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Kruununprinsessa Victorian ja Danielin häät ovat nostattaneet 
huikean kiinnostuksen Ruotsin kuninkaallisiin. KK tutustui 
Ulriksdalin ja Rosendalin kuninkaallisiin linnoihin sekä Kustaa III:n 
paviljonkiin, joita matkailijatkin pääsevät ihastelemaan. 
Kurkistimme hääparin tulevan kodin Hagan linnan historiaan.

Ruotsiin nykyisen 
kuninkaan isoisä 
Kustaa VI Aadolf 
sisusti Ulriksdalin 
linnasta viihtyisän 
kesäkodin. Olohuone 
näyttää mukavalta 
nykyäänkin.
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TINA TÖTTERMAN ■ KUVAT TINA TÖTTERMAN JA RUOTSIN KUNINKAALLINEN HOVI

Ulriksdal
■ Ulriksdalin linnassa on 
asunut useita Ruotsin 
kruunupäitä Kristiinasta 
alkaen. Linna on avoinna 
kesäkuukausina, ja 
puistossa voi vierailla 
ympäri vuoden. 
Puistoalueella on Ruotsin 
vanhin linnateatteri 
Confidencen, jonka 
toiminta käynnistettiin 
uudestaan 1980-luvun 
alussa oopperalaulaja 
Kjerstin Dellertin ja 
prinsessa Christinan, rouva 
Magnussonin aloitteesta. 
Puistossa on myös tunnettu 
ja arvostettu Ulriksdals 
Wärdshus -ravintola.

■ Ruotsissa näitä riittää, upeita kuninkaallisia linnoja! Ei 

olekaan ihme, että tieto kruunuprinsessa Victorian ja 

hänen miesystävänsä Daniel Westlingin häistä sai aikaan 

kiihkeän veikkailun pariskunnan uudesta kodista.  

Ulriksdalin linna Tukholman naapurikaupungissa Solnas-

sa nousi yhdeksi veikkauskohteeksi. Tukholman keskustasta  

on tänne vain 15 minuutin ajomatka. Edsvikenin rannalla si-

jaitseva linna on tavalliselle turistillekin mainio retkikohde, 

muun muassa valtavan puistonsa ansiosta. Tänne kelpaa tul-

la piknikille oman eväskorin kanssa tai nauttia hulppeat kaf-
fe med dopp -iltapäiväkahvit suositussa Slottscaféetissa. 

Barokkityylisen Ulriksdalin rakensi kreivi Jakob de la 

Gardie 1640-luvulla. Se nimettiin aluksi Jakobsdaliksi, mut-

ta sai 1684 nimen Ulriksdal kuningas Kaarle XII: veljen, yk-

sivuotiaan kuolleen Ulrikin mukaan.

Salongista olohuoneeksi

Keltaisessa mustakattoisessa linnassa ovat viettäneet aikaan-

sa lukuisat ruotsalaiset kruunupäät aina kuningatar Kristii-

nasta Kustaa III:een asti. Kristiinan kruunajaissaattue läh-

ti täältä 1650. Kruunajaisvaunujen kopiota säilytetään lin-

nan tallissa.

1900-luvun alusta lähtien kuninkaalliset eivät enää halun-

neet asua historiallisissa kulisseissa vailla mukavuuksia. Ny-

kyisen kuninkaan isoisä, vuonna 1950 kuninkaaksi kruunat-

tu Kustaa VI Aadolf ja hänen englantilaissyntyinen vaimon-

sa Louise Mountbatten kunnostivat itselleen Ulriksdalin 

linnasta viihtyisän kakkoskodin kesäksi. Tilaa tarvittiin, sil-

lä kruununprinssillä oli ensimmäisen vaimonsa kanssa viisi 

lasta: Gustaf Adolf, Sigvard, Ingrid, Bertil ja Carl-Johan. 

Tukholmalaiset antoivat kuningasparille 1923 häälahjak-

si Suuren olohuoneen kalustuksen, joka on lähes kokonaan le-

gendaarisen sisustusarkkitehdin Carl Malmstenin käsialaa. 

Olohuone on säilynyt. Siinä on madallettu tumma hirsikat-

to, valkoiset seinät ja parkettilattia. Tilassa on useita sohva-

ryhmiä. pöytiä ja musiikkinurkkaus flyygeleineen.

