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Tre av de romaner som kom ut hösten 1997 har det gemen-

samt att de utspelar sig i ödemarker och landskap där det

finns högst ett hus. I en intervju menade en av författarna att

”Landskapet är som en berättelse om det totalt gåtfulla, om

det som inte är uttänkt. Landskapet är ett slags korrelat till

människosläktet, till att vi finns till.” En annan lyfte fram

möjligheten till koncentration i landskapet och nyanserna i

detsamma, varje böj och varje backe. Den tredje författaren

menade att hon knappast kan föreställa sig att skriva en

berättelse förlagd i en stadsmiljö: ”I en stad blir människor

mycket mer osynliga” (20). 

De tre författarna och deras texter är ett av många tecken

på ett stort intresse för värden knutna till landskap vid

denna tid (19, 24, 35). Samtidigt knöts ett nytt begrepp –

historiskt landskap – till svensk miljölagstiftning:

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 parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas. (§ 7, kap 4 i miljöbalken)

Begreppet ”historiskt landskap” och det sammanhang i vilket
det finns kan tjäna som utgångspunkt för en problematisering
av definitioner och värdebeskrivningar inom kulturmiljövården.
Vad värderas i relationen mellan människan och landskapet?
Finns det ett utvecklingsbehov?  

Det är av flera skäl angeläget att söka svar på denna typ av
frågor, inte minst för att den citerade lagtexten ska få en tydlig
innebörd och reell verkan. För detta finns det ett behov av en
fördjupad inblick i hur landskap kan påverka människan. Syftet
med denna text är därför att: 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
del 1. söka tydliggöra definitioner och förhållningssätt i samman-
hanget, 
del 2. presentera en modell av relationen mellan landskapet och
människan, och 
del 3. tillämpa modellen vid värdebeskrivning inom national-
stadsparkens historiska landskap. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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del 1. Definitioner och förhållningssätt 

Landskap och kulturmiljö
Begreppet ”historiskt landskap” beskrivs i propositionen för
nationalstadsparken summariskt som (15):

ett område som har särskild betydelse därigenom att det på grund av männis-

kans nyttjande uppvisar eller representerar ett samhälles värden såväl i form av

påtagliga fysiska spår, som genom kulturellt eller historiskt bestämda associatio-

ner. 

Propositionens utgångspunkt för historiskt landskap är UNES-
CO:s kriterier i sammanhanget. Det begrepp som vid denna tid-
punkt var aktuellt i ett internationellt sammanhang var  ”heritage
landscape” och i en samtida artikel (10) refereras till UNESCO:s
och Europarådets arbetsdefinition för ”heritage landscape” (5): 

Specific parts of the landscape, formed by the combined workings of man and

nature, which illustrate the evolution of human society and its settlement in

time and space and which have acquired socially recognised values at various

territorial levels, owing to traditions, know-how, their depiction in literary and

artistic works or historic events which have taken place there.

Den definitionen kan jämföras med begreppet kulturmiljö så
som det provisoriskt definierades av Riksantikvarieämbetets
(RAÄ) tidigare kulturmiljöavdelning i början av 1990-talet (10)
(Någon senare officiell definition av kulturmiljö finns ej.): 

Med kulturmiljö menas de spår av människans anordningar för produktion och

konsumtion som avlagrats över tid, betraktade som helheter och sammanhang i

landskapet. Kulturmiljön inbegriper även de icke avsedda effekter som hennes

verksamhet fått. Kulturmiljöbegreppet innefattar således människans samspel

med naturen. Kulturmiljöer är m a o historiska sammanhang i landskapet defi-

nierade utifrån människan. 

Det finns således skillnader mellan definitionerna för ”heritage
landscape”, dvs. utgångspunkten för begreppet historiskt land-
skap, och ”kulturmiljö”. Den senare baseras på ”spår av män-
niskans anordningar” och har därigenom en materiellt definie-
rad utgångspunkt, medan  ”historiskt landskap” lyfter fram
immateriella värden, t.ex. litterära eller konstnärliga avbild-
ningar, minnen av historiska händelser, etc. Detta är en värde-
typ som kan, men inte måste, ha en motsvarighet i människo-
skapade materiella spår i landskapet. Definitionen för ”herita-
ge landscape” anger samtidigt att landskapets delar ska vara
”formed by the combined workings of man and nature”. Denna
avgränsning ter sig emellertid ogenomtänkt sedan man angivit
de immateriella värdenas betydelse i sammanhanget. Det fak-
tum att t.ex. historiska händelser har ägt rum i ett landskap
kvalificerar rimligen platsen som historiskt landskap utan att
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landskapets delvis måste vara format av människan. 
Den beskrivning som ges i propositionen för nationalstads-

