
En förlorad utsikt 

 

I Nordiska museets samlingar finns en oval liten akvarell som föreställer utsikten från den 

gamla Tivolibebyggelsen mot Ålkistan och Lilla Värtan. Tivolis huvudbyggnad var – kanske 

litet oväntat – orienterad mot Ålkistan och inte mot Brunnsviken. Men tittar man på bilden så 

förstår man varför. Utsikten mot Ålkistans byggnader och seglen på Lilla Värtan är ju 

hänförande. Det är rimligt att tro att konstnären, som för övrigt är okänd, har suttit på 

huvudbyggnadens veranda och avbildat den vackra scenen. 

 

            

 

På akvarellens baksida står följande text: ”Bild av Tivoli vid Brunnsviken. Hofmarskalken 

Leyonmarck bodde där med sin familj under flera somrar.” Personen torde vara John Adolf 

Leyonmark (1775 – 1853) som utnämndes till hovmarskalk 1823. Familjen Leyonmark hade 

alltså sitt sommarviste på Tivoli under förra hälften av 1800-talet och akvarellen bör ha 

tillkommit därefter. 

 

Av den ganska omfattande Tivolibebyggelse, som ofta hyrdes ut till sommargäster, återstår 

idag endast den byggnad som vi nu kallar musikpaviljongen och som uppfördes omkring år 

1800. Här fanns bebyggelse från andra halvan av 1790-talet och framåt. På 1830-talet, det vill 

säga ungefär när Leyonmarks bodde där, fanns en huvudbyggnad med 7 rum, sal etc. Här 



fanns också en byggnad med 4 ”sommarrum” och kök och dessutom en byggnad med 3 rum 

och kök. En annan byggnad består av ”en owanligt stor Sallon”, vilken väl sannolikt är 

identisk med dagens musikpaviljong. Men här fanns ännu fler byggnader: bagarstuga, 

iskällare, stall för 6 hästar, selkammare, kuskkammare, ett rymligt vagnshus och ett fähus för 

3 kor. Man kan notera att huvudbyggnaden på Tivoli stod kvar ända till maj 1954 då den 

brändes ner. 

 

Ett flertal av dessa byggnader låg alldeles väster om musikpaviljongen. Avståndet därifrån till 

huvudbyggnaden var cirka 70 meter. Men idag är, som sagt, alla byggnader utom en borta. 

Rester som grundstenar, tegel med mera ligger kvar i markerna. 

 

Platsen för den forna bebyggelsen har varit föremål för stadens intresse och uppmärksamhet. I 

den vårdplan för Tivoliområdet som blev antagen av kommunfullmäktige 1999 står det om 

område A 9 Tivolibebyggelsen: ”Resterna av den gamla bebyggelsen skall framträda tydligare 

/…/ Sydsluttningen gallras så att vyer öppnas mot Brunnsviken.” Åtgärderna skulle 

genomföras successivt och just de här klassades som ”Prioritet 1”, vilket betydde att arbetet 

skulle genomföras eller påbörjas år 2000. Det har nu gått drygt 20 år sedan 

kommunfullmäktige antog vårdplanen, men inget hände. Ingen uppföljning, inga åtgärder. 

 

I en nyare vårdplan från 2016-03-15 sägs om samma område – A 9 Tivolibebyggelsen – 

följande: ”Resterna av den gamla bosättningen ska framträda tydligare.” Skrivningen om att 

man ska öppna vyer mot Brunnsviken är här borttagen. Det har nu gått 5 drygt 5 år sedan 

denna vårdplan skrevs och fortfarande har inget hänt. Idag framträder de gamla tomtplatserna 

allt annat än tydligt. De är svåra att hitta, överväxta och täckta med slyskog. 

 

För att vi sentida besökare i Tivoliområdet över huvud taget ska få en möjlighet att se att det 

funnits bebyggelse här, så borde naturligtvis röjning, gallring etc i enlighet med vad som 

sades i den antagna vårdplanen från 1999 och den nyare versionen från 2016 nu äntligen 

verkställas. 

 

Utsikten från Leyonmarks tid med Ålkistans gamla byggnader och seglen på Lilla Värtan är 

för evigt borta. Landsvägen som tidigare drog fram på det då för tiden låglänta området vid 

Ålkistan fick i samband med Ålkistekanalens tillkomst på 1860-talet en betydligt högre 

vägbank med en ny bro över kanalen. På 1880-talet drogs Roslagsbanan fram på en hög 

banvall, som begravde det gamla värdshuset och även den vackra utsikten. Det senaste 

tillskottet är projektet med bostäder i kvarteret Triangeln. Därmed försvinner även det lilla 

utsiktssamband man tidigare kunnat ana mellan Brunnsviken och Lilla Värtan. Från sina 

upphöjda positioner sprids nu bilarnas och tågens bullermattor över Brunnsvikens vatten långt 

in i Nationalstadsparken.  
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