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Gustavianska flytetyg
av i n g r i d s j ö s t r ö m

De som sommartid promenerar längs
Brunnsvikens stränder har alltsedan
1998 kunnat glädja sig åt synen av en
exotiskt, guldglänsande farkost med
elegant svängda stävar och ett grinande
fiskhuvud som galjonsbild. Ibland har
den legat förtöjd utanför Victoriabryggan vid Bergianska trädgården, ibland
har den gått turer mellan den bryggan
och Haga. Även i år går båten i trafik,
och på Hagadagen har man chansen
att själv hjälpa till med att ro båten
över viken.
Den vackra slupen har namnet Delfinen och är en exakt kopia av en av
de två slupar som Gustav III år 1787
fick levererade från varvet i Karlskrona till Haga. Kopian har byggts av
Misa Holopainen med medhjälpare på
beställning av Bergianska trädgården
och Naturhistoriska Riksmuseet, som
äger den.
1700 -talssluparna finns på Sjöhistoriska museet, i båthall 2. De är identiska, så när som på galjonsbilderna.
Delfinens förebild med fiskhuvudet
kallades Valfisken, senare även Delfinen, medan systerslupen har ett vildsvinshuvud i fören och bar namnet
Vildsvinet eller Galten. De ritades troli-

Axel Fredrik Cederholm, Utsikt från Haga, 1811, Stockholms stadsmuseum. I den lilla viken
framför Gustav III:s paviljong syns de två sluparna tillsammans med Gustav IV Aldolfs badbåt. På
Hagadagen har man chansen att både se och ro i en replik av slupen Delfinen.

gen av Fredrik Henrik af Chapman vid
Karlskronavarvet, vars kände galjonsbildhuggare Johan Törnström utförde
de dekorativa delarna. Gustav III hade
på hemvägen från sin italienska resa
1784 besökt varvet och säkert berättat
om intrycken från den storartade regat-

tan i Venedig, som han deltagit i som
hedersgäst i maj samma år. Där fanns
mängder av fantastiskt utsmyckade
gondoler att beundra, och kungen fick
idén om något liknande för Haga.
I juli 1787 var sluparna klara och
fraktades till Haga med pråm till

Ett stall för utställningar
Utställningslokal

Övre Haga

Koppartälten

På Hagadagen ges möjlighet att
komma in i en av Hagaparkens
litet mer okända 1700 -talsbygg
nader. Ett gammalt stall tas då
i anspråk som utställningslokal
– se sidorna sex och sju!
Man hittar enklast till
utställningen från Koppartälten. Byggnaden ligger ett stenkast norr om tälten, bakom
det gamla Orangeriet.
På ritningen intill ser man
ensemblens olika delar: Orangeriet (Övre Haga) med två
kvadratiska flygelbyggnader;
framför dessa, i norr, står en
avlång byggnad på snedden.
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Det är den östra uthuslängan,
platsen för utställningen. Placeringen väcker viss nyfikenhet, men väl på plats förstår
man bättre: en rejäl bergsknalle står i vägen och måste
ha varit anledningen till denna
asymmetriska lösning.
Notera även de streckade
linjerna som markerats på ritningen. De anger det ungefärliga läget för en ursprunglig
systerbyggnad, som brann ner
1956. Grunden är väl synlig i
dag, och man kan lätt föreställa sig en originell, tresidig
platsbildning.

Johan Christoffer Boklund, ”Carls Klint”, utsikt över Edsviken, 1865. Nationalmuseum.
Ulriksdal var en annan plats där slupen gjorde tjänst. Här ses Karl XV med sällskap på utflykt.
I bakgrunden skymtar slottet. Karl XV gav sluparna om möjligt mer nordiskt klingande namn,
således heter den här avbildade inte Delfinen utan istället Suggan.

