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Isfesterna på Brunnsviken
hodder stjernswärd

Vintertid i forna dagar ordnades täv
lingar på Brunnsvikens is mellan
slädekipage av olika slag. Man hade
också uppvisningar med herrskaps
slädar och tolkade efter häst i eleganta
munderingar, både män och kvinnor.
Sådana isshower förekom redan på
Gustav III:s tid.
Några entusiaster kom i mitten av
1980 -talet på idén att återuppliva dessa
isfester. Initiativtagare och pådrivande
kraft var Jana Zupanc. Hon fick med
sig ett antal nyckelpersoner, främst
Anders Gernandt, känd TV-kommen
tator vid ryttarevenemang, Lars Lote
lius, travsamordnare på Solvalla, Åke
Isberg, generalsekreterare på Svenska
travsportens centralförbund, och jag
själv, då chef för HM Konungens hov
stall. Vi lyckades intressera bl.a. Sol
valla trav, Täby galopp, K1, ATG samt
organisationen för timmerkörning i
Dalarna.
Den naturliga platsen för våra sam
mankomster inför evenemangen var
Stallmästaregården. Här härskade vid
denna tid källarmästare Horst Hautzel.
Han såg till att de församlade försågs
med riklig förtäring och goda drycker.
Det blev många glada luncher. Plane

Jarl Kulle som Gustav III inviger isfesten 1991, omgiven av Hodder Stjernswärd till häst och
kavaljerskusken Sten Lindvall. Kungens adjutant, som håller mikrofonen, spelades av Christopher
O’Regan, som 1999 tog över rollen som Gustav III. Foto Einar Andersson.

ringen måste ju vara hundraprocen
tig! Jarl Kulle, som naturligtvis skulle
spela Gustav III och öppna spelen var
en central gestalt. Så också Anders
Gernandt, allas vår ”hästspeaker”.
Från Täby kom tränaren Bruno Nils
son. För honom var ingenting omöjligt
då galopphästarna skulle löpa på den
hala isen.

Programmet blev digert. Slädkadrilj
av Hovstallet, kavallerichock av offi
cerare från K1, slätlopp av Täbygalop
pörerna, travtävlingar mellan Solvalla
hästar och slutligen, det kanske mest
populära inslaget, långslädarna från
Dalarna med raska nordsvenska hästar
i selarna. Läktare hade byggts på strän
derna, så att publiken, ganska

En blick på hästarna i Haga
i detta nummer av haga b ladet

berättar vi om några av de full
blod, halvblod, travare och ar
betsök som genom tiderna rört
sig i parken. De var talrika förr,
men även i våra dagar kan man
träffa på en och annan häst.
Många äldre vänner till HagaBrunnsviken minns säkert med
glädje de berömda hästfesterna
på Brunnsvikens is på 1980 - och
90 -talen, andra önskar att de
hade varit med och att festerna
kan upprepas kommande vint
rar. Den som tog initiativet var
trädgårdsarkitekten Jana Zupanc,
ordförande i Bellevueförbundet,

som hon startade 1982 för att
göra Bellevueparken känd och
älskad. Jana, själv passionerad
ryttare med ett stort kontakt
nät, lyckades anordna isfester
fem gånger. Den första gick
av stapeln 1986, den sista
– eller senaste – 1999. Jana
har ett stort bildmaterial från
dessa fantastiska skådespel
och planerar att ge ut en bok om
dem. Och hon har inte släppt
drömmen om att upprepa suc
céerna. På tidningens inledande
sidor ger en av de aktivt medver
kande, Hodder Stjernswärd, sin
minnesbild av evenemangen.
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Till en ståtlig häst hör en ståndsmäs
sig uniform. Försilvrade knappar med
hästar pryder livrén som bars av Gus
tav III:s stallpage 1782. Se hela plagget
på sidan 5! Foto Livrustkammaren.