Orkideoita ja puutarhanhoitoa

Kustaa Aadolf vietti perheineen kesiä viihtyisässä Ulriksda-

lissa viidenkymmen vuoden ajan (1923–1973). Kuningas oli 

kiinnostunut puutarhanhoidosta ja tunnettiin mahtavasta or-

kideakokoelmastaan. Hän halusi yhdistää eksoottisia kasve-

ja ja veistostaidetta. Orangeriet-museossa on yhä esillä usei-

ta Carl Millesin ja Johan T. Sergelin komeita veistoksia.
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■ Rosendalin linna ja puutarha sijaitsevat Djurgårdenis-

sa lähellä Tukholman keskustaa. Linna on varsin pie-

ni, mutta se onkin alun perin rakennettu pelkästään vapaa-

ajan viettoon ja huvitteluun. 

Rosendal rakennettiin 1818 Ruotsin ja Norjan kuninkaak-

si kruunatulle Kaarle XIV Juhanalle. Hän oli alun perin ni-

meltään Jean Baptiste Bernadotte ja keisari Napoleonin en-

tinen sotamarsalkka ja on siis nykyisen kuninkaallisen Ber-

nadotte-dynastian esi-isä. Menestyvä sotaherra teki vaiku-

tuksen ruotsalaisiin merkittäviin päättäjiin.

Kuningatar Desideria, kangaskauppiaan tytär 

Kaarle XIV Juhanan vaimo kuningatar Desideria oli tyttö-

nimeltään Désirée Clary. Tämä varakkaan marseillelaisen 

kangaskauppiaan tytär oli ennen avioitumistaan Bernadot-

ten kanssa ollut kihloissa sekä Napoleon Bonaparten että tä-

män veljen Josephin kanssa. Kaarle Juhanan ja Napoleonin 

välit olivat koko heidän elämänsä ajan kireät, ei vähiten sen 

takia, että Désirée ja Napoleon eivät koskaan unohtaneet toi-

siaan. Desideria pyysi Napoleonia pariskunnan ainoan lap-

sen Oscarin kummiksi.

Karl Johan -tyyli syntyy

Kaarle Juhana oli syntynyt Paun kaupungissa Béarnin maa-

kunnassa lähellä Espanjan rajaa ja puhui äidinkielenään ou-

toa alueen murretta, mutta opiskeli ahkerasti ranskan kiel-

tä. Ruotsia tai norjaa hän ei ikinä oppinut. 

Rosendal
■ Rosendalin linna 
rakennettiin vapaa-ajan 
asunnoksi ensimmäiselle 
Bernadotte-suvun 
kuninkaalle Kaarle XIV 
Juhanalle. Se on avoinna 
yleisölle kesäkuukausina 
ja puutarha lähes ympäri 
vuoden. Puutarha on 
tukholmalaisten suosima 
retkikohde. Kasvihuoneissa, 
kahviloissa, taimikaupassa, 
leipomopuodissa, 
kukkapelloilla ja 
biodynaamisesta viljeltyjen 
elintarvikkeiden kaupoissa 
käy kuhina lähes ympäri 
vuoden. Nettisivut www.
rosendalstradgard.se.

Kaarle Juhana ihaili ranskalaista empiretyyliä ja täytti Ro-

sendalin linnan raskailla mahonkihuonekaluilla, joita toi 

Ranskasta tai teetti taitavilla puusepillä. Mahongin lisäksi 

käytettiin koivua, kirsikkaa ja jalavaa. Tyyliltään Rosendal on 

eurooppalaista empireä, jota alettiin kutsua Karl Johan -tyy-

liksi. Muotiguru Karl Lagerfeldillä ja popikoni Elton Joh-

nilla on runsaasti tätä tyyliä edustavia huonekaluja.

Tyyli on pramea. Salongit ja kabinetit on verhoiltu upeil-

la silkkikankailla, ripsillä, damastilla ja taftilla. Osa seinäver-

hoilusta on laskostettuja. Huoneiden väritys on voimakasta, 

niissä on sinisiä, punaisia, vihreitä tai kullankeltaisia seiniä. 

Runsaskuvioiset, usein kukka-aiheiset matot peittävä lauta-

lattioita. Useimmissa huoneissa pönöttää runsaasti koristel-

tu kaakeliuuni. 

