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DET TÄTORTSNÄRA NATURMÖTET

Peter Schantz

Stadsbor i Sverige har historiskt sett ofta varit beroende av sitt nära 
omland för både sin föda och energi i form av inte minst ved. De 
närliggande landskapen har därför ofta präglats av både jord- och 
skogsbruk. Men bruket av och förhållningssätten till dessa närområ-
den har ibland även speglat den rådande synen på natur, rörelse och 
hälsa, liksom samhällets roll för medborgarna i dessa avseenden. 

Sannolikheten för att finna olika typer spår av dessa faktorer i 
den tätortsnära naturen är beroende av tätortens ålder, storlek och 
mångfald av olika samhällsgrupper. Stockholm är en gammal stads-
bildning, och dess funktion som landets huvudstad i kombination 
med en stark expansion av befolkningen har lett till att det stock-
holmska landskapet speglar det tätortsnära naturmötets historia på 
ett ovanligt mångfasetterat sätt.

Detta kapitel tar därför Stockholm som utgångspunkt för att 
beskriva några olika fasetter av denna utveckling, varav en del, inte 
minst under 1900-talet och framåt, även berör många andra tätorter 
i Sverige. Först belyses hur förändringar i bland annat natursynen 
påverkade det stadsnära landskapet under 1500- till 1700-talen. 
Därefter speglas olika aspekter av naturmötets karaktär och för-
utsättningar under 1700-talet och fram till vår tid. Sedan ges vissa 
perspektiv på naturskyddets historia i relation till tätortsnära natur, 
samt det offentliga samhällets nutida intresse och förhoppningar 
knutna till tätortsnära friluftsliv. 

Stadsnära landskap för naturmöten växer fram
Ett tidigt uttryck för stadsnära naturmöten var den så kallade jakt-
parken. Johan III anlade på 1500-talet en mindre sådan, medan den 
grandiosa jaktparken Djurgården tillkom på 1680-talet på initiativ 
av Karl XI. Den krävde mer än 2 mil av stängsel och höll som mest 
c:a 1500 hjortar (figur 1). Dess grundstruktur var ett skogs- och 



1. Kartan visar det 
stockholmska landska-
pet under sannolikt 
mitten av 1700-talet. 
Olika uttryck för 
synen på natur och 
fysisk aktivitet kom 
efterhand att speglas i 
olika former av bruk 
och omdaning av den 
närliggande naturen. 
Dessa finns knutna till 
de olika cirklarna och 
ovalerna som motsvarar 
följande områden från 
norr till söder: Ulriks-
dal, Haga-Brunnsviken 
och Djurgården. Den 
vita cirkeln inom Djur-
gårdsovalen motsvarar 
området kring Fiskar-
torpet. Längst i söder 
är Nackareservatet 
markerat.
Utsnitt ur Charta 
Öfwer Stockholms 
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jordbrukslandskap som delvis omdanades för att underlätta för den 
jakt som markerade status, gav föda och spänning, samt höll de som 
jagade i god form. Det senare var en inte oviktig del av förvarsbe-
redskapen i ett allt annat än fredligt Europa. Därför finner vi också 
jaktparker intill många av Europas huvudstäder. 

Nästa exempel på att landskapet förändrades är den stora träd-
gårdsanläggningen för slottet Jacobsdal (nuvarande Ulriksdal, 
figur  1). Den skapades av Jacob De la Gardie under 1600-talets första 
hälft, och fick alla de kännetecken som kan knytas till den tidens 
natursyn och skönhetsideal. Den var symmetriskt ordnad med en 
mittaxel, och på ömse sidor om den låg olika dekorativa gröna ele-
ment. Allt var format av människan, allt var fjärran vild natur, allt 
uttryckte makt och kontroll över naturen.

Under 1700-talet hände så något märkligt. En negativ syn på 
vild natur, vars ursprung är knuten till agrartidens uppdelning i 
odlad och vild natur, började balanseras av en motbild. Den vilda 
naturen gavs alltmer ett positivt egenvärde. Under senare delen 
av 1700-talet började så kallade engelska parker skapas i den nya 
natursynens anda. I dessa parker fanns ingen symmetri, där hand-
lade idealet istället om att förstärka naturlandskapets inneboende 
skönhet och att bejaka växelspelet mellan vild och gestaltad natur. 
Detta är parker vars idé bygger på rörelse. Föga kunde avläsas från en 
plats. Nej, promenader krävdes för att ta del av upptäcktens sötma. 
Och promenaderna gick längs slingrande gångar vilket bidrog till 
ständigt skiftande utblickar. Någon tydlig gräns mot det omgivande 
landskapet fanns ej. Med siktlinjer ut i omgivningen bejakades istäl-
let naturens storhet och gränslöshet, den som kunde frigöra fantasin 
och bidra till att skapa en känsla av oändlighet. Den nya tidens 
natursyn hade alltså fört idealet långt bort från 1600-talets sym-
metriska barockpark.