I vild galopp spränger slädarna
fram över isen, fångade i en lito
grafi av Martin Rudolf Heland.
Heland (1765 –1812) var elev till
Elias Martin. Han dedicerade
bilden till hovstallmästare Claes
Rålamb, kappkörningarnas för
man. Foto Nationalmuseum.

talrik, kunde få plats. Det blev
en folkfest! Man vandrade på isen,
hörde sprittande musik och kunde
samtidigt ta del av ett unikt skådespel.
Vintrarna var gudskelov kalla på
1980 -talet. Vid isfesten år 1991 minns
jag att isen var svag vid strandkan
ten. Då ekipaget med Gustav III (Jarl
Kulle) med adjutant, fört av kavaljers
kusken Sven Lindvall och åtföljd av
hovstallmästare Munck (Stjernswärd)
till häst körde ut på ”scenen” gick slä
den genom strandisen. Men de tappra
hästarna manades fram med pisk och
smackning och drog snabbt upp slä
den på fastare is. Kulle bleknade un
der sminket men behöll fattningen.

Stallmästaregården var den naturliga knut
punkten för ridtävlingarna på Brunnsviken i
äldre tid, men också under nyligen förgången
tid. Den gamla värdshusskylten, här som stili
serad logotyp, anger tonen.

Detta var glansfulla dagar, men det
glada gänget skingrades. Horst slutade
på Stallmästaregården och ekonomin
i de omfattande begivenheterna blev
svår att managera. Vintern 2010 var

De nya tävlingarna på 1980- och 90-talet drog stor publik. Här beundras travare från Solvalla
när de passerar kurvan utanför Stallmästaregården. Foto Einar Andersson.
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som gjord för isfest på Brunnsviken,
men tyvärr hördes varken musik eller
hovtramp därifrån. Till ett annat år bör
en utvald samling entusiaster ligga i
startgroparna och organisera en ny is
show och glädja stockholmarna med
detta i sanning storartade evenemang!
f o t n o t : Huvudsponsor för isfes
terna var ATG, med marknadschefen
Remi Nilsson som drivande kraft. Vik
tiga samarbetspartner var även Svens
ka travsportens centralförbund, STC
med generalsekreteraren Åke Isberg,
K1 med major Christian Braunstein
och stallchefen Beyron Johansson.
Ansvaret för kontroll och beredning
av isarna hade Anders Källman, som
studerat isbanor bl.a. i Kanada. Djur
gårdsförvaltningen ordnade med upp
stallningsplatser på strandängarna för
de drygt 60 hästarna som turvis upp
trädde på isen i Stallmästarviken. Hod
der Stjernswärd har mer att förtälja ur
sitt hästburna liv i boken ”Berättelser
för upp- och avsuttna” som publicera
des förra året.

Bra fart var det även i tävlingarna 1870,
att döma av bilden i Ny Illustrerad Tidning.

Skritt, trav och galopp
H

ästar är nu för tiden ett ganska
sällsynt inslag i Hagaparken. De
flesta ryttare söker sig till Djurgår
den och andra grönområden, där det
finns särskilda ridvägar anlagda. Det
är dock tillåtet att både rida och åka
i hästekipage i Hagaparken, bara man
håller sig till de hårdgjorda större vä
garna. Och Djurgårdsförvaltningen
använder sig numera av miljövänliga,
hästdragna gräsklippningsmaskiner
på ängarna. Fjärilshuset hyr ut en äng
till bete för privathästar.
Att ridning i stor skala inte främ
jas i parken har sin upprinnelse i
tidigt 1900 -tal. Efter mycket bråk,
skadegörelse och fylla i parken be
slöt ståthållare och landsfiskal om
en restriktivare hållning. De menade
att parken skulle vara en rofylld och
vederkvickande fristad för skötsamma
storstadsbor. Många aktiviteter och
evenemang ansågs störa friden ge
nom hög ljudnivå, livliga rörelser el
ler stora folkmassor. Den som sökte
tillstånd för sådana aktiviteter i parken
fick på 1920 - och 30 -talen oftast avslag
av ståthållaren. Nej fick exempelvis
cirkus, tävlingar i varpakastning och
cykel, hundutställningar, politiska mö
ten och musikföreställningar, liksom –
föga förvånande – en övningsbana för
golf på pelousen.
Även ryttarna drabbades av de nya
reglerna. Inte ens ponnyridning för
barn kunde tillåtas, men däremot fick
ett travhästsällskap 1931 rätt att motio
nera sina hästar vardagar mellan kl. 8
och 10 på vissa större vägar, på villkor
att det skedde i skritt eller sakta trav.
Sedan arvfursteparet Gustav Adolf
och Sibylla flyttat in på Haga slott 1932
blev det ännu striktare i slottets närhet.
Samtidigt kunde en del arrangemang
som paret engagerade sig för släppas
fram, som t.ex. flick- och pojkscouters
läger och tävlingar. Familjen höll egna
ponnies i Haga slottspark, där Lillprin
sen och hans systrar fick ridlektioner.
k a p p kö r n i n g
o c h va k t h å l l n i n g

