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BAKGRUND, SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

ALLÉ 

ALLÉ
 

Bakgrund
Riddersviks gård är belägen i stadsdelen Hässelby i västra delen av 
Stockholms kommun. Egendomen utgör en samlad herrgårdsmiljö 
från sent 1700-tal med mycket höga kulturmiljövärden. De ekologiska 
värdena och upplevelsevärdena är även mycket höga. 

Området planläggs med syftet att uppföra 600 bostäder i flerbostads-
hus, radhus och låga punkthus, ett vård- och omsorgsboende med 54 
platser, samt en förskola med åtta avdelningar i den norra delen av 
området. Planens syfte är även att bevara och utveckla de naturvär-
den och kulturhistoriska värden som finns inom Riddersviks ägor.

Detta parkprogram är framtaget parallellt med systemhandling för 
park- och bebyggelseområde och skötselplan för den engelska par-
ken. 

Det geografiska område som beskrivs inom ramen för detta parkpro-
gram är ca 17 ha stort och innefattar, förutom herrgårdens trädgård 
och närområde, ett koloniområde, den så kallade Rosenparken, den 
engelska parken, alléer, området kring ekonomibyggnaderna och del 
av en anslutande bäckravin i den norra delen av programområdet.

Exploateringen av Riddersviks trädskola, gårdens historiska åker- och 
ängsmark, för bostadsbebyggelse, innebär att en lång kontinuitet i 
markanvändning bryts och att upplevelsen av, och förståelsen för Rid-
dersvik som en komplett mellansvensk herrgård från 1700-talet för-
ändras. Detaljplaneläggningen och stadsutvecklingen ger på samma 
gång en möjlighet att skydda, utveckla och vårda trädgårds- och park-
miljön.

Syfte
Syftet med detta parkprogram är att:

• Beskriva nuläget för Riddersviks park- och trädgårdsanläggningar-
nas; 

• Redovisa och tolka tillgängligt källmaterialet; 
• Bekräfta tidigare formulerade värdebeskrivningar; 
• Formulera mål och strategi för vård och utveckling; 
• Föreslå ett konkreta åtgärder för upprustning av Riddersvik som 

historisk trädgårds- och parkmiljö i respektive delområden.

 

Mål
Målet är att sammanställa ett program för hur Riddersviks trädgårds- 
och parkmiljö ska vårdas och utvecklas på kortare och längre sikt.  

Avgränsningar och allmänna utgångspunkter
Detta program omfattar större delen av Riddersviks historiska park – 
och trädgårdsanläggningar. Norr om bäckravinen återfinns en histo-
risk parkdel i gränsen mot Lövsta sopstation, vilken inte omfattas av 
åtgärder som syftar till att tydliggöra den historiska parken. Motivet 
till denna gränsdragning är att området har höga ekologiska värden 
och att det inte ingår i den funktionella parkmiljön på grund av ter-
rängförhållandena.  

Programmet berör i princip inte bebyggelsen. Den sengustavianska 
paviljongen på Tempeludden, utgör dock ett undantag, då dess funk-
tion som dekorativt och karaktärsskapande element i den engelska 
parken är av vitalt intresse för upplevelsen och förståelsen för det 
sena 1700-talets parkgestaltning. 

Parkprogrammet behandlar Riddersvik som en sammanhållen kultur-
miljö, oaktat det förslag på fastighetsgräns som utarbetats i samband 
med detaljplanearbetet. Fastighetsgränsen möjliggör en framtida 
försäljning av stadens egendom. Programmet anger principer för hur 
park och trädgårdsanläggningar ska rustas för att uppfattas som en 
helhet utan markerade fastighetsgränser.

En principiell förutsättning, eller begränsning om man så vill, utgörs 
av de ekonomiska ramar som Exploateringskontoret anslagit för upp-
rustningen av parken. Programmet fokuserar därför på de åtgärder 
som har ansetts möjliga att genomföra inom dessa budgetramar. 

Den trädgårdsarkeologiska undersökningen har mot denna bakgrund 
inriktats på att fördjupa kunskapen om parkens topografi och trädbe-
stånd i de partier som avser rustas. Detta gäller även den laserscan-
ning som utförts.

Kunskapen om Riddersviks engelska park kan alltså i många stycken 
fördjupas och utökas i framtiden. 

Flygfoto Riddersvik med markerat detaljplaneområde i rött.  Vit streckad linje anger parkprogrammets omfattning i plan

Pavillongen Stallet

Betseshagar
PLANOMRÅDE
BEBYGGELSE
F.D TRÄDSKOLA

Stjärnparken

Koloniområde

Riddersviks gård
Rosen-
parken
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GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Urklipp ur gällande Översiktsplan för Hässelby Urklipp ur Stadsmuseums klassificeringskarta

Gällande lagstiftning 
 
Miljöbalken
Riddersviks alléer omfattas av biotopskydd genom 7 kapitlet 11 § Mil-
jöbalken.

Plan- och bygglagen
I PBL 2 kap. § 3 anges att planläggningen ska ske ”... med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö och klimataspekter samt mellankom-
munala och regionala förhållanden...” 

Programområdets kulturvärde omfattas även av PBL 8 kap. § 13. Para-
grafen förbjuder förvanskning av ett bebyggelseområde, allmän plats, 
tomt eller byggnad ”... som är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt...”

Fornlämningar 
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet, men läm-
ningar från gårdens tidigare ekonomibyggnader finns inom området.
En gammal källa har upptäckts vid den arkeologiska undersökningen.

Översiktsplan, ÖP 2018
Översiktsplanen anvisar Trädplantskolan, det vill säga det område 
som nu detaljplaneläggs för ”stadsutveckling komplettering”. Den öv-
riga gårdsmiljön med trädgårds- och parkanläggningar klassificeras 
som naturmark.

Parkplan
Parkplan för Hässelby Vällingby (FHK daterad 151126) beskriver Rid-
dersvik som ” Landskapsparken och alléerna i Riddersvik är en unik 
kulturmiljö i Stockholm stad.”

Som övergripande värde/mål ange att: 
”Ekologiska värden i Hässelby-Vällingby ska bevaras, skyddas och ut-
vecklas för att gynna den biologiska mångfalden” [...] Kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och områden i Hässelby - Vällingby ska bevaras, 
skyddas och utvecklas.”

Under rubriken Övergripande strategi anges att ”Värna och synliggör 
landskapsparken och parkstrukturerna vid Riddersvik. Tydliggör dess 
värde som kulturmiljö i Stockholm.”

Under rubriken Pågående bebyggelse- och infrastrukturprojekt anges 
att ”Intilliggande Riddersviks gård med landskapspark och Rosenpar-
ken kommer få ännu större betydelse som vardagsmiljö och de stora 
kulturhistoriska värdena inom området bör bevaras och utvecklas.”

Vad gäller programområdet utgör Riddersvik det största kärnområden 
för eklevande arter. Mälarstranden ingår i habitatnätverk för groddjur 
och utgör i sig ett ekologiskt känsligt område (ESKO).

Parkplanens strategi för kulturmiljön Riddersvik är att ”Bevara och ut-
veckla Riddersvik. Ta fram en skötselplan för landskapsparken.” Samt 
för de sociala värdena att ”Värna om, sprid kunskap om och utveckla 
de unika strandpromenaderna och strandbaden längs Mälaren.”. 

Trädstrategin med bäring på Riddersviks historiska parkanläggning 
innebär att ” Värna om kulturhistoriskt värdefulla träd och trädmiljö-
er. [...] Ek och tall är särskilt värdefulla träd och bör skyddas. [...} Spa-
ra gamla och ihåliga träd där detta är möjligt med hänsyn till säkerhe-
ten. [...] Död ved sparas eller transporteras till lämpliga platser.”

Centrum

Lokalt samband

Stadsutvecklingsområde 
- komplettering

Viktig mötesplats

Aktuellt programområde

Som utgångspunkt för skötseln lyfter Parkplanen två objekt fram: den 
engelska parken med Stjärnparken och Rosenparken. 

För skötsel av park- och naturmark betonas att skötseln ska ”säkra 
park- och naturmarkens karaktär, värden, hållbarhet och livskraft.” 
Samt att de kulturhistoriska värdena ska utvecklas i samverkan med 
Stockholms Stadsmuseum. 

Stadsmuseet kulturhistoriska klassificering 
Riddersviks herrgårdsmiljö är utpekat av stadsmuseet som en  sär-
skild värdefull kulturhistorisk miljö. 

Huvudbyggnad med flyglar har synnerligen högt kulturhistoriskt vär-
de (blåmarkerade) och ekonomibyggnader har högt kulturhistoriskt 
värde (grönmarkerade). 

Helhetsbedömningen lyder: Riddersvik med herrgårdsbyggnader, ar-
betarbostäder, ekonomibyggnader för lantbruket i ett område med 
alléer som markerar huvudstråken, gårdsplan, trädgård, park med 
lusthus och den öppna åkermarken har sammantaget ett synnerligen 
stort kulturhistoriskt värde. 

Blått är den högsta klassen och omfattar bebyggelse av 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

Grön klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt 
värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt.
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1690

1690

1752

1752

1843

1843

Den historiska markanvändningen inom det område som skulle kom-
ma att forma herrgårdens ägor kan följas på kartor från slutet av 
1600-talet och framåt. En tolkning av kartmaterialet kan öka förståel-
sen för hur den kuperade halvön med hagmark, nordväst om herrgår-
den, i början av 1800-talet omformades till en engelsk park.

1690 
Den mark som idag upptas av Riddersvik gård var ursprungligen del 
av Lövsta Bys ägor. På den äldsta kända kartan från 1690 – Geome-
trisk delination på Löfsta fyra hemman – är område som upptas av 
den engelska parken markerad som hagmark (Haga och Haga marck) 
med illustration av bergsformationer och en markering som kan tol-
kas som stängsling. Längs vattendraget i norr, det vill säga i trädplant-
skolans nuvarande läge, grupperar sig tegar av åker- och ängsmark 
(Slottet Haga) I läget nära den nuvarande mangårdsbyggnaden, ligger 
torpet Flottvijk med åker och äng i dagens dalstråk.

