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Stockholms parker

lnledning

Det är ingen lätt uppgift jag fått att i en enda föreläsning sÖka ge en något så när heltäckande bild av

vad visysslade med på parken, först som avdelning inom Gatukontoret med 103 årig tradition, sen
som självständig förvaltning i tio år, dårefter som en tredjedel ifritidsförvaltningen i tio år och nu

uppsplittrad på kanske lyrtio olika enheter inom llera förvaltningar. Jag slutade fÖr 15 år sedan och
har inte varit med om de senaste faserna, men det måste vara svårt, tycker jag, att bibehålla den
helhetssyn vi försökte upprätthålla på vårt ansvarsområde, något som Fullmäktige 1970 tyckte var

,"viKigt, då vi upphöjdes till en självständig fÖrvaltning.

Parkens olika verksamheter

Vad sysslade vidå med? Park naturligttvis, men innehållsligt var det många, mycket olika verksam-
heter. Det var inte bara att planera, bygga och underhålla parkanläggningar, plantera, vattna, rensa

ogräs och klippa grås. Vi hade en omfattande socialoch pedagogisk verksamhet, ett stort kuhuran-
svar med bildkonst, teater och musik.

Videltog istadsplaneaÖetet och svarade lÖr en delav stadsarkitektens uppgifter eftersom denne på

den tiden, ivarje fall under min tid, ågnade sig åt bygglovgranskning. Vivar med itrafikplaneringen
och svarade för en stor del av gång- och cykelvägnätet. Vi formade broar och tunnlar, ritade belys-
ningasarmaturer och deltog i och svarade Iör en del av belysning. Vi anordnade midsommardans
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Tr* - och lärde folk att dansa hambo.

l/UdW'Vivaktade Kungens får och ledde Fågelskyddsrådet och Hundrådet, deltog i Djurgårdsrådet och

dess verksamheter enligt ingångna avtal. Vi var representerade i SkÖnhetsrådet och svarade för

s- Konstnämnden för allmänna platser. Visvarade lÖr en del miljÖaÖete innan MiljÖberedningen, sena-

. : re förvahningen, inrättades. Vivar faktiskt eil kort tag Spårvägens arkitektkontor, när bolaget fick fÖr

lprz"'tXt hsig att deras skulle avvecklas.

Jag kan hålla på en bra stund till men det lår räcka så här. Ni fÖrstår kanske därfÖr hur viktigt det var

att hålla samman hela detta konglomerat av verksamheter och lå det att fungera som en helhet i

staden. Men roligt hade vi och det var ett intressant och spännande jobb och jag vill påstå att vi hade

stadens bästa samaÖetsanda och stÖrsta trivsel ivårt aÖete.

Det är svårt att hitta i vilken ända jag skall borja men iag tror att det är nyttigrt att starta med litet

trädgårdskonsthistoria och sen foga in de olika verksamheterna med en historisk åteÖlick. Det är

nämligen så, att allt vigjorde, hade sina rÖtter idet som utfÖrts tidigare ien lång tradition. DårfÖr är

kunskapen om vår parkhistoria och särskift dess id6utveckling närmast en fÖnrtsättning fÖr att fÖrstå

- hur vi aÖetade och aÖetar än i dag. (nL^åLd$,^.
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Kort historik

Ulriksdal

Den svenska parkhistorien är faktiskt mycket ung. Den bÖrjar egentligen efter 3O-åriga kriget med

den omfattande slottsbyggnationen, bortsett från sporadiska spårfrån klostergårdar mm' Viskulle
efterlikna kontinenten och bli ånnu bättre.1638 inkallade Jacob De la Gardie den tyske trädgårds-

mäslaren J Kraus lör att anlågga Ulriksdals park. Det blev en renässans-barockpark mycket lik Erik

Dahlbergs avbildning i Svecia Antiqua. Anläggningen såg ut som om den skurits ut ur den omgivan-

de skogen. Den lörsågs med en hog inhägnad för att liksom s§dda sig mot naturen, såsom varan-

de hemskt och ondskefullt.
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Naturintresset