Ålkistan, varifrån de bars över
till Brunnsviken och emottogs av en
mycket nöjd Gustav, som genast tog
en provtur. Sluparna – eller gondolerna som hovet kallade dem – var ca
10 meter långa och roddes av åtta roddare. I mitten fanns säten för 8 –10 passagerare inom ett skrank, som pryddes
av sköldar med klassiska motiv. Sluparna väckte allmän förtjusning, och
Johan Gabriel Oxenstierna skrev till
G. A. Reuterholm: ”Ehrensvärd har
sändt opp små fartyg alltför söta, som
ligga i Canalen vid Haga och gjorda
som Romarnes skiepp så mycket man
kunnat imitera efter medailler och
Antiken. De äro just små hjärteungar”.
Hagaparkens
arkitekt
Fredrik
Magnus Piper var under året i färd
med att rita ett båthus till sluparna i
viken nedanför den nya Hagapaviljongen, men det kom aldrig till uppförande. Sluparna fick ligga förtöjda vid
olika bryggor, och användes för lustturer, särskilt vid de festliga tillfällen
då hovet samlades på Haga. När hertig
Karls födelsedag firades den 11 oktober
1791 färdades sällskapet i sluparna från
Haga till Bellevue, som kungen ägde
och förärade sin bror (som nästa dag
återlämnade den kostsamma gåvan).
På vintrarna lades sluparna på varv för
att målas och skyddas.
Även Gustav IV Adolf använde
gondolerna och de syns på flera målningar från tiden. På A. F. Cederholms
målning från 1811 ser vi dem ligga

ankrade i viken nedanför paviljongen,
kanske mest som ett dekorativt blickfång. Karl XV har också nyttjat båtarna
när han vistades på Ulriksdal. Därefter
användes sluparna endast sporadiskt
och föll så småningom i glömska där
de låg i ett skjul på Skeppsholmen. På
1940 -talet uppmärksammades de bl.a.
av forskaren Arvid Bäckström och
återfördes till Haga, där de ställdes ut
i Koppartälten fram till 1953. 1966 kom
de till Sjöhistoriska museet och renoverades.
på cederholms målning syns också

en annan farkost, som Bäckström identifierat som Gustav IV Adolfs badbåt.

H. Edberg, ritning till badbåt, 1808,
Slottsarkivet.
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Friluftsbadandet hade ännu inte
inletts, men under 1700 -talets senare
år förekom i förnäma kretsar i bl.a.
Frankrike och Tyskland badbåtar, där
man i bekvämt inredda hytter kunder
bada i uppumpat vatten, som värmdes
i ugnar.
En tidig badbåt fanns vid Drottningholm redan 1792. Som barn hade
Gustav Adolf fått bada i badhus i Uddevalla för att stärka sin fysik, och som
kung ville han föra den hälsosamma
vanan vidare på Haga.
I Slottsarkivet finns ritningar till
badbåten, signerade 1808 av H. Edberg,
slottsbyggmästare vid denna tid. Av
planen ser man att huset på badbåten
rymde en salong och två sängkammare med tillhörande badrum samt ett
kök. I salongen fanns en divan klädd
med rött kläde med vita dynor och
fyra taburetter, och i kungens sängkammare en säng med himmel, prydd
med snoddar och tofsar, toalettbord,
två taburetter och en matta. Kronprinsens rum var möblerat något enklare.
För damerna i familjen var tydligen
badhuset inte tänkt.
Badbåten låg uppenbarligen kvar
efter Gustav Adolfs avsättning, när
Karl XIII och hans Hedvig Elisabeth
Charlotta tidvis vistades på Haga. Det
åldriga paret använde väl knappast
badbåten, men kanske den unge prins
Oscar, som ofta hälsade på. Fram till år
1816 förekommer den i räkenskaperna;
då sattes en ny kakelugn in. Därefter
har jag inte funnit några notiser om
den märkliga badinrättningen.
Att man ännu utan våda kan bada i
Brunnsvikens vatten är ju både förvånande och glädjande, en resurs bland
många andra i Nationalstadsparken att
värna om!
Ingrid Sjöström,
styrelseledamot,
Haga-Brunnsvikens vänner.
Källor:
Handlingar i Slottsarkivet;
Arvid Baeckström: ”Vildsvinet och
Valfisken. Gustav III:s gondoler och
badbåten i Brunnsviken”,
Fataburen 1952 .
Per Lundström: ”Konungens
gondoler”, Sjöhistorisk årsbok 1965 - 66
Magnus Olausson: ”Den
engelska parken i Sverige under gustaviansk tid”, 1993.
Lennart Staaf
kan lämna fler uppgifter om
slupen. Möjlighet finns att hyra
slupen av privata
sällskap: tel. 08 – 651 85 46.

