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På en slätt i Australien reser sig ett rödfärgat berg – Ayers

rock – i skarp kontrast till det omgivande landskapet. För

aboriginerna är det en religiös symbol. I Virginia på den ame-

rikanska östkusten finns ängar och skogspartier som var

slagfält under det amerikanska inbördeskriget. Inga fysiska

spår av mänsklig aktivitet minner om den roll som platserna

har spelat eller spelar. Ändå är de självklara kulturmiljöer i

respektive land. I Sverige har denna typ av kulturmiljöer

länge varit en okänd kategori (12). Det beror inte på att vi

saknar miljöer av detta slag, utan på de dominerande förhåll-

ningssätten inom den antikvariska sektorn (se 3 och 27). Att

det finns ett behov av förändringar synes vara en uppfattning

som är spridd och har påtalats en längre tid (12, se 27).  

Det finns ett motsvarande behov av utveckling av värdebeskriv-
ningar, bl.a. för den fysiska planeringen. I de båda exemplen
ovan är de kulturella laddningarna starka, relativt enkla och
gripbara. De rör aspekter som är centrala i mänsklighetens his-
toria – religion och krig. Men en plats kulturella dimensioner
kan vara mer komplexa och svårfångade. I en tidigare studie om
landskaps kulturvärden presenterades en modell av relationen
mellan människan och landskapet (kapitel 8). Modellens syfte
var att fungera som en ”arena” för utveckling av värdeanalyser.
Så angavs t.ex. olika former av källor som i sig kan vara värde-
fulla men även ge synergieffekter. 

Denna studie knyter an till problemområdena i den tidigare stu-
dien (kapitel 8), till vilken hänvisas för en fördjupad bakgrund, och
söker stimulera till en utveckling av värdebeskrivningar genom att: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

del 1. tillämpa modellen och med exempel från olika former av
källor skapa en bild av immateriella värden knutna till området
vid Albanoberget utanför Stockholm, 

del 2. sätta in Albanoområdet i ett större sammanhang i syfte
att få ett tydligt stöd för den fysiska planeringen och 

del 3. ange innehåll i kulturmiljöbeskrivningar knutna till
detaljplaner med omfattande exploateringsprojekt i det aktuella
området samt kommentera beskrivningarna i relation till vad
som framkommer under del 1 och del 2.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Den plats som studien behandlar ligger inom nationalstadspar-
ken (21) vars skydd numera stadgas i miljöbalken (4 kap, 7 §).
Lagen anger att intrång ej får ske i parklandskap och naturmiljö
samt att det historiska landskapets natur- och kulturvärden ej
får skadas (för definition av historiskt landskap se 27). I områ-
det finns emellertid potentiella inbördes konflikter mellan olika
kulturvärden. Området ställer därför höga krav på kulturmiljö-
beskrivningar som underlag för den fysiska planeringen och är
därmed av principiellt intresse för denna typ av studier. 

Studien har tidigare publicerats i Kulturmiljövård nr 4, 1997.
Vid den tidpunkten hade de detaljplaner som studien avser ej
förverkligats och den text som följer speglar därför det tillstån-
det. 

del 1: Albano och dess berg

I figur 1 visas Albanoområdets läge vid södra Brunnsviken norr
om Stockholms innerstad. Bilden i figur 2 är tagen från kungli-
ga begravningsplatsen vid Haga och visar landskapsrummet vid
Albano med Albanoberget, även kallat Roslagstullsberget, till
höger. Landskapsrummet avgränsas i öster av Lill-Jansskogen
inom Norra Djurgården. Uppe på Albanoberget ligger f.d.
Roslagstulls sjukhus. Den gamla överläkarbostaden framträder
på bergets norra spets. I mitten av området syns en renhåll-
ningsstation uppförd i slutet av 1980-talet. Albano är, som fram-
går av bilden, ett sargat landskapsrum. Men dess egenskaper
som rum i form av en öppen volym och avgränsande väggar är i
allt väsentligt intakta.

figur 3 visar landskapsrummet vid Roslagstull med den
engelska parken Bellevue, Albanoberget och Brunnsviken i fon-
den. Här ligger entrén till Stockholm från Roslagen. 

Berget som på 1700-talet blev Stockholms Albanoberg upp-
märksammades på 1600-talet som ett hinder för bönderna att ta
sig över på väg till Stockholm. De reste krav på en ny dragning
av vägen från Roslagen och så blev det. En del av södra
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FIGUR 1. Karta över södra
Brunnsviken, Norra Djurgården

och Stockholms stadsfront vid
Norrtull och Roslagstull. Albano

och Albanoberget (även kallat
Roslagstullsberget, på kartan angi-
vet som Roslagsberget) ligger norr

om Roslagstull. Områdets
placering i parken framgår av 

kartor och flygbilder i appendix. 