Naturintresset, som är kanske vårt f rämsta folkliga kännetecken, börjar vakna c:a 100 år senare med
romantikens genombrott. Något som litteraturen bär tydliga spår efter. En liten anekdotisk orsak här
i Stockholm, helt säkert inte obetydlig, var brunnsdrickandet vid Suörunnen på Norrmalm. Kosten
där var urusel och gästerna började promenera i omgivningen till krogar runt Haga-Brunnnsvi- ken
och upptäckte landskapet, och blev också friskare på kuppen. Bellman besjöng landskapetsskön-
het.

Revolutionsåret 1789 fick allmänheten tillträde tillden kungliga Djurgården och stockholmarna borja-
de göra sina utf lykter. Det blev grunden för vår första Nationalstadspark. Det barocka stilidealet fÖr

parkanläggningar blev ialla fallkvar, trots romantiken, men något som man tillgrep endast fÖr geo-

metriskt bildade parksrum. Men som huvudinrikning lick det ge vika för det romantiska stilidealet
och naturen blev ett tacksamt mål för studier.

Gustav lll och Pipr

Gustav lll lät genom F M Piper omdana presthagen tillsitt Haga iden romantiska parkens anda.
Sättet att anlägga gångvägar, ge dem innehåll, skapa mötes- och rekreationsplatser, smycka med
konst och andra betraktelsevärda ting blev något som kom för att stanna. Den romantiska parkens Sd haw^l^_,
id6er, villjag påstå, gäller ån i dag och, skulle jag också vilja påstå, att den hör sedan dess till den'^NJt
svenska folksjålen. Våra moderna landskapsparker följer väl de gamla idealen, de har endast I

p ::::,^;,r:tserochunderhårr ffi.""
Det intressanta med trådgårdskonstens utveckling är, att den egentligen är våldi$ litet påverkad av
konstens ismer mer än på ytan. I stället har hela tiden nyheterna tillkommit i nya områden. Det har
mera handlat om tillägg än förändringar. Det stora och tydligt märkbara iparkkonsten och stadspla-
nekonsten under 1800-talet, är det spirande intresset för kommunala parker. Stockholm fick sin
första kommunala park, 9lrötpgrterren lB30. Utvecklingen skedde sedan eftertuå huvudlinjer: 1') A+"d^n
Stadens prydande med planteringar och 2) lolkets behov av rekreation, en inriktning som fick en 7V 0'q
stark folkrörelseförankring. - O

0
Folkets behov av rekreation

ff- Folkets rekreation och utflyktsmöjligheter präglade ocksä A Linclhagens esplanadsystem även om

lÖEdetendastivissmånkomattgenomfÖras.omsorgenomsffindrivande. 
-F'^r'{ kraften. Gymnastik, lek och idrott blev vid sekelskiltet något viktigrt att ge utrymme fÖr åt framfÖr allt

L)n.rrr^ den trångbodde stadsbon och det uppväxande släktet. Gymnarcliksn och idrotten hade faktiskt redan' 'v-vt 'tidigrt blivit upptagna på militärens schema. På så sätt tillkom Östermalms idrottsplats. P H Lings och

sonens Hjalmars gymnastik och idrottsprogram hade här fått en utvecklingsmÖjlighet. Victor Balck

var en engagerad lärare på Gymnastiska centralinstitutet och drivande lÖr sportens utveckling i