Porfyyriä Taalainmaalta

Kaarle Juhana omisti Älvdalenissa Taalainmaalla porfyyri-

tehtaan, joka oli perustettu 1700-luvulla. Porfyyri on lähes 

timantinkova kivilaji, josta on satakunta eriväristä nimettyä 

laatua. Se voidaan hioa huippukiiltäväksi, ja sitä yhdistetään 

usein pronssiin. 

Kaarle Juhana teetätti kivestä muutaman monumentaa-

lisen maljakon ja uurnan puistoalueelle ja lähetti jopa yhden 

kuningatar Victorialle Englantiin. Linnan sisätiloissa on lu-

kematon määrä porfyyristä ja pronssista valmistettuja koris-

te-esineitä, maljakoita, uurnia ja koristeellisia pöytäkelloja. 

Myös kynttiläkruunuissa yhdistettiin porfyyriä ja pronssia. 



41

Kaarle XIV Juhana 
oli alun perin 
ranskalainen. Hän 
ihaili empiretyyliä ja 
raskaita mahonkisia 
huonekaluja.
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■ Hagan puistossa Tukholman keskustan pohjoispuolel-

la on kosolti historiallisia rakennuksia. Kauneimpia ja 

kiinnostavimpia on  Kustaa III:n Brunns vikenin rantaan ra-

kennuttama paviljonki, oikea myöhäiskustavilaisen raken-

nustaiteen timantti. 

Suurista rakennushankkeista Hagaan unelmoinut Kustaa 

III suunnitteli paviljongin yhdessä ruotsalaisen arkkitehdin 

Olof Tempelmanin ja ranskalaisen sisustusarkkitehdin 

Louis Mazreliezin kanssa 1780-luvulla. Se henkii kuninkaan 

ihailemaa Rooman ja Pompejin valtakautta niin huoneka-

luissa kuin muussa sisustuksessa. 

Paviljonki oli lähes tulkoon valmis, kun Kustaa III mur-

hattiin Tukholman oopperan naamiaisissa. Toki hän ehti 

viettää siellä aikaa. Kuningas ahkeroi lukuisien rakennus-

suunnitelmien parissa upeassa Pelisalissa, jossa hän myös 

järjesti illanviettoja luottoystävilleen. 

Peilisalonkiin astuminen on mykistävä kokemus. Pääty-

seinä Brunnsvikenin rantaan on kokonaan lasia, näkymän 

Kustaa III:n paviljonki
■  Hagan puistossa 
sijaitseva Kustaa 
III:n paviljonki on 
kesäkuukausina auki 
yleisölle. Vaikka puistoon 
on Tukholman keskustasta 
vain viisi kilometriä, se 
sijaitsee naapurikunnan 
Solnan puolella. Kustaa 
III:n paviljongin lisäksi 
puistossa on useita muita 
historiallisia rakennuksia. 
Alueella sijaitsee 
myös hotelli-ravintola 
Stallmästaregården.

■ Haga-puistossa 
kannattaa tutustua myös 
perhostaloon. Fjärilshuset 
on rivi kasvihuoneita, 
joissa vieras siirtyy 
lähes trooppiseen 
sademetsään. Täällä voi 
ihailla eksoottisia kasveja, 
neljääsataa vapaasti 
lentävää perhoslajia, muita 
hyönteisiä sekä akvaariossa 
uiskentelevia kaloja. 
Fjärilshuset on avoinna 
vuoden ympäri, lisätietoja 
www.fjarilshuset.se.

rikkovat vain kuusi marmoripylvästä. Molemmin puolin sa-

lia on valtavia antiikkipeilejä ja katossa kimaltelevat kyntti-

läkristallikruunut. Aurinko paistaa vanhojen puiden oksien 

välistä ja peileistä heijastuu alati muuttuva maisema. Vaa-

leahko mäntylattia, seinien kullatut reliefit, vaaleat uurnat ja 

Apollon veistos lisäävät unenomaista tunnelmaa. 

Kirjojen kera maanpakoon

Kirjastohuoneen ja kirjakokoelman tarina on täynnä jännit-

täviä käänteitä. Kustaa III:n poika Kustaa IV Aadolf vei kir-

jat mukanaan Eurooppaan joutuessaan maanpakoon 1809. 

