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Sammanfattning	  
Detta	  examensarbete	  består	  av	  två	  delar,	  första	  delen	  är	  en	  bakgrundsstudie	  av	  Sveriges	  
trädgårdskonsthistoria.	  Bakgrundsstudiens	  syfte	  är	  att	  kartlägga	  och	  beskriva	  de	  ideal	  
som	  funnits	  i	  Sverige	  sedan	  1700-‐talet.	  Denna	  del	  behandlar	  också	  varför	  de	  olika	  
idealen	  avlöst	  varandra.	  	  
	  
Under	  1700-‐	  talet	  kom	  landskapsparken	  som	  en	  motreaktion	  på	  den	  tidigare	  formella	  
formträdgården.	  Landskapsparken	  byggdes	  upp	  som	  en	  idealiserad	  natur	  med	  poetiska	  
övertoner.	  Under	  1800-‐talet	  började	  man	  blanda	  den	  symmetriska	  och	  oregelbunden	  
trädgårdskonsten,	  detta	  gick	  under	  namnet	  blandstil	  eller	  den	  tyska	  stilen.	  Vid	  
sekelskiftet	  år	  1900	  började	  formträdgården	  åter	  bli	  populär,	  men	  nu	  som	  en	  reaktion	  
på	  det	  tidigare	  sirliga	  utryck	  man	  använt	  sig	  av.	  Strax	  därefter	  kom	  modernismens	  
stilideal	  till	  Europa,	  denna	  delades	  i	  två	  stilriktningar:	  den	  mer	  formfasta	  arkitektoniska	  
och	  den	  mer	  naturliknande.	  Stockholmsskolan	  som	  kom	  att	  influera	  större	  delen	  av	  
Stockholms	  parker	  under	  denna	  tid	  hörde	  till	  den	  stilriktning	  som	  strävade	  mot	  det	  
naturliknande.	  De	  parker	  som	  gestaltades	  enligt	  Stockholmsskolan	  skulle	  inte	  vara	  
avsedd	  för	  en	  särskild	  samhällsklass	  som	  de	  tidigare	  parkerna	  i	  viss	  mån	  hade	  varit.	  
Miljonprogrammet	  trädde	  i	  kraft	  i	  mitten	  av	  sextiotalet,	  det	  rationaliserade	  sätt	  att	  
bygga	  bostäder	  på	  medförde	  att	  den	  befintliga	  terrängen	  var	  tvungen	  att	  tas	  bort.	  Detta	  
sätt	  att	  bygga	  på	  var	  motsatsen	  till	  hur	  man	  hade	  byggt	  under	  funktionalismen	  då	  man	  
försökte	  spara	  all	  befintlig	  natur.	  Man	  gjorde	  försök	  att	  återskapa	  naturen	  även	  i	  
miljonprogrammet	  men	  med	  importerade	  växter	  och	  dålig	  jordmån	  blev	  resultatet	  inte	  
särskilt	  bra.	  Idag	  ser	  man	  värdet	  av	  naturen	  i	  städerna	  men	  det	  är	  fortfarande	  en	  
intressekonflikt	  mellan	  exploatörer	  och	  de	  som	  vill	  ha	  kvar	  naturområdena.	  Idag	  är	  ett	  
problem	  att	  de	  parker	  som	  finns	  inte	  räcker	  till	  för	  stadens	  invånare,	  det	  höga	  
besökstrycket	  medför	  ett	  stort	  slitage	  som	  är	  kostsamt	  att	  underhålla.	  	  
	  
Den	  andra	  delen	  är	  en	  processbeskrivning	  där	  jag	  studerat	  Kungsholmens	  
strandpromenad	  i	  syfte	  att	  avgöra	  vilka	  ideal	  som	  fortfarande	  syns	  på	  platsen	  från	  den	  
tid	  de	  anlades.	  Jag	  kunde	  konstatera	  att	  det	  var	  svårt	  att	  se	  platserna	  ursprung,	  många	  
av	  områdena	  ser	  lika	  ut	  idag	  fast	  de	  är	  anlagda	  under	  olika	  årtionden.	  Norr	  mälarstrand	  
och	  Hornsbergs	  strandpark	  studerades	  särskilt	  då,	  Norr	  Mälarstrand	  är	  
Stockholmsskolans	  stilideal	  i	  koncentrerad	  form	  och	  Hornsbergs	  strandpark	  är	  det	  
senaste	  tillskottet	  i	  strandpromenaden.	  Dessa	  två	  platser	  ger	  också	  en	  visuell	  bild	  av	  
skillnaden	  mellan	  en	  formträdgård	  och	  naturliknande	  park	  i	  samtida	  trädgårdskonst.	  	  
	  
Hornsbergsstrandpark	  är	  alltså	  en	  motreaktion	  på	  Norr	  Mälarstrand,	  precis	  som	  
landskapsparken	  var	  en	  reaktion	  på	  franska	  formträdgården	  och	  funktionalismen	  var	  
en	  motreaktion	  på	  nyklassicismen.	  Förenklat	  borde	  man	  kunna	  säga	  att	  
trädgårdskonstens	  utveckling	  i	  grund	  och	  botten	  varit	  att	  det	  naturliga	  formspråket	  
varit	  en	  reaktion	  mot	  det	  formfasta	  formspråket	  och	  tvärtom,	  och	  så	  har	  förloppet	  sett	  
ut	  genom	  århundraden.	  	  
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INLEDNING	  
Som	  yrkesverksam	  inom	  trädgård	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  trädgårdskonsthistorien,	  
detta	  av	  allmänbildning	  inom	  sitt	  yrke,	  men	  också	  av	  anledning	  att	  man	  eventuellt	  
kommer	  att	  jobba	  med	  trädgårdar	  från	  svunna	  tider	  och	  då	  har	  ett	  ansvar	  att	  kunna	  
känna	  igen	  och	  bevara	  ett	  kulturarv.	  

SYFTE	  	  
Syftet	  är	  att,	  mot	  bakgrund	  av	  hur	  Stockholms	  offentliga	  gröna	  miljöer	  förändrats	  under	  
300	  år,	  studera	  Kungsholmens	  strandpromenad,	  särskilt	  Hornsbergs	  strandpark	  och	  
Norr	  Mälarstrand,	  för	  att	  se	  hur	  idealen	  har	  skiftat	  över	  tid.	  	  

Frågeställningar	  	  
Vilka	  parkideal	  har	  funnits	  i	  Sverige,	  och	  särskilt	  i	  Stockholm,	  sedan	  1700-‐talet	  och	  
varför?	  
	  
Strandparkerna	  runt	  Kungsholmen	  är	  anlagda	  mellan	  ca	  1920	  och	  2012.	  Finns	  det	  spår	  
av	  dessa	  ideal	  också	  idag,	  och	  i	  så	  fall	  hur	  syns	  förändringar	  i	  form,	  innehåll	  och	  
funktion	  i	  de	  olika	  områdena?	  

Avgränsningar	  
Jag	  har	  endast	  studerat	  de	  stilriktningar	  så	  som	  de	  uttrycks	  i	  Sverige,	  att	  andra	  ideal	  
fanns	  under	  samma	  tid	  i	  övriga	  Europa	  har	  inte	  tagits	  med	  i	  studien.	  	  

METOD	  
Till	  rapporten	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  publicerat	  material	  som	  böcker,	  avhandlingar,	  
examensarbeten,	  skrifter,	  offentliga	  dokument	  och	  hemsidor.	  Jag	  har	  haft	  mailkontakt	  med	  
huvudarkitekten	  för	  Hornsbergs	  strandpark,	  Bengt	  Isling	  och	  hans	  kollega	  Ulrika	  Lilliehöök	  
som	  var	  ansvarig	  landskapsingenjör.	  De	  har	  skickat,	  publicerade	  och	  opublicerade	  artiklar.	  	  
	  
I	  bakgrundsbeskrivningen	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  tre	  huvudkällor:	  	  

• Andersson,	  T.	  (2000).	  Stockholms	  tekniska	  historia.	  7,	  utanför	  staden:	  Parker	  i	  
Stockholms	  förorter.	  Stockholm:	  Stockholmia	  	  

• Asker,	  B.	  (1986).	  Stockholms	  tekniska	  historia.	  2,	  Stockholms	  parker:	  Innerstaden	  
(1.	  uppl.).	  Stockholm:	  Liberförlag	  

• Nolin,	  C.	  (1999).	  Till	  stadsbornas	  nytta	  och	  förlustande:	  Den	  offentliga	  parken	  i	  
Sverige	  under	  1800-‐talet.	  Byggförlaget	  
	  

Processbeskrivningen	  bygger	  på	  en	  observation	  och	  fotografering	  av	  hela	  Kungsholmens	  
strandpromenad.	  	  
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Definition	  av	  begrepp	  
	  

Landskapspark:	  	  
En	  av	  trädgårdskonstens	  huvudriktningar,	  uppkommen	  med	  det	  engelska	  pastorala	  
beteslandskapet	  som	  grund	  och	  med	  renässansens	  landskapsmåleri	  som	  främsta	  
inspirationskälla.	  Landskapsparken	  utvecklades	  under	  1700-‐talet	  och	  i	  kontrast	  till	  den	  franska	  
barockens	  formalism.	  Gemensamt	  för	  stilen	  som,	  i	  sig	  sönderfaller	  i	  flera	  stilriktningar,	  är	  det	  
rörliga	  formspråket	  och	  med	  slingrande	  stigar	  och	  vägar,	  oregelbundna	  vattenytor	  och	  fritt	  
ställda	  träddungar.	  Landskapsparken	  utgör	  en	  fri	  parkkomposition	  med	  växlande	  rumslighet,	  
föränderlig	  allt	  eftersom	  betraktaren	  förflyttar	  sig.	  Landskapsparken	  framställer	  en	  idealiserad	  
natur,	  ofta	  med	  starka	  poetiska	  övertoner.	  Landskapsparken	  presenterade	  för	  sin	  samtid	  en	  
tankens	  frihet	  och	  naturlighet	  och	  upptog	  som	  konstform	  inte	  bara	  arkitekters	  och	  
hortikulturisters	  intresse,	  utan	  även	  filosofers,	  poeters	  och	  målares	  (Andersson,	  Jonstoij,	  &	  
Lundquist,	  2000,	  s	  311)	  	  	  

	  
Formträdgård,	  (arkitektonisk	  trädgård):	  	  
Samlingsbegrepp	  för	  den	  typen	  av	  parker	  och	  trädgårdar	  som	  är	  formellt	  (geometriskt)	  
gestaltade	  och	  regelbundet	  uppbyggda	  och	  med	  ett	  därtill	  antingen	  formmässigt	  beskuret	  
växtmaterial	  eller	  kontrasterande	  friväxande	  växtmaterial.	  Motsatsen	  utgörs	  av	  organiskt	  
uppbyggda	  eller	  naturefterliknande	  trädgårdar	  med	  landskapsparken	  som	  främsta	  representant	  
(Andersson,	  Jonstoij,	  &	  Lundquist,	  2000,	  s	  310)	  	  

	  
Naturliknande:	  	  
Med	  naturliknande	  menas	  att	  det	  finns	  en	  speciell	  karaktär	  som	  har	  sitt	  ursprung	  i	  vad	  som	  
allmänt	  uppfattas	  som	  natur.	  Det	  naturliknande	  kan	  efterlikna	  naturen	  i	  uppbyggnad,	  artinnehåll,	  
kunskap	  om	  förändringar	  och	  behov	  av	  skötsel	  (Martinsson,	  2012,	  s	  12).	  

	  
Stockholmsskolan:	  
Arvet	  efter	  Blom	  och	  Glemme.	  Mellan	  1930	  och	  1950	  tillkom	  en	  ny	  parkstil	  i	  Stockholm	  som	  fick	  
internationellt	  erkännande:	  Stockholmsskolan.	  Den	  tog	  vara	  på	  naturlandskapets	  kvaliteter	  och	  
utgjorde	  ett	  socialt	  landskap	  i	  staden	  där	  de	  inflyttade	  landsortsborna	  kunde	  känna	  sig	  hemma.	  
Botanikern	  Rutger	  Sernander	  drev	  idén	  till	  en	  början,	  men	  det	  var	  främst	  arkitekten	  Erik	  Glemme	  
som	  ritade	  många	  nya	  parker	  och	  förnyade	  flera	  innerstadsparker,	  under	  stadsträdgårdsmästare	  
Holger	  Bloms	  ledning	  	  (Stockholms	  stad,	  2006,	  s	  35)	  .	  
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BAKGRUND-‐	  EN	  HISTORISK	  ÖVERBLICK	  
För	  att	  förstå	  hur	  idealen	  kring	  offentliga	  parker	  har	  förändrats,	  presenteras	  här	  en	  kort	  
historisk	  överblick	  över	  Stockholms	  stilideal	  i	  offentliga	  parker	  samt	  de	  människor	  som	  
haft	  en	  avgörande	  roll	  för	  utvecklingen	  av	  Stockholms	  parker.	  Begreppen	  som	  används	  
förklaras	  i	  föregående	  text,	  där	  framgår	  att	  formträdgård	  och	  arkitektonisk	  trädgård	  är	  
synonymt	  med	  varandra.	  Jag	  har	  ändå	  valt	  att	  använda	  begreppet	  arkitektonisk	  
trädgård	  då	  jag	  beskriver	  modernismens	  mer	  formella	  trädgårdar	  och	  formträdgård	  för	  
de	  som	  gestaltades	  innan	  modernismen.	  	  
	  

1700-‐tal	  
Landskapsparken,	  ett	  naturromantiskt	  formspråk	  
I	  början	  av	  1700-‐talet	  kom	  landskapsparkens	  stilideal	  som	  en	  motreaktion	  på	  det	  
strama	  formspråk	  som	  dominerat	  under	  1600-‐talet	  i	  Europa.	  Det	  strama	  stilidealet	  
hade	  uppkommit	  ur	  människans	  tidigare	  sätt	  att	  se	  på	  den	  vilda	  naturen,	  som	  något	  
skrämmande	  och	  otryggt	  (Nilsson,	  2011).	  Det	  tidigare	  strama	  formspråket	  blev	  en	  
symbol	  för	  den	  franska	  monarkins	  maktförtryck	  och	  envälde,	  medan	  landskapsparken	  
demonstrerade	  den	  nya,	  mer	  liberala,	  politiken.	  Landskapsparken	  förde	  också	  med	  sig	  
ett	  nytt	  sätt	  att	  se	  på	  kulturen,	  människan	  och	  politiken.	  Den	  nya	  utgångspunkten	  för	  
hur	  man	  skulle	  formge	  naturen	  blev:	  ”naturen	  avskyr	  den	  raka	  linjen”	  (Nilsson,	  2011,	  s	  
12).	  Landskapsparken	  fick	  stark	  sammankoppling	  till	  konsten	  och	  litteraturen,	  man	  
försökte	  bygga	  upp	  landskapet	  som	  små	  pittoreska	  landskapsbilder	  enligt	  
konstnärernas	  och	  författarnas	  ideal,	  genom	  att	  förstärka	  landskapets	  naturliga	  
karaktär.	  Landskapen	  byggdes	  upp	  med	  slingrande	  linjer,	  asymmetri	  och	  kontraster,	  
oregelbundna	  vattenytor	  och	  träddungar	  fritt	  utplacerade	  i	  landskapet	  	  (Andersson,	  
Jonstoij,	  &	  Lundquist,	  2000).	  	  Det	  naturliga	  landskapet	  förskönades	  för	  att	  få	  fram	  ett	  
landskap	  som	  skulle	  glädja	  ögat	  och	  trigga	  igång	  fantasin	  (Blennow,	  1995;	  Nilsson,	  
2011).	  Landskapsparken	  introducerades	  i	  Stockholm	  under	  senare	  delen	  av	  1700-‐talet	  
då	  Fredrik	  Magnus	  Piper	  skickades	  ut	  i	  Europa	  av	  Kung	  Gustav	  III	  för	  att	  studera	  bl.a.	  
den	  engelska	  trädgårdskonsten.	  Man	  planerade	  att	  anlägga	  en	  landskapspark	  vid	  
Drottningholms	  slott.	  1780	  började	  anläggningen	  av	  trädgården,	  under	  samma	  tid	  
anlades	  även	  parkerna	  vid	  Haga	  och	  Brunnsviken	  i	  samma	  landskapsstil	  (Blennow,	  
1995).	  	  

De	  offentliga	  parkerna	  i	  Stockholm,	  från	  kunglig	  lustpark	  till	  folklig	  samlingsplats	  
Historien	  om	  Stockholms	  offentliga	  parker	  är	  relativt	  kort.	  Den	  började	  1763	  då	  
Kungsträdgården	  blev	  tillgänglig	  för	  allmänheten	  och	  strax	  därefter	  även	  Humlegården	  
(Andersson,	  2000b;	  Stockholms	  stad,	  2012a).	  Vad	  som	  ansågs	  vara	  allmänheten	  på	  den	  
tiden	  var	  människor	  av	  de	  bättre	  ställda	  klasserna,	  som	  fick	  lov	  att	  vistas	  i	  parkerna	  
under	  hårda	  restriktioner	  (Stockholms	  stad,	  2012a).	  Men	  även	  de	  människor	  som	  kom	  
från	  enklare	  förhållanden	  kunde	  få	  vistas	  i	  parkmiljön	  på	  Djurgården,	  där	  de	  gamla	  
kungliga	  jaktmarkerna	  hade	  upplåtits	  till	  offentligheten	  (Asker,	  1986).	  
Kungsträdgården	  och	  Humlegården	  är	  inte	  bara	  de	  första	  offentliga	  parkerna	  utan	  de	  är	  
de	  första	  parkerna	  i	  Stockholm	  överhuvudtaget	  (ibid).	  Kungsträdgården	  fanns	  redan	  på	  
1400-‐talet,	  då	  tjänade	  marken	  som	  krydd-‐	  och	  kålgård	  åt	  kung	  Erik	  av	  Pommern.	  
Genom	  århundradena	  expanderade	  området	  och	  olika	  trädgårdsmästare	  anställdes	  för	  
att	  förvalta	  de	  kungliga	  miljöerna.	  På	  1600-‐talet	  gjordes	  Kungsträdgården	  om	  till	  en	  
lustgård	  på	  order	  av	  Gustav	  II	  Adolf.	  Kungsträdgården	  moderniserades	  under	  åren	  
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1620-‐	  1648,	  då	  delar	  av	  Kungsträdgården	  gjordes	  om	  till	  formträdgård.	  Vid	  1790	  
gjordes	  ytterligare	  en	  förändring	  av	  Kungsträdgården,	  denna	  gång	  på	  kung	  Gustav	  den	  
III	  begäran.	  Piper	  fick	  åter	  igen	  ansvaret	  över	  omdaningen	  (Asker,	  1986).	  Han	  måste	  ha	  
blivit	  väldigt	  inspirerad	  av	  sin	  resa	  i	  Europa	  då	  han	  liksom	  vid	  Drottningholm	  gjorde	  om	  
delar	  av	  Kungsträdgården	  i	  landskapsparksstil	  (ibid).	  Kungsträdgården	  blev	  inte	  en	  
offentlig	  park	  tillgänglig	  för	  alla	  för	  än	  1795.	  Vid	  den	  här	  tiden	  hade	  skötseln	  eftersatts	  
och	  vid	  sekelskiftet	  var	  vegetationen	  helt	  förvildad.	  Efter	  sekelskiftet	  togs	  vegetation	  
bort	  för	  att	  ge	  plats	  åt	  en	  parad-‐	  och	  exercisplats.	  All	  vegetation	  jämnades	  med	  marken	  
från	  det	  som	  idag	  är	  Hamngatan	  fram	  till	  Karl	  Gustav	  XII:s	  torg	  och	  ersattes	  av	  ett	  
sandhav	  (ibid).	  
	  
Humlegården	  anlades	  1619	  under	  samma	  tid	  som	  Kungsträdgården	  gjordes	  om	  till	  
lustgård,	  Gustav	  II	  Adolf	  använde	  Humlegården	  till	  att	  odla	  nyttoväxter.	  Vid	  mitten	  av	  
1600-‐talet	  ville	  Drottning	  Kristina	  göra	  om	  Humlegården	  till	  en	  formträdgård	  men	  detta	  
blev	  inget	  av	  då	  man	  istället	  valde	  att	  restaurera	  den	  befintliga	  trädgården.	  Som	  
Kungsträdgården,	  öppnades	  även	  Humlegården	  för	  en	  utvald	  allmänhet	  redan	  i	  mitten	  
av	  1700-‐talet.	  Men	  det	  var	  inte	  för	  än	  1822	  som	  alla	  hade	  fritt	  tillträde	  till	  området	  
(Asker,	  1986).	  

1800-‐tal	  
De	  tidigare	  så	  högt	  ansedda	  parkerna	  Kungsträdgården	  och	  Humlegården	  hade	  på	  
1800-‐talet	  tappat	  sin	  status,	  folk	  av	  de	  högre	  klasserna	  ville	  inte	  längre	  vistas	  vid	  
Humlegården,	  och	  Kungsträdgården	  ville	  ingen	  längre	  besöka	  då	  den	  under	  sommartid	  
var	  mycket	  dammig	  och	  under	  höstarna	  förvandlades	  hela	  Kungsträdgården	  till	  
träskmark	  (Stockholms	  stad,	  2012a).	  Humlegården	  däremot	  blev	  en	  mycket	  populär	  
samlingsplats	  för	  de	  enkla	  borgarna	  (Asker,	  1986).	  Med	  Humlegårdens	  nya	  folkliga	  
framtoning	  hände	  det	  i	  perioder	  att	  skötseln	  av	  parken	  missköttes	  och	  ibland	  var	  
parken	  rent	  av	  otrevlig	  att	  besöka	  på	  grund	  av	  detta	  (Nolin,	  1999).	  	  
	  
