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Nytt scenhus för Cirkus vid Hasselbacken, Detaljplaneförslag 
Del av Djurgården 1:1 inom Södra Djurgården. S-Dp 2008-22330-54  
 
Djurgårdens hembygdsförening (Dhf) har tagit del av ett detaljplaneförslag för nytt scenhus för Cirkus, 
daterat 2010-06-2, redovisat med plankarta med bestämmelser, plan- och genomförandebeskrivning 
samt ritningar, daterade 2010-05-04 och signerade WHITE. Vidare ingår i samrådsmaterialet en enkel 
modell samt ett antal illustrationsskisser.  

Planförslaget har upprättats kring en ny scen som avses kunna ta emot c:a 700 åskådare. Den skall göra 
det möjligt att ha publik verksamhet under de ofta månadslånga ställtiderna mellan föreställningarna på 
den befintliga scenen (Nordens största, med plats för c:a 1500 åskådare). De båda scenerna, som avses 
få gemensam entré och delvis gemensamma foyéer, toaletter och övriga publikutrymmen, kan även 
komma att användas samtidigt. 

Det nya scenhuset har placerats i omedelbar anslutning till ursprungliga Cirkus vid den  
byggnadsminnesförklarade 1890-talsbyggnadens nordvästra hörn och skild därifrån med en smal glasad 
länk. En ny rätvinkligt utformad entrébyggnad, gemensam för båda scenerna, vetter ut mot den 
ursprungliga entréplatsen i Hazeliusbacken, där den i sen tid tillkomna, halvrunda entrébyggnaden 
rivits. Scenhuset har givits en från huvudbyggnaden avvikande, rundad form, funktionellt motiverad 
genom att den i sin övre del utgör bakre begränsningsvägg av den nya scenens auditorium. Denna övre 
del av fasaden mot Hasselbacken och entréplatsen är helt sluten, medan byggnaden i sin nedre del, 
innehållande den under det lutande auditoriet belägna foyén, har  glasats upp. Gestaltningen innebär att 
nytillskottet får en egen och innehållsligt begriplig karaktär, som genom omsorgsfull detaljering och 
genomtänkt materialval bör kunna utgöra ett spännande tillskott till miljön kring Hasselbacks- och 
Cirkusentréerna, berikad av en påtaglig närvaro av byggnadsminnet, den vackra1890-talsbyggnaden. 
Detta förutsätter emellertid att den i handlingarna beskrivna genomsikten genom foyé och länkbyggnad 
kan förverkligas, något som ställer stora krav på  berörda fasaders glasning liksom på omsorgsfulla 
studier av såväl dagsljus- som elbelysning av den ursprungliga cirkusbyggnadens västfasad.  

Några påpekanden: 1) Den ökade och tidvis mycket stora publiktillströmningen till och från de båda 
scenerna och Hasselbackens hotell, restauranger och konferensrum, alla utnyttjande Hazeliusbackens 
begränsade gaturum, kräver ett noggrant studium av gångvägar och fordonsrörelser, inte minst tillfarter 
och uppställningsplatser för bussar och taxibilar. 2) Den transformatorstation som förutsätts rivas är en 
av Stockholms allra äldsta, dock flera gånger ombyggd, Dess antikvariska värde motiverar ändå en 
noggrann dokumentation före rivningen.  3) Slutligen: Ett planförslag av detta slag blir naturligen till 
stora delar en granskning av den byggnad som föranlett planens upprättande. Som framgår av vår 
skrivning menar vi i det fall planen fastställes och projektet avses fullföljas att projekteringen måste 
genomföras med de syften och den omsorg som redovisats i handlingar och vid plansamråd, något som 
inte kan säkerställas enbart med stöd av en fastställd detaljplan. Bygglovsprövningen av förslaget blir 
därför av avgörande betydelse.  

Djurgårdens hembygdsförening tillstyrker planförslaget men förutsätter att föreningen kommer att ges 
tillfälle att följa den fortsatta projekteringen.  

 

 
Agneta Lundström    Joen Sachs 
ordförande 