parken kan tolkas som öppen i detta avseende. En naturmiljö,
enligt en puristisk definition av natur som opåverkad av män-
niskan, kan då också vara ett historiskt landskap, under förut-
sättning att påtagliga fysiska spår av naturmiljön och de värden
och associationer som anges existerar. Företrädare för RAÄ:s
tidigare kulturmiljöavdelning har visat en öppenhet för detta
förhållningssätt (10) och legitimitet åt detsamma ges i själva
verket i kulturminneslagens 2 kap, § 1 om fornminnen: 

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, säg-

ner eller märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre

folklig kult.

Det är intressant att konstatera att UNESCO i sina nuvarande
riktlinjer för att inkludera olika kategorier av landskap med kul-
turvärden på Världsarvslistan anger som tredje kategori ”the
associative cultural landscape” och beskriver det med (34):

The inclusion of such landscapes in the World Heritage List is justifiable by vir-

tue of the powerful religious, artistic or cultural associations of the natural ele-

ment rather than material cultural evidence, which may be insignificant or even

absent.

I nordisk landskapsforskning har inte minst den samiska kultu-
ren starkt stimulerat till ett liknande begrepp – betydelseland-
skap – som även det uttrycker att landskap kan ha en kulturell
innebörd vilken är oberoende av människoskapade fysiska
uttryck (35).  

Det finns skäl att här även kommentera den svenska definitio-
nen av kulturmiljö utifrån den attitydförändring till det vilda
orörda landskapet som ägde rum under 1700-talet. Detta skifte i
människans syn på naturen anses spegla en av de största intel-
lektuella omvälvningarna i modern tid och har behandlats i en
viktig uppsats av idéhistorikern Karin Johannisson (9). Hon
påpekar där att den förändrade synen på den vilda naturen för-
utsätter förskjutningar i en rad grundläggande värdesystem, och
exemplifierar det bl.a. med att:

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.     

Den öppenhet för immateriella värden och det oberoende av
människoskapade fysiska spår som anges av bl.a. UNESCO är
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viktig, och det är angeläget att den svenska definitionen av kul-
turmiljö ändras i samma riktning. Det vore fruktbart om
begreppet kulturmiljö definieras så att det kan inrymma histo-
riska landskap. 

Introduktionen av begreppet historiskt landskap i svensk
lagstiftning var som nämnts beroende av samtida internationel-
la influenser. Det är intressant att konstatera att begreppet
”heritage landscape” numera inte används av Europarådet eller
UNESCO. Istället nyttjar de termen ”cultural landscape” (6, 34)
som i deras definitioner är mycket vidare än det svenska
begreppet ”kulturlandskap”, vilket vi närmast förknippar med
odlingslandskap. Historiskt landskap är något annat och för-
svarar därför en plats i vårt språkbruk som en särskild kategori
av landskap. 

Kulturvärden
Vilka värden är det då som ofta betecknas eller har betecknats
som kulturvärden? Nationalstadsparken kan här tjäna som
utgångspunkt för att belysa något som verkar vara ett generellt
problem inom en del av den sfär av den offentliga sektorn som
arbetar med denna typ av frågor. Länsstyrelsen i Stockholms län
angav 1996 att ”Beskrivningarna av natur- och kulturvärdena
behöver utvecklas. Ett fördjupat underlag för planering och
utveckling behövs främst avseende kulturmiljöfrågorna” (12).
Vidare anfördes att:
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och Wenner-Gren Center i fonden.



De kulturhistoriska värdena är mångfacetterade. Värdena har inte bara en fysisk

dimension utan även en idéhistorisk bakgrund. Området har också varit ett

omhuldat tema för skalder, författare, kompositörer och bildkonstnärer. Särskild

tyngdpunkt behöver läggas på beskrivningarna av kulturmiljön utifrån ett hel-

hetsperspektiv på området. Helheten avser såväl områdets geografiska utbred-

ning som hur området använts under olika tider och hur området eller delområ-

den utnyttjats för olika ändamål. Det är viktigt att även analysera hur de olika

tidsskikten kan värderas mot varandra i de olika delområdena.