Solnas rum
för minnen

Rör dig mer!
hägrarna står på pass efter födan i

vassen. Fågelsången är som en symfoni. Hägg och syren blommar. HagaBrunnsviken visar upp sig i ett överflöd
av flora, djur och kultur. Nu kommer
vandrarna, joggarna, paddlarna, bad
arna, kolonisterna, turisterna med flera
ut i vår del av Ekoparken.
Om fler rör sig mer, tjänar alla på det
genom bättre hälsa. Det är så mycket
mer än bara frånvaron av sjukdom. Min
svärfar Viktor är 99 år och bakar ett härligt hälsobröd hemma. Men hade han
inga vänner att bjuda så kvittar det väl.
Livsstilen är avgörande för hälsan. Fyra
av fem säger att naturbaserade aktiviteter och gemenskap har stor betydelse
för välbefinnandet.
Naturbaserade miljöer, med det
menar vi orörd natur, trädgårdar och
parker, tätortsnära grönytor. Det är fantastiskt hur naturen påverkar våra sinnen! Ett projekt genomfördes på ett
sjukhus, där en grupp patienter fick
utsikt över en park och en annan grupp
hade fönster mot en brandvägg. De som
kunde se ut blev friskare och hade en
snabbare rehabilitering.
Promenader hejdar bröstcancer.
Motion minskar risken att dö av sjuk
domen med hela 54 procent. Fysisk
aktivitet minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och risken att få diabetes
typ 2 med nästan hälften. Aktiviteter

som belastar skelettet, t. ex. promenader, förbättrar balansen och minskar
risken vid fallskador.
Men trots kunskap så är de allra
flesta i Sverige för lite fysiskt aktiva.
Bara en tiondel rör sig dagligen i minst
en halvtimme. De flesta klagar på ”ont
om tid”. Ändå hinner en vuxen med i
genomsnitt två till tre timmar stillasittande framför TV:n varje dag, året om!
Det motsvarar 40 –50 % av vår fritid. Barn
lär sig av oss vuxna – de tillbringar ännu
mer tid framför skärmen.
Mer än hälften av männen och
nästan var fjärde kvinna är överviktig.
10-åringar blir tjockare – 25 % är överviktiga idag jämfört med bara 3 % för
tjugo år sedan. Det beror till stor del
på att samhället ersatt aktivt deltagande
med passiv konsumtion. Men nu är
bästa tiden för oss i föreningen att ta
med våra vänner ut på promenader och
trevlig samvaro i Haga-Brunnsviken. Vi
kan med fog säga: ”Du har inte ens sett
hälften” till den som vistas i området.
Jag hoppas att vi ska kunna starta nya
vandringar med olika teman. På samma
gång kan vi gemensamt göra syn och
komma med förslag på hur Ekoparken
kan bevaras och utvecklas för att locka
fler att bli aktiva och friskare. Tala om
att det är inne att vara ute!
Peter Lamming, styrelseledamot,
Haga-Brunnsvikens vänner.

Rör dig med oss!

HAGA – BRUNNSVIKENS
VÄNNER
Bli medlem.
Årsavgift 150 kronor.
Familjemedlem, ungdom
och studerande upp till 25 år: 75 kr.
Föreningar och företag: 275 kr.
Postgiro: 428 37 57 – 5.
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på biblioteket i solna centrum har
vi ett Solnarum två trappor upp. Där
hittar du förstås litteratur om Solna,
som du både kan låna hem och titta
i på plats.
Vill du läsa om Nationalstadsparken, finns det t. ex. gamla godbitar som
”Minnenas och vår tids Haga” av Carl
Nathanael Hedlund från 1952. Snart
kommer också skriften ”Framtidens
Nationalpark” att finnas till utlån. Här
finns också böcker om Solnas vänorter. På plats kan du även läsa lokala
tidskrifter från Solna som Hagabladet.
Vill du blicka bakåt finns en kulturhistorisk byggnadsinventering och
möjlighet att titta i gamla pressklipp.
I Solnarummet presenteras dessutom
detaljplaner över framtida stadsplanering. På bibliotekets bottenplan kan
du köpa vykort från och böcker om
Solna. Välkommen!
Christina Blomkvist,
bibliotekarie, Solna stadsbibliotek.