1752
Den karta som upprättades 1752 för att fastställa gränsen mellan Löv-
sta och intilliggande egendomar redovisar i stort samma markan-
vändning som 1690. Udden (Korsudden – Högt Berg) är fortfarande 
inhägnad, och beskrivs som måttligt produktiv hagmark (Wästre Slåt-
terhagen något skogswäxt, kan gifva i medelmåttiga år – 2 lass hö). 
Den topografiska illustrationen av området är på denna framställning 
mer illustrativt utvecklad och redovisar, med skuggningar, höjdparti-
er (berg i dagen) inom hagmarksområdet. I anslutning till kartan finns 
en kort beskrivning av landområdet:    
”Skogen till denna by består mest av tall och gran, samt någon löv-
skog uti hagarna är tillräcklig till ved och gärdsel (anm. stängsling), 
finnes och något smått grantimmer. Mulbete medelmåttigt i ovan 
nämde hagar. Fiske så gott som inget, emedan hela sidkanten, så 
långt som ägorna räcka, består av idel gallstrand (anm. kala bergiga 
och steniga stränder).”.
Torpet Flåtwik ligger kvar utanför Lövstas ägor. Längs vattendraget i 
norr, på Södre Gierdet, redovisas åker och ängsmark, precis som på 
1690 års karta. Strandlinjen överensstämmer i stora drag med dagens 
strandlinje. 

 1843
Karta över egendomarne Riddersvik och Lövsta redovisar Riddersviks 
bebyggelse med trädgårdsanläggningar och engelsk park. Ladugård, 
stallbyggnader och vagnslider i väster är ännu inte uppförda. Med röd 
penna är järnvägen till Lövsta sopstation skisserad och även en vink-
lade väg som från den västra allén mot norr. Detta kan tolkas som en 
utredning av den sopstation, med infrastruktur i form av vägar och 
järnvägsspår, som skulle komma att uppföras och tas i bruk 1889. 
Vattendraget är redovisat med vad som kan tolkas som en damm i 
väster. Trädgården närmast huvudbyggnaden är illustrerad med ett 
rätvinkligt gångvägssystem. Även gestaltningselement i den engelska 
parkens finns illustrerade: gångvägssystem i två system (ett större och 
ett mindre), paviljongen, lindbersån och Stjärnparken. Vid stora pe-
lousens strand finns vad som kan tolkas som en sjögård. Även mindre 
arrangemang som en kullen vid den lilla pelousen i söder och en min-
dre ekonomibyggnad i stjärnparkens nordöstra hörn är redovisade. 
Åker och äng i norr är indelade i vad som kan tolkas som rationella 
åkertegar med öppna diken, vilka vinkelrätt leder ner mot vattendra-
get. En svårtolkad geometrisk figur i nio fält uppdelade av gångar an-
sluter i östra delen av det öppna fältet.

Det finns få källor i form av ritningar eller andra handlingar från ti-
den för anläggandet av Riddersvik, det vill säga perioden mellan 
1780–1820. Inga kända arkitekter kan heller kopplas till utformning-
en av vare sig den nyklassicistiska huvudbyggnaden eller den engel-
ska parken. En ägokarta upprättad 1842, utgör en av de få källorn till 
kunskapo Riddersvik. Kartan redovisar en översiktlig struktur för Rid-
dersviks gård med information om bebyggelse, vägar, trädgårds- och 
parkanläggningar. 

Vad vi vet är att Riddersvik fick sitt namn 1762 då Elias von Langen-
berg d.ä. köper kronotorpet Flottvik. Torpets läge redovisas på en 
ägokarta från 1752 i ett läge nära den nuvarande huvudbyggnaden.  
Elias von Langenberg d.ä., hovkällarmästare vid Gustav III´s hov, upp-
förde huvudbyggnaden med anslutande trädgårdsanläggningar som 
ett ståndsmässigt sommarviste, en slags fåfänga. Egendomen utöka-
des år 1781 med landområdet nordväst om huvudbyggnaden, det vill 
säga den del som kom att anläggas som en engelska park. Det finns 
goda skäl att anta att kopplingen till den gustavianska hovkretsen 
innebar att Elias von Langenberg d.ä. var bekant med planerna för 
Hagaparken, vilken anlades under samma period. Om än i mer mo-
dest skala, erbjöd landskapet vid Lövstafjärden samma landskapliga 
kvaliteter som Brunnsviken; en dramatisk och varierad topografi, ett 
beteslandskap och långa utblickar över en vattenspegel - det vill säga 
ett ypperligt råmaterial för en engelsk park. 

Elias von Langenberg d.y., delägare i ett av handelshusen på Skepps-
bron, ärvde 1790 egendomen efter sin fader. Hans ekonomiskt fram-
gångsrika verksamhet gav förutsättningar för den utökning av egen-
domen som skedde mellan åren 1790–1797 genom tillköp av större 
delen av Lövsta bys marker. Familjen von Langenberg 50 åriga inne-
hav av innebar en succesiv utveckling av Riddersvik från sommarnöje 
till fullt utvecklad herrgård.

Egendomen såldes 1810 av dödsboet efter Elias von Langenberg d.y. 
till greve Erik Piper. De låga pocherna på ömse sidor av mangårds-
byggnaden samt fler ekonomibyggnader uppfördes under hans tid. 
År 1817 övertog Erik Pipers svärfar, greve Erik Ruuth herrgården. Un-
der den Ruuthska perioden vidareutvecklades trädgårdsanläggningen 
med påkostade trädgårdsbyggnader i form av orangeri och växthus. 
Erik Ruuth avled tre år senare 1820 och hans arvingar sålde gården vi-
dare.  Under den kommande följden av år fram till 1885 bytte gården 
ägare i stort sett vart annat år. 1885 köpte Stockholms Stad in egen-
domarna Lövsta och Riddersvik för att tillförsäkra den växande staden 
en rationell hantering av latrin. Latrin och hästspillning hade tidigare 
samlats upp och hanterats inne i stadskärnan, bland annat genom 
dumpning i stadens vattendrag. Genom anläggandet av Lövstaanlägg-
ningen och den anslutande järnvägen kunde de sanitära förhållande-
na i staden förbättras. Från hamnen i Lövsta skeppades latrinet vidare 
för användning i jordbruk i Mälardalen. Inom anläggningen tillverka-
des även gödselmedlet purin.   Parallellt med utvecklingen av Lövsta-
anläggningen arrenderades Riddersvik gård ut av staden och jorden 

brukades ända fram till 1970-talet. År 1979 inrättades en kommunal 
trädplantskola på åkermarken norr om gården. Verksamheten be-
drevs fram till 2008 då den lades ner. Fortfarande syns spår i form av 
rader av lövträd på fältet nordväst om herrgården. 

Hagmark
Åkermark
Ängsmark

Hagmark
Åkermark
Ängsmark

Berg

Trädgård
Åker 
Hagmark
Berg
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1951 Jordartskarta

  

1953
Ekonomisk karta illustrerar det Riddersvik vi känner idag. Här finns 
ekonomibyggnader och även schematiskt illustrerat flera av träd-
gårdsbyggnaderna. Odlingsmark, park och trädgård är i huvudsak 
markerade som trädgård. Stjärnparken illustreras med ett tydligt 
v-format indrag i den östra långsidan. Ett nytt element i landskaps-
bilden är villabebyggelse som nu är etablerad och närmar sig Ridder-
sviks gård från norr och öster. 

Jordartskarta över Riddersvik
Som ett komplement till de äldre kartorna är det av intresse analyse-
ra den geologiska kartan. Kartan redovisar tre områden med postgla-
cial sand åtskilda av urberg. Ett rimligt antagande är att den lättare 
jorden utgjorde en god förutsättning för anläggandet av mer omfat-
tande trädgårdsanläggningar. De tre områdena är den engelska par-
kens gestaltade huvudmoment: Stjärnparken, stora pelousen och lilla 
pelousen.

Tolkning av landskapets huvudkaraktärer
Det område som idag upptas av Riddersviks gård fram till 1750-talet 
sammansatt av tre landskapliga huvudkaraktärer: 
• en kuperade och hårt betade hagmarken med ett glesare   

bestånd av ädellöv i sydsluttningarna och gran och tall i   
norrsluttningarna (svallad morän och berg i dagen), 

• ett öppet åker- och ängslandskap i det inre av området (lätt  
brukade sandigare med åker och den näringsrika styva leran   
med äng) 

• och slutligen vattenrummet med en strandlinje bevuxen   
med träd och buskar. 

Postglacial lera

Postglacial sand

Glacial lera

Sandig morän

Urberg

Fyllning

Postglacial lera

Postglacial sand

Glacial lera

Sandig morän

Urberg

Fyllning

1893

1893
Karta över Riddersvik och Lövsta redovisar i en förenklad form sam-
ma grundstruktur för markanvändning och byggnader som 1843 års 
karta. Här återfinns herrgårdens bebyggelse, trädgårdsanläggningar 
med kvartersindelning och den engelska parkens gångvägssystem. 
Ladugård, stallbyggnader och vagnslider i väster är fortfarande inte 
uppförda. Kartan redovisar järnvägen till Lövsta sopstation. Den gam-
la Lövstavägen som var dragen i västra allén leder på kartan fram till 
sopstationens materialgård.  Den på 1843 års karta skisserade förbin-
dande vägar mot Lövsta sopanläggning är nu redovisad som perma-
nent väg. Det tidigare meandrande vattendraget är på kartan utdikat 
och redovisat i en rak sträckning. Av intresse är att avståndet mellan 
det uppodlade fältet och Stjärnparken är illustrerat med ett minskat 
avstånd i jämförelse med 1843 års karta. 

Odlingsmark
Äng
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Fynd från trädgårdsarkeologisk utgrävning

Laserscanning

TRÄDGÅRDSARKEOLOGISK UNDERSÖKNING OCH LASERSCANNING

LASERSCANNING
I syfte att dokumentera den engelska parken och att skapa ett digitalt 
underlag för det fortsatta arbete tekniska projektering har en laser-
scanning genomförts genom Astacus AB. Scanningen är inte heltäck-
ande. De delar som valts för denna dokumentation utgörs av de på 
1843 års karat redovisade gestaltade centrala parkdelarna: stora och 
lilla pelousen, lindbersån, stjärnparken och lilla paviljongplatsen. Till 
detta har lagts området runt ladugården. 

TRÄDGÅRDSARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
I syfte att öka kunskapen om den engelska parken har en arkeologisk 
undersökning genomförts av Statens historiska museer (SHMM), ge-
nom arkeologerna Karin Lindeblad och Pär Karlsson. 