Den problembild som länsstyrelsen ger har även påtalats av
Stockholms stadsbyggnadsnämnd (28) och i den offentliga debat-
ten (7, 25). De beskrivna kulturvärdena utgör således en del av de
värden som har ansetts borde vara angivna, vilka i sin tur är en del
av den helhet som utgörs av människors tankar, känslor, ord och
gärningar och vad dessa resulterar i (figur 1). Denna bild över-
ensstämmer med resonemang som har förts centralt i dessa frå-
gor. I Kulturutredningen från 1995 (11) påpekas att redan i propo-
sition 1987/88:104 ”Om kulturmiljöer” och i budgetpropositionen
1992 talades det om ett vidgat kulturmiljöbegrepp: 

De av regeringen formulerade målen riktas sålunda in mot ett verksamhetsfält

som är mycket vidare än vad som var fallet under 1980-talet. Den fokusering

som då fanns på den yttre, fysiska miljön behöver breddas och omfatta även den

immateriella kulturmiljön och föremålen, d.v.s. inte bara ”husen” utan också

”människan mellan husen”. Det handlar om en vidare syn på kulturmiljövården

– det handlar om ett kulturarvsbegrepp. 
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Det finns emellertid ett behov av att fördjupa problembilden.
Inom ramen för forskningsprogrammet ”Modernisering och kul-
turarv” vid Linköpings universitet har Svante Beckman gjort en
skarpsinnig analys av kulturarvets väsen och värden (2). Hans
hypotes är att yrkesverksamma antikvarier favoriserar materiella
före ideella värden, och kognitivt framför emotivt erfarna vär-
den. Han pekar också på en stark tendens till partikulärt snara-
re än holistiskt förhållningssätt till kulturarvet (figur 1).

Empiriska studier och dokument (7, 12, 25, 26, 28) kring kom-
munala kulturmiljöbeskrivningar inom nationalstadsparken ger
stöd åt att Beckmans hypoteser kan äga giltighet. Å andra sida
har RAÄ visat prov på arbeten inom samma område som inte
har dessa brister (27). 

Om vi nu för ”historiskt landskap” samman med ”kulturvär-
den” uppstår ett nytt behov av definitioner. Begreppet ”historiskt
landskaps kulturvärden” lockar till tanken att de kulturvärden
som avses är historiska i bemärkelsen äldre. Att så är fallet kan
exemplifieras med ovanstående citat från länsstyrelsen som
istället för kulturvärden talar om kulturhistoriska värden. Men
”historiska” måste rimligen tolkas som ett bestämningsord för
landskapet, medan kulturvärdena kan vara såväl historiska som
moderna och nyskapade. En annan sak är att de historiska kul-
turvärdena har bestått ”tidens test”, dvs. de uppfattas som vär-
den trots att den tid då de skapades är svunnen. 

Begreppet historiska landskaps kulturvärden bör analyseras i
syfte att nå en allmängiltig och heltäckande definition. Ett annat
angreppssätt är emellertid att använda en operationell defini-
tion, dvs. en definition som har som syfte att gälla i ett visst
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ej beskrivna
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TANKAR, KÄNSLOR, ORD  OCH GÄRNINGAR

FIGUR 1. I den helhet som utgörs av
människans tankar, känslor, 

ord och gärningar samt vad dessa
resulterar i finns en del som definie-

ras som kulturvärden. För vidare
förklaringar se texten.



sammanhang och är så konkret och tydligt uttryckt att den är
empiriskt prövningsbar. Styrande i det rättsliga sammanhang
där begreppet används är de allmänna utgångspunkter, motiv
och syften som ligger bakom lagen om nationalstadsparken. Den
minimala operationella definitionen styrs då av att lagparagra-
fen in extenso skall säkerställa de värden som är utgångspunk-
ten för lagstiftningen. De allmänna utgångspunkterna anges i
propositionen som (15):

Tillgång till en rik och varierad natur- och kulturmiljö är viktig för människors väl-

befinnande. För boende i tätorter är tillgången till parker och grönområden av stor

betydelse både som ett berikande inslag i vardagsmiljön och för att tillgodose

behoven av rekreation och friluftsliv. Parklandskap och naturmiljöer i dessa områ-

den är dessutom ofta bärare av betydande kulturhistoriska värden och bidrar på så

sätt till att ge städerna identitet och karaktär. Vidare har sådana områden betydel-

se för människans hälsa och miljö och utgör en förutsättning för att den biologiska

mångfalden skall kunna bevaras i och i anslutning till tätorterna.     

