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hållning, konservatism när det gäller 
brukningsmetoder och redskap var ty-
piska. De allt mindre gårdarna skulle 
föda stora familjer, barnen var många, 
även äldre generationer skulle ha sin 
del av kakan. Lösningen blev 

I Siljanssocknarna rådde nöd,  ibland 
även hungersnöd, överbefolkning, 
kvinnoöverskott, arvsregler som ledde 
till att hemman kunde klyvas praktiskt 
taget hur långt som helst. Effekterna 
blev inte sällan absurda. Dålig djur-

hoff sven hedlund  

Var det dalkarlar Bellman hörde från 
skogens glesa kamrar, och som han 
berättar om i Fjäriln vingad? ” --- än 
från den graniten hamrar än från yx 
i björk och tall”.

Omöjligt är det inte, dalkarlar gick 
på herrarbete redan på 1500-talet. Först 
till Falu gruva, senare mot Bergslagen, 
Stockholm, Mälardalen och andra trak-
ter. När slott, herresäten och industrier 
skulle byggas och anläggas var det 
ofta arbetslag med dalkarlar och kul-
lor som gjorde jobben.

De herrarbetande kullorna är kän-
da från 1600-talet och därmed inleddes 
den största rörligheten i Sveriges land. 
Kullorna sökte sig ut över hela Sverige. 
I hårkullornas tid gick de i hela Nor-
den, i Ryssland, Baltikum, Tyskland, 
Frankrike, England och Skottland. Att 
dalkarlar och kullor även fanns på 
Haga, och på andra kungliga slott, är 
därför ingen märkvärdighet. Varför 
lämnade man sin älskade hembygd? 
Och varför i långt högre grad än från 
Småland, Värmland och de norrländ-
ska bygderna? Fanns det hos Dalfolket 
någon slags äventyrslystnad? Eller var 
förutsättningarna sådana att det var det 
enda alternativet till svält och armod?

Även Dalfolk syntes på Haga

 
 
 
 
 

 

 
 

 

För mycket skräp i parken!
Varför städas det inte i våra par-
ker? Frågan är tyvärr fel ställd. 
Man bör i stället fråga: Varför 
skräpar man ner i våra parker? 
För det är inte brist på städning 
och papperskorgar som gör att 
det är så skräpigt i parkerna. Det 
beror i stället på dem som inte 
har viljan att bära sitt skräp till 
en papperskorg eller hem till den 
egna soptunnan. Varje morgon 
städas Hagaparken och kostna-
derna för städning och tömning 
av tunnor och papperskorgar 
uppgår till 700.000 kr per år.

Vi ser att användningen av 
parkerna för umgänge och av-

koppling stadigt ökar, på gott 
och på ont. Alla besökare önskar 
sig en park ren från klotter och 
skräp. Låt oss för allas trevnad 
gemensamt verka för att hålla 
våra parker rena! Ser vi någon 
som tappar, slänger eller glöm-
mer skräp kan vi gärna påminna 
om att det finns papperskorgar.

Vi som står för städningen i 
Hagaparken ser fram emot en 
vår och sommar utan lattemug-
gar, glasspapper och engångs-
grillar på gräsmattorna.

Gunnar Björkman,
parkchef, Kungl. Djurgårds-

förvaltningen.

Skräp! Vi hoppas slippa få se överfulla 
soptunnor och skräp på pelouserna i 
sommar! Foto Gunnar Björkman.

Dalkullor driver fram en vevslup. På 1840-talet etablerades båttypen som ett alternativ till roddar-
madamerna. Arbetet var ett av många som dalfolk kunde ta i Stockholmstrakten. Katarina kyrka i 
bakgrunden. Akvarell (något beskuren) av Fritz von Dardel 1849, Stockholms stadsmuseum.
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herrarbete, att söka arbete och 
utkomst där det fanns, hos herrarna. 
Med herrar menade man dem som 
hade ett arbete att erbjuda. Men inte 
enbart pengar för den som herrarbe-
tade, även familjen hemma skulle ha 
sin del av inkomsten.

Praktiskt taget alla med rötter i Da-
larna har släktingar som herrarbetat. 
Min mormor, Hoff Kerstin, gick till 
Gävle, tog en lastskuta till Stockholm 
för att där arbeta på bryggeri. Min 
mor, Hoff Signe, kom som 17-åring till 
Norra begravningsplatsen i Stockholm, 
nästan granne med Hagaparken. Som 
18-åring blev det Taxinge Näsby slott 
vid Gripsholmsviken i Södermanland 
under några år, därefter en herrskaps-
trädgård utanför Gävle. Kända brygge-
rikullor var Grudd Anna Andersdotter, 
mera känd som mor till konstnären 
Anders Zorn. Håx Kerstin Persdotter 
var en annan byggerikulla som kom 
att grunda en dynasti av starka kvin-
nor, en av dem i vår tid är operasång-
erskan (Håx) Kjerstin Dellert.

da lku llor na på h aga

I räkenskaper för Haga möter vi för-
sta gången Dalkullorna. Kullors arbete 
speglas inte alltid i räkenskapsböcker. 
Här och där var det trädgårdsmästa-
ren som hade ansvar för kullornas 
verksamhet och för den arbetskraft 
han behövde. Och därmed försvann 
möjligheten att följa kullorna i spåren, 
även om man på annat sätt vet att kul-
lorna var där. 

