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Badbrygga

Lilla pelousen

Paviljong
Lindberså

Beskrivning av delområde 

Nuläge
Lilla pelousens nordöstra sida ramas in av parklindar, planterade 
längs gångvägen, vilket bildar en fond till den öppna och skålade plat-
sen riktad mot söder och det öppna vattenrummet. En gammal ek 
och en lärk accentuerar gräsytan och utgör förgrund i vyn mot vat-
tenspegeln. Mitt på platsen intill de korsande gångvägarna i norr är 
en kulle anlagd. 
Paviljongens närområde är präglat av grova tallar i söder och sydost. 
Mot norr och i öster ansluter uppvuxna lindområden. I ett stråk ner 
mot lindbersån är parklindar planterade längs en igenvuxen gång-
väg. Intill paviljongen finns en trätrappa i mycket dåligt skick. Delvis 
siktskymmande syrensnår är grupperade längs den lägre liggande 
omgivande gångvägen. Trots att strandlinjen och ädellövbeståndet i 
norr är igenslyade, har området vid paviljongen fortfarande en stark 
parkprägel.

Plan skala 1:1000

Naturvärden
Lilla pelousen ansluter i nordost till ett lindområde med höga natur-
värden, vilket även fortsätter i ett stråk norr om paviljongen. 
I ett öppet och solbelyst stråk längs den branta strandbrinken i söder,  
mellan pelousen och paviljongen, finns ett tallområde med höga na-
turvärden. Hela strandområdet har höga naturvärden. 
Paviljongplatsen ligger inbäddad i ett tallområde och har visuell kon-
takt med det lägre liggande strandområdet.

Parkhistoriska värden
Områdena utgör två värdekärnor i Riddersvik engelska park och re-
dovisas på 1843 års plan. Lilla pelousen illustreras med en markering 
av den kulle som återfinns i den norra delen och en gångväg ut till 
en brygga med vad som i brandförsäkringsdokument anges som ett 
badhus. Även paviljongen, den engelska parkens clou, på den väs-
tra udden är illustrerad med sitt omgivande gångvägssystem, vilket 

överensstämmer med dagens gångvägar. 
Paviljongen har, trots ett interiört förfall, fortfarande en synnerligen 
viktig visuell värde som landmärke i vyer från parken. Utblickarna från 
paviljongen ger anslående vyer över Mälaren.
Platserna berättar hur den engelska parken i slutet av 1700-talet  
iscensattes med det befintliga landskapets kvaliteter som utgångs-
punkt, och de utgjorde prestigefulla delar av herrgårdsanläggningen.

Social värden och tillgänglighet
Detta delområde utgör en av de viktigaste målpunkterna för parkbe-
sökare, då paviljongen har en tydligt identitetsskapande funktion och 
utgör ett landmärke och en målpunkt. 
Lilla pelousen rymmer en mindre grillplats och den soliga sydvända 
sandstranden ger möjlighet till bad sommartid. 
Några av parkens fåtaliga parksoffor är placerade i det höga läget 
mellan paviljong och pelouse, där utsikten över Lövstafjärden i söder 

är som vackrast, samt nedanför paviljongen med utsikt mot väster. 
Gångvägsystemet är brant och inte tillgängligt i denna del av parken.

Mål: Vård och utveckling av parkmiljö
Enkel och vårdad parkmiljö. Återställda visuella koppling mellan de 
olika parkdelarna. Levandegjord parkmiljö med sittplatser och ny 
brygga i historiskt läge vid lilla pelousen samt rustad paviljong. Lilla 
pelousen och paviljongplatsens karaktär av parkrum förstärks i kon-
trast till omgivande hagmark. 
Utblickarna mot Mälaren utvecklas som gestaltade scenerier. 
Förbättrad tillgänglighet.

Paviljong, interiör.

Paviljong

Kulle
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Förslag
• Gräsytorna på lilla pelousen och runt paviljongen justeras och be-

sås med gräs. 
• Utblickarna mot Mälaren utvecklas till gestaltade vyer, genom upp-

stamning och fällning av enstaka träd. 
• Vår- och höstblommande lökar planteras i gräsytorna. 
• Blommande buskar kompletterar paviljongplatsens syrenbuskagen.
• Paviljongen renoveras och ny trappa och åsnestig anläggs i anslut-

ning i slänten.
• Omgivande gångvägar justeras med ny avgrusning.