FIGUR 2. Landskapsrummet vid
södra Brunnsviken med Albano och

Albanoberget i fonden. Bilden är
tagen från Kungl. begravningsplat-

sen. Till höger i bilden ligger
Bellevueparken, till vänster syns

Kräftriket. Den gula byggnaden till
vänster om Albanoberget planeras

nu att rivas och ersättas med en 210
m lång och 25 m hög  byggnad i

väsentligen samma längsriktning.
Volymen på 35.000 kvm motsvarar

3.5 Hötorgshus. 

FIGUR 3. Landskapsrummet vid
Roslagstull. Till vänster Bellevue,
till höger Albanobergets förkast-
ningsbrant och i fonden Brunns-
viken. Bakom sig har fotografen

stenstadens front med dess kom-
pakta kvarter. I förkastningsbran-

ten planerar man att anlägga två
tunnelmynningar med utstickande

betongrör för Norra länken. På
skrå längs branten planeras en c:a

200 m lång gång- och cykelväg över
tunnelmynningarna.

FIGUR 2.
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FIGUR 1.

FIGUR 3.



Brunnsviken fylldes ut och 1702 var den nya sträckningen klar,
den som rundar berget vid Roslagstull (24). 

Bönderna såg sannolikt på detta berg som en av naturens
deformiteter. Vid denna tid hyllades den av människan kontrol-
lerade och nyttiggjorda naturen. Idealet, den klassiskt sköna
naturen, var det pastorala landskapet samt den balanserade och
symmetriskt ordnade trädgården, båda i skarp kontrast mot
berg och vild natur. Men den som föddes i början av 1700-talet
och fick leva ett långt liv skulle få uppleva en dramatisk förän-
dring i synsätt. En fundamental förskjutning i ideal ägde rum i
det västerländska samhället. Det moderna föddes. Konformitet
och konventioner byttes ut mot originalitet och individualise-
ring, vilket återspeglade sig i synen på naturen och estetiken.
Med ideal som ursprunglighet, naturlighet och äkthet blev berg
och vild natur något att identifiera sig med (se 11). 

Bildkonsten
Utan nämnda typ av förändringar skulle sannolikt inte resenä-
ren på Roslagsvägen år 1764 finna att vårt berg avbildades av en
tysk konstnär (figur 4). Hans namn var Jakob Philipp Hackert,
och resultatet av hans besök blev ett typiskt exempel på den pit-
toreska stil som uppstår som estetisk kategori under senare hälf-
ten av 1700-talet. Den fyllde gapet mellan det klassiskt skönas
harmoniska former och det sublimas estetik, som även den
framträder under 1700-talet och är knuten till en psykologiskt
laddad, storslagen natur. Utgångspunkten för det pittoreska har
beskrivits av idéhistorikern Karin Johannisson (11):

Vad som för konstnären framstod som omedelbart, dvs. intuitivt lockande motiv,

var inte det sköna i klassisk mening, utan det asymmetriska, sönderbrutna, vari-

erade. Just ”kantighet” (roughness) framhävdes som det fundamentala kriteriet

på pittoresk natur.... pittoresk natur stod i kontrast till det tama och ”leende”

landskapet. Pittoresk var tvärtom den dramatiska naturen: berg, klippväggar,

snårskog, skummande vattenfall...

Hackert överdriver bergens höjd i syfte att förstärka den pitto-
reska karaktären med dess dramatiska kontraster. Samtidigt
innehåller bilden spår av människor som gör att kontakten mel-
lan den vilda naturen och det människoskapade bibehålls. Även
detta är ett kännetecken för den pittoreska stilen. Hackert, som
skulle få sin biografi skriven av Goethe, var sannolikt den förste
som fångade detta berg som motiv. Målare som Johan Fredrik
Martin och Karl Nordström blev hans efterföljare. 

Parkkonsten

Idealet om balans och symmetri som det sköna hade alltså fått
konkurrens med det oregelbundna och oöverblickbara. Det var
inom dessa nya ramar som det engelska parkidealet föddes och
så småningom skulle ge vårt berg en ny roll. De nya landskaps-
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parkerna blev en sorts frihetssymboler som bejakade både den
vilda och den pastorala naturen.  Kontrasterna dem emellan
ingick i den konstnärliga idén, liksom tanken att parken var del
av ett landskap där frånvaron av skapade avgränsningar utåt,
t.ex. murar, markerade sammansmältningen med ”ren” natur
(se 11). Dessa grundläggande principers tillämpning i det aktu-
ella området har beskrivits av konsthistorikern Magnus
Olausson (20):

Brunnsvikenområdet utgör en enhet där varje enskilt landskapsparti bildar en ej

utbytbar del av helheten. Denna helhet präglas av en växling mellan kultiverade

parkpartier och ren naturmark. De främsta historiska kulturvärdena i området,

som är av helt överordnad art, utgörs av de under 1780-talet anlagda engelska

parkerna Haga, Bellevue och Tivoli, samtliga ritade av Fredrik Magnus Piper.