Kunskap via
berättande
i många år har jag ber ättat om

Gustav III för Solnabarn ”in medias
res”, i Hagaparken. Sagoberättare som
jag är lägger jag upp det som så:
”... det fanns tre saker han älskade
mer än något annat; naturen, resor och
teater – men det sista blev hans död”.
Med det anslaget har man dem fast!
Naturtemat ger bakgrunden till hela
idén om Haga, resetemat berättar om
hur planerna på slottet växte fram, och
teatertemat ger både svar på varför
Koppartälten ser ut som de gör och
hur det kommer sig att slottet aldrig
blev byggt...
Till en början sitter vi under en av
de gamla lindarna, för att sedan gå
runt i kungens spår. Efter dryga timmens promenad (som avslutas med
tips om de spännande föremål man
kan se i Livrustkammaren, och naturligtvis om de spännande böcker man
kan låna på biblioteket) ser barnen
parken med nya ögon, ofta med stor
lust att få veta mer.
Nina Nykvist,
bibliotekspedagog ”med rätt att
inspirera”, Solna stadsbibliotek.

hagadagen

söndagen den

10 juni 2007
13.30 Gustav III:s dröm – guidad

tur till Slottsgrunden
Lyssna till den spännande historien om hur över 1 000 ryska
krigsfångar 1789 började med
arbetet med grunden till slottet.
Idag är slottsgrunden en unik
kulturmiljö och hemmascen för
Teater i Haga. Samling vid Koppartälten. Avgiftsfritt.

10 juni

14.00 Promenad i Hagaparken

programpunkter
10.45 Bellman i parken Musikern

och Bellmantolkaren Anders
Fröling underhåller med ackom
panjemang av Christer Alexandersson. Vid Koppartälten.
11.00 Ordning i rabatten! sa Linné

Med upptåg och spektakel, burleska dockor och medryckande
musik berättas den fantastiska
historien om Carl von Linné.
I Koppartälten. Ålder 6 –12 år.
Solna stad bjuder på entrén.
Först till kvarn! (Förbokning:
annika.malmborg @ solna.se)
11.45 Bellman i parken Musikern

och Bellmantolkaren Anders
Fröling underhåller med ackom
panjemang av Christer Alexandersson. Vid Koppartälten.
12.00 Kör- och allsång med 200-

mannakören Cantemus
Vid Koppartälten. Dirigenter:
Göran Staxäng och Sofia Lindberg. Musik av Georg Riedel,
Stefan Nilsson och Benny
Andersson.
12.00 Trädvandring med Nina

Nykvist från Solna stadbibliotek.
En vandring för hela familjen
med barn från 6 år. Samling vid
Koppartälten. Kostnadsfritt.
12.00 Sagostund för de minsta vid

kaninburarna utanför Fjärilshuset. Berättare från Solna
Kulturskola.

12.40 Utdelning av Solna stads
kulturstipendium 2007
Rondo F, VB 187 för piano, av

Joseph Martin Kraus, framförs
av pianist Lars Hennert från
Solna Kulturskola. Vid Koppartälten.

Erik Langlet, slottsarkitekt, och
Christian Laine, arkitekt, visar
historiska skatter i parken.
Samling vid Haga Södra grindar. Avgift.
14.00 Parkvandring i Ulriksdal

Guide: Lasse Brundin. Samling
vid Confidencen. Avgift.

13.00 Med Bellman och Gustav III

14.00 1700-talets Haga Historikern

i Haga Bengt Jonshult, dokto
rand i litteraturvetenskap, leder
en historisk vandring med
musikaliska inslag. Samling vid
Koppartälten. Avgift.

och författaren Christopher
O’Regan berättar. Elever från
Lilla Akademien spelar musik
av Joseph Martin Kraus. Vid
Fjärilshuset.