Det	  växande	  borgerskapet	  började	  söka	  sig	  till	  egna	  umgängesplatser.	  Parkerna	  fick	  en	  
roll	  lik	  de	  musikaliska	  salongerna	  och	  teatrarna,	  som	  även	  de	  utvecklades	  under	  denna	  
tid	  (Stockholms	  stad,	  2012a).	  

Trädgårdsföreningen	  bildas	  
1832	  bildades	  den	  första	  svenska	  trädgårdsföreningen,	  under	  denna	  tid	  var	  intresset	  
för	  botanik	  väldigt	  stort,	  särskilt	  för	  exotiska	  växter.	  Trädgårdsföreningar	  startades	  för	  
att	  sprida	  kunskap	  om	  trädplantering	  och	  odling.	  1839	  öppnade	  den	  första	  trädgården	  
som	  anlades	  av	  trädgårdsföreningen.	  Trädgården	  anlades	  vid	  Drottninggatan	  i	  
Stockholm,	  gestaltad	  av	  Magnus	  Martin	  af	  Point-‐	  en	  av	  grundarna	  till	  den	  Svenska	  
trädgårdsföreningen.	  Enligt	  honom	  skall	  denna	  trädgård	  varit	  utformad	  i	  en	  blandad	  
stil.	  En	  stil	  där	  symmetrisk	  och	  oregelbunden	  trädgårdskonst	  kombineras.	  	  
Han	  citeras	  i	  Nolin	  (1999):	  
	  

I	  allmänhet	  synes	  man	  i	  sednare	  tider	  afvikit	  från	  det	  fordna	  mera	  nyckfulla	  utkastet	  till	  
promenadgångar,	  och	  istället	  låtit	  dem	  motsvara	  en	  viss	  ändamålsenlighet.	  Det	  utstakas	  väl	  ännu	  
i	  slingrande	  vägar,	  men	  dessa	  äro	  ofta	  symetriska	  från	  två	  sidor,	  endast	  oregelmessigt	  
sammanbundna	  för	  kringgående	  af	  trädgrupper	  eller	  för	  att	  göra	  åtkomsten	  af	  planteringarnes	  
betraktande	  så	  mycket	  mångfaldigare	  (Nolin,	  1999,	  s	  92).	  	  
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Denna	  trädgård,	  Humlegården	  och	  Kungsträdgården	  var	  i	  stort	  sett	  de	  enda	  platserna	  
man	  kunde	  promenera	  i	  innanför	  tullarna.	  Skillnaden	  mellan	  Trädgårdsföreningen	  och	  
de	  andra	  offentliga	  parkerna	  var	  att	  denna	  var	  avgiftsbelagd.	  Entréavgiften	  togs	  ut	  för	  
att	  försäkra	  att	  besökarna	  var	  botaniskt	  intresserade	  men	  också	  för	  att	  sålla	  bort	  
”olämpliga”	  människor	  från	  trädgården.	  Trädgården	  blev	  ett	  offentligt	  
utomhusvardagsrum	  för	  stadsborna,	  där	  kunde	  man	  umgås,	  få	  kunskap	  inom	  botanik	  
och	  få	  musik-‐	  och	  teaterunderhållning	  (Nolin,	  1999).	  

Strömparterrerna	  	  
Den	  första	  parken	  som	  anlades	  med	  statliga	  medel	  var	  Strömparterrerna	  vid	  Kungliga	  
slottet,	  parken	  blev	  snabbt	  en	  mycket	  uppskattad	  mötesplats,	  men	  dess	  huvudsakliga	  
uppgift	  var	  egentligen	  att	  försköna	  området	  kring	  slottet	  (Stockholms	  stad,	  2012a).	  

Den	  tyska	  stilen,	  en	  kombination	  av	  två	  stilar	  
1848	  introducerades	  ytterligare	  en	  ny	  stil	  i	  Sverige,	  den	  kom	  att	  kallas	  den	  tyska	  stilen	  
och	  benämndes	  av	  Daniel	  Müller.	  Denna	  stil	  förklaras	  som	  en	  kombination	  av	  
landskapsparken	  och	  formträdgården.	  Denna	  stil	  skulle	  enligt	  Müller	  lämpa	  sig	  bättre	  
vid	  minde	  anläggningar.	  I	  en	  reseberättelse	  från	  en	  resa	  till	  Sankt	  Petersburg	  beskriver	  
Müller	  fördelarna	  med	  en	  blandad	  stil,	  detta	  är	  ett	  år	  innan	  han	  myntade	  begreppet	  den	  
tyska	  stilen.	  Chatarina	  Nolin	  som	  forskat	  i	  ämnet	  menar	  att	  man	  kan	  förmoda	  att	  han	  
med	  den	  blandade	  stilen	  menade	  det	  samma	  som	  den	  tyska	  stilen	  (Nolin,	  1999).	  Från	  
Nolins	  avhandling	  framkommer	  också	  att	  Müller	  1940	  gjorde	  ritningar	  över	  hur	  
trädgårdsföreningens	  trädgård	  skulle	  kunna	  formges,	  att	  både	  Point	  och	  Müller	  talar	  om	  
denna	  blandade	  stil	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  båda	  var	  involverade	  i	  trädgårdsföreningen	  
och	  måste	  därför	  kommit	  i	  kontakt	  med	  varandras	  idéer	  under	  åren	  (ibid).	  

1850-‐	  tal	  
Berzelii	  park	  var	  den	  andra	  parken	  som	  finansierades	  med	  statliga	  medel	  i	  Stockholm.	  	  
Området	  runt	  Packartorgsviken	  där	  parken	  skulle	  anläggas	  ansågs	  vara	  ett	  mycket	  
ohygieniskt	  område.	  Staten	  hade	  därför	  fått	  påtryckningar	  från	  boende	  i	  närheten	  att	  
göra	  något	  åt	  omgivningen	  (Nolin,	  1999).	  Knut	  Forsberg	  fick	  i	  början	  av	  1850-‐talet	  i	  
uppgift	  att	  rita	  parken,	  som	  kom	  att	  kallas	  Berzelii	  park	  efter	  kemisten	  Jöns	  Jakob	  
Berzelius	  (Andersson,	  2000b).	  Det	  dividerades	  mycket	  om	  vilken	  stil	  parken	  skulle	  
anläggas	  i.	  Forsberg	  var	  den	  tredje	  i	  ordningen	  som	  fick	  i	  uppgift	  att	  gestalta	  en	  plan	  för	  
parkens	  formgivning.	  Han	  kom	  med	  två	  förslag	  till	  en	  plan,	  en	  för	  en	  formträdgård	  och	  
en	  för	  en	  landskapspark.	  Den	  ritning	  som	  till	  slut	  valdes	  var	  en	  landskapspark.	  Forsberg	  
var	  väldigt	  noga	  med	  att	  intrycket	  av	  parken	  skulle	  bli	  prydligt.	  Han	  skärmade	  därför	  av	  
parken	  mot	  den	  mindre	  tilltalande	  omgivningen	  (Nolin,	  1999).	  Då	  parken	  var	  
färdigställd	  fick	  områdets	  rykte	  ett	  uppsving	  och	  snart	  därefter	  började	  man	  bygga	  
praktfulla	  byggnader	  i	  anslutning	  till	  parken,	  som	  Berns	  salonger	  och	  Synagogan	  
(Andersson,	  2000b).	  
	  
Det	  är	  svårt	  att	  säga	  vilken	  stil	  som	  dominerade	  under	  1800-‐talet,	  av	  litteraturen	  att	  
döma	  så	  använda	  man	  alla	  tre	  ovanstående	  stilar;	  formträdgård,	  landskapspark	  och	  
blandad	  stil.	  Och	  som	  i	  exemplet	  med	  Berzeliis	  park	  så	  kunde	  en	  och	  samma	  park	  få	  
utformningsförslag	  utifrån	  olika	  stilar	  (Nolin,	  1999).	  Oavsett	  vilken	  stil	  parken	  
utformades	  efter	  så	  användes	  ofta	  ett	  exotiskt	  växtmaterial,	  planteringarna	  var	  
grandiosa	  och	  iögonfallande	  (Stockholms	  stad,	  2012a).	  Alla	  rabatter	  och	  gräsytor	  var	  
inhägnande	  för	  att	  de	  inte	  skulle	  beträdas	  (Stockholms	  stad,	  2008a).	  Promenadstråken	  i	  
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parkerna	  var	  utformade	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  så	  att	  man	  kulle	  få	  en	  så	  varierad	  
upplevelse	  av	  parken	  som	  möjligt	  (Nolin,	  1999).	  	  
	  
Från	  1850	  till	  1900	  tredubblades	  Stockholms	  befolkning.	  Folk	  från	  landsbygden	  flyttade	  
in	  till	  städerna	  för	  att	  jobba	  i	  industrierna	  och	  staden	  fick	  stora	  problem	  att	  hysa	  rum	  
för	  alla	  de	  nya	  medborgarna.	  Flervåningshus	  med	  smålägenheter	  började	  byggas	  i	  
försök	  att	  utnyttja	  marken	  så	  effektivt	  som	  möjligt.	  Detta	  resulterade	  i	  trånga	  gator	  och	  
avsaknad	  av	  parker	  och	  öppna	  ytor	  vid	  bostadsområdena	  (Asker,	  1986).	  De	  täta	  
bostadsområdena	  gjorde	  att	  människorna	  började	  känna	  sig	  allt	  mer	  inklämda,	  det	  var	  
därför	  nödvändigt	  att	  börja	  ställa	  krav	  på	  utrymme	  för	  promenadplatser	  och	  parker.	  
Man	  motiverades	  att	  ge	  plats	  för	  grönområden	  då	  exempel	  hade	  setts	  i	  övriga	  Europa	  
som	  visat	  på	  att	  parker	  hade	  ökat	  invånarnas	  välbefinnande,	  …	  ”kostnaderna	  skulle	  
rikligt	  kompenseras	  genom	  förbättrade	  hälsoförhållanden	  och	  minskade	  utgifter	  för	  
sjukas	  vård”	  (Asker,	  1986,	  s	  9).	  

Lindhagenplanen	  
Under	  1860-‐talet	  var	  Stockholm	  i	  behov	  av	  expansion	  och	  man	  var	  därför	  tvungen	  att	  
komma	  på	  en	  ny	  lösning	  med	  stadsplanen.	  En	  stadsplanekommitté	  med	  expeditionschef	  
Albert	  Lindhagen	  i	  spetsen	  tillsattes,	  som	  tog	  fram	  en	  revolutionerande	  idé	  om	  hur	  
Stockholm	  skulle	  kunna	  utvecklas	  till	  en	  storstad.	  De	  nya	  stadsplanerna	  gav	  riktlinjer	  
för	  hur	  man	  skulle	  förhålla	  sig	  till	  den	  befintliga	  naturen.	  Kommittén	  kom	  fram	  till	  att	  
bergsknallarna	  i	  staden	  skulle	  bli	  stadens	  nya	  parker.	  Bergshöjderna	  ansågs	  vara	  extra	  
lämpliga	  att	  utgöra	  parker	  då	  de	  erbjöd	  den	  renaste	  luften	  och	  hade	  bästa	  utsikten	  över	  
staden	  (Asker,	  1986).	  Grundtanken	  till	  förslaget	  var	  just	  att	  alla	  stadsbor	  skulle	  få	  
möjlighet	  till	  en	  ”landtlig	  naturs	  välgörande	  inverkan”	  (Nolin,	  1999,	  s	  212).	  Ett	  beslut	  
togs	  att	  bergshöjderna	  inte	  skulle	  genomskäras	  med	  vägar	  eller	  bebyggas	  för	  då	  skulle	  
Stockholm	  förlora	  sitt	  ursprungliga	  tilltalande	  utseende	  (Asker,	  1986).	  	  
De	  första	  parkerna	  anlades	  som	  landskapsparker,	  med	  slingrande	  promenadstigar	  
under	  gröna	  träd	  (Asker,	  1986).	  En	  tanke	  fanns	  om	  att	  staden	  skulle	  byggas	  upp	  på	  ett	  
sådant	  sätt	  att	  stadsborna	  aldrig	  skulle	  behöva	  lämna	  den.	  Alla	  människans	  behov	  
skulle	  kunna	  tillfredsställas	  i	  staden.	  Citat	  ur	  Nolin	  (1999),	  av	  Lindhagenkommittén:	  
	  

Blifva	  hufvudstadens	  berg	  ordnade	  till	  parker,	  behöfver	  Stockholmaren	  icke	  så	  mycket	  bekymra	  
sig	  om	  dyrbara	  och	  tidsödande	  resor	  till	  landet;	  han	  stiger	  upp,	  hvilken	  stund	  på	  dagen	  det	  
behagar	  honom,	  i	  närmaste	  park	  och	  har	  der	  tillfälle	  att	  njuta	  af	  en	  lantlig	  natur	  i	  fullaste	  mått	  
(Nolin,	  1999,	  s	  213).	  

1890-‐tal	  
Vid	  1890-‐talet	  hade	  de	  offentliga	  parkerna	  blivit	  en	  självklar	  del	  i	  Stockholms	  stadsplan,	  
tidigare	  hade	  de	  borgerliga	  värderingarna	  varit	  avgörande	  för	  stadsplanen	  nu	  vägdes	  
även	  arbetarnas	  behov	  in	  i	  utformningen	  (Nolin,	  1999).	  Man	  argumenterade	  för	  att	  de	  
som	  jobbade	  i	  industrierna	  hade	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  komma	  ut	  i	  parkmiljöerna,	  för	  att	  
komma	  bort	  från	  fabrikernas	  buller.	  Parkerna	  sågs	  som	  ett	  viktigt	  bidrag	  till	  att	  lösa	  de	  
hälsoproblem	  som	  uppstått	  under	  industrialismen	  (Nolin,	  1999).	  De	  parker	  som	  
upprättades	  under	  senare	  delen	  av	  1800-‐talet	  kom	  att	  få	  ett	  vad	  man	  kan	  kalla	  
nationalistiskt	  uttryck	  (Nilsson,	  2011).	  Gestaltningsmässigt	  förenades	  de	  nya	  parkerna	  i	  
att	  man	  ville	  få	  de	  så	  naturliknande	  som	  möjligt,	  man	  utgick	  delvis	  från	  det	  befintliga	  
landskapet	  (Nolin,	  1999).	  De	  tidigare	  parkerna	  med	  konstfulla	  planteringar	  och	  
exotiska	  trädslag,	  där	  gräsmattan	  inte	  fick	  beträdas,	  kändes	  inte	  längre	  förenliga	  med	  de	  
tankar	  om	  parken	  som	  en	  frilufts-‐	  och	  rekreationsplats.	  Man	  ville	  nu	  att	  besökarna	  
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skulle	  kunna	  röra	  sig	  fritt	  i	  parken,	  därför	  planterades	  till	  större	  del	  inhemska	  växter	  in	  
som	  ansågs	  mer	  lämpade	  för	  detta	  ändamål	  (Nolin,	  1999;	  Stockholms	  stad,	  2012a).	  
	  
Att	  den	  naturliknande	  stilen	  hade	  genomslagskraft	  under	  denna	  tid,	  kan	  förklaras	  med	  
att	  man	  försökte	  förstärka	  svenskarnas	  känsla	  för	  den	  egna	  naturen	  och	  kulturen	  
(Nilsson,	  2011).	  Detta	  gjordes	  antagligen	  för	  att	  kompensera	  för	  den	  ”äkta”	  natur	  som	  
fick	  allt	  mindre	  utrymme	  i	  takt	  med	  att	  staden	  expanderade.	  Detta	  kan	  också	  förklaras	  
med	  att	  de	  styrande	  tyckte	  att	  den	  enkelt	  utformade	  parken	  mera	  överensstämde	  med	  
arbetarnas	  behov	  (Nolin,	  1999).	  Det	  finns	  också	  exempel	  som	  visar	  på	  att	  vissa	  parker	  
utformades	  för	  att	  de	  skulle	  påminna	  om	  de	  hagar	  och	  skogsmarker	  de	  människor	  som	  
tidigare	  bott	  på	  landet	  flyttat	  ifrån.	  Dessa	  människor	  hade	  tidigare	  levt	  sitt	  vardagliga	  liv	  
i	  naturen	  då	  de	  jobbat	  med	  jord-‐	  eller	  skogsbruk	  (Lundevall,	  2006;	  Nilsson,	  2011;	  Nolin,	  
1999).	  	  
	  
Denna	  urbanisering	  förde	  därför	  med	  sig	  ett	  nytt	  naturideal,	  friluftslivets	  utveckling	  tog	  
nu	  form.	  De	  människor	  som	  arbetade	  i	  industrierna	  fick	  nu	  sin	  tid	  indelad	  i	  fritid	  och	  
arbetstid,	  på	  fritiden	  begav	  man	  sig	  ut	  i	  naturen	  för	  fysisk	  aktivitet	  och	  rekreation	  
(Nilsson,	  2011).	  
	  	  

1900-‐tal	  
Både	  Nolin	  och	  Asker	  utrycker	  att	  de	  traditionella	  parkidealen	  fortsatte	  in	  på	  1900-‐
talet,	  ”Parker	  anlagda	  i	  enlighet	  med	  de	  ideal	  som	  utvecklats	  i	  mitten	  av	  1800-‐talet	  
kunde	  vid	  sekelskiftet	  1900	  ses	  sida	  vid	  sida	  med	  sådana	  anlagda	  efter	  nya	  
gestaltningsprinciper”	  (Nolin,	  1999,	  s	  249).	  Nolin	  skriver	  också	  att	  ett	  nytt	  intresse	  för	  
formträdgården	  i	  Sverige	  uppkom	  efter	  sekelskiftet.	  	  

1920-‐tal	  
Nordisk	  Klassicism/	  Nyklassicism	  
Att	  intresset	  åter	  ökade	  för	  formträdgårdarna	  kanske	  skulle	  kunna	  förklaras	  med	  att;	  
”Samhället	  blev	  kring	  sekelskiftet	  1900	  mera	  differentierat	  än	  tidigare,	  men	  de	  
borgerliga	  värderingarna	  fortsatte	  vara	  en	  norm”	  (Nolin,	  1999,	  s	  247).	  Som	  tidigare	  
nämnts	  har	  de	  offentliga	  parkerna	  en	  lång	  tradition	  att	  tillhöra	  borgarna,	  var	  det	  kanske	  
de	  borgliga	  värderingarna	  som	  avgjorde	  att	  formträdgårdarna	  fortsatte	  att	  anläggas	  
även	  efter	  införandet	  av	  de	  folkliga	  bergsparkerna.	  I	  litteraturen	  nämns	  begreppen	  
klassicism,	  nyklassicism,	  nordisk	  klassicism	  eller	  20-‐tals	  klassicism	  under	  denna	  tid,	  
utan	  att	  innebörden	  riktigt	  förklaras.	  Jag	  har	  utefter	  det	  sammanhang,	  begreppen	  
används	  i	  tolkat	  att	  de	  syftar	  till	  det	  nya	  intresset	  för	  formträdgården	  efter	  sekelskiftet.	  
Den	  strama	  klassicismen	  var	  en	  motreaktion	  på	  1800-‐talets	  sirliga	  formspråk	  (Nolin,	  
2000).	  

Modernismens	  utveckling	  i	  Europa	  
Inom	  trädgårdskonsten	  kom	  modernismen	  att	  ta	  två	  skilda	  vägar.	  Dels	  den	  dekorativa	  
formella	  och	  dels	  den	  mer	  naturinspirerade.	  	  Den	  dekorativa,	  formella	  var	  influerad	  av	  
den	  kubistiska	  bildkonsten.	  Denna	  stilriktning	  var	  särskilt	  framträdande	  i	  Frankrike,	  
Belgien	  och	  Holland.	  Som	  tidigare	  nämnts	  så	  återgick	  intresset	  för	  formträdgårdarna	  i	  
början	  av	  sekelskiftet.	  Utvecklingen	  av	  detta	  stilideal	  blev	  under	  modernismen	  en	  typ	  av	  
steril	  formträdgård.	  Man	  byggde	  upp	  trädgårdarna	  med	  enkla	  geometriska	  former,	  
växterna	  användes	  ofta	  för	  att	  skapa	  ytor	  i	  olika	  färger	  (Blennow,	  1995).	  Detta	  stilideal	  
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verkar	  ha	  slagit	  igenom	  i	  Sverige	  senare	  än	  i	  övriga	  Europa,	  då	  den	  litteratur	  jag	  läst	  
främst	  riktar	  sig	  till	  vad	  som	  hände	  i	  övriga	  Europa	  inom	  vad	  som	  kallades	  den	  
arkitektoniska	  stilen	  (Blennow,	  1995).	  
	  
