
 
 

 
 

 

  GRONA 
Huvudstadens

 OAS 
Världens första Nationalstadspark fyller 

25 år i år. Men Kungliga Nationalstadsparken 
är betydligt äldre än så. Redan på senmedeltiden 

hade kungarna inhägnade jaktområden på 
Djurgårdsmarken, som är grunden till 

Nationalstadsparken. 

text Maria Uggla 
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Utdrag ur Kulturvärden nr 1, 2020, utgiven av Statens fastighetsverk



Sedan 1700-talet har Djur -
gårdens vackra landskap varit 

stockholmarnas lunga och ett 
populärt område för rekreation. 

Naturskönt vid Brunnsviken 
ligger Bergianska trädgården 

där man kan njuta av en 
botanisk trädgård med växter 

från hela världen. 



 

 

Pomeranser, citroner, apelsiner och andra 
exotiska växter odlades ursprungligen i 
Orangeriet i Ulriksdals slottspark som ritades 
i början av 1700-talet av Nicodemus Tessin d.y. 
Orangeriet blev skulpturmuseum 1988. 

JUBILEUM   HELA ÅRET 
för att fira 25-årsjubilerande 

Nationalstadsparken ordnas en rad  
jubileumsa ktiviteter under året, bland  

annat gu idade turer, föreläsningar,  
en fotoutställning vid Nybroviken oc h  

blandade aktiviteter ute i parken.  
    Mer information  

Nationalstadsparken.se   
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På 1570talet an- 
lade Johan III den 
första djurgården 
med renar, hjortar 
och älgar. Drygt 
hundra år senare lät 
Karl XI inhägna 
hela norra och 
södra Djurgår

den till jaktpark. Adolf Fredrik, som inte  
var jaktintresserad, gjorde vid mitten av  
1700talet istället Djurgården tillgäng
ligt för utfykter och nöje. Området  
omvandlades nu till stor del till parker   
knutna till de kungliga slotten Haga,  
Ulriksdal och Rosendal.  

Idag är Nationalstadsparken, Stock
holms gröna oas, över en mil lång – från  
Ulriksdal och Sörentorp längst i norr till  
Djurgården och Fjäderholmarna längst   
i söder. Ett stenkast från Stockholms cen
trum fnns möjlighet att uppleva ett unikt  
historiskt landskap med parker, vackra  
byggnader, skogar att ströva i, öppna  

 
  

 
 

 
  

marker och stränder. Här fnns två 
naturreservat och ett fågelskyddsområde 
med över 800 olika blomväxter, mer än 
1200 skalbaggsarter och cirka 100 
häckande fågelarter. De många urgamla 
ekarna och andra ädla lövträd påminner 
om Djurgårdens tid som kunglig 
jaktpark. 

Ett strövtåg i Nationalstadsparken av 
idag vittnar om forna tiders användning 
av marken och bjuder på det mesta:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

fantastisk flora och fauna och kultur
historiskt viktiga byggnader sida vid sida 
med modernare bebyggelse. Här ligger 
slott där svenska kungar och drottningar 
bott, museer och nöjesparker. 

På norra Djurgården ligger änke
drottning Ulrika Eleonoras barockslott 
Ulriksdal vid Edsviken. I slottsparken 
fnns många vackra byggnader som 
Orangeriet och Confdencen, från början 
ett ridhus som inreddes till teater 1753. 
Ett stenkast bort fnns Haga slott från 
1805, i italiensk villastil, där kronprinsess
familjen bor. Haga som präglas av kung 
Gustav III:s romantiska ideal anses vara 
en av världens främsta engelska parker 
med stora öppna gräsytor omgivna av 
skogspartier, hagar och buskage, bersåer, 
paviljonger och nybyggda ruiner. 

