Guidad vandring genom Ulriksdals slottspark – 350 år av kunglig
historia, arkitektur och trädgårdsdesign

Ulriksdal är något för dig som är intresserad av historia, arkitektur och trädgårdsdesign. Det är
en plats där flera av våra kungligheter har tillbringat mycket tid, från drottning Kristina till
Gustav VI Adolf. I dag är parken ett grönt vardagsrum för folk som bor i närheten. Samtidigt
blir Ulriksdal allt viktigare som turistmål.
Vem var Ulrik? Hur såg 1600-talets omtalade lustgård ut? Varför finns det en liten panda invid
slottet? Vad är det Carl Milles två vildsvin tittar så intensivt på? Vad visar vapnen på slottets
utsida? Stämmer det att Gustav VI Adolf gick barfota i fontänen för att rädda en fiskmås?
Vandringen börjar vid Confidencen, Sveriges äldsta bevarade slottsteater som Kjerstin Dellert
har återuppväckt. På håll ser vi slottskapellet som är ett av Sveriges mest använda vigselkapell.
Vi stannar till vid Igelbäcken där någon kanske får syn på den skygga grönlingen. Sedan är vi
strax framme vid Slottet och Orangeriet, två byggnader som är fyllda av händelser och
berättelser. Med hjälp av Magnus Gabriel De la Gardie, drottning Kristina, Hedvig Eleonora,
Ulrika Eleonora d y, Karl XIV Johan, Karl XV och Gustav VI Adolf får du en beskrivning av 350 års
arkitektur och trädgårdsdesign.
Magnus Gabriel De la Gardies lustgård har kallats ”den mest egenartade i den svenska
trädgårdskonstens historia”. Det finns rester från den tiden. 1700- och 1800-talen lämnade
sina tydliga bidrag till parkens utveckling. Genom att titta bakåt förstår vi varför slottsparken
ser ut som den gör i dag. Vandringen avslutas mitt i parken, och då vet du vem Ulrik var och
om gamle kungen verkligen gick barfota i fontänen.

Michael Karlsson har under 15 år väl lärt känna Ulriksdal med sin historia, natur,
arkitektur och trädgårdsdesign. Som guide gör han de stora sammanhangen
begripliga genom att lyfta fram detaljer som fängslar och överraskar.
För pris och bokning: Michael Karlsson, info@frescatiutbildning.se, 070 664 80 26.