Gustav III hade, med sin väl utvecklade estetiska känsla, fun-
nit en plats nära staden som han uppfattade som väl lämpad för 
parker i enlighet med den nya natursynen. Platsen var landskapet 
kring sjön Brunnsviken (figur 1). Med trädgårdsarkitekten Fredrik 
Magnus Pipers hjälp formades engelska parker som fick namnen 
Haga, Bellevue, Frascati och Tivoli, vilket speglar samtida kulturella 
influenser från Frankrike och Italien. 
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De nya strömningarna påverkade efterhand stockholmarnas 
naturmöte. Vi känner till det genom utsagor som gäller beteenden, 
bild- och parkkonsten samt litteraturen. Stadsborna började söka 
sig ut från stadens ordnade natur, ut i den omgivande nära naturen. 
Närmast var det Djurgården som kom att stå i fokus, och en av 
stadens invånare, Carl Christopher Gjörwell, uttryckte sig så här 
år 1794: 

»När jag går en eller annan gång i Alléen fram och tilbaka i 
Kongs-Trägården, så är ögat redan trött av denna Konstens Rike, 
medan jag aldrig känner saknad, mindre ledsnad, nej medan jag 
njuter förnyade, alt mera lifvade känslor, under framflytande på 
Djurgårdsviken, under gående uti Parken omkring Fiscare-torpet 
och vid Skuggan.«

Carl Michael Bellman omfamnade på ett lysande sätt den nya natur-
synen i sina epistlar och dikter, och vi kan än idag identifiera oss med 
hans epistel 33 när fader Movitz vid överfarten från Gamla stan till 
Djurgården basunerar ut: »Stolta stad!/Jag nu glad/förglömmer ditt 
prål/ditt buller, larm och skrål/dina slott och torn./Movitz, blås i 
ditt horn!« Behovet av naturen som rekreationsmiljö för stadsborna 
hade därmed fått ett musikaliskt uttryck som har blivit något av en 
»evergreen«. 

Det oorganiserade friluftslivets startpunkt i Sverige kan knytas till 
denna tid. Och om vi ska utse en friluftslivets födelseplats i Sverige så 
är det markerna kring Karl XI:s fiskartorp vid Husarviken på Norra 
Djurgården (figur 1). Det var den miljön som Bellman i epistel 71 
besjöng som »gudomlig att beskåda«. Vi möter ett annat omdöme 
om samma plats när skulptören Johan Tobias Sergel år 1779 hade 
kommit hem från sin långa vistelse ute i Europa. Då frågade Gustav 
III honom om han »hade sett många ängelska trädgårdar«. Sergels 
svar löd »Jag hade sett den vackraste ängelska trädgård för mera än 
12 år sedan, innan jag reste ur Sverige. Ers Maj:t eger den på sin 
egendom, det vackra Fiskaretorpet på Djurgården.«
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Om hur den stadsnära naturen brukades 
Stadsborna i Stockholm hade med jaktparken Djurgården, barock-
parken i Ulriksdal och de engelska parkerna runt Brunnsviken fått 
ett stadsnära landskap som var vackert, varierande och storslaget. 
Genom den nya natursynen blev detta landskap i sin helhet av 
intresse för stockholmarnas naturmöte. Och det blev tidigt tillgäng-
ligt för allmänheten. 

Vad vet vi då om hur och av vilka detta område har nyttjats under 
århundradena? Några systematiska studier som täckt in hela områ-
det och följt nyttjandet över tid finns ej. Men genom att kombinera 
olika källor kan man vara säker på att området genom åren har varit 
välbesökt. Ett exempel på sådana uttryck finner vi i ett citat ur ett 
utlåtande från en kommission år 1793: 

»Utom detta hinder emot Djurgårdens fördelning och upplå-
tande till enskilda personer anse kommitterade jämväl den omstän-
digheten förtjäna övervägande att Stockholms stads innevånare 
därigenom skulle betagas promenaderna på denna lustpark som 
de hittills både till förmån för hälsa och såsom ett tidsfördriv haft 
tillåtelse nyttja.«

Bakgrunden till detta citat var att Gustav III hade upplåtit djur-
gårdsmark till två kungen närstående privatpersoner. En av dessa 
platser var just friluftslivets födelseplats på Norra Djurgården. 
Efter kungens död 1792 tillsattes en kommission som påpekade att 
Djurgården ingick »bland kronans omistliga tillhörigheter« och på 
grundval av dess förslag drogs upplåtelserna till de båda privatper-
sonerna in. 

För att komma närmare brukandets skiftande karaktär med tiden 
ges här några bilder knutna till en plats med särskild betydelse-
full koppling till friluftslivets historia, nämligen Fiskartorpet. Det 
är känt att dessa marker bland annat nyttjades för skidåkning på 
1870-talet. Och när »Sällskapet för befrämjande av skolungdomens 
fria lekar« bildades 1883 ordnades skidutflykter dit under ledning 
av skidlöpare från norska gardeskompaniet i Stockholm. Här ägde 
även de första skolungdomstävlingarna på skidor år 1886. När så 
»Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige« (idag: Frilufts-
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främjandet) bildades år 1892 ägnade den stor kraft åt att skapa en 
skidanläggning där. Även den gavs namnet Fiskartorpet. En första 
nybörjarbacke för backhoppning tillkom på 1890-talet, en mellan-
backe år 1900 och 1904 invigdes en som kunde mäta sig med den 
vid Holmenkollen utanför Oslo. I olika steg utvecklades anlägg-
ningen, bland annat med en skidstuga. 1927 uppfördes ett hopptorn 
i form av en byggnad. Dit förlades Svenska Skidmuseet 1928, och 
vid den tiden hade även en friluftsgård byggts (figur 2). Verksam-
heten bestod sedan 1892 av såväl backhoppning, längdåkning som 
skidturer. Från 1907 var tävlingarna även öppna för flickor. Den 
årliga Fiskartorpsdagen var något av främjandets högtidsdag med 
tävlingar för både ungdom och äldre i skidlöpning och backhopp-
ning. Dessa var en stor attraktion bland stockholmarna och år 1936 
kom så många som 20  000 åskådare.

