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I dagsläget står de två Tullhusen, 

mellan vilka den tidigare lands-

vägen gick, som två monument 

utan funktion.  

   Det är nu hög tid att fastställa 

projekten för de 100 miljonerna 

som tilldelats Nationalstads-

parken. Övergripande insatser 

som minskar Bergshamraledens, 
Roslagsvägens och Ålkistans 
barriäreffekt är önskvärda.
 Andra åtgärder är bättre 

gångstigar runt Brunnsviken, för-

bättrad vattenkvalité, brygga ne-

danför Koppartälten och att 

stängslen vid stränderna tas bort.  

  Hagadagen äger rum den  

12 juni med drakflygning på 

pelousen och guidningar både i 

parken och av GIIIs paviljong. 

Föreställningen i Silvertältet kny-

ter an till CJV Almqvists 150 års 

jubileum. Hans släktingar hade 

kopplingar till flera projekt i Haga 

och i hans bok ”Drottningens 

Juvelsmycke” utspelar sig dra-

matiken både i Bellevue och 

Solna skog. Se vidare  

www.haga-brunnsviken.org. 

  Märtha Angert Lilliestråle 

  Ordförande 

Ordföranden har ordet 

Kära Medlemmar 

   Den 7 april kl 12.15 ses vi vid 

Årsmötet i KVA, Frescati, och ef-

terföljande seminariet ”Parkmiljö 

och långsiktig hälsa”.  

 Länge har vi drivit de gröna 

frågorna för att ekosystemen inte 

skall utarmas i staden och betydel-

sen av gröna boendemiljöer. Som 

det ser ut nu med planerna för 

Hagastaden blir Nationalstadspar-

ken med Brunnsviken en ersätt-

ning för bristerna i den planerade 

stadsbyggnadsmiljön.     

 I diskussionerna har vi önskat 

att Bellevueparken väst om Wen-

nergren Center planeras för bygg-

nader som rymmer idrottsaktivite-

ter även omklädesrum för de som 

vill ge sig ut på Brunnsviken vinter

- och sommartid. När Brunnsvi-

kens vatten blivit tillräckligt rent 

kan det tänkta badet i Bellevue-

parken bli verklighet.  

 Vägdragningen utanför Stall-

mästaregården är en annan viktig 

fråga, då området vid Tingshuset 

är oerhört bullerstört. Något som 

också diskuteras är hur den tidi-

gare stadsgränsen skall avläsas.  
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Gustaf III o revolutionen  
Av Gunnel Bergström  

Nyårsafton 1791 uppsöker  
Rysslands ambassadör greve  
Stackelberg kungen med ett brev 
från Katarina II om att de tillsam-
mans ska förhindra den franska 
revolutionära smittan att sprida sig. 
 Gustaf III hade inte svårt att 
identifiera sig med den franska 
monarken. Han visste att han själv 
löpte betydande risker, inte från en 
rasande pöbel utan från den  
upproriska svenska och hämndgi-
riga finska adeln.  

Läs hela artikeln på:  
www.haga-brunnsviken.org  

Antikens gudar på Haga  
Av Ingrid Sjöström 

I Gustav III:s paviljong på Haga 
ansvarade Louis Masreliez för den 
enastående vackra dekoren.  
Överallt på väggarna syns antikens 
gudar, som skulle karakterisera 
kungens dygder. Samma gudavärld 
möter man i ett hus i Gamla stan.  
Där var det en förmögen köpman 
som lät inreda sin exklusiva tre-
rummare. Masreliez och våningen 
presenteras i en nyutkommen bok, 
utgiven av Svenska akademien.  

Läs hela artikeln på:  
www.haga-brunnsviken.org  

Catarina Rydin  Ny ledning i Bergianska 

Foto: Privat 
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Parkmiljö o långsiktig hälsa 
Haga-Brunnsvikens Vänner, HBV, 

anordnar varje år ett seminarium med  

anknytning till dess verksamhet.  

Årets seminarium äger rum den 7 april i 

Kungliga Vetenskapsakademins, KVA,  

lokaler i Frescati .  

 Ämnena för vårseminarierna täcker ett 

brett spektrum, allt från humaniora,  

samhällsvetenskap och juridik till  

naturvetenskap och medicin. 

 Inbjudan har gått ut med Kallelsen till 

Årsmötet  

Läs om föredragshållarna på:  
www.haga-brunnsviken.org  
 

Ny ledning i Bergianska  

Den nya föreståndaren heter Catarina  

Rydin, docent och lektor vid Stockholms 

universitet, Institutionen för ekologi miljö och 

botanik. Hon tillträdde i slutet av 2015, och 

har redan tagit sig an planeringsfrågor - en 

trädgård måste fungera både i det korta och 

det långa perspektivet. Växter är levande 

material och förändringar är ständigt på 

gång. Det ska vara vackert både i dag och 

om flera år. Foto se sidan 1. 