Tämän jälkeen kirjastohuone purettiin kokonaan muuhun 

käyttöön. Kun arvokkaat kirjat yllättäen ilmestyivät huuto-

kaupattaviksi Saksassa 1920-luvulla, varakkaaseen teolli-

suussukuun kuuluvat Axelson Johnsonin veljekset ostivat 

837 teoksesta koostuvan kirjaston ja lahjoittivat sen kunin-

gas Kustaa V:lle 70-vuotislahjaksi. Kirjasto on nyttemmin 

kunnostettu lähes alkuperäiseen loistoonsa.
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Kustaa III:n 
upea paviljonki 
henkii kuninkaan 
ihailemaa Rooman 
valtakautta. 
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■ Kuudenkymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen Haga-

puistossa sijaitseva Hagan linna herää taas eloon. 

Kruununprinsessa Victoria ja Daniel valitsivat sen kodik-

seen, vaikka Ruotsissa ei ole pulaa vaihtoehdoista eikä kunin-

kaallisista linnoista: niitä riittää Drottningholmista Villa 

Beyloniin ja Ulriksdalista Rosersbergiin. 

Kun hallitus ja hovi ilmoittivat, että Hagan linna Solnassa 

luovutetaan Victorian ja Danielin käyttöön, muutamat roja-

listit olivat pettyneitä. Talo ei ulospäin näytä linnalta, parem-

minkin suurlähetystöltä tai teollisuuspohatan kivitalolta. 

Myös kirjailija, historioitsija ja kruununprinsessan yksi-

tyisopettaja Herman Lindqvist kommentoi kodin valintaa. 

Hänen mielestään huvila ei todellakaan ole kaikkein kau-

neimpia rakennuksia, mutta siihen liittyy paljon hyviä muis-

toja Victorian isän lapsuudesta. Lindqvist toteaa, että Hagas-

sa kuninkaalliset ovat eläneet harmonista ja onnellista per-

he-elämää. Se on siis mainio valinta Victorialle, Danielille ja 

heidän tuleville lapsilleen! 

Rahaa säästämättä uuteen kukoistukseen

Hagan linnan kunnostusta kruununprinsessaparia varten 

valvoo linnanarkkitehti Jan-Erik Ellfolk. Remontin on ar-

vioitu maksavan yli neljä miljoonaa euroa. Turvallisuuden 

takaamiseksi linna on aidattu 800 metriä pitkällä vankalla 

rauta-aidalla. Alueelle on myös asennettu runsaasti turvaka-

meroita. Nämä työt lohkaisevat reilun potin budjetista.

Talousarvioon ei sisälly huoneiden sisustamista ja kalus-

tamista. Talossa on 1 550 neliötä, kolme kerrosta ja 25 sisus-

Haga

tettavaa huonetta. Victorian kerrotaan osallistuneen innok-

kaasti uuden kodin sisustamiseen ystävättärensä Louise 

Gottliebin, sisarensa prinsessa Madeleinen ja sisustuskon-

sultti Helena Belfragen kanssa. Myös Danielin on nähty vie-

railevan Hagassa.

Valtiovieraiden vierastalona

Hagan linnan noin kolmekymmentä huonetta kunnostettiin 

1960-luvulla huipputason hotelli- ja kongressitilaksi, ja ra-

kennus on sen jälkeen toiminut valtion ulkomaisten merk-

kivieraiden majoitus- ja kokouspaikkana. Linnassa on vuo-

sikymmeninen saatossa majaillut poliitikkoja ja president-

tejä Jasser Arafatista Benazir Bhuttoon ja Nelson Mande-

lasta Nikita Hrushtseviin. Ulkoministeri Olof Palmen isän-

nöimässä ulkoministerikokouksessa Hagassa vuonna 1970 

läsnä oli myös Kalevi Sorsa.

Hagan alkutaival 

Hagan linna rakennettiin vuosina 1802–1805 vapaa-ajan 

asunnoksi Holstein-Gottorpin sukua olevalle kuningas Kus-

taa IV Aadolfille  ja hänen viisilapsiselle perheelleen. Linnan 

arkkitehti Carl Christoffer Gjörwell käytti rakennukseen 

myös suomalaisia rakennustarvikkeita: komeat punahar-

maasävyiset marmoripylväät ovat nimittäin alkujaan Suo-

mesta. Pylväiden tarina juontaa kuitenkin 1700-luvulle asti, 

jolloin ne joutuivat Sigismundin toimesta Puolaan, josta ne 

myöhemmin palautettiin Ruotsiin.