Den	  andra	  stilriktningen	  var	  den	  i	  Sverige	  som	  kom	  att	  kallas	  funktionalism,	  som	  utgick	  
från	  ett	  naturligt	  landskap	  till	  synes	  orört	  av	  människan.	  Funktionalismen	  grundar	  sig	  
på	  en	  föreställning	  om	  den	  nya	  sunda	  människan	  i	  en	  ljus	  och	  frisk	  miljö	  (Blennow,	  
1995).	  Man	  hade	  en	  idé	  om	  att	  miljön	  skulle	  ses	  från	  huset,	  en	  liknande	  tanke	  som	  fanns	  
i	  landskapsparkens	  stilideal.	  Där	  trädgården	  skulle	  ses	  som	  en	  inramad	  
landskapsmålning.	  Det	  som	  också	  känns	  igen	  är	  att	  man	  med	  den	  nya	  liberala	  andan	  
avskydde	  räta	  vinklar	  och	  symmetri,	  då	  det	  påminde	  om	  diktatur	  och	  makt.	  Den	  
traditionella	  blomrabatten	  användes	  inte	  alls	  längre.	  Men	  närmast	  huset	  kunde	  
planteringar	  anläggas	  uppbyggda	  med	  växter	  som	  hade	  ett	  bladverk	  som	  kompletterade	  
byggnadens	  arkitektur.	  Vanliga	  växter	  kunde	  vara	  hasselört,	  sockblomma,	  spetsmössa,	  
funkior,	  törelarter,	  gräs,	  murgröna	  och	  kryptimjan.	  Av	  buskarna	  användes	  berberis,	  
oxbär,	  klätterhortensior	  och	  bambu.	  	  
	  
Arkitekten	  Leberecht	  Migge	  var	  en	  av	  de	  som	  var	  med	  att	  utveckla	  de	  tankarna	  om	  
trädgårdskonsten	  kring	  1920-‐talet,	  efter	  att	  ha	  studerat	  trädgårdskonstens	  historia	  
konstaterar	  han	  att;	  …”trädgårdar	  alltid	  tidigare	  utförts	  för	  dem	  som	  på	  något	  vis	  var	  
ledande	  i	  samhället”	  (Blennow,	  1995,	  s	  322).	  Han	  jobbade	  därför	  hårt	  för	  att	  förändra	  
trädgårdskulturen,	  han	  ville	  skapa	  gröna	  miljöer	  i	  städerna	  för	  att	  ge	  stadsborna	  ett	  
drägligare	  liv	  (Blennow,	  1995).	  
	  
I	  Sverige	  hade	  Rutger	  Sernander	  introducerat	  begreppet	  naturparker	  i	  sin	  bok	  som	  kom	  
ut	  1926,	  han	  hade	  i	  likhet	  med	  Migge	  tankar	  om	  att	  parken	  skulle	  vara	  en	  samlingsplats	  
för	  alla	  samhällsklasser	  där	  det	  skulle	  finna	  rum	  för	  lek	  och	  rekreation	  (Nilsson,	  2011).	  
Sernander	  kom	  att	  spela	  en	  viktig	  roll	  i	  Stockholms	  parkers	  fortsatta	  utveckling.	  Han	  
blev	  rådgivare	  till	  dåvarande	  stadsträdgårdsmästare	  Mauritz	  Hammarberg.	  Sernander	  
engagerade	  sig	  i	  Stockholms	  grönområden	  och	  var	  med	  om	  att	  formulera	  ett	  program	  
angående	  Stockholmsnaturen.	  Programmet	  gavs	  ut	  1926	  i	  form	  av	  en	  bok;	  Stockholms	  
Natur,	  där	  en	  av	  rubrikerna	  lyder:	  Konstparker	  och	  Naturparker	  (Andersson,	  2000b).	  	  	  
I	  boken	  skriver	  Sernander:	  ”En	  ny	  tid	  med	  nya	  stilriktningar	  för	  våra	  offentliga	  park-‐	  
och	  trädgårdsanläggningar	  håller	  nu	  på	  att	  bryta	  fram”	  (Andersson,	  2000b,	  s	  38).	  	  
	  
Sernander	  menade	  att	  de	  tidigare	  konstparkerna	  (formträdgårdarna)	  som	  nyttjades	  av	  
borgarklassen,	  skulle	  skötas	  och	  bevaras,	  men	  detta	  främst	  för	  deras	  kulturhistoriska	  
värde	  (Andersson,	  2000b).	  Det	  nya	  parkidealet	  var	  istället	  praktiska	  parker	  för	  alla	  
samhällsklasser	  (Nilsson,	  2011).	  

Ålstensparken	  blev	  en	  ideologisk	  uppgörelse	  
Ålstensparken	  började	  planeras	  av	  Mauritz	  Hammarberg	  under	  1920-‐talet.	  Han	  
planerade	  denna	  som	  en	  konstpark	  enligt	  den	  gamla	  traditionen.	  Men	  som	  
Hammarbergs	  rådgivare	  satte	  sig	  Sernader	  emot	  dessa	  planer	  och	  föreslog	  istället	  att	  
man	  skulle	  planera	  området	  som	  en	  naturpark,	  med	  utgångspunkt	  från	  
Mälarlandskapets	  natur.	  1927-‐1936	  ägde	  anläggningen	  av	  parken	  rum	  och	  
utformningen	  kom	  att	  bli	  helt	  enligt	  Sernanders	  idéer.	  Efter	  Ålstensparken	  fortsatte	  
man	  att	  anlägga	  parker	  enligt	  liknande	  principer	  (Stockholms	  stad,	  2012b).	  Dessa	  
parker	  blev	  så	  kallade	  naturliknande.	  Då	  detta	  nya	  parkideal	  helt	  utgick	  från	  det	  
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befintliga	  landskapet	  var	  det	  inte	  längre	  möjligt	  att	  applicera	  idéer	  från	  ritbordet,	  så	  
som	  man	  tidigare	  hade	  kunnat	  göra	  med	  formträdgårdens	  mönsterplaner.	  Nu	  behövdes	  
kunskap	  i	  hur	  landskapet	  skulle	  vårdas	  och	  bevaras.	  Under	  denna	  tid	  var	  det	  många	  
som	  sökt	  sig	  till	  Stockholm	  från	  landsbygden,	  men	  som	  inte	  lyckats	  få	  något	  jobb.	  Dessa	  
människor	  besatt	  kunskaper	  från	  jordbruket	  om	  hur	  man	  vårdar	  kulturlandskapet.	  
Därför	  fick	  dessa	  forna	  lantbrukare	  nu	  i	  uppgift	  att	  förverkliga	  de	  nya	  parkplanerna	  
(Andersson,	  2000b).	  Sernader	  menade	  att	  naturen	  hade	  en	  större	  förmåga	  att	  fungera	  
som	  rekreationsområde	  och	  uppmuntra	  till	  kroppsrörelse	  än	  det	  konstlade	  landskapet,	  
detta	  skulle	  vara	  lösningen	  på	  industristadens	  ökade	  hälsoproblem.	  Den	  typ	  av	  
parkgestaltning	  som	  Sernander	  förespråkade,	  kom	  efter	  andra	  uttolkare	  att	  kallas	  för	  
Stockholmsskolan	  (Andersson,	  2000b).	  
	  
Osvald	  Almquist	  var	  den	  som	  efter	  Mauritz	  Hammarberg	  fick	  ta	  över	  tjänsten	  som	  
stadsträdgårdsmästare,	  han	  fick	  denna	  tjänst	  1936.	  Osvald	  Almquist	  tog	  vid	  att	  utveckla	  
Sernanders	  tankar	  om	  den	  nya	  parken	  (Andersson,	  2000b).	  Han	  stannade	  på	  posten	  
som	  stadsträdgårdsmästare	  i	  två	  år,	  under	  den	  korta	  tid	  drogs	  linjerna	  för	  
Stockholmsstads	  parker	  upp	  vad	  beträffande	  form	  och	  innehåll	  (Andersson,	  2000b).	  
1937	  redovisade	  Osvald	  Almquist	  sin	  målsättning	  för	  Stockholms	  parkverksamhet:	  	  
	  

Parkväsendets	  betydelse	  i	  socialt	  hänseende	  för	  storstaden	  ökas	  allt	  mer	  jämsides	  med	  
befolkningens	  krav	  på	  större	  trivsel	  och	  hälsosamma	  omgivningar	  samt	  möjligheter	  till	  friluftsliv	  
och	  rekreation	  som	  omväxling	  från	  ett	  jäktande	  arbetsliv.	  Och	  det	  som	  är	  av	  särskild	  vikt	  
härvidlag	  är,	  att	  för	  rekreation	  och	  lekplanlagda	  parker	  och	  fria	  områden	  planeras	  i	  staden	  inom	  
sådant	  avstånd	  från	  bostäderna,	  att	  de	  innevånare,	  som	  av	  ekonomiska	  eller	  andra	  själ	  sällan	  
göra	  resor	  till	  stadens	  omgivningar,	  kunna	  utnyttja	  dem	  (Asker,	  1986,	  s	  173).	  	  	  

	  
Detta	  blev	  riktlinjerna	  för	  det	  parkprogram	  Holger	  Blom	  senare	  kom	  att	  utveckla	  
(Andersson,	  2000a).	  

1930-‐	  50-‐	  tal	  
Stockholmsskolan	  utvecklas	  
Det	  var	  genom	  Stockholmsutställningen	  1930	  som	  funktionalismen	  fick	  sitt	  genombrott	  
i	  Skandinavien.	  Gunnar	  Asplund	  var	  utställningens	  huvudarkitekt,	  tillsammans	  med	  sina	  
kollegor	  visade	  han	  upp	  den	  nya	  tidens	  arkitektur.	  Funktionalismen	  kom	  med	  löfte	  om	  
ett	  slut	  på	  bostadsbristen	  och	  kom	  därmed	  snart	  att	  gå	  hand	  i	  hand	  med	  
socialdemokratins	  reformpolitik.	  Med	  det	  nya	  formspråket	  visualiserades	  ett	  nytt	  och	  
jämlikt	  samhälle	  (Lundevall,	  2006).	  Detta	  avspeglade	  sig	  även	  i	  stadsplaneringen,	  stora	  
grönområden	  började	  nu	  avsättas	  för	  utevistelse.	  Ett	  slags	  utomhusvardagsrum	  
skapades	  för	  de	  människor	  som	  bodde	  i	  de	  trånga	  bostadsområdena.	  Den	  nya	  
stadsparken	  skulle	  användas	  i	  form	  av	  olika	  aktiviteter,	  man	  skulle	  inte	  längre	  sitta	  eller	  
passivt	  flanera	  i	  dem.	  Som	  tidigare	  fanns	  även	  nu	  en	  nationalistisk	  syn	  på	  naturen,	  
naturen	  var	  en	  resurs	  och	  något	  eftersträvansvärt.	  Skillnaden	  nu	  var	  att	  man	  medvetet	  
tog	  tillvara	  befintlig	  natur	  även	  i	  bostadsområdena	  (Florgård,	  1994).	  
	  
Detta	  blev	  starten	  på	  landskapsarkitekturens	  guldålder,	  med	  ledning	  av	  Holger	  Blom	  
och	  Erik	  Glemme.	  Denna	  periods	  parker	  kom	  att	  ge	  namn	  åt	  den	  speciella	  stil	  som	  
kallades	  Stockholmsskolan	  (Andersson,	  2000a).	  	  
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Stockholms	  karaktäristiska	  mälarlandskap	  blev	  utgångspunkten	  för	  Stockholmsskolan,	  
detta	  stilideal	  stod	  i	  skarp	  kontrast	  till	  det	  nyklassicistiska	  ideal	  som	  dittills	  hade	  
dominerat	  (Andersson,	  2000a).	  Under	  åren	  1930-‐1950	  kom	  Stockholm	  att	  bli	  ledande	  
inom	  landskapsarkitekturen	  med	  Stockholmsskolan	  som	  stilideal	  för	  funktionalismen.	  
Holger	  Blom,	  som	  blev	  Stockholms	  stadsträdgårdsmästare	  efter	  Oswald	  Almquist,	  var	  
den	  som	  tillsammans	  med	  arkitekten	  Erik	  Glemme	  företrädde	  Stockholmsskolan	  
(Andersson,	  2000b;	  Nilsson,	  2011).	  	  	  
	  

Stockholmsskolan	  är	  inget	  skrivet	  manifest	  utan	  en	  muntlig	  tradition	  som	  beskriver	  
landskapsarkitektur	  vilken	  tog	  naturen	  som	  utgångspunkt	  i	  stället	  för	  det	  vita	  papperet.	  
Stockholmsskolan	  innebar	  att	  det	  regionala	  landskapet	  togs	  som	  motiv	  och	  
återskapades,	  även	  inne	  i	  rena	  stadsmiljöer,	  ofta	  i	  stiliserad	  eller	  tolkad	  tappning.	  
(Andersson,	  2000b,	  s	  48)	  	  	  

 

Karaktärsdrag	  för	  Stockholmsskolan	  	  
• Bevarandet	  eller	  återuppbyggande	  av	  hagmarker,	  björkdungar,	  sjövikar,	  hällar	  

och	  bryn	  i	  steril	  form.	  	  
• Landskapet	  tillgängliggjordes	  med	  stigar,	  bänkar	  och	  lekytor.	  	  
• Parken	  planerades	  för	  samvaro,	  lek,	  motion,	  kultur	  och	  rekreation.	  	  
• Omfattande	  program	  för	  konst	  och	  kultur	  gjordes	  i	  parkerna,	  parkteatern	  och	  

parkleken	  blev	  mycket	  stora.	  Man	  sparade	  fornminnen	  eller	  andra	  föremål	  som	  
kunde	  härleda	  till	  stadens	  kulturhistoria.	  För	  att	  försköna	  omgivningen	  använde	  
man	  sig	  av	  skulpturer	  och	  arkitektoniska	  tillägg,	  granitmurar	  var	  en	  vanligt	  
förekommande	  detalj	  (Stockholm	  stad,	  2013;	  Andersson,	  2000a).	  

• Man	  samlade	  parkernas	  blommor	  i	  enhetliga	  rabatter,	  rosor	  och	  perenner	  
skapade	  samlade	  färgfält.	  Urnor	  med	  färgstarka	  annueller	  i	  enhetliga	  grupper	  
sattes	  ut	  i	  parker	  och	  vid	  torg.	   

• Stadens	  grönområden	  ordnades	  i	  ett	  sammanhängande	  parknät.	  (Stockholms	  
stad,	  2006)	  	  	  

• Fanns	  tillgång	  till	  vatten	  förhöjdes	  den	  känslan,	  detta	  kunde	  göras	  med	  dammar	  
eller	  genom	  att	  dra	  in	  befintligt	  vatten	  i	  parken	  i	  form	  av	  vikar	  (Andersson,	  
2000a).	  

	  
Redan	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet	  började	  lekplatser	  bli	  en	  del	  av	  parkerna,	  under	  30-‐talet	  
bestämde	  man	  sig	  för	  att	  utveckla	  parkerna	  ytterligare	  för	  barnen	  genom	  att	  bemanna	  
några	  av	  de	  lekplatser	  som	  fanns.	  Denna	  organiserade	  parklek	  blev	  mycket	  populär	  och	  
fortsatte	  att	  utvidgas	  till	  1970-‐talet.	  Nu	  lyftes	  barnen	  fram	  som	  en	  av	  parkernas	  
viktigaste	  målgrupp.	  Parkleksverksamheten	  skickade	  ut	  broschyrer	  som	  bad	  vuxna	  att	  
låta	  bli	  att	  trampa	  på	  gräsmattan	  för	  att	  gräsytan	  i	  första	  hand	  var	  avsedd	  att	  slitas	  av	  
barnen	  (Asker,	  1986).	  	  
	  
De	  flesta	  miljöer	  som	  gestaltades	  i	  Stockholmsskolans	  stil	  var	  ett	  samarbete	  mellan	  
Holger	  blom	  och	  Erik	  Glemme,	  Erik	  Glemme	  stod	  för	  många	  av	  detaljerna	  i	  dessa	  
miljöer.	  Glemme	  inspirerades	  ofta	  av	  främmande	  kulturers	  mönster	  och	  arkitektur,	  
hans	  uppgift	  i	  stadsparkerna	  var	  att	  bidra	  med	  arkitektoniska	  detaljer	  för	  att	  förtydliga	  
ett	  områdes	  karaktär.	  Norr	  Mälarstrand	  är	  Stockholmsskolans	  hela	  idé	  i	  miniformat.	  På	  
den	  800m	  långa	  sträckan	  finns	  alla	  de	  inslag	  som	  Glemme	  och	  Blom	  tyckte	  var	  viktiga	  
för	  stilen.	  Prototypen	  för	  Norr	  Mälarstrand	  är	  den	  tidigare	  nämnda	  Ålstensparken.	  
Trädgårdsmotiv	  var	  inte	  vanligt	  förekommande	  inslag	  i	  stockholmsskolan	  men	  Holger	  



	  
15	  

Blom	  kunde	  ibland	  tillföra	  typiska	  trädgårdselement	  i	  parkerna	  för	  att	  tillfredsställa	  
behovet	  av	  trädgård	  hos	  de	  invånare	  som	  själva	  inte	  hade	  tillgång	  till	  det	  (Andersson,	  
2000a).	  
	  
Utifrån	  de	  texter	  jag	  läst	  så	  gick	  Holger	  Bloms	  och	  Erik	  Glemmes	  samarbete	  ut	  på	  att	  
anlägga	  parker	  i	  enlighet	  med	  Holger	  Bloms	  politiska	  vision	  och	  Erik	  Glemmes	  design	  
(Andersson,	  2000a).	  
	  
Holger	  Blom	  satt	  kvar	  på	  posten	  som	  stadsträdgårdsmästare	  fram	  till	  1971.	  Under	  de	  
åren	  tog	  han	  fram	  ett	  parkprogram	  som	  skulle	  raffinera	  de	  tidigare	  tankar	  som	  
Sernander	  och	  Almquist	  hade	  om	  naturparkerna.	  Programmet	  formulerade	  de	  sociala,	  
politiska	  och	  stadsbyggnadsmässiga	  möjligheter	  som	  det	  nya	  parkidealet	  förde	  med	  sig	  	  
(Andersson,	  2000b).	  	  	  
	  
I	  parkprogrammet	  som	  publicerades	  1956	  sammanfattar	  Holger	  Blom	  de	  nya	  parkernas	  
syfte	  med	  de	  fyra	  rubrikerna:	  
	  

Parkerna	  Luckrar	  staden	  
Parkerna	  ger	  plats	  för	  frilufts	  rekreation	  
Parken	  är	  en	  samlingsplats	  
Parken	  bevarar	  natur	  och	  kultur	  
(Andersson,	  2000b,	  s	  47)	  	  

	  
Parkprogrammet	  blev	  en	  ideologisk	  bas,	  han	  kunde	  med	  det	  övertyga	  politikerna	  om	  att	  
satsningen	  på	  parkerna	  skulle	  få	  större	  utrymme	  i	  stadsbudgeten	  (Andersson,	  2000a).	  
	  
Holger	  Blom	  spred	  effektivt	  sina	  tankar	  om	  den	  nya	  parken	  via	  välutformad	  reklam	  till	  
Stockholms	  alla	  hushåll,	  han	  medverkade	  som	  sommarpratare	  i	  radio	  och	  uppträde	  i	  
många	  andra	  mediesammanhang.	  Med	  detta	  effektiva	  sätt	  att	  sprida	  sitt	  budskap	  nådde	  
han	  även	  utrikes	  och	  fick	  snart	  internationell	  uppmärksamhet.	  Med	  Holger	  Blom	  i	  täten	  
nådde	  Stockholm	  en	  höjdpunkt	  inom	  svensk	  landskapsarkitektur	  som	  varade	  under	  
1940	  och	  1950	  talet	  (Andersson,	  2000b).	  	  
	  
Holger	  Blom	  gjorde	  parken	  till	  folkets	  vardagsrum	  genom	  att	  kombinera	  Rutger	  
Sernanders	  tankar	  kring	  en	  naturliknande	  park	  med	  Osvald	  Almquists	  vision	  om	  en	  
park	  med	  ett	  rikt	  socialt	  innehåll	  (Andersson,	  2000b).	  

Den	  internationella	  modernismen	  kommer	  till	  Sverige	  
Som	  tidigare	  nämnts	  så	  hade	  Sverige	  inte	  tagit	  någon	  större	  del	  av	  den	  mera	  formfasta	  
stilriktning	  av	  modernism	  som	  utvecklats	  i	  resten	  av	  Europa.	  Gunnar	  Martinsson	  kan	  
ses	  som	  den	  som	  introducerade	  den	  internationella	  modernismen	  i	  Sverige,	  han	  var	  en	  
konstnärlig	  och	  skicklig	  representant	  för	  detta	  formspråk.	  Då	  han	  gestaltade	  sina	  
uppdrag	  ville	  han	  skapa	  uttryck,	  han	  ville	  sätta	  sin	  prägel	  på	  miljön.	  Vad	  hans	  
landskapsarkitektur	  innebär	  går	  inte	  riktigt	  att	  förenkla	  så	  som	  man	  kan	  förenkla	  resten	  
av	  den	  modernistiska	  stilen.	  Han	  har	  alltid	  jobbat	  med	  att	  lösa	  sin	  tids	  problem.	  Många	  
av	  hans	  anläggningar	  blev	  av	  typen;	  ”se	  mer	  än	  att	  röra”,	  som	  många	  modernistiska	  
trädgårdar	  var.	  Hans	  verk	  är	  tydliga,	  materialen	  enkla	  och	  funktionerna	  lösta.	  Typiska	  
inslag	  i	  Gunnar	  Martinssons	  gestaltningar	  var	  välbalanserade	  rum,	  växtmonokulturer	  
som	  stomme	  och	  träd	  tätt	  planterade,	  utströdda	  i	  landskapet.	  Han	  jobbade	  även	  
skickligt	  med	  att	  förändra	  platsens	  markvolym.	  Han	  använde	  sig	  bara	  av	  äkta	  material,	  
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aldrig	  några	  imitationer.	  Formspråket	  var	  geometriskt	  och	  sparsmakat,	  med	  en	  tuktad	  
natur	  (Isling	  &	  Suneson,	  2000;	  Kling,	  2013)	  	  Målet	  med	  hans	  verk	  är	  de	  ska	  ha:	  ”En	  stark	  
struktur	  och	  i	  den	  en	  stämma	  som	  svävar	  fritt”	  (Isling	  &	  Suneson,	  2000,	  s	  277)	  .	  	  