Stockholm och ute ilandet.
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Leken och den spontana rekreationen blev också vid sekelskiftet viktigrt att sÖka skapa fÖnrtsättning-

ar för. Efter en motion i stadshuset om" Var skola våra barn leka" beslÖt fullmäktige att anslå medel

för fem lek- och idrottsparker i staden. Fyra av dem kom att utgÖras av stora naturmarksområden
och vikänner dem välsom: " ldrottsparken ( nuv Stadion och GIH)" , Stadshagen (som staden nu vill

bygga bostäder i), Tantolunden och Vitabergsparken. Den femte, Vasaparken, anlades inom den
av staden övertagna trädgården sedan Bergianska flyttat till Frescati.
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I ldrottsparken etablerade sig sedan Djurgårdens ldrottsförening och iVitabergsparken Hammarby
ldrottsförening. Som gemensamt program fÖr parkerna var en stor idrottsplan, vältilltaget promenad-
område och en lekplats med en del redskap som gungor och balansbommar. På vintern anordnades
kälkbackar. Kronprinsessan Wiktoria spelade en sorts bandy på is och gav popularitet åt vinterspor-
ter och gjorde att uppspolade skridskobanor kom att ingå iprogrammen. ldrottsparken, som senare
fick ge vika för Stockholms Stadion, blev mer utrustad än övriga med sådant som velodrom och
tennisbanor. I Vasaparken anställde staden på försök 1917 sex lektanter för barnen i den nya växan-. €
de stadsdelen. # VAnB"rJr-*

I

Den gröna staden

Den här utvecklingen med att skapa rekreationsparker i de nya bebyggelseområdena går hand i
hand med "Green Willage"- rörelsen från England. Där propagerades att bebyggelsen skulle ske i

mindre enklaver och ha ett stort inslag av trädgårdar och parker med idrotts- och lekparksanläggning-
ar. Tanken var att skapa sunda och stimulerande levnadsfÖrhållanden. I den andan skall man också
se den s k egnahemsrörelsen med ett litet torp på några har. E Sehlsteds lilla barnvisa "Ett litet bo
jag sätta vill " är en påtaglig propagandavisa där hela programmet skildras. Vid sekelskiftet deklare-
rade arkitekturprofessorn A T Gellerstedt entusiastiskt om stadens grÖnska att "Arkitektur och yppig o
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ansad vegetation är som brudgum och brud att skåda"

§t"^^*U1
Anna Lindhagen - Skönhetsrådet fffihr ft

;

Anna Lindhagen känner vi till för hennes engagerade aÖete med att skapa koloniträdgårdar fÖr ar-

betarbefolkningen. Hon ville att den skulle få tillgång till en del nyttiga grÖnsaker och lrisk utevistelse.
Åven detta hör till bilden att bygga den sunda staden. Parken blir värd lÖr många av dessa strävan-
den. Anna Lindhagen tar sedan initiativ till bildandet av Stockholms råd till skydd fÖr dess skÖnhet.

En mycket viktig uppgift för henne var att rådet skulle vaka över de olika pak- och rekreationsfrå-
gorna i staden. Botanikprofessorn Rutger Sernander engageras undertrettiotalet och framåt. Han får
här flera uppdrag att göra utredningar om park- och naturmark. Han skriver bland annat boken
"Stockholms Natur". hr'^,r^L^nå1*1r,^,ofu)^".,nt

sernanders trädinventering +'n"l^*+'il +'ii twtb'*t-^-
t4l? a l&on,L

Med hjälp av sina studenter gör Sernander på Skönhetsrådets uppdrag en omfattande inventering l'a*.'.-;"ilb;å--
och dokumentering av bevarandevärda träd. Sernander blev också tillsammans med sin elsr, den i fu W'kl;W
dagarna avlidne Karl Alfred Gustavsson, rådgivare till stadsträdgårdsmästaren. K A Gustavsson kom E4k't+v..-rx '

att för Riksantikvarieämbetets räkning uppgÖra §nings- och värdplaner fÖr naturmarken kring våra

fornminnen, anvisningar som även kom att påverka Stockholms skötselav stadens naturmarker.

Han förespråkade en jåmn utglesning av träd och öppenhet fÖr insyn, bra fÖr att se fornlämningar

men inte särskih naturlikt för våra skogsmarker.