Läs hela artikel på:  
www.haga-brunnsviken.org  
 

Noterat 
att det har utkommit flera intressanta böcker 

som varmt rekommenderas: 

  ”Den hemliga trädgården” av Ronny  

Ambjörnsson, professor i  Idéhistoria på 

Bonniers förlag 

  ”Mannen som planterade träd” av Jean 

Giono (1895 – 1970), översättning  Pontus 

Grate på Elisabeth Grate förlag 

  1000 år svensk arkitekturhistoria, 1000 – 

1800, 1800-2000 av Fredric Bedoir som in-

nehåller många vackra bilder av hus och fått 

mycket fin kritik 

  ”Trädens hemliga liv” Peter Wohlleben 

Norstedts förlag. 

att det i närheten av Hagaparken vid Järva 

krog öppnat ett nytt hotell med egen  

vinproduktion i hotellobbyn, The Winery 

Hotell. Väl värt ett besök under promenaden 

runt Brunnsviken. 

att ett besök på Olle Olsson Hagalund Museét, 

som ligger ca 10 minuters gångväg från Haga 

Norra grindar och är öppet onsdag och  

söndag 13.00 till 16.00, ger en skön känsla 

från förr med tavlor både från Hagalund och 

Hagaparken.            

Mindfulness i Hagaparken 
 - Naturen som kraftkälla 
 Av Bengt Rundquist 

Sverige har en unik lagstiftning med alle-

mansrätt och stor tillgång till orörd natur. 

Ändå minskar våra besök i skog och natur. 

Därför är det viktigt att vi återvänder till 

naturen och utökar vår vistelse där för att 

våra sinnen ska stimuleras.  

 Medveten närvaro - att vara här och nu - 

eller det vi kallar Mindfulness är ett sätt att 

träna upp denna förmåga, och Hagaparken 

erbjuder många möjligheter till detta. 

 Om vi vistas i skog och mark stimuleras 

alla de sinnen som varit livsavgörande för 

vår biologiska utveckling och överlevnad 

som art och som varit en förutsättning för 

att vi ska kunna fungera i bästa harmoni 

med vår omgivning.  

 Därför är det viktigt att vi, både barn 

och vuxna, återvänder till naturen och  

utökar vår vistelse där, för att våra sinnen 

inte ska utarmas. 

 När vi är närmare naturen och njuter av 

den, kommer vi också att förändra våra 

vanor för att vara i samklang och balans.  

Vi blir en del av naturen. Och något som vi 

är en del av, det vårdar och värnar vi och 

tar hand om.  

 Tidigare levde vi närmare naturen, och 

på dess villkor. Idag lever de flesta av oss i 

en urban stadsmiljö utan tillräcklig natur-

kontakt. Vart tog då förmågan vägen att 

med hjälp av våra fem sinnen njuta av  

naturen? Lyckligtvis går den att träna upp.  

 Mindfulness är ett sätt att träna upp denna 

förmåga. 

Forskning visar att vistelse i naturen: 

• Öppnar dina sinnen och befrämjar ett  

   socialt liv. 

• Har effekt på stress (hormonet kortisol 

minskar) 

• Produktionen av vårt måbrahormon  

oxytocin ökar 

• Sänker pulsen och blodtrycket 

• Ökar koncentrationsförmågan och  

kreativiteten 

• Motverkar depression och ångest 

• Förbättrar sömnkvaliteten och skapar  

sinnesro. 

 Avsluta sinnenas promenad med att samla 

upp dina tankar och upplevelser. Sätt dig 

gärna ner och fundera över hur du upplevt 

vandringen. Hur har turen varit för dig?  

Har du upptäckt något nytt hos dig. Har du 

fått några nya tankar eller upplevelser, som 

du vill dela med dig av till andra personer? 

Läs hela artikeln på:  

www.haga-brunnsviken.org 

Bok om Brunnsvikens östra sida  
För alla som intresserar sig för Brunnsvikens 
östra strand rekommenderas Anders Hedins 

bok Frescati- människor, husen och allt som 
hände.  
 ”Det är en hembygdsskildring som i 
djärva slingor och med outtröttligt spårsinne 
tar oss genom trakten i nordöstra Stock-
holm.” (Per Wästberg). 

Läs hela artikeln på:  

www.haga-brunnsviken.org 
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