Traditionen att vintertid utnyttja
Brunnsvikens is för hästtävlingar och
slädpartier går långt tillbaka. Välkänt
är att Gustav III på vägen in till den
ödesdigra Operamaskeraden den 16
mars 1792 stannade till på Brunnsvi
kens is för att se på ett slädparti som
pågick där. På 1810 -talet skildrades en
sådan kappkörning i en aquatint av

Oskar I och hans söner Karl och Gustav på väg genom Hagaparken med dammande hovslag.
Bakom de respektfulla åskådarna syns Gustav III:s paviljong. Litografi 1844 av Carl Andreas
Dahlström (1806–89). Foto Stockholms Stadsmuseum

Martin Rudolf Heland. Pontus Grate
berättar i ”Från Ulriksdal till Bellmans
ro” att travtävlingar på Brunnsviken
hörde till stockholmarnas mest popu
lära nöjen under 1800 -talet. De som
hade råd att hålla slädekipage tävlade,
de andra tittade på. Många hundra
åskådare kunde samlas på stränderna.
Efter tävlingarna samlades deltagarna
till uppsluppna middagar på Stallmäs
taregården.
Stallmästaren Ebbe Håkansson vid
Karlbergs slott fick som gåva 1622 den
gård som efter honom kallades Stall
mästaregården. Han hade förstås ett
stall med många hästar, som reds i den
terräng som senare blev Hagaparken.
Den hästburna trafiken ökade när gäs
terna strömmade till värdshuset, som
öppnades 1652.
Isfester förekom sporadiskt även
på 1900 -talet, bl.a. år 1928. På 1980 -ta
let togs traditionen upp på allvar i de
spektakulära isfester som beskrivs här
ovan. Tänk om man kunde få upp
leva sådana hästuppvisningar på isen
än en gång!
På Gustav III:s tid sågs ståtliga ryt
tare och hästdragna vagnar naturligt
vis ständigt på Haga, men även då
huvudsakligen på de bredare vägar
na. De smalare slingrande gångarna
i Fredrik Magnus Pipers lustpark var
i första hand avsedda för spatserturer
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till fots. Vakthållningen i parken sköt
tes dels av soldater ur Svea och Göta
Livgarden, dels av beridna garden
med logement och stall i Koppartälten,
där det fanns plats för drygt 40 hästar.
Ännu ett jättelikt stall med 200 spiltor
började byggas 1789 på höjden söder
om Stora pelousen. Arbetet avbröts
vid kungens död. De mäktiga grund
murarna syns ännu i terrängen.

På Pipers generalplan för Hagaparken från
1787 markerar S den planerade stallbygg
naden. T är ”Corps de Garde i form af Tält
efter Desprez dessein” och W är det planerade
slottet. Alla byggnader är förbundna med
nogrannt inritade siktlinjer.

De bastanta hästarna från Hästa gård drar gräsklippare på Djurgården och i Hagaparken. I laget
ingår ardennerna Opid, som syns på bilden, och Ranja, nordsvenske fjordhästen Luring och varm
blodstravaren Kitty och ett par till. Djurgårdsförvaltningen främjar på det sättet miljövänlig drift.
Foto Gunnar Björkman.

