
Brunnsvikens vatten och omgivande
parklandskap har i a1la tider attraherat
människor. Trubadurer, kungar och van-

" r folk har gctt omrät.let en plar i kultur-
\-.torien. Här finn: prov på arkitektrrr.
mäleri, skulptur och trädgårdskonst
Haga- och Bellevueparken, Eldhs mu-
seum, Koppartä1ten, Paschens malm-

q_ 'd, slott, paviljonger samt norra Euro-
pas ä1dsta utevärdsl-rus, Stallmästare-
gården.

Bellman besjöng Brunnsviken och
Haga medan Gustav den III:e njöt av

sceneriet från sina fäntastiska lustbätar.

Men det är framförallt rikerlomen pr
sköna naturscenerier kombinerat meci

närheten til1 den täta staden som in-
spirerat til1 alla möjliga aktiviteter bäde
sommar och vinter.

Under 1800-talet fylldes isen av alle-

handa ekipage som blandade sig med

ryttare, flanörer och vintersportare. Av
vissa bilder att döma förekom även

kapplöpningsverksamhet med häst och
släde.

1792

När travsporten flyttade ut på Brunns-

vikens is pä vintrarna under 1900-talets

forsta tre decennier, var det redan tradi-
tion att visa r-rpp hästar på isen.

1856 annonserade Stallmästaregärden

om att en kapplöpningsbana fanns iord-
ningsställd på Brunnsviken.

Til1 en början gälide det kappkör-
ningar av privat natur. Sä småningom
blev det organiseracie tävlingar och den

28 februari 1884 hö11s den f'örsta täv-

J," 1111

Iingen. Stockholms Dagblads reporter
uppskattade åskådarnas antal til1 mer än

10 000. Banan var en engelsk mil och
lagd i rak linje. Hästarna startade en och
en men man väntade inte på att en häst

sku11e gå i må1 innan nästa siäpptes iväg.

Flera hästar kunde alltsä vara ute på

banan samtidigt.

Ute på landet var det också populärt
med istrav. I januari 1883 tävlade man på

Kyrkvikens is i Arvika och i februari 1884

hölls tävlingar i Ostersund i samband

med marknaden. I 1800{alets Stockholm

var hästen ett kommunikationsmedel.
Brunnsviken har också hyst galopphäs-

tar. Under de är då Stockholms galopp-
bana var Ulriksdal (1919 - 6O) brukade

hästarna vintertid tränas på Brunnsvikens

is. Nufortiden är hästen ett fritidsnöje för
storstadsmänniskan.

Syftet med denna historiska hästfest är

att dels kn),,ta samman och återuppliva

hästtraditionerna pä Brunnsviken is. dels

att stärka Bn:nnsviksomrädets roll som

naturskön träffpr-rnkt för människor.
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Med anor frän

GustaY den III:e
För femte gången affangeras Hästfest på Brunnsviken. Premiäråret 1986 blev en stor
succd med tusentals åskådare runt Brunnsviken. 1987,l99L och 1994 kom ännu fler.

.--yvärr har sedan allt for milda vintrar stoppat Hästfesten, men nu är vi tiltbaka igen
med ännu starkare program.

Idag säger vi bland annat välkommen till fullmaktiges ordforande i Solna Stad,

- nders Gustäv, som invigningstalar, och Christoffer O' Regan, som under dagen dyker
upp i Gustav den III:es skepnad.

I en samtida skildring från samma dag som Gustav den Iltr:e blev skjuten, på
maskeradkvällen den 16:e mars 1792, står följande: "Från Brunnsviken hördes bjäl-
lerklang och hejarop. Slädtravarnas kapplöpning hade borjat. Som vanligt samlades
de tävlande och åskådarna vid Stallr:lästaregatan och sedan körde ekipagen i en
slinga ut på isen. Kungen och Löwenhielm gjorde tillsammans en sIädtur dit för att
se på tävlingen."



»Hå[[er hela

vägen in i måL«

Ska man vinna måste man

satsa. Och man måste satsa

högt. Rrskerna ökar - så

myckel att de blir en del av

vardagen. Ena dagen obeseg-

rad. Nästa dag borta från
banan.

Därför finns Agna Racing.

Err speciaiförsäkring för trav-
och galopphästar. Den har
dessutom en bra veterinär-
vårdsdel.

Skaffa en försäkring som

håller hela vägen in i mål.

Ägrias Telef onveterinär

0900-100 5t 61

För atta djurägare!
Kostn.d 25 kr per samlal
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Tetefon 020-88 00 88. w'irw.agria.se

Ett specialistbolag inom Länsf örsäkringar

Stå inte i onödan! Sitt ner!
Hyr en sittplats av oss

Sit Down's mobila läktare passar lika bra inomhus
som utomhus, vid små som stora eyenemang.

Scener, Tält, Sportgolv

Tel.021 30 17 00, 08-643 79 80 eller 031-797 67 85
Telefax 021-30 fi 9A

@

sit@oovvrr
Kuggstängsgatan 3-5

S-721 38 Västcrås
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