Hallman - Sitfe , ?Å/t/\^^^nJJ,4 YI"4r4.-

tilÅ/,rt '
Den gröna staden får hos oss en värdig representant i P O Hallman. Han har gett oss många fina

stadsdelar, pråglade av grönska och måttlig skala. Redan 1900 vann han stadsplanetävlingen i

Göteborg för marken söder om Vallgraven. Det var lör Övrigt vår fÖrsta stadsplanetävling här i lan-

det. Men tiden var då inte mogen fÖr hans id6er. Det blev i stället andrapristagarna Gellerstedt och

Gnrt som där fick utföra bebyggelseplanen i en sentida Lindhagen-Haussmansk anda blandat med

inslag från Camillo Sittes id6er. Sitte betraktades som inte itakt med tiden av sina samtida kritiker

men har faktiskt varit inspirationskälla fÖr flera av Stockholms sentida torgbildningar och hur de

skulle utsmyckas.

Folkparksrörel* n och arfutarrörel sens Bru n nsv iks fo lkhögskol a

Parallellt med Hallmans verksamhet i Stockholm kan vi finna intressanta inriktningar fÖr parkutveck-
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lingen i undervisningen på 20{alets folkhÖgskola i Brunnsvik i Dalarna med den legendariske rek-
torn Karl Erik Forsslund. Här drevs en stenstadsfientlig instållning och samtidigtt propaganda fÖr ett

att söka sig ut i den hälsosamma naturen. Hans lilla visa "Vägarna de skrida" och andra visor i

"Brunnsviks sångbok", som också sjöngs ifolkskolan på min tid, visar upp hur nyttigtt det var att läm-

na de bleka mörka boståderna och komma ut på landet. Det är endast gamla och orkeslÖsa som

blev kvar. "Stackars de som sitta, I en vrå och titta. Rakt emot en vägg och ingen solglimt få!Stack-
ars de som ligga, Längtande och tigga Bara litet luft och lite himmelblå! Lyckliga vifria vandrings-

män, Rymden hör oss till och alh som ler iden!" Här mÖterviockså brÖderna Ahlberg, CF, Hakon

Alf De engagerar sig i den s k folkparksrÖrelsen inte att förvåxla med nÖjesparkerna Folkets

park och Folkets Hus. Här hittar vi också Lundabotanisten sedermera Uppsalaprofessorn R Sernan-

der, som jag nyss nämnt.

Jag kan inte låta bli att göra det här lilla citatet. Det visar hur vi redan i skolan och ocl«så bland scou-

terna, där dessa visor hÖrde till repertoaren, påverkades politiskt på gott eller ont. Det kan man tvista

om, men en avancerad lobbing var det om man skalltala med dagens termer.

Får jag idetta sammanhang också nämna att vi inom parken intensivt stred fÖr att stadens slränder

utefter både Mälaren och Saltsjön skulle vara grÖna ända in tillden gamla stadskärnan' T1ruärr,

måste jag säga, har denna strävan att inte släppa till parkmark vid stränderna lör bebyggelse, efter

min tid blivit alldeles för svag. Jag menar, att härgäller det att klargÖra vilken instållning, vi skall ha

till, hur Stockholms vattenfront skallse ut.
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Naturmarksreservat - stränder !, r ,

Ert resuttat av denna fotkrörelse är avsättandet av reseryitqi @rio @n kring Lillsjön 
Nyta&Ywlxlu '

Även parker som längs Årstavikeh och vid Äppelviken@lsgi hör dit och utgöifÖrsta steget att beva- ,fu,*.U*<p^-
ra strändema orörda av bebyggelse som en allmänheteils viktiga tillgång- Den senast utvecklingsf a- ir4/l^.fr-uvw-
sen i detta är fullmäktiges beslut på 60{alet om att anlägga promenader utefter stadens alla stränder+.W^olu
och kajer. Den uppgiften är nu istort slutfÖrd. ' ö
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Fredhäll-Traneberg