Denne trädgårdsskapare utgick alltid från topografiska särdrag och renodlade

dem ytterligare i de olika parkerna. Ett annat kännetecken var tydligt utsparade

siktlinjer med klart angivande av fondmotivet. Detta utgjordes inte sällan av en

höjdpunkt i terrängen. Ett dylikt exempel är Roslagstullsberget med Albano som

utgör fondmotiv till perspektivet vilket utgår från den stora pelousen i Hagapar-

ken. På detta vis ville Piper skapa känslan av ett gränslöst landskap med fria in-

och utblickar.  

Av Pipers plan för Haga går det också att läsa ut siktlinjer från
den sydligaste ön – den som numera är kunglig begravnings-
plats – till Albano, Bellevue och Generalsbacken vid Norrtull
(18). Albanobergets olika delar har för Bellevue som engelsk
park samma typ av roller som de har för Haga. De ingår alltså
även i Bellevues skyddsområde (19). 
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FIGUR 4. Jakob Philipp Hackerts 
lavering av dalgången 

vid Roslagstull från 1764. 



I den helhet som präglas av ”en växling mellan kultiverade
parkpartier och ren naturmark” fick terrängen vid Albano rollen
som naturmark. En idéhistorisk inblick kan bidra till en vikt-
ning av Albanoberget i det sammanhang som den engelska par-
ken skall ses. Karin Johannisson menar att den förändrade
synen på den vilda naturen förutsätter förskjutningar i en rad
grundläggande värdesystem och exemplifierar det med att (11):

Den innebär en gränsdragning mellan å ena sidan naturen betraktad som ett

passivt objekt för kultivering och materiell exploatering, å den andra som auto-

nom och levande källa för icke-materiell konsumtion. Medan den första aspek-

ten förutsätter att naturen ”rörs”, dvs. förändras av människan, att den därmed

fråntas ett egenvärde och berövas ursprunglig identitet, förutsätter den andra

omvänt att naturen förblir orörd, att den ges ett uttalat egenvärde och inte berö-

vas ursprunglighet i någon bemärkelse.     

Namngivningen 
Men vårt berg skulle få fler betydelser. Med namnet Albano
knyts an till Mons Albanus, det heliga Albanoberget utanför
Rom. Det blir därigenom ett berg laddat med minnen och asso-
ciationer (figur 5). Hur namngivningen gick till är i sina detal-
jer okänt. Men den speglar betydelsen av kontakterna med
Italien för den svenska kulturens utveckling under 1700-talet.
Mer direkt är den knuten till Gustav III:s italienska resa. Hur
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FIGUR 5. I bergsområdena öster om
den romerska kampagnan ligger de

klassiska tillflyktsorterna Albano,
Frascati och Tivoli. Samma ortnamn

fick landskapet vid Haga-
Brunnsviken efter 

Gustav III:s italienska resa.   



resenärerna såg på Albano antyds av ett brev från Adlerbeth den
31 januari 1784 (1): 

Änskönt jag ej fick tillfälle att se mig omkring vid Albano, förtjänar dock orten

att omnämnas. I nejden kring Rom åt öster och sydost, hafva de naturkunniga

anmärkt säkra spår af forna eldsprutningar. Tvenne sjöar, Lago di Albano och

Lago di Nemi, anses därstädes som kratrar af utbrunna vulkaner. Deras skapnad

och ämnet i de bergkransar, dem omgifva, förråda sådant upphof. Men om de

tillkommit genom en förödelse, fägna de nu ögat i stället genom behagliga utsik-

ter, dem målare med täflan välja till mönster för landskapstaflor. Vid den först-

nämnda sjön, som ock kallas Lago di Castello, ligger påfvens lustpalats, Castel

Gandolfo.