Från 1814 kan vi följa Dalkullor på 
Haga och flera år därefter. Därmed inte 

sagt att 1814 är det första året för kul-
lor. 1820 är ett intressant år, då kvitte-
rade kullorna sin lön med hemgårdens 
bomärken. Vi vet också vilka arbets-
uppgifter som var trädgårdskullornas, 
det eviga; räfsning av löv, grävning 
av köksträdgård, kanthuggning och 
krattning av gångar, rensning, höbärg-
ning, potatisupptagning, parkstädning, 

skörd av rotfrukter o.s.v. För trädgårds-
kullorna på Norra begravningsplatsen, 
invigd av dalasonen Johan Olof Wal-
lin 1827, på andra sidan vägen in mot 
Stockholm, var arbetsuppgifterna un-
gefär desamma, men även skötsel av 
gravar, vattning och ständigt arbete 
med de oändliga häckarna och kriget 
mot mossa.

Vad åt kullorna? Samma som hem-
ma, en enkel, enformig spis. Gröt, 
tunnbröd, salt strömming och pota-
tis. Kullorna på Haga längtade säkert 
hem, kanske sjöng de även någon av 
de sånger som frammanade hembyg-
dens ljuvligheter. En sång som jag vet 
förekom bland kullor långt hemifrån 
slutar med orden: ”jag varit glad men 
icke här ty detta ej min hembygd är, 
vid Siljan är mitt hem.”

va n dr a m i l ef t er m i l

Hur kom man till Stockholm och Ha-
gaparken, hur fick man kontakt för ett 
arbete? För en fattig kulla fanns det 
bara ett sätt, att gå, oftast barfota, för 
att spara på de dyrbara skorna. I bästa 
fall gick man fem mil om dagen. De 
följde stigar och leder väl intrampade 
och kända. 

På vårarna, i slutet av april, drog 
stora skaror iväg. Efter gudstjänster i 
hemsocknens kyrka möttes man un-

Trädgårdskullor och drängar på väg att vattna trädgården i Farsta slott i Gustavsberg. Dalfolk 
arbetade i många trädgårdar och på kyrkogårdar runt Sverige. På Norra kyrkogården nära Haga 
arbetade tidvis upp till 260 kullor.

I räkenskaperna för Haga lustslott och trädgård nämns ofta dalfolk. Här har fem kullor och 
en dalkarl kvitterat ersättning för gjorda dagsverken under juni månad 1820. De var inte skriv-
kunniga utan signerade med sina bomärken: Täckt Anna Hansdotter, Nygårds Brita Danielsdotter, 
Ullvi Brita Andersdotter, Nygårds Anna Hansdotter, Nygårds Anna Danielsdotter och Adolf 
Hofflander. Slottsarkivet Stockholm.
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der vinter och vårvinter och fick reda 
på vilka som skulle gå och när. Det 
förekom att en större grupp hade avta-
lat med en forbonde som körde deras 
matsäcksskrin och skinnsäck. Ibland 
kunde det finnas en eller flera spel-
män i gruppen och det underlättade 
förstås vandringen och bedövade sor-
gen eller vemodet att behöva lämna far 
och mor, de gamla, syskonen och vän-
ner, kanske en käresta. 

Många hade avtalat om ett arbete i 
Stockholm. Eller en viss kulla hade lo-
vat arbetsgivaren att nästa vår ha med 
sig det antal kullor som han behövde. 
Dåtidens Haga norra var ett slags ar-
betsförmedling. Den som sökte en el-
ler flera kullor, eller dalkarlar för den 
delen, gick till den plats dit dalfolket 
kom och så hittade man varandra. Där 
skiljdes man ofta från sina kamrater 
från hembyn, eller från nyvunna vän-
ner från vandringen. 

Inte sällan var man överens om 
när marschen hem skulle gå, då möt-
tes man återigen. När alla hade kom-
mit den dagen stämde spelmannen, 
eller spelmännen, sina fioler och tog 
i med Rättvikarnas gånglåt, Bevärings-
marsch från Leksand eller någon an-
nan låt som gjorde vandringen lättare. 
Efter ungefär en vecka såg man åter 
sin hemsockens kyrkspira. Man var 
hemma.

ku ngl igt her r sk a p

På Drottningholm arbetade 1912 Maria 
Lind från Leksand. Hon kallade den 
kungliga familjen för herrskapet och 
föreföll ha en avspänd relation till de 
kungliga. När drottning Victoria fyllde 
50 år fick Maria Lind ett signerat por-
trätt. På Fridhem vid Bråviken, som-
marställe för Prins Carl och Prinsessan 
Ingeborg, med barnen Märta, Astrid 
och Carl, arbetade två trädgårdskul-
lor från Tällberg. Leksand, Nis Anna 
Karlsson och Hed Frida sommaren 
1910, kanske under flera år.