Flera enklare trästall och vagns
lider, senare rivna, byggdes som kom
plement till Koppartälten.
Både på Gustav III:s tid och sena
re höll vakten alla obehöriga på res
pektfullt avstånd när kungligheterna
bodde på Haga slott och i Paviljong
en, men annars fick folk promenera
nära slottsbyggnaderna. Karl XIV
Johan gav 1816 ett norskt garde från
Akershus uppgiften att hålla vakt på
Haga, med bas i Koppartälten. Valet
av hedersvakt hängde förstås samman

med den nya unionen med Norge.
De norska kavalleristerna klagade på
brister i stall och bostäder, som blev
allt värre trots många reparationer ge
nom åren. År 1856 vägrade gardet att
bo kvar och förflyttades till kaserner
i innerstaden.
t rot jä na r e oc h l i v h ä s ta r

När Mellersta Koppartältet efter en
eldsvåda återuppbyggdes 1977 av då
varande slottsarkitekten Torbjörn Ols
son förvandlades den inre gården till

I Ryttargången i Mellersta Koppartältet har Olle Nyman 1977 målat ett ”äreminne över glömda
hästar”, här Dunderknas, en av de fyra förevigade kavallerihästarna. Foto Jens Lindhe.

4

en festsal, Silvertältet. I den så kal�
lade Ryttargången som leder från Sil
vertältet ut mot Fjärilshuset målade
konstnären Olle Nyman fyra livfulla
hästar som påminnelse om stallperio
den. Namnen som målats över deras
spiltor togs ur kavalleriets rullor. Så
hedras några av de många hästar som
sedan 1700 -talets slut bott i stallet:
Dunderknas, Dockan, Madame och
Cardinalen.
Karl XIV Johan mönstrade sina
trupper på Gärdet vid sitt Rosendal på
Djurgården, men red även ibland i Ha
gaparken. Sonen Oskar I motionerade
mycket gärna till häst i parken, ofta
med någon av sina söner i sällskap.
De kungliga ryttarna red i full fart på
körvägarna, nådigt hälsande på vanligt
folk som lustvandrade i parken.
k l i p pa g r ä s o c h d r a vag n

Vid sidan av de förnäma ridhästarna
fanns också tyngre arbetshästar i par
ken, som användes som dragare vid
skötseln av planteringarna, i höskör
den och för transporter och jordbe
arbetning i nyttoträdgårdarna. Träd
gårdsmästaren med sitt lag av träd
gårdsdrängar och trädgårdskullor hade
hjälp av fem-sex kallblod, hysta i ett
särskilt stall. År 1820 hade hästarna
namn som än i dag känns välbekanta:
Putte, Blacken, Brunte, Grålle, Röllan
med fölen Lill-Brunte, Stiernan och
Pyssel.
Sentida efterföljare till forna tidens
dragare kunde man få se på Hagada
gen, då ett par bastanta ardennerhästar
med flakvagn erbjöd besökarna skjuts.
Det är samma hästar som jobbar med
gräsklippningen i parken, uthyrda av
4H-gården Hästa på Järvafältet. Däri
från forslas hästarna med trailer el
ler lastbil till sina arbetsplatser. Tom
Meurling som driver Hästa gård fick i
augusti utmärkelsen Månadens stock
holmare, utdelad av Stockholms stad,
för sitt ekologiska jordbruk.
Den som vill veta mer om hästar i
slottsmiljö genom tiderna har mycket
att hämta i Livrustkammarens utställ
ning ”Trofast – hov och tass i kunglig
tjänst”, som pågår till den 30 januari
2011. Tonvikten ligger på 1600 -talet och
1900 -talet, men från den gustavianska
tiden finner man bland annat prins
Gustavs gunghäst, flera praktsadlar
med ländschabrak och slädtäcken,
flotta livréer för stallpagerna, vackert
smyckade rustningar och banér från
Gustav III:s tornerspel samt en mål
ning av Gustav IV Adolf till häst.
				
I.S.

Officerare och soldater ur Andra livgardet uppställda under Hagadagen 2010. Foto Ella Öström. Till höger: Stallpagelivréer från 1793 och 1782,
använda vid det gustavianska hovet. Foto Livrustkammaren.