Undersökningen genomfördes under tre dagar senhösten 2017. Den 
arkeologiska insatsen syftade till att fördjupa kunskapen om delar av 
parkens tidigare gestaltning med fokus på gångar, hägnader och lind-
bersån. 
Uppdraget utgick från en fördjupning av 1843 års ägokarta och följan-
de frågeställningar: 

• Har Stjärnparken varit inhägnad? Har det funnits gångar inom 
Stjärnparken och i så fall hur har de anlagts? 

• Hur har lindbersån varit utformad och hur har den använts? 
• Har det funnits en gång från den sengustavianska paviljongen mot 

lindbersån och i så fall hur har den anlagts? 
• Var har den mindre ”paviljong” som illustreras på 1843 års karta 

legat?  

Utredningen verifierade de illustrerade gestaltningselementen i 1843 
års karta. Gångvägar och trädgårdsanläggningar ligger ytligt och jord-
lagren är inte omrörda. 

I StjärnparkenInga fanns inga spår efter hägnader. Gänvägen som 
illsutrerats på 1843 års karta återfanns och dokumenterades till upp-
byggnad och mått. Vid undersökningen hittades en grundläggning i 

finden av den östra gångvägen. Utförandet kan tolkas som att grund-
läggningen var avsedd för en sockel eller ett fundament.

I lindbersån dokumenterades beläggning och uppbyggnad av den il-
lustrerades platsen. Intill släntfot , utanför bersån har rester efter 
måltider hittats. Kinesiskta porslinsskärvor, delar av spetsglas, kritpoi-
po och andra föremål kan dateras till tiden kring sekelskiftet 1800. 

I schaktet i det stråk som på 1843 års karta illustreras som ett 
gångstråk  dokumenterades en gångväg med uppbyggnad lika vägen i 
Stjärnparken men av smalare typ. 

Vid undersökningen av lilla paviljongplatsen hittades en källa. Källan 
är inte illsutrerad på 1843  års karta. 

Rapporten sammanfattar resultatet av undersökningen: ”På ett mer 
generellt plan visar den arkeologiska utredningen att det finns väl-
bevarade lämningar efter äldre formelement och föremål i parken. 
Utredningen visar också att gångar, byggnader och platsbildningar, 
som finns med på kartan från 1843, finns bevarade både över och 
under mark i dagens park. Men det är också värt att påpeka att lant-
mätaren har valt att lyfta fram vissa detaljer på sin karta, medan an-
dra inte finns med, exempelvis den nyupptäcka brunnen och det stora 
stenfundamentet i Stjärnparken.”

Rapporten i sin helhet finns som bilaga detta program.
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Kolonilottsområde F.d plantskola Rosenparken Paviljongen

Det geografiska område som beskrivs inom ramen för detta parkpro-
gram är ca 17 ha stort och innefattar förutom herrgårdens trädgård 
och närområde, den engelska parken, alléer, ett koloniområde, den så 
kallade Rosenparken, området kring de äldre ekonomibyggnaderna 
och del av en anslutande bäckravin.

Ägoförhållanden och verksamheter
Byggnader och mark ägs av Stockholms stad, som 1885 inköpte egen-
domarna Lövsta och Riddersvik för anläggandet av en sopstation. 

Byggnaderna förvaltas av Fastighetskontoret och marken av Exploate-
ringskontoret. Mangårdsbyggnaden med flyglar och närliggande eko-
nomibyggnader arrenderas ut och fungerar som kursgård, café och 
restaurang. De flesta av övriga ekonomibyggnader och bostadshus 
hyrs ut till privatpersoner. 

Bebyggelse
Herrgårdens fokalpunkt utgörs av ett corps de logie, huvudbyggnad,  
med två flyglar. Huvudbyggnaden är en vitputsad tvåvåningsbyggnad 
med valmat tak, uppförd på 1760-talet. Under tidigt 1800-tal komplet-
terades huvudbyggnaden med två symmetriskt låga förlängningar, så 
kallade pocher.  Flyglarna, även de uppförda på 1760 är utförda i ligg-
timmer med målad locklistpanel och branta valmade takfall. Intill hu-
vudbyggnaden finns en källarbod, en byggnad vilken inrymt stall och 
vagnsbod och en arbetarbostad. 

Nordväst om huvudbyggnaden ligger en stor ladugård, uppförd efter 
stadens uppförande av Lövsta sopstation, samt ett flyttat 1700-tals-
magasin ihopbyggt med ett långsmalt vagnslider. 

I ett stråk mellan huvudbyggnad och ladugård ligger ett antal uthus 
och bodar uppförda under 1900-talet.

Markanvändning
Centrum i Riddersvik itgörs av herrgårdsbyggnaden med flyglar och 
äldre ekonomibyggnader omgivna av en park. Lindalléer leder från 
nordväst och nordost fram till den grusade gårdsplanen.

Söder om herrgården finns idag en Rosenpark, parkeringsplatser, 
boulebanor och en uteplats med bänkbord inramade av syrenbuska-
gen. 

Sydväst om herrgårdsbyggnaden disponerar Föreningen Riddersviks 
kolonilotter den före detta fruktträdgården för odlingsverksamhet. 
Föreningen bildades på 1970-talet efter det att lantbruksdriften lagts 
ner vid Riddersviks gård.  Koloniföreningen har uppfört en mindre 
samlingslokal belägen mellan huvudbyggnaden och Flötviksvägen.

På kullen västnordväst om huvudbyggnaden ligger en teknisk anlägg-
ning. I slänten runt kullen har tippmassor med organiskt material 
dumpats genom åren. Även byggrester förkommer i massorna.  Verk-
samheten har förändrat den ursprungliga landformens sektion och 
massorna täcker till större del herrgårdens trädgårdsterrasser, där 
orangeri och växthus en gång var placerade. .
Nordväst om huvudbyggnaden, bakom kullen ligger stall och ekono-
mibyggnader intill en öppen beteshage. 

Större delen av programområdet upptas av en förvildad engelskpark, 
anlagt på en halvö i Lövstafjörden.

Parker och promenadstråk
Riddersviks är en stor tillgång i Hässelbys parkstruktur. Den 17 ha sto-
ra kulturmiljön utgör en av de få större samlade naturområdena i en 
stadsdel som i övrigt i hög grad präglas av villa- och radhusbebyggelse 
med förhållandevis få offentliga platser och parker. 

Den engelska parken utgör en viktig länk i den sammanhängande 
strandpromenaden med strandparken Ljungen och Badhusparken i 
öster och målpunkter som Lövstabadet och Lövsta backar i öster. 

Rosenparken, belägen söder om Riddersviks huvudbyggnad, är en 
småskalig anlagd park med karaktär av informell  kvarterspark. I par-
ken finns ett flertal av exotiska barr-och lövträd, troligen succesivt 
planterade med ett urval av träd från Riddersviks trädplantskola. I 
mitten av parken finns en liten lekplats med bl.a. klätterställning och 
gungor. I den södra delen finns en ambitiöst upplagd men igenvuxen 
rosenträdgård, vilket givit parken sitt namn. Intill staketet mot allén 
finns även ett informellt rosarium med ett trettiotal rosensorter med 
namnskyltar.

Sydväst om Rosenparken ansluter det tidigare beskrivna  koloniom-
rådet. 

Vegetation
Området nordväst och nordost om herrgården är skogbevuxet, med 
partier som innehåller äldre och grov ek och tall, samt planteringar av 
parklind och lärk.  I ekbackarna strax nordväst om herrgården domi-
nerar hassel, dock är hasseln av yngre slag och saknar mestadels död 
ved. I några andra områden börjar sly av olika lövträd komma upp, 
men vissa delar, exempelvis Tempeludden, saknar i stort sett helt 
buskvegetation. 

Fältskiktet är delvis lundartat med riklig förekomst av blåsippa och 
lundgröe, men stora delar är även bevuxen med trivial flora som 
kirskål. Utmed Mälarens strand är skogen betydligt glesare och det 
förekommer hällmarkspartier med torrflora, exempelvis kärleksört, 
blodnäva och tulkört. 

Längs infartsvägen till området finns en allé bestående av gamla park-
lindar. Ett flertal av dessa har mindre håligheter, men inslaget av död 
ved i allén är mycket litet. I resterande parkområde förekommer död 
ved relativt sparsamt, men det som finns utgörs både av liggande 
och stående död ved. I den norra delen av området finns i huvudsak 
triviallövskog med asp, sälg, björk och klibbal, men det förekommer 
även äldre tall. Vissa partier domineras av ask, varav en stor del av 
askbeståndet har dött, förmodligen av askskottsjuka. I detta område 
finns även en fin bäckravin. Vattendraget har strömmande vatten och 
stranden och botten är stenig. I hela det norra området förekommer 
död ved sparsamt-rikligt.  
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Social funktion 
Den engelska parken är ett mycket uppskattad promenadområde i 
Hässelby med omnejd. Skolklasser, förskolegrupper och hundäga-
re besöker området under såväl helg- som veckodagar. Stränder och 
klippor erbjuder möjlighet till bad som fiske. Gångstråket längs stran-
den utgör en del av en sammanhängande strandpromenad. 
Rosenparken utgör en socialt samlande mötesplats Det samma gäller  
koloniområde, en verksamhet som skapar liv, närvaro och trygghet i 
parken. Området i sin helhet erbjuder möjlighet till promenader och 
vistelse i den historiska parken. Stora pelousen i den västra delen av 
parken, används för midsommarfirande.

Tillgänglighet
Riddersvik parkmiljö utgörs till stora delar ett mycket kuperat om-
råde. I ett större område nordväst om gårdsplan, längs den västra 
allé, mot ekonomibyggnaderna, är lutningarna emellertid svagare. 
Markbeläggningarna på den hel av marken som är hårdgjord består 
av grus, oljegrus och stenmjöl. I ett från ladugårdsbacken mot Stjärn-
parken är gångvägarnas lutningar måttliga. Tillgängligheten påverkas 
dock av uppstickande trädrötter och ojämnheter i marken. Program-
området i sin helhet har få parksoffor och bänkar.  
Möjligheten att fullt ut tillgängliggöra parkmiljön för funktionshindra-
de är begränsad på grund av den varierade topografin.