Var det den topografiska likheten med Brunnsviken (figur 6) –
berget och sjön – som lockade till namngivningen? Bidrog den
helige faderns lantställe därtill? Eller var det när kungen besökte
ruinerna av filosofen och statsmannen Ciceros Villa Tusculum, vid
en av Albanobergets kullar, som idén föddes (1)? Spelade Armfelts
och Gustav III:s besök hos ”en af de bästa landskaps målare”,
nämligen Jakob Philipp Hackert som nu var bosatt i Rom, någon
roll (2)? Samtalade de om hans bild av berget i Stockholm, och
fick de se hans bilder från det romerska Albano (se 29)?

Magnus Olausson har visat att det var Gustav III som gav
Bellevue dess namn sommaren 1783 (17). Det ligger därför nära
till hands att kungen hade minst ett finger med i spelet även när
det gäller namngivningen av Albano. När detta skedde är alltså
okänt, men genom ett brev från skriftställaren C.C. Gjörwell till
sin dotter år 1791 vet vi i alla fall att det italienska ortnamnet vid
den tiden hade slagit rot i den svenska myllan (9): 

Om alla dessa pastorala planer verkställas, så komma våra barn en gång vandra

på bara elyseiska fält alltifrån Lofön, öfver Karlberg, Haga, Fiskartorpet hit ut

till Valdemarsön, förbi Tivoli, Frescati och Albano. 
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FIGUR 6. Albanoberget med
Albanosjön sydost om Rom. 

Vyn är från påvens sommarresidens
Castel Gandolfo.



Litteraturen
Vyn från Brunnsviken mot Albanoberget flankeras av två staty-
er: Bellman vid Kräftriket och Strindberg på Bellevue. De sig-
nalerar ett litterärt landskap i vilket Albano och dess berg är en
del i en helhet. I denna helhet rör sig även författare såsom
Taube och Sjöberg i deras visor, Linnerhielm i sina ”Bref under
resor i Sverige” och Almquist tillsammans med områdets mest
särpräglade litterära gestalt, Tintomara, i ”Drottningens
Juvelsmycke”. 

De som, mig veterligen, närmast knyter an till Albano är
Bellman och Blanche. I ”Vålnaden” beskriver Blanche utblick-
arna från Bellevue: ”de härligaste utsikter såväl av Haga som av
Tivoli, Frescati, Albano med flera andra intagande sommarstäl-
len, vilkas lummiga lövkronor och täcka byggnader spegla sig i
den romantiska viken.” (5). Bellmanforskaren Olof Byström
menar att Kräftriket var en plats som Bellman tycks ha upp-
skattat i särskild grad. Fredmans epistel 80, ”Liksom en herdin-
na högtidsklädd...”, är en pastoral och miljöbeskrivning som
utspelar sig vid Första torpet i Kräftriket intill Albano. Men
Byström stödjer sig också på Bellmans beskrivning från 1793 av
sin egen likprocession som skulle ha som mål ett gravöl vid
Första torpet (6). Möjligen påverkades Bellman därtill av sin
vän kompositören Joseph Martin Kraus som 1792 hade valt
Tivoli vid norra Brunnsviken som plats för sin sista vila (26).
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Alfred Nyströms skulptur av 
Carl Michael Bellman vid 

Kräftriket – en plats av särskild 
betydelse för Bellman.



Begravningsplatsen
”Jag önskar icke bliva begraven i Riddarholmskyrkan utan i
naturen på något ställe där även min familj kan få sitt sista vilo-
rum.” Dessa ord av kronprinsessan Margareta är bakgrunden till
Kungl. begravningsplatsens placering vid Hagaparkens sydliga
udde nordväst om Albano (26). De återspeglar en person som är
såväl friluftsmänniska och -målare, som landskapsarkitekt och
förälder med intresse för naturen som pedagogiskt rum (15, 26).
För en fördjupad beskrivning av bakgrunden till områdets fri-
luftsgravar, se kapitel 7.

Bebyggelsen
F.d. Roslagstulls sjukhus på Albanoberget och f.d. Veterinärhög-
skolan vid Kräftriket (se figur 1) är närliggande bebyggelsemil-
jöer inom det s.k. institutionsbältet. Båda är småskaliga och har
en arkitektur som underordnar sig vegetationen. Sjukhuset pla-
cerades medvetet som en solitär bebyggelseenhet med hänsyn
till dess roll som epidemisjukhus. Hälsovårdsnämnden uttryckte
valet av lokalisering på följande sätt: ”Svårligen lärer en plats
med mera afsöndradt läge kunna upletas i Stockholms utkanter,
på samma gång som afståndet från talrikt befolkade stadsdelar
är måttligt”(38). En naturlig platsrelation hade också Veterinär-
högskolan med dess behov av djurhållning utomhus. 
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F.d. Veterinärhögskolan vid
Kräftriket.



