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Hagakullen säger jag. Fast några säger Frösundatoppen eller Monte Posto. Det är Solnas högsta punkt och
en av de tre, fyra högsta i hela Storstockholm. Vid Hagaparkens norra entré. Varenda motorvägstrafikant
norrifrån har sett den. Och jag tänker alltid när jag ser den: nu börjar stan. Den är
gjord av människan på 1960-talet av rivningsmassor från Klarakvarteren och Hagalund. Det finns till och med en liten hemmagjord minnessten däruppe: ”Klara RIP”.

Swish 123 221 35 10

Konditionstränare, bergscyklister och partyungdomar känner den väl, men knappast
en vanlig parkflanör. Men det går faktiskt att någorlunda stabilt ta sig upp och däruppe anar vi en vidunderlig utsikt över Haga, Brunnsviken och halva stan. Anar,
skrev jag, för det är nu överväxt, slyigt och förvildat. Vi får använda fantasin.

Skriv ditt namn och ”medlem 2020” när
du betalar avgiften. Skicka även en epost till medlem@hagabrunnsviken.org med ditt namn och
adress.

Vilken fantastisk resurs detta är! Vad skulle Gustav III kunnat få Piper till att göra? De
två som, med människokraft, skapade Pelousen! Jag tror inte att de skulle kunnat
hålla ritstiften i styr; de hade utnyttjat en sådan kulle till ett nytt dramatiskt inslag i
parken. Pyramid? Alpfantasi?
Haga-Brunnsvikens vänner deltar aktivt i den grupp som har en gemensam vision för
att göra kullen till en organisk del av Hagaparken. Det är fastighetsägare, grannar,
ekoparkare, slottsarkitekt och kommunexperter. De första stegen togs i januari och
jag känner hur gryningsdimman lättar för ett fantastiskt projekt för allas vår park.
Anders Bodin
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Årsavgift 2020 är:
185 kr medlem
260 kr familj
500 kr företag och organisationer.

https://haga-brunnsviken.org

Allt ljus på Ljusfesten
2019 års ljusfest lockade många besökare. Vi hade fyra eldshower, fem fackeltåg, tre lykttåg för barn och
mycket sång och dans runt Brunnsviken. Marschaller lyste upp gångvägarna och båten RAN gick i skytteltrafik mellan Haga Båtklubb och Bergianska trädgården.
Tidigare år har det varit eldshower vid Kafé Sjöstugan i norr och Bellevue udde i söder, det senare ett arrangemang
av Stockholms stad. År 2019 utökade vi med eldshower på Pelousen och i Bergianska trädgården. Det blev mycket
populärt, men tyvärr kunde alla inte se showerna, så nästa år utvidgar vi scenutrymmet för den magiska elddansen.
Elever från Solna kulturskola uppträdde i år med en rytmiskt dans i modern tappning. I Koppartälten spelade
Hagakvartetten Mozart och Dankos Swinging Pack framförde Bellman i ett jazzigare arrangemang.
Läs mer om Ljusfesten på webben, haga-brunnsviken.org/efter-ljusfesten/

Stefan Odén showade till Bachs violinkonsert No1. Foto: Lars Epstein

Detta vill Haga-Brunnsvikens Vänner
Anders Bodin höll ett mycket uppskattat tal på Ljusfesten. Det här sade han:
”Haga Brunnsviken ligger i två kommuner. De har gemensamt att de bygger så det knakar. Vid våra gränser. Solna
har nu en jättechans att utveckla parken norrut borta vid SAS-huset.
Haga Brunnsvikens vänner säger: Bygg inte kontorshus. Ordna bullerskydd och utveckla parken!
Våra vänner insekterna, bina, fjärilarna har det inte lätt. Vi behöver dem för pollinering.
Haga Brunnsvikens vänner säger: Blommor och planteringar på jämna avstånd så att fjärilarna syns på Haga!
Den här grässlänten vi står på, Stora Pelousen, är människogjord. Ett strålande exempel på att vad människan kan.
Haga Brunnsvikens vänner säger: Vårda och utveckla parken och husen och de historiska värdena!
Vett’du! Du kan stödja Haga Brunnsvikens vänner. Och nationalstadsparken. Bli medlem. Gå in på vår hemsida och
se hur.
Tack alla för att ni är här och skapar lite ljus i mörkret!”
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Seminarium 17 mars

Kallelse till årsmöte

Den spännande arkitekturhistorien
i och vid Hagaparken
Välkomna till seminarium om försvunna och existerande byggnader i och vid
Hagaparken.

Ståljätten Wenner Gren Center
Flera stridiga viljor slogs när Wenner-Gren Center (WGC) bildades. Det var utdragna kreativa och politiska processer som ledde fram till att WGC ser ut som
det gör idag. WGC är en viktig byggnad i arkitekturhistorien, bland annat därför
att Sveriges då största stålkonstruktion bildar stomme.
Arkitekten Frida Rosenberg berättar om byggnaden och processen. Hon disputerade 2019 vid Kungliga Tekniska Högskolan på en doktorsavhandling om tillkomsten av Wenner-Gren Center.

Resa genom Hagaparkens arkitekturhistoria
Många byggnader har uppförts och försvunnit i Hagaparken. Slottsarkitekterna
Carina Högström och Bengt Isling tar oss på en resa genom arkitekt-historiska
stilar och övervägan-den. De kommer att ge oss en bild av hur området betraktats och vilken roll byggnaderna har haft under olika tider.
Bilden visar Amor och Psyketemplen som fanns på plats från 1795–1869. I mitten Ekotemplet som ännu finns kvar. Målning av Axel Fredrik Cederholm, 1805.