1960-‐	  70-‐	  tal	  	  
Miljonprogrammet	  
I	  mitten	  av	  1960-‐talet	  hade	  Sverige	  allt	  mer	  gått	  från	  att	  vara	  ett	  jordbrukssamhälle	  till	  
att	  bli	  ett	  industrisamhälle,	  landsortsborna	  var	  tvungna	  att	  flytta	  in	  till	  storstäderna	  för	  
att	  söka	  jobb.	  Stockholm	  stod	  inför	  kulmen	  av	  den	  urbaniseringsvåg	  som	  pågått	  sedan	  
början	  av	  industrialiseringen.	  Ett	  nytt	  modernt	  samhälle	  började	  formas	  med	  tilltro	  till	  
maskiner,	  staden	  och	  framtiden.	  Miljonprogrammet	  utformades	  som	  en	  lösning	  på	  den	  
rådande	  bostadsbristen,	  en	  miljon	  nya	  bostäder	  skulle	  byggas	  under	  åren	  1965-‐1974.	  
För	  att	  klara	  målen	  utvecklades	  en	  helt	  ny	  byggteknik.	  Man	  standardiserade	  och	  
förtillverkade	  byggelementen,	  som	  sedan	  kunde	  monteras	  ihop	  på	  plats.	  Monteringen	  
av	  husen	  gjordes	  med	  lyftkranar	  som	  gick	  på	  kranbanor,	  arbetet	  rationaliserades	  
ytterligare	  genom	  att	  använda	  långa	  kranbanor	  så	  att	  flera	  enheter	  kunde	  byggas	  ihop	  
från	  samma	  kranbana.	  Kranbanorna	  var	  tvungna	  att	  ligga	  på	  en	  horisontell	  yta,	  därför	  
började	  man	  hyvla	  av	  marken	  där	  bostäderna	  skulle	  byggas.	  Detta	  innebar	  att	  all	  den	  
befintliga	  vegetation	  och	  markstruktur	  togs	  bort,	  när	  bostadsenheter	  sedan	  var	  
färdigbyggda	  bestod	  omgivningen	  endast	  av	  schaktbotten.	  Olika	  typer	  av	  jord	  lades	  ut	  i	  
bestämda	  tjocklekar	  i	  ett	  försök	  att	  återskapa	  det	  biologiska	  liv	  man	  raserat.	  I	  
jordlagren	  planterades	  ett	  lika	  rationellt	  producerat	  växtmaterial.	  Den	  mängd	  växter	  
som	  krävdes	  till	  byggprojekten	  kunde	  inte	  längre	  förses	  av	  de	  egna	  plantskolorna	  man	  
måste	  importera	  från	  plantskolor	  i	  framför	  allt	  Danmark,	  Tyskland	  och	  Holland.	  Många	  
av	  de	  importerade	  växterna	  fick	  svårt	  att	  överleva	  i	  det	  svenska	  klimatet.	  Som	  Anders	  
Sandberg	  (senare	  stadsträdgårdsmästare)	  utryckte	  det;	  ”Vi	  har	  aldrig	  haft	  sådan	  brist	  
på	  förståelse	  för	  de	  biologiska	  processerna	  och	  det	  levande	  som	  på	  1960	  och	  1970-‐
talet.”	  (Andersson,	  2000b,	  s	  78).	  Genom	  rationaliseringen	  fick	  alltså	  kvalitén	  på	  
utemiljön	  ge	  vika.	  Naturen	  som	  tidigare	  varit	  en	  självklarhet	  i	  bostads-‐	  och	  
parkområden	  hamnade	  nu	  sist	  i	  prioritet	  (Florgård,	  1994).	  Formspråket	  blev	  storskaligt	  
och	  sparsmakat,	  man	  använde	  sig	  av	  stora	  gräsytor	  och	  massplanteringar	  med	  ensidigt	  
växtmaterial	  (Stockholms	  stad,	  2006).	  Då	  miljöerna	  i	  miljonprogrammet	  gestaltades	  
utgick	  man	  många	  gånger	  från	  Gunnar	  Martinssons	  stil	  (Isling	  &	  Suneson,	  2000).	  	  
	  
Detta	  sätt	  att	  arbeta	  var	  raka	  motsatsen	  till	  det	  sätt	  som	  användes	  under	  1940-‐	  och	  
1950-‐talet	  där	  byggandet	  helt	  anpassades	  efter	  naturen.	  Det	  tidigare	  nämnda	  
parkprogrammet	  användes	  fortfarande,	  men	  man	  utgick	  från	  det	  som	  ett	  
funktionsschema	  med	  en	  hänvisning	  till	  vilka	  standards,	  normer	  och	  avstånd	  som	  skulle	  
arbetas	  utefter.	  Även	  i	  miljonprogrammet	  försökte	  man	  värna	  om	  de	  grönområden	  som	  
låg	  utanför	  själva	  byggarbetsplatserna,	  de	  intilliggande	  omgivningarna	  planlades	  med	  
stora	  rekreationsanläggningar,	  koloniområden	  och	  lek-‐	  och	  sportfält,	  m.m.	  (Stockholms	  
stad,	  2012c).	  
	  
Under	  1970-‐talet	  började	  parkernas	  glada	  dagar	  gå	  mot	  sitt	  slut,	  den	  kreativa	  parklek	  
som	  hade	  varit	  ett	  så	  stort	  inslag	  i	  parken	  sedan	  1930-‐talet	  flyttade	  inomhus.	  
Funktionella	  och	  uttänkta	  lekplatser	  började	  byggas	  som	  inte	  lämnade	  mycket	  kvar	  till	  
barnens	  egen	  fantasi.	  Stora	  satsningar	  gjordes	  på	  organiserade	  fritidsaktiviteter.	  Och	  
parkerna	  tömdes	  på	  besökare	  (Andersson,	  2009).	  
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1980-‐	  90-‐	  tal	  
Postmodernismen	  
Under	  80-‐talet	  slogs	  idrotts-‐,	  park-‐	  och	  socialförvaltningen	  ihop.	  Detta	  förde	  med	  sig	  att	  
de	  mer	  resurskrävande	  förvaltningarna	  tog	  den	  största	  delen	  av	  budgeten.	  Den	  
utveckling	  som	  börjat	  under	  1970-‐talet	  fortsatte.	  Parken	  slutade	  att	  vara	  det	  
demokratiska	  vardagsrummet,	  nu	  nyttjades	  parken	  istället	  av	  människor	  som	  hamnat	  
utanför	  samhället.	  Parkerna	  förknippades	  inte	  längre	  med	  aktiva	  barnfamiljer	  utan	  kom	  
istället	  att	  förknippas	  med	  socialt	  missanpassade	  människor,	  parkerna	  började	  ses	  som	  
ett	  säkerhetsproblem	  (Andersson,	  2000b).	  
	  
Vid	  den	  här	  tiden	  hade	  man	  byggt	  i	  Stockholms	  kommuns	  alla	  områden,	  men	  eftersom	  
urbaniseringen	  fortsatte	  så	  var	  man	  tvungen	  att	  fortsätta	  bygga.	  Lösningen	  blev	  nu	  
förtätning	  av	  redan	  byggda	  områden.	  De	  områden	  som	  inte	  redan	  hade	  bebyggts	  var	  
parkmark,	  det	  var	  parkområdena	  som	  skulle	  kompletteringsbyggas,	  som	  man	  kallade	  
det.	  Till	  detta	  projekt	  gjordes	  grönplaner	  som	  visade	  vart	  de	  viktigaste	  grönområdena	  
var	  som	  inte	  fick	  bebyggas.	  Denna	  förtätning	  blev	  en	  konflikt	  mellan	  de	  boende	  i	  
områdena	  och	  exploatörerna.	  I	  samband	  med	  förtätningen	  rustades	  befintliga	  parker	  
upp	  och	  några	  få	  nyanläggningar	  genomfördes.	  Det	  jobbades	  också	  mycket	  för	  att	  
avsätta	  naturreservat	  och	  upprätta	  skötselplaner	  för	  de	  parkområden	  som	  fanns	  
(Stockholms	  stad,	  2012d).	  
	  	  

2000-‐tal	  
	  Stockholms	  parkprogram	  från	  2006	  avslutas	  med	  dessa	  fem	  rubriker:	  

	  
Parker	  är	  ekologi	  
del	  av	  det	  ursprungliga	  naturlandskapet	  hyser	  biologisk	  mångfald	  av	  arter	  och	  biotoper	  
omhändertar	  och	  visar	  dagvatten	  lokalt	  ventilerar,	  renar	  och	  fuktar	  stadsluften	  
	  
Parker	  är	  kultur	  
del	  i	  stadsbilden	  och	  stadens	  identitet	  del	  av	  svensk	  parkhistoria	  och	  kulturarvet	  
bevarar	  kulturlandskap	  och	  fornminnen	  arena	  för	  samtida	  konst,	  konserter	  och	  teater	  
	  
Parker	  är	  mötesplatser	  
värdetäta	  offentliga	  flexibla	  stadsrum	  från	  parktorget	  till	  den	  stora	  stadsdelsparken	  mötesplats	  
för	  alla	  åldrar	  och	  samhällsgrupper	  plats	  för	  fest,	  evenemang	  och	  demonstrationer.	  
	  
Parker	  är	  hälsa	  
ger	  ro,	  avkoppling,	  reflexion	  och	  avskildhet	  släpper	  in	  ljus,	  grönska,	  svalka	  och	  ren	  luft	  plats	  för	  
promenader,	  hundrastning	  och	  motion	  plats	  för	  sport	  och	  idrott	  sommar	  och	  vinter.	  
	  
Parker	  är	  utveckling	  
plats	  för	  stadslivets	  dynamik	  och	  förändringar	  naturens	  växande	  och	  årstidsväxlingar	  plats	  för	  
barns	  och	  ungdomars	  lek	  och	  uteliv	  skolornas	  ekologi-‐	  och	  historieundervisning.	  	  (Stockholms	  
stad,	  2006,	  s	  90).	  	   	  
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2010	  utsågs	  Stockholm	  till	  Europas	  grönaste	  huvudstad,	  detta	  gjordes	  för	  stadens	  
uppbyggnad	  av	  stränder	  och	  gröna	  kilar	  samt	  ett	  nytt	  miljötänk.	  Utmärkelsen	  avser	  ett	  
antal	  olika	  punkter,	  men	  generellt	  gäller	  det	  att	  staden	  skall	  ha	  urbana	  miljöer	  där	  
invånarna	  mår	  bra,	  kan	  andas	  frisk	  luft	  och	  där	  de	  kan	  röra	  på	  sig.	  Idag	  omsluts	  hela	  
Stockholms	  kärna	  av	  en	  nationalstadspark,	  vilket	  staden	  har	  en	  del	  förpliktelser	  
gentemot.	  Trots	  att	  området	  har	  en	  klar	  juridisk	  status	  naggas	  det	  i	  kanten,	  det	  är	  
ständigt	  en	  kamp	  mellan	  exploatörerna	  och	  nationalparkens	  företrädare.	  	  Idag	  ses	  
Stockholms	  natur	  som	  en	  viktig	  resurs,	  man	  ser	  att	  naturen	  har	  både	  ekonomiska,	  
ekologiska	  och	  sociala	  vinster.	  Då	  stadslandskapet	  planeras	  ser	  man	  till	  stadens	  helhet,	  
där	  alla	  områden	  bebyggda,	  och	  obebyggda,	  är	  lika	  värdefulla.	  Trots	  detta	  ses	  ändå	  
staden	  och	  naturen	  som	  två	  helt	  skilda	  enheter.	  Där	  bebyggelsen	  planeras	  skall	  naturen	  
utgöra	  ett	  smycke,	  den	  skall	  komplettera	  byggnaderna	  runt	  omkring.	  Och	  i	  de	  delar	  av	  
staden	  där	  naturen	  är	  menad	  att	  se	  orörd	  ut,	  där	  ska	  man	  inte	  se	  ett	  spår	  av	  
bebyggelsen.	  Naturområdena	  i	  sig	  är	  också	  uppdelade,	  olika	  grönområden	  tas	  om	  hand	  
av	  olika	  förvaltningar,	  detta	  kan	  påverka	  hur	  dessa	  grönområden	  samspelar	  med	  
varandra	  och	  annan	  omgivning.	  Skötsel	  av	  de	  gröna	  ytorna	  är	  heller	  inte	  alltid	  tillräcklig	  
då	  de	  ekonomiska	  resurserna	  inte	  räcker	  till.	  Områden	  som	  inte	  sköts	  tappar	  ofta	  de	  
sociala,	  ekonomiska	  och	  ekologiska	  vinster	  det	  annars	  skulle	  kunna	  ge	  (Borgström,	  
2009).	  
	  
Idag	  är	  parkerna	  välanvända	  och	  mycket	  uppskattade,	  den	  tragiska	  utveckling	  som	  
skedde	  under	  1970-‐	  och	  1980-‐talet	  stannade	  där.	  Idag	  finns	  istället	  ett	  annat	  problem,	  
parkerna	  klarar	  inte	  av	  det	  slitage	  som	  de	  utsätt	  för	  av	  det	  stora	  antalet	  besökare.	  I	  vissa	  
parker	  har	  detta	  lösts	  med	  att	  ersätta	  den	  nötta	  gräsmattan	  med	  konstgräs,	  men	  med	  
det	  försvinner	  också	  mycket	  av	  den	  naturliga	  känsla	  som	  Stockholmarna	  söker	  då	  de	  
besöker	  en	  park.	  Parkerna	  som	  utformades	  under	  Stockholmsskolan	  anpassades	  till	  
samhällets	  behov,	  därför	  mottogs	  de	  också	  väldigt	  positivt.	  Holger	  Bloms	  parkprogram	  
lyckades	  formulera	  de	  möjligheter	  parken	  hade	  för	  att	  bidra	  till	  samhället.	  Då	  behövdes	  
parken	  för	  att	  råda	  bot	  på	  folkhälsoproblemen	  och	  att	  för	  att	  skapa	  offentliga	  rum	  i	  
staden.	  	  Samhället	  har	  förändrats	  sedan	  Holger	  Bloms	  tid,	  och	  nya	  visioner	  behöver	  
formuleras.	  Stockholm	  har	  bättre	  ekonomiska	  förutsättningar	  att	  satsa	  på	  parkerna	  idag	  
än	  vad	  som	  fanns	  på	  trettiotalet,	  trots	  det	  verkar	  pengarna	  hamna	  någon	  annanstans.	  
Man	  kan	  se	  parker	  som	  i	  stort	  sett	  lämnas	  till	  sitt	  öde.	  Detta	  är	  mycket	  förödande	  då;	  
”Stockholms	  parker	  är	  en	  av	  stadens	  verkligt	  stora	  kvaliteter	  och	  främsta	  
turistattraktion”	  (Andersson,	  2009,	  s	  71).	  
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Summering	  av	  bakgrundsstudie	  
Vilka	  parkideal	  har	  funnits	  i	  Sverige,	  och	  särskilt	  i	  Stockholm,	  sedan	  1700-‐talet	  och	  
varför?	  
	  
Fram	  till	  1600-‐talet	  hade	  ett	  stramt	  formellt	  formspråk	  dominerat	  i	  Europa.	  
Trädgårdarna	  som	  byggdes	  upp	  efter	  detta	  stilideal	  kallades	  för	  formträdgårdar.	  	  
Formträdgården	  kom	  att	  ses	  som	  en	  symbol	  för	  den	  franska	  monarkins	  maktförtryck,	  
som	  motreaktion	  till	  detta	  uppkom	  en	  ny	  stil	  i	  liberalismens	  anda.	  Denna	  stil	  kom	  att	  gå	  
under	  namnet	  landskapspark.	  Landskapsparken	  byggdes	  upp	  med	  slingrande	  linjer,	  
asymmetri	  och	  kontraster.	  Landskapsparken	  framställde	  en	  idealiserad	  natur,	  ofta	  med	  
starka	  poetiska	  övertoner.	  Under	  1800-‐talet	  började	  dessa	  två	  stilar	  att	  blandas,	  man	  
kombinerade	  symmetrisk	  och	  oregelbunden	  trädgårdskonst.	  Senare	  under	  1800-‐talet	  
användes	  formträdgården,	  landskapsparken	  och	  den	  blandade	  stilen	  parallellt.	  En	  och	  
samma	  park	  kunde	  få	  gestaltningsförslag	  efter	  olika	  stilar.	  I	  slutet	  av	  1800-‐talet	  slog	  den	  
naturliknande	  stilen	  igenom,	  nu	  började	  tankarna	  om	  parken	  som	  en	  frilufts-‐	  och	  
rekreationsplats	  förankras.	  Parkerna	  började	  ses	  som	  en	  lösning	  på	  de	  hälsoproblem	  
som	  hade	  uppstått	  i	  den	  trånga	  staden.	  Men	  samtidigt	  som	  de	  nya	  tankarna	  kring	  
parkerna	  blomstrade	  började	  också	  ett	  ökat	  intresse	  för	  formträdgården	  vakna	  igen.	  
Denna	  stilriktning	  blev	  en	  motreaktion	  på	  1800-‐talets	  sirliga	  formspråk.	  Under	  1900-‐
talet	  kom	  modernismen,	  den	  delades	  i	  två	  stilriktningar.	  Den	  dekorativa,	  formella	  som	  
var	  influerad	  av	  den	  kubistiska	  bildkonsten	  och	  den	  som	  i	  Sverige	  kom	  att	  kallas	  
funktionalismen,	  som	  utgick	  från	  ett	  naturligt	  landskap	  till	  synes	  orört	  av	  människan.	  I	  
Stockholm	  utvecklades	  en	  parkstil	  som	  hette	  Stockholmsskolan,	  denna	  blev	  ett	  stilideal	  
för	  parker	  under	  funktionalismen.	  Detta	  ideal	  stod	  i	  skarp	  kontrast	  till	  det	  tidigare	  
nyklassicistiska	  idealet.	  Parkerna	  utformades	  för	  att	  kunna	  vara	  samlingsplatser	  för	  alla	  
samhällsklasser	  med	  möjlighet	  till	  lek	  och	  rekreation.	  Kring	  70-‐talet	  genomfördes	  
miljonprogrammet,	  man	  skulle	  råda	  bot	  på	  bostadsbristen	  genom	  att	  bygga	  en	  miljon	  
nya	  lägenheter.	  För	  att	  kunna	  bygga	  med	  de	  nya	  rationella	  byggteknikerna	  togs	  all	  
befintlig	  terräng	  bort.	  Detta	  var	  stor	  kontrast	  till	  hur	  man	  tidigare	  hade	  värnat	  om	  den	  
befintliga	  naturen.	  Man	  försökte	  återställa	  terrängen	  kring	  bostadsgårdarna,	  med	  dålig	  
jordmån	  och	  importerade	  växter	  som	  inte	  klarade	  klimatet.	  Resultatet	  blev	  
bostadsgårdar	  med	  en	  växtlighet	  som	  inte	  trivdes.	  	  
Vad	  beträffar	  parkerna	  idag	  har	  man	  ungefär	  samma	  tankar	  kring	  dem	  som	  under	  
Stockholmsskolan,	  den	  stora	  skillnaden	  är	  att	  parkerna	  används	  av	  flera	  besökare	  och	  
utsätts	  därigenom	  för	  ett	  slitage	  som	  de	  inte	  är	  skapta	  att	  klara	  av.	  Trots	  att	  Stockholm	  
har	  bättre	  ekonomiska	  förutsättningar	  att	  satsa	  på	  parkerna	  idag	  än	  vad	  man	  hade	  på	  
trettiotalet,	  tycks	  inte	  skötsel	  och	  förvaltning	  prioriteras.	  	  
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En	  processbeskrivning	  av	  Kungsholmens	  
strandstråk	  
Här	  beskriver	  jag	  den	  observation	  som	  jag	  gjort	  längs	  Kungsholmens	  strandpromenad.	  
Jag	  presenterar	  plats	  för	  plats	  med	  en	  beskrivning,	  fotografier	  och	  reflektioner	  kring	  
platsen	  stilideal.	  Jag	  valde	  att	  basera	  min	  studie	  på	  Kungsholmens	  strandpromenad,	  för	  
att	  jag	  hört	  att	  strandpromenaden	  skall	  vara	  som	  en	  tidslinje	  över	  hur	  Stockholms	  
parker	  har	  sett	  ut	  i	  ett	  historiskt	  perspektiv.	  	  
	  
Stockholmsstad	  har	  delat	  in	  Kungsholmens	  strandstråk	  i	  14	  strandparker.	  Dessa	  
strandparker	  har	  jag	  studerat	  på	  plats	  och	  fotograferat.	  Enligt	  Stockholmsstads	  
parkprogram	  definieras	  en	  strandpark	  som;	  ”Långsmalt	  strandstråk	  längs	  en	  öppen	  
vattenyta.	  Naturliknande	  halvöppen	  park	  med	  lövträd	  som	  björk	  och	  pil	  och	  böljande	  
klippta	  gräsytor.	  Längsgående	  gångstråk,	  sittplatser	  med	  utsikt	  över	  vattnet,	  
promenader,	  ro,	  bad	  och	  fiske. ”	  (Stockholms	  stad,	  2006,	  s	  49)	  	  
	  
Denna	  definition	  stämmer	  ganska	  väl	  överens	  med	  alla	  strandparkerna	  förutom	  
Hornsbergs	  strandpark,	  vilket	  kanske	  kan	  förklaras	  med	  att	  den	  kom	  till	  efter	  att	  
definitionen	  skrevs.	  	  
	  
