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En Kungsträdgård för alla tider
D

et är inte mycket som är beständigt 
i en storstad, men det fi nns en plats 
som har behållits mer eller mindre 

intakt i många, många år i centrala Stock-
holm, och det är Kungsträdgården. Trots 
det attraktiva läget och diverse byggpla-
ner har platsen förblivit trädgård, park 
och torg.

Redan på 1400-talet, under Karl Knuts-
son Bondes tid, fanns här kungens od-
lingar. Gustav Vasa lär också ha uppskattat 
trädgården och anställde en holländsk 
trädgårdsmästare till den, varefter sonen 
Erik XIV lät göra om Kungsträdgården 
från kålgård till kombinerad köksträdgård 
och park. 

Vid det här laget, 1560-talet, hade 
trädgården på ett ungefär fått dagens 
sträckning.

Regenterna som avlöste varandra hade alla 
egna idéer om trädgårdens användnings-
områden. Trädgårdsintresserade Gustav 
II Adolf lät odla både nyttiga och vackra 
växter som äpplen, päron, plommon, 
krusbär, timjan, salvia och ”kruker medh 
blåmster”. 

Drottning Kristina lät uppföra ett lust-
hus med festsal i anslutning till parken 
(huset står kvar i Lantmäteribacken) och 
Karl XIV Johan, som tycks ha haft mer 
praktiska intressen, lät sin livvakt exer-
cera på en grusplan i trädgården. Han lät 
också resa Karl XIII:s staty, mitt på exer-
cisplanen.

Men att platsen varit beständig bety-

der inte alls att här har rått stiltje i alla år. 
I slutet av 1700-talet öppnades Kungs-
trädgården som promenadpark och var 
länge en plats där societetsfolk träffades. 
Så småningom kunde man här gå på kafé, 
se konst och dansa. 

På 1950-talet, i samband med Stock-
holms 700-årsjubileum, blev Kungsträd-
gården folklig och fi ck en scen och enkla 
serveringar.

Hur mycket stockholmarna värnade om sin 
park, och särskilt dess träd, blev uppen-
bart under almstriden 1971, då folksam-
lingen slutligen vann mot motorsågarna 
som skulle avverka almarna till förmån 
för en tunnelbaneuppgång. 

Ett helt annat slags våldsamhet i 
Kungsträdgården fi ck svenska folket se 
1987, då den halvdokumentära spelfi l-
men Stockholmsnatt kom och visade 
gängbråken i ”Kungsan”.

Avslutningsvis en glimt från en bekym-
merslös dag i parken på 1880-talet som 
den beskrivs i sången Kungsträdgården:

Här vandra skaror och glädtigt språka
Om ditt och datt och i politik.
En tycks med intet sin hjerna bråka:
Han träffat hufv’et på lifvets spik.
I soffan mången har sänkt sig neder
Och resonerar precis som så:
Att sitta hvila bestämdt bereder,
När man är lat och ej orkar gå.

Sandra Sporrenstrand HISTORISK MARK. ”På promenad i Kungsträdgården” av Fritz von Dardel, 1878. Bilden är beskuren.