13.00 Ordning i rabatten! sa Linné

Med upptåg och spektakel, burleska dockor och medryckande
musik berättas den fantastiska
historien om Carl von Linné. I
Koppartälten. Ålder 6 –12 år.
13.00 Sagostund för de minsta vid

kaninburarna utanför Fjärilshuset. Berättare från Solna
Kulturskola.
13.30 Vandring med flugor,

getingar, bin och andra
småkryp Hans Bartsch,
entomolog, visar och berättar.
En vandring för barn mellan
8 –12 år. Samling vid Koppartälten. Avgift.
13.30 Cykeltur runt Brunnsvikens

stränder Vid styret: Peter
Schantz, Haga-Brunnsvikens
vänner. Samling vid WennerGren Center. Turen går till
Ulriksdal. Ta gärna med matsäck. Avgiftsfritt.

HAGA BRUNNSVIKENS
VÄNNER

14.00 Trädvandring med Nina

Nykvist från Solna stadbibliotek.
En vandring för hela familjen
med barn från 6 år. Samling vid
Koppartälten. Kostnadsfritt.
15.00 Bellevue och Stallmästare

gården Landskapsarkitekt
Jana Zupanc guidar. Samling
vid Entréstenen Haga Södra.
Avgift.
15.00 Sagostund för de minsta vid

kaninburarna utanför Fjärilshuset. Berättare från Solna
Kulturskola.
15.30 Gustav III:s dröm – guidad

tur till Slottsgrunden
Lyssna till den spännande historien om hur över 1 000 ryska
krigsfångar 1789 började med
arbetet med grunden till slottet.
Idag är slottsgrunden en unik
kulturmiljö och hemmascen för
Teater i Haga. Samling vid Koppartälten. Ingen avgift.

Lilla Akademin
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h ä n d e r i h a g a pa r k e n

Ulriksdal

m e l l a n 11–16

Haga-Brunnsvikens vänner informerar om sin verksamhet och
aktuella programpunkter vid
Koppartälten.

Kaffesugen?
Följ kartsymbolen!

En kaskad för Hagaparken
En konstutställning om vatten i
parker. I samarbete med Rudolf
Steinerseminariets kulturstiftelse i Järna. Visas i Stallet, vid
f.d. Orangeriet. Även utställning om infrastrukturprojekt i
Nationalstadsparken. Se vidare
sidorna sju och åtta.

Haga parkmuseum
Koppartälten.
Öppet 12 –16. Fri
entré.

Bind din egen blomsterkrans
under ledning av Fjärilshusets
trädgårdsmästare. Vid Fjärilshuset.

Fjärilshuset – Haga trädgård Öppet 11.00 -17.30.
Upp t.o.m. 16 år gratis

Sjöstugan
Tivoliudden Bergshamra

museer

Bergianska
Delfinen

Gustav III:s paviljong
Öppet 12-16, visning
12, 13, 14, 15. Upp
t.o.m. 16 år gratis.

Bergianska trädgården
Viktoriahuset och Edvard
Andersons växthus hålls
öppna mellan 11.00 –17.00.
Entré 20 resp. 50 kr/besök,
trädgården fri entré.

Prinsar & prinssessor på 1700-talet
Kreativ verkstad med Katrin
Rosemaysdotter i samband med
hennes utställning med klädesdräkter från 1700 -talet. Vid
Fjärilshuset.

Koppartälten
Ak. Roddf.
Kanotklubben

Haga Södra
grindar

Ulriksdal Slottet är öppet 12.00 –
16.00. Visning kl. 12, 13, 14, 15.
Orangeriet är öppet 12.00 –
16.00. Upp t.o.m. 16 år gratis.

Kulturlandskaparna förevisar hur
man kardar, spinner och tovar.
Vid kaninburarna utanför Fjärilshuset.

T-bana
Universitetet

Fjärilshuset

Bellevue
Wenner-Gren
Center

Carl Eldhs ateljémuseum i Bellevue är stängt p.g.a. pågående projekt
eringsarbete för Norra länken, men kaféet håller öppet.