Andra aspekter
Moderniteten skulle under 1800- och 1900-talen ge en annan,
mindre hänsynsfull historia till Albano. Efter en järnvägsdrag-
ning mellan stambanan och Värtahamnen genom Albano under
andra hälften av 1800-talet utvecklades området till en förslum-
mad ”edge city” med bl.a. verkstäder och lagerbyggnader. 

Detta till trots respekterades Albanoberget som enhet ända
fram till det sena 1980-talet. Då byggdes en renhållningsstation
vid dess norra sluttning (se figur 2). Bakgrunden var att
Stockholms gatukontor behövde flytta sin depå från
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Ruddammen söder om Roslagstulls sjukhus när man skulle
bygga bostäder där. Gatukontoret fastnade då för Albanobergets
sluttning som var helt avskuren och svårutnyttjad mark. Ansvarig
arkitekt vid Stockholms stads Byggavdelning kom att bli Lars-
Ove Hemström. Han har beskrivit miljön på följande sätt (40): 

Det var en ren vildmark, en fascinerade, närmast djungelliknande miljö med

bland annat björk, alm och lönn. Genom att det var en norrsluttning hade trä-

den växt sig väldigt höga och skapat en formidabel lövsal, befolkad av fåglar,

harar och rådjur. Det var en fantastisk kontrast när man kom dit från staden,

och jag kände att det var sorgligt att förlora en så fin miljö. Men jag kunde

inget göra. Planeringen hade, när jag blev inkopplad, redan gått långt. Och inga

röster hördes om vilka konsekvenser planerna skulle få för Haga-Brunnsviken-

området. Så plötsligt en dag var allt nedsågat och flismaskinerna tuggade träd

efter träd. 

Några år därefter skulle Albanobergets natur åter komma i
fokus för sin egen skull. I utredningar inför inrättandet av natio-
nalstadsparken karterades vegetationen på berget som en sprid-
ningsväg för hotade arter (31). Detta skedde 1992, samma år
som FN:s stora miljökonferens placerade biologisk mångfald
högt upp på agendan över globala miljöfrågor. Här anlades såle-
des ett biocentriskt perspektiv på naturen vid Albanoberget.
Därmed introducerades ett förhållningssätt till naturen vid
denna plats som på ett avgörande sätt var nytt. Det är för övrigt
intressant att notera att utredningen om naturvårdens intressen
i området helt och hållet hade en biocentrisk utgångspunkt (31).   

1995 blev Albano en del av nationalstadsparken. Ungefär sam-
tidigt lanserades förslag till omfattande byggprojekt i området (se

text nedan och figurtext 2 och 3). Som reaktion därpå blev
Albano under 1996 föremål för det som har kallats medborgarpla-
nering, dvs fysisk planering med utgångspunkt i en medborgar-
grupps värderingar, men utförd med hjälp av professionella kraf-
ter (landskapsarkitekter och arkitekter) (10). Målsättningen var
att visa hur behovet av ny institutionsbebyggelse skulle kunna för-
enas med en anpassning till landskapet (figur 7, 8).

I ett sentida förslag till byggnadsordning från Stockholms
stad (37) anges förhållningssätt till värden som är karakteristis-
ka för Stockholm och som berör Albanoberget: ”Förkastnings-
branternas tydlighet bevaras. Norrvända och vegetationsklädda
bergssluttningar och slänter behåller sin karaktär.”

Kommentarer
Denna sammanställning skall icke ses som ett försök till en
komplett beskrivning av områdets kulturvärden, utan mera som
en exemplifiering av värden som är nödvändiga att beakta vid en
beskrivning av området som kulturmiljö. Det går ändå att slå
fast att Albano och dess berg har så betydande immateriella kul-
turvärden att området utgör en kulturell höjdpunkt i det histo-
riska landskapet. 

FIGUR 7. Medborgarplanering för
landskapet vid södra Brunnsviken.

Skissen är utförd av landskapsarki-
tekt Sture Koinberg och arkitekt

Kjell Forshed på uppdrag av
Kommittén för Gustavianska

Parken. Planen syftar till ett helhets-
grepp för landskapet vid södra

Brunnsviken från området väster
om Norrtull och österut till och med

Albano. Skissen innehåller lösningar
för nya insititutioner inom Albano

som i sin placering och skala är
anpassade till landskapet.

Bebyggelsen är låg, uppdelad i min-
dre enheter och har placerats i

"skydd" av Kräftriket sett från det
stora landskapsrummet vid 

Haga-Brunnsviken. 