Kullorna  tog arbeten som vi i dag 
knappast skulle reflektera över, vid 
gruvor, sågverk, ammunitionsfabriker, 
stearinljusfabriker, att blanda och bära 
murbruk och tegel på byggarbetsplat-
ser, tvätteriarbete i Mälarens isvakar, 
på bryggerier och mycket annat. 

Kullorna var kända för arbetsför-
måga, plikttrohet, gott humör och ut-
hållighet, de var lojala och ansvarsful-
la. Dalkullornas goda rykte lever än.

Hoff Sven Hedlund, 
Leksand,  

folklivsforskare och folkbildare.

h ä l s a n s  s t i g 
går runt Brunns-
viken, anlagd på 
initiativ av Hjärt-
Lungfonden. Det 
är den första av 
numera många 
hundra liknande 
fotleder i Sverige. 
1997 invigdes den 

12 kilometer långa slingan av kungen, 
som tidigt insett behovet av vardags-
motion. Gustav III hade en vision av 
en sammanhängande park runt hela 
sjön. Piper anlade promenadstigar. 1910 
skrevs det in i stadsplanen att Bellevue 
skulle vara ett område för rekreation.

I Hjärt-Lungfondens undersökning-
ar visar det sig att över 40 procent av 
dem som promenerar här har högsko-
leutbildning. Det gäller både infödda 
och invandrare. Det är klart över ge-
nomsnittet i befolkningen, men lätt 
att förklara genom närheten till Stock-
holms universitet och Tekniska hög-
skolan. Det är människor i åldern 40 
till 70 år, som gillar att promenera året 
om och framför allt kvinnor. Men även 
männen känner i hög grad till Hälsans 
stig (65 procent), där man motionerar 
på sina egna villkor. 

Många har det som sin bästa akti-
vitet på helgen, andra utnyttjar stigen 
regelbundet. Jag ser skidåkare, cyklis-
ter och barnvagnar fara fram på vägen 
när jag är ute och joggar. Kondition är 
ju som mjölken en färskvara. Kroppen 
måste få sitt underhåll och det sker 
enklast med fysisk aktivitet i samman-
lagt en halvtimme varje dag.

Vi vet inte hur många som utnyttjar 
Hälsans stig. Det vore önskvärt med en 
studie om det och gärna även bättre 
reklam samt framkomlighet. I dag kan 
inte personer med rullatorer, i rullstol 
eller med vissa funktionsnedsättningar 
ta sig runt sjön. Det är diskriminerande! 
De ansvariga för det är Solna kommun, 
Fastighetsverket och Stockholms stad.

Inflyttningen av Victoria och hen-
nes Daniel på Haga slott medför att 
Hälsans stig får en ny sträckning. En 
2,7 meter bred väg anläggs utmed vatt-
net och i juni 2010 ska konstruktionen 
vara klar. I Hagabladet 4/2009 finns en 
karta  som visar begränsningarna.

Hjärt-Lungfonden var den organi-
sation som tog konceptet Hälsans stig 
till Sverige. Kommunen köper varu-
märke och skyltar och ansvarar för att 
stigen är framkomlig. Själva begreppet 

hälsa grundar sig på den vetenskapliga 
forskningen, som otvetydigt visar att 
fysisk aktivitet förebygger en mängd 
vanliga folksjukdomar. Evidens finns 
samlad på www.fyss.se och i den po-
pulärvetenskapliga boken ”Ordination: 
Motion”, som finns att köpa på Apote-
ket och i bokhandeln.

I dag visar statistiken från SCB att 
svensken i gemen blir tjockare. Det 
hänger ihop med ökat stillasittande, 
ätandet och drickandet av mer energi, 
än man gör av med. Mer än 50 kilo 
snacks och godis äter man varje år. 
Sockrade drycker är billigare än vatten 
på flaska. I snitt dricker vi 84 liter läsk 
per år. Drygt tre timmar sitter vi fram-
för TV:n varje dag. Ny forskning visar 
att stillasittande, oberoende av övrig 
fysisk aktivitet, ökar risken för sjuk-
dom och för tidig död. Mer än hälften 
av alla män är överviktiga eller feta.

Vi bör se dagliga promenader och 
andra attraktiva motionsformer som 
livsviktiga. Föreningen Haga-Brunns-
vikens vänner kommer snart att se till 
att det finns en folder som visar vägen 
till kulturen och naturen i parken. Re-
dan nu kan du få en guidad visning i 
din mobil genom att gå in på www.
guidetome.com/sv/guide/1006.

Det är både samhällets och den en-
skildes ansvar att ta vara på de under-
bara omgivningarna i vår närhet. Här 
finns inspiration och ökad livskvalitet 
att hämta. Kom ut så ses vi på Hälsans 
stig!

Peter Lamming, 
folkhälsoexpert, joggingledare på 

Friskis &Svettis samt styrelseledamot i 
Haga-Brunnsvikens vänner.

Gå varje dag!
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söndagen den 30 maj 2010

Med Hagadagen vill vi göra be-
sökare medvetna om Hagaparkens 
fantastiska natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden. Samtidigt som själen 
får sitt lär man sig vårda och värna 
parken, det är tanken. Dagen fylls av 
vandringar, föreläsningar, scenfram-
trädanden, verkstäder för barnen och 
små historiska berättelser.