Nuori kuningas Kustaa Aadolf joutui pelinappulaksi Na-

■ Victorian ja Danielin 
uusi koti sijaitsee 
Haga-puistossa Solnan 
puolella. Hagan linna 
ei ole avoinna yleisölle. 
Rakennusta on kunnostettu 
kruununprinsessaparin 
kodiksi arviolta neljällä 
miljoonalla eurolla, ja 
se on turvallisuussyistä 
aidattu 800 metriä pitkällä 
rauta-aidalla. Linnaan 
rakennettiin 1960-luvulla 
hotelli- ja kongressitilat, 
jonne majoitettiin varsinkin 
valtion arvovieraita.
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poleonin sodissa valittuaan Ison-Britannian liittolaisekseen. 

Kun Venäjä hyökkäsi Suomeen 1808 Ruotsin armeija oli val-

miudessa Skoonessa Etelä-Ruotsissa. Seuraukset olivat ka-

tastrofaaliset. Kuningasta vastaan syntyi sotilasliitto, ja hä-

net vangittiin. Perhe karkotettiin Ruotsista, eivätkä sen jä-

senet koskaan päässeet nauttimaan Hagan linnan muka-

vuuksista.

Moderni koti nuorelle perheelle

Hagan linna heräsi monien vaiheiden jälkeen uudelleen 

eloon 1930-luvun alussa. Tuolloin sitä alettiin kunnostaa ko-

diksi kruununprinssipari Kustaa Aadolfille ja hänen saksa-

laissyntyiselle Sibylla-vaimolleen. Sibylla oli opiskellut tai-

dekoulussa Dresdenissä ja osallistui innokkaasti huoneiden 

sisustamiseen.

Lähes vallankumouksellista oli tuolloin, että kuninkaalli-

sesta asunnosta tehtiin nimenomaan koti eikä museomaista 

edustustilaa. Asunnosta tuli hyvin moderni ja toimiva, ja sen 

huoneet olivat valoisia ja avoimia. Kalusteet olivat melko ke-

vyitä ja tekstiilit vaaleita, tosin englantilaistyyppisiä kukal-

lisella sintsillä päällystettyjä nojatuoleja ja sohviakin suosit-

tiin. Matot olivat ruotsalaista taidekäsityötä ja kodin lattioi-

ta koristi myös muutama suomalainen häälahjaksi saatu ryi-

jymatto. Lapsia ja lastenhuoneita ei piilotettu, vaan kaikki ti-

lat olivat perheen käytössä. Viihtyisyyden lisäämiseksi taloa 

laajennettiin aurinkoisella, rottinkikalustein ja viherkasvein 

sisustetulla verannalla.

Aikakauden lehtikuvista päätellen koti näytti varakkaan 

porvarisperheen asunnolta, vailla erityistä kuninkaallista 

glamouria. 

Kultakutristen prinsessojen ja prinssin valtakunta

Kustaa Aadolfin ja Sibyllan kaikki viisi lasta, tyttäret Marga-

retha, Birgitta, Desirée ja Christina sekä poika Carl Gustaf 

syntyivät Hagassa, viimeisenä heistä kruununprinssi huhti-

kuussa 1946.

Kultakutristen pikkuprinsessojen ja prinssin valtakunta 

ikuistettiin 1950-luvulla ruotsalaisiin aikakauslehtiin, uutis-

filmeihin ja lukuisiin kuvakirjoihin. Teinitytöt keräilivät ku-

ninkaallisten uutiskuvia yhtä kiihkeästi kuin Hollywoodin 

filmitähtien kuvia. 

Lastenhuoneet Hagassa olivat vaaleasävyisiä ja viihtyisiä, 

prinsessojen sängyt rivissä kuin sisäoppilaitoksessa, omat 

pienet tuolit ja säilytyskaapit sänkyjen vieressä. 

Kuninkaallisten lastenhoitaja Ingrid ”Nenne” Björnberg 

kertoo muistelmissaan Dagbok från Haga, miten prinsessat 

ja pikkuprinssi saivat temmeltää melko vapaasti Hagan suu-

ressa puistossa. Nurmikoilla laidunsi lammaslauma ja puis-

tossa oli muitakin eläimiä, ainakin yksi vuohi, helmikanoja 

Hyvä ystävä, terveiset Mäntästä!