Verksamheter
Fastighetskontoret hyr ut ett tjugotal byggnader inom Riddersvik. Av 
dessa utgörs övervägande delen av uthyrning av lager och förråd. 
Två byggnader hyrs ut för bostadsändamål och tre lokaler dispone-
ras för en kombination av verksamhet och lager. I herrgården bedrivs 
konferens- och restaurangverksamhet. Ladugården hyrs av Hässelby 
fältrittklubb, med ett tiotal hästar uppstallade.  I stallet finns även lo-
kaler som hyrs av Stadsdelsförvaltningen. Där inryms Arbetsforum, 
vars verksamhet är en del av försörjningsstödsenheten i Hässelby- 
Vällingby stadsdelsförvaltning med ansvar för utredande och arbets-
livsinriktade insatser riktade till personer med försörjningsstöd. Verk-
samheten utför olika uppdrag för Stadsdelsförvaltningen bland annat 
måleri, park/trädgårdsskötsel och andra praktiska uppgifter under 
ledning av en arbetskonsulent och tre arbetsledare.

Riddersviks HerrgårdRiddersviks koloniområde Trappa vid paviljongen Rosenparken

Naturvärden 
Områdets bestånd av gamla ekar och lindar har med stigande ålder 
och grovlek utvecklat håligheter. Håligheter med röta och mulm utgör 
livsmiljö för många ryggradslösa djur så som vedlevande insekter och 
klokrypare, men utnyttjas även som bo- och viloplatser av fåglar och 
fladdermöss.
Död ved är endast sparsamt förekommande i parken. Främst före-
kommer död ekved, medan lindarna har skötts på ett sätt som till stor 
del har förhindrat död ved att kontinuerligt bildas. 
Flera områden som domineras av gammal tall förekommer även i Rid-
dersvik, framförallt i området vid Tempeludden. Här skapar det öpp-
na och solexponerade läget förutsättningar för en intressant insekts-
fauna och kryptogamflora. Här finns inslag av död tallved, både i lig-
gande och stående form. Några ytterligare områden med gammal tall 
finns också, men dessa är i dagsläget under igenväxning. 
I Riddersvik finns även en strandsträcka som huvudsakligen sluttar 
mot sydväst. Detta medför att stranden har ett varmt mikroklimat 
och således finns en artrik torrbacks¬flora med förekomster av ex-
empelvis blodnäva, tulkört och gråfibbla. Det varma läget gör även 
strandmiljön gynnsamt för många gaddsteklar, exempelvis vildbin.  
Gaddsteklar är värmeälskande insekter som i denna miljö drar fördel 
av den rika blomningen. 
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Forsmarks bruks engelska park

ERIK RUUTHS BOUPPTECKNING

ERIK RUUTS BOUPPTECKNING
Det finns få historiska källor till kunskap om Riddersviks park - och 
trädgårdsanläggningar. Greve Erik Ruuth avlider den 25 maj 1820. 
Under hans tid som ägare till Riddersvik kulminerar utvecklingen av 
park- och trädgårdsanläggningarna. Den Ruuthska bouppteckningen 
kan således ge en ögonblicksbild av en levande herrgårdsmiljön samt 
förmedla en dimension av park- och trädgårdsanläggningen, med 
orangeriväxter, parkmöbler och trädgårdsrekvisita, som gått förlorad. 

Förteckningen över de arbetsredskap och annan utrustning som an-
vändes av trädgårdsmästaren ger även en inblick i den arbetsintensi-
va skötseln av park- och trädgårdsanläggningar på Riddersvik.

Orangeriväxter i krukor
Terrasserna med orangeri och växthus och frukträdgårdarna söder 
och sydväst om huvudbyggnaden kan antas vara platsen för ett stort 
antal orangeriväxter i krukor bestående av; 18 st större och 46 mindre 
Pommeransträd, 132 st små stammar i krukor (anm. småplantor eller 
kanske myrtenplantor), 2 st stora Citronträd, 1 st stort Lagerbärsträd i 
balja samt Diwerse träd och orangeriwäxter med dertill hörande Kru-
kor.

18 st större Pommeransträd        
46 st mindre  Pommeransträd                   
132 st små stammar i krukor     
2 st stora Citronträd                       
1 st stort Lagerbärsträd i balja     
Diwerse träd och orangeriwäxter med dertill hörande Krukor
8 st gl Spadar     
19 st Gångskyflar      
16 st Järnpinnekrattor     
12 st Krattor med trädpinnar   
1 st Jernstör      
2 st Stångknifwar      
6 st Rums[?]jern
2 st Torfspadar
4 st  Skoflar
6 st Torfyxor
2 st  Melonlyftare
2 st Klappbräder
2 st Jordharpor af träd
1 st do af jern
4 st Trädgårdssågar

1 st Lyckta
1 st Bandknif
2 st gl. Hyfwelbänkar
8 st gl. Watten Kannor af bläck
2 st Kopparsprutor
2 st små Jordborrar
5 st Bandjern
2 st Eldgafflar
2 st Sopskyfflar
1 st Swärd
2 st Lyftkrokar
3 st Korgar
1 st ¼ding
1 st ½ Tunna
1 st Betsman
3 st Utanlås
1 st Fröskåp
4 st Stegar
1 st Hackelse Kista med Knif
1 st Werksele med töm
1 st Hästtäcke

Trädgårdsmöbler och dekorationer
Var, 2 st Trädgårds Bänkar med jernställningar, 5 st Grönmålade Trad-
gårdssäten, 1 st Bild af Wenus i hwit Marmor på Sandstensfot, 2 st 
hwita Marmor urnor på Sandstensfot och 1 st Solwisare af Bläck, en 
gång varit placerade vet vi inte. Inte heller de 3 st Watten Baljor vilka 
upptas i förteckningen, men det kan ha fört sig om fågelbad  för ut-
placering på trädgårdsterrassen eller på andra platser i parken. 

Fundamentet som upptäcktes vid den arkeologiska utgrävningen i 
den östra fonden av Stjärnparken har uppenbarligen burit upp en 
tyngre pjäs på sockel – antingen venusskulpturen eller en av de för-
tecknade marmorurnorna, båda på sandstensfot – ett stenmaterial 
som även återfinns i paviljongens sockel. 

Antalet sittmöbler, två bänkar och fem soffor, är ganska begränsat 
med tanke på hur stor park- och trädgårdsanläggningen var. Inget 
bord är upptaget i förteckningen, så de måltider i det fria som uppen-
barligen avnjutits i lindbersån (se arkeologisk utgrävning) har anting-
en gått av stapeln innan Erik Ruuths period eller dukats upp på ett 
tillfälligt placerat bord. Det ringa antalet parkmöbler, två bänkar och 
fem soffor, återspeglar en exklusiv park- och trädgårdsmiljö, ett privat 
revir, brukad av ett fåtal personer.

Skötsel av den engelska parken
Att bouppteckningen under rubriken  ”Under trädgårdsmästarens 
vård” tar upp ett tolvårigt sto, verksele, hästtäcke och ryktdon, 1 st gl. 
Watten Kärra med Tunna och en dyngsläde skulle kunna tolkas som 
förutsättningar för att sköta de planteringar av parklindar och lärkträd 
i den engelska parken som skett från 1780-talet och framåt.     
               
Skötsel av gångvägar
Förteckningens 8 spadar, 19 gångskyfflar, 16 Järnpinnekrattor, 12 Krat-
tor med trädpinnar och en Stenwält skulle kunna ha brukats för sköt-
sel och underhåll av parkens omfattande gångvägsystem. 

Beskärning av träd och skötsel av gräsytor
Vad gäller de förtecknade 2 st Stångknifwar och 4 st Trädgårdssågar 
kan dessa tänkas ha använts till beskärning och uppstamning av park-
lindar och buskagen i den engelska parken.   
 
Hur de öppna gräsytorna sköttes ger inte inventarieförteckningen nå-
gon antydan om. Trädgårdshandböcker från 1800-talets första hälft 
anger att skötseln av gräsmattor utfördes genom lieslåtter med efter-
följande sopning och vältning, detta var fjortonde dag under vegeta-
tionssäsongen. Inga liar eller kvastar ingår i förteckningen, men väl en 
stenvält. Då gräset ofta användes som foder kan liarna ha förvarats i 
andra utrymmen tillsammans med andra jordbruksredskap. 

Utdrag ur Erik Ruuths bouppteckningen: 

”UNDER TRÄDGÅRDSMÄSTARENS VÅRD”

1 st Rycktdon
1 st Lyckta
1 st Swart Sto Kreatur 12 år gl.
1 st Res[?] Kärra 
1 st Dyngkärra
1 st Dyngsläde
1 st gl. Watten Kärra med Tunna
1 st Årder
1 st gl. Harf med jernpinnar
1 st Stenwält
1 st Bår
30 st diwerse små fenster [fönster]
1 st Solwisare af Bläck
2 st hwita Marmor urnor på Sandstensfot
3 st Watten Baljor 
1 st Bild af Wenus i hwit Marmor på Sandstensfot
5 st Grönmålade Tradgårdssäten
2 st Trädgårds Bänkar med jernställningar
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1843

Excerpering av 1843 års karta.

Riddersviks park- och trädgårdsanläggningar rymmer en paradox. De 
höga kulturmiljövärdena grundar sig i att parken i stort sett är intakt 
och orörd sedan Stadens förvärv 1885. Samtidigt uppfattas parken 
som ett naturområde, inte en gestaltad anläggning. 

Även om ett lager av planteringar och trädgårdsartefakter försvunnit, 
avspeglat i greve Erik Ruuths bouppteckning, så är trädplanteringar, 
gångvägar, paviljong och markanläggningar i form av terrasseringar 
väl bevarade. Förklaringen är att Riddersviks engelska park efter sin 
storhetstid år 1820 troligen lämnades till den långsamma förändring 
som genereras av naturens och vegetationens krafter. 
Detta har lett till dagens omfattande förbuskning och igenväxning av 
den öppna hagmark som utgjorde den grundläggande kvaliteten i Eli-
sas von Langenberg d.ä. engelska park.  