I år har vi valt att berätta om dem 
som arbetat i Hagaparken. Parken 
har inte bara kungar och trubadurer. 
Från Dalarna vandrade kullor varje 
sommar ned för att arbeta. Uppvis-
ningen med folkdanser äger rum på 
pelousen (stora gräsmattan framför 
Koppartältet).

Brunnsvikens vatten binds ihop 
av vår eldrivna båt som kommer att 
gå mellan bryggorna vid Bergianska, 
Brunnsvikens kanotklubb, Stallmäs-
taregården och Vasaslätten (eller Fjä-
rilshuset). Båten tar bara 12 personer 
men har Du tur så kommer Du med. 
Om Du är vid Bellevue och vill kom-
ma till Gustav III:s paviljong och kus-
ken har platser kvar i sin vagn kan 
du bli körd dit. Det finns också en 
liten tur med häst och vagn för barn-
en runt Koppartälten. 

Är Du nyfiken på Hagas natur, 
kultur och Brunnsvikens vatten så 
följ med på några av vandringarna. 
Du kan gå med Bellman, bli guidad 
till slottsgrunden, lära om träden, få 
veta hur man sköter en gustaviansk 
park, Brunnsvikens vatten och vad 
som har hänt i Bellevueparken nu 
när Norra länken byggs. Vissa turer 
har avgift, andra inte. I Koppartältens 
föreläsningssal kan Du lära mer om 
Brunnsvikens vatten, hur Hagas slott 
ser/har sett ut och om hur man duka-
de upp de kungliga måltiderna med 
mat till fest och vardag. 

Haga Parkmuseum har öppet och 
Gustav III:s paviljong har en special-
visning. I tälten på grusplan framför 
Koppartälten kan barnen bygga egna 
fjärilar, bli målade som en 1700-tals 
dam/herre och låt teckningarna be-
rätta hur du ser på miljön i världen. 

På scenen uppe vid Koppartälten 
kommer Life of Bellman att repetera 
några akter ur sin föreställning. Vi 
kommer också få uppleva Cirkus Cir-
körs spännande konster på gruset eller 
pelousen. Kanske kommer vi också att 
skrämmas av knallarna när 2:a Livgar-
det som spelar upp den krigiska Puu-
mala-incidenten på pelousen.

Ändringar i programmet kan 
komma att ske. Mer information finns 
i tältet bredvid Koppartälten. Vi ses i 
parken på Hagadagen!

Märtha Angert Lilliestråle 

Nere vid Brunnsvikens strand 
arbetade andra för att spränga ut 
Klippan och bygga ett vattenupp-
fordringsverk som skulle ge vatten 
åt Gustav III:s hästar i det planerade 
stallet på höjden. Hur tänkte man när 
man planerade det som i dag kallas 
Grottan? En saga om Bergakungen 
berättas för de allra minsta och får 
dem att förlora sig i fantasins värld.

Bellman och hans vänner intar 
Gustav III:s sommarmatsal, Ekotemp-
let, för att förlusta sig till harpans spel 
och dans. I partytältet vid Gustav 
III:s paviljong kan Du köpa en måltid 
och slå Dig ned i gräset och njuta. 

Arrangörer: 
Haga-Brunnsvikens vänner,
Ståthållarämbetet, Solna stad

Koppartälten,  
scenen

Pelousen
Grottöppningen

Haga Forum

Bergianska,
Victoriahuset

T-bana
universitetet

Haga slott

Ekotemplet

Kanotklubben

Stallmästaregården

Bellevue, tågbron

Fjärilshuset

Bergshamra

Serveringar, 
se kartan.

Slottsgrunden
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scen en v i d koppa rtä lt en

11.30  Nyckelharpa – Kulturskolan 
ledd av Erik Rydvall.

12.00  Invigning 
Samuel Trygger inleder med 
”Menuett på Haga”. Därefter 
några ord av arrangörerna 
Haga-Brunnsvikens vänner, 
Ståthållarämbetet och Solna stad. 
Bellman kommer till oss genom 
trubaduren Bengt Jonshult. 
Operasångerskan tillika dagens 
conferencier Jeanette Bjurling får 
Haga att skimra. 2:a Livgardet 
skjuter öppningssalut och invig-
ningen avslutas med sång av den 
väldiga Cantemuskören, dirige-
rad av Göran och Sofia Staxäng.

u n der h å l l n i ng

13.15  Puumala-incidenten – 2:a 
Livgardet, på pelousen.

13.30  Cirkus Cirkör – på pelousen.
14.30  Life of Bellman – på scenen.

gu i da de va n dr i nga r

Utgår från Koppartälten:
13.00  Med Bellman och Gustav III 

i Hagaparken – Bengt Jonshult. 
Avgift.

13.00  Trädvandring för hela famil-
jen – Nina Nyqvist. Från 5 år och 
uppåt.

14.00  Från Gustav III:s slottsdröm 
till Teater i Haga i slottsgrun-
den – Marit Skoglund och Bobo 
Lundén. Avgift.

13.00–14.00  Hur står det till med 
Brunnsvikens vatten? – Christer 
Lännergren.

