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Annelund vid norra Brunnsvikens västra strand är för många en okänd plats, trots att det är en natur- 
och kulturmiljö av internationell dignitet. Därför ges här först en kort beskrivning av miljön och de 
exploateringsplaner som finns där. Därefter illustreras miljön med några foton. 
 
Vid Annelund bodde den svenska gymnastikens fader tillika poeten och ledamoten av Svenska 
Akademien, Per Henrik Ling (1776-1839). Ling var en stor naturvän, och i linje med det inrättade han 
en friluftsgrav på en höjd ovanför Brunnsviken där han är begravd tillsammans med flera personer av 
internationell vikt för utvecklingen av sjukgymnastiken. Vidare är Alfred Nobels närmaste 
medarbetare, Alarik Liedbeck (1833–1912), begravd där. Han var ett barnbarn till Per Henrik Ling. 
 
Läs mer om friluftsgravarna vid Brunnsviken och Alarik Liedbeck. 

 

 

Figur 1. Lantmäteriverkets flygbild över Annelund 1995 när lagen för nationalstadsparken trädde i kraft.   

 

Figur 2. Den föreslagna exploateringens utbredning. Planen avser en ny byggrätt om 25 000 kvm norr 
om Annelunds herrgård i riktning mot Brunnsvikens norra del. Byggnadskroppens längd är totalt drygt 
200 meter, och volymen motsvarar drygt 2 hötorgsskrapor. Den ska även inrymma ett garage. 
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http://media.hagauppropet.se/2022/09/alarik-liedbeck.pdf
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Figur 3. Annelund med rullstensåsen sett från Frösunda på andra sidan av Uppsalavägen. Om planförslaget skulle 
förverkligas byggs denna vy bort i sin helhet.  

 

Figur 4. Byggnaden kommer till stor del att vara sex våningar hög, med en höjd om 32 meter över 
havet. Detta är tolv meter över den intilliggande rullstensåsens maximala höjd om 20 m.ö.h. Vid ett av 
rullstensåsens lägsta partier (9 m.ö.h.), som tillika är en viktig knutpunkt och passage mellan områdets 
olika delar, är husets höjd 23 meter över marknivån.  

 

Mer om Annelund  

 

Figur 5. Annelunds gårdsmiljö och gamla Uppsalavägen år 2020. 
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Figur 6. Annelunds gård, ursprungligen från 1700-talet, byggdes om av P.H. Ling till dess nuvarande 
utseende. Foto: Holger Ellegaard, Wikicommons. 

  

Figur 7. Minnesmärket över Per Henrik och Hjalmar Ling vid Annelunds gård. 
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Figur 8. Stallbyggnaden som Ling lät bygga på med en våning. Där inrättades en gymnastiksal för att utveckla 
Linggymnastikens val av rörelser och deras utformning.   

 

Figur 9. Friluftsgraven med P.H. Lings, hans familjs och andra släktingars gravar. Där vilar bland annat storheter 
inom gymnastiken som Hjalmar Ling och Carl August Georgii, samt Alfred Nobels närmaste medarbetare, Alarik 
Liedbeck, som var ett barnbarn till P.H. Ling.  
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Figur 10. Den nord-sydliga dalgången mellan Brunnsviken och Annelunds gård, med rullstensåsen till vänster i 
bild. Här går Lings väg som är ett av Haga-Brunnsvikens viktigaste promenadstråk runt sjön. Det leder även vidare 
till Järva – Bergshamra – Ulriksdal och norrut mot Sörentorp – Sollentuna. 

 

 