Från uniformerad vakt till kamera

R

yttare och fotsoldater på vakt i
Haga stoltserade i stiliga unifor
mer, långt mer färgglada än vår tids
fältutstyrsel. Namnen på de olika rege
mentena som tjänstgjorde vid de kung
liga slotten på Gustav III:s och Gustav
IV Adolfs tid och senare har växlat
lika ofta som uniformssnitten, och det
krävs expertis för att säkert identifiera
de uniformer man ser på bilder.
En kännare av de gustavianska
gardena är Göran Wengelin, som med
sina vänner i den militärhistoriska före
ningen Andra livgardet brukar uppträ
da både på Hagadagen och på Ljusfes

ten i tidstrogna dräkter. På Ljusfesten
deltar de i skådespelet som de soldater
som tillfångatar Tintomara och straf
far henne med skenavrättning. Andra
livgardet sattes upp av Gustav III och
hette under Oskar II Göta livgarde.
Det lades ned så sent som 1980.
De uniformer som Wengelin och
hans mannar bär är dels arméns
uniform, som började användas på
1770 -talet och ofta förekom på Haga.
Den har mellanblå jacka, gula byxor
och vita eller mörka strumpor. Liv
gardets uniform efter 1792 och in på
1800 -talet bestod av blå jacka och vita

Två ryttare i granna uniformer på körvägen nära Gustav III:s paviljong. Akvarellen (beskuren)
målades 1805 av Carl Fredrik Akrell (1779 –1868), som var både grafiker, kartograf och officer.
Kungl. Husgerådskammaren. Foto Alexis Daflos.
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långbyxor. Föreningen samarbetar ofta
med Ryska riksförbundet, som bär den
ryska grenadjäruniformen från sent
1700 -tal, grön jacka med röda upp
slag och vita långbyxor, eller rysk dra
gonuniform med vita jackor med blå
uppslag.
Ryttarna på Carl Fredik Akrells ak
varell från 1805 tycks vara två office
rare. Den ene, i vitt och ljusblått, till
hör Konungens Lif-garde till häst, eller
Lätta Livdragonregementet. Den andre,
i mörk jacka och bicorne (den hatt
som Napoleon alltid bar i fält), är troli
gen generalmajor i samma regemente.
Detta enligt Thomas Roth på Armé
museum, som skrivit om de kungliga
regementena i den nyutkomna boken
om Drottningholms slott (se s. 6). Vill
man tränga ännu djupare in i ämnet
kan man gå till Thorsten Wenner
ströms ”Stockholms garnison genom
tiderna, en kulturhistorisk skildring”
från 1947. Och Karl Johans-tidens flotta
uniformer kan beundras på National
museums pågående utställning Härs
karkonst!
De som i dag vaktar Haga slott bär
inga granna uniformer. SÄPO:s män
vill inte pråla och väcka upp
märksamhet. De sitter dol
da framför datorskärmar
och följer genom övervak
ningskamerorna vad som
sker utanför staketet. Kamerorna och
de avvisande skyltarna på staketet är
kanske effektivare än forna tiders vak
ter, men nog var de färgstarka unifor
merna ett bra mycket vackrare inslag i
parken!				
I.S.

Kyla och mörker var inramningen för Ljusfesten den 7 november. Sara Fonseca dansar vid Kafé Sjöstugan; Lisa Lindkvist och Johan Aulin i föreställ
ningen om Tintomara som gavs vid Koppartälten. Mer om de omfattande arrangemangen, se sista sidan. Foto Hans Jung resp. J. Tåje.

Albano igen
Diskussionerna om bebyggelsen på
Albanoområdet fortsätter. Ett helt nytt
förslag har framlagts av Akademiska
hus. Strukturen bygger på låg och tät
bebyggelse med accenter. I program
met ingår 800 studentbostäder med
servicebyggnader insprängda i husen.
Ett högt torn har tillkommit. Akade
miska hus menar att man numera ser
Nationalstadsparken inte som ett hin
der utan som en utmaning och att pro
jektet blivit bättre genom att möta de
nya kraven.
Programhandlingar finns att tillgå
den 24 november och samrådsmötet
äger rum den 9 december troligen på
KTH i sal F1, kl 18 –20. (Innan Du går
dit kontrollera att möteslokalen inte
ändrats på www.stockholm.se/sbk.)
Haga-Brunnsvikens Vänner och övriga
intressenter inom Förbundet för Eko
parken följer utvecklingen.

bokerbjudande
Nu har andra bandet om Drott
ningholms slott utkommit, med
undertiteln ”Från Gustav III till
Carl XVI Gustaf” (Votums förlag).
Boken ingår i samma serie som
”Haga – ett kungligt kulturarv”,
och man kan göra intressanta
jämförelser mellan de två miljöer
na. Magnus Olausson skildrar hur
den engelska parken anlades på
Drottningholm parallellt med den
i Haga, och fjorton andra författa
re skildrar hur parken och slottet
förändrades fram till nutid.
Medlemmar i Haga-Brunns
vikens vänner har möjlighet att
köpa boken till ett förmånligt
pris. Beställ på order@votumfor
lag.se. Märk beställningen Haga
vänner. Erbjudandet gäller året ut.