Vidare anges att ”Med en nationalstadspark avses ett riksintres-
se som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en
tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekrea-
tion.” Utvecklingen inom parken menar man bör inriktas på ”att
förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att
värna den biologiska mångfalden” (15).

Med hänsyn till de brister vad gäller kulturvärdesbeskrivning-
ar för nationalstadsparken som noterats (12, 25) bör en operatio-
nell definition med ovanstående utgångspunkter tills vidare till-
ämpas för att komplettera vad som i övrigt finns i form av värde-
beskrivningar. Därigenom skulle man t.ex. kunna säkerställa att
inte landskapets värden för rekreation och friluftsliv skadas.

I detta sammanhang finns det också skäl att nämna ett för-
hållningssätt som Boverket utvecklat i bl.a. en skrivelse till rege-
ringen (4). När verket söker bedöma huruvida skada uppstår på
det historiska landskapets natur- och kulturvärden vid ett förslag
till exploatering menar man att ”Slutligen krävs en långsiktig
bedömning av platsens potentialer.” Dessa skall ställas i relation
till föreslagen förändring. I det aktuella fallet vill kommunen
bygga på en parkeringsplats. Som exempel på ”platsens potential”
anger Boverket att istället ”skapa naturområde eller en mindre
park, för friluftslivets såväl som naturens syften.” Den förändring
som bebyggelsen skulle innebära ställs alltså emot detta alterna-
tiva markutnyttjande när verket bedömer huruvida skada kan
anses uppkomma av den föreslagna bebyggelsen. Det är ett vär-
defullt perspektiv som Boverket därmed introducerar. Det ska bli
intressant att följa om och i så fall hur det utvecklas inom sam-
hällsplaneringen och tillämpningen av miljölagstiftningen.  

Detta första avsnitt har visat på det angelägna i en utveckling
av definitioner av centrala begrepp och värdebeskrivningar inom
kulturmiljövården. I syfte att stimulera problematiseringen
kring dessa frågor kan det vara av värde med en ”arena” för
vidare värdeanalyser. Ett försök i den riktningen följer här.
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del 2. Modell av relationen mellan 
landskapet och människan

I mötet mellan ett landskap och en individ (i förlängningen
samhället) uppstår en mängd reaktioner, däribland olika former
av relationer/förhållningssätt till landskapet. Här har de illustre-
rats i en modell (figur 2). Bland alla möjliga relationer finns en
del som anges som kulturvärden. Denna avgränsning är i sig en
kulturprodukt ( jfr. låg- och högkultur, folk- och finkultur). 

Modellen söker tydliggöra olika former av faktorer och källor
som kan nyttjas och ge synergieffekter i uppbyggnaden av kun-
skap om värden knutna till landskap. Den bidrar emellertid inte
till att avgränsa kulturvärden från andra yttringar av mänskligt
liv.

Ett landskap ger upphov till sinnesintryck hos en individ. De
kan resultera i:  

1. ingen reaktion

2. somatiska reaktioner

3. undermedvetna reaktioner

4. reaktioner som är/har blivit medvetna:
tankar, känslor, ord och gärningar 

Reaktionerna kan leda till att vi nyttjar landskapet vilket kan ske
i form av beteende eller handling. I båda fallen gör vi något, i
det senare fallet gör vi det med en avsikt. Så kan t.ex. en lärare
som är ute med en skolklass i ett landskap ha en avsikt med
detta, medan det är inte säkert att eleverna har det. Avsikten,
dess bakgrund och vad som erfars under handlingen knyter en
immateriell kontext till handlingen, vilken i sin tur kan ha
någon form av koppling till landskapet, ha en plats- och/eller
naturrelation, eller ej. Vi kan t.ex. vandra i landskapet ”x” och
studera dess topografi. Avsikten har då en relation till landska-
pet. Men vi kan också gå med avsikt att ta oss från y till z varvid
vi passerar ”x” utan att avsikten inkluderar en relation till ”x”. 