I slutet av 1920-talet var det tydligt att ambitionerna breddades. 
Främjandets styrelse hoppades då att det utvecklade Fiskartorpet 
»skall bliva ett centrum för Stockholms skididrott i första rummet 
men även för skolungdomens allmänna idrott under höst och vår.« 
En beskrivning av verksamheten från 1930 antyder också platsens 
vidare betydelse: 

2. Backhoppning 
vid Fiskartorpet på 
Norra Djurgården 
år 1929.
Bild hämtad från 
boken Djurgården i 
ord och bild, av Kay 
G. Englund.



244

»Kan Skidfrämjandet locka ut ung och gammal till flitigt, här-
dande vinteridrottsliv vid Fiskartorpet, då är avsikten med Fiskar-
torpsanläggningarna vunnen. Ett flitigt utnyttjande av densamma 
är den bästa belöningen för det myckna stora och till största delen 
helt frivilliga arbete, som nedlagts vid anläggningarnas nyskapande. 
Vintertid stå instruktörer i skidlöpning gratis till ungdomens och 
till idrottsmännens förfogande. Likaså utlånas backskidor gratis 
till fattiga barn. Alltsedan 1923 har föreningen erhållit bidrag från 
Stockholms stad för skötseln av ungdomens skidbackar och för ung-
domens handledning. Till sist må framhållas, att hela anläggningen 
utomordentligt väl ägnar sig såsom lek- och idrottsplats även höst 
och vår. Så söka sig dessa årstider tusentals barn under lärares led-
ning till Fiskartorpet, där de sysselsättas med orienteringsövningar, 
stafett-, terräng- och snitsellöpningar, bollekar m.m. Erforderlig 
idrottsmateriel står gratis till förfogande.«

Samma år anges i främjandets årsberättelse att 19  800 ungdomar 
hade besökt anläggningen under skolåret, och det antyds att detta 
stora antal kunde förklaras av »de nya idrottsdagarna inom vissa 
läroanstalter.« 

Det offentliga samhällets intresse för friluftsliv var mycket påtag-
ligt under 1930-talet. Detta uttrycktes också i inköp av mark för 
friluftsliv nära tätorter. Norr och öster om Stockholms innerstad 
fanns inget behov av det tack vare det flerhundraåriga kungliga 
intresset för dessa marker. Detta faktum motiverar en utvikning från 
vårt fokus på Norra Djurgården för att kort belysa vad som hände i 
ett annat väderstreck. Stockholms stads politiker var framsynta vid 
denna tid och förutsåg bland annat stadens expansion söder om 
innerstaden. År 1939 menade Stockholms stads fastighetsnämnd 
att det fanns planer som var av »utomordentligt intresse för stadens 
befolkning«. Även stadskollegiets friluftskommitté välsignade dem. 
Då togs ett beslut: »Som huvudsakligt skäl för köpet anföres stadens 
intresse av att ifrågavarande egendom för framtiden bibehålles som 
ett för stadens befolkning tillgängligt fri- och naturområde.« Där-
med blev Nackareservatet stockholmarnas egendom (figur 1). Det 
kan samtidigt nämnas att Stockholms stad inte var ett framsynthe-
tens undantag. År 1940 rapporterades att 25 städer hade eller var i 
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färd med att förvärva markområden för att inrätta friluftsreservat. 
Nackareservatets tillkomst var således i tidens anda. 

Åter till Norra Djurgården och Fiskartorpet. Efter andra världs-
kriget förändrades friluftslivets förutsättningar genom inte minst 
bilarnas snabbt växande antal. Främjandets kampanj »Kul på hjul« 
med cykeln i fokus ersattes snart med »Ut i naturen - bilburen«. Nu 
ökade intresset för de möjligheter bilen gav. Fjärrlandskapen kom i 
fokus på de nära landskapens bekostnad. Utrymmet för Fiskartorpet 
i främjandets skrifter tonades ned. Detta kan även förklaras med 
att främjandet efterhand helt släppte organiserandet av tävlingar till 
Svenska skidförbundet. Men en ambition att »pånyttföda« Fiskar-
torpet fanns. När främjandet vid femtiotalets början inledde en 
utbildning av lärare för skidskolor för barn, och 1953 fick tillstånd 
att anlägga en slalombacke vid Fiskartorpet, ja då trädde en ny era 
snart fram. Vid den nya backen organiserade man skidskolor för 
barn och ungdom från mitten av femtiotalet. På 1970-talet kom 
dock en serie »gröna vintrar« och därefter har snötillgången blivit 
allt osäkrare och till slut stängde skidliften. 

