens fasader i större utsträckning
än attraktionerna i de andra vybilderna.
Då terrassen är förhållandevis stor, och dessutom belägen
relativt nära nöjesfältet, är det om betraktaren rör sig inom
området möjligt att attraktionen istället påverkar synligheten för
andra landmärken än de som skyms i fotomontaget ovan.

Fotorendering Tillsammans Arkitekter, augusti 2019.
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107

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

KOMPLETTERANDE VYER
Under det första granskningsskedet (november-december 2018)
efterfrågades en komplettering med ytterligare två vypunkter –
Norrbro och Skeppsbron vid Gustav III:s staty. Efter en enklare
förstudie konstaterades att nya attraktioner inom planområdet
inte skulle bli synliga från någon av platserna.
Bedömningen har baserats på synligheten hos de högsta av de
befintliga attraktionerna (Eclipse 121 meter, Ikaros 90 meter,
Fritt fall 80 meter och Katapulten 55 meter), som har jämförts
med den föreslagna högsta höjden inom det nya attraktions
området (45 meter).
Gula punkter till vänster i bild markerar de kompletterande vypunker som efterfrågats under det första granskningsskedet. Planområdet är markerat med rött.

108

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

KONSEKVENSBESKRIVNING

ca 90 m
ca 45 m

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

ca 90 m

Ovan, Vy från Norrbro. Fotot är något inzoomat. Nedan, Vy från Skeppsbron, sockeln till Gustav III:s staty. Röd ring markerar ungefärlig placering av nytt attraktionsområde bakom Skeppsholmen. Streckade linjer markerar 45 meters höjd (högsta tillåtna topp för ny
attraktion) respektive 90 meter (med utgångspunkt från attraktionen Ikaros).

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING
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RIKSINTRESSET
STOCKHOLMS
INNERSTAD MED
DJURGÅRDEN
Utöver en motivering har ett antal olika uttryck utpekats som
värdebärande för riksintresset. De olika uttrycken beskrivs mer
ingående på sida 4. Nedan följer en konsekvensbeskrivning för
respektive område, indelat efter samma rubriker som på s. 4.

STADSBEBYGGELSE OCH BYGGNADS
TYPER

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-09-06, Dnr 2016-06685

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER
Vad gäller kvarteret Skeppsholmsviken har den förindustriella
prägeln gått förlorad genom den bortsprängning av berg och
utfyllnad som gjordes inför 1897 års utställning. Ingen äldre
bebyggelse finns bevarad inom denna del av planområdet. Ny
bebyggelse innebär inte att förindustriell bebyggelse rivs eller
döljs. Planstrukturen i området ändras inte på något sätt som
bedöms vara negativt för kringliggande områden där det ännu
finns förindustriell bebyggelse bevarad. Nya byggnader uppförs på platsen för sedan länge riven förindustriell bebyggelse i
hörnet Allmänna Gränd och Falkenbergsgatan. Här återupprättas
något av den förindustriella stadens karaktär. Skalan i tillkommande randbebyggelse bedöms vara modest och innebär inte en
problematisk skalförskjutning inom Djurgårdsstaden. Värdekärnan Djurgårdsstaden bedöms inte påverkas negativt av planförslaget. För uttrycken inom denna kategori bedöms inga
konsekvenser uppstå.
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1800-TALETS STADSBYGGANDE OCH
GATUSYSTEM

NÖJES- OCH REKREATIONS
ANLÄGGNINGAR

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER

PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER

Genom den nya randbebyggelsen stärks gaturummet längs
Allmänna Gränd. Ny bebyggelse placeras med fasadliv i samma läge i relation till gatan som i kvarteret Konsthallen. Detta
bedöms ge positiva konsekvenser för kulturvärden. Falkenbergsgatan återupprättas som en gata med tydlig rumslighet även
om gatubredden är avsevärt större än på 1800-talet. Den nya
randbebyggelsen och de stärkta gaturummen innebär att kvarteret Konsthallen på ett tydligare sätt kommer att knytas ihop med
Djurgårdsstaden.

Att Gröna Lunds tivoli stärks och expanderar på mark som
tidigare hyst betydelsefulla inslag i Stockholms nöjeslivshistoria
bedöms innebära positiva konsekvenser för de uttryck som
är knutna till rekreation och nöjesliv. Det av nöjen präglade
området runt Allmänna Gränd kompletteras, stadsbilden läks
och blir sammantaget mer attraktiv. Det nya promenadstråket
på bryggorna förbättrar och utökar möjligheterna att röra sig
längs södra Djurgårdens tilltalande stränder och uppleva de rika
kulturmiljöerna, inte minst de på Skepps- och Kastellholmarna.
Färjeläget som blivit en trång och otillgänglig plats sedan den
nya terminalbyggnaden uppfördes blir öppnare och mer attraktivt genom den nya platsbildningen vid vattnet. Detta kommer
att innebära att vattenvägarna till Djurgården blir mer attraktiva
och därigenom att de kommunikationer som historiskt varit av
störst betydelse för Djurgården stärks. Sammantaget innebär ett
realiserande av planförslaget att Djurgårdens sedan århundraden viktiga roll för stockholmarnas rekreation växer i betydelse.
Planförslaget bedöms ge upphov till positiva konsekvenser
för dessa uttryck.