Nyttjandet av landskapet kan ge upphov till fysiska spår eller
ej. Över tiden överlagras en del av spåren, medan andra försvin-
ner. Detta kan exemplifieras med att vi kan gå genom en skog på
ett spårlöst sätt, men om vi går en bestämd sträckning tillräck-
ligt ofta ger det upphov till en stig, ett fysiskt spår av vårt nytt-
jande av landskapet efterlämnas. Stigen kan växa igen, spåret
försvinner, vilket kan motverkas genom att t.ex. stensätta stigen.
Men om den inte nyttjas kommer efterhand nya jordlager bildas
över den, spåren överlagras.  

Landskapet kan även påverka människan på sätt som leder
till uttryck såsom bildkonst, litteratur, brev, musik, utredningar,
studier, m.m. Dessa speglar olika former av relationer till land-
skapet. Andra uttryck för förhållningssätt till landskap framträ-
der ofta tydligt när de hotas. Detta gör att bl.a. ideellt engage-
mang, politiska texter, debattartiklar och fysisk planering kan
vara viktigt källmaterial. Inom detta material som helhet finns
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alltså vad som kan uppfattas som kulturvärden vilka emanerar
ur mötet mellan landskapet, individen och tiden, och som där-
med knyts till landskapet. Dessa värden är i förhållande till
landskapet immateriella, men det kan mycket väl finnas mater-
iella återspeglingar av dem i landskapet. 

De källor utanför landskapet som beskriver människans rela-
tion till detsamma tydliggör i hur hög grad landskapet påverkar
människan, en kraft som genom sin styrka och olika uttryck på
många sätt är gåtfull. Till detta bidrar den kunskap som växt
fram inom bl.a. miljömedicin och -psykologi samt livsåskåd-
ningsforskning. Den bildar en viktig resonansbotten i detta sam-
manhang. 

Hittills har ej typen av landskap specificerats. Här finns ett
kontinuum med det vilda naturlandskapet i ena änden och det
urbana landskapet utan naturelement i den andra. Olika platser
mellan dessa poler kan påverka människan på olika sätt. För en
fördjupning kring detta rekommenderas kulturgeografen
Edward Relphs skrifter (17, 18). En aspekt av detta finns anled-
ning att här ge en särskild inblick i, nämligen relationen mellan
människan och naturen.

Professor Nils Uddenberg har studerat nutida svenskars natur-
syn. Han menar att ”Upplevelser av naturen är sinnliga och viktiga
erfarenheter för de flesta människor. Ofta har sådana upplevelser
en dimension som bäst kan beskrivas som ”religiös”. Många upp-
lever att de genom naturen kommer i kontakt med sammanhang
större än människorna och deras dagliga bekymmer. Naturen är
vördnadsbjudande – den lockar och skrämmer på samma gång.
Med en religionsfilosofisk term kan man säga att den ger numinö-
sa {dvs. andaktsbjudande, förf. komm.} upplevelser” (31).

Uddenbergs forskning visar även att 72 procent av oss nutida
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● gärningar

●  

RELATION TILL 
LANDSKAP
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  • traditioner
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  • m.m.
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FIGUR 2. Modell av relationen 
mellan människan och landskapet. 

För förklaring se texten.



svenskar instämmer i följande: ”Vistelse i naturen ger mig kon-
takt med tillvarons sammanhang och därför är jag gärna ute i
naturen”. 64 procent instämmer i att ”Jag har behov av att upp-
leva något som inte skapats av människor och är därför gärna
ute i naturen.” 94 procent menar: ”Att vistas i skog och mark gör
mig avspänd och harmonisk” (30).

Vi svenskar är inte unika. Omfattande psykologisk forskning
i Europa och Nord-Amerika (se 33) visar att inom befolkningen
finns en visuell preferens för naturmiljöer före urbana miljöer
utan naturelement och att de flesta naturmiljöer stimulerar till: 

• ett positivt emotionellt tillstånd, 

• minskar rädslan hos stressade individer, 

• kan blockera eller minska stressande tankar, samt 

• gynnar återhämtningen från ängslan eller stress.  

