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natur och musik 

Jean François Beylon har gett namn åt den rosa villan en bit från Ulriksdals slott   Foto: M. Karlsson 

kade se ett för Stockholm och 

Solna gemensamt områdespro-

gram innan olika detaljplaner 

presenteras. 

 Vad skall ske på ´”bensinsta-

tionstomten” bredvid Wenner-

gren center, undrar många. Den 

på 50-talet bortforslade grusåsen 

”Generalsbacken” borde få åter-

uppstå med en efterlängtad stor 

idrottsanläggning anser vi.   

 Samrådsmöte om Hagasta-

den (Norrtull) äger rum 4 nov kl 

17.30-20 i Rödbergsskolan på 

Upplandsgatan. 

 Att vi måste lockas ut i våra 

parker för att de skall skyddas av 

oss det var delegaterna vid kon-

ferensen ”Large Parks in Large 

Cities” rörande ense om. Vilka 

event och på vilket sätt de skall 

genomföras är något som vi nu 

diskuterar.  Att gröna miljöer 

och musik påverkar hälsan är 

andra viktiga vetenskapliga rön. 

 Och se, med Ljusfesten slår 

vi dessa två flugor i en smäll.  

   Märtha Angert Lilliestråle 

   Ordförande 

Ordföranden har ordet 

Kära Medlemmar 

Varje höst blir man lika förvå-

nad hur snabbt kvällarna blir 

mörka. I år har det känts extra 

mörkt.  När skall vi lära oss att 

krig inte löser några problem.  

Tidningarnas bilder har visat 

oss trötta flyktingar, men 

många ändå med glada och 

förhoppningsfulla ögon.  

 Den 1 nov kl 16-17 möts vi 

vid Ljusfesten vid Brunnsviken .  

I programmet skriver vi 

”Ljusfesten vill förmedla 

glädje, värme och reflektion i 

en annars mörk årstid och på-

minna oss om de rika natur- 

och kulturmiljöerna som finns 

runt Brunnsvikens vatten”. 

Tanken är en kraft. Låt oss 

därför denna kväll i år även 

omfamna alla dem som är på 

flykt.  

 Det är mycket som händer 

runt Brunnsviken. Spännande 

är hur Norrtull kommer att 

utformas. När vi överklagade 

detaljplanen för Stallmästare-

gårdens nybyggnad var det bl a 

med motiveringen att vi öns-
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Hvilan, Haga och Beylon  

Det är ingen slump att Hvilan 

inom Drottningholms slottsom-

råde, Haga slott i Hagaparken 

och Beylon i Ulriksdals slottspark 

liknar varandra. De har en ge-

mensam nämnare – arkitekten 

Carl Christoffer Gjörwell. 

 Jean François Beylon beskrivs 

som ”le bon suisse, le gros Bey-

lon” . Michael Karlsson reder ut 

släktskapen mellan de tre byggna-

derna som är så välkända för 

många. Läs hela artikeln på: 

www.haga-brunnsviken.org  

Bellmans sångdramatik  

Som gestaltande sångare får Carl 

Michael Bellman oss att se, känna 

och uppleva. Gunnel Bergström 

ger belysande exempel på hur 

han förmedlar och gestaltar ord 

som blir till pärlor. Hon skriver 

att Bellman ”till synes huller om 

buller” använder sig av olika ut-

trycksformer, ”än berättar han 

som ögonvittne, i nästa stund 

agerar han, härmar så ett instru-

ment, och så åter till rapporte-

rande”. Läs hela artikeln på: 

www.haga-brunnsviken.org  
Ljusfestens program - se Hemsidan 

Foto: Lars Epstein 
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Redaktionen har ordet 
Haga-Brunnsviken Nytt ska täcka det geo-

grafiska området från Bellevue i söder till 

Ulriksdal i norr. I det tredje numret tittar 

vi både bakåt och framåt. Oavsett om du 

som läsare har en slagsida åt historia eller 

åt dagsaktuella frågor hittar du förhopp-

ningsvis trevlig läsning. Vi är intresserad 

av att få veta vad du tycker och vad du vill 

läsa. Skriv till Redaktionen, Märtha A. L. 

mal@caloma.se eller till Michael Karlsson, 

info@frescatiutbildning.se  070 664 80 26 

Den vackra vyn över Brunnsviken är bedräglig. Inför badsä- 

songen 2016 – kommer vi att bli informerade både om det 

rena vattnet och den förgiftade botten? Foto: Michael Karlsson  

Indien, Brasilien, Polen och drygt tjugo andra länder var  

representerade på konferensen Large Parks in Large Cities 

Foto: Jonas Sjölander  

Rent badvatten i Brunnsviken? 