Häst och vagn och ponnyridning
Vid Fjärilshuset.
Traditionellt japanskt pil/bågsskytte, Kyudo. Fjärilshuset.

händer vid kafé sjöstugan
12.00 – 15.00 Lär dig binda Gräs-

Ansiktsmålning och framtids
information med Teater i
Haga. Vid Koppartälten och
Fjärilshuset.

kronor Kursledare Catharina Stangenberg. Sjöstugans
trädgård. 150 kr vuxna/100 kr.
Ålder 7–15 år.

Cykelfrämjandet informerar utanför
Koppartälten.

12.00 – 15.00 Täljverkstad med Peter

Malmsten, träslöjdslärare och
snickare. Ålder: 5 –105 år. Sjöstugans trädgård. 50 kr.

Picknickkorgar till tillförsäljning
vid Koppartälten.

15.00 En historisk vandring till

Vilda grannar! Solnas miljö- och
hälsoskyddsförvaltning och
Naturskyddsföreningen ger
inspiration och tips på hur du
kan få mer grönska där du bor,
med både stora som små projekt, allt från hur man bygger
en fladdermusholk till hur man
anlägger en damm.
Vid Koppartälten.

Tivoliudden och Kraus grav
med Egil Malmsten, konstnär. Samling Malmstenshuset,
Pipersväg 18. Avgift.
18.00 Konsert med Nicolai Dunger

– en nutida Bellman – utanför
Kafé Sjöstugan, inomhus vid
regn. Samarrangeras med Bergshamra för alla. Frivillig entré.


www.haga–brunnsviken.org
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paddling , rodd och
båtturer

Roddbåten Gulddelfinen
Ro en unik kopia av Gustav
III:s egen båt! Ca 20 kr. Upplysningar om tider ges vid
Haga-Brunnsvikens vänners
informationsbord framför
Koppartälten. Se vidare
artikeln om flytetyg i denna
tidning!
Båtturer med Tranholmen II
mellan Fjärilshusets brygga och
Kafé Sjöstugan med Marina
Läroverket. Från Fjärilshusets
brygga varje hel timme mellan
kl. 11.00 -18.00. Från Sjöstugans
brygga varje halvtimme mellan
11.30 –17.30. Priser; 20 kr/barn,
30 kr/vuxen.
Akademiska roddarföreningen
håller öppet hus mellan 13.00 –
14.00 Kom in och beskåda en
äkta inriggad med cox!
Brunnsvikens kanotklubb Hyr en
kanot! Klubben bjuder på 25 %
rabatt under Hagadagen. Öppet
10.00 –20.00. Var ute i god tid!

En levande kaskad för Hagaparken
som m a r en

19 83 v i s a de l i lj e va l c h s

Konsthall utställningen Trädgård till
nytta och nöje. Konstnären och träd
gårdsentusiasten Arne Klingborg hade
tillsammans med studenter vid Rudolf
Steinerseminariet i Järna och andra
intresserade gjort ca 250 målningar där
besökaren kunde följa trädgårdskonst
ens historia från Paradisträdgården till
våra dagars koloniträdgårdar. Under
några års arbete, inkluderande studie
resor till Frankrike, Spanien, Italien
och England, förbereddes utställningen
som senare turnerade vidare till bl.a.
Umeå och Göteborg, men även till
Lausanne och Paris.
Sedan dess har intresset för trädgård och odling vuxit lavinartat.
Detta visar sig t.ex. i att utgivningen
av trädgårdsböcker ökar för varje år.
Det verkar med andra ord som om vi
längtar efter att bli praktiskt skapande
i trädgården.
Så fort jag stoppar fingrarna i jorden
för att så, plantera eller rensa, möter

Vattentrappa, Villa Farnese, Italien
En av de vattenbilder som ställs ut tillsammans med material om infrastrukturprojekt
i Nationalstadsparken. Utställningen visas på
Hagadagen och ytterligare några helger. För
tider kontakta Ella Öström, tel. 08 –34 43 40.

jag en verklighet, som kan väcka en
och annan fundering. Inte nog med att
jag på ett handgripligt sätt möter själva
jorden, som är torr eller fuktig – på en
gång är jag inne i stora sammanhang,
där väder och vind verkar, där maskar,
mikroorganismer och allehanda insekter är verksamma. Och funderar man
lite, så märker man att man också är
inne i en större process som heter
odling. Vi är inne i en ström av månghundraårigt kulturarbete.
I de målningar som visas i Hagaparken har ett urval gjorts som har
vattnet i trädgården som tema. Kanske
kan utställningen bidra till att de
tankar som finns kring en vattenkaskad i Hagaparken utvecklas ytterligare
så att kaskaden så småningom kan
realiseras?
Ulf Wagner,
Rudolf Steinerseminariets
Kulturstiftelse.
Läs mer om förslaget till kaskad i förra
numret av Hagabladet!