FIGUR 8. Perspektivskiss över land-
skapet vid södra Brunnsviken efter

en restaurering i enlighet med Sture
Koinbergs och Kjell Forsheds 

alternativa planering för 
institutioner vid Albano. 



del 2. Delen i helheten

Efter denna mer detaljerade genomgång av kulturhistoriska
aspekter i ett delområde är det nödvändigt att foga in delen i
helheten. Med det senare avses här nationalstadsparken och då
närmast det större området med Haga-Brunnsviken, Norra
Djurgården och institutionsbältet.

Landskapet och landskapsbilden
Nationalstadsparkens immateriella och materiella kulturvärden
är intimt sammanvävda med själva landskapet (se 4, 7, 16, 20,
23, 25, 26, 27, 28), vilket gör att det historiska landskapets över-
ordnade kulturvärden utgörs av landskapet och landskapsbil-
den. Man skulle kunna uttrycka det med en term från kultur-
minnesvården: landskapet är i sig ett kulturminnesmärke.
Riksdagens uttalande den 3 maj 1913 (se 4) om det aktuella
området är i sammanhanget belysande:

Men det är givetvis därjämte även av stort intresse för hela vårt land, att

Sveriges huvudstad i all framtid omgives av en väl bevarad ursprunglig natur av

utpräglad svensk typ. 

För varje delområde inom nationalstadsparken är det emellertid
nödvändigt med en konkretisering vari landskapets värden
består. Utgångspunkten har här varit att ange vad som fram-
kommer i olika officiella dokument från Stockholms och Solna
kommun, länsstyrelsen samt Riksantikvarieämbetet (RAÄ). 
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Brunnsvikens parkrum sett från Haga
med Bergianska trädgården och

Naturhistoriska Riksmuseet i fonden.



Haga-Brunnsviken
I området vid södra Brunnsviken framträder därvid tre domine-
rande kulturvärden. Det första ligger i enheten Haga-
Brunnsviken med de engelska parkerna från 1700-talet som
grundläggande värde (4, 22). Den sträcker sig ända fram till
stadsgränsen vid Norrtull – Roslagstull och Lill-Jansskogen på
Norra Djurgården. Den engelska parkens idéhistoriska dimen-
sioner är av stor vikt för förståelsen av dess kulturvärden (11,
18). Några övergripande aspekter kan sammanfattas i följande
kommentarer från RAÄ och kulturmiljöavdelningen på
Länsstyrelsen i Stockholm (23, 28) i vilka man påpekar vikten
av att kommunernas kulturmiljöbeskrivningar lyfter fram: 

idén om det ostörda kontemplativa landskapsrummet i stadens omedelbara när-

het, kort sagt människans förhållande till naturen och 1700-talsparkernas sam-

verkan med omgivande natur.

samt att: 

Om känslan av att vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att

kunna förbli en oas för stressade stadsbor. Här ligger områdets verkligt strate-

giska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste beva-

ras och att inga störande element får tränga sig på.
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Norra Djurgården
Det andra värdet är Norra Djurgården med en väsentligen
intakt landskapsstruktur från dess jaktparkstid (23). I RAÄ:s
och länsstyrelsens utredning i samband med nationalstadspar-
kens tillblivelse påpekas att bl.a. Norra Djurgårdens gräns mot
bebyggelsen måste kännetecknas av att "naturen rår över bebyg-
gelsen" (28). Här skall även nämnas att de historiska parkområ-
dena inom nationalstadsparken har utpekats av organisationen
Europa Nostra som en värdefull del av Europas kulturarv (8).

Stadsgränsen
Det tredje värdet betingas av att Stockholm har den ovanliga
egenskapen att vara en stad som börjar med en skarp stadsgräns
på nordsidan. Stenstadens kompakta kvarter möter oss vid
Roslagstull och Norrtull. Innanför denna gräns ligger staden,
utanför landet. Detta utgör alltså ett viktigt värde (14, 32, 34),
som dessutom genom idéhistorien har en starkt laddad symbo-
lik (se 11).

Institutionsbältet
Ett annat kulturvärde i området vid södra och östra Brunnsviken
är det s.k. institutionsbältet, vars grundkaraktär utgörs av hus i
park (23, 28). I en utredning inför tillskapandet av nationalstads-
parken påpekas att universitetets södra hus genom deras storlek
och urbana karaktär bryter mot områdets parkkaraktär (23). I
Stockholms och Solnas program för planering av området har
angivits att förändringar inom institutionsområdet ej får leda till
att det omgivande landskapet kring Brunnsviken och på Norra
Djurgården störs (32). I enlighet med detta program måste alltså
eventuell tillkommande bebyggelse i institutionsområdet under-
ordna sig landskapet och landskapsbilden.