Tiden efter andra världskriget påverkade även på andra sätt nytt-
jandet av landskapet vid Fiskartorpet. När Linggymnastiken började 
avvecklas på 1950-talet skapades ett utrymme för nya aktörer och 
verksamheter med motionsinriktning. Samtidigt började kropps-
övningskulturen och dess utbildningar vetenskapliggöras genom 
fysiologisk forskning som till stor del var inriktad på olika aspekter 
av konditionsträning. En av denna forsknings främsta företrädare 
var Per-Olof Åstrand vid Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet 
(numera Gymnastik- och idrottshögskolan). Han var tidigt knu-
ten till Skid- och friluftsfrämjandet och bidrog till att främja kon-
ditionsträningen genom att lansera motionsspåret, även benämnt 
som sågspånsslinga. Idén beskrevs 1957 och kom senare att ingå i 
Naturvårdsverkets råd och riktlinjer för motionsanläggningar. På 
1960- och 70-talen anlades en stor mängd av dessa motionsspår 
för löpning och längdåkning i hela Sverige (figur 3, nästa sida). I 
terrängen kring Fiskartorpet tillkom tre olika motionsspår. Vid det 
spår som passerar själva Fiskartorpet finns även en plats med red-
skap för styrkeinriktad gymnastik utomhus, också det i linje med 
Åstrands tankar kring motionsspårens roll. Men redan innan dessa 
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3. Idén om att anläg-
ga särskilda motions-

spår i tätortsnära 
naturmiljöer utveck-

lades av fysiologen 
Per-Olof Åstrand på 

1950-talet. Ett stort 
antal spår anlades 

i Sverige under 
1960-och 70-talen. 

Teckning från skrif-
ten Hälsa och kon-
dition, av Per-Olof 

Åstrand.
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spår hade anlagts inbjöd främjandet 1957 till den nya tidens trä-
ning. I dess tidskrift »I alla väder« publicerades följande uppmaning 
vid ett flertal tillfällen: »Vi motionerar i Fiskartorpsterrängen. Lätt 
konditionsträning med bastu eller dusch.« Denna träning ersattes 
vintertid med skidgymnastik. 1979 byggdes en ny motionsgård vid 
Fiskartorpet, allt i samklang med att främjandet då sedan många år 
hade en särskild motionskommitté och bedrev stora motionskam-
panjer under mottona »Hålliform« och »Gå, lunka, löp«. 

Nyttjandet av motionsspåren kring Fiskartorpet har följts under 
åren 1977, 1989 and 1996 genom observationsstudier av frilufts-
forskaren Lars Kardell. År 1977 fann han endast enstaka grupper 
av förskolebarn, medan en klar ökning av dem noterades 1996 då 
20 % av besökarna under dagtid var förskolebarn. Detta speglar 
sannolikt Friluftsfrämjandets framgångsrika satsning sedan 1985 
på »I ur och skur«– samt »Mulleförskolor«, och att dessa även har 
påverkat andra förskolors verksamhet. En motsatt trend noterades 
emellertid bland vuxna under samma tidsperiod. Det beräknade 
antalet besökare sjönk med 36 %, främst beroende på att antalet 
joggare och gående minskade. Det beräknade antalet joggingturer 
per år längs spåren gick ned från 72  000 till 43  000 mellan 1977 och 
1996. Delvis kan nog detta förklaras av en allmän trend under senare 
decennier med ett skifte inom motionskulturen från utomhus- till 
inomhusaktiviteter i form av främst styrketräning och aerobics på 
olika gym, inte sällan i privat regi. 

Nya perspektiv och nya aktiviteter, sekelskiftet 2000
Under 1990-talet började marknadsliberala strömningar alltmer 
prägla synen på samhällets roller i olika avseenden. Tanken var att 
reducera statens, landstingens och kommunernas engagemang i 
olika uppgifter och istället låta individen verka genom marknads-
krafterna för att lösa olika behov. Detta påverkade även synen på 
motionsanläggningar som ägdes eller fått driftstöd av kommunerna. 
Fiskartorpet som nu ägdes av Stockholms stad var inget undantag 
utan stängdes i mitten av 1990-talet och såldes år 2002 till privata 
entreprenörer. Av ekonomiska skäl har detta lett till att allmänheten 
inte längre kan nyttja anläggningen för sin motion.
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Andra brukare av Norra Djurgården har emellertid tillkommit 
genom storskaliga motions- och idrottsevenemang med ibland 
10-15  000 deltagare från ett stort antal olika orter. Exempel på det är 
Tjejmilen, Bellmanstafetten och Vårruset. Denna förändring kom i 
samband med den så kallade joggingvågen från USA under senare 
delen av 1970-talet, och inleddes med Stockholm Marathon år 1979. 
Den kan sägas reflektera en generell trend av kommersialisering och 
sportifiering av motionsutövandet, samt en »event«-kultur som byg-
ger på hög mobilitet och att deltagande i arrangemangen uppfattas 
ge ett distinktionsvärde, dvs. något som värdesätts och som skiljer 
en individ eller grupp av individer från andra och därmed bidrar 
till att skapa en relief åt identiteten. 

En annan ny brukargrupp utgörs av stavgångarna. Denna 
motionsform introducerades på 1990-talet och har snabbt vunnit 
i popularitet. Dess speciella värde, inte minst för äldre människor, 
är att balansen underlättas och att energiomsättningen är högre än 
vid normal gång. Kring millenniumskiftet har även en ny förete-
else vuxit fram vid Fiskartorpet, nämligen en motoriskt krävande 
äventyrsbana för en sorts »bicycle motor cross«. Bantypen benämns 
Northshore och skapades utanför den organiserade idrottens sfär 
av en lösligt sammansatt grupp kallad Freeriders in Stockholm. 
Northshorebanor är nytt som fenomen och finns idag på ett antal 
ställen i västvärlden (figur 4). Likaså kan man notera nya specia-
liserade spår för en i slutet av 1900-talet ny och mycket spridd 

cykeltyp, nämligen mountainbike. Initiativet 
kommer från Fiskartorpet AB som också har 
byggt en skatebordramp i närheten av det gamla 
hopptornet. Detta har dessutom höjts med  
5 meter, och år 2008 planerades Junior-SM gå 
av stapeln i den klassiska backhopparmiljön. För 
att bredda verksam heten har man även inrättat 
Fiskartorpsladan vid Husar viken för kajak- och 
kanotsport.  