Skötsel naturvärde
De två platserna ansluter till lindmiljöer, tallmiljöer och alstrandmiljö-
er. Generellt föreslås för dessa miljöer en skötsel inriktad på gallring, 
slyröjning och renodling av de arter som är specifika för respektive 
område. Vid röjning beaktas möjlighet till självföryngring av parklind 
och tall. Gestaltande fällning och uppstamning

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Parksoffor ”Tessin” placeras på de befintliga platserna med fina ut-

blickar. 
• Vid lilla pelousen återskapas en brygga lika den föreslagna bryggan 

i förlängningen av mittaxeln. Bryggan gestaltas med ett rödmålat 
träräcke för att förhöja parkuttrycket.

•  Kring den stora lärken vid lilla pelousen byggs en rund trädbänk. 
• Ny funktionell och anpassad utrustning till grillplatsen anordnas, 

lika den östra grillplatsen.

Sektion Paviljong. Skala 1:200

Restaurering av paviljongen
En byggnadsantikvarisk utredning av renovering av den sengustavi-
anska paviljongen har genomförts. Utredningen beskriver förutsätt-
ningarna för åtgärder i två tänkbara nivåer. Den första och förordade 
nivån innebär en exteriör restaurering med renovering av fasader och 
tak med antikvariska material och metoder och med målet att får en 
exteriör upprustning samtidigt som interiören med originalytskikt 
och rekonstruerade delar ger en intressant historisk tolkning och till-
bakakoppling,  ett ”ruinromantiskt inslag” i parken, och med lätt öp-
pen tillgänglighet som idag. 
Se även bilaga antikvarisk utredning.
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Beskrivning av delområde

Nuläge
Stora pelousen är belägen i en sänka i den engelsk parkens västra del. 
Den omgivande terrängen med uppvuxen ädllövvegetation gör plat-
sen till det mest rumsligt väldefinierade i den engelska parken. Den 
samlade gräsytan öppnar sig mot en vacker vy mot Lövstafjärden. 
Strandkanten är förhållandevis tätt bevuxen med höga lövträd, före-
trädesvis al. 
I den inre kanten av gräsytan är solitära träd, lärkar, lönn och parklind 
planterade. I söder leder gångvägar upp till paviljongen och lindber-
sån. Även Stjärnparken anas från den öppna gräsytan. 
I norr ansluter gångsvägssystemet mot den norra delen av parken. 
Stormfällda äldre lövträd i den norra delen minskar upplevelsen av 
det sammanhållna parkrummet.

Naturvärden
Även stora pelousen ansluter till områden med höga naturvärden i 
form av tallmiljön i norr, Stjärnparkens lindmiljö i öster och lindmiljön 
i sluttningen upp mot lindbersån och paviljongen i söder. 

Parkhistoriska värden
Platsen har ett högt parkhistoriskt värde trots att den inte illustreras 
på 1843 års karta. Platsen markeras däremot genom en formation 
som skulle kunna tolkas som en informell sjögård. 
De storvuxna träden, lönn, lärk och lind ansluter åldersmässigt till öv-
riga parklindplanteringar. Deras medvetet solitära placering i förhål-
lande till den öppna gräsytan tillsammans med den illustrerade sjö-
gården kan tolkas som en mycket medveten gestaltning av den öppna 
gräsytan, i den engelska parkens anda. 
Platsen berättar om hur ett naturligt skålat landskapsrum, under sent 
1700-tal, utnyttjat ett soligt västerläge och fjärrperspektiv mot Löv-
stafjärden för att gestalta ett samlande parkrum i den engelska par-
ken.

Social värden och tillgänglighet
Platsen är en av de mest frekventerade i parken. I den övrigt slutna 
parken skapar den stora öppna gräsytan möjlighet till samling, vilket 
även sker, bland annat i anslutning till midsommarfirande.  
Den dramatiska topografin med branta lutningar gör att platsen inte 
är tillgänglig. Platsen rymmer inga parksoffor. 
Stranden har en potential att fungera som badplats och för vattenlek 
som idag inte tas tillvara. 