Ungefär vid samma tid som Riddersviks engelska park antas vara fär-
diganlagd, författar Fredrik Magnus Piper skriften ”Beskrifning öfwer 
idéen och general-plan till en ängelsk lustpark, författad under åren 
1811 och 1812”. Handskriften utgör Pipers professionella ”testamente” 
med en sammanfattning av hans kunskaper förvärvade under aka-
demiska studier i hydromekanik vid Uppsala universitet, ingenjörs-
studier vid Trollhättans slussverk och vid Karlskrona örlogsvarv samt 
studier vid Kungl. Ritareacademien. Pipers djupa kunskaper om den 
engelska parkens teori och uttryck grundlades under studier i Europa, 
bekostade genom en kunglig resepension. Den långa vistelsen i Euro-
pa inkluderade praktik på den svenskfödde Sir William Chambers ar-
kitektkontor i London. Piper fick därigenom direktkontakt med en av 
den engelska landskapsparkens portalfigurer. Skriften utgår ifrån och 
beskriver principerna för en parkanläggning i anslutning till ett fik-
tivt lustslott och är rikt illustrerad bland annat med en plan över den 

tänkta anläggningen. Vid sidan om denna pedagogiska och strukture-
rade beskrivning av idealplanens respektive parkdelar, utvecklar Piper 
även en generell diskussion om den engelska parkens principer.  Läst 
ur ett samtida landskapsarkitektoniskt perspektiv är just detta centra-
la parti i Pipers skrift ”Ordning för anläggningen af en Lust-Park”, där 
författaren beskriver sju principer för skapandet av en engelsk land-
skapspark, av stort intresse.

Det finns inga belägg för att F. M. Piper skulle ha varit delaktig i ut-
formningen av Riddersviks engelska park. Men med tanke på det 
sena 1700-talets utbredda intresse för den engelska parkens teori och 
praktik kan en samläsning av Pipers text, 1842 års plan och de spår vi 
ser i terrängen ge en vägledning till hur Lövsta bys kuperade hagmark 
utvecklades till Riddersviks engelska park. 

1. Man bör först undersöka de olika be-
lägenheterne och deras olika Characterer, 
inom den terrein som ska embelleras. 

Pipers första punkt kan uppfattas som en övergripande landskapsa-
nalys, där det aktuella landområdet måste sönderdelas i karaktärs-
mässiga delområden. Hur såg då den halvö i Mälaren ut som, med 
Pipers terminologi, den terrein ut, skulle omformas?  Vi kan anta att 
hagmarken som markeras både på 1690 och 1752 års kartor och som 
i stora drag överensstämmer med den engelska parken utbredning, 
var präglad av ett månghundraårigt och intensivt mulbete. Den steni-
ga och kuperade marken på halvön, med tre distinkta bergknallar, av-
skärmar inlandet med åker och ängsmark från Mälaren. Ett hårt bete 
inom ett begränsat område innebar förmodligen att karaktären på 
udden bestod av ett örtrikt markskikt med ett glest bestånd av ek, tall 

och enstaka granar som klarat sig undan betestrycket. I den branta 
strandbrinken i söder och väster var växtligheten förmodligen frodig 
liksom i de två tydliga lersvackorna i terrängen. Med Pipers termino-
logi uppfattades hela den betade hagmarken som ett enhetligt om-
råde, men med en topografi som gav möjlighet till dramatiska iscen-
satta vyer både mot Mälaren och den öppna åker- och ängsmarken i 
norr. 
En betad hagmark må ha stora skönhetsvärden men behovet av em-
belleringen, ett förskönande, måste ha varit påtagligt, med upptram-
pade fästigar och ett hårt betestryck. 

2. Utses Decorationer tjenliga att öka och 
gifwa ännu mer Expression åt hwarje så-
dan Belägenhet.

Pipers andra punkt är intressant i det att han låter de byggda ele-
menten, Decorationerna, stå i relation till, och vara en konsekvens 

av landskapets karaktär. Detta är den platsspecifika och hushållande 
principen för parkgestaltning, som kommer att utgöra ett bärande 
huvudmotiv i den svenska landskapsarkitekturen för lång tid framö-
ver. Den engelska parkens teori har sitt ursprung i sökande efter ett 
nationellt, autentiskt och ursprungligt uttryck i gestaltningen av en 
parkanläggning. I kontrast till den under lång tid dominerande fran-
ska barocken och dess ornamentala förlängning i rokokon, hämtas 
motiven för park och byggda element som paviljonger, broar, trappor 
och obelisker från ett arkaiskt landskap med antika rötter. Riddersviks 
eleganta neoklassicistiska paviljong med sin enkla rusticering, båg-
formade fönsteröppningar och antikiserande dekorationsmålningar i 
innertaket har sin förebild i antiken. Placeringen i det höga läget med 
långa vyer över Mälarlandskapet och i visuell kontakt med den öpp-
na gräsytan och lindbersån gav förmodligen goda siktlinjer, med då-
tidens terminologi vistor, både från parken mot paviljongen och från 
det omgivande vattenrummet upp mot byggnaden. Landskap och 
byggnad utgör tillsammans en landskapsarkitektonisk helhet. Idag 

Bild ur Pipers skrift ” ”Beskrifning öfwer idéen och general-plan till en ängelsk lustpark, författad under åren 1811 och 1812”
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är paviljongen dold av uppväxande träd och buskage och dyker oför-
medlat upp först på nära håll. Paviljongen på sin kulle är även ett ex-
empel på en bildmässigt och scenografiskt aspekten av den klassiska 
engelska parken.
Vid sidan av den påkostade och manifestiva paviljongen kan övri-
ga byggda och anlagda delar i Riddersvik snarare tolkas som prov på 
borgerlig sparsamhet och hushållning: en bod i anslutning till Stjärn-
parkens nordöstra hörna och två bryggor med badhus eller tvättstu-
ga. Orangeri och växthus för produktion av frukter och primörer till 
lanthushållet är placerat på en sydvänd terrass i anslutning till huvud-
byggnaden - klokt ur odlingssynpunkt men utan att ta tillvara en dra-
matiserande samverkan med den engelska parken. 

3. Tillägges nödiga planteringar der det 
felas och der det behövfs; Äfwen kan der 
och hwar sådant av gamle trän och bus-
kar borttagas, som äro hinderliga för en 
särdeles wacker utsigt*
*Hwarwid likwäl all möjelig warsamhet och hus-
hållning med den förut befintliga skogen i agt 
tages.

Vad gäller planteringar beskriver Piper här i grunden en ekonomisk 
och hushållande metod för hur ett kulturlandskap, i detta fall en 
gammal betesmark kan utvecklas till park. Två enkla och handfasta 
principer anges: lägga till vegetation där det fattas och ta bort där 
en vacker vy kan betonas. I Riddersviks fall utgör de kompletterande 
planteringarna ett tydligt och storskaligt spår i landskapet: stora sam-
manhållna bestånd av lärkträd på den magra svallade moränen och 
grupperingar och linjerade rader av parklindar på lerjordarna längs 
partier av gångvägarna. Parkgestaltningen följer på sitt sätt Pipers 

princip och utgår samtidigt från de naturgivna betingelserna på ett 
logiskt och hushållande sätt; rätt art på rätt ståndort, lindar i mer nä-
ringsrika partier och lärk i den magra moränen i sluttningarna.  Gröv-
re tall och ek förekommer i delområden i parken och vi kan anta att i 
varje fall ekarna med säkerhet utgjorde en karaktärsfull stomme vid 
anläggandet. Vad vi däremot saknar är de av Piper omhuldade visu-
ellt upplösta skogsbryn där grupper av träd med en sammanvuxen 
gemensam krona, de så kallade clumps, placeras framför en skogsri-
då för att på så sätt ge helheten ett naturligt intryck. I östra kanten av 
den stora gräsplanen i väster, pelousen, finns dock solitära lärkträd 
och vid den södra, mindre pelousen står en gammal ek i den västra 
kanten, som på sitt sätt illustrerar Pipers princip. På de två platser 
som anlagts nära strandlinjen, de båda pelouserna, kan vi tänka oss 
att strandvegetation och sly kan ha röjts bort för att skapa fria vyer 
mot Mälarens vattenrum. En upphöjd kulle, lämplig för placering av 
en soffa är placerad intill gångvägsystemet, söder om lindbersån kan 
tolkas som en av parkens replipunkter med utsikt över en arrangerad 
och visuellt iscensatt vy över vattenspegeln.   

4. Efter skedd afwägning, utses tjenlig 
plats för Bassiner och Canaler; der na-
turen af terreinen tillåter och ger dertill 
anledning.

I de flesta engelska parkanläggningar utgör vattenspeglar och vatten-
drag ett viktigt element. I Riddersvik, precis som i Hagaparken, utgörs 
vyerna över ett vidsträckt vattenrum den stora visuella tillgången. Tre 
av parkens huvudmoment relaterar till utblickar över Mälaren; pavil-
jongen på udden med vyer mot söder och väster, stora pelousen med 
siktlinjer i väster och den lilla pelousen med sin lilla kulle i söder. 

Just stockholmslandskapets grundläggande kvalitet med en drama-
tiskt kuperad topografi och utblickar över vattenrum framhåller Piper 
som värdefulla. Han exemplifierar detta i den avslutande delen av sin 
text med beskrivningar av utsikten över Brunnsviken från Tivoliud-
den och vyn från en utsiktsplats i Vällinge. Vyn från Tivoliudden med 

det skiktade vattenlandskapet liknas vid en ”Coulisser på en Theater”. 
I Vällinge, en parkanläggning uppfört parallellt med Riddersvik på 
norra stranden av Mälaren, beskrivs och prisas landskapet från vars 
höjder man har en ” Vue ’oiseau af all den omväxlande Naturen kan 
framwisa af sjöar, skogrika holmar och Lointainer”. 

 5. Sedan företages utstakning af wägar 
och gångar, så att de leda förbi Eller och 
igenom, hwarje hufwudsakelig Decoration.

Den engelska parkstilen kom även att kallas ”the serpentine style” på 
grund av gångvägsystemens slingrande form. På planritningar från ti-
den framstår dessa stigar och parkvägar som ett mycket formstarkt 
element. Även så i Riddersvik fall, där de idag i stort ligger kvar i sam-
ma läge som på 1842 års karta. Gångvägssystemet är draget så att 
den naturliga rörelsen genom parken leder ut från huvudbyggnaden 
till udden och sedan tillbaka till mangårdsbyggnaden via Stjärnpar-
ken. Gångvägarna leds fram till Stjärnparken – kanske en markering 
av dess dignitet och värde som Decoration byggd av grönska. I en ram 
runt denna, ur den engelska landskapsstilen formmässigt avvikan-
de del av parken, redovisas på kartan från 1843 en ramande gångväg 
kantad av en hägnad.  

6. Undwikes alla onödige gångar, som bör 
ledas otwungit, och utan för många krök-
ningar, utåt kanten af Bosqueerne*.
*En del af gångarne bör/: som förr sagt:/ 
löpa in i skogen eller bortgömmas inom 
skogsuddarne eller de fristående träden.