Är då exemplen på motionslopp och äventyrs-
banor av olika slag uttryck för friluftsliv? Kanske 
inte. Men de speglar att många uppskattar att 
vara fysiskt aktiva ute i naturen och att formerna 

4. Northshorebanan 
vid Fiskartorpet  

år 2003.  
Foto: Dane Thomas. 
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växlar beroende av bland annat trender, föreningars initiativ, kom-
mersiella krafter, tillgång på anläggningar och samhälleligt stöd.

Hur landskapet kring friluftslivets födelseplats kommer att bru-
kas i framtiden är idag en öppen fråga. Stockholms stad har länge 
haft omfattande planer på bebyggelse i området. En alternativ 
planering initierad av medborgargrupper har sökt illustrera hur 
området istället kan utvecklas för friluftslivets och idrottens behov. 
Utfallet av denna kraftmätning kommer att bli ett nytt kapitel i 
områdets historia (figur 5).

Avslutningsvis, flera studier av nyttjandet av olika grönområden 
inom Stor-Stockholm har genomförts sedan 1970-talet. De visar att 
de flesta besökare kommer från arbetsplatser eller bostäder som lig-
ger på gångavstånd, vilket förklarar varför Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården är det mest besökta grönområdet i regionen, och 

5. Medborgarplanering  
utförd av landskapsarki-
tekten Sture Koinberg  
för området intill frilufts-
livets födelseplats på  
Norra Djurgården. Från:  
www.nationalstadsparken.se
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därmed även torde vara det mest besökta i Sverige. Länsstyrelsen 
i Stockholms län beräknade att det år 2003 var 170  000 av länets 
drygt 1,8 miljoner invånare som har detta grönområde som det som 
de besöker oftast i länet.

Skydd av tätortsnära natur
Tanken att ge det gröna historiska landskapet kring Stockholms 
innerstad ett särskilt skydd fanns redan i början av 1900-talet. Det 
hade då alltmer börjat betraktas som en exploateringsresurs för 
bostäder, institutioner och försvarets behov. 1906 motionerade där-
för Sven Palme i riksdagen om att stoppa tomtupplåtelser på Södra 
Djurgården som hotade Djurgårdens egenskap av öppen park. Riks-
dagen påpekade att dessa tomtupplåtelser vore oacceptabla, men 
vidtog ingen särskild åtgärd. 1908 kom en ny motion i samma ärende 
och 1913 motionerade även Karl Starbäck, en förgrundsgestalt inom 
svenskt naturskydd. Starbäcks motion föranleddes av hot mot Norra 
Djurgården och han menade att där fanns »stora sammanhängande 
parkområden av, glädjande att säga, ännu ganska jungfrulig art. Men 
storstaden tränger även här på.« Bland skyddsmotiven i Starbäcks 
motion fanns landskapets skönhet, dess representativitet för äkta 
svensk natur, djurlivets värde samt naturens betydelse för befolkning-
ens psykiska och fysiska hälsa. Riksdagen uttalade då att Djurgården 
bör »i så stor utsträckning som möjligt bibehålles såsom naturlig 
park. En utredning om Djurgårdens bevarande tillsattes och blev 
klar 1917, men den följdes inte av några åtgärder. Detta möjliggjorde 
en fortlöpande exploatering av marken och det trots att riksdagen 
vid upprepade tillfällen under 1900-talet uttalade sig däremot.

I början av 1990-talet låg Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djur-
gården mitt i ett storstadslän med knappt 1,8 miljoner invånare. 
När kraftigt ökade fastighetspriser i slutet av 1980-talet stimulerade 
till omfattande exploateringsplaner i området (c:a 1 miljon kva-
dratmeter vilket motsvarar 100 stycken Hötorgsskrapor) kom en 
motreaktion i form av en folklig protest vars omfattning Stockholm 
aldrig tidigare hade erfarit. Riksdagsmän informerades om läget och 
skrev motioner i början av 1991. Deras mening var att nationella 
värden stod på spel och att dessa borde ges ett starkare skydd. Riks-
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6. Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgår-
den i Stor-Stockholm.
Karta från Reger-
ingens proposition 
94/95:3 Nationalstads-
parken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-
Djurgården.

dagens jordbruksutskott skickade ut motionerna på remiss. Svaren 
från myndigheter och ideella organisationer gav ett starkt stöd för 
skyddstanken. 

Hösten 1991 fick Sverige en borgerlig regering och centerpartiet 
fick ansvaret att leda miljödepartementet. Det för mark- och plan-
frågor ansvariga statsrådet, Görel Thurdin, bedömde hoten mot 
det aktuella parklandskapet som så allvarliga att de krävde ett väl 
grundat helhetsgrepp. Regeringen beslutade därför att kräva redo-
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visningar från de aktuella kommunerna, Stockholm och Solna, om 
hur de avsåg att i sin planering tillgodose friluftslivets, naturvårdens 
och kulturmiljövårdens intressen inom området. Detta skulle visa 
sig vara ett strategiskt viktigt beslut. Regeringen fick det underlag 
som den ville ha, och de många föreningar och enskilda individer 
som sökte värna området gavs en legitimitet. 