Gösta näyttää kartanossaan 2.1.2011 saakka

Taiteen turuilla
- kaksisataa vuotta Turun taidetta

Teoksia romantiikasta nykypäivään, Ekmanin 

Morsiussaunasta Lehdon Juhannukseen.

Komea salillinen Otto Mäkilää.

Gustaf esittelee antropologiystävänsä johdolla 
kummallisen läntisen heimomme outoja tapoja

Turkulaiset     22.5.–15.8.

Ilkikurinen näyttely täynnä lempeää huumoria Turusta ja 

turkulaisista. Tule sanomaan aiheesta sanasi sinäkin!

Tervetuloa!

Teija Lehto, Juhannus, 2008, väripuupiirros, 71 x 100 cm, taiteilijan omistuksessa

SERLACHIUS-MUSEOT  |  MÄNTTÄ
p. (03) 488 6800  |  www.serlachius.fi
GÖSTA | Joenniementie 47
GUSTAF | R. Erik Serlachiuksen katu 2
Avoinna kesällä ti–su 11–18
talvella 1.9.–30.4. ke 14–20, to–su 12–17
Yhteislippu 8e / 1e / perhe 16e

Voit tutustua koko Mäntän kulttuuritarjontaan 
myös pyöräillen! Lainaamme polkupyöriä.





 Kodin Kuvalehti 13/2010

HYVÄ TIETÄÄ 
■ Kuninkaalliset linnat ovat 
avoinna yleisölle kesäkuun alusta 
elokuun loppuun. Aukioloaikoja ja 
yhteystietoja voi tarkistaa osoitteessa 
www.kungahuset.se tai  
www.royalcourt.se.

■ Hagan linna sijaitsee 
samannimisessä puistossa Solnan 
kunnassa. Hagaan on vain viiden 
kilometrin matka Tukholman 
keskustasta busseilla 607 ja 515. 
Kustaa III:n paviljongin lisäksi 
puistossa on useita muita historiallisia 
rakennuksia. Alueella sijaitsee myös 
hotelli-ravintola Stallmästaregården.

■ Rosendalin linna ja puutarha 
sijaitsevat Tukholmassa Djurgårdenin 
puistossa. Rosendaliin pääsee 
busseilla 44, 47 ja 69. Bussi 47 
päätepysäkki on Waldermarsudde, 
josta 10 minuutin kävelymatka. Matka 
Tukholman keskustasta 4,5 km.

■ Ulriksdalin linna sijaitsee myös 
Solnan kunnassa. Sinne pääsee 
metrolla Bergshamraan ja sieltä 
bussilla 503. Automatka Tukholman 
keskustasta kestää 15 minuuttia. 
Matkan pituus on 10 kilometriä.

■ Linnoissa on Slottsboden-nimisiä 
museopuoteja, joissa myydään 
laadukkaita sisustusesineitä 
ja -tekstiilejä. Päämyymälä 
on Kuninkaanlinnan lähellä 
Storkyrkobrinkenillä. Lisätietoja  
www.kungahuset.se. 

■ Kartat ja ajo-ohjeet www.hitta.se. 
Julkisen liikenteen aikataulut  
www.sl.se. Matkatietoa www.
visitsweden.com.
■ Tukholma-kortin hintaan sisältyy 
sisäänpääsy mainittuihin linnoihin. 
Sisäänpääsy on noin 60–70 kruurua. 
Lisätietoja www.stockholmtown.
jetshop.se.

ja kaneja. Lapsilla oli oma koira, cockerspanieli nimeltään 

Marco. Brunnsvikenin rannalla oli uimakoppi ja soutuvene, 

jolla tehtiin veneretkiä. Puistossa on edelleen pieni punai-

nen öölantilaistyylinen leikkimökki, jonka kuningas Kustaa 

V lahjoitti lapsenlapsiensa iloksi.

Perheidylli särkyi traagisesti 1947, kun kruununprinssi 

Kustaa Aadolf kuoli lento-onnettomuudessa Kööpenhami-

nan lentokentällä. Sibylla muutti lapsineen asumaan Tuk-

holman Kuninkaanlinnaan 1950, mutta osan kesistä perhe 

vietti edelleen Hagassa. 

Perheidylli särkyi onnettomuuteen

Solna

Kungsholmen

Gamla Stan
Djurgården

Keskusta

Ulriksdal

Rosendal

Hagan linna

Kustaa III:n 
paviljonki