13.00  Naturen på Haga, hur man 
sköter en gustaviansk park – Lars 
Gunnar Bråvander. Avgift.

15.00  I Linnés fotspår – Camilla 
Olsson och Helena Gustafsson 
berättar för barn.

Samling i Bellevueparken:
14.30  Restaureringen av Bellevue-

parken och hur Norra länken har 
påverkat den – Christina Bengts-
son, Lars Bjerin, Britt Mattsson, 
Richard Murray och Jana Zupanc. 
Vid järnvägsviadukten. Se vidare 
sista sidan!

för el ä sn i nga r

Mellersta Koppartältet, på gaveln. 
Avgift 30 kr.
13.00–14.30  Mat till fest & vardag i 

1700-talets Haga – Åke Livstedt.

14.30–15.15  Haga slott, kunglig 
bostad från Gustav IV Adolf till 
Victoria – Ingrid Sjöström.

15.15–16.00  Brunnsvikens vatten, 
tjänligt för najader? – Christer 
Lännergren.

v er k sta d för ba r n en

Vid Koppartälten. Mindre avgift.
Fjärilsverkstad & ögonmasker – 

Katrin Rosemaysdotter. För hela 
familjen.

Bli sminkad som en hovdam/herre – 
Medlemmar från Gustavs skål.

Visualisera Dina tankar om miljön 
genom konsten – Tellus Art.

v isn i nga r och t e at er

12.00, 13.00, 14.00, 15.00  Gustav 
III:s paviljong. Extra visningar för 
Hagadagen. Avgift.

11.00 –17.00  Haga Parkmuseum 
”Folknöjen i Haga”. Fri entré.

16.00  Teater i Haga. ”Mirandas 
saga”. Premiär! Från 6 år. Vid 
slottsgrunden. 

h istor i a,  m usi k och saga

13.00  Grottbergets hemligheter, 
visioner om strömmande vatten  
– Christian Laine. Vid grottan 
mittemot Gustav III:s paviljong. 

14.00  Dalfolket i Hagaparken – Hoff 
Sven Hedlund, Leksand, och 
Moritz Weiss med folkdanslaget 
Skördegillet. På pelousen.

14.00  Saga om Bergakungen – Ju-
lian Vigil. Vid grottan.

ekot em pl et

13.00–16.00  Bellman och hans vän-
ner har sökt sig till Ekotemplet för 
en frukost. Beställ en matkorg 
från partytältet intill och slå dig 
ner i gräset.

13.30–14.00 Sång, flöjt och harpa – 
Caroline Gentele, Malou Meilink 
och Ingegerd Fredlund

14.00 och 15.00  Det magiska mötet 
mellan harpans klang och dansen 
– Ingegerd Fredlund, Sara Fon-
seca och Kerstin Abrahamsson.

bergi a nsk a t r ä dgå r den

11.30 och 13.00  Guidad vandring 
– Ulla Tandberg, Bergianska 
trädgårdens vänner och Kerstin 
Kustås, botanist. Utgår från bryg-
gan vid Victoriahuset.

bru n nsv i k ens k a not k lu bb 
10.00–16.00  Prova-på-paddling 

h ä st och vagn

Körning går från Bellevueparken till 
Gustav III:s paviljong och till-
baka. Körning runt Koppartälten 
för barnen. Avgift.

båt på bru n nsv i k en

11.00–16.00  Rundtur på Brunnsvi-
ken – Turen går mellan Stallmäs-
targården (kl 11), Kanotklubben, 
Bergianska trädgården, Vasaslät-
ten (ev. Fjärilshusets brygga) och 
tar ca 1 timme. Avgångstider 
anges senare. 

Koppartälten med pelousen. Här finns scenen med uppträdanden och tal. Foto Elliot Elliot.
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hagaparken är vacker oavsett årstid 
men jag undrar ändå om den inte är 
som vackrast nu om våren. Vi gläds 
med kronprinsessparet som skall flytta 
till Hagaparken och öppna upp Haga 
slott. Haga-Brunnsvikens vänner får 
hela tiden e-post, påringningar, brev 
och muntliga frågor om hur det kom-
mer att bli när kronprinsessparet flyt-
tar in. Parken engagerar.

Många anser det mycket positivt, 
de förstår att parken kommer att tas 
om hand och underhållas bättre. Att 
buslivet och klottret i slottsgrunden 
kommer att upphöra och att vakterna 
kanske gör att man inte är så rädd att 
besöka parken även när det mörkt. 
Men inte minst kanske vi lär oss att 
inte skräpa ned. 

Visste Du att Djurgårdsförvaltning-
en varje dag får ta hand om dubbelt 

så mycket skräp i Haga som på Ulriks-
dal eller Södra Djurgården (se Gunnar 
Björkmans funderingar på förstasidan).