Det nya kunskapsunderlaget ledde till att flera exploateringspla-
ner slopades eller bantades. Därigenom banades väg för ett starkare 
skydd av området. Miljödepartementet bedömde att detta krävde 
en ny skyddsform. Genom en proposition som riksdagen gav sitt 
enhälliga stöd beslutades att det historiska landskapet Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården skulle få skydd som nationalstads-
park från den 1 januari 1995 (figur 6). En ny lagparagraf infördes i 
naturresurslagens 3:e kapitel: »Området Ulriksdal-Haga-Brunnsvi-
ken-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.« I propositionen anges att »Med en 
nationalstadspark avses ett riksintresse som har stor betydelse för 
det nationella kulturarvet, för en tätorts eller tätortsregions ekologi 
och för människors rekreation.« 

Bildandet av nationalstadsparken skulle sannolikt inte ha åstad-
kommits utan ett starkt engagemang från många enskilda individer 
och ideella organisationer. Behovet av detta kan i sin tur sägas spegla 
friluftslivets försvagade ställning i den offentliga förvaltningen och 
samhällsplaneringen under 1980- och 90-talen. Inte ens Natur-
vårdsverket hade under 1990-talet längre något utpekat ansvar för 
friluftsliv. Den svaga ställningen för friluftslivet kan även avläsas 
i de underlag om friluftslivets intressen som regeringen fick från 
kommunerna. Det kunskapsmässiga stödet från naturvårdens sida 
för bevarande av området berodde nu istället helt och hållet på att 
olika inventeringar visade på en avsevärd biologisk mångfald och att 
ett stort antal av arterna fanns med på Artdatabankens nationella 
lista över hotade arter. 

Friluftslivets intressen fick istället lyftas fram av ideella krafter. 
Det främsta redskapet blev så kallad medborgarplanering. Denna 
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planeringsform bygger på att allmänheten eller ideella organisatio-
ner nyttjar professionella kompetenser inom planering, t.ex. arki-
tekter och landskapsarkitekter, för att med hjälp av dem utveckla 
och åskådliggöra den utveckling man skulle vilja se. I det aktuella 
fallet var det Kommittén för Gustavianska Parken som anlitade 
landskapsarkitekten Sture Koinberg i syfte att utveckla landskapet 
kring Brunnsviken för det tätortsnära friluftslivets intressen. Med-
borgarplaneringen presenterades i tre utställningar på Konstakade-
mien 1992, 1994 och 1996. Dessa bidrog till att tydliggöra områdets 
värden och utvecklingsmöjligheter inom »social naturvård«, dvs. 
en naturvård som har sin utgångspunkt i människors behov och 
intressen.

Läget vid sekelskiftet 2000
Man kan uppfatta att processen kring nationalstadsparken var något 
av ett undantag i 1990-talets Sverige. Men det goda exemplets makt 
är stor och sannolikt bidrog det till att väcka och katalysera ett 
intresse för tätortsnära naturmöten vid sekelskiftet. Ett exempel 
på det är att samma år som lagen om nationalstadsparker trädde 
i kraft tog dåvarande miljöministern, Anna Lindh, initiativ till en 
utredning om att inrätta fler nationalstadsparker i Sverige. Intresset 
var stort från många städer, och utredningen menade att det fanns 
motiv för dem i flera tätorter. Man föreslog också att i första hand 
borde nationalstadsparker inrättas i Uppsala och Trollhättan. Ett 
annat tecken på tidens värdesättande av den nära naturen utgörs av 
miljöbalken som kom 1999. I dess 3:e kapitel 6 § anges att »Mark- 
och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet 
av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas.«

När Kjell Larsson blev miljöminister uppfattade han ett behov 
av en förnyelse av miljöpolitiken. För det ändamålet ägde ett vik-
tigt möte rum år 1999 på Utö i Stockholms skärgård. En linje var 
att natur- och miljövården är beroende av allmänhetens stöd och 
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intresse, vilket i sin tur bygger på att allmänheten ska kunna få posi-
tiva naturupplevelser, och att den nära naturen är den tillgängliga 
naturen. Ett år innan hade idrottsutredningen föreslagit att idrot-
ten och friluftslivet skulle finansieras via skilda vägar. Detta ledde 
i sin tur till ett behov från det offentliga samhället att förhålla sig 
till friluftslivet och dess organisationer. Det första uttrycket för det 
kom i form av departementsskrivelsen »Statens stöd till frilufts-
liv och främjandeorganisationer«. För att förstå skrivningarna i de 
dokument från regeringen som beskrivs nedan är det även värdefullt 
att känna till att avsevärda folkhälsoproblem präglade tiden runt 
millenniumskiftet. Ökade nivåer av stress och utbrändhet samt 
fetma och dess följdsjukdomar ingick i denna problematik och allt 
större kostnader för sjukskrivning och förtidspensionering tyngde 
statsbudgeten. Politikens tyngdpunkt försköts därför till åtgärder 
för att söka komma till rätta med dessa problem. Det är mot denna 
bakgrund som regeringens skrivelse om naturvårdspolitik år 2002 
till riksdagen uttrycker att: 

»Kommunal naturvård och naturvård i tätortsnära områden är 
andra områden som bör stärkas. Naturvårdsinsatser görs också för 
att vi alla skall kunna nyttja och njuta av en rik och vacker natur. De 
flesta människor bor numera i städer och tätorter. Den tätortsnära 
naturen bör därför få betydligt större värde och betydelse vid pla-
nering. Naturvårdspolitiken lyfter fram detta som ett prioriterat 
område.«

Vidare anges att: 