Brunnsviksbadet har en vattenkvalitet 

som klassificeras som utmärkt. Men sam-

tidigt innehåller sjöbotten höga halter av 

tungmetaller och industrikemikalier. Hur 

är det möjligt? Michael Karlsson hittar 

historiska förklaringar men ger också en 

mörk bild av en sjö som utsätts för nya 

föroreningar. Det vidtas dock åtgärder för 

att förbättra situationen. Läs hela artikeln 

på www.haga-brunnsviken.org.  

Natur o musik - hänger de ihop?  
Hjärtpatienter tillfrisknar snabbare om de 

ser träd utanför sjukhusfönstret. Absolut 

gehör kan ha gynnat människans överlev-

nad. Lugnande musik stimulerar rörelser-

na i magtarmkanalen på ett positivt sätt. 

Det är några av naturens och  musikens 

positiva effekter som Töres Theorell   

lyfter fram i sin artikel. Läs hela artikeln 

på www.haga-brunnsviken.org.  

Noterat 
...att miljobarometern.se  rekommende-

ras för den som har frågor om miljön. 

...att ”platsens ande” är temat i tidskrif-

ten Arkitektur 4/2015. Vad är det? I en 

intervju sägs att platsens ande ”är lager 

på lager av mänsklig aktivitet, med när-

varo av ett förflutet, inte en ursprunglig-

het, som i nuet tillsammans skapar plat-

sens oformliga och flyktiga själ”.   

…att många har lämnat synpunkter på 

Solna stads förslag på översiktsplan för 

Bergshamra. Bergshamra koloniförening 

och Bergshamrapartiet har reagerat på att 

koloniområdet och Pipers park inte 

längre betecknas som en viktig kulturhi-

storisk miljö.  

…att det var synd att Fredrik Magnus 

Piper med tiden fick mindre och mindre 

att säga till om vad gäller Hagaparkens 

utseende. I stället bidrog Gustav III och 

Louis Jean Desprez till att parken blev 

”alltmer bortpluttrad till sina beståndsde-

lar”. Det kan man läsa i Magnus Olaus-

sons text i ”Svensk Trädgårdskonst under 

400 år”.  

…att det berättas om Gustav III:s inköp 

av korkmodeller av romerska ruiner i 

boken ”Turistens blick” av Björn Ceder-

berg. Modellen över Isistemplet i     

Pompeji finns att beskåda på Drottning-

holms slott. Modellen av Vestatemplet i 

Tivoli stod tidigare på Gustav III:s antik-

museum. Den är nu tyvärr magasinerad.   

…att historikern Peter Ullgren har skrivit 

”En makalös historia”, en bok om Magnus 

Gabriel De la Gardie som på Jakobsdal 

(nuvarande Ulriksdal) skapade en park 

som har kallats ”den mest egenartade i den 

svenska trädgårdskonstens historia”.  

Stora parker aktuella i världen 
Den 2-4 september 2015 ordnade Förbun-

det för Ekoparken och WWF en konfe-

rens på Naturhistoriska Riksmuséet om 

stora parker i stora städer ” Large Parks in 

Large Cities”. Den samlade deltagare från 

hela världen, 27 länder från sex kontinen-

ter. Richard Murray, en av initiativtagarna, 

och ordförande Förbundet för Ekoparken 

med reviret Kungl Nationalstadsparken 

delger oss några av de många talarnas tan-

kar. I Iran såväl som i Colombia, USA och 

Tyskland arbetar man med att skapa och 

utveckla stora parker i eller i nära anslut-

ning till stora städer. Forskare ser parker 

och grönska som en självklar del av staden, 

istället för fragment som läggs till stadsbe-

byggelsen. Att få uppleva ett landskap där 

parker och annan  grönstruktur är betydel-

sefullt är viktigt för att ge människors 

identitet och känsla av hemhörighet.  

 Läs hela artikeln på: www.haga-

brunnsviken.org    
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