Med	  hjälp	  av	  den	  trädgårdskonsthistoriska	  bakgrundsstudie	  jag	  har	  gjort	  har	  jag	  försökt	  
att	  studera	  varje	  plats	  för	  sig,	  för	  att	  se	  om	  man	  kan	  urskilja	  något	  visst	  stilideal.	  Jag	  har	  
försökt	  att	  läsa	  på	  om	  alla	  platsers	  historiska	  bakgrund	  för	  att	  lättare	  veta	  vilka	  stilideal	  
som	  skulle	  kunna	  finnas	  på	  platsen.	  	  
	  
Eftersom	  större	  delen	  av	  strandstråket	  är	  utformat	  under	  den	  tid	  då	  Holger	  Blom	  var	  
stadsträdgårdsmästare	  kommer	  jag	  särskilt	  studera	  om	  områdena	  är	  utformade	  enligt	  
Stockholmsskolan,	  för	  att	  avgöra	  detta	  använder	  jag	  mig	  av	  Norr	  Mälarstrand	  som	  
utgångspunkt,	  då	  Norr	  Mälarstrand	  skall	  innehålla	  hela	  Stockholmsskolans	  koncept.	  
	  
Eftersom	  jag	  skriver	  detta	  arbete	  i	  oktober-‐	  november	  bestämde	  jag	  mig	  för	  att	  inte	  
observera	  hur	  parkerna	  används	  av	  besökarna	  på	  plats,	  då	  dessa	  områden	  främst	  
används	  på	  sommaren.	  Jag	  kommer	  inte	  heller	  att	  göra	  någon	  närmare	  beskrivning	  av	  
vilka	  växter	  som	  finns	  i	  områdena.	  Jag	  kommer	  däremot	  studera	  vilka	  möjliga	  
användningsområden	  som	  finns	  i	  form	  av	  redskap	  och	  avsedda	  ytor	  för	  aktivitet.	  Jag	  
kommer	  även	  beskriva	  känslan	  av	  platsen	  och	  titta	  på	  hur	  ytor	  har	  slitits.	  	  	  
	  
Alla	  parker	  beskrivs	  kortfattat	  förutom	  Norr	  Mälarstrand	  och	  Hornsberg	  dessa	  platser	  
beskrivs	  mer	  ingående	  för	  att	  de	  är	  strandpromenadens	  ytterligheter	  stilmässigt.	  	  
	  
I	  slutet	  av	  varje	  presentation	  uppges	  huvudkällan	  för	  nämnda	  fakta,	  övrig	  information	  
kommer	  från	  egna	  observationer.	  I	  texten	  om	  Norr	  Mälarstrand	  och	  Hornsbergs	  
strandpark	  anges	  källor	  löpande	  i	  texten.	  Alla	  fotografier	  i	  färg	  har	  jag	  tagit	  själv	  på	  
plats,	  för	  övriga	  bilder	  se	  figurförteckning	  i	  slutet	  av	  arbetet.	  
	  
”Stockholms	  olika	  strandpromenader	  är	  historien	  om	  hur	  staden	  mött	  vattnet,	  om	  hur	  
gränsen	  mellan	  byggnader	  och	  natur	  ändrats	  genom	  årens	  lopp”	  (Kling,	  2013,	  s	  91).	  
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Kungsholmens	  strandparker	  
	  1.	  Norr	  Mälarstrand	  
	  	  2.	  Serafimerstranden	  
	  	  3.	  Plättlaggen	  
	  	  4.	  Strand	  mellan	  Kungsbron	  och	  Barnhusbron	  
	  	  5.	  Strand	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron	  
	  	  6.	  Strand	  mellan	  Sankt	  Eriksbron	  och	  koloniområdet	  Karlbergs	  Bro	  
	  	  7.	  Strand	  vid	  koloniområdet	  Karlbergs	  Bro	  
	  	  8.	  Hornsbergs	  Strandpark	  
	  	  9.	  Kristinebergsstranden	  
10.	  Strand	  vid	  Adlerbethsgatan	  
11.	  Fredhällsstranden	  mellan	  Fredhällsbadet	  och	  Essingeleden	  
12.	  Fredhällsstranden	  mellan	  Essingeleden	  och	  Mariebergsparken	  
13.	  Mariebergsparken	  
14.	  Smedsudden	  
	  

Fig	  1:	  Karta	  över	  Kungsholmen,	  bokstäverna	  visar	  kajparker	  och	  tas	  inte	  upp	  i	  studien.	  	  
	  
Jag	  har	  fokuserat	  på	  Norr	  Mälarstrand	  och	  Hornsbergs	  strandpark,	  som	  är	  
strandpromenadens	  ytterligheter	  i	  sin	  utformning.	  	  	  
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1.	  Norr	  Mälarstrand	  

Fig	  2	  och	  3:	  Norr	  Mälarstrand	  sedd	  mot	  stadshuset	  och	  sedd	  mot	  Rålambshovsparken.	  
	  
Historik:	  Stranden	  var	  innan	  30-‐talet	  en	  stenkaj	  med	  ett	  livligt	  hamnliv.	  Intill	  kajen	  
fanns	  ett	  område	  med	  skjul,	  bråte	  och	  vattensjuk	  mark	  (Andersson,	  2000a).	  Tankar	  
kring	  hur	  Norr	  Mälarstrand	  kunde	  utformas	  fanns	  redan	  under	  Osvald	  Almquist	  tid,	  
Holger	  Blom	  som	  vid	  detta	  tillfälle	  var	  Stockholms	  stadsträdgårdsmästare	  såg	  till	  att	  
förvalta	  och	  raffinera	  dessa	  idéer	  (Andersson,	  2000b;	  Asker,	  1986).	  Parken	  skapades	  
under	  ledning	  av	  Erik	  Glemme	  och	  färdigställdes	  1943	  (Asker,	  1986).	  Vid	  anläggningen	  
sparades	  befintliga	  träd	  av	  sorterna	  al,	  ask	  och	  björk	  m.m.	  Man	  planterade	  också	  in	  nya	  
inhemska	  växter,	  så	  som	  nyponrosor,	  vass	  och	  fackelblomster	  (Blennow,	  1995;	  
Stockholms	  stad,	  2008b).	  Viktiga	  element	  som	  lades	  till	  var;	  en	  mjuk	  promenadväg,	  
sittplatser,	  bryggor,	  utsiktsterrass,	  små	  dammar,	  lekplatser,	  mindre	  trädgårdsrum,	  
skulpturer	  och	  ett	  litet	  kafé	  på	  styltor	  ute	  i	  vattnet.	  En	  central	  del	  i	  utformningen	  var	  
känslan	  av	  att	  vara	  nära	  vattnet.	  Norr	  Mälarstrand	  är	  hela	  Stockholmsskolans	  stilidé	  
samlat	  i	  miniformat	  (Andersson,	  2000a).	  I	  början	  av	  1950-‐talet	  placerades	  också	  en	  
liten	  amfiteater	  i	  ena	  änden	  av	  parken	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  	  Parken	  skulle	  verka	  
som	  samlingsplats	  och	  rekreationsområde	  för	  både	  barn	  och	  vuxna	  (Stengård,	  2011).	  
	  
Platsinformation:	  Norr	  Mälarstrand	  är	  ca	  800m	  lång	  och	  50m	  bred.	  Sträckan	  löper	  
från	  Stadshuset	  till	  Rålambshovsparken.	  Området	  ligger	  i	  nära	  anslutning	  till	  city.	  
Parkstråket	  ligger	  mitt	  emellan	  bilvägen	  och	  vattnet.	  Parken	  upprustades	  2003	  och	  ska	  
enligt	  Kungsholmens	  stadsdelsförvaltnings	  parkprogram	  skötas	  som	  finpark	  för	  att	  
bevara	  dess	  kulturhistoriska	  värde	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  
Funktion:	  Promenera,	  strosa,	  sitta	  och	  titta,	  fika,	  leka.	  
	  
Innehåll:	  På	  vägen	  hittar	  man	  flera	  skulpturer,	  många	  som	  är	  utformade	  för	  att	  sitta	  på.	  	  
I	  mitten	  av	  promenaden	  ligger	  den	  lilla	  trähydda	  som	  står	  på	  pålar	  i	  vattnet,	  idag	  är	  hela	  
byggnaden	  omringad	  av	  en	  jätte	  stor	  utbyggnad	  där	  ett	  café	  bedriver	  sin	  verksamhet.	  I	  
anslutning	  till	  parkstråket	  finns	  också	  en	  liten	  damm,	  en	  bit	  längre	  fram	  en	  lekpark,	  med	  
en	  stor	  skulptur	  i	  mitten	  av	  sandlådan	  och	  murar	  av	  granit.	  Tre	  små	  bryggor	  går	  ut	  i	  
vattnet	  med	  sittplatser	  på.	  
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Känsla:	  Platsen	  upplevs	  som	  ganska	  hektisk,	  vägen	  som	  går	  precis	  intill	  strandstråket	  
och	  sättet	  parken	  har	  slitits	  på,	  förstärker	  känslan	  av	  att	  vara	  i	  staden.	  Lekplatser	  och	  
andra	  rum	  som	  finns	  vid	  stranden	  känns	  bortglömda.	  
	  
Karaktär:	  Natur-‐	  och	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Mycket	  av	  innehållet	  i	  parkstråket	  kan	  man	  härleda	  till	  
Stockholmsskolan.	  Det	  man	  kan	  se	  idag	  är	  att	  parken	  inte	  är	  gjord	  för	  det	  tryck	  av	  
besökare	  den	  får	  handskas	  med	  varje	  dag,	  gräset	  intill	  gångarna	  är	  väldigt	  slitet.	  De	  
sittplatser	  som	  är	  en	  väldigt	  central	  del	  i	  utformningen	  är	  i	  dåligt	  skick.	  Skulpturerna	  
finns	  kvar,	  men	  många	  känns	  nu	  lite	  felplacerade	  då	  de	  hamnar	  mitt	  i	  gångvägen	  på	  
många	  platser.	  Detta	  beror	  också	  på	  att	  gångvägen	  har	  breddats	  av	  slitage.	  Den	  tanke	  
som	  fanns	  med	  att	  detta	  område	  skulle	  upplevas	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  resten	  av	  
mälarlandskapet	  infinner	  sig	  inte	  riktigt	  nu.	  Tanken	  som	  fanns	  med	  att	  man	  skulle	  
uppleva	  närhet	  till	  vattnet	  känner	  man	  verkligen	  av,	  både	  med	  de	  bryggor	  som	  går	  ut	  i	  
vattnet,	  den	  lilla	  bron,	  med	  solterrassen	  och	  med	  caféet	  som	  går	  ut	  i	  vattnet.	  
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Fig	  4	  och	  5:	  Bilderna	  visar	  den	  trähydda	  som	  är	  ett	  café	  som	  går	  ut	  i	  vattnet.	  

Fig	  6	  och	  7:	  Bryggor	  ligger	  utplacerade	  i	  vattnet,	  granitmuren	  är	  ett	  typiskt	  inslag	  för	  Stockholmsskolan.	  

Fig	  8	  och	  9:	  Bilder	  från	  Norr	  Mälarstrand	  på	  1940-‐talet.	   	  



	  
25	  

2.	  Serafimerstranden	  	  
Historik:	  Serafimerparken	  blev	  den	  första	  sträckan	  av	  Kungsholmens	  strandpromenad,	  
då	  den	  togs	  i	  anspråk	  på	  1920-‐talet.	  Parken	  rustades	  upp	  i	  mitten	  av	  1990-‐talet.	  
	  
Platsinformation:	  Består	  av	  sträckan	  mellan	  Stadshuset	  och	  Bolinders	  Plan.	  Vid	  
stadshuset	  öppnar	  sig	  strandpromenaden	  upp	  till	  en	  park,	  med	  stora	  almar	  och	  
sittplatser.	  	  
	  
Funktion:	  Cykla,	  promenera.	  
	  
Innehåll:	  Här	  skall	  finnas	  rikligt	  med	  blommande	  lökväxter	  på	  våren.	  	  
På	  andra	  sidan	  vattnet	  är	  det	  mycket	  byggnader	  med	  lite	  grönska.	  Det	  finns	  väldigt	  få	  
sittplatser.	  Gatan	  är	  asfalterad.	  Några	  äldre	  träd	  och	  gräsmatta	  annars	  ganska	  dåligt	  med	  
grönska.	  	  
	  
Känsla:	  Man	  känner	  sig	  ganska	  oskyddad,	  då	  platsen	  är	  så	  kal.	  Hade	  det	  varit	  mörkare	  
hade	  platsen	  mycket	  väl	  kunnat	  upplevas	  som	  otrygg	  efter	  som	  den	  ligger	  lite	  avsides.	  
Man	  får	  inte	  känslan	  av	  att	  man	  vill	  sätta	  sig	  ner	  i	  gräset,	  området	  känns	  mer	  som	  en	  
passage.	  	  
	  
Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Eftersom	  parken	  ligger	  i	  anslutning	  till	  Serafimerlasarettet	  borde	  den	  ha	  
en	  hel	  del	  historia	  bakom	  sig,	  det	  jag	  vet	  är	  att	  Ruth	  Brandberg	  gjorde	  om	  
Serafimerlasarettets	  gård	  under	  1920-‐talet.	  Jag	  vet	  inte	  om	  hon	  även	  gjorde	  om	  
strandstråket	  då,	  inget	  av	  detta	  syns	  i	  så	  fall.	  Man	  ser	  inget	  i	  området	  som	  tyder	  på	  att	  
parken	  är	  uppbyggd	  efter	  ett	  visst	  stilideal.	  Även	  här	  är	  ytorna	  slitna,	  stora	  delar	  av	  
gräsmattan	  är	  bortsliten	  längs	  vägkanten.	  
	  
Källa:	  (Nolin,	  2000;	  Stockholms	  stad,	  2008b).	  

Fig	  10	  och	  11:	  Grusväg	  längs	  med	  vattnet	  och	  asfalterad	  gångväg	  med	  sliten	  gräsyta.	  	  
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3.	  Plättlaggen	  	  
Historik:	  Planteringen	  Plättlaggen	  utformades	  då	  den	  gamla	  Kungsbron	  var	  tvungen	  att	  
ersättas	  av	  en	  dubbelbro	  på	  1940-‐talet,	  planteringen	  är	  placerad	  i	  mitt	  i	  mellan	  de	  två	  
broarna.	  	  
	  
Platsinformation:	  Ett	  litet	  planterat	  område	  under	  Kungsbron.	  
	  
Funktion:	  Sitta,	  cykla,	  promenera.	  
	  
Innehåll:	  I	  den	  lilla	  parken	  finns	  det	  en	  grusyta	  formad	  som	  ett	  klöverblad	  (plättlagg),	  i	  
varje	  rundel	  finns	  det	  en	  liten	  bänk.	  Hela	  ytan	  omgärdas	  av	  ölandstok.	  Utmed	  gångvägen	  
ligger	  sten	  och	  grus	  som	  formar	  mönstret	  av	  en	  våg,	  här	  skall	  också	  finnas	  ett	  
blomsterarrangemang	  som	  skall	  förstärka	  vågens	  form.	  (Blomsterarrangemanget	  är	  
svårt	  att	  uttyda.)	  Runt	  parken	  går	  en	  stödmur	  som	  är	  täckt	  av	  vildvin.	  Gången	  är	  
asfalterad	  även	  här.	  
	  
Känsla:	  Eftersom	  parken	  är	  placerad	  mellan	  två	  broar	  får	  broarna	  mycket	  fokus.	  
Området	  känns	  lite	  undangömt.	  Då	  platsen	  inte	  sköts	  optimalt	  tappar	  den	  sitt	  syfte	  som	  
något	  vackert	  mellan	  broarna,	  nu	  upplevs	  den	  istället	  som	  lite	  skräpig.	  Området	  verkar	  
fungera	  som	  en	  passage,	  det	  finns	  sittplatser	  men	  de	  känns	  inte	  så	  inbjudande.	  
	  
Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Jag	  har	  inte	  kunnat	  hitta	  vem	  arkitekten	  är	  bakom	  Plättlaggens	  
utformning.	  	  Men	  av	  årtalet	  att	  döma	  och	  utformningen	  med	  kulturella	  inslag	  i	  form	  av	  
”vågen”	  och	  det	  tydliga,	  geometriskt	  formspråket	  borde	  det	  vara	  i	  modernismens	  anda.	  	  
Utformningen	  är	  inte	  gjord	  utifrån	  inhemska	  växter,	  därför	  utesluter	  jag	  att	  det	  skulle	  
vara	  gjort	  enligt	  Stockholmsskolan.	  Området	  borde	  skötas	  bättre	  för	  att	  komma	  till	  sin	  
rätt.	  	  
	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  

Fig	  12	  och	  13:	  Utformningen	  är	  väldigt	  formfast,	  bild	  till	  höger	  är	  vågformationen	  av	  sten	  och	  grus.	  	  
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4.	  Strand	  mellan	  Kungsbron	  och	  Barnhusbron	  
Historik:	  Sträckan	  anlades	  på	  1960-‐talet,	  konstverken	  vid	  strandstigen	  utplacerades	  
1974.	  	  
	  
Platsinformation:	  Asfalterat	  strandstråk.	  
	  
Funktion:	  Cykla,	  promenera,	  sitta.	  
	  
Innehåll:	  Vägen	  är	  asfalterad,	  med	  en	  cykelbana	  och	  en	  gångbana.	  Det	  finns	  några	  få	  
bänkar	  att	  sitta	  på	  längs	  med	  vägen,	  längre	  fram	  finns	  en	  brygga	  i	  sten	  och	  en	  i	  betong.	  
Vegetationen	  är	  ganska	  sparsmakad,	  det	  finns	  några	  äldre	  träd	  längs	  med	  gången.	  	  
	  
Känsla:	  Området	  fungerar	  som	  en	  passage,	  de	  sittplatser	  som	  finns	  känns	  inte	  så	  
inbjudande.	  Det	  känns	  inte	  som	  ett	  ställe	  som	  man	  skulle	  vilja	  stanna	  till	  vid.	  Eftersom	  
strandstråket	  är	  placerat	  precis	  intill	  ett	  bostadsområde	  med	  väldigt	  höga	  byggnader	  
känns	  strandstigen	  väldigt	  trång.	  	  
	  
Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  	  
Reflektioner:	  Även	  här	  är	  de	  sittplatser	  som	  finns	  slitna,	  gräsmattan	  har	  nöts	  ner	  längs	  
med	  gången.	  Några	  av	  sittplatserna	  påminner	  om	  dem	  man	  kunde	  se	  vid	  Norr	  
Mälarstrand,	  men	  här	  finns	  också	  sittplatser	  som	  är	  nyare.	  Det	  finns	  konstverk	  på	  platsen	  
och	  det	  finns	  inslag	  av	  bryggor	  både	  i	  sten	  och	  trä	  som	  ger	  känslan	  av	  att	  vara	  nära	  
vattnet.	  Men	  materialen	  är	  inte	  tidstypiska	  med	  Stockholmsskolan	  och	  av	  årtalet	  som	  
platsen	  byggdes	  att	  döma	  tror	  jag	  att	  man	  försökt	  att	  få	  området	  att	  passa	  in	  med	  
resterande	  omgivning	  och	  därför	  försökt	  härma	  Stockholmsskolan	  men	  då	  i	  en	  
budgetvariant.	  	  
Källa:	  (Stockholmsstad,	  2008b).	  
	  

	  
Fig	  12	  och	  13:	  Asfalterad	  väg	  sedd	  mot	  stadshuset,	  asfalterad	  väg	  sedd	  bort	  från	  stadshuset.	  
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5.	  Strand	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron	  	  
Historik:	  Denna	  stranddel	  byggdes	  under	  sent	  1950-‐tal.	  	  
	  
Platsinformation:	  Man	  kan	  tydligt	  se	  att	  området	  utvecklats	  efter	  Stockholmsskolans	  
ideal.	  Exempel	  på	  detta	  är	  bl.a.	  de	  granitmurar	  som	  omgärdar	  sittplatserna.	  Stråket	  kan	  
delas	  in	  i	  en	  öppnare	  park	  och	  ett	  lummigare	  promenadstråk.	  
	  
Funktion:	  Promenera,	  strosa,	  sitta	  och	  titta,	  gå	  ut	  med	  hund,	  leka	  i	  lekpark.	  
	  
Innehåll:	  Det	  finns	  en	  lekplats	  och	  en	  damm	  man	  kan	  sitta	  vid.	  Det	  finns	  rikligt	  med	  
sittplatser	  placerade	  i	  hela	  området.	  Granitmurar	  finns	  utplacerade	  lite	  här	  och	  där.	  Det	  
finns	  en	  solterrass	  som	  sticker	  ut	  en	  bit	  i	  vattnet,	  den	  är	  också	  omgärdad	  av	  en	  
granitmur.	  Området	  är	  rikt	  på	  inhemsk	  vegetation.	  
	  
