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Bellevue har en svårbemästrad topografi med pittoreska egen-

skaper som särskilt uppskattades på 1700-talet. 1783 gav Gustav 

III parken sitt nuvarande namn och ett år senare tog Fredrik 

Magnus Piper fram en i dag förlorad generalplan med intentioner 

som förmodligen återfinns i en karta från 1809.  

 I artikeln ges en bild av områdets historia med hjälp av kartor 

och fotografier, från 1723 års ritning ”öfwer Sillpackaren Anders 

Walbergs Egor vid Roslags Tullen” till bilder från invigningen av 

den upprustade Bellevueparken 2014, där de synliga spåren av  

Kartan från 1775 har varit vägledande för restaureringen av Ruddammen vid Ulriksdals slott. 

Bellevueparken förr och nu 

bibehålla traditionen och kvali-
tén från Hagabladet samtidigt 
som vi skall börja kommunicera 
på ett nytt sätt. Vi tror att det 
kommer att gå bra. Det nya är 
att de längre artiklarna med in-
gresser i Haga-Brunnsviken 
Nytt läses i sin helhet på hemsi-
dan, www.haga-brunnsviken.org  
 HBV:s målsättning är att locka 
allt fler till Brunnsviken-området 
inte bara med Ljusfesten och  
Hagadagen. En stor utmaning är 
att få till en grön förbindelse 
från Sveavägen och Valhallavä-
gen till parken. Bullret är ett 
annat stort problem, likaså  
vattenkvalitén i Brunnsviken. 
 Att öka tillgängligheten genom 
förbättrade gång- och cykelvägar 
är också högaktuellt.   
 Allt detta diskuterar vi den 19 
mars kl 15 i Haga-Forum. Före-
ningens årsmötet börjar kl 13. 

Märtha Angert Lilliestråle 
Ordförande 

Restaurering av Ruddammen  
Ruddammen mellan Confidencen och stallbyggnaderna är en av 

få bevarade rester från 1600-talets slottspark. Dammen restaure-

ras i skrivande stund för att återfå det utseende den hade på 1770-

talet med en distinkt geometrisk form.  

 Men varför välja en karta från 1775 som utgångspunkt för re-

staureringen framför 1600-talets eller 1800-talets utformning av 

dammen i Ulriksdals slottspark?  

 Läs om argumenten och hur Statens fastighetsverk genomför 

restaureringen. Fanns det någon fisk kvar när dammen tömdes på 

vatten? Läsaren utlovas svar Se mer på www.haga-brunnsviken.org 

Ordföranden har ordet 
Kära Läsare, 

Så sjunger fåglarna åter i träden 
framlockade av vinterns bleka men 
svagt värmande solljus med löfte om 
vår.   
 Så känner vi oss också här 
på redaktionen när vi önskar 
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Det är svårt att tro att Norra länken dundrar fram under den upprustade Bellevueparken.  Nya  
stigar och planteringar har tillkommit liksom ett s.k. aha-dike för att markera gränsen mellan park  
och stadsmiljö.  Foto: Christina Bengtsson  
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Ny stadsträdgårdsmästare  

Solna stad har fått en ny stadsträdgårds-

mästare!  Nils Forsberg berättar om ett 

yrke som få har. Inom kort fattar kom-

munfullmäktige beslut om stadens nya 

grönplan, ett strategidokument med nam-

net ”Hela Solnas landskap”.  Nils Fors-

berg beskriver, med Tivolihalvön som 

exempel, grönplanens funktion i rela-

tion till handlingsplanen, som innehåller 

beskrivningar och åtgärder för varje 

stadsdel. ”Sköt Tivoliudden nu!” Så 

lyder en av de föreslagna åtgärderna. 

Gott så, men vad betyder det i prakti-

ken? Se mer  www.haga-brunnsviken.org  

Noterat 

…att  Carl Sparre på Paschens malm-

gård dyker upp i Brita Plancks avhand-

ling Kärlekens språk. Adel, kärlek och äk-

tenskap 1750-1900.  