P arkstr åket N o r rm äl ar stran d - F r dh äl I

Norrmälarstrand-Rålambshovsparken-Fredhällsparken kom så att formas med alla de ingredienser

man sökte få in ide stora parkstråken: plats fÖr lek och idrott, promenader, picknicande, vackra

planteringar med sittplatser och serveringar, pärkteater, bad och konst.
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Det var så Holger Blom ville se både stensladens och lÖrorternas stora parkstråk. De skulle stråla

ut från innerstaden ut i naturen och bilda ett sammanhängande nätverk av park. I detta skulle de oli-

ka stadsdelarna få sin särskilda prägel, parkstråken skulle ge plats fÖr trafikleder och de samman-

bindande gång- och cykelvägarna. Här skulle stÖrre lekplatser, idrottsanlåggningar och bad kunna

finnas. Skolorna skulle ha anknytning till parkstråken. Men inget skulle anläggas på en gång, det

skulle få växa fram efter behov. Det tog också nästan 50 år att fullborda Rålambshovsparken. Om

den nu skall betraktas som fullbordad, vilket jag menar att det skall den inte'

Parken är stättdigt föränderlig och aldrig färdig

Y*war^n *^,
o

fr{tl",,r*r';'rl'
oa

)bU-"*&q o(@rv,
A^nufn\Den smyckade stden

Den gamla stdsträdgårdsmästarrollen

Nu har jag länge undvikit alt nåmna den institution, som var satt att skÖta Stockholms parker, stads-

trådgårdsmäsåren. Det beror på att han, sedan tjänsten inrättades 1869, i nära sjuttio år f ramä i\ ,.)
.p"å0" en annan roll, än jag hittills gett vittnesmål om. De övergripande och rekreativa parkfrågor- 

"lrina leddes av engagerade stadsbyggare och politiker- Dessa senare fann man laktiskt främst inom r-- o

folkrörelserna. Det blev en stark iokusering på den breda befolkningen och dess ganska svaga livs-

villkor. Det är i och fÖr sig inte så konstigtt- Funktionalismen med den sunda staden och folkrÖrelser-

na har haft mycket gemensamt och den kretsen har- parken sedan dess tillhÖrt och bÖr alltjåmtvara ;i"Å^h/iÅ,-
en viktig at<tOi Oari. 

-Oet 
är min åsikt- 1 dag har den hålsoinriktade delen av funktionalismll, UVtt kläd- /Affi,'-;^äti*

nad oci blivit miljöinriktad, men det är i princip samma lolkliga hälsoengagemang som gäller' ,A' ",'

d,LW%YNW'
Sverigesträdgårdsförening YfLt/w.v 

,

De första stadstrådgårdsmästarna var utpräglade växtvårdare och fÖljde en estetisk tradition att

smycka offentliga piatser. Folk uppskattade också utsmyckningen som något mycket tilltalande' Ju

konstlullare ju bättre. Det botaniska intresset hade sedan Linn6 och hans apostlars tid blivit något

som intresserade en allt stÖrre allmänhet. 1832 bildade medicinprofessorn Anders Retzius med flera

likasinnade ledande personer Sveriges trädgårdsfÖrening. På den tiden var det nästan bara läkare

som hade botanisk utbildning. Tyvärr har våra planteringar som på sin tid var utsÖkta små anlägg-

ningar allt mer rationaliserats bort-

Strckh o I ms träd gård sfö ren i ng

Två år senare 1834 bildades Stockholms trädgårdsfÖrening med sedermera säte iden gamla

Barnhusträdgården, numera Norra Latins gård. En viktig uppgift fÖr fÖreningen blev att skÖta stadens

blomsterplanteringar, vilket pågick till 1869 då staden inrättade en egen stadsträdgårdsmästartjänst