Den äldsta byggnaden på ursprunglig 
plats i Nationalstadsparken anses vara 
”Konung Karl XI:s Fiskarestuga” på norra 
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https://Nationalstadsparken.se


Djurgården. Huset är tidigast känt från   
en handritad Djurgårdskarta  från  1696.  
På norra Djurgården ligger också Stall
mästaregår den som varit igång sedan  
1600talet och är Stockholmstraktens  
äldsta återstående utvärdshus. Bergianska  
trädgården vid Frescati anlades på 1880
talet. Här fnns också en mängd lärosäten   
och museer, till exempel Stockholms  
universitet,Vetenskapsakademien och 
Naturhistoriska Riksmuseet. 

Södra Djurgården omskapades till ett 
idylliskt och parkliknande landskap 
under Karl XIV Johans tid och blev ett 
populärt utfyktsmål för det välbärgade 
borgerskapet i Stockholm, medan 

vanligt folk istället sökte sig till norra 
Djurgården. Där lät Karl XIV Johan 
bygga sitt sommarslott Rosendal på 
1820talet. Efterhand började rika stads
bor bygga sommarvillor med lusthus och 
trädgårdar på södra Djurgården, och nya 
palatsliknande villor som Tielska Galle
riet och prins Eugens Waldemarsudde  
tillkom. På södra Djurgården invigdes i 
slutet av 1800talet Gröna Lund och 
Skansen, världens äldsta fr iluftsmuseum.  
Biologiska museet och Nordiska Museet 
byggdes i samma veva.  

Nationalstadsparken 
Nationalstadsparken sträcker sig från  

norra Solna ner genom stora delar  
av Stockholm och slutar i Fjäderhol-

marna, som ingår i Lidingö kommun.  
I parken fnns en mängd historiska  
byggnadsverk, från Ulriksdals slott  
i norr till Thielska galleriet på Djur-
gården i söder. I parken fnns också  

norra Europas största bestånd av  
grova ekar, liksom ett rikt djurliv med  

cirka 100 häckande fågelarter.  

Under årens lopp har nya byggnader,   
museer och bostadsområden tillkommit 
och utvecklingen av Nationalstadspar ken 

avstannar inte. Enligt miljöbalken får 
”ny bebyggelse och nya anläggningar 
komma till stånd och andra åtgärder  
vidtas endast om det kan ske utan 
intrång i parklandskap eller naturmiljö 
och utan att det historiska landskapets 
natur och kulturvärden i övrigt skadas”. 

Att leva upp till detta kan ibland vara 
en utmaning, menar JanOlov Wester
berg, fastighetsdirektör vid Statens 
fastighetsverk. 

–Trycket på Nationalstadsparken  
är hårt, både av trafk och buller och 
planer na på de nya bostads
områdena i Norra Hagastaden  
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BERGIANSKA 
TRÄDGÅRDEN HAGA 

SOLNA NORRA 
DJURGÅRDEN 

STOCKHOLM CITY 

KUNGSHOLMEN 

GAMLA RIDDARFJÄRDEN 
STAN 

SÖDERMALM 

Vasamuseet 
GÄRDET 

Skansen 

SÖDRA Moderna 
DJURGÅRDEN museet 

LADUGÅRDS-

LIDINGÖ 

FJÄDERHOLMARNA 

Haga slott 

Koppartälten 

  Thielska 
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ULRIKSDAL 

Ulriksdals slott DANDERYD 

BERGSHAMRA 

1 . 2 0 2 0  k u l t u r v ä r d e n  27



  

  

-
Från att ha hetat Wangsö under medeltiden 
och Lustholmen på 1500-talet blev Skepps 

holmen 1634 centrum för fottan, vilket många 
av byggnaderna vittnar om. Idag fnns skolor, 

kulturinstitutioner och museer på ön. 

och Norra Djurgårdsstaden.  Det behövs 
ytterligare mark till nya bostäder, bara i 
Djurgårdsstaden räknar man med att 
80 000 människor ska få bostäder och 
bra service, vilket i förlängningen leder  
till slitage i N ationalstadsparken, säger  
JanOlov Westerberg. 