	  
Känsla:	  Detta	  känns	  som	  en	  plats	  för	  barn	  och	  gamla,	  tempot	  är	  stillsamt	  och	  rofyllt.	  Man	  
känner	  sig	  inte	  exploaterad	  trots	  att	  landskapet	  till	  stora	  delar	  är	  öppet.	  Att	  området	  är	  
uppdelat	  i	  en	  naturlig	  del	  och	  en	  kulturdel	  ger	  en	  varierande	  upplevelse	  av	  miljön	  vilket	  
känns	  stimulerande.	  	  
	  
Karaktär:	  Kultur-‐	  och	  naturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  På	  denna	  yta	  upplever	  jag	  att	  alla	  inslag	  av	  Stockholmsskolan	  finns.	  Det	  
finns	  en	  plats	  för	  barnen,	  i	  form	  av	  en	  lekplats	  med	  olika	  lekstationer.	  Det	  finns	  gott	  om	  
olika	  rum,	  man	  kan	  sätta	  sig	  avskilt	  om	  man	  vill.	  Inslaget	  med	  vatten	  är	  tydligt	  då	  man	  
anlagt	  en	  damm	  centralt	  i	  området,	  trots	  att	  parken	  ligger	  i	  anslutning	  till	  Mälaren.	  Att	  
parken	  är	  uppdelad	  i	  en	  naturlig	  del	  och	  en	  mer	  formell	  del	  kanske	  har	  att	  göra	  med	  att	  
området	  utformades	  under	  sent	  50-‐tal	  och	  den	  mer	  formella	  modernismen	  hade	  börjat	  
göra	  sig	  hörd	  i	  Sverige.	  	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  

	  
Fig	  14	  och	  15:	  Det	  finns	  inslag	  av	  lekplats	  och	  damm.	  
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6.	  Kungsholms	  strand	  mellan	  Sankt	  Eriksbron	  och	  
koloniområdet	  	  
Historik:	  Kan	  inte	  hitta	  någon	  historik	  om	  området.	  
	  
Platsinformation:	  Ett	  mycket	  smalt	  strandstråk,	  som	  ligger	  mellan	  en	  mindre	  väg	  och	  
vattnet.	  På	  andra	  sidan	  vägen	  är	  det	  bostadshus	  med	  företagsverksamheter	  i	  
bottenvåningen.	  Några	  av	  dessa	  verksamheter	  är	  matställen	  och	  caféer.	  
	  
Funktion:	  Promenera,	  jogga,	  strosa,	  sitta	  och	  titta,	  gå	  ut	  med	  hund,	  fika	  och	  äta.	  
	  
Innehåll:	  Vegetationen	  består	  av	  gräsmatta	  och	  pil	  i	  olika	  åldrar	  
	  
Känsla:	  Området	  känns	  inte	  så	  genomtänkt,	  träden	  som	  går	  längsmed	  strandkanten	  
utgör	  också	  en	  typ	  av	  allé	  för	  bilvägen	  och	  verkar	  fungera	  mer	  som	  en	  avgränsare	  än	  en	  
del	  i	  strandstråket.	  Jag	  upplever	  detta	  som	  ett	  område	  som	  man	  springer	  förbi	  och	  tittar	  
på	  slottet	  på	  andra	  sidan	  vattnet,	  eller	  bara	  är	  här	  för	  att	  gå	  på	  sin	  båt	  som	  ligger	  vid	  en	  
av	  bryggorna.	  
	  
Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Området	  verkar	  inte	  vara	  uppbyggt	  efter	  en	  särskild	  stil.	  
	  
	  
	  
	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  

	  
Fig	  15	  och	  16:	  Den	  smala	  vägen	  är	  kantad	  av	  pil	  i	  olika	  åldrar.	  	   	  
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7.	  Strand	  vid	  koloniområdet	  Karlbergs	  Bro	  och	  vid	  
båtområdet	  	  
Historik:	  Karlbergs	  koloniområde	  byggdes	  upp	  1909	  med	  19	  kolonilotter.	  Det	  
intilliggande	  promenadstråket	  anlades	  1977	  där	  delar	  av	  promenaden	  utgörs	  av	  
träbryggor.	  	  
	  
Platsinformation:	  Strandstråket	  är	  en	  smal	  gång	  precis	  intill	  koloniområdet,	  delar	  av	  
sträckan	  är	  träbrygga.	  Större	  delen	  av	  ytan	  är	  väldigt	  lummig.	  
	  
Funktion:	  Området	  fungerar	  endast	  som	  passage.	  
	  
	  
Innehåll:	  Bro	  och	  gångvägar	  kantade	  med	  vegetation.	  	  
	  
Känsla:	  Ytan	  upplevs	  som	  mysig.	  
	  
Karaktär:	  Kultur-‐	  och	  naturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Eftersom	  området	  endast	  utgörs	  av	  en	  bro	  och	  ett	  smalt	  gångstråk	  är	  det	  
svårt	  att	  säga	  vilket	  stilideal	  man	  byggt	  upp	  det	  enligt.	  	  
Källa:	  	  (Stockholms	  stad,	  2006;	  Stockholms	  stad,	  2008b)	  .	  

	  
Fig	  18	  och	  19:	  Vägen	  utgörs	  av	  grusgång	  och	  träbrygga	  över	  vattnet.	  
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8.	  Hornsbergs	  strandpark	  
Historik:	  Hornsbergs	  strandpark	  är	  den	  sista	  länken	  i	  Kungsholmens	  strandpromenad,	  
den	  färdigställdes	  2012.	  Utformningen	  av	  Hornsbergs	  strandpark	  handlar	  om	  
kontakten	  med	  vattnet,	  en	  gjuten	  betongkant	  möter	  i	  bestämda	  organiska	  former	  
vattnet.	  Från	  kanten	  skjuter	  det	  ut	  tre	  fribärande	  träbryggor,	  som	  man	  kan	  sitta	  och	  sola	  
eller	  bada	  från	  (Kling,	  2013).	  
Ansvarig	  arkitektfirma	  för	  Hornsbergs	  strandspark	  är	  Nyréns	  arkitektkontor,	  de	  har	  
varit	  väldigt	  noga	  med	  att	  inte	  försöka	  få	  den	  artificiella	  strandlinjen	  att	  se	  naturlig	  ut.	  
De	  har	  istället	  utnyttjat	  att	  man	  ser	  att	  platsen	  är	  byggd	  av	  människor.	  På	  deras	  hemsida	  
skriver	  de	  såhär:	  	  
	  
“Hornsbergs	  Strandpark	  har	  en	  slingrande	  strandkant	  och	  en	  utformning	  med	  samtida	  
uttryck.	  Formen	  är	  rund	  och	  organisk	  men	  uttrycker	  tydligt	  att	  den	  är	  planerad	  och	  byggd	  
av	  en	  människa.	  Det	  är	  inte	  natur	  utan	  anlagd	  mark	  –	  kultur	  om	  man	  så	  vill.	  För	  oss	  var	  
det	  viktigt	  att	  ha	  en	  arkitektonisk	  utgångspunkt	  när	  vi	  ritade	  en	  strandpark	  på	  
Kungsholmen.	  Projektet	  har	  vunnit	  Sienapriset	  2012”	  (Nyréns	  Arkitektkontor,	  )	  
	  
Jag	  har	  haft	  personlig	  mailkontakt	  med	  landskapsarkitekt	  Bengt	  Isling	  och	  
landskapsingenjör	  Ulrika	  Lilliehöök	  som	  haft	  huvudansvaret	  i	  formgivningen	  av	  
Hornsbergs	  strandpark,	  av	  dem	  har	  jag	  fått	  tillgång	  till	  material	  i	  form	  av	  planritningar,	  
opublicerade	  artiklar	  och	  publicerade	  artiklar.	  Till	  följande	  text	  har	  jag	  använt	  mig	  av	  
den	  opublicerade	  artikeln	  och	  planritningen;	  beträffande	  växtvalet	  har	  man	  helt	  utgått	  
från	  ett	  exotiskt	  sortiment,	  man	  har	  valt	  att	  använda	  träd	  i	  grupper	  med	  en	  
marktäckande	  perenn	  som	  undervegetation.	  Man	  har	  jobbat	  efter	  ett	  uppstramat	  och	  
tydligt	  koncept.	  Den	  fyrkantiga	  gräsmattan	  har	  huvudarkitekt,	  Bengt	  Isling	  inspirerats	  
av	  Stadshusterrassen,	  som	  har	  en	  liknande	  utformning.	  Då	  han	  fick	  i	  uppdrag	  att	  
utforma	  Hornsbergs	  strandpark	  bestämde	  han	  sig	  för	  att	  göra	  något	  helt	  annorlunda	  än	  
Norr	  Mälarstrand,	  som	  är	  uppbyggt	  efter	  Stockholmsskolans	  ideologi	  att	  den	  orörda	  
naturen	  är	  målet	  i	  utformningen.	  Att	  det	  går	  en	  väg	  mellan	  stranden	  och	  bostadshusen,	  
är	  ett	  medvetet	  val	  i	  utformningen.	  Vägen	  mellan	  bostadshusen	  och	  stranden,	  gör	  att	  
stranden	  känns	  mer	  allmän.	  	  
	  
“Växthanteringen	  är	  konceptuellt	  tydlig,	  nyskapande	  och	  konsekvent.	  Tätplanterade	  
grupper	  av	  träd	  med	  mattor	  av	  exotiska	  perenner	  kring	  fötterna	  är	  så	  långt	  från	  
Mälardalsnaturens	  ursprunglighet	  man	  kan	  komma”	  (Samuelsson,	  2012,	  s	  1).	  
	  
Platsinformation:	  Strandstråket	  är	  en	  700m	  lång	  sträcka	  med	  asfalterad	  gång	  kantad	  
av	  enhetliga	  planteringsytor,	  där	  man	  planterat	  ett	  sorts	  träd	  med	  en	  sorts	  
marktäckande	  perenn	  i	  varje	  yta.	  	  
	  
Funktion:	  Jogging,	  promenad,	  träning,	  sitta	  och	  titta,	  promenera	  med	  hund	  och	  bada.	  
	  
Innehåll:	  I	  området	  finns	  ett	  utomhusgym	  helt	  i	  trä,	  en	  stor	  pergola	  i	  cortenstål	  och	  tre	  
stora	  träbryggor	  som	  flyter	  på	  vattnet.	  Det	  finns	  också	  sittplatser	  i	  stora	  mängder,	  
gräsytor,	  grillbord,	  badbryggor,	  dusch	  för	  de	  som	  badat	  och	  stora	  trädäck.	  	  
	  
Känsla:	  Området	  känns	  väldigt	  aktivt.	  Det	  finns	  utrymme	  för	  många	  aktiviteter.	  Man	  
känner	  verkligen	  att	  denna	  del	  är	  nyanlagd,	  allt	  känns	  väldigt	  fräscht	  och	  modernt.	  	  
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Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Kling,	  (2013),	  nämner	  att	  en	  av	  Bengt	  Isling	  förebilder	  är	  Gunnar	  
Martinsson.	  Han	  skriver	  också	  att	  man	  i	  utformningen	  av	  Hornsbergs	  strandpromenad	  
kan	  se	  att	  han	  närmar	  sig	  den	  ”Martinssonska”	  ideologin	  (Kling,	  2013).	  Av	  vad	  jag	  läst	  
om	  Gunnar	  Martinsson	  och	  den	  mer	  arkitektoniska	  modernismen	  tycker	  jag	  att	  man	  
kan	  se	  många	  delar	  som	  stämmer	  överens.	  Andersson,	  Jonstoij,	  &	  Lundquist,	  (2000),	  
beskriver	  Gunnar	  Martinssons	  sätt	  att	  artificiellt	  modellera	  om	  marken,	  genom	  att	  
bygga	  upp	  kullar	  med	  schaktmassor	  och	  liknande.	  Jag	  kan	  tycka	  att	  man	  kan	  se	  en	  likhet	  
mellan	  det	  och	  sättet	  man	  har	  byggt	  upp	  Hornsbergsstrand	  på,	  i	  form	  av	  den	  artificiellt	  
uppbyggda	  strandkanten.	  Bengt	  Isling	  ville	  skapa	  ett	  stycke	  strandpark	  som	  inte	  
liknande	  Norr	  Mälarstrand	  och	  det	  tycker	  jag	  verkligen	  att	  han	  har	  lyckats	  med.	  Jag	  
skulle	  säga	  att	  denna	  strand	  är	  uppbyggd	  utefter	  den	  arkitektoniska	  riktningen	  inom	  
modernismen	  som	  kom	  till	  Sverige	  i	  under	  1950-‐	  60-‐talet,	  men	  med	  ett	  moderniserat	  
uttryck.	  	  
	   	  



	  
33	  

Fig	  20	  och	  21:	  Strandkanten	  bildar	  geometriska	  former	  med	  den	  slingriga	  gångvägen.	  	  

Fig	  22	  och	  23:	  Träbrygga	  ute	  i	  vattnet	  och	  utomhusdusch.	  Fig	  24:	  Gräsmatta	  inspirerad	  av	  stadshusterrassen.	  Fig	  25:	  
öppen	  gräsplan.	  	  
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9.	  Kristinebergsstranden	  	  
Historik:	  Iordningställandet	  av	  Kristinebergs	  parkmark	  har	  hållit	  på	  från	  1932	  fram	  till	  
och	  med	  1969,	  då	  man	  anlade	  de	  sista	  gångvägarna.	  Vid	  anläggningsarbetet	  rensade	  
man	  ur	  den	  befintliga	  skogen	  och	  gjorde	  iordning	  för	  nyplantering.	  
Kristinebergsstranden	  har	  tillåtits	  utvecklas	  helt	  fritt,	  man	  har	  på	  det	  sättet	  bevarat	  de	  
ekologiska	  värden	  området	  har.	  	  
	  
Platsinformation:	  I	  området	  hittar	  man	  flera	  olika	  typer	  av	  natur	  som	  ädellövskog,	  
hällmark	  och	  klippstrand.	  
	  
Funktion:	  Strosa,	  promenera,	  sitta	  och	  titta.	  
	  
Innehåll:	  Sittplatser	  finns	  utplacerade	  längs	  med	  vägen.	  
	  
Känsla:	  Området	  känns	  väldigt	  avskilt,	  man	  får	  verkligen	  känslan	  av	  att	  man	  går	  i	  
skogen	  i	  vissa	  delar	  av	  promenaden.	  	  
	  
Karaktär:	  Naturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Här	  ser	  man	  tydligt	  att	  man	  har	  format	  området	  efter	  Stockholmsskolans	  
stilideal.	  Skogen	  är	  välbevarad,	  trots	  att	  man	  går	  inne	  centrala	  Stockholm	  får	  man	  
känslan	  av	  vild	  skog.	  Under	  Tranebergsbron	  har	  man	  låtit	  stora	  delar	  av	  berget	  varit	  
kvar,	  i	  enlighet	  med	  Stockholmsskolan	  och	  funktionalismen	  där	  staden	  får	  ge	  vika	  för	  
naturen.	  
	  
Källa:	  (Asker,	  1986;	  Stockholms	  stad,	  2008b).	  

Fig	  26	  och	  27:	  Mycket	  av	  den	  befintliga	  naturen	  har	  sparats	  och	  stadsbyggnaden	  har	  fått	  ge	  vika	  för	  naturen.	  	  
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10.	  Strand	  vid	  Adlerbethsgatan	  	  
Historik:	  Detta	  område	  utgjordes	  länge	  av	  en	  stor	  grusplan,	  men	  tidigt	  under	  2000-‐
talet	  gjorde	  man	  om	  ytan	  till	  gräsmatta	  
	  
Platsinformation:	  Området	  binder	  ihop	  Kristinebergs	  strandpromenad	  med	  
Fredhällsklipporna.	  
	  
Funktion:	  Promenera	  med	  hund,	  samtala.	  
	  
Innehåll:	  Området	  består	  av	  en	  stor	  gräsmatta	  med	  omgivande	  träd	  och	  buskar.	  	  
	  
Känsla:	  Känslan	  av	  platsen	  är	  att	  man	  kommer	  fram	  till	  en	  öppen	  park,	  det	  känns	  lite	  
som	  en	  knytpunkt	  eller	  mötesplats	  för	  de	  människor	  som	  börjar	  promenaden	  runt	  
Kungsholmen.	  Många	  parkerar	  sin	  bil	  här	  då	  de	  ska	  ut	  och	  gå.	  Platsen	  känns	  väldigt	  
livfull	  och	  glad.	  
	  
Karaktär:	  Naturlandskap	  och	  kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Området	  ser	  inte	  ut	  att	  vara	  utformat	  enligt	  någon	  särskild	  stil.	  
	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  
	  

Fig	  28	  och	  29:	  Många	  besökare	  verkar	  börja	  sin	  promenad	  här	  då	  det	  finns	  bra	  parkering	  för	  den	  som	  tar	  sig	  hit	  med	  bil.	  

	  
	   	  



	  
36	  

11.	  Fredhällsstranden	  mellan	  Fredhällsbadet	  och	  
Essingeleden	  	  
Historik:	  Bergssluttningen	  vid	  Fredhäll	  blev	  en	  officiell	  del	  av	  strandpromenaden	  
1936-‐38	  då	  man	  ordnade	  gångstigar	  mellan	  klipporna	  och	  sittplatser	  längs	  med	  gången.	  	  
	  
Platsinformation:	  Denna	  del	  av	  Kungsholmens	  strandtråk	  är	  den	  mest	  naturliga,	  här	  
har	  man	  helt	  anpassat	  sig	  till	  naturen.	  Detta	  område	  tillsammans	  med	  området	  öster	  om	  
Essingeleden	  har	  ett	  särskilt	  viktigt	  värde	  för	  Stockholms	  stadsbild	  både	  från	  sjösidan	  
och	  från	  land	  sett.	  Man	  har	  satt	  upp	  räcken	  att	  hålla	  sig	  i	  och	  byggt	  några	  enkla	  
trappformationer	  av	  stora	  stenblock	  för	  att	  underlätta	  att	  ta	  sig	  fram	  i	  den	  annars	  svåra	  
terrängen.	  
	  
Funktion:	  Strosa,	  bada,	  sitta	  och	  titta.	  	  
	  
Innehåll:	  Man	  kan	  hitta	  växter	  som;	  gräs,	  ris,	  örter,	  olika	  sorters	  fetbladsväxter,	  
blodnäva,	  tulkört,	  knäckepil,	  ek,	  ask,	  lönn,	  nypon,	  slån,	  rönn	  och	  olika	  arter	  av	  oxbär.	  
Hela	  området	  utgörs	  av	  klipphällar.	  Det	  finns	  några	  få	  bänkar	  utplacerade.	  	  
	  
Känsla:	  Platsen	  upplevs	  som	  naturlig	  och	  rofylld,	  men	  terrängen	  är	  ganska	  svår	  att	  ta	  
sig	  fram	  i.	  Den	  är	  inte	  tillgänglig	  för	  alla.	  	  
	  
Karaktär:	  Naturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Detta	  strandstråk	  är	  utformat	  väldigt	  tidstypiskt,	  sättet	  att	  förhålla	  sig	  till	  
naturen	  som	  man	  gjort	  här	  stämmer	  väl	  överens	  med	  Stockholmsskolan.	  De	  trappsteg	  
som	  finns	  i	  berget	  är	  utformade	  med	  lösa	  bergsblock.	  Det	  enda	  som	  man	  ser	  är	  ditsatt	  
av	  människan	  är	  stålräckena.	  Annars	  ser	  landskapet	  orört	  ut.	  Här	  ser	  man	  en	  bred	  flora	  
av	  inhemska	  växter.	  	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  

	  
Fig	  30	  och	  31:	  Fredhällsklipporna	  ser	  i	  stort	  sett	  orörda	  ut	  från	  människan,	  enda	  antydan	  till	  att	  människor	  varit	  här	  är	  
trappsteg	  i	  stenblock	  och	  det	  svarta	  stålräcket.	   	  
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12.	  Fredhällsstranden	  mellan	  Essingeleden	  och	  
Mariebergsparken	  
Historik:	  Jag	  har	  inte	  hittat	  någon	  information.	  
	  
Platsinformation:	  Strandstråket	  utgörs	  av	  en	  smal	  grusväg	  som	  vid	  ett	  litet	  stycke	  
bryts	  av	  en	  träbrygga.	  
	  
Funktion:	  Jogging,	  gå	  med	  hund,	  strosa.	  
	  
Innehåll:	  Det	  går	  en	  smal	  grusväg	  längs	  med	  hela	  strandstråket,	  vägen	  kantas	  av	  träd	  
och	  buskar	  hela	  vägen.	  På	  sträckan	  finns	  det	  sittplatser	  utplacerade	  längs	  med	  vägen.	  
Här	  finns	  inslag	  av	  granittrappor	  och	  samma	  typ	  av	  räcke	  som	  var	  vid	  första	  delen	  av	  
Fredhäll	  området.	  	  
	  
Känsla:	  Platsen	  upplevs	  som	  naturlig	  och	  rofylld.	  
	  
Karaktär:	  Naturlandskap	  
	  
Reflektioner:	  Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  det	  var	  ungefär	  såhär	  som	  man	  ville	  att	  Norr	  
Mälarstrand	  skulle	  uppfattas.	  Skillnaden	  här	  är	  att	  området	  inte	  utsatts	  för	  lika	  mycket	  
slitage,	  det	  verkar	  som	  att	  området	  klarar	  av	  det	  besökstryck	  det	  utsätts	  för.	  Här	  ser	  
man	  den	  stiliserade	  natur	  som	  man	  eftersträvade	  under	  Stockholmsskolan.	  Det	  finns	  
dock	  inga	  inslag	  av	  kultur	  eller	  plats	  för	  barn	  längs	  stråket.	  
	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  

Fig	  32	  och	  33:	  Grusgången	  har	  anpassats	  helt	  till	  det	  befintliga	  landskapet.	  	  
	   	  