Så behandlades också många av efterkrigstidens stora parkstråk såsom Gubbängsfähet, Arstasko-

gen, Grimstaskogen, Jarvafåtet m fl. och jag hoppas Sätra friluftsområde- Även de mindre parker-

na förändrades, nya önskemåluppstod o s v. Sakta kom olika tillägg idessa områden under lång

tidsutdräkt. Vi måste även ha i minnet att det tog lång tid fÖr våra gamla lummiga parker att just bli

lummiga. Det är lång leveranstid på 10O-åriga träd- 10- 15 åriga tråd är fraktiskt ganska obetydliga

individer i våra parker.

t

Det är också så man skall se alla våra parker. De skall vara områden fÖr ständigt nya mÖjligheter

och nya intressen. En park får aldrig betraktas som något statiskt utan måste alltid kunna förändras

Det våxer, växter dör, tiden ställer nya krav och önskemå!. Parken måste hela tiden vara i takt med

dess befolkning. Parken är en del av befolkningens vardagsrum och komplement till bostaden men 11" tr
även arbetsplaisen. Detta är något som jag inte nog kan understryka. På varie parkkontqr hor.de- - \,] r' '
man ha en skvh dat*q-el !Jgl-{!.P-$ er ilgq4lilq-ytgn 9!e!g!s $n§"kl!91-?lg:9-m9op oc[g1Pltry \-], ,

\1w,fu4
§ {il,"Åj,uL
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och kallade Alfred Medin till sysslan. Han skÖtte sin uppgift så väl att, han fick sina anslag flerdubbla-

de lramöver. 1906 eftertråddes han av M Hammarberg som fortsatte hett i Medins fotspår.

Stadens blo msterprogr am

I ett tidningsurklipp lrån jag följande: "43.000 blommor planteras, 8.000 kilo gräsfrÖ sås

och valtnas med 28 vatten. Man gläder sig åt den återuppståndna blomsterprakten i

huvudstadens alla parker och tänker inte ofta på vilket arbete som ligger bakom ogonfrojden, både

generationers aÖete under gången tid och dagsverkena år lrån år."

Det var ett årligt kärt ämne fÖr tidningarna att skriva om årets blomsterprogram. Tänk då parken fick

motta em miljon tulpanlÖkar från Holland alldeles elter kriget som tack fÖr hjälpinsatser under kriget'

Det tog så lång tid att sätta ut alla lÖkar att fÖr de sista fick man använda pneumatiska borrar för att

. bryta genom tjälen. Qet var då det

W,*ltaD!.M/-^^-\s bil)
VihäOdiangeä[avancerat blomsterprogram IÖr vår , sommar, sensommar och hÖst, ja även vinter,

för då sattes tallkvistar i blomsterurnorna. Programmet lever ännu lorar last ack så sparsamt' FÖrr

fanns resurser att hela tiden hålla staden med både utplanteringsväxter och perenner genom odling-

arna i Haga. Då var planteringarna rikliga och spännande. Nu får man lita tillkommersiella producen-

ter. De kanske kan lockas tillgoda insatser, det får man i alla fall hoppas. Blomsterprogrammet är

mycket uppskattat och borde få utvecklas mycket mer. I PR-sammanhang år den satsningen obetyd-

lig men skapar mycken "good will" fÖr staden.

o
Den srciala staden och synen på naturen 

o

* Ny utformning av stadsträdgårdsnästarrollen Atmqvist- Blom yfstt/'w)$'

Ita*ttUtt* '
t »rra"Når Hammaöerg närmade sig sin pension 1936, ansåg stadens fäder, att det var angeläget att för- '.

V"rd* ää;;;;k tingen på stadsträdgårdsmästartjänsten mot en även socialt anpassad ve*samhet iti- frät;*tyat dens anda. Sålunda tillsattes arkitekten Osvald Almqvist . Han tog med sig från sitt kontor Erik O

Glemme. De hade tidigare profilerat sig med att ta hem pris itävlingen om utfÖrandet av parken

framför Riksdagshuset. Men Almqvist var inte rätt person. Han hade en oerhÖrd ambition och ställde

höga krav på dät material han lämnade ut, vilket resutterade att han lämnade ut nästan ingenting' Så

kunde man inte ha det utan var tvungen att avsätta honom. I stället tillsattes Holger Blom, som då

var knuten till Slusskontoret.