»Befolkningskoncentrationen till vissa områden och regioner 
kommer med all säkerhet att fortsätta. Fysisk inaktivitet, såväl bland 
barn och ungdomar som bland vuxna, är ett växande folkhälsopro-
blem. Denna utveckling medför att den tätortsnära naturen och 
naturvården får en allt större betydelse för att kunna svara mot 
människors behov av grönområden – inom rimligt avstånd från 
bostäder – för friluftsliv, fritidsfiske och svamp- och bärplockning 
eller andra naturupplevelser.«
I linje med ovanstående pekades »Ökad fysisk aktivitet« ut i reger-
ingens folkhälsoproposition år 2002 som ett nytt målområde. Och 
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friluftsliv nämns i propositionen som en av de vanligaste formerna 
av fysisk aktivitet i Sverige. Närmiljöns betydelse för fysisk aktivitet 
och friluftsliv tas upp, och man menar: 

»Att upprätthålla goda förutsättningar för friluftsliv är ett relativt 
billigt sätt för samhället att investera i en god folkhälsa. Det finns 
samhällsekonomiska vinster i att bereda möjlighet för i princip alla 
som så önskar att utöva friluftsliv. Detta ligger i linje med viljan att 
prioritera förebyggande hälsovård.«

Regeringen följde senare upp sin naturvårdsskrivelse till riksdagen 
år 2002 genom att bland annat ge länsstyrelserna i länen med stor-
städerna Malmö, Göteborg och Stockholm i uppdrag att ta fram 
var sitt program för hur de mest värdefulla tätortsnära områdena 
för friluftsliv och naturvård skulle kunna ges varaktigt skydd och 
förvaltning. Det kan således ses som ett tecken i tiden att Stock-
holms stad år 2006 gav Nackareservatet skydd som naturreservat. 
Tidigare har området, namnet till trots, inte haft denna form av 
lagstadgat skydd.

Om detta intresse från samhällets sida håller i sig kan det tät-
ortsnära friluftslivet stå inför en renässans. Ändå finns det skäl att 
ställa sig frågan om det räcker med att en sektor inom staten, näm-
ligen primärt miljö- och naturvårdssektorn, söker verka för ett tät-
ortsnära friluftsliv. Flera studier talar till exempel för att skolan har 
abdikerat från sin tidigare ambitiösa roll att skapa förutsättningar 
för ett enkelt och nära friluftsliv. Till det bidrar det faktum att 
friluftsdagarna är få och inte längre obligatoriska. Kanske kommer 
dock behovet av en hållbar utveckling och klimatkrisen bidra till 
ett resurssnålt friluftsliv som nyttjar den tätortsnära naturen för 
naturupplevelse och motion liksom för upptäckter av rikedomen i 
det nära och lärandets möjligheter i dessa miljöer.
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Litteratur
Beskrivningar av det historiska friluftslandskapet Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djur-
gården och referenser till de i texten angivna citaten finns i Peter Schantz’ kapitel »Det 
historiska landskapets kulturvärden. Hur kan beskrivningarna utvecklas?« i National-
stadsparken – ett experiment i hållbar utveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning 
och utvecklingslinjer, Lennart Holm & Peter Schantz, red. (Stockholm: Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, 2002). Att Djurgården besöktes av 
många vid 1800-talets början beskrevs även av Johann Georg Filius Eck i Reisen in 
Schweden (Leipzig, 1806). Hur konstnärer har fångat naturen intill Stockholm under 
skilda epoker har beskrivits av Pontus Grate och Eva Nordenson i Från Ulriksdal till 
Bellmansro: konstnärer i Nationalstadsparken under 300 år (Stockholm: Carlsson, 1998). 
Uppgifterna om Fiskartorpets historia under 1800-talet fram till mitten av 1900-talet 
bygger dels på uppgifter från Föreningens för skidlöpningens främjande i Sverige pro-
gram för olika vintrar under 1890-talet, samt på dess styrelses årsredogörelser som finns 
i dessa program samt i årsboken På Skidor, dels på olika kapitel i årsboken På Skidor 
åren 1900-1970 samt artiklar och meddelanden i tidskriften I alla väder åren 1947–1958. 
Citatet om verksamheten vid Fiskartorpet år 1930 är hämtat ur Djurgården i ord och bild 
av Kay G. Englund (Stockholm: Rekolid, 2000). Hur den ökade fritiden och bilinne-
havet påverkade synen på var friluftsliv lämpligen äger rum belyses i Morgontidningens 
ledare den 8 oktober 1956. Idén om motionsspåret beskrivs i två texter av P.-O. Åstrand: 
’Per-Olof Åstrand dukar ett motionsbord’, Svensk Idrott 1957, s. 320–321; samt ’Histo-
riska aspekter på fysisk aktivitet’, Svensk Idrottsforskning 2000, 4:4–9. Ett exempel på 
Naturvårdsverkets skrifter om motionsspår är Motionsanläggningar: byggnader och spår 
(Stockholm: Statens Naturvårdsverk RR 1978:2, 1978). Nyttjandet av motionsspåren 
på Norra Djurgården finns beskrivet av Lars Kardell i, Anteckningar om friluftslivet på 
Norra Djurgården 1975-1996. Rapport 75 (Uppsala: Institutionen för skoglig landskaps-
vård, Sveriges lantbruksuniversitet, 1998). Det sena 1900-talets motionskultur bland 
ungdomar belyses av Maria Westerståhl och medförfattare i »Secular trends in sports: 
participation and attitudes among adolescents in Sweden from 1974 to 1995«, Acta 
Pediatrica 92:602–609, 2003. Beslutet att sälja Fiskartorpet togs av Stockholms stads 
gatu- och fastighetsnämnd, se protokoll från januari 22, 2002, § 41. Exempel på mass-
arrangemang som nyttjar Norra Djurgården finns beskrivna på: www.bellmanstafetten.
se/start/index.cfm. Uppgifterna om Fiskartorpet kring millenniumskiftet 2000 bygger 
på författarens intervju med entreprenören Wille Winell vid Fiskartorpet AB den 8 
januari 2008. Johan Arnegård beskriver aspekter av friluftslivets nutida sportifiering i 
avhandlingen Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola (Stockholm: HLS Förlag, 
2006). Referat av olika studier som beskriver hur nutida svenskar ser på att vara ute i 
naturen finns i kapitlet »Landskap för rörelse och hälsa« i boken Nationalstadsparken 
– ett experiment i hållbar utveckling nämnd ovan. Planer för hur Stockholms stad har 
velat omforma Fiskartorpsområdet beskrivs av Ulf Sandell i boken Det nya Stockholm, 
Samfundet S:t Eriks årsbok 1991/92, (Stockholm: Samfundet S:t Erik, 1992). En alter-
nativ medborgarplanering för området finns på: www.nationalstadsparken.se/planer/
visioner_hjorth_husarviken.html. Hur olika områden i Stockholmsregionen nyttjats 
belyses av Kardell, L. & Pehrson, K. i Stockholmarnas friluftsliv: vanor och önskemål: en 
enkät- och intervjustudie. Rapport 13, (Uppsala: Avdelningen för landskapsvård, Sveri-
ges lantbruksuniversitet, 1978). Även Länsstyrelsen i Stockholms län beskriver detta i 
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Rapport 2004:23, Så använder vi naturreservaten. Resultat från en enkät till 1000 hushåll 
i Stockholms län 2003. 