Medlemmarna i Haga Brunnsvikens Vänner kallas till årsmöte tisdag 17 mars 2020
kl. 13.00 i Koppartälten, Konferenslokalen.
Välkommen att skicka in motioner, som ska
vara styrelsen till handa senast fyra veckor
innan årsmötet, dvs. 17 februari. Skicka per
epost till styrelsen@haga-brunnsviken.org
eller per brev till Haga-Brunnsvikens Vänner,
Box 11249, 100 61 Stockholm.
På årsmötet kommer styrelsen att ge svar på
förslag från förra årsmötet om tillägg till de
nya stadgarna. Förslaget kommer att publiceras på www.haga-brunnsviken.org i början av
mars samtidigt med verksamhetsberättelsen
för 2019

Nationalstadsparken 25 år
I år är det 25 år sedan Nationalstadsparken
bildades. Henrik Waldenström var med då och
han berättar på vårt årsmöte om hur det började och vad som hänt sedan dess.

Lunch
Värdshuset Koppartälten erbjuder en lunch i
värdshuslokalen som du betalar till HagaBrunnsvikens Vänner i förskott. Menyn är fisk
eller vegetariskt och priset 225 kr. Anmäl om
du vill ha lunch samtidigt som du anmäler att
du kommer på årsmöte och seminarium. Och
betala in avgiften i förskott till plusgiro 428 37
57 –5.

Anmälan
Skicka e-post till anmalan.hbv@gmail.com
Ange om du deltar i både årsmöte och seminarium samt om du vill ha lunch. Senast 10
mars.

Betala medlemskap
Du måste ha betalat medlemsavgiften för att
kunna rösta på årsmötet. Avgiften är 185 kr
för enskilda, 260 kr för familj, 500 kr för företag och organisationer. Betala till plusgiro 428
37 57-5 och skriv ditt namn samt ”medlem
2020”. Skicka även en e-post till medlem@haga-brunnsviken.org med namn och
din adress.

Tid, plats, pris och anmälan
Tid: 17 mars, kl. 14-17 efter årsmötet i Haga-Brunnsvikens Vänner
Plats: Värdshuset Koppartälten, Konferenslokalen, Hagaparken, Solna
Pris: Gratis för medlemmar, övriga betalar 100 kr.
Anmälan till anmalan.hbv@gmail.com
Frågor om seminariet tores.theorell@ki.se
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Om du inte längre vill vara medlem e-posta då
medlem@haga-brunnsviken.org Berätta
gärna varför du vill sluta.
Varmt välkomna till årsmöte och seminarium!
Styrelsen

Lyckad svamputflykt i Hagaparken
Över 50 arter hittade Stockholms Svampvänner vid en exkursion i Hagaparken i slutet av augusti. En del var matsvampar som blodsopp, men vi fann
också en sällsynt gelésvamp. Det är lika gott om svamp nu i vinter, men då
mest tickor och annat som växer på levande och döda träd.
Nog blev vi lite till mans förvånade över det goda resultatet. Cirka 50 personer hade hörsammat inbjudan och vi rörde oss runt Pelousen, aldrig mer än
75 meter från gångar och gräsmattan. Många var nykomlingar, men ett tiotal var svampexperter från Stockholms Svampvänner och hade goda
svampkunskaper och kände till alla svampar vi fann.

Vi hittade svamp bland träden, i gräsmattan, på stubbar och döda grenar. Det var både svampar som bildar mykorrhiza med träd och sådana som bryter ner förnan, dvs. jordlager av organiskt material som döda växter.
Vi fann tre mer sällsynta soppar: eldsopp, blodsopp och bleksopp. Blodsoppen hör till de allra
godaste och jag var glad över att få med den hem trots att det inte var jag som fann den.

Giftig flugsvamp
Hagaparken hyser en av de farligaste giftsvamparna, lömsk flugsvamp, som är dödlig redan
vid små doser. Den växer gärna i parker och är inte särskilt vanlig i Sverige. Jag hittade den
för 3 år sedan i Hagaparken, men inte denna gång.
Blodsopp till höger, eldsopp till vänster.

Parasiterande gelésvamp och färgsvampen lysticka
Det märkligaste fyndet var en gelésvamp, Syzygospora. Den ser ut
som en hjärna. Den växte på en blek nagelskivling, som den parasiterar på.
Lystickan på grenen till höger ser inte mycket ut för världen, men betraktas som svampfärgningens drottning. Den ger garn vackert lila färg.

Vintersvampar
Det är lång svampsäsong för vinterskivling, tickor och andra vedlevande arter. Många är fleråriga. Hagaparkens gamla träd är bra växtplats för grönmussling, sidenticka, kantarellmussling, violtagging
med flera arter. De allra flesta svampar i Hagaparken på vintern är inte matsvampar, förutom vinterskivling. Man äter bara hatten,
foten är träig.
Gunilla Kärrfelt från Stockholms svampvänner har fotograferat Hagaparkens vintersvampar i december. Du kan se flera av hennes
bilder på vår Facebook-sida (Haga Brunnsvikens Vänner utan bindestreck) från i början av januari.
Suzanne Kolare
Bilderna här föreställer vinterskivling,
grönmussling och violtagging.
Mer info om Stockholms svampvänner på ssv1879.se
Och om svamputflykten på https://
www.ssv1879.se/lyckad-hostupptakti-haga/
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