Atnqvist skapade ett helt nytt parkprogram inspirerad av kontinentens anläggningar'

Men låt oss stanna ett litet slag vid Almqvist. Under hans tvååriga sejour hann han skissa en helt ny

park med starka sociala inslag med både parklek och parkteater. lntrycken kom främst från Tysk-

iand, Holland och Danmark Här fick Holger Blom årva ett dukat bord att servera ifrån' Och det kun-

de han.

Al mqv ist, detaljo mso rge n

Under min teknistid fick jag 1950 tillfälle att ta del av Almqvist efterlämnade arkiv med alla skisser

och ritningar. Han sEng-de inte det minsta obetydliga papper. Hans klassiska och nationalromantiska

utbildninfkunde tydligiavläsas iformspråk och den hantuerksmässiga behandlingen av alla detalier

hos denne radikale funktionalist. Här lämnades inget till slumpen. Han kunde tilloch med fÖreskriva

vilka sandpapper som skulle användas. Denna inställning påverkade Erik Glemme, som med stor

skicklighet och samma ambition gjorde en dygd av omsorgen om detaljerna'
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Blom - Glemme - Jonselius - slottsträdgårdsmästarna- lantarfutarna

Med Blom och Glemme i ledningen för parken gjordes många uppmärksammade anläggningar. ln-
gen av dem hade någon trädgårdsutbildning. Men de hade turen att få ta hand om en rad friställda
trädgårdsmästare och lantabetare från godsen i Mälardalen och ute i landet. De visste hur man

skötte våxter, hur man behandlade hagen, dvs den mark som vi vill minnas som vår linaste park.

och för att ge råd fanns också Sernander och Gustavsson till reds.

Med en skickligt drivande och engagerande stadsträdgårdsmästare i Holger Blom, en mycket kunnig

driftchef i Jonselius samt en artistiskt fullljädrad arkitekt i Erik Glemme ( som jag själv haft glädjen att
ha som lärare) tillsammans med alla de kunniga fÖre detta slottsträdgårdsmåstarna med en erfaren

lantarbetarkår, ett uppskattande politikerstadshus, skapades en guldålder i stadens parkhistoria som
uppmärksammades över hela världen.

Holger Blom hade också en enastående förmåga att samla kring sig många av de bästa bland

trädgårdsarkitekter, konstnärer, arkitekter och fÖrfattare och skådespelare. Tillsammans med dem

skapades ett nätverk ut i samhällets olika skrymslen och vrår till parkens fromma. Här har vi ett
viktigt och värdefullt parkarv att fÖrvalta.

M i lli on p rogr am met och pa rken

Under 50- och 60-talen upphörde de trädgårdsutbildningar som fanns iStockholmsområdet. Det
kunde märkligt nog ske utan hogljudda protester från stadens och parkens sida. Den förändringen
fick lör de efterföljande decennierna en trist konsekvens Underhållet och skÖtseln av våra parker
kunde inte längre hälla den goda standard som man vant sig vid. Naturmarken fick fÖrfalla

Detta kombinerat med den stora satsningen på millionprogrammet blev därfÖr mycket olyckligt.
Parken var under den Blomska eran ett mycket uppskattat element i stadsbygden, som hans

efterträdare kunnat åka snålskjuts på men utan hans skicklig parkaÖetarkår. Parkutbyggandet

skedde efler samma principer. Därför blev försämringen gradvis och inte i spektakulära språng utan
ganska sakta, varför det blev svårt att Övertyga finansen om vilka anslag som behÖvdes. Mycket av
parken i våra förorter behöver inte minst av den anledningen en rejäl och långsiktig rustning och

vård.

Millionprogrammet innebar stor