Pipers fordrande uppmaning att undvika alla onödiga gångar kan tol-
kas som en kritik av hans samtids många parkanläggningar anlagda 
efter skisser och ritningar av engagerade privatpersoner, utan fördju-
pad kunskap om den engelska parkens särart. För det sena 1700-ta-
lets engagerade dilletanti kunde just gångvägsystemets formspråk i 
sig framstå som en engelsk parks signum. Piper underordnar gång-
vägsystemet och ser det som ett medel till upplevelse av parklandska-
pet. Inga originalritningar över Riddersviks engelska park finns, som 
tidigare nämnts, att tillgå. En trolig förklaring till detta är att parken 
utformades av ägaren själv i nära samarbete med sin trädgårdsmäs-
tare. Med ett intimt samarbete mellan ägare och trädgårdsmästare 
med utgångspunkt från konkreta platser och utblickar, får en formell 
plankarta en underordnad betydelse.

7. Sjelfwa Planteringen bör, så myck-
et som möjeligt är, utgöra stora och sam-
manhängande Massor, som dels omgifwa 
hela parken, dels formera rediga och stä-
dade Gräsplaner inom sig, samt sluteli-
gen wäljes sådane dispositioner, som un-
dandölja och betäcka det sterila, och som 
öpna utsigten till den wackra, så inom 
som utom den till anläggningen utsedde 
platsen. 

I den sjunde och sista punkten utvecklar Piper en av de viktigaste ar-
kitektoniska och rumsliga principerna: den tydliga kompositionen 
med rumsligt väl definierade öppna och slutna parkrum. I Ridder-
sviks fall utgörs detta av kompletterande planteringarna av just stora 
sammanhållna planteringar av lärkträd. Lärkträdens årstidsbundna 
färgväxling mellan ljust ärtgrönt på våren, via milt grönt under som-
marhalvåret till den gyllengula avslutningen på hösten, spelar effekt-
fullt mot tall och ek. Lärken har planterats i de mest magra partierna 
av landskapet och vi kan anta att just denna åtgärd radikalt ändrade 
betesmarkens steniga och magra karaktär och gav den ett mer kulti-
verat och parkmässigt uttryck, helt i Pipers önskan om att undanröja 
och betäcka det sterile.  Hur Fredrik Magnus Piper skulle ha uppfattat 
Stjärnparken vet vi inte. Planteringen av parklindar i ett sammanhål-
let och storskaligt geometriskt parkrum är storslagen i sitt anslag och 
fogar sig snarare till barockparkens geometriska och ortogonala ge-
staltningsprinciper än till den engelska landskapsparkens böljande 
och fria formspråk. I den närbelägna Drottningholmsparkens engelska 
park finns en avlägset besläktad anläggning: kring Monumentholmen 
har rader av lindar planterats i en formstark markering av den cen-
tralt placerade kullen. Stjärnparken saknar helt centrum eller annan 
intern rumslig struktur; den är liksom sig själv nog med valven av hög-
stammiga lindar. Symmetrin i planteringen och den stora uppfyllning-
en med jordmassor som gjorts i den norra delen av anläggningen, för 
att skapa en plan yta, visar på anläggningens dignitet.  

 

Bild ur Pipers skrift ” ”Beskrifning öfwer idéen och general-plan till en ängelsk lustpark, författad under åren 1811 och 1812”
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Bef. alléStjärnparkenPaviljongen Plantskolan

I förstudier av Riddersviks landskaps- och kulturmiljön, AIX 2015 och 
Topia 2008, har kulturmiljön värdebeskrivits. Här följer en samman-
ställning av dessa värdebeskrivningar.

Topia 2008: 
”DOKUMENTVÄRDE
Inventeringen visar att alléer, gårdsytor, trädgårdens och parkens ge-
staltning som den redovisas på kartan från 1843 till största delen går 
att avläsa än idag.
Helheten är bevarad 
Riddersvik har en unikt bevarad helhet av alléer, byggnader, gårds-
plan, trädgård och park med ursprung från sent 1700- och tidigt 1800-
tal.
Kontinuitet i markanvändning 
Den varsamma utvecklingen av anläggningen visar att det går att ska-
pa nya publika värden utan att skada dokumentvärdet. En kontinuitet 
av odling och bete upprätthålls bl.a. genom koloniområdet, betes-
mark och trädskolan. […]

UNIK ANLÄGGNING
Andra liknande anläggningar, till exempel Enskede gård, Farsta gård, 
Ulvsunda, Hässleby och Ängby från Sellings inventering 1928, har vi-
sat sig vara uppstyckade och/eller kraftigt påverkade av nya byggna-
tioner.

SYMBOLVÄRDE
Riddersviks anläggning är ett resultat av en exklusiv livsstil där nyt-
toodlingar förenades med ett nöjsamt liv i de påkostade herrgårds-
anläggningar som växte fram främst under 1700- och 1800-talen runt 
omkring Stockholm. De dokumenterade besöken under 1800-talets 
första hälft av vittra sällskap med kända namn som Atterbom och 
Almqvist ger parkens historia ett extra skimmer.

EKOLOGISKA VÄRDEN
Många äldre träd i parken, främst ek och lind, utgör viktiga livsmiljöer 
för fågel- och insektsfauna. Vattenbryn i både solbelysta och skuggiga 
lägen, lundmiljöer, torrängsmark och tallpartier borgar för variations-
rika livsmiljöer för både fauna och flora. Hot mot dessa värden är en 
tilltagande igenväxning och utbredning av arter som t.ex kirskål som 
konkurrerar ut andra känsligare arter.

SOCIALA VÅRDEN
Koloniområdet utgör både en mötesplats och plats för rekreation. 
Det välskötta området med blomsterprakt och prydliga grönsaksod-
lingar skapar stora värden för besökaren. Parken ger många möjlighe-
ter för picknick, vila och motion. Parken utgör ett uppskattat pedago-
giskt utflyktsmål för skolor och förskolor i området. Sammantaget är 
upplevelsevärdena stora i Riddersviks anläggning.

Hot mot dessa värden är om tillgängligheten till parken minskar i 
samband med ny bebyggelse eller att de nya byggnaderna placeras så 
att det minskar helhetsupplevelsen av trädgård och park.”

AIX 2015: 

”Välbevarad gårdsmiljö
Riddersvik bedöms vara den enda gård i Stockholms stads ägo som 
fortfarande är en komplett gårdsanläggning med bebyggelse, gårds-
plan, alléer, trädgård, park och odlingsmark från i huvudsak sent 
1700- och tidigt 1800-tal. Gårdens karaktärsdrag är i huvudsak beva-
rade och den gestaltning som området hade enligt 1843 års ägokar-
ta, går till större del att avläsa även idag. Även sett till det privatägda 
beståndet av 1700-talsherrgårdar är Riddersvik en ovanligt välbeva-
rad helhetsmiljö. Flertalet gårdar har styckats och ny bebyggelse har 
tillkommit inom de tidigare ägorna. Det kommunala ägandet har varit 

en viktig faktor till sammanhållandet av Riddersvik. Riddersvik visar 
på hur 1700-talets förmögna medborgare byggde representativa som-
marvisten utanför städerna. De idag till stor del obebyggda markerna 
möjliggör en samtida upplevelse av gården i dess historiska samman-
hang, förstärkt av långa siktlinjer och avsaknad av nyare bebyggelse. 

Förändrade stilideal
Anläggningens huvudbyggnad visar på de klassicistiska stilidealen 
för herrgårdsanläggningar under 1700-talets andra hälft. Den eng-
elska parken visar på de delvis förändrade ideal som rådde närmare 
sekelskiftet 1800, med romantikens intresse för naturens eget form-
språk som gav upphov till ett nytt sätt att gestalta representativa par-
ker, med organiska former och friare växtlighet än tidigare. Den visar 
på hur parker vid 1700-talets slut blev viktigare än tidigare och även 
började anläggas av andra än de allra högsta samhällsskikten. Dess 
grundstruktur med gångstråk, ekotemplet och delar av växtligheten 
är bevarad.

Bebyggelse för skilda funktioner
Gårdens bebyggelse har i stort välbevarade exteriörer och är lantligt 
traditionell till sin karaktär. Falu-rödfärg och sadeltak dominerar an-
läggningen och många av byggnaderna har äldre byggnadsdetaljer 
bevarade. En varierad bebyggelse för gårdens olika funktioner finns 
bevarad och är läsbar vid en samtida betraktelse.
Herrgårdens huvudbyggnad och flyglar har i stora drag bibehållna ka-
raktärsdrag, trots sentida renoveringar. De är mycket betydelsefulla 
som kärnan i den sammanhållna gårdsmiljön.

Ursprungliga vägsystem
Lindalléerna är ursprungliga strukturer i herrgårdsanläggningen och 
är ett av områdets mest karaktärsskapande element. Den stora ande-
len äldre, möjligen ursprungliga, lindar ger alléerna historisk dignitet. 
Alléerna utgör ståtligt markerade huvudriktningar genom området. 

Tillsammans med den engelska parkens organiska system av gångvä-
gar utgör de ålderdomliga infrastrukturer av både historiskt och mil-
jöskapande värde.

Kontinuerligt markbruk
Det som idag omfattar Riddersviks jordbruksmark ses som åkermark 
och en del skogsmark på ägokartor över Lövsta by från 1690 och 1752. 
1843 års ägokarta över Riddersviks ägor visar att godsets uppodlade 
mark, med viss utvidgning främst söderut, omfattar samma område. 
Dagens jordbruksmark, f.d. plantskolans område, har således till be-
tydande del varit jordbruksmark sedan minst 1600-talets senare del. 
Bruket av marken visar en kontinuitet av kulturhistoriskt värde, och 
som ursprunglig del av anläggningen har den ett historiskt värde.”

KOMMENTAR
Naturvärdesinventeringen och den efterföljande insektsinventeringen 
samt den arkeologiska undersökningen har ytterligare fördjupat de 
tidigare värdebeskrivningarna med avseende på Riddersviks naturvär-
den samt med kunskap om den engelska parkens dokumentvärde.
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Lindberså, till stor del igenvuxenStora Pelousen, delvis tappad vattenkontaktPaviljongen, i behov av upprustning Slyuppslag i Stjärnparken

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT, STRATEGI OCH 
ÖVERGRIPANDE MÅLBESKRIVNING

Teoretisk utgångspunkt och ansats
Hur ska Riddersviks sammanhållna kulturmiljö med de ovan beskriv-
na värdena säkerställas och utvecklas? Exploateringen av trädplant-
skolan för bostadsbebyggelse skapar, som tidigare beskrivits, en ut-
gångspunkt där bärande landskapliga värden i form av herrgårdens 
åkermark förändras, då åkermarken bebyggs. Därmed förändras upp-
levelsen av och förståelsen för Riddersvik som ekonomisk och arkitek-
tonisk kulturmiljö. Samtidigt ges möjlighet till ett planmässigt skydd 
av kulturmiljön genom detaljplaneläggningen och ekonomiska förut-
sättningar för parkupprustning skapas. 