Andra är inte lika positiva till flyt-
ten. De tycker att det nya staketet vid 
Haga slott är fult och att det slingrar sig 
för mycket, speciellt vid Ekotemplet. 
De oroar sig för att träd har fällts, att 
nyplanteringarna inte stämmer med de 
engelska parkidealen (se vidare texten 
nedan) och att transporterna till slottet 
blir många. De vill även kunna besöka 
udden kring Sångar prinsens monu-
ment (prins Gustaf, kompositören till 
”Sjung om studentens lyckliga dar”) 
som nu kommer att ligga innanför av-
spärrningarna. 

Men besökarna kompenseras till en 
del med en nyanlagd strandpromenad 
där det tidigare endast funnits en smal, 
spontanupptrampad stig. När kungen 

var liten hade han och systrarna till-
gång till stranden. Det avstår kronprin-
sessparet från. 

Förändringar oroar alltid. Promena-
den förbi slottet har alltid var uppskat-
tad. Kanske den faktiska förlusten av 
yta inte är den väsentliga. Tidigare var 
alla som besökte parken där på lika 
villkor. Nu kanske många känner sig 
som gäster i någon annans trädgård. 

Föreningen har en fortlöpande dia-
log med Ståthållarämbetet om arbete-
na vid Haga slott. Och det är viktigt att 
vi framför alla de synpunkter vi får in 
från våra medlemmar, från kulturhisto-
riker och från andra besökare. Det är 
föreningens uppgift. 

Märtha Angert Lilliestråle, 
ordförande,  

Haga-Brunnsvikens vänner

Ny växtlighet planeras vid Haga slott. 
Programmet beskrivs på följande sätt i 
ett pressmeddelande från hovet:

planteringar vid haga slott

Nu planteras lind, idegran, jas-
min, olikfärgade rhododendron och 
lila syrén i Hagaparken. Planteringarna 
ska både försköna parken och skapa 
insynsskydd för Kronprinsessparet vid 
Haga slott.

Hagaparken är känd för sitt böl-
jande, engelska parklandskap och ska-
pades av Gustav III under 1700-talets 
andra hälft. De nya planteringarna 
följer de planritningar och skrivelser 
som finns bevarade från Hagaparkens 
tillkomst. Det genomgående är lövfäl-
lande träd med inslag av barr i form av 
idegran och tall. Det ska se naturligt ut 
fast människan har varit där.

Utmed strandpromenaden sätts 
formklippta idegranar, så kallade la-
meller. Det innebär att när man pro-
menerar åt ena hållet ser man att la-
mellerna är separat planterade buskar. 
Vänder man och promenerar tillbaka 
ger lamellerna intryck av att vara en 
tät häck. Denna synvilla är typisk för 
engelska parker och i linje med Haga-
parkens historia. 

Runt Ekotemplet återskapas origi-
nalstigarna från Gustav III:s tid. På så 
sätt får besökarna möjlighet att prome-
nera till templet på det sätt som var 
tänkt från början.

Med engelsk park menas en park 

med mjuka och naturliga former på träd, 
växtlighet och stigar. Räta linjer undviks, 
stigar dras i mjuka bukter för att fram-
häva planteringar och byggnader.” 

Pressmeddelandet redogör för de om-
fattande nyplanteringar som nu görs 
framför Haga slott. Meddelandet är 
en smula oklart och har misstolkats. 
Många har fått intrycket att man föl-
jer detaljerade ritningar och återskapar 
den engelska parken. Något sådant 
material finns inte; det som kan stude-
ras är ritningar för andra engelska par-
ker och Pipers generalplan för Haga.  

När parken skapades på 1780-talet 
fanns inte heller Haga slott. Det bygg-
des först 1802–05, för Gustav III:s son 
Gustav IV Adolf. Parken framför det 
nybyggda slottet såg också annorlun-
da ut och hade en liten arkipelag av 
öar, som tyvärr försvann när Ålkistan 
sprängdes 1863 och vattnet sänktes. 

Det finns bilder och arkivmaterial 
från 1800-talet som visar parken både 
före och efter sjösänkningen men även 
på tidstypiska lösningar för att plantera 
på den nyvunna marken. Dessa plan-
teringar kan ha en viss likhet med det 
som nu genomförs men skiljer sig av-
sevärt från Pipers ideal.

När den nysatta växtligheten tar 
form och slår ut i blad och blom får 
vi se vilken sorts park som skapats – 
kanske en modern komposition på tra-
ditionens grund?     I.S.

”
Planteringar vid Haga slott

Förändringar i parken engagerar

Utifrån dagböcker, brev och dokument berättar Landell om 
kungens storstilade slottsplaner i Hagaparken i Stockholm.

isbn 978 91 7331 311 7 
Inb. • 237 sidor • Ill. i färg och sv-v.

260 kr (inkl. moms och frakt)

Nils-Erik Landell 
Gustaf III och det ofullbordade 

slottet

Beställ boken direkt från förlaget: 
ellinor.olander@carlssonbokforlag.se

Utifrån dagböcker, brev och dokument 
berättar Landell om kungens storstilade 

slottsplaner i Hagaparken.Utifrån dagböcker, brev och dokument berättar Landell om 
kungens storstilade slottsplaner i Hagaparken i Stockholm.

isbn 978 91 7331 311 7 
Inb. • 237 sidor • Ill. i färg och sv-v.