Han är också S tatens fastighetsv erks  
representant i Nationalstadsparksrådet,  
som är ett rådgivande organ till läns
styrelsen som samordnar skötsel och  
utveckling av parken. Nationalstads
parkrådet bildades 2006 och leds av  
landshövdingen i Stockholms län, 
SvenErik Österberg. 

 
  

  

 

I samband med att Norra 
länken byggdes avsatte 
Trafkverket och Stockholms 
stad 100 miljoner kronor 
i så kallad kompensations
ersättning. Nationalstads
parkområdet administrerar 
fördelningen av pengarna   

till olika viktiga restaureringsprojekt.  
Pengarna används framför allt till att 

utveckla Nationalstadsparken, som 
exempelvis restaurering av de historiska 
parkerna och åtgärder för den biologiska 

mångfalden.  SFV har fått pengar bland 
annat till restaurering av parkerna i Haga 
och Ulriksdal, säger Eva Walden Selin,  
som arbetar med kulturlandskapsf rågor  
på länsstyrelsen och är projektledar e för 
samordningen i Nationalstadsparken.  

Michael Werner,  fastighetsförvaltare   
på SFV med ansvar för Haga och Ulriks   
dal, tycker att det är glädjande att  

Nationalstadsparkområdet har fått  
anslaget  så  att  en del arbeten kan göras  
som  det   normalt inte fnns så mycket  
resurser till.  

– Det kan handla om att röja igen
vuxna ytor så att gångvägar öppnas,  
 restaurering av betesmarker och andra 
saker inom vårdprogrammet för fastig
heterna, säger han.  

Som största mark och fastighets
ägare har Statens fastighetsverk ett stort 
ansvar för Nationalstadsparkens utveck
ling, anser JanOlov Westerberg, men 
understryker att det också är en fråga  
för alla aktörer i parken: 

– En gång i tiden byggde kungarna
stängsel kring Djurgården för att få 
 möjlighet att jaga vilt i stadens närhet.  
Tack vare det fnns de stora grönytorna 
kvar som alla kan njuta av. Grön infra
struktur är väldigt viktig i stadsmiljöerna.  
Där har vi en angelägen uppgift att till
sammans med övriga intressenter hitta 
en form för hur parken kan utvecklas 
trots begränsade anslag.  SFV förvaltar 
viktiga besöksmål i parken och vi vill göra  
dem ännu mer tillgängliga och a ttraktiva,  
säger JanOlov Westerberg. ✷ 

Hagas norra grind som Karl XIV Johan lät 
fytta från Kungsträdgården till Haga. 
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Gustav III:s paviljong 
i Hagaparken är ett av 
de främsta exemplen på 
gustaviansk arkitektur 
och inredning. 

MÅNGA AKTÖRER DELAR PÅ ANSVARET 
kungliga Nationalstadsparken är v ärldens  
första, och Sveriges hittills enda, National -
stadspark. Området blev Nationalstadspark  
1995 och skyddas av Miljöbalken. Defnitio -
nen för en Nationalstadspark är att den har ett  
rik sintresse med stor betydelse för det natio -
nella kulturarvet för en tätorts ek ologi och för  
människors rekreation. Ett krav är också att  
Nationalstadsparken ska ligga i stadsmiljö. 

Statens fastighetsverk äger huvuddelen   

av marken i Nationalstadsp arken, främst i  
områdena Haga och Ulriksdal, centrala Stock -
holm och Djur gården. Stockholms stad, Solna  
kommun och Ståthållarämbetet äger också  
mark och Kungliga Djurgårdens Förvaltning  
sköter omkring 80 procent av marken. Övriga  
aktörer är bland andra Lidingö kommun,  
Ak ademiska hus, Bergianska, Stockholms  
universitet samt många intresseorganisa -
tioner och föreningar. fo
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