Intressant i sammanhanget är även forskningen kring hur vi
upplever olika former av landskap (1). Studier av människans
somatiska reaktioner har väckt stor uppmärksamhet, även om
de är få. Ulrich (32) visade i en retrospektiv studie av patienter
vid en och samma klinik att sjukhusvistelsen efter magoperatio-
ner var kortare samt omfattningen av besvär och intaget av
smärtstillande medel lägre hos patienter som hade kunnat se ut
mot en trädsamling jämfört med dem som hade sett ut mot en
husvägg. Senare har psykofysiologiska studier visat att åter-
hämtningen efter en hög stressnivå går snabbare och är mer
uttalad vid visuell exponering av naturmiljöer jämfört med olika
stadsmiljöer, resultat som har tolkats vara i linje med en psyko-
evolutionär teori (33). Men landskapets roll för den naturkon-
takt som friluftsliv ger verkar för många människor också vara
ett fundamentalt element för deras identitet och livskvalitet
(22). Det finns i sammanhanget också skäl att nämna en hypo-
tes om att upplevelsen av att omtyckta naturmiljöer exploateras
utgör en av de kraftfullaste inspirationskällorna till mer djupgå-
ende miljöengagemang (14).
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Det pågår nu tolkningsförsök av dessa fynd. En framträdan-
de tankelinje är den s.k. biofilihypotesen (se 31). Den går ut på
att människan har ett biologiskt betingat behov av att träda i
kontakt med naturen. Om denna hypotes är giltig återstår att se,
men den signalerar att en resa in i ett stort forskningsområde
har inletts och torde kunna bli lika intressant som viktig.

Landskapet i sig påverkar alltså människan på ett mer kom-
plext och djupt verkande sätt än som tidigare varit känt. Men i
hög grad kan också kunskap om landskapet och andra männis-
kors och tiders relation till det påverka vår syn på detsamma. I
mötet mellan det faktiska landskapet och kunskapen därom för-
djupas ofta förståelsen av det historiska landskapets kulturvär-
den.

Modellen är värdeneutral, och det är uppenbart att i den
bredd av källor som anges kan utläsas en mångfald av förhåll-
ningssätt till landskapet. Det finns således ett behov av att kate-
gorisera och värdera inom denna mångfald. Ambitionen här är
blott att antyda vissa vägar vid kategorisering. En sorterings-
grund är huruvida förhållningsättet är genuint upplevt och rela-
terat till själva landskapet eller om det har t.ex. ekonomiska,
praktiska eller manifestativa motiv som bakgrund. En använd-
bar kategorisering ger också humanekologin genom dess huvud-
indelning i begreppen dominans samt aktiv och passiv anpass-
ning, en begreppsram inom vilken för övrigt även olika aspekter
av friluftsliv kan kategoriseras (21). Förhållningssätt kan också
analyseras med utgångspunkt från den utifrån kommande
betraktaren eller den som lever i landskapet, s.k. utifrån-
respektive inifrånperspektiv (35), liksom om de speglar en
plats- och/eller naturrelation eller ej. Slutligen kan nämnas
möjligheten att analysera relationer till landskap utifrån
begreppen bruksrum, upplevelserum och symboliskt rum (se
19). Dessa aspekter kan i sin tur fördjupas och nyanseras på
olika sätt (se t.ex. 17). För en fördjupad diskussion kring analys
av värden och avgränsning av kulturvärden hänvisas till
Beckman (2).
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del 3. Tillämpning av modellen vid värdebe-
skrivning inom nationalstadsparken. 
ett exempel 

Hot mot landskap kan, som tidigare angivits, tydliggöra olika
förhållningssätt till landskap och miljö. Nationalstadsparken är
på så sätt ett unikt område genom att där tidigt fanns hotbilder
och intressekonflikter vad gäller markutnyttjandet. Det finns
därför anledning att här exemplifiera vilka synsätt som fram-
kommer i några utredningar och politiska texter från 1700-talet
fram till vår tid, och därigenom tillämpa en aspekt av modellen. 

Det första av mig kända politiska dokument som uppstår
som reaktion på en privatisering/exploatering av landskapet är
ifrån slutet av 1700-talet (29). Gustav III:s markupplåtelser till
Edelcrantz och Armfelt hade väckt reaktioner redan under
kungens tid och efter hans död tillsattes en kommission som
slog fast dels att denna mark var ”bland kronans omistliga till-
hörigheter” och dels ett antal formella hinder mot dessa upplå-
telser. De kommitterade menade även att ”jämväl den omstän-
digheten förtjäna övervägande att Stockholms stads innevånare
därigenom skulle betagas promenaderna på denna lustpark som
de hittills både till förmån för hälsan och såsom ett tidsfördriv
haft tillåtelse nyttja.” 