Plan skala 1:1000

Stora Pelousen

Stora Pelousen

Begränsad kontakt med vattnet vid Stora Pelousen
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Målbild, återskapad visuell kontakt med vattnet

  

Mål: Vård och utveckling av parkmiljö
Enkel och vårdad parkmiljö. Förstärkt karaktär av parkrum i kontrast 
till omgivande hagmark. Återställt visuella koppling mellan pelousen 
och paviljongen och Stjärnparken. Levandegjord parkmiljö med sitt-
platser. Utblickarna mot Mälaren utvecklas som gestaltade scenerier. 
Förbättrad tillgänglighet.

Förslag
• Stora pelousens gräsyta justeras och besås med gräs. 
• Utblickarna mot Mälaren utvecklas genom uppstamning och fäll-

ning av enstaka träd i en gestaltad vy mot Lövstafjärden. 
• Vår- och höstblommande lökar planteras i gräsytan. 
• Omgivande gångvägar justeras med ny avgrusning.

Skötsel naturvärde
Brunnsröjning av gamla lindar, slyröjning och extensiv gräsklippning 
av slänterna upp mot paviljongen och lindbersån. 
I slänten mot Stjärnparken lämnas undervegetationen som på sikt 
kan ersätta de fallna lövträden.  
Slyröjning i strandzonen.

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Parksoffor ”Tessin” placeras längs gångvägarna på lämpliga platser 

med fina utblickar. 
• Kring den stora lönnen vid strandkanten byggs en rund trädbänk 

ytan grusas av lika lilla utsiktsplatsen. 
• Funktionell utrustning som stöttar midsommarfirande anordnas, 

exempelvis fundament för midsommarstång.  
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Beskrivning av delområde

Nuläge 
Stjärnparken utgör en unik och suggestiv parkdel i Riddersvik. Den 
rektangulära planteringen består av ett strikt system av parklindar, 
cirka 50x20 meter stor, anlagd i ett parti med postglacial sand. Ett an-
tal lindar har över tid föryngrats med stubbskott vilket inneburit en 
viss förskjutning i trädraderna. I vissa lägen har lindarna ersatts av asp 
och andra arter. I de yttre raderna är träden större och inne i plan-
teringen mer svagvuxna. Undervegetationen är sparsam och består 
av ett visst slyuppslag och ett antal ungträd vilka förtar effekten av 
den symmetriska planteringen. I den nordöstra delen finns ett stör-
re invasivt parti Skavfräken som ger karaktär till platsen. Den plana 

DELOMRÅDE  -  Stjärnparken

Plan skala 1:1000

ytan avviker från den i övrigt varierade terrängen i parken. I den söd-
ra delen, utanför själva anläggningen ansluter en märklig kulle. Mot 
det öppna fältet i öster breder ett spontant utvecklat asp-bryn ut sig. 
Stjärnparken genomkorsas av spontant uppkomna gångstigar vilka 
konkurrerar med de historiska nu försvunna gångsvägssystemet. I den 
södra delen har dagvatten från det öppna fältet öster om området av-
letts genom ett dike vilket korsar parkdelen. 

Naturvärden
Stjärnparken ansluter till områden med höga naturvärden i form av 
tallmiljön i väster och lindmiljö i söder samt ett artrikt bryn i öster. 
Stjärnparken utgör i sig en del av den sammanhängande lindmiljön.

Stjärnparken

Bilder från Stjärnparken

Källa

Fundament
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Parkhistoriska värden
Stjärnparken är illustreras på 1843 års karta och har ett mycket högt 
parkhistoriskt värde. Kartan visar på ett ramande, nu försvunnet 
gångvägssystem samt en markering av en hägnad. De yttre raderna 
med parklind ansluter åldersmässigt till övriga parklindplanteringar. 
Gångvägen som ansluter till den södra kortsidan är även den plan-
terad med rader av parklindar. I det nordöstra hörnet illustreras en 
försvunnen mindre byggnad av nyttokaraktär. Den trädgårdsarkeolo-
giska utgrävningen visar på en drygt tre meter bred väg av vältad lera 
belagd med invältat åsgrus. Utanför trädraden i den östra gångvägens 
förlängning frischaktades en grundläggning av huggen sten. 

Stjärnparken berättar om hur betydelsefull en manifestativ park-
anläggning var som del av herrgårdsanläggningen under det sena 
1700-talet. Parkens strama form berättar om hur två vitt skilda stilide-
al, den strama barocken och den fria engelska parkstilen samexistera-
de under det sena 1700-talet.

