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Malmtorget
Malmtorget i Klara – en gång en plats för idrottsliga övningar, första
majdemonstrationer, marknader och militära parader - idag en park
som andas klassisk fransk regelbundenhet.
Under olika perioder har det spelats fotboll, tennis och curling här. Innan
Tingvalla idrottsplats byggdes år 1917 genomförde man till och med en och
annan friidrottstävling. Utöver idrotten användes Malmtorget också för ett
antal militära parader. 1903 kom bland annat Kungliga Lifregementets
skvadroner från Uppsala på besök för att öva med Kungliga Wärmlands
fältjägarregemente, som vid tillfället höll en regementsmanöver.
Området gjordes om till en park i mitten på 1930-talet; spegeldammen 1937
då man, som det står i de kommunala rullorna, gjorde schaktnings-, betong-,
och ledningsarbeten för anläggande av en plaskdamm för barn vid den
tilltänkta lekplatsen i den plantering som var under uppförande. Vem som
formgav parken är oklart. En teori är att det var den internationellt erkände
arkitekten Edvard Jacobsson. På foton av parken kan man se en
grundutformning som var strikt formell och koncentrerades kring en delvis
rektangulär spegeldamm med anslutande gångvägar från parkens
lindträdsplanterade periferi. Spegeldammens södra del utgjordes av en
rundad förhöjd mur som accentuerade platsen för en fontän. Den strikta
linjeföringen mjukades upp med silverpilar vars gråskimrande volmar mjukt
draperade dammens långsidor.
Parken idag
Det gamla Malmtorgets park genomgick en del förändringar genom åren, till
de mer radikala förändringarna hör att fontänplatsen ersattes med en
blomsterrabatt. Man kan dock anta att den behöll sin grundutformning fram
till slutet av 1980-talet då den revs på grund sitt dåliga skick. Fram växte
sedan den park som besökaren kan uppleva idag.
Den nya parken är en elegant anläggning som tycks influerad av de klassiskt
franska parkidealen. Huvudkomponenterna är ett rabattplanterat
torgliknande mittparti av gatsten med anslutande gångvägar som delar upp
de omgivande gräsytorna i trianglar. En halvcirkelformad mur med soffor
kröner torgets norra del och ur den stora urnan i anläggningens mitt
strömmar under sommarhalvåret ett fontänlikt flöde av blomster.