Detta är förmodligen ett av de tidigaste uttrycken för den fri-
luftslivstanke som har uppfattats som ett långt senare fenomen
och som ett barn av industrialismen (23, 36). Kommissionens
motiv måste emellertid redan på 1700-talet ha haft en resonans-
botten inom vida kretsar. Annars skulle det rimligen ej kunna
framföras som argument för upphävandet av ett kungligt beslut.
Dess syn på detta landskap får betecknas som ”modern”, och det
sena 1700-talet visar även andra moderna drag i synen på rela-
tionen mellan stad och natur. Bellman anger det i sin epistel 33
vid överfarten till Djurgården: ”Stolta stad! / Jag nu glad / för-
glömmer ditt prål, / ditt buller, larm och skrål, / dina slott och
torn. / Movitz, blås i ditt horn!”. Bellman fångar aspekter som är
centrala för friluftsliv av dagens datum och som här kan exem-
plifieras med en definition av detsamma från vår egen tid:
”Vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå
miljöombyte och naturupplevelse” (8, se även 16).

Tanken att ge de områden som idag utgör nationalstadspar-
ken ett särskilt skydd fanns redan i början av 1900-talet. 1906
motionerade Sven Palme i riksdagen om att stoppa de tomtupplå-
telser på Södra Djurgården som hotade Djurgårdens egenskap av
öppen park. Riksdagen påpekade att dessa vore oacceptabla, men
vidtog ingen särskild åtgärd. 1908 kom en ny motion som tog upp
problemet, och 1913 den mer omtalade motionen av Karl
Starbäck. Den föranleddes av hoten mot Norra Djurgården och
Starbäck påpekade att där ännu fanns ”stora sammanhängande
parkområden av, glädjande att säga, ännu ganska jungfrulig art.
Men storstaden tränger även här på.” Bland skyddsmotiven i
Starbäcks motion finns landskapets skönhet, dess representativi-
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tet för äkta svensk natur, djurlivets värde samt naturens betydelse
för befolkningens psykiska och fysiska hälsa. Mot slutet låter han
ett citat från A. E. Nordenskiöld mer koncist uttrycka hans tanke: 

I en framtid, som sannolikt ej är långt avlägsen, skall det därför bliva svårt att få

en fulltonig föreställning om den natur, med vilken våra stamfäder hade att

kämpa deras första strid, som närt nordbons aldrig kuvade frihetskärlek och fos-

trat dess djärva krigarskaror, som utgjort det vidsträckta museum, där alla våra

forskare och konstnärer börjat sina studier, som bildar grundtonen i våra skal-

ders sånger, i våra fäders och vår egen livsåskådning.

Riksdagen uttalade att Djurgården ”i så stor utsträckning som
möjligt bibehålles såsom naturlig park, att utredning måtte
verkställas, så att snarast möjligt en lämplig gräns kunde fastslås
för de områden, som borde såsom park för all framtid bevaras.”
Förutom vikten av detta ur ett lokalt och historiskt perspektiv
anger riksdagen att: 

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.

Ovanstående beskrivning av motioner, m.m. i riksdagen under
det tidiga 1900-talet är hämtad ur ”Betänkande angående
Djurgårdens bevarande som park, avgivet av särskilt tillkallade
sakkunniga” (3) och lämnat till finansministern 1917. Det finns
skäl att citera en del ur det: 

Vad många städer i utlandet offrat betydande summor för att med konst åstad-

komma, det har naturen skänkt Stockholm i de tre parksjöarna Norra

Brunnsviken, Laduviken och Djurgårdsbrunnsviken {...} För den, som inser

betydelsen för en storstads innevånare att hava tillgång till områden med park-

natur, torde stå klart det värdefulla i att inom sådant område jämväl mötas av

för ögat tilltalande naturliga strandpartier. Det framstår därför för oss som ett

livligt önskemål, att de nu omnämnda sjöarna alltjämt bibehålles vid sin egen-

skap av parksjöar, d.v.s. att deras stränder bevaras i sitt naturliga tillstånd.