  

Vy A1-A2. Stjärnparken. Skala 1:150

Social värden och tillgänglighet 
Stjärnparken genomkorsas av gångvägar och stigar och kan karaktä-
riseras som ett flödesrum i parken.  Parkdelen ligger i den höglänta 
norra delen av parken och är i princip tillgänglig genom gångvägen 
från parkering via den västra allén och ladugårdsbacken.  Platsen 
rymmer inga parksoffor och tar därför inte var på potentialen till par-
kupplevelse. Den geometriska planteringen är svår att urskilja från 
omgivande vegetation.

Mål: Vård och utveckling av parkmiljö
Enkel och vårdad parkmiljö. Förstärkt karaktär och läsbarhet som 
stramt gestaltat parkrum i kontrast till omgivningarna och den i övrigt 
friare gestaltade engelska parken. Levandegjord parkmiljö med sitt-
platser.

Förslag
• Gräsytan mellan trädraderna justeras och besås med gräs. 
• Luckor i lindraderna föryngras genom stubbskott eller nyplante-

ringar parklindar.
• Vår- och höstblommande lökar planteras i trädraderna. 
• Den ramade gång- och körvägen återskapas. 
•  Soffor ”Tessin” och rödmålade staketsektioner placeras på alla fyra 

sidor.

Skötsel naturvärde
En parkhistorisk skötsel prioriteras framför en skötsel som gynnar na-
turvärden i den utpekade lindmiljön. Kompletteringsplantering och 
stubbskottsföryngring av parklindar. Man kan överväga att behålla 
spontant föryngrade träd i raderna.

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Parksoffor ”Tessin” 
• Sektioner av trästaket
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Ravinplatsen

Bäckravinen

Plan skala 1:1000

Beskrivning av delområde

Nuläge
Ravinplatsen är belägen på en klippa söder om bäckravinen nära det 
norra gångstråket vilken förbinder den västra allén med strandprome-
naden vid Lövstatippen. Området präglas av en tät och frodig vege-
tation som visuellt skiljer bäckfåran från den närbelägna gångvägen. 
Området är svårgenomträngligt på grund av den täta vegetationen.

Naturvärden
Ravinplatsen är belägen i ett område med triviallöv och äldre tall. 
Den frodiga vegetationen, intill bäckravinen, är rikt på död ved och 
lämnas för fri utveckling. 

Parkhistoriska värden
Bäckravinen har, enligt 1843 års karta ingått i den engelska parkens 
gestaltningen, med ett gångvägsystem vilket förband parken med 
kvarn och andra ekonomibyggnader. I norra delen av området löpte 
en äldre dragning av  landsvägen mot Lövsta. 

Området berättar om hur den forna parkdelen försvinner då Lövsta 
sopstation etableras under 1880-talet. Samhällsutvecklingen med 
den växande stadens behov av latrinhantering ger Riddersvik och den 
engelska parken ett generellt skydd. I förlängningen av den befintliga 
allén minner sex parställda parklindar om den gamla vägdragningen.

Social värden och tillgänglighet 
Det aktuella området är kuperad och oländig och därför inte tillgäng-
liga. De sociala värdena är idag få.

Bilder från Bäckravinen
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Mål: Vård och utveckling av parkmiljö 
Område för fri utveckling. Förstärkt karaktär av ”vild natur” i omgi-
vande hagmark och parkrum. Platsen har potentialen att tillgänglig-
göra en ny dimension av landskapsupplevelse i den engelska parkens 
tradition. Platsen kan komplettera och därmed sprida på slitage av 
den övriga parken.

  

Vy A1-A2. Ravinplatsen. Skala1:150

Förslag (se Gestaltade och funktionella tillägg)

Skötsel naturvärde
Området lämnas för fri utveckling med låg grad av tillsyn. Området 
närmast gångväg och spång hålls i hävd.

Gestaltande och funktionella tillägg parkmiljö
• Träspång från gångvägen fram till ett cirkelformat trädäck med pe-

lare av lackerat stål och bänkar. Platsen ansluter i form och skala till 
både lindbersån och paviljongen och tolkar den engelska parkens 
idé om en iscensatt landskapsupplevelse.
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