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Motion av Rtckard Wall {-) om 500- respektive 10ö-år$|ubiléer i Stockholm

På midsommardagen den 24 juni 1523 tågade Gustav Vasa in i Stockholm. År 1923 var det 400årsjubiieum förden händelsen. Detta högtidlighöll man bla genom att inviga Stockholms Stadshus även om man då valde att fira på midsommarafton. År 2023 - om dryga sju år från dagens datum - är
det dags för jubileum igen. Denna gång är det 500 år sedan Gustav Vasas intåg i Stockholm och 100
år sedan Stockholms Stadshus invigdes. Det finns anledning för Stockholms stad att redan nu fundera
på hur vi ska uppmärksamma dessa dubbla tilldragelser.
Våren 1976 firade Norra Real 100-årsjubileum med öppet hus och aktiviteter för alla tidigare elever i
skolan. Festligheterna avslutades med en Nobelliknande middag i Blå Hallen med efterföljande dans i
Gyllene Salen. Jag gissar att ryggraden i 100-årsfirandet av Stadshuset kommer att bli något liknande.
Stockholm kommer att stå i centrum för högtidlighållande av 500-årsminnet av Gustav Vasas intåg,
men här är jubileumet också en riksangelägenhet. Olika städer kommer att ha sina egna dagar, tex
tågade Gustav Vasa in i Kalmar den 10 oktober 1523. Det är bla därför svårt att redan nu sia om vad
som komma ska. Frågan om hur Stockholms stad kan bidra bör hur som helst börja diskuteras redan
nu. Någon form av arbetsgrupp bör sättas ihop.
Konung Gustav Vasa står i centrum för 500-årsjubiieumet. Många gånger reser man en staty för att
högtidlighålla tex en kung. Ett sådant exempel är Karl Xlt-statyn i Kungsträdgården som avtäcktes den
30 november 1868 till minne av 150-årsdagen för hans död. I Stockholms innerkärna finns statyer
utomhus över ett halvt dussin kungar, men ingen av dessa är Gustav Vasa (däremot finns han
inomhus i form av en stor staty i Nordiska muséet). Då kan det kännas naturligt att komplettera
uppsättningen kungastatyer med en av Gustav Vasa.
Eventuellt skulle man kunna tänka sig att gå ett steg längre. Denna staty över Gustav Vasa skulle
kunna i kraft av storlek eller på annat sätt ges form av ett landmärke för Stockholm. London har Big
Ben, Paris har Eiffel-tornet, New York Frihetsgudinnan osv. Lite i Bangkoks utkanter öppnade man
under förra året 2015 en rekreationspark, Rajabhakhti Park, som också innehåller sju stora statyer av
tidigare kungar i Thailand - ja, dessa statyer är huvudattraktionen. Man skulle kunna tänka sig att
skapa något liknande i Stockholm, på Gärdet, i Hagaparken? 1 så fall skulle man även kunna tänka sig
att flytta befintliga kungastatyer i city till denna park. Med ett sådant grepp slipper de som inte viil se
kungastatyer se dessa dagligdags när man vistas i Stockholm. De som däremot vill se sådana statyer
får då en särskild plats där man kan se allihop på en gång.

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att

Stockholms stad sätter ihop en arbetsgrupp för att förbereda högtidlighållandet av
500-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm och 100~årsminnet av invigningen av
Stockholms Stadshus

att

arrangemanget kring Gustav Vasas 500-årsjubileum kombineras med att skapa ett
landmärke för Stockholm

att

överväga att skapa en park med ett antal kungastatyer i likhet med vad som idag finns
i Bangkok

Stockholm den 25 januari 2016

Rickard Wall (-)