Strandpartierna böra alltså helst icke bebyggas eller där sådant oundvikligen

måste ske, böra områden närmast vattnet lämnas obebyggda, tillräckligt breda

för att byggnaderna skola inbäddas i grönska.

I ett annat avsnitt kommenteras en kraftledning över 
Norra Djurgården:

Ehuru enligt ledningens fastställda sträckning hänsyn tagits till önskvärdheten

att i så liten utsträckning som möjligt störa landskapsbilden, måste denna

anläggning dock betraktas som fullkomligt oförenlig med detta ändamål, som

riksdagen avsett skulle nås med anordnandet av en naturlig park. Då nu emel-

lertid luftledningen å Norra Djurgården snart är ett fullbordat faktum, hava vi

endast att giva uttryck åt den livliga förhoppningen, att det i en icke alltför

avlägsen framtid skall visa sig möjligt att, såsom ställts i utsikt, utbyta densam-

ma mot en jordledning.   
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Utredningen följdes inte av några åtgärder, med fortlöpande
exploatering av marken som följd. I början av 1990-talet reage-
rade återigen riksdagen mot planer på exploatering av parkom-
rådena. Antalet exploateringsprojekt som då var aktuella bara
runt Brunnsviken motsvarade en volym på 200 000-300 000
kvm, dvs. 20-30 hötorgsskrapor. Det är mot denna bakgrund
som riksdagens beslut om lagen för nationalstadsparken skall
ses – och tillämpas. De allmänna utgångspunkterna bakom
skyddet har angivits tidigare. 

Sedan den första nationalstadsparken inrättades den 1 janua-
ri 1995 har den förre utbildningsministern Bengt Göransson
utrett huruvida nya nationalstadsparker bör inrättas (13). I
utredningen anges bl.a. följande värdekriterier för nationalstads-
parker: 

En nationalstadspark är starkt kulturpräglad. Dess dominerande delar har park-

och landskapskaraktär och präglas av en lång tradition som rekreationsområden

i kontrast mot stadsbygdens nyttobetonade byggda miljöer.

Nationalstadsparken skall bestå av ett stort och sammanhäng-
ande område med unik natur- och kulturmiljö i anslutning till
stadens bebyggda delar och vara ett utflyktsmål med tillräcklig
storlek för att ge en känsla av att ha lämnat staden bakom sig. 
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Utredningen anger också tre grundläggande krav på det
tätortsnära fritidslandskapet: ”landskapets estetiska kvalitet,
aktivitetsmöjligheterna och tillgängligheten.” 

Utgångspunkterna och betoningarna i dessa centrala doku-
ment skiftar mellan friluftsliv och rekreation, skönhetsvärden,
naturens egenvärde, ekologi, biologisk mångfald och historiskt
referensområde. Detta pekar på värdet av en fördjupad studie av
denna typ av dokument i ett idéhistoriskt perspektiv. Så är det
t.ex. slående hur riksdagen vid detta sekels början ger
”ursprunglig natur” ett framträdande egenvärde –  jaktparker
och engelska parker nämns ej – medan andra aspekter framträ-
der tydligare vid seklets slut. Det gemensamma för dokumenten
är emellertid att de uttrycker ett förhållningssätt där själva land-
skapet och landskapsbilden utgör skyddsvärdets fokus. De
bidrar därmed till att lyfta fram dessa värden som det historiska
landskapets överordnade kulturvärden. 

SLUTORD

Relationen mellan människan och landskapet har i vår tid kom-
mit att väcka allt större intresse. Man kan i detta intresse upp-
fatta en glidning i synen på landskapet från att ha uppfattats
mer som ett objekt till att framstå som ett subjekt, och ett av
människans villkor. Intresset för landskapets kulturella dimen-
sioner har också blottlagt ett behov av en utveckling av synsätt
och värderingssystem inom kulturmiljövården. Avsikten med
denna text har varit att stimulera till en sådan utveckling. 

I nästa kapitel exemplifieras hur den arena för värdeanaly-
ser som presenterats kan nyttjas för att från olika former av käl-
lor bygga upp en miljöbeskrivning av ett mindre område som
sedan sätts in i ett större sammanhang vilket illustreras grafiskt
i syfte att ge ett tydligt stöd för fysisk planering. Resultatet jäm-
förs med innehållet i kulturmiljöbeskrivningar knutna till två
detaljplaner.  
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