	  
38	  

13.	  Mariebergsparken	  
Historik:	  Under	  1700-‐talet	  var	  en	  porslinsfabrik	  och	  flertalet	  militära	  anläggningar	  
placerade	  i	  området.	  I	  mitten	  av	  1900-‐talet	  lämnade	  den	  militära	  verksamheten	  
området	  och	  man	  började	  bygga	  bostadshus.	  Den	  bevarade	  vegetationen	  utmed	  vattnet	  
blev	  så	  småningom	  till	  ett	  törnsnår.	  	  
	  
Platsinformation:	  Området	  utgörs	  av	  en	  park	  med	  ett	  gångstråk	  rakt	  igenom.	  	  
	  
Funktion:	  Strosa,	  promenad	  med	  hund,	  jogging,	  sitta	  och	  titta.	  
	  
Innehåll:	  Det	  finns	  många	  öppna	  gräsytor,	  flera	  sittplatser,	  en	  bollplan	  och	  en	  lekplats.	  
En	  granit	  mur	  omgärdar	  en	  rosenplantering	  med	  sittplatser	  runtom,	  sitter	  man	  där	  har	  
man	  utsikt	  över	  vattnet.	  Växtutbudet	  är	  ganska	  varierat,	  det	  består	  inte	  endast	  av	  
inhemska	  växter.	  	  
	  
Känsla:	  Platsen	  upplevs	  som	  ordnad	  och	  stillsam.	  Alldeles	  intill	  parken	  ligger	  ett	  
bostadsområde,	  jag	  kan	  därför	  tycka	  att	  parken	  upplevs	  lite	  som	  en	  bostadsgård.	  
	  
Karaktär:	  Kulturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Området	  är	  mer	  parklikt	  än	  resterande	  stråk	  som	  jag	  passerat.	  Man	  kan	  
se	  vissa	  likheter	  i	  utformning	  med	  Stranden	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron.	  
Här	  finns	  ett	  något	  större	  utbud	  av	  växter.	  Jag	  tycker	  att	  man	  kan	  se	  inslag	  av	  
Stockholmsskolan,	  framför	  allt	  vid	  rosenplanteringen,	  där	  man	  placerat	  ett	  stort	  omfång	  
röda	  rosor	  tillsammans	  i	  en	  rabatt	  omsluten	  av	  en	  granitmur.	  Andersson,	  Jonstoij,	  &	  
Lundquist,	  (2000),	  skriver	  att	  vid	  de	  tillfällen	  Holger	  Blom	  tog	  in	  prydnadsväxter	  i	  sin	  
utformning	  var	  det	  just	  på	  det	  sättet.	  De	  nämner	  också	  att	  anledningen	  till	  att	  han	  tog	  in	  
denna	  typ	  av	  plantering	  var	  att	  de	  människor	  som	  inte	  hade	  tillgång	  till	  egen	  trädgård	  
också	  skulle	  få	  njuta	  av	  prydnadsväxter.	  	  
	  
Källa:	  (Stockholms	  stad,	  2008b).	  
	  

Fig	  34	  och	  35:	  På	  platsen	  finns	  typiska	  inslag	  av	  stockholmsskolan	  i	  form	  av	  granit	  murar	  och	  lekplats.	  	  
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14.	  Smedsudden	  	  
Historik:	  Strandparken	  vid	  Smedsudden	  ordnades	  1963-‐65,	  man	  anlade	  gångvägar,	  
terrasserade	  marken	  och	  ställde	  dit	  sittplatser.	  Vid	  1970	  var	  vattnet	  i	  Riddarfjärden	  inte	  
längre	  hälsovådligt,	  därför	  anlades	  en	  badplats	  här.	  År	  2000	  handikappanpassades	  
badet	  med	  en	  handikappbrygga.	  	  
	  
Platsinformation:	  Sträckan	  består	  av	  en	  badplats,	  en	  öppen	  gräsyta	  och	  ett	  mer	  
vildvuxet	  promenadstråk.	  
	  
Funktion:	  Promenad	  med	  barnvagn,	  promenad	  med	  hund,	  strosa,	  jogging,	  bada,	  sola.	  
	  
Innehåll:	  Några	  gjutna	  sittmöbler	  är	  placerade	  på	  gräsmattan,	  det	  finns	  en	  skulptur	  
längst	  ut	  på	  udden.	  En	  stor	  gräsmatta	  och	  inhemska	  växter	  längs	  med	  strandkanten.	  	  
	  
Känsla:	  Platsen	  upplevs	  som	  avslappnad	  och	  stilla.	  Men	  jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  då	  man	  är	  
här	  på	  sommaren	  får	  platsen	  en	  helt	  annan	  karaktär.	  	  	  
	  
Karaktär:	  Kultur-‐	  och	  naturlandskap.	  
	  
Reflektioner:	  Området	  känns	  naturligt,	  med	  inslag	  av	  kultur	  och	  aktivitet.	  
Stockholmsskolans	  stilideal	  passar	  in	  här.	  
	  
Källa:	  (Asker,	  1986;	  Stockholms	  stad,	  2008b).	  

Fig	  36	  och	  37:	  Det	  står	  en	  skulptur	  placerad	  i	  naturlandskapet	  som	  tyder	  på	  att	  man	  utgått	  från	  Stockholmsskolans	  
ideal,	  på	  gräsmattan	  står	  möbler	  i	  betong	  utplacerade.	  	  
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Summering	  av	  processbeskrivning	  
Strandparkerna	  runt	  Kungsholmen	  är	  anlagda	  mellan	  ca	  1920	  och	  2012.	  Finns	  det	  spår	  
av	  dessa	  ideal	  också	  idag,	  och	  i	  så	  fall	  hur	  syns	  förändringar	  i	  form,	  innehåll	  och	  
funktion	  i	  de	  olika	  områdena?	  
	  
Norr	  Mälarstrand	  är	  placerad	  mitt	  emellan	  bilvägen	  och	  vattnet,	  platsen	  är	  utformad	  
efter	  Stockholmsskolans	  stilideal.	  Området	  är	  Stockholmsskolans	  parkvision	  i	  
miniformat,	  där	  finns	  element	  som;	  en	  mjuk	  promenadväg,	  sittplatser,	  bryggor,	  
utsiktsterrass,	  små	  dammar,	  lekplatser,	  mindre	  trädgårdsrum,	  skulpturer	  och	  ett	  litet	  
kafé	  på	  styltor	  ute	  i	  vattnet	  och	  endast	  inhemska	  växter.	  Känslan	  av	  att	  vara	  nära	  vatten	  
är	  en	  central	  del	  i	  utformningen.	  Platsen	  har	  gått	  från	  att	  utformats	  till	  ett	  
naturlandskap	  till	  att	  numera	  upplevas	  mer	  som	  ett	  kulturlandskap.	  Man	  kan	  se	  att	  
parken	  inte	  är	  gjord	  för	  det	  slitage	  den	  utsätts	  för,	  vilket	  lett	  till	  att	  den	  från	  början	  
tänkta	  utformningen	  ändrats	  något.	  	  
	  
Marieberg	  och	  stranden	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron	  ser	  också	  ut	  att	  vara	  
uppbyggda	  med	  Stockholmsskolans	  stilideal	  men	  de	  innehåller	  mer	  arkitektoniska	  
inslag,	  där	  är	  det	  en	  kombination	  av	  den	  inhemska	  naturen	  och	  mer	  formell	  park.	  Båda	  
områdena	  har	  lekpark	  och	  en	  solterrass	  i	  granit	  som	  vetter	  ut	  mot	  vattnet.	  	  
	  
Fredhäll	  och	  Kristineberg	  är	  de	  områden	  som	  har	  mest	  naturlig	  karaktär,	  områdena	  ser	  
inte	  ut	  att	  ha	  utsatts	  för	  slitage	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  Där	  finns	  inga	  inslag	  av	  
skulpturer	  eller	  andra	  byggda	  element	  förutom	  några	  sittplatser,	  alla	  växterna	  på	  
platsen	  är	  inhemska.	  Sättet	  att	  förhålla	  sig	  till	  naturen	  som	  görs	  här	  stämmer	  väl	  
överens	  med	  Stockholmsskolan.	  
	  
Serafimerstranden,	  Plättlaggen	  och	  stranden	  mellan	  Kungsbron	  och	  Barnhusbron,	  hela	  
sträckan	  har	  utsatts	  för	  hårt	  slitage.	  Sträckan	  utgörs	  av	  träd,	  asfalt	  och	  gräsmatta	  med	  
undantag	  för	  Plättlaggen	  som	  är	  en	  mer	  av	  en	  anlagd	  yta.	  Plättlaggen	  är	  inte	  uppbyggd	  
av	  ett	  inhemskt	  växtmaterial	  men	  skulle	  kunna	  stämma	  in	  i	  den	  mer	  arkitektoniska	  
stilriktningen	  av	  modernismen.	  	  
	  
Sträckan	  från	  Sankt	  Eriksbron	  till	  koloniområdet	  vid	  Karlbergs	  Bro	  utgörs	  mest	  av	  
gångväg,	  området	  ser	  inte	  ut	  att	  vara	  uppbyggt	  enligt	  ett	  visst	  stilideal,	  detta	  kan	  
förklaras	  av	  att	  vissa	  delar	  av	  stråket	  är	  så	  smalt	  att	  endast	  gångvägen	  får	  plats.	  	  	  
	  
Hornsbergs	  strandpark	  är	  den	  sista	  länken	  i	  Kungsholmens	  strandpromenad,	  den	  
färdigställdes	  2012.	  Utformningen	  av	  Hornsbergs	  strandpark	  handlar	  om	  kontakten	  
med	  vattnet,	  en	  gjuten	  betongkant	  möter	  i	  bestämda	  organiska	  former	  vattnet.	  	  
Här	  finns	  element	  som;	  Slingrande	  gångväg,	  gym,	  pergola,	  träbryggor,	  sittplatser,	  
gräsytor,	  grillbord,	  dusch	  och	  stora	  trädäck.	  	  
	  
Platsen	  är	  formgiven	  på	  ett	  sätt	  som	  lyfter	  fram	  att	  området	  inte	  är	  natur	  utan	  anlagd	  
mark.	  Formerna	  som	  använts	  är	  runda	  och	  organiska	  med	  ett	  samtida	  uttryck.	  Hela	  
platsen	  är	  uppbyggd	  från	  en	  arkitektonisk	  utgångspunkt.	  	  
	  
Vid	  utformningen	  har	  man	  utgått	  från	  ett	  exotiskt	  växtmaterial,	  träd	  har	  placerats	  i	  
grupper	  med	  en	  marktäckande	  perenn	  som	  undervegetation.	  Konceptet	  är	  uppstramat	  
och	  tydligt.	  I	  vissa	  delar	  av	  utformningen	  har	  arkitekten	  inspirerats	  av	  bl.a.	  
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Stadshusterrassen.	  Bengt	  Isling	  som	  är	  områdets	  huvudarkitekt	  har	  Gunnar	  Martinsson	  
som	  en	  förebild,	  vilket	  man	  också	  kan	  se	  drag	  av	  i	  utformningen.	  Det	  går	  en	  väg	  mellan	  
bostadshusen	  och	  stranden,	  för	  att	  stranden	  skall	  kännas	  mer	  allmän.	  Vid	  anläggningen	  
ändrades	  växtvalet	  något,	  därför	  kan	  man	  hitta	  inslag	  av	  inhemska	  växter	  i	  det	  färdiga	  
resultatet.	  
	  
Stranden	  vid	  Adlerbethsgatan	  var	  tidigare	  en	  grusplan,	  men	  gjordes	  om	  till	  en	  gräsplan	  
strax	  efter	  sekelskiftet	  år	  2000.	  Det	  syns	  inte	  någon	  särskild	  stil	  i	  området.	  
	  
Smedsudden	  har	  inslag	  av	  inhemsk	  natur	  och	  kultur,	  områdets	  utformning	  ser	  ut	  att	  
vara	  influerat	  av	  stockholmsskolan.	  	  
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Diskussion	  
Förändringen	  har	  skiftat	  över	  tid	  
Jag	  tycker	  mig	  kunna	  se	  att	  alla	  ideal	  som	  kommit	  och	  gått	  genom	  epokerna	  sen	  1600-‐
talet	  i	  grund	  och	  botten	  handlar	  om	  samma	  sak.	  Det	  handlar	  om	  ett	  politiskt	  
ställningstagande,	  landskapsparkens	  stilideal	  var	  en	  motreaktion	  på	  formträdgården	  
som	  stod	  för	  monarkins	  maktförtryck.	  Funktionalismen	  var	  en	  motreaktion	  på	  
egentligen	  alla	  ideologier	  som	  varit	  tidigare	  som	  utformat	  parker	  för	  den	  rika	  
borgarklassen.	  Anledningen	  till	  att	  det	  mer	  strikta	  formella	  formspråket	  alltid	  kommit	  
tillbaka	  verkar	  också	  ha	  att	  göra	  med	  att	  den	  borgerliga	  klassens	  värderingar	  alltid	  varit	  
norm.	  Den	  ideologi	  som	  kallas	  för	  klassicismen,	  nyklassicismen,	  nordisk	  klassicism	  eller	  
20-‐tals	  klassicism	  återkommer	  i	  stort	  sett	  all	  litteratur	  jag	  läst,	  men	  ingen	  förklarar	  
riktigt	  vad	  begreppen	  står	  för.	  I	  Nationalencyklopedin	  står	  det	  vad	  begreppen	  innebär	  
främst	  i	  konstvärlden	  och	  inom	  arkitekturen,	  men	  det	  går	  inte	  riktigt	  att	  översätta	  i	  
trädgårdssammanhang.	  Så	  jag	  har	  dragit	  en	  egen	  slutsats,	  att	  den	  klassicism	  som	  kom	  
på	  20-‐talet	  måste	  vara	  den	  ideologi	  som	  förespråkade	  formträdgården	  vid	  sekelskiftet.	  
Efter	  att	  Lindhagenplanen	  gått	  igenom	  och	  bergsparker	  började	  byggas	  för	  
arbeterklassen,	  med	  det	  mera	  naturliga	  uttrycket,	  fortsatte	  också	  den	  formella	  stilen	  att	  
utvecklas.	  Var	  detta	  ett	  ställningstagande,	  att	  borgarklassen	  inte	  ville	  att	  framtidens	  
parker	  skulle	  bli	  för	  folkliga?	  Det	  finns	  ju	  exempel	  som	  tyder	  på	  en	  liknande	  utveckling,	  
då	  Humlegården	  och	  Kungsträdgården	  öppnades	  för	  alla	  samhällsklasser,	  sökte	  sig	  
borgarna	  till	  egna	  platser	  i	  form	  av	  trädgårdsföreningar.	  	  
	  
Vad	  som	  också	  är	  intressant	  i	  sammanhanget	  är	  att	  i	  artikeln	  skriven	  av	  Kling	  (2013),	  
nämns	  att	  Hornsberg	  är	  ett	  av	  Stockholms	  mer	  exklusiva	  områden	  idag.	  I	  utformningen	  
av	  Hornsbergs	  strandpark	  har	  ett	  tydligt	  och	  formellt	  formspråk	  använts.	  Har	  vi	  alltså	  
samma	  ideologier	  idag	  som	  brottas	  med	  varandra	  där	  det	  arkitektoniska	  och	  formfasta	  
står	  för	  det	  exklusiva	  medan	  de	  naturliga	  står	  för	  det	  enklare?	  	  
	  
En	  tendens	  som	  jag	  tycker	  mig	  se	  är	  också	  att	  man	  idag	  börjar	  gå	  tillbaka	  till	  ett	  sätt	  att	  
se	  på	  naturen	  som	  gjordes	  under	  1800-‐talet,	  då	  trånga	  bostadsområden	  byggdes	  utan	  
inslag	  av	  natur.	  Parkernas	  värde	  för	  invånarnas	  hälsa	  tycks	  ha	  glömts	  bort.	  I	  Sörenson	  
(2009),	  kan	  man	  läsa	  om	  vilket	  förhållningssätt	  som	  Stockholms	  stad	  faktiskt	  har	  till	  
naturen	  idag.	  Jag	  tycker	  att	  det	  ser	  ut	  som	  att	  de	  sammanfattade	  tankar	  i	  
parkprogrammet	  man	  jobbat	  fram	  genom	  Sernander,	  Almquist	  och	  Holger	  Blom,	  idag	  
mer	  ses	  som	  en	  förhållning.	  Vilken	  framför	  allt	  exploatörerna	  gör	  allt	  för	  att	  jobba	  sig	  
runt.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  den	  nationalstadspark	  som	  omsluter	  Stockholms	  
stadskärna,	  …”parken	  har	  en	  klar	  juridisk	  status	  som	  kommunala	  intressen	  måste	  böja	  
sig	  för”(Martin,	  2009,	  s	  16).	  Trotts	  detta	  så	  naggas	  det	  i	  kanten	  av	  området.	  	  
Som	  Andersson	  (2009),	  skriver	  så	  satsas	  det	  inte	  längre	  några	  betydande	  summor	  
pengar	  på	  parkerna.	  Jag	  kan	  inte	  låta	  bli	  att	  dra	  parallellen	  till	  hur	  händelseförloppet	  
med	  Humlegården	  utvecklades	  då	  den	  blev	  en	  folklig	  park,	  att	  skötseln	  eftersattes	  totalt.	  
Var	  det	  för	  att	  de	  lägre	  klasserna	  inte	  ansågs	  värda	  att	  lägga	  dessa	  pengar	  på?	  Är	  det	  
samma	  sak	  som	  händer	  idag?	  Man	  kan	  ju	  börja	  undra	  då	  man	  ser	  att	  många	  av	  
Stockholms	  parker	  verkar	  ignoreras	  skötselmässigt.	  	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  så	  ligger	  Hornsbergs	  strandpromenad	  i	  ett	  av	  Stockholms	  mer	  
exklusiva	  områden	  och	  där	  har	  man	  valt	  att	  bygga	  upp	  denna	  storsatsning	  till	  park.	  Jag	  
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tror	  att	  bostadsmarknaden	  säger	  en	  del	  om	  denna	  utveckling,	  Stockholm	  utvecklas	  allt	  
mer	  till	  ett	  område	  för	  de	  som	  har	  råd	  att	  köpa	  en	  bostadsrätt	  i	  de	  exklusiva	  områdena	  
med	  tillgång	  till	  de	  gröna	  offentliga	  miljöerna	  eller	  för	  de	  som	  kan	  satsa	  på	  ett	  hus	  med	  
egen	  trädgård.	  Har	  man	  inte	  möjlighet	  till	  detta	  får	  man	  ta	  vad	  man	  får	  och	  då	  hamnar	  
man	  i	  områden	  som	  kommunen	  anses	  bör	  förtätas,	  och	  förtätningen	  sker	  på	  bekostnad	  
av	  viktiga	  naturområden.	  	  
	  
I	  Stockholmsstads	  senaste	  parkprogram	  ser	  tankarna	  kring	  parkerna	  ungefär	  likadana	  
ut	  som	  i	  Holger	  Bloms	  parkprogram.	  Och	  det	  var	  alltså	  snart	  80	  år	  sedan	  dessa	  idéer	  
började	  formuleras.	  En	  intressant	  tanke	  som	  tas	  upp	  i	  Andersson	  (2009),	  är	  att	  det	  är	  
väldigt	  konstigt	  att	  man	  efter	  80	  år	  har	  ungefär	  samma	  vision	  med	  våra	  gemensamma	  
grönområden,	  trots	  att	  Stockholm	  idag	  knappt	  går	  att	  jämföra	  med	  det	  Stockholm	  som	  
var	  då.	  Vi	  har	  berikats	  med	  flera	  olika	  kulturer	  som	  har	  en	  helt	  annan	  historia	  och	  
förhållning	  till	  den	  fria	  naturen.	  Parkernas	  huvudbesökare	  på	  den	  tiden	  var	  
hemmafruar	  med	  barn,	  den	  könsfördelningen	  går	  inte	  att	  hitta	  i	  dagens	  parker.	  För	  att	  
inte	  tala	  om	  hur	  många	  fler	  människor	  som	  idag	  bor	  i	  Stockholm.	  Dessa	  är	  bara	  några	  
faktorer	  som	  ändrats	  oerhört,	  sedan	  tankarna	  kring	  parkernas	  funktion	  började	  
formuleras.	  	  	  
	  

Observationen	  
Under	  min	  observation	  kom	  jag	  fram	  till	  att	  alla	  områden	  kring	  Kungsholmens	  
strandpromenad	  ser	  ganska	  lika	  ut,	  med	  undantag	  för	  Hornsbergs	  strandpromenad.	  Då	  
jag	  läst	  om	  områdena	  har	  jag	  förstått	  det	  som	  att	  alla	  områden	  som	  jag	  uppfattat	  som	  
lika	  också	  anlagts	  under	  ungefär	  samma	  tid.	  Sammanfattningsvis	  har	  de	  anlagts	  under	  
de	  åren	  som	  Osvald	  Almquist	  och	  Holger	  Blom	  var	  stadsträdgårdsmästare	  och	  därför	  
gjorts	  mer	  eller	  mindre	  efter	  samma	  stilideal,	  d.v.s.	  visionen	  om	  att	  bevara	  naturen.	  Då	  
Stockholmsskolan	  blev	  en	  erkänd	  stil	  inom	  denna	  genre,	  finns	  det	  en	  del	  beskrivet	  om	  
den.	  Därför	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  Stockholmsskolan	  som	  utgångspunkt	  då	  jag	  
studerat	  områdena.	  Eftersom	  Norr	  Mälarstrand	  skall	  vara	  Stockholmsskolan	  i	  
miniformat	  har	  jag	  visuellt	  jämfört	  de	  andra	  områdena	  mot	  Norr	  Mälarstrand,	  jag	  har	  
också	  studerat	  vilka	  element	  som	  ingår	  i	  Stockholmsskolan	  och	  särskilt	  utgått	  från	  dem	  
då	  jag	  observerat	  platserna.	  	  
	  