Utgångspunkten detta parkprogram för Riddersviks sammanhållna 
kulturmiljö är att återställa och förnya herrgårdens park- och träd-
gårdsmiljön. Alternativ till att återställa och förnya skulle rent teore-
tisk vara att restaurera park och trädgårdsmiljöer. 

Programområdet förenar tre dimensioner och värden; 
Riddersvik som park- och bebyggelsehistoriska värdefull kulturmiljö; 
Riddersvik som del av en upplevelserik och sammanhållen grönstruk-
tur i Hässelby med park, strandpromenader, badplatser och naturom-
råden; Riddersvik som biotop med höga naturvärden knutna till ek, 
tall och den åldriga parkmiljön. 

Sammanflätning av dessa tre värden, samt den begränsade ekono-
miska förutsättning som ges av Exploateringskontorets budgetram 
och stadsdelsförvaltningens långsiktiga driftsbudget är motivet till att 
välja bort en restaurering av de historiska anläggningarna. 

En restaurering eller rekonstruktion av historiska trädgårdsan-
läggningar ställer även mycket höga krav på ett vetenskapligt 

förhållningsätt, dokumentation och sammanställning av historiskt 
källmaterial. 
Inom ramen för målet att återställa och förnya har 1843 års ägokarta 
använts för att identifiera bärande gestaltade parkdelar i den engel-
ska parken. Dessa utgörs av Stjärnparken, lindbersån, lilla paviljong-
platsen och gångvägen mellan paviljongen och lindbersån.  Dessa 
har i delar undersökts genom en trädgårdsarkeologisk utgrävning. En 
laserscanning av berörda områden har även genomförts för att do-
kumentera trädbestånd och landform. Kunskapen om dessa delar av 
parken har därmed avsevärt ökat och ligger till grund för det fortsatta 
arbetet. Stora delar av parkanläggningen är fortfarande ej undersökt 
och dokumenterad. 

Den i detta program framställda historiken och nulägesbeskrivningen 
utmynnar i en grundläggande problemformulering:  

En eftersatt eller obefintlig skötsel av den engelska parken har lett 
till att parken bevarats på bekostnad av läsbarhet. En generell försly-
ning och det faktum  att gestaltade formelement, som delar av gång-
vägssystemet (främst det ramande gångvägssystemet i Stjärnparken) 
planteringar, trädgårdsmöbler, skulpturer, urnor, gått förlorade gör 
att upplevelsevärdena och förståelsen för den engelska parken försva-
gats. Förslyningen och igenväxningen påverkar även naturvärdena 
negativt.

Inom ramen för ovan beskrivna förutsättningar för att återställa och 
förnya Riddersviks park- och trädgårdsmiljö kan ett övergripande mål 
formuleras: 
Balansen mellan de tre kärnvärden i programområdet måste förskju-
tas genom att stärka aspekten av Riddersvik som gestaltad historisk 
park – och trädgårdsanläggning.

Allmänna utgångspunkter
Allmänna utgångspunkter för återställande och förnyelse av Ridder-
svik utgörs av följande punkter:

En generell försiktighetsprincip, uttryckt i förhållningssätt till markar-
beten som schakt och fyllning.

Respekt för herrgårdsmiljöns dokumentvärden i form av vegetation, 
gångvägssystem och anlagda delar.

Respekt för uttryck för Riddersviks samtliga tidslager; markanvänd-
ning, alléplanteringar, trädgårdsanläggningarna, den engelska parken, 
koloniområdet, strandpromenaden och Rosenparken. 

Öppenhet inför förmedlande och levandegörande tillägg som kan 
upplevelsen av  herrgårdsmiljön som helhet. 

Strategi

Sköta och vårda
Återföra den befintliga starkt igenvuxna landskapet till ett mer 
parklikt uttryck genom en varsam och långsiktig skötsel av vegetatio-
nen med hagmarkslandskapet som generell utgångspunkt. 
Öka kontrastverkan mellan hagmarkspartier och klippta gräsytor.
Vårda och reparera den sengustavianska paviljongen enligt antikva-
risk utredning.

Återskapa vyer och visuella kopplingar 
Kompletterat en allmän skötsel med fällning av enstaka träd och upp-
stamning av siktskymmande grenar i de viktigaste vyerna ut mot Löv-
stafjärden i syfte att återskapa iscensatta vyer i den engelska parkens 
anda. Skapa visuella samband mellan pelouser, paviljong och lindber-
så.

Komplettera vegetation
Ersätta parklindar i Stjärnparken och i alléerna genom stubbskotts-
föryngring och nyplantering. Överväga komplettering med solitära 
lövträd på de båda pelouserna. 
Komplettera den engelska parken med blommande buskar, lökar och 
knölar.

Levandegöra
Levandegöra anlagda parkdelar från 1843 års plan genom att återska-
pa gångvägsystemet i Stjärnparken, återskapa bryggor, komplettering-
ar av lindbersåns möblering samt komplettera fristående träd med 
trädbänkar.

Städa upp
Förbättra Riddersviks park- och trädgårdsmiljöer genom att åtgärda 
sentida tillägg som försvårar läsningen av trädgårdsmiljön och blocke-
rar visuella samband.
Komplettera vegetationen med buskskikt, lökar- och knölar för att för-
stärka parkkaraktären.
Öka kontrastverkan mellan hävdad mark och gräsytor

Omforma
Omforma delar av parken som förvanskats eller på annat sätt minskat 
upplevelsen av helhetsmiljön.

Nyskapa och komplettera med nya parkfunktioner
Stärka befintliga parkentréer och skapa nya entréer från det planera-
de bebyggelseområdet in till Riddersvik.

Komplettera den historiska parken med nya funktionella parkdelar för 
lek, bollspel och samvaro och på detta sätt även avlasta de historiska 
parkdelarna från ett ökat slitage.
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Parkväg Bulleve Vy över Brunnsviken, Bellevue
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RIDDERSVIKS ENGELSKA PARK - 
VISUELLA SAMBAND 

OBJEKT/MÅLPUNKT

PARKANLÄGGNING/PARKRUM

VISUELLT SAMBAND GENOMSIKT

VISUELLT SAMBAND, VY ÖVER FJÄRRLANDSKAPET

Vy från stora pelousen mot paviljongen före slyröjning och gallring. Siktlinjen från pelousen mot paviljongen och Mälarens vatten-
spegel bryts av uppväxande sly och lågt ansatta grenar. 

Efter föreslagna skötselåtgärder ökas kontakten med vattenspegel och paviljong.

Visuella samband

Utgångspunkt
Med den tidigare formulerade ansatsen för återställande och förnyel-
se Riddersvik blir en skötselplan för området central. Som en referens 
för skötselplanen kan skötselplan för Bellevueparken utgöra ett gott 
exempel. De topografiska och parkhistoriska förutsättningarna uppvi-
sar likheter och erfarenheter, som kan återföras och komma till nytta 
i Riddersvik. 

Utgångspunkten för skötselplanen är en iscensättning av visuella 
samband och gestaltade vyer där parkens platsbildningar kopplas till 
fjärrlandskapets kvaliteter. Kartan visar principer för hur visuella sam-
band och siktlinjer kan öka upplevelsevärdena i den engelska parken. 
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FÖRSLAG RIDDERSVIKS PARKUPPRUSTNING

RIDDERSVIKS ENGELSKA PARK - 
VISUELLA SAMBAND 

OBJEKT/MÅLPUNKT

PARKANLÄGGNING/PARKRUM

VISUELLT SAMBAND GENOMSIKT

VISUELLT SAMBAND, VY ÖVER FJÄRRLANDSKAPET

FÖRSLAG RIDDERSVIKS PARKUPPRUSTNING
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SITUATIONSPLAN

Förklarningar:

1. Huvudbyggnad Riddersviks gård: konferens, restaurang och café
2. Rosenparken, befintlig upprustad parkdel
3. Terrassystem, platsen för försvunnet orangeri och växthus
4. Äppelträdgården, ny parkdel ersätter siktskymmande anläggningar
5. Koloniområde med föreningslokal i justerat läge
6. Ny utsiktsplats och bollplan
7. Ny brygga i historiskt läge och förtydligad mittaxel
8. Ekonomibyggnad, stall. Lokal för Fältridklubb och Arbetsforum
9. Magasin och vagnslide, plats för picknick/grillplats

10. Beteshage och paddock bevarad ängsmark
11. Ravinplatsen, ny parkdel
12. Stjärnparken med återskapa gångväg
13. Stora pelousen
14. Lindberså, återskapad historiskt trädgårdsrum
15. Paviljongen, rustas och vårdas
16. Vattencistern, platsbildningen förstärks
17. Lilla pelousen med ny badbrygga i historisk läge
18. Lilla paviljongplatsen, sittplats och synliggjord källa
19. Grillplats, med ny möblering
20. Allé, kompletteringsplanteras och vårdas.
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Plan skala 1:2000

LÄSANVISNING

I följande avsnitt redovisas ett förslag till återställande och förnyelse 
av Riddersviks park- och trädgårdsmiljöer. 
Redovisningen inleds med ett generellt och övergripande förslag till 
möblering och utrustning samt förslag till komplettering av den be-
fintliga vegetationen. 
Sedan följer områdesvisa redovisningar som utgår från respekti-
ve delområden. Delområdena är identifierade med utgångspunkt i 
rumsliga och karaktärsmässiga kriterier.  
Respektive delområden redovisas med en littererad karta i anpassad 
skala, en beskrivning av nuläge med naturvärden, parkhistoriska vär-
den och sociala värden/tillgänglighet. 
Därefter följer en målbeskrivning och en beskrivning av förslag till åt-
gärder. 
Ett översiktligt anslag för skötseln redovisas jämte ett förslag på ge-
staltande och funktionella tillägg till delområdet.
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MÖBLERING

FÄRG: ENGELSK RÖD

Entremarkör

Staket Staket Rund träbänk

Möblering Riddersviks Engelska park
I syfte att levandegöra den engelska parken samt att öka möjligheten 
att dröja kvar och uppleva parkens och landskapets skönhet föreslås 
ett möbleringsprogram. 