260 kr (inkl. moms och frakt)

Nils-Erik Landell 
Gustaf III och det ofullbordade 

slottet

Beställ boken direkt från förlaget: 
ellinor.olander@carlssonbokforlag.se

Telefon: 08–33 48 44
hagaforum@profilrestauranger.se
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Många kvinnliga kungligheter 
har bott på Haga slott, men hur 

många av dem var kronprinsessor? 
Gustav IV Adolfs små barn, som slot-
tet byggdes för, var endast prinsessor, 
deras mor Fredrika drottning. Karl Jo-
hans Desirée besökte slottet som has-
tigast under sin korta tid i Sverige som 
kronprinsessa 1810. Den första kron-
prinsessan som bott längre tid i slottet 
var hennes svärdotter, Josefina.

Ståthållaren på Haga fick 1822 be-
sked om att ”Sveriges och Norges till-
kommande kronprinsessa genast ef-
ter sin ankomst till riket skulle vistas 
några dagar på Haga slott” före det 
högtidliga intåget i Stockholm. Slottet 
skulle därför iordningsställas och vara 
klart senast 10 juni 1823. Det var kron-
prins Oskars tillkommande brud, den 
16-åriga Josefina av Leuchtenburg, som 
skulle få sina första intryck av Sverige 
på Haga, där Oskar trivdes så väl.

Karl XIV Johan hade valt ut Jose-
fina som ett lämpligt parti, inte minst 
därför att familjen var mycket förmö-
gen. Oskar spjärnade emot, men när 
han till sist gick med på att träffa Jose-
fina blev han djupt förälskad. Josefina 
var dotter till Eugène de Beauharnais, 
vars mor i sitt andra äktenskap blev 

Napoleons kejsarinna. Efter Na-
poleons fall flyttade Josefinas 
familj till moderns hemland 
Bayern, där de fick fursten-
dömet Leuchtenberg.

Josefina och Oskar 
bodde efter sitt bröllop på 
Stockholms slott men be-
sökte ofta Haga slott som-
martid, särskilt sedan de fått 
barn. De fick fyra söner och 
en dotter under åren 1826–31. 
Den andre sonen, Gustav, 
föddes på Haga 1827. Dottern 
Eugenie har i fina teckningar 
skildrat familjelivet med promena-
der och kälkåkning i parken. 

Oskar genomförde stora föränd-
ringar i inredningen i Haga slott och 
i Hagapaviljongen, där man vanligen 
intog måltiderna. Det berättas att Jo-
sefina åkte den korta vägen mellan 
byggnaderna i vagn. Hovdamerna fick 
gå, men för att skydda deras fina si-
denskor från vägens damm och lera 
lade man ut träspänger.

Josefina startade Sällskapet för in-
hemsk silkesmaskodling 1830. Från 
1836 anlades en mullbärsträdsodling i 
Bellevue, på den skyddade sydsidan 
av kullen där Sparres träslott ligger 

(bakom Sveaplan). Varken träden eller 
silkesmaskarna trivdes, men försöken 
pågick till långt in på 1880-talet. 

Josefina var förtjust i fåglar och på 
Haga höll hon en mängd olika fjäder-
fän, både burfåglar och fritt simmande 
svanar och andra vadare. En särskild 
sköterska var anställd för svanarna. 
Hennes lön och andra utgifter för fåg-
larna bokfördes under rubriken ”Drott-
ningens fåglar”. På 1860-talet hette skö-
terskan Christina Stålhult. Stora mäng-
der canariefrö, hampfrö, hirschfrö och 
raps köptes in, liksom ved för att ge 
värme till de mer exotiska fåglarna på 
vintern. Räkenskaperna berättar ock-
så om att burar lagas och förses med 
fönster, staket runt dammar målas och 
att nya svanar införskaffas från Malmö 
när räven tagit ett par.

Efter Josefina har endast en kron-
prinsessa bott helt kort på Haga slott, 
Karl XV:s dotter Lovisa, men hon var 
dansk, inte svensk kronprinsessa. 
Då hon firade bröllopet med danske 
kronprinsen Christian Fredrik (Fred-
rik VIII) i Stockholm 1869 hölls några 
av middagarna på Haga, och en del 
gäster liksom kronprinsparet bodde 
på slottet, medan festmåltiderna ser-
verades i Gustav III:s paviljong, med 
fönsterdörrarna öppna ut mot parken.  

    I.S.

hagabladets hovreporter:

Kronprinsessa på Haga

Josefina, prinsessa av Leuchtenberg, målades 
1823, samma år som hon kom till Sverige för 
att gifta sig med kronprins Oskar. Porträttet 
målades av Joseph Steiler, berömd tysk porträtt-
målare. Han gjorde även ett pendangporträtt 
av kronprins Oskar, och de båda målningarna 
hänger i Bernadottegalleriet på Stockholms 
slott. Kung. Hovstaterna, foto Alexis Daflos. 