På	  områden	  som	  Serafimerstranden,	  Stranden	  mellan	  Kungsbron	  och	  Barnhusbron,	  
Stranden	  mellan	  Sankt	  Eriksbron	  och	  koloniområdet	  och	  Stranden	  vid	  Karlbergs	  
koloniområde	  var	  det	  mycket	  svårt	  att	  se	  om	  områdena	  var	  utformade	  efter	  någon	  
särskild	  stil.	  Serafimerstranden,	  Stranden	  mellan	  Kungsbron	  och	  Barnhusbron	  bestod	  
av	  äldre	  träd	  och	  gräsmatta.	  Serafimerstranden	  byggdes	  om	  på	  90-‐talet,	  vilket	  märks	  på	  
områdets	  nuvarande	  karaktär.	  Jag	  tycker	  även	  att	  det	  känns	  som	  att	  området	  mellan	  
Kungsbron	  och	  Barnhusbron	  byggts	  om	  på	  senare	  tid,	  men	  då	  jag	  inte	  kunde	  hitta	  någon	  
historisk	  information	  var	  det	  svårt	  att	  avgöra.	  Området	  mellan	  Sankt	  Eriksbron	  och	  
koloniområdet,	  och	  Stranden	  vid	  Karlbergs	  koloniområde	  är	  bara	  en	  smal	  passage,	  
dessa	  områden	  består	  av	  för	  få	  element	  för	  att	  kunna	  bedöma	  om	  de	  är	  gjorda	  utefter	  en	  
särskild	  stil.	  	  
	  
Fredhäll	  och	  Kristineberg	  är	  väldigt	  lika	  varandra,	  där	  har	  den	  befintliga	  naturen	  
bevarats.	  Vid	  bergssluttningen	  vid	  Fredhäll	  syns	  ett	  stort	  utbud	  av	  inhemska	  växter	  som	  
bevarats	  på	  platsen.	  Vid	  Strandstråket	  finns	  det	  stentrappor	  och	  sporadiskt	  utplacerade	  
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sittplatser,	  hela	  utformningen	  har	  anpassats	  till	  naturen.	  Dessa	  två	  områden	  gjordes	  
iordning	  under	  ungefär	  samma	  tid,	  Osvald	  Almquist	  var	  antagligen	  med	  vid	  
utformningen.	  Det	  syns	  inte	  några	  kulturella	  inslag	  i	  form	  av	  konst.	  Det	  kanske	  kan	  
förklaras	  med	  att	  det	  var	  främst	  Holger	  Blom	  som	  tog	  in	  kulturen	  i	  så	  stor	  omfattning	  
som	  gjordes	  under	  Stockholmsskolan.	  I	  dessa	  två	  områden	  tycker	  jag	  därför	  att	  man	  kan	  
säga	  att	  man	  ser	  den	  första	  utvecklingen	  av	  vad	  som	  sedan	  skulle	  bli	  Stockholmsskolan,	  
detta	  är	  föregångarna.	  	  
	  
Plättlaggen	  anlades	  ungefär	  samtidigt	  som	  Norr	  Mälarstrand,	  jag	  tycker	  att	  detta	  lilla	  
område	  känns	  väldigt	  konstigt	  både	  till	  sin	  utformning	  och	  sin	  placering.	  Jag	  har	  
funderat	  mycket	  på	  växtvalen	  som	  syns	  på	  platsen,	  som	  ölandstok	  och	  vildvin.	  Dessa	  
växter	  syns	  inte	  någon	  annanstans	  än	  just	  här	  längs	  med	  promenaden.	  Jag	  undrar	  därför	  
om	  detta	  kan	  vara	  tillägg	  som	  kommit	  dit	  senare.	  Det	  som	  också	  är	  så	  speciellt	  är	  att	  en	  
formell	  trädgård	  anlagts	  så	  nära	  Norr	  Mälarstrand,	  jag	  tycker	  att	  den	  talar	  lite	  emot	  den	  
tidens	  ideal.	  Den	  känns	  inte	  som	  att	  den	  är	  gjord	  under	  ledning	  av	  Holger	  Blom,	  kanske	  
var	  denna	  mark	  inte	  ägd	  av	  Stockholmsstad	  vid	  tillfället	  och	  Holger	  Blom	  har	  därför	  
kanske	  inget	  med	  anläggningen	  att	  göra.	  	  
	  
Mariebergsstranden	  och	  Stranden	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron,	  är	  också	  
väldigt	  lika	  i	  sin	  utformning.	  Här	  tycker	  jag	  att	  man	  kan	  se	  ett	  tydligt	  inslag	  av	  
Stockholmsskolan.	  Vid	  Stranden	  mellan	  Barnhusbron	  och	  Sankt	  Eriksbron	  är	  bl.a.	  en	  
damm	  ett	  signifikant	  element,	  närheten	  till	  vatten	  var	  en	  väsentlig	  del	  i	  hela	  
Stockholmsskolan,	  i	  Andersson,	  (2000a),	  kan	  man	  också	  läsa	  om	  att	  Erik	  Glemme	  anlade	  
just	  dammar	  i	  många	  av	  de	  parker	  han	  var	  med	  och	  gestaltade.	  Vid	  båda	  områdena	  finns	  
solterrass	  ut	  mot	  vattnet	  i	  granit	  och	  lekplatser,	  som	  var	  typiska	  inslag	  för	  
Stockholmsskolan.	  Jag	  tror	  att	  dessa	  områden	  inspirerats	  av	  den	  mer	  arkitektoniska	  
delen	  av	  modernismen,	  kanske	  kan	  detta	  bero	  på	  att	  dessa	  är	  gjorda	  lite	  senare	  än	  Norr	  
Mälarstrand	  och	  den	  mer	  formfasta	  modernismen	  hade	  hittat	  till	  Sverige	  vid	  det	  laget.	  	  
	  
Smedsudden	  känns	  också	  som	  att	  det	  är	  ett	  väldigt	  typiskt	  område	  för	  
Stockholmsskolans.	  Här	  finns	  den	  öppna	  gräsmattan	  för	  lek	  eller	  för	  att	  ligga	  och	  sola	  
på.	  Det	  finns	  kultur	  i	  form	  av	  en	  skulptur	  på	  plats	  och	  man	  har	  bevarat	  stora	  delar	  av	  
den	  befintliga	  naturen.	  	  
Detta	  område	  är	  ett	  exempel	  på	  att	  man	  även	  under	  1960-‐talet	  värnade	  om	  den	  
befintliga	  naturen,	  trots	  att	  man	  i	  miljonprogramsområdena	  ansåg	  sig	  tvungen	  att	  ta	  
bort	  befintlig	  vegetation.	  	  
	  
Norr	  Mälarstrand	  och	  Hornsbergs	  strandpark	  är	  strandstråkets	  ytterligheter,	  Bengt	  
Isling	  skall	  medvetet	  ha	  gestaltat	  Hornsbergs	  strandpark	  så	  att	  den	  inte	  skulle	  likna	  
Norr	  Mälarstrand	  i	  sin	  utformning.	  Jag	  tycker	  också	  att	  dessa	  två	  platser	  är	  mycket	  bra	  
stilexempel	  för	  sin	  tid.	  Norr	  Mälarstrand	  förklaras	  av	  många	  vara	  hela	  
Stockholmsskolan	  i	  ett	  kompakt	  format.	  Där	  finns	  hela	  Holger	  Bloms	  och	  Erik	  Glemmes	  
vision	  om	  en	  offentlig	  utemiljö.	  Vad	  som	  är	  dagens	  faktiska	  trädgårdsstil	  är	  svårt	  att	  
svara	  på	  då	  det	  nästan	  inte	  finns	  någon	  litteratur	  i	  ämnet.	  Läser	  man	  
trädgårdsdesignböcker	  och	  ser	  till	  de	  platser	  som	  gestaltats	  idag	  är	  de	  ofta	  väldigt	  
stilrena	  och	  sparsmakade.	  Jag	  tror	  jag	  kan	  säga	  att	  vi	  fortfarande	  inspirerats	  av	  
modernismen,	  men	  kanske	  mer	  av	  den	  arkitektoniska	  stilriktningen	  inom	  
modernismen.	  Det	  arbete	  Bengt	  Isling	  gjort	  vid	  Hornsberg	  tycker	  jag	  verkligen	  visar	  
detta.	  Där	  har	  han	  använt	  sig	  av	  massplanteringar	  i	  ett	  enhetligt	  växtmaterial.	  En	  sorts	  
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perenn	  är	  planterad	  med	  en	  sorts	  träd	  i	  ett	  område.	  På	  detta	  sätt	  är	  många	  av	  
planteringarna	  längs	  med	  hela	  sträckan	  uppbyggda.	  Där	  det	  inte	  är	  träd	  i	  ytan	  har	  man	  
planterat	  ett	  fåtal	  sorters	  perenner	  i	  block.	  Tanken	  med	  gestaltningen	  skulle	  vara	  att	  
växtmaterialet	  skulle	  vara	  exotiskt,	  men	  då	  planteringen	  låg	  på	  entreprenad	  blev	  det	  
vissa	  ändringar	  då	  vissa	  växtmaterial	  var	  svåra	  att	  få	  tag	  på.	  Så	  i	  det	  färdiga	  resultatet	  är	  
alla	  träd	  av	  exotisk	  härkomst	  och	  av	  perennerna	  är	  några	  inhemska	  sorter	  och	  några	  är	  
exoter.	  I	  den	  artikel	  jag	  personligen	  fick	  av	  Bengt	  Isling	  står	  det	  att	  han	  valt	  att	  bygga	  
upp	  Hornsbergsstrand	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  den	  skulle	  skilja	  sig	  från	  Norr	  Mälarstrand,	  
därav	  valet	  av	  de	  exotiska	  växterna.	  Sättet	  att	  bygga	  upp	  strandlinjen	  med	  fasta	  
geometriska	  former	  för	  att	  lyfta	  fram	  att	  strandlinjen	  är	  mer	  kultur	  än	  natur	  även	  sättet	  
att	  plantera	  växterna	  på.	  Ett	  tydligt	  exempel	  på	  avståndstagandet	  från	  den	  naturliga	  
parken	  är	  de	  gräskvadrater	  som	  ligger	  inplanterade	  i	  stenkajen,	  inspirerade	  från	  
stadshusterrassen.	  Hornsberg	  är	  alltså	  vad	  man	  kan	  kalla	  en	  modern	  formträdgård.	  	  	  
	  
Hornsbergsstrandpark	  är	  alltså	  en	  motreaktion	  på	  Norr	  Mälarstrand,	  precis	  som	  
landskapsparken	  var	  en	  reaktion	  på	  formträdgården	  och	  funktionalismen	  var	  en	  
motreaktion	  på	  nyklassicismen.	  Förenklat	  borde	  man	  kunna	  säga	  att	  trädgårdskonstens	  
utveckling	  i	  grund	  och	  botten	  varit	  att	  det	  naturliga	  formspråket	  reagerat	  mot	  det	  
formfasta	  formspråket	  och	  tvärtom,	  och	  så	  har	  förloppet	  sett	  ut	  genom	  århundraden.	  	  
	  
Borgström,	  (2009),	  tar	  också	  upp	  hur	  olika	  typer	  av	  grönområden	  formas	  och	  förvaltas	  
idag.	  Man	  ser	  inte	  längre	  naturen	  som	  en	  helhet	  utan	  snarare	  som	  olika	  
byggnadskomplement	  till	  staden	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  natur	  det	  handlar	  om.	  Idag	  
jobbas	  det	  hårt	  för	  att	  de	  områden	  som	  inte	  ligger	  i	  anslutning	  till	  bebyggd	  mark	  skall	  se	  
så	  orörda	  ut	  som	  möjligt,	  där	  skall	  inga	  spår	  av	  människan	  alls	  synas.	  Och	  i	  de	  områden	  
som	  är	  bebyggda	  skall	  naturen	  se	  lika	  arkitektonisk	  ut	  som	  byggnaderna.	  Där	  finns	  på	  
något	  sätt	  en	  filosofi	  att	  människan	  måste	  sätta	  sin	  prägel	  för	  att	  känna	  att	  det	  tillhör	  
staden.	  Detta	  sätt	  att	  se	  på	  naturen	  tycker	  jag	  också	  att	  Hornsbergsstrand	  speglar,	  då	  
miljön	  är	  så	  arkitektoniskt	  uppbyggd.	  	  
	  
Trots	  att	  Hornsbergsstrand	  och	  Norr	  Mälarstrand	  står	  för	  två	  helt	  olika	  formspråk	  finns	  
det	  också	  vissa	  likheter	  mellan	  deras	  utformning.	  Den	  centrala	  delen	  i	  bådas	  
uppbyggnad	  har	  varit	  närheten	  till	  vattnet,	  vid	  Norr	  Mälarstrand	  har	  känslan	  av	  att	  vara	  
nära	  vattnet	  förstärkts	  med	  en	  damm	  längs	  med	  vägen	  samt	  att	  en	  vik	  dragits	  in	  i	  
strandpromenaden	  som	  måste	  korsas	  via	  en	  bro.	  Det	  finns	  också	  tre	  bryggor	  med	  
sittplatser	  på	  ute	  i	  vattnet.	  Vid	  Hornsbergsstrandpark	  har	  man	  också	  byggt	  bryggor	  med	  
sittplatser,	  där	  har	  man	  även	  byggt	  en	  utomhusdusch	  där	  duschvattnet	  rinner	  som	  en	  
liten	  bäck	  ut	  i	  vattnet.	  En	  annan	  central	  del	  i	  dessa	  två	  stränders	  uppbyggnad	  har	  varit	  
dess	  funktion,	  i	  texter	  som	  handlar	  om	  Stockholmsskolan	  framkommer	  det	  ständigt	  att	  
aktivitet	  var	  en	  väldigt	  viktig	  del	  i	  utformningen,	  områdena	  skulle	  användas	  till	  alla	  
möjliga	  sorters	  fritidsaktiviteter	  och	  det	  ser	  man	  även	  i	  Hornsbergs	  utformning.	  Här	  
finns	  många	  områden	  som	  är	  utformade	  för	  fritidsaktivitet.	  
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Reflektion	  	  
Att	  jag	  i	  min	  processbeskrivning	  valde	  att	  studera	  Kungsholmens	  strandpromenad	  
berodde	  på	  att	  jag	  fått	  en	  uppfattning	  om	  att	  strandparkerna	  runt	  Kungsholmen	  skulle	  
vara	  ett	  särskilt	  tydligt	  exempel	  över	  hur	  Stockholms	  grönområden	  utformats	  under	  
olika	  epoker.	  När	  studien	  väl	  genomfördes	  insåg	  jag	  att	  så	  inte	  var	  fallet,	  de	  flesta	  
strandparkerna	  hade	  byggts	  upp	  under	  30-‐	  50-‐talet	  och	  hade	  vad	  jag	  kunde	  se	  idag	  en	  
ganska	  enhetlig	  stil.	  Därmed	  fick	  jag	  inte	  den	  bredd	  av	  stilar	  som	  jag	  hade	  hoppats	  på.	  
Metoden	  jag	  använde	  mig	  av	  var	  att	  studera	  varje	  område	  på	  plats,	  jag	  dokumenterade	  
med	  hjälp	  av	  fotografier	  och	  spelade	  in	  de	  noteringar	  jag	  hade	  om	  platserna.	  Det	  jag	  i	  
efterhand	  kom	  på	  att	  jag	  borde	  gjort	  var	  att	  tydligare	  formulera	  vad	  jag	  skulle	  studera	  
på	  platserna,	  att	  jag	  inte	  gjorde	  detta	  ledde	  till	  att	  fakta	  jag	  samlade	  på	  mig	  blev	  ganska	  
översiktlig,	  och	  svår	  att	  utgå	  ifrån.	  	  
	  
Fram	  till	  första	  handledarträffen	  jobbade	  jag	  parallellt	  med	  processbeskrivningen	  och	  
bakgrunden,	  efter	  handledarmötet	  insåg	  jag	  att	  jag	  var	  tvungen	  att	  skriva	  färdigt	  
bakgrunden	  för	  att	  jag	  skulle	  kunna	  se	  vilka	  delar	  i	  processbeskrivningen	  som	  var	  
viktiga	  att	  studera.	  I	  litteraturstudien	  som	  ledde	  till	  bakgrunden	  var	  det	  väldigt	  lätt	  att	  
hitta	  information	  om	  trädgårdsideal	  under	  1600-‐,	  1700-‐,	  och	  1800-‐talet	  men	  från	  1900-‐
talet	  och	  framåt	  var	  det	  jättesvårt.	  Den	  litteratur	  jag	  hittade	  i	  ämnet	  kunde	  ibland	  också	  
vara	  lite	  motsägelsefull.	  Därför	  vart	  det	  väldigt	  svårt	  att	  få	  en	  tydlig	  bild	  av	  hur	  historien	  
såg	  ut.	  	  
	  
Jag	  hittade	  en	  artikel	  skriven	  av	  Chatarina	  Nolin	  där	  hon	  också	  tar	  upp	  detta	  med	  att	  det	  
finns	  så	  lite	  fakta	  om	  den	  samtida	  trädgårdskonsten.	  I	  artikeln	  belyser	  hon	  också	  att	  det	  
sedan	  1900-‐talet	  varit	  framstående	  kvinnor	  som	  formgivit	  trädgårdar,	  men	  att	  dessa	  i	  
väldigt	  liten	  utsträckning	  nämns	  i	  historien.	  Nolin	  nämner	  att	  det	  till	  och	  med	  finns	  
trädgårdar	  som	  formgivits	  av	  kvinnor	  men	  som	  företräds	  av	  män.	  Hon	  konstaterar	  att	  
om	  man	  skulle	  forska	  vidare	  i	  vad	  dessa	  kvinnor	  gjort	  skulle	  man	  eventuellt	  kunna	  
ändra	  hela	  trädgårdskonstens	  historia	  från	  1900-‐talet	  (Nolin,	  2008).	  	  
	  
Jag	  har	  lärt	  mig	  jättemycket	  om	  trädgårdskonsthistoria	  i	  stort,	  arbetet	  har	  startat	  ett	  
intresse	  att	  fortsätta	  läsa	  vidare	  inom	  ämnet.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  se	  sambanden	  i	  
trädgårdskonstens	  utveckling,	  varför	  vissa	  stilar	  har	  uppstått	  eller	  försvunnit.	  Jag	  har	  
också	  lärt	  mig	  att	  känna	  igen	  vilka	  drag	  av	  olika	  stilar	  som	  repeteras	  senare	  i	  historien.	  	  
Arbetet	  har	  gjort	  att	  jag	  inser	  vikten	  av	  att	  ha	  kunskap	  inom	  trädgårdskonsthistorien	  då	  
man	  ska	  jobba	  med	  detta,	  dels	  av	  allmänbildning	  inom	  sitt	  ämne	  som	  yrkesman,	  men	  
också	  av	  anledning	  att	  man	  eventuellt	  kommer	  att	  jobba	  med	  trädgårdar	  från	  svunna	  
tider	  och	  då	  har	  ansvaret	  att	  kunna	  bevara	  ett	  kulturarv.	  	  
	  
Jag	  tyckte	  att	  arbetet	  gick	  bra,	  jag	  har	  aldrig	  gjort	  något	  liknande	  förut,	  därför	  var	  det	  
väldigt	  svårt	  att	  veta	  hur	  saker	  skulle	  gå	  till.	  Jag	  hade	  störst	  problem	  med	  att	  beräkna	  
tiden,	  och	  att	  begränsa	  mig	  själv	  i	  bakgrundsstudien.	  Det	  som	  var	  svårt	  att	  avgöra	  då	  jag	  
gjorde	  litteraturstudien	  för	  bakgrunden	  var	  att	  avgöra	  vilken	  information	  som	  jag	  skulle	  
behöva	  senare	  i	  arbetet.	  Mycket	  tid	  har	  gått	  åt	  till	  att	  leta	  efter	  information	  som	  jag	  inte	  
kom	  ihåg	  källan	  till.	  	  
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Figurförteckning:	  
	  
Fig	  1:	  Stockholms	  stad.	  (2008b).	  Parkplan	  Kungsholmen,	  Del	  2	  inventering,	  analys	  och	  
åtgärdsförslag.	  Hämtad,	  2013-‐10-‐04,	  från	  www.stockholm.se/kungsholmen	  
	  
Fig	  8:	  Norr	  Mälarstrand	  1940,	  okänd	  källa,	  hämtad	  2013-‐10-‐10	  från,	  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norr_Malarstrand_park_1940.jpg	  
	  
Fig	  9:	  Norr	  Mälarstrand	  1940,	  okänd	  källa,	  hämtad	  2013-‐10-‐10	  från,	  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norr_Mälarstrand_1940.jpg?uselang=sv	  
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