 Carl Sparres brevväxling med sin 
förlovade Ulrika Strömfelt utgör en del 
av avhandlingens källmaterial. Brita 
Planck kommer fram till utgångspunk-
ten att för adliga äktenskap skulle ingås, 
bör varma känslor finnas. 
…att det är 300 år sedan Hedvig Eleonora 

gick ur tiden. Hon var en av karoliner-
epokens mest inflytelserika personer.  
…att en boende i Haga Norra skriver 

om ”Skydda Hagaparken från tuffa viking-

ar” i lokaltidningen Mitt i Solna den 20 

januari. Det handlar om tävlingen 

Tough Viking. Den 9 maj är det dags 

igen. 

…att det i maj utkommer en ny bok som 

man bara inte får missa: ”Haga. Parken 

och visionerna”. Författare är Rikard 

Larsson som tidigare har skrivit 

”Portalerna i Gamla Stan”.  

 

…att änkehertiginnan Thérèse av Dalarna 

är den person som har bott längst på 

Haga slott.  

…att kommunala utredningar kan vara en 

nog så trevlig läsning. Remissförslaget till 

utvecklingsstrategi för Bergshamra är ett 

bra exempel.  

…att Nationalstadsparken fyller 20 år. 

Under invigningen den 19 maj 1995 

släppte Carl XVI Gustaf ut duvorna 

Värna, Vårda och Visa för att illustrera 

syftet med parken. 
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 arbetet med Norra länken är borta. 

Paschens malmgård, Värtabanan, segel-

sällskap, idrottsutövning, flickläroverk 

och luftvärnskanoner passerar revy.  

 Artikeln har ett särskilt fokus på upp-

rustningens målsättning och genomfö-

rande. Se mer www.haga-brunnsviken.org  

Projektledaren har ordet  
Jag hoppas att Du som läsare tycker om 

innehållet och föreningens webbplats 

med bland annat fem längre artiklar som 

alla ska spegla medlemmarnas intresse.  

 Vad vill Du att vi ska skriva om? Jag 

tar tacksamt emot förslag och syn-

punkter! 

Michael Karlsson,  Projektledare 

info@frescatiutbildning.se   

Bergianska trädgården  
Avgående Professor Bergianus ska få en 

efterträdare. Edvard Andersons växthus 

fyller 20 år och öppnar efter omfattande 

reparationer. Problemen med den plane-

rade planskilda korsningen vid Roslagsba-

nan väntar på sin lösning. I den här arti-

keln kan man fördjupa sig i varför gross-

handlare Edvard Anderson valde att 

skänka en vinterträdgård till stockholmar-

na. Och varför det dröjde 60 år innan 

hans donerade medel användes. Diskus-

sionen har stundtals varit het om hur en 

planskild korsning bör utformas för att 

minimera påverkan på miljön. Stina Bäck-

ström konstaterar lugnt att parkeringsplat-

sen och äppelträdgården helt enkelt byter 

plats. Läs mer  www.haga-brunnsviken.org 

Frågan 
Udden i Brunnsvikens nordligaste del kallas 

för Polska udden. Vet du varför? Bifoga 

gärna litteratur- eller källhänvisningar till 

svaret och skicka det till  

Michael Karlsson på 

info@frescatiutbildning.se. 

Sedan 1999 driver Annika Malmsten Kafé 

Sjöstugan vid Brunnsvikens strand i Bergs-

hamra. I Solna stads utvecklingsstrategi för 

Bergshamra från 2014 säger bergshamra-

borna själva att kaféet är en av de mesta 

populära platserna i området. Många andra 

som råkar hitta dit återkommer gärna.  

 I en decemberintervju ger Annika Malm-

sten sin bild av småföretagande, kulturens 

roll i samhället och det växande trycket på  

Nationalstadsparken. Hon berättar också 

hur präglad hon är av sin farfar Carl 

Malmstens idéer om hantverkskunnande, 

materialkännedom och hållbar design. 

Läs mer på  www.haga-brunnsviken.org 

En kviltad fågel möter besökarna på  
Kafé Sjöstugan.    Foto: Michael Karlsson 

Sjöstugan  –  mer än bara ett kafé 