Den nya platsbildningen närmast färjeläget är ett inslag som
inte ingår i 1800-talets sätt att bygga stad. Då satsades på mer
monumentala platsbildningar som inte bröt mot den rätvinkliga
kvartersstrukturen. Sammantaget bedöms dock planförslaget ge övervägande positiva konsekvenser för denna del av
riksintresset.

SJÖFARTS-, HANDELS- OCH INDUSTRI
STADEN
PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER
Kvarteret Skeppsholmsviken har en intressant historik som en
del i flottans anläggningar. Det är dock länge sedan sjöfarten
präglade platsen. Brädgårdar (i omgångar) och tivolit Nöjesfältet samt de senaste årtiondenas användning som parkering
har gjort ett tydligt brott i kontinuiteten. En användning som
nöjesfält innebär att platsen inte kommer att kunna användas för
sjöfartsändamål under överskådlig tid. Detta bedöms dock inte
i jämförelse med nuvarande situation medföra negativa konsekvenser för riksintresset. Inga negativa konsekvenser bedöms
uppstå om planförslaget realiseras.

STOCKHOLMSKA SÄRDRAG
PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER

Landskapet dominerar vissa vyer mot planområdet. Det bebyggda kommer att ta mer plats gentemot landskapet om planförslaget realiseras. Skärgårdslandskapets topografi och karaktär
bedöms inte påverkas på något långtgående sätt eftersom ny
randbebyggelse följer det etablerade bebyggelsemönstret i området. För särdraget anpassningen till naturen bedöms små
negativa konsekvenser för riksintresset uppstå.
Fronten mot vattenrummen
Den nya bebyggelsen bidrar till en kontinuerlig bebyggelsesekvens och förstärker den bebyggda prägeln längs vattnet.
Befintlig grundkaraktär med bebyggd strandzon stärks också.
En mer bearbetad strandkant med boardwalk är etablerad inom
befintliga Gröna Lund och delar av Galärvarvsområdet, och
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på riksintresset.
Planförslaget har ett medvetet förhållningssätt till den betydelsefulla roll i stadsbilden som berörd sträcka av Södra Djurgårdens
strand spelar för stadsbilden. En välordnad strandzon och en bebyggelsefront närmare vattnet bedöms kunna innebära positiva
konsekvenser för riksintresset eftersom befintlig grundkaraktär
på Södra Djurgården tydliggörs. Liljevalchs och Petterssonska
huset har sedan 1900-talets mitt skapat en från stranden indragen bebyggelsefront som nu till stora delar kommer att döljas.
Denna front kan dock inte anses vara medvetet planerad. De
planerade attraktionerna som höjer sig bakom den bebyggda
strandzonen blir en del av fronten mot vattnet och skymmer
delvis bakomliggande landskap och byggnader. För fronten mot
vattenrummen bedöms planförslaget ge små negativa konsekvenser för kulturvärden.

Anpassningen till naturen
Den nya bebyggelsen bidrar till en kontinuerlig bebyggelsesekvens och förstärker den bebyggda prägeln längs vattnet. Det
sammanhängande bandet av frodig grönska ovanför/bakom
strandzonen blir genom den nya bebyggelsens begränsade höjd
även framledes ett bärande inslag i vyn. Från vissa vypunkter
försvagas det gröna bandet av den uppstickande attraktionen
eller attraktionerna.