Institutionsbältet längs Roslagsvägen
innehåller goda exempel på hus i
park, som t.ex. vid f.d. Skogshög-
skolan (se de två övre bilderna), men
även på hus som genom deras storlek
och urbana karaktär bryter mot
områdets parkkaraktär, t.ex. univer-
sitetets södra hus (se de två nedre
bilderna).



Värdena och den  fysiska planeringen
Inom ramen för de tre tidigare nämnda värdeområdena finns
bl.a. de två mindre landskapsrummen: 

1. Albano som med Albanoberget utgör en del av inramningen
av Brunnsvikens landskapsrum och Norra Djurgården (figur 2)

samt 

2. dalgången vid Roslagstull som inramas av stadsfronten,
Bellevue samt Albanoberget och öppnar sig mot
Brunnsvikens vattenspegel (figur 3).

Ponera att det för dessa båda landskapsrum finns ett intresse av
att undersöka förutsättningarna för förändringar och att dessa
förändringar skall vara i samklang med det historiska landska-
pets kulturvärden. Det kan då behövas ett visuellt stöd för de
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FIGUR 9. Modell över olika 
kulturvärden att förhålla sig till vid

fysisk planering inom landskaps-
rummet vid Albano. För vidare

förklaring se texten.

Det naturdominerade landskapet
och landskapsbilden i stadens närhet

är grunden för områdets 
rekreativa kvaliteter.
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överväganden som måste göras och vara lämpligt att grafiskt
illustrera ovan nämnda värdeområden i relation till de båda
landskapsrummen (figur 9 och 10). 

Det finns alltså flera olika kulturvärden att förhålla sig till
vid bedömning av om en åtgärd leder till skada på det historiska
landskapets kulturvärden. Så måste förändringar i landskaps-
rummet vid Albano dels utgå från områdets egna värden och
samtidigt harmoniera med de grundläggande värden som utgörs
av landskapet och landskapsbilden samt delvärdena Norra
Djurgården, Brunnsvikens engelska parker och en tydlig gräns
mellan stad och land. Men detta räcker inte. Förändringar
måste också vara i samklang med institutionsbältets karaktär av
hus i park. Närmast är det de angränsande områdena med f.d.
Veterinärhögskolan vid Kräftriket och f.d. Roslagstulls sjukhus
på Albanoberget vars karaktärer och värden bör bilda utgångs-
punkt för planeringen (figur 9). Landskapsrummet vid
Roslagstull är mer avgränsat och intimt varför det är ett mindre
antal värden som direkt berör detta landskapsrum (figur 10). 

En central aspekt i sammanhanget är vad det innebär att
underordna sig landskapet och landskapsbilden. Grundläggande
är härvid att inte bryta horisontlinjer, att t.ex. bebyggelse "bäd-
das in i grönska" och att landskapsrummets väggar respekteras
(4, 37). Men utöver de nämnda aspekterna behöver en anlägg-
nings eller byggnads form, storlek, färg, belysning och material-
val värderas vad gäller påverkan såväl dag som natt. Frågan
handlar bl.a. om balanser mellan landskapets topografi samt
volymer och höjder hos hus och anläggningar. Det minsta som
måste respekteras är landskapets storformer. Dessa får t.ex. inte
döljas utan måste framträda som just dominerande för att inte
landskapets egenvärden ska förtas.

FIGUR 10. Modell över olika kultur-
värden att förhålla sig till vid fysisk
planering inom landskapsrummet

vid Roslagstull. För vidare 
förklaring se texten.



del 3. Kulturmiljöbeskrivningar knutna 
till detaljplaner

Fysikcentrum, m.m.
I landskapsrummet vid Albano planeras ett fysikcentrum (c:a
210 m långt och 25 m högt) norr om Albanoberget (36).
Volymen är 35.000 kvm vilket motsvarar 3.5 hötorgshus.
Höjden blir 38.5 m över vattennivån (+38.5 m), och kan jämfö-
ras med taklisthöjden, +40 m, på den byggnad som skymtar
fram uppe på bergets norra spets (se figur 2). Bergets höjd är
+30 m. 44 procent av fasaden avses vara glasad. En kupolbygg-
nad planeras få en höjd motsvarande +50  m. Anläggandet skul-
le komma att kräva omfattande schaktning i åsen bakom den
gula byggnaden samt fällande av ett 30-tal träd (en konsekvens
som emellertid ej anges i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
(30) eller detaljplanen (36)). Vegetationen på berget har av
Stockholms stads ekologer angivits vara en svag biologisk sprid-
ningsväg (31). 