285:Frakt 39:-

Inte bara på Brunnsvikens har det tävlats. För inte så hemskt länge sedan
var Ulriksdals kapplöpningsbana ett alternativ. Karta från 1951.

Satsa på rätt häst!

kom med och sjung i cantemuskören !

HAGA – BRUNNSVIKENS VÄNNER
Bli medlem!
Årsavgift 150 kronor.
Familjemedlem, studerande upp
till 25 år: 75 kr. Föreningar och företag: 275 kr. Postgiro: 428 37 57 – 5.

www.haga-brunnsviken.org
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Tillsammans ett hundratal välljudande korister invi
ger Hagadagen varje år. Göran och Sofia Staxäng
leder kören. På CD finns bl.a. Förklädd gud med Jan
Malmsjö och Mozarts Requiem. Istället för julkonsert
anordnar Cantemus en Trettondagsgala med opera,
operett, bubbel och wienervals i Berwaldhallen sönda
gen den 9 /1 2011. Läs mer på www.cantemus.se

Parken i ett större perspektiv
Kommittén för gustavianska parken
anordnade nyligen ett internationellt
seminarium om strategier för vård och
förvaltning av Hagaparken, med titeln
”The Management of a Lost Vision” på
Wenner-Gren Center. Kommittén hade
fått substantiella bidrag från Vägverket,
länsstyrelsen och Vitterhetsakademien.
Fyra utländska parkexperter var
huvudtalare och guidades också i Ha
gaparken till fots och per buss samt
i båt på Brunnsviken. Från England
kom Peter Goodchild, direktör för The
Garden and Landscape Heritage Trust,
från Dresdens Technische Universi
tät kom professor Erika Schmidt, från
University of Sheffield kom professor
Jan Woudstra och från norska Riksan
tikvaren landskapsarkitekt Mette Egg
en. Bland de svenska talarna fanns
riksmarskalk Svante Lindqvist, Kom
mitténs Christian Laine, initiativtagare
till seminariet, samt Torbjörn Suneson,

Parkseminariet besökte bl.a. Bergianska träd
gården. Professor bergianus Birgitta Bremer
(till vänster) visar den nyanlagda våtmarken
för Ulf Sporring, Erika Schmidt och Christian
Laine. Foto Kjell Lundquist.

landskapsarkitekt vid Transportstyrel
sen (f.d. Vägverket).
Kommitténs ordförande Gösta
Blücher har sammanfattat slutsatserna
från seminariet på ett möte i National
stadsparksrådet och framhöll, bland
annat, att lagen om Nationalstadspar
ken är vårt bästa instrument att skyd
da och utveckla Hagaparken. Lagen är
unik i världen och har väckt stort in
tresse i utlandet. Gustav III:s visioner
är spännande och angelägna att skildra
i olika former – i böcker, utställningar,
föreställningar, bildspel – med medve
tande om att de aldrig fullbordades. Ju
mer Stockholm växer och trycket på
Nationalstadsparken ökar, desto vikti
gare att försvara den mot intrång, mot
höga hus utanför och mot buller. Or
ganisationen för förvaltning och sköt
sel är i dag onödigt komplicerad. Det
är angeläget att verka för en rakare och
mer transparent beslutsordning.
Seminariedeltagarna var eniga
om att Hagaparken är en av Europas
skönaste och bäst bevarade engelska
parker, med en fascinerande historia
som sträcker sig från Gustav III:s tid
till nutid. Seminariet kommer att föl
jas upp både i olika skrifter och i fler
seminarier, närmast det som anordnas
av Kungl. Djurgårdsförvaltningen den
18 november, med anledning av att
en ny bok utkommer: ”Kungliga Na
tionalstadsparken. Historiskt landskap
i levande stad”. Mer om detta i nästa
nummer av Hagabladet.