SKEPPSHOLMSVIKEN – KULTURMILJÖUTREDNING

Blickfång och vyerna från viktiga utsiktspunkter
Kvarteret Skeppsholmsviken har ett anslående läge i staden och
är väl synligt från flera av de viktiga utsiktspunkterna i centrala
Stockholm. Dagens situation med bodar, plank och bilar ersätts
av en relativt tät, låg bebyggelse och en stor attraktion som
kommer att dra blickarna till sig och accentuera platsens betydelse i stadsbilden.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Petterssonska huset och i viss mån Liljevalchs är idag blickfång
när Södra Djurgården betraktas på avstånd. Om planförslaget
realiseras kommer de till stora delar att förlora denna betydelse.
Åtminstone Petterssonska huset är inte avsett och planerat som
ett medvetet blickfång utan har med tiden blivit det när bebyggelsen framför rivits. Ny berg- och dalbana eller andra höga
attraktioner kommer att skymma Hasselbacken och närliggande
byggnader från vissa vypunkter. Från vissa vinklar på Solliden på
Skansen kan några av stadens kyrktorn komma att skymmas av
en hög åkattraktion.
Påverkan på vyerna från viktiga utsiktspunkter bedöms delvis vara positiva då dagens oordnade situation ersätts med
en medvetet planerad bebyggelse, samtidigt bedöms nya
attraktioner ge upphov till små till måttliga negativa konsekvenser för riksintresset.
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Kontakten med vattnet
Stärks. Skeppsholmsviken är idag tillgänglig utan inträde men
den skräpiga och oordnade situationen med en otillgänglig
strandlinje gör platsens potential för vattenkontakt underutnyttjad. Med det nya promenadstråket på bryggor ges avsevärt
förbättrade möjligheter att röra sig längs vattnet. Det nya nöjes
fältsområdet kommer också att erbjuda goda möjligheter till
vistelse invid vattnet. Planförslagets bebyggelse med ett medvetet förhållningssätt till läget vid vattnet bedöms ge upphov
till positiva konsekvenser för denna aspekt på riksintresset.

som illustrerats i montagen kommer att vara tydligt högre och
mer framträdande.
Nya höga attraktioner kan komma att dölja landmärken i stads
siluetten såsom kyrktorn i Gamla stan eller på Riddarholmen.
Från flera vypunkter innebär nya attraktioner emellertid ingen
konflikt med karaktärsskapande byggnader i siluetten.
De negativa konsekvenserna för riksintresset bedöms bli
måttliga och är i hög grad avhängiga exakt placering och
utformning av nya attraktioner.
Nya attraktioner kommer delvis att skymma Danvikshems torn,
en del av Riksintresset Nackas norra kust.

NATIONALSTADSPARKEN
En grundläggande följd av planförslaget är att det stärker led
ordet folknöje då nya attraktioner, restauranger etc tillskapas.

mot riktlinjerna eftersom även nöjen är ett befintligt inslag inom
delområde Sjögården. Utformningen av nya byggnader bryter
inte mot områdets karaktär utan har (i detta stadium) delvis influerats av befintlig bebyggelse. Den nya platsbildningen vid färjeläget och promenadvägen på bryggor stärker tillgängligheten
till vattnet och kajerna. Härifrån kommer allmänheten ha bättre
möjligheter att uppleva kulturmiljöerna på Skepps- och Kastellholmen än vad man har från Södra Djurgården i dagsläget.

VÄSTRA DJURGÅRDSÖN
Planförslaget följer riktlinjen att etablerade verksamheter kan
vidareutvecklas i anslutning till befintliga anläggningar. En
utbyggnad av Gröna Lunds tivoli och av restauranger och butiker
som är öppna även för dem som rör sig längs befintliga gator
konsoliderar evenemangsparkens roll för nöjeslivet.
Planförslaget uppfyller riktlinjen om att promenadstråken längs
vattnet ska vara tillgängliga och förbättrar möjligheterna att röra
sig längs Södra Djurgårdens stränder.
De offentliga rummen Falkenbergsgatan och Allmänna Gränd blir
tydligare definierade och får högre gestaltningsmässig kvalitet.
En bro riskerar att i någon mån försvåra orientering kring färjeläget och Allmänna Gränd.
Placering och föreslagen gestaltning av ny bebyggelse bedöms i
stora drag vara anpassad med respekt för omgivande bebyggelses karaktärsdrag. Djurgårdsstadens småskalighet har varit en
uttalad förebild för planförslagets randbebyggelse.

Stadssiluetten
Planförslagets randbebyggelse påverkar inte stadssiluetten. Analysen av fotomontagen från de olika vypunkterna visar att den
nya attraktionen eller attraktionerna från flera platser kommer
att avteckna sig mot himlen. De kommer att märkbart överstiga
befintlig landskaps- eller bebyggelsekontur och blir ett påtagligt
nytt inslag i stadsbilden. Berg- och dalbanorna inom befintliga
Gröna Lunds tivoli avtecknar sig från vissa punkter mot himlen
men den planerade berg- och dalbanan eller det stora pariserhjul

Sammantaget bedöms området Västra Djurgårdsön vidareutvecklas enligt intentionerna i Vård- och utvecklingsplanen.

SJÖGÅRDEN
En utveckling enligt planförslaget stärker inte det maritima arvet
kopplat till den långa perioden som örlogsbas. Det maritima arvet är inte utgångspunkten för den nya bebyggelsen. Den fysiska
utvecklingen som planförslaget medger bedöms dock inte strida
Bild baksida:
Nöjesfältet kvällstid, sett från vattnet.
Foto Svenska Dagbladet via Stockholms
stadsmuseum.
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