Basen utgörs av parksoffan ”Tessin”, kompletterad med cirkelforma-
de trädbänkar. Dessa bänkar utförs med två typer av fundament; ett 
med kalkstensfundament för placering i de historiska parkdelarna och 
ett med betongfundament för placering vid grillplatserna.  Sittyta av 
formsågad furu målad i engelskt rött.

Ett generellt gestaltningselement utgörs av en skärm av trä, utforma-
de med F. M Pipers skisser som förlaga.  Denna skärm kan användas 
som ett markerande element, som fallskydd eller som avgränsning. 
Dessa staketsektioner föreslås bland annat som  visuell markering 
och stöd för sittplatser i Stjärnparken och som fallskydd på de före-
slagna bryggorna.

Liten träbänk

MÖBLERING

Soffa Tessin
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MÖBLERING

Sektion. Brygga vid koloniträdgård. Skala 1:100

Sektion. Utsiktsplatsen. Skala 1:100Sektion. Ravinplatsen. Skala 1:100

FÄRG: ENGELSK RÖD

Nya parkdelar
Två bryggor återskapas i historiska lägen. Utgångspunkten är 1843 års 
plan. Träbryggorna förses med träräcken målade i engelsk rött. Land-
fästena utformas som kallmurar i granit, lika befintliga murar inom 
området.

I den engelska parkens anda föreslås även två nya sittplatser; ravin-
platsen med frodig vegetation och upplevelsen av bäcken och utsikts-
platsen på kullen nordväst om huvudbyggnaden med långa siktlinjer 
ut över landskapet. 

Dessa båda platser utgår från det landskapliga dramat i parkens lägsta 
och högsta punkt. De båda platsernas form, skala och funktion anslu-
ter fritt till lindbersån, paviljongen och bryggornas plattformar. 
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MÖBLERING

MÖBLERING

Långsoffa

Soffa Tessin

Balandslek av trä. Typ Richter ”Jumping Discs”

Möblering bassoffa,  långbänk och lekutrustning
Soffa Tessin utgör bassoffa i park - och trädgårdsmiljön. 
För Utsiktsplatsens bollplan föreslås en enkel multisittmöbel med 
plats för sitt och häng för många. Denna utförs med träpanel på 
VKR-stomme.
Exempel på lämplig kompletterande lekutrustning i Rosenparken är 
balanslek, klätterlek, linbana och gunga. Samtliga stativ ska lackeras i 
faluröd kulör för att smälta in i den känsliga kulturmiljön. 

För grillplatserna i Rosenparken föreslås nya utegrillar.

Dubbelgunga av stål. Typ Lars Laj ”T-Gunga”

Grill. Typ Hags ”Chili”Klätterställning av stål. Typ Elverdal ”Mikado replabyrint”

Linbana av stål. Typ Elverdal ”Linbana 25m”
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VÄXTMATERIAL

FÖRSLAG ÄPPELTRÄDGÅRDEN

Växtmaterial äppelträdgården
Äppelträd på svagväxande grundstam. Kontraktsodling av äldre äp-
pelsorter kav vara aktuellt. Nya planteringar av bärbuskar och rabar-
ber ger trädgårsskänsla och möjlighet till ”självplock”. Måbärsrader 
håller ihop anläggningen även i denna del.

Träd 
Malus x domestica  Transparent Blanch 
Malus x domestica Melonäpple 
Malus domestica Gyllenkroks astrakan 
Malus x domestica Gul Richard 
Malus x domestica Åkerö 
 
Häckplanteringar 
Ribes alpinum ’Schmidt´, måbär, co 
 
Bärbuskar 
Ribes nigrum ’Ben Gairn’, svart vinbär, co 
Ribes rubrum ’Jonkheer van Teets’, röda vinbär, co 
Ribes uva-crispa ’Hinomäki röd’, krusbär, co 
 
Övrigt 
Rheum rhabarbarum ’Elmsblitz’, rabarber, co

ÄppelträdVariation i träd Bärbuskar

Buskar: Syrén och  RosorBuskar: Måbär och BukettapelRosenparken Rosenparken, befintlig lekplats

FÖRSLAG ROSENPARKEN

Växtmaterial  Rosenparken
De befintliga träden i Rosenparken sparas och kompletteras med en-
staka exotiska lövträd för att förstärka karaktären av arboretum.
Dagens lösa häckgrupper ersätts med riktningsangivande måbärsra-
der. Mot Flötviksvägen planteras en friväxande buskplantering  med 
överståndare av ek.

Träd
Liriodendron tulipifera, tulpanträd so 25-30 cm
Cladrastis kentukea, gulved so 25-30 cm
Juglas regia, äkta valnöt, so 25-30 cm

Häckplanteringar
Ribes alpinum ’Schmidt´, måbär, co

Skärmplantering
Ribes alpinum ’Schmidt´, måbär, co
Amelanchier laevis ’Bäcklösa’ E, häggmispel, co
Rhamnus cathartica, getapel, co
Malus toringo var. sargentii, bukettapel, co

NULÄGE ROSENPARKEN & ÄPPELTRÄDGÅRDEN
Rosenparken har en värdefull och karaktärsskapande stomme av 
parkträd med karaktär av arboretum. Den södra delen av området får 
idag sin karaktär genom siktskymmande och slumpvis planterade sy-
renbuskagen. Förvuxna buskplanteringar minskar genomsiktligheten. 
Mot Flötviksvägen är vegetationen däremot sparsam. Parkens clou 
utgörs av den formstarka rosenplanteringen.

Rosenparken med befintliga buskageVy från Rosenparken mot Riddersviks herrgård
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VÄXTMATERIAL

FÖRSLAG ENGELSKA PARKEN

Växtmaterial engelska parken
Bestånd av lärk och ek självföryngras. Stjärnparkens parklind, föryng-
ras med stubbskott och nyplantering av parklind. Parken utvecklas ge-
nom plantering av blommande buskar som komplement till de gamla 
syrenbuskagen. Vårblommande lökar - och knölar stärker parkupple-
velsen under vårsäsongen.

Träd (solitära parkträd)
Tilia x vulgaris, parklind, so 25-30 cm
Juglas regia, valnöt

Buskar
Rosa centifolia, centifolieros, co
Rosa x alba, jungfruros, co
Rosa gallica, provinsros, co
Philadelphus coronarius, schersmin, co
Syringa vulgaris , syren (bef buskagen) föryngras och flyttas

Lök och knölväxter
Narcissus pseudonarcissus, påsklilja
Narcissus poeticus, narciss
Crocus sp, krokus
Scilla siberica, rysk blåstjärna

NULÄGE ENGELSKA PARKEN
Den engelska parken har en karaktärsfull stomme av gammal ek och 
tall, spår av hagmarksvegetation vilken under sent 1700-tal kom-
pletterats med parklind, lärkträd och enstaka solitära hästkastanjer.  
Lärkträden är grupperade i bestånd samt på några ställen som friväx-
ande solitärer. Parklind har planterats i raka rader i Stjärnparken samt 
som accentuering av gångvägar samt som en berså. Enstaka individer 
har fällts.
Förvildade grupper av syren utgör rester av äldre parkplanteringar.

LärkKrokusPingstlilja

ParklindEkar i sluttning ned mot vattnetParklindar i Stjärnparken

Lärk

SkogsekPåskliljaBlåstjärna
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NULÄGE ALLÈER
Två sammanlänkade alléer av parklind leder fram till Riddersviks gård 
och markerar den historiska vägdragningen. De flesta lindarna är 
gamla trädindivider och är troligen de som ursprungligen planterades 
under senare delen av 1700-talet. Alléerna har varierande hamlings-
höjd. Även planteringsavståndet mellan stammarna variera i olika 
sektioner av alléraderna. Trädraderna innehåller både luckor och se-
nare kompletterade alléträd.

NULÄGE GÅRDSMILJÖ
Gårdsmiljön präglas av uppvuxna lövträd. Främst lind, lönn och häst-
kastanj. Ett flertal stubbar visar på att äldre träd fällts men ej ersatts. 

Gamla parklindar är planterade i en halvcirkel som ett förmedlande 
formelement i övergången mellan park och allé. 
 
Rhododendronplanteringar och andra buskplanteringar vittnar om 
sentida försök att skapa trädgårdskvaliteter. 

En omfattande perenn-rabatt är planterad innanför en grov betong-
kant på huvudbyggnadens sydvästra fasad. Enstaka fruktträd och en 
spireahäck avgränsar mot koloniområdet.
Nordväst om huvudbyggnaden, på platsen för orangeri och växthus 
präglas av en förvuxen lindhäck.

FÖRSLAG ALLÈER

Växtmaterial alléerna
Föryngring/nyplantering ska ske med stubbskottsföryngring i första 
hand, nyplantering i andra hand.

Tilia x vulgaris, parklind, so 25-30 cm

VÄXTMATERIAL

FÖRSLAG GÅRDSMILJÖ

Växtmaterial gårdsmiljö
Föryngring/nyplantering ska ske med stubbskottsföryngring i första 
hand, nyplantering i andra hand. Häcken i sydväst ersätts med en 
klippt avenbokshäck.

Trädplantering
Tilia x vulgaris, parklind, so 25-30 cm
Fraxinus excelsior, ask, so 25-30
Aesculus hippocastanum, kastanje, so 25-30

Häckplanteringar 
Carpinus betulus, avenbok, co

ParklindBef. allé

Bef. allé

Hästkastanj

Ask

Princip för stubbskotssföryngring Lindar i gårdsmiljön
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SITUATIONSPLAN

Förklaringar:

1. Huvudbyggnad Riddersviks gård: konferens, restaurang och café
2. Rosenparken
3. Terrassystem
4. Äppelträdgården
5. Koloniområde med föreningslokal i justerat läge
6. Ny utsiktsplats och bollplan
7. Ny brygga i historiskt läge och rustad mittaxel
8. Ekonomibyggnad, stall. Lokal för Fältridklubb och Arbetsforum
9. Magasin och vagnslider, plats för picknick/grillplats
10. Beteshage och paddock
11. Ny ravinplats
12. Stjärnparken
13. Stora pelousen
14. Lindberså, återskapad historisk plats
15. Paviljongen
16. Vattencistern
17. Lilla pelousen med ny badbrygga i historisk läge
18. Lilla paviljongplatsen, sittplats
19. Grillplats
20. Allé
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