Beskrivningen av kulturmiljön i MKB:n till detaljplaneförsla-
get anger den befintliga bebyggelsens (f.d. Roslagstulls sjukhus)
bakgrund och värde (30). Vidare konstateras att området är en
del av institutionsbältet som är av riksintresse och karakterise-
ras av institutionsbyggnader i park. Man menar att ingrepp som
skadar områdets karaktär får ej göras. Man menar också att den
nya huvudbyggnaden kommer att dominera miljön och bli syn-
lig som en skärm från nordost, döljande platån med dess hus
och träd, samt nämner att: "Vid detaljplaneringen av den stora
byggnaden är det viktigt att dess höjd begränsas så långt som
möjligt för att det gamla sjukhuset skall kunna upplevas i sin
miljö. Vidare bör material användas som smälter in i omgiv-
ningen såväl sommar som vinter." (30). Trots att en c:a 200 m
lång gång- och cykelväg på skrå längs Albanobergets förkast-
ningsbrant (figur 3) tillhör denna detaljplan nämns inget om
kulturmiljön i relation till den. I beskrivningen nämns inget om
platsens relation till Haga-Brunnsviken, Norra Djurgården eller
staden. 

Norra länken
I Albanobergets förkastningsbrant vid Roslagstull (figur 3) pla-
neras två tunnelmynningar med utstickande betongrör för
Dennispaketets norra länk (33). Däröver skall den ovan nämnda
gång- och cykelvägen dras på skrå längs förkastningsbranten. I
kulturmiljöbeskrivningen till detaljplaneförslaget anges att vär-
defulla kulturmiljöer i grannskapet utgörs av Bellevuehöjden
och ett antal byggnader. Vidare anges att "Planområdet ingår i
områden som är av riksintresse för kulturminnesvården.
Generellt sett innebär ett genomförande av ringen (Dennispake-
tets ringled, förf. anm.) med anslutningar förbättringar för dessa
miljöer. Den minskade trafikmängden med som följd minskning
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av hårdgjorda ytor är positiv. För kulturmiljön vid Kräftriket och
Frescati Hage är dock tunnelinslaget av negativ verkan" (33).

I den senare antagna detaljplanen (där tunnelmynningarna
vid Kräftriket flyttats till universitetsområdet vid Frescati)
nämns inget om kulturmiljön (35). I en av Vägverket upprättad
MKB för den aktuella detaljplanen (39) kan man läsa följande
om Haga-Brunnsviken som kulturmiljö: "Det är ett av Sveriges
viktigaste kulturminnen inom trädgårdskonstens historia och
intressanta målpunkter för friluftsliv och även för kulturturism."
Men vad det innebär i form av värden anges ej. När kulturmil-
jön karteras är det bebyggelsemiljöerna och Bellevueparken som
märks ut. Allt annat, däribland Albanoberget och Albano, finns
ej angivet som kulturmiljö.

Kommentarer 
"Beskrivningarna av kulturmiljön" ska bedömas i relation till
exploateringsplanerna för området som är omfattande och leder
till ingrepp som är oåterkalleliga. Beskrivningarna bryter ut
planområdet ur ett större och väsentligt sammanhang. De är
med andra ord partikulära och har därigenom samma typ av
brister som tidigare påpekats av RAÄ och länsstyrelsen i detta
sammanhang (13, 22, 23). Men deras brister består också i att
de inte ens beskriver värdena inom det partikulära. Så saknas
det t.ex. beskrivningar av själva Albanoberget som kulturmiljö.
De kan därför inte uppfattas som annat än helt undermåliga,
och ger därmed näring åt den kritik som riktats mot kulturmil-
jövården från olika håll (se 27). Möjligen kan ibland förklaring-
en ligga i att antikvarier inte ens kopplas in i dessa samman-
hang, utan att texternas skapas på stadsbyggnadskontoren. Man
har i vilket fall som helst anledning att fråga sig hur länsstyrel-
sen kunde acceptera så bristfälliga underlag i planer för natio-
nalstadsparken.

S LU T O R D

En god planeringsprocess och en rimlig kulturmiljövård inom
ramen för plan- och bygglagen samt miljöbalken ställer krav på
ett kompetent kunskapsunderlag och att det presenteras på ett
någorlunda lättfattligt sätt för politiker och allmänhet. Det är
min förhoppning att studiens exempel visar hur immateriella
värden kan ge "nya" och viktiga betydelser åt ett område, liksom
att fler värden kan framstå som väsentliga att ta hänsyn till om
delen sätts in i helheten. 

I nästa kapitel följer en analys av regeringsrättens tillämp-
ning av lagen för nationalstadsparken inom det område som
beskrivits i denna text.
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