Alternativa trafiklösningar för grön park
Den 25 april anordnade Kommittén
för Gustavianska parken en debatt
med trafikplanerare, beslutsfattare
och en engagerad publik om trafik
och miljö i framtidens Nationalstadspark.
Debatten leddes av Görel Thurdin,
tidigare miljöminister och drivande
kraft bakom tillkomsten av Nationalstadsparken. Samtidigt presenterade
landskapsarkitekten Sture Koinberg
en utställning med skisser till alternativa trafiklösningar och ”Gröna
förbindelser” i parken. Utställningen
visas under Hagadagen den 10 juni, i
det gamla vagnslidret bakom Orangeriet. Här återger vi Kommitténs krav
och förslag:
I dag byggs, projekteras och utreds
stora trafikanläggningar inom och i
anslutning till Nationalstadsparken.
Förödande konsekvenser hotar för
parkens natur-, kultur- och rekreationsvärden och för strävandena att bevara
och utveckla dem för kommande generationer. Särskilt starkt är hotet mot
parklandskapet och naturmiljön mellan
Brunnsviken och Saltsjön.
Vi kräver att den trafikplanering
som berör Nationalstadsparken samordnas och i fortsättningen bedrivs

med den sammanfattade uttalade mål
sättningen:
att säkerställa en hållbar utveckling av
Nationalstadsparken
att stärka upplevelsevärdena i National
stadsparken
att öka tillgängligheten till Nationalstadsparken
f ö r s l ag f ö r t r a f i k o c h m i l j ö
i sa mv er k an:

Rusta upp Bellevueparken samtidigt
som Norra länken byggs!
för att återskapa förlorade kultur- och
naturvärden i Brunnsvikens parklandskap
Reservera Björnnäsvägen och Baron
Rålambs väg för gång- och cykeltrafik!
för att minska buller och avgaser på
Norra Djurgården
för att stärka de biologiska spridningsvägarna i parken
för att öka Norra Djurgårdens attraktionskraft som rekreationsområde
Bygg inte ut Värtabanan – lägg ned
den!
för att utveckla Norra Djurgården som
naturpark och rekreationsområde
för att öka tillgängligheten till parken
från innerstadens norra del
6

för att skapa en attraktiv entré till
Nationalstadsparken vid Brunnsvikens södra strand
Skapa en grön förbindelse från Norr
tull till Ladugårdsgärde!
för att stärka de biologiska spridningsvägarna mellan Norra och Södra
Djurgården
Bygg ut Roslagsvägens biltunnel till
Ålkistan!
för att minska bullerstörningarna i
Nationalstadsparken
för att minska Roslagsvägens biologiska barriäreffekt
för att ge rum för spårbunden kollektivtrafik i ytläge
Bygg passager vid Berghamravägen
och E4:an!
för att öka tillgängligheten till parken
förbättra kontakten mellan Haga
parken och Ulriksdalsområdet
för att stärka de biologiska spridningsvägarna
Vill du veta mer? Kontakta Christian
Laine, Kommittén för Gustavianska parken, e-post christian.laine@
comhem.se. Mer material finns på
www.nationalstadsparken.se.