Ständigt solsäker Hagadag
Det är alltid soligt och vackert på Ha
gadagen (på Mors dag), i år liksom tidi
gare, och parken myllrade av folk som
njöt av musik och underhållning, hade
picknick på Pelousen och följde de
programpunkter som lockade. Utbudet
var rikt, med nyckelharpa, operasång,
trubadurer och kören Cantemus vid
Koppartälten, dans, flöjt och harpa vid
Ekotemplet, sju olika vandringar, pre
miär på Mirandas saga vid slottsgrun
den, föreläsningar och visningar.
Speciellt för året var bl.a. Hoff Sven
Hedlund som berättade om dalfolkets
arbete på Haga och folkdanslaget Skör
degillet som visade dans och vackra
sockendräkter. Vid Grottan berättades
sagor om Bergatrollet. De flesta pro
menerade, men man kunde också åka
båt över till Bergianska trädgården, el
ler vagn, dragna av vackra ardenner

hästar. Och mycket annat! HBV:s folk
och medarrangören Solna stad hade
bråda tider att se till att allt fungerade
och att stå till tjänst i informationstäl
tet. Nästa Hagadag, 29 maj 2011, hop
pas vi blir ännu bättre. Hör av Dig med
förslag eller om Du vill hjälpa till!

På Hagadagen kunde man åka vagn efter den
långhåriga nordsvenska hästen Opid, tio år,
inhyrd från 4H-gården Hästa på Järvafältet.
Tom Meurling på Hästa gård utnämndes i
augusti till månadens stockholmare för sitt
ekologiskt drivna lantbruk. Foto Ella Öström.
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Hästar finns förstås med som ett inslag under
en cykeltur i Nationalstadsparken. Som nr 47
i den nya broschyren från länsstyrelsen möter
vi ett par av dem, närmare bestämt vid Stora
Skuggan. Foto Jonas Eriksson.

Guide för två hjul
För nu ganska många år sedan res
tes en handfull ”entréstenar” vid väl
valda platser längs Nationalstadspar
kens gräns, med inristad information
och symboliska motiv. Nu i september
har stenarna fått sällskap av entréskyl
tar. Länsstyrelsen har placerat ut tio
manshöga plattor med karta och bak
grundstext om parkens historia, natur
och lagstiftning.
Samtidigt passar Länsstyrelsen på
att ge ut en cykelkarta, ackompanjerad
av ett skyltsystem med små gråbruna
skyltar med omiskänneliga symboler.
Rutten i sin helhet är över tre och en
halv mil. Lite mer rimliga avstånd för
söndagsutflyken ges
med de tre delturer
na Ulriksdal, Södra
Djurgården och Ha
ga-Brunnsviken med
Norra Djurgården.
Korta texter, men
säkert alldeles till
räckliga för den som
gör en kort paus i
en cykeltur, berättar
i numrerade punkter
om landskapet, natu
ren och byggnaderna:
så exempelvis nämns Frösundaviks ka
serner, Kräftriket, Wenner-Gren Center,
fågellivet i Uggleviken, hoppbacken vid
Fiskartorpet och Lappkärret.
Vattenutblickar över Brunnsviken
bjuds det främst i söder och norr. I själ
va Hagaparken följer turen inte stran
den; på motsatta sidan lämnas sträckan
Frescati–Bergianska därhän. Den berg
iga passagen lämpar sig heller inte sär
skilt väl för cykel.
Kartan kan beställas eller laddas
ner på länsstyrelsens hemsida om par
ken: www.nationalstadsparken.se.

A D R E S S F Ä LT

Återsken i natten. Eldar, marschaller och papperslyktor gav mörkret en match under HagaBrunnsvikens vänners årliga ljusfest i Allhegonahelgen, i år den 7 november. Foto Hans Ljung.