Beskrivningen av motioner i riksdagen under det tidiga 1900-talet är hämtad ur Betän-
kande angående Djurgårdens bevarande som park, avgivet av särskilt tillkallade sakkunniga 
och lämnat till finansministern 1917. I Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10, 
(Stockholm: Riksdagen) beskrivs olika uttalanden mot exploatering av parkområdena 
från riksdagen under 1900-talet. I ovan nämnda skrift om Nationalstadsparken finns flera 
kapitel som behandlar nationalstadsparkens uppkomst, lagstiftningen samt implemen-
teringen av lagen. Ett citat är från regeringens Proposition 1994/95:3 Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Medborgarplaneringen för friluftsliv beskrivs 
av Lennart Holm »Tre slag för den Gustavianska Parken« Landskap-Utblick 1:46–51, 1996 
samt av Sture Koinberg i »Drömmen om Haga« i Ekoparken. Nationalstadsparken Ulriks-
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (Hallerdt, B., red., Stockholm: Samfundet S:t Erik, 
1995). På www.nationalstadsparken.se beskrivs flera av exemplen på medborgarplanering 
för friluftsliv. Etnologen Ulf Stahre beskriver stadsmiljörörelsen i Stockholm under 
1990-talet i boken Den gröna staden. Stadsomvandling och stadsmiljörörelse i det nutida 
Stockholm, (Stockholm: Atlas, 2004). En annan källa är Haga-Brunnsvikens Vänners 
tidskrift Hagabladet. Inom ramen för FN:s studie Millennium Ecosystem Assessment 
har ett antal studier behandlat nationalstadsparken, däribland Henrik Ernstsons licen-
tiatavhandling The Drama of Urban Greens and Regimes: Social Movements and Ecosystem 
Services in Stockholm National Urban Park (Stockholms Universitet, 2007). Att stadsnära 
natur kan ha höga naturvärden beskrivs i rapporten Nationalstadsparkens ekologiska infra-
struktur. (Stockholm: Stockholms stadsbyggnadskontor, Strategiska avdelningen, 1997). 
I SOU 1996:38 Nationalstadsparker. Slutbetänkande av utredningen om nationalstadsparker 
presenteras en analys över områden som lämpar sig som nya nationalstadsparker i Sve-
rige. Regeringens skrivelse till riksdagen, Skr 2001/2002 En samlad naturvårdspolitik samt 
regeringens Proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan citeras. I departementsskrivelsen 
Ds 1999:78 Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer ges en bakgrund till 
friluftslivets och naturvårdens förändrade ställning. Friluftsrörelsen ställning i förhål-
lande till idrottsrörelsen beskrivs i SOU 1998:76 Idrott och motion för livet: Statens stöd 
till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer: Betänkande av Idrottsutredningen. Det 
omnämnda regeringsbeslutet är Regeringsbeslut I.3, 2002-06-27, M2002/2284/Na Uppdrag 
om tätortsnära områden av särskilt värde för friluftsliv och naturvård. Stockholms stads 
kommunstyrelses beslut om att inrätta ett naturreservat inom Nackareservatet framgår av 
dess Utlåtande 2006: RII (Dnr 304-1835/2006) Inrättande av naturreservatet Nacka reservatet 
i Stockholms stad. Skolans förändrade roll för friluftsliv belyses av Erik Backman i Mellan 
nytta och nöje (H. Larsson & K. Redelius, red., Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) lik-
som i licentiatavhandlingen Teaching and learning friluftsliv in physical education teacher 
education (Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 2007). 
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