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SOLLENTUNA

runt Brunnsviken under sin iälienska resa 1783-84,

därav de italienska namnen Frescaai, Tivoli och Al-
bano. Hagaparken anses som ett av världens bästa

exempel på en engelsk park. Fredrik Magnus Piper

skapade den liksom parkerna Bellevue och Tivoli. I

Hagaparken står de kinesiska och turkiika paviljong-

erna. Gustaf lll.s utsökta paviljong, Ekotemplec och

Koppartälten. Parken är besjungen av Carl Michael

Bellman i "Fjäril'n vingad syns på Haga". Där finns

ruingrunden till Gustav lll:s aldrig uppförda slott,
nu teaterspelplats. Haga slott är nu kronprinsess-

bostad omgärdad av ett dominerande stängsel.

Hoten mot parken är trafikbuller från och be-
byggelsen längs E4 som med allt kraftigare
liud och lius tränger in och fråntar vandraren
parkens ro.

Brunnsviken
Lalr<1',i!e,:ai

'508
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1iAlbono och Lill -tansskogen
Albano efter "MonsAlbano utanfor Rom där paven brukar ril br nga somma-

ren. En del av Gusrav lll:s enge ska park. som gavs exorlska namn fran kungens

iralienska resa. Framför berger är nu Fyslkcentrum byggt. ritat av den danske

arkitekten Henning Larsen. På den plana yran nedanför berget har trdigare

legat en skjulbebyggelse. Den är nu borta och ska ersäfias med byggnader för
Stockholms universitet. Lill-Jansskogen har namn efter en kortväxt skogvak-

tare. Rymmer häriiga joggings- och skidspån Planer finns nu på en mycket
omfattande bebyggelse. Förbundet verkar för en måttlig bebyggelse

som lämnar en spridningskorridor för växter och djur fran Bellevue-
parken till Lill-Jansskogen. När Norra länken är färdig och såren läkta
måste Biörnängsvägen genom Lill-Jansskogen stängas av.

Kommunikationer till oliko platser i parken
How to get there
Naturliga entr6er till parken är bl.a Djurgårdsbron, Allmänna gränd,

Haga Forum, Universitetet och Bergshamra.

Subway T T-banaTill Universitetet, Bergshamra eller Ropsten.

Boats Till södra Djurgården går färjor från Slussen och Skeppsholmen. På sommaren

även från Nybroviken.Till Fjäderholmarna går båtar från Slussen och Nybroviken.

Bssses nr's on the map Många busslinjer når mål i eller vid parken. Se Nr på lortan.

Rent a canoe in Brunnsviken. Go by bicycle or walk.
Upplev Ekoparken från vattnet. Hyr kanot i Brunnsvil<en. Promenadvägarna är många.

Cyl<la går utmärkt. Cykelleder är skyltade i Nationalstadparken. Särskild cykelkarta

finns utgiven av Länsstyrelsen.
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Skeppsho, m e n - Koste I l -
hol men - Beckhol men, öven
ka I I ot Sto ckh ol ms sjögärd
lslonds with moritime octivities
En historisk maritim miljö med öarna

Skeppsholmen, Kastellholmen, Becl<holmen

och en del av Södra Djurgården. Här finns

al<tiva verksamheter för dagens båtintres-

serade, en båtbyggarskola, ett omfattande

föreningsliv, museer och teatrar. På Beck-

holmen finns flera varvsdocl<or, bl. a Sveriges

största torrdocka. Hoten är ökade hyres-

kostnader som tvingar bort många kul-
turverksamheten

Slottet

GAMLA STAN
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U lriksdol och Confi dencen
A Royol Poloce with o boroque gorden. A Royal sculpture
.oronotion carriage from 1650. The theotre Conftdencen
Slottet är byggt avJacob de la Gardie och fick senare sitt

namn efter drottning Hedvig Eleonoras barnbarn Ulrik.

Från det l<ungliga slottet startade drottning Kristinas

I

gotlery ond Thernuseum gueen Cl
oqened ,753 ond is still working I

och drottning Louise uppskattade också slotte

som bröllopsgåva av stockholmarna ett vardal

rett av Carl Malmsten. lntill ligger Slottskapell

teatern Confldencen, som ger operaförestä

17OO-talsmiljö, och en handelsträdgård med s

Fina cykel- och promenadvägar. ldag hindrasÖveriärva

inrättning för l<rigsinvalider. Karl XV fyllde det med rid-

darromantik och ett sorglöst sällsl<apsliv.GustavVlAdolf rade Bergshamral€den.

DANDERYD Åtkiston 1

.. SOLNA
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ln old times o well known Ploce fil fishing eel
Sundet mellan Brunnsviken och LillaVärtan var en gång k'

för sitt a flske. För att gynna sjöfarten sprängdes sundet dju

re ar I 863. Vattenytan i Brunnsviken sjönl< då med 1,25 me

cch manga av Hagaparkens vartenomslutna holmar samm,

sn a re med fasrlandet. Hoten nu kommer från biltrafiken
Roslagsvägen. En gang- och cykelbro behövs för att få

ll'anho men

ir,

Engl ish lo ndscope go rde n
Gustav lll ficl< inspiration att omskapa

Hogo-Brunnsyiken
One of the best examPles in the world of an

hela

Gasverl
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irvprock. Storo Skuggon - Storo Vorgjokten
(ontak- och Loppkärret
rrafike- An unexPloited and silent oreo. A history of Royol

wolf hunting
Ett av Ekoparl<ens mest oexploaterade och tysta områden med

gammal barrskog. 1689 fällde Karl Xl med sonen, den blivande

Karl Xll, ett tiotal vargar här, därav namnetVargjakten. Lillsjön

och Lappkärret är idag attraktiva fågellokaler.Vid Laduviken lig-

ger Fisl<artorpets hoppbacke som återupptagit backhoppning

vintertid. Stora Skuggans skjutfält är numera omvandlat till ett
omtyckt motions- och grönområde.

HjOfthOgefl (ingick i vart förslag till El<oparl<en)

An oreo of eorly industriol development ond interersting
buildings in the l930th functionolistic styre.

lr3r1h2g6p var pa I OO-ulet en ö med namnet Husarne, som betyder

: t. :.:, .:-::,fn:J "6 --:

egendom på 1500-talet. Karl Xl utvidgade Johan lll's jaktpark över hela

Norra Djurgården. De sista inhägnade hjortarna fanns kvar i nuvarande

Hjorthagen till 1889 då de flyttades till Gripsholms slott. Längst in i

Husarviken ligger fortfarande Karl Xl:s fiskarstuga från 1680. I de tidigare

hagarna byggdes stadens nya gasverk. Gasklockorna ritades av arkitekten

'., Ferdinand Boberg. Här flnns såväl äldre arbetarbostäder som bostäder
' byggda i 1930-talets funktionalistiska stil. Gasdriften och kolhanteringen

har påverkat miljön negativt. Stockholms stad håller på att bygga Norra
Diurgårdsstaden i gasverksområdet och har giort stora awerkningar

- - i den viktiga spridningsvägen mellan norra och södra Djurgården. Ett
bostadsområde med 5 OOO lägenheter kommer med liud och lius att

::-:rsraden negativt påverka det historiska landskapet kring fiskarstugan.

Ku ngl i go Notionorst o dspa rke n
-vö rid ens försto notionolstadspa rk

Nationalstadsparken är ett för turisten innehållsrikt kulturlandsl<ap. Kung-

ligt och offentligt ägande har bevarat parken öppen och tillgänglig. Fyra

kungliga slott, Gustav lll:s paviljong, Haga, Rosendal och Ulriksdal, ett tret-

tiotal museer, vetenskapliga institutioner, nöjesfält, utsiktstorn och anrika

restauranger ligger i parl<en

Med översiktskartan som hjälp hittar du de mest kdnda platserna i parken.

Observera att endast ett urval av vägar, byggnader och namn är angivet

på kartan. Följ arbetet med bevarandet av Kungliga nationalstadsparken på

vår hemsida wwwekoparken.org.

Teckenförkloringor
Nationalstadsparkens gräns

Järnväg --{}---
Ti.rnnelbana C
Bussförbindelse VA

Båtli nje

Vägar

Bebyggelse

Fril uftsbad

Mindre kända serveringar

E,KO
PARKEN_y
www.ekoparken.org

/#4Fwffi
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Lodugårdsgörde
The militory exercise field of King Karl XIY lohon
Ett av Sveriges äldsta militära övningsfält. Redan på 1670-talet

anlades en skans för övningar nedanför Drottningberget, där

den rosa Borgen nu ligger. Det verkliga uppsvinget flcl< Gärdet

under l<ung Karl XlVJohan, som red till Gärdet på en flottbro
över Djurgårdsbrunnskanalen från sitt slott Rosendal. Upp till
l0 000 man kunde samlas i övningar som leddes från Borgen.

Arbetarrörelsen samlades här under I 900-talet för demonstra-

tioner vid Hakberget. Förbundet arbetär för att få bort bil-
parkeringen pa vägen över Ladugardsgärdet och uppe vid

Borgen och för att reseryera Greve von Essens väg för gång

och cykel.

Länsstyrelsen

www.nationalstads parken.se

Fjöderholmorna
Islonds with croft shops, ord boots,
theotre and taYerns
Uppskattat utflyktsmål i Stockholms skärgård,

hantverkarlänga, al I mogebåtar, teater och krogar.

Alltsedan 1600-talet mötesplats för skärgårds-

bönderna på väg till och från Stockholm. Några

öar har varit militära och genom sin avsl<ildhet

utvecklat ett ril<t fågelliv. Öarna Rövarns holme

och Libertas, med Sveriges sista gasdrivnaAGA-

fyr, är idag fågelskyddsområden. Regelbunden

färjetrafik från Nybrovil<en och Slussen.

w ith ente rto i nments, cur-
ture and notute
Ön, som är gammal l<lostemark

lockar idag l0 miljoner besökare

, Nöjesfältet Gröna Lund hotar nu att ta över den
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s Ltlla Vörtan

Fr hamnen

- (i)

Loudden

Borpen"g

Kaknäs

Lillo Vöit]n

Kaknästornet

Södro Djurgården
fhe most populor islond

FJÅD

nerande

med ännu större åkattraktioner. Stockholms

har rivit Lindgården, den enda kvarvarande byggnaden frånWaldermarsviken
EN

Stockholmsutställningen I 930.

s

Värtahamnen

t!

RoDSten
trrol

ffi'ji

Dyurgdrdsbrunnsviken