Ljus över Brunnsviken
Skogen och parken är jag – jag söker
min tillflykt till denna park. Dess själ är
jag. Så talar den gåtfulla gestalten Tin
tomara i Drottningens juvelsmycke, ett
verk av Carl Jonas Love Almqvist från
år 1834, då minnena från Gustav III:s
dagar fortfarande svävade över Haga.
Den 7 november 2010 återvände
Tintomara, tolkad av Lisa Lindkvist, till
sin park. Ur mörkret och skuggorna
trädde hon fram i en ring av eldkorgar
och marschaller. Till tonerna av CarlHenric Fernandis saxofon mötte hon
sitt öde inför en exekutionspatrull i
tidstypiska uniformer. Och mot en
fond av svarta vatten och med stor
stadens ljus i fjärran tolkade dansaren
Sara Fonseca i vita, svepande kjolar
hur Tintomaras själ förenade sig med
de gamla ekarna och det frostbitna
gräset på pelousen.
Kvällens drama, skickligt samman
hållet av Richard Murray som Jonas Carl
Linnerhielm, blev ett budskap från en
gången tid och samtidigt ett upprop till
samtiden: Se parken! Bevara den orörd
för kommande generationer att njuta av!
Med det dova ljudet av applåder
från behandskade händer – ty kvällen
var kall – avtackades skådespelare och
musiker samt vissångerskan Catarina
Abelli, som tolkat Tintomaras sång.
Det var i mörkret omöjligt att upp
skatta åskådarnas antal där nere på
pelousen vid Koppartälten, men vi tror

att det kan ha varit kring femhundra
personer som hade hittat till Ljusfes
tens huvudnummer. Bland åskådarna
hördes både engelska och tyska och

Johan Briggert och Johan Aulin i skådespelet
om Tintomara. Johan Briggert var också före
ställningens regissör. Foto J. Tåje.

för de många utlänningarna var Ljus
festen säkert en stark upplevelse.
Många var också de som samlats kring
marschaller och eldar på andra håll
runt Brunnsviken, där bl.a. Huvud
sta scouter ställt upp med att tända
och vakta eldarna. Ett speciellt blick
fång utgjorde Bellevueparkens vackra
färgsken. De serveringar som höll öp
pet under kvällen serverade glühwein
och andra varma drycker med tilltugg.
Uppe vid Kafé Sjöstugan i Bergs
hamra räknade man till 250 personer
som fick lyssna till folkvisor på trum
pet, Linnea Blomberg och Caroline
Andrén spelade. På scenen dansade
Sara Fonseca och med hjälp av varm

äppelmust och bullar hölls ångan
uppe. Sjöstugan hade ordnat en kväll
med lykttillverkning en vecka innan
och nu deltog de små barnen, helt tag
na av stundens allvar, med hemgjorda
ljuslyktor i händerna. De äldre bar
nen lyste med ficklampor och hälsade
på det sättet båtarna som anlände till
bryggan. Koloniföreningens hus vid
Ålkistan var upplyst och många kolo
nister hade ljus i sina trädgårdar.
På Bagges udde i Bergianska träd
gården flammade elden i ett fyrfat och
lockade till sig vandrare i natten. Det
serverades varm korv från grillgallret
och de små tyckte att det var spän
nande att kravla bland de stora strand
stenarna i mörkret. Då och då rullade
långsamma svallvågor in mot stranden
från den i övrigt spegelblanka vatten
ytan. Ute på viken rörde sig de olika
klubbarnas båtar med fastmonterade
facklor – några kajaker från Kanotklub
ben lockades till stranden där varma
korvar langades över till paddlarna.
Riktigt stämningsfullt blev det när
elbåten med musikerna närmade sig,
Carl-Henrik Fernandi med sin saxofon
interfolierad av Mårten Hellquist på ko
horn och kulning av Catarina Abelli.
Båten plockade upp folk vid Bergian
skas brygga för vidare transport till Fjä
rilshusets brygga
på andra sidan.
Att sitta i en liten
båt i mörkret un
der stjärnhimlen
ute på Brunnsvi
ken och lyssna på
Amazing Grace på
saxofon var något
mycket speciellt!
Det var i år
tredje gången fö
reningen arrang Stora som små bi
erade Ljusfesten. drog med ljus. Julian
Vi hoppas att det Lundström, tre år,
med egen lykta. Foto
ta ska bli en tradi Peter Lamming.
tion. Också under
en mörk årstid behöver vi en påmin
nelse om dessa rika natur- och kul
turmiljöer. Men Ljusfesten vill också
förmedla glädje, värme och reflexion
i gemenskap med andra liksom kan
ske också en stund av eftertanke på
det personliga planet! Naturen har en
märklig förmåga att locka fram känslor
som lätt glöms bort i vardagslunket.
Stina Bäckström