Kunglig lustpark
med storslagen historia

huvudredaktör Ingrid Sjöström 
foto Jens Lindhe

Haga
ett kungligt kulturarv
inbunden med skyddsomslag
format: 225x300 mm
antal sidor: 408
isbn: 978-91-85815-27-2
utgiven: november 2009
förlag: votum förlag

beställ på order@votumforlag.se. märk beställningen: hagavänner
gäller till och med 30/7 2010

HAGA – ETT KUNGLIGT KULTURARV har tillkommit genom ett samarbete 
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ADRESS F Ä LT

Bland de olika visioner som nu 
är aktuella för Bellevueparkens 

framtida gestaltning visar vi här ett av 
de mest långtgående förslagen. Det 
är utarbetat av Greger Carpelan och 
landskapsarkitekten Sture Koinberg, 
båda sedan länge väl förtrogna med 
Haga och Bellevue. Carpelan är bosatt 
i Bellevue sedan 1958, och känd som 
”gubben på kullen”, som genom sina 
överklaganden aktivt sökt motverka 
ingreppen i parken genom Norra länk-
en. Hans senaste överklagande an-
gående dagschaktet genom Bellevue 
ligger nu i Regeringsrätten.  

Carpelan/Koinberg framhåller i 
texten till förslaget att Bellevue är spe-
ciellt intressant eftersom det är den del 
av Gustav III:s och Fredrik Magnus Pi-
pers projekt för engelska parker kring 
Brunnsviken som kom närmast ett fär-
digställande, innan ägaren Carl Sparre 
och Gustav III dog, 1791 och 1792. Det 
vore möjligt att återskapa stora delar 
av denna engelska park i enlighet med 
Pipers tankar, även om man inte kan 
vrida klockan tillbaka helt. Brunnsvi-
kens vatten kan inte höjas till sin ur-
sprungliga nivå, de omgivande höga 
byggnaderna och Wenner-Gren Center 
kan inte rivas. Men i förslaget tänker 
man sig Värtabanan borttagen, liksom 
yngre vägdragningar, båtbryggor, fot-
bollsplan och mindre sentida byggna-
der. Genom planteringar ska utsikten 
mot störande byggnader och anlägg-
ningar i omgivningen så långt möjligt 
skymmas. Kontakten med vatten och 
stränder ska förstärkas.

Undan för undan kan därefter det 
ursprungliga slingrande vägnätet åter-
ställas, vegetationen gallras och kom-
pletteras och utsiktsplatser i Pipers 
anda lyftas fram och förses med tids-
typiska blickfång, lusthus eller deko-

rationer. Man tänker sig även att an-
lägga en liten sjö på gräsplanen bakom 
Sveaplans läroverk (Socialhögskolan), 
som en ersättning för sjön Ormträsket 
som fanns där Wenner-Gren Centers 
låga cirkelbyggnad nu ligger. Fotbolls-
planen kan på sikt flyttas till den s.k. 
bensinstationstomten, tidigare Gene-
ralsbacken,  där den får en skyddande 
omgivande ramp.

Förslaget, som färdigställdes under 
2009, har lämnats till Stadsbyggnads-
kontoret och till ett stort antal andra 
instanser och beslutsfattare. Förslaget 
kan visserligen tyckas orealistiskt, men 
det är ett tänkvärt inlägg i diskussio-
nen om Bellevues framtid, genom sin 
visualisering av en tentativ tolkning av 
Pipers vision.

Den plan som staden nu följer (se 
Hagabladet 4-09) vidareutvecklas av 
en ny konsult, Grontmij. Planen är en 
sammanvägning av de delvis motstri-
diga förutsättningarna. Den visar res-
pekt för det historiska, men accepterar 
sentida inslag och satsar på utveckling 
av parken för rekreation. Det blir in-
tressant att följa hur planens ambitio-
ner följs i det faktiska arbetet. I.S.

Drömmen om en fulländad engelsk park

BELLEVUE PÅ HAGADAGEN

Kom och lär dig mer om Bellevue!
Vilka är stadens planer för upprustning 

av parken? Hur påverkar Norra  
länken parken? Följ med på en vand-

ring genom parken.

Ciceroner:
Christina Bengtsson, landskaps-

arkitekt, Trafikkontoret
Lars Bjerin, Trafikverket, projekt-
ledare Norra länken vid Bellevue 

Britt Mattsson, Norrmalms
stadsdelsförvaltning  

Richard Murray, ordförande,
Förbundet Ekoparken

Jana Zupanc, landskapsarkitekt, 
Haga-Brunnsvikens vänner

Samling vid järnvägsviadukten vid 
Lögebodavägen kl. 14.30, 30 maj.

Så kan drömmen om Bellevue se ut: stränderna är helt fria från bryggor och båtar, Värtabanan är 
borta, en ny sjö anläggs på ängen bakom Sveaplan (bilden nere t.v.), gångstigarna återställs och 
vegetationen gallras och vårdas i F. M. Pipers anda. Ritningar av Sture Koinberg.

HAGA – BRUNNSVIKENS VÄNNER
Årsavgift 150 kronor. 

Familjemedlem, studerande upp till 25 år: 
75 kr. Föreningar och företag: 275 kr. 

Plusgiro: 428 37 57 – 5.

www.haga-brunnsviken.org