Gustav III:s vagnslider

den utställning om trädgårdskonst

som öppnas på Hagadagen visas i en
byggnad som är samtida med många av
parkens andra byggnader från Gustav
III:s tid, men kanske mindre känd än
de flesta.
Den ligger lite avsides bakom
Orangeriet och nås bäst från Norra
ingången eller från Koppartälten.
Byggnaden uppfördes som stall till
det av Louis Jean Desprez ritade Värds
huset, som under Gustav IV Adolfs
tid ombyggdes till Orangeri. Numera
kallas den byggnaden Övre Haga och
hyser ett antal konstnärsateljéer. Mer
om Övre Haga finns att se på Haga
Parkmuseum.
Till Gustav III:s värdshus hörde två
uthuslängor, som stod i rät vinkel mot
varandra och tillsammans med huvudbyggnaden omgav en tresidig gård.
Bägge längorna ritades 1789 av Desprez’ elev och assistent Carl Christoffer Gjörwell och byggdes kort därefter.
Det är osäkert om ritningarna följdes
– byggnaderna har ändrats genom
åren och fick kanske aldrig de strikt
symmetriska fasader som ritningarna

visar. Regelbundenheten skulle åstadkommas genom blinddörrar och blindfönster.
Den västra byggnaden var vagns
lider och skulle enligt ritningen rymma
även visthusbod och rum för krögaren.
Den byggnaden brann ned 1956. Den
östra, kvarvarande byggnaden var stall
för 22 hästar och hade i sin östra del
även vedbod, fårhus, hönshus, bagarstuga och mangelbod för krögaren.
Halva byggnaden utgör idag förråd
och serviceutrymmen för Fjärilshuset, medan stallet i den västra delen,
numera ett sammanhängande rum,
har renoverats av Statens fastighetsverk i år och upplåtits för utställningen
om trädgårdskonst från Waldorfsseminariet i Järna.
Uthuslängornas arkitektur är på
ritningarna tidstypisk, kärv och monumental, med sin serie höga fönster i
nedre våningen och runda i den övre.
Även om stallet farit illa genom åren
kan man ännu ana Gjörwells säkra
nyklassicistiska stilkänsla, som givit
de enkla nyttobyggnaderna en nobelt
kunglig resning.
Ingrid Sjöström
Källor:
Handlingar i Slottsarkivet,
Ursula Sjöberg: ”Carl Christoffer Gjörwell 1766 –1837. Byggnader och
inredningar i Sverige
och Finland”, 1994.
Muntliga uppgifter,
slottsarkitekt Erik Langlet.
Carl Christoffer Giörwell, Värdshusets
uthus, byggnad nr 1 (vagnslider), fasad och
plan, ritning approberad av Gustav III på
Kymmene gård i Finland 1789. Slottsarkivet.
Fotot ovan visar längans östra gavel.

TEATER I HAGA

En del av Stockholms
aktiva kulturliv
Teater i Haga grundades 2000, i
sann entreprenörsanda, sprungen
ur en galen idé att göra kvalitativ
sommarteater för hela familjen i
Hagaparkens slottsgrund.
Sedan starten har vi spelat fem
bejublade föreställningar för drygt
27 000 personer.
Presstäckningen har varit stor,
såväl i Stockholm som resterande
landet. Teater i Haga har satt
Hagaparken på Stockholms och
Sveriges teaterkarta!
Den 5–7 oktober 2007 kommer
vi att gästspela på Confidencen
med den nyskrivna föreställningen
”Bellmans Apostlar – en musikteater
skröna från Slussen till Operan”.
Sommaren 2008 har ni och vi
verkligen något att se fram emot.
Då blir det historisk urpremiär i
Haga slottsgrund!
Under Hagadagen den 10 juni
kommer vi att finnas på plats vid
Koppartälten för att berätta om
våra färgsprakande föreställningar
och låta er inspireras av våra
spännande framtidsplaner.
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Varmt välkommen till Haga!

PROGRAMPUNKTER I HÖST :
Måndag den 24 september, 17.30

visning av edvard
andersons växthus ,
bergianska trädgården
Henni Wanntorp
1:e intendent och delaktig i växt
husets tillkomst berättar.
Avgift: 50 kr. Innehavare av
kulturarvskortet: 25 kr.
Torsdag den 8 november, 18.00

hur hagaparken blev
värdefull
Landskapshistoria och politik i
Solna och norra Stockholm.
Föredrag av
Sverker Sörlin
Idéhistorioker knuten till KTH.
Plats: Solna bibliotek.
Föranmälan till Ella Öström, tel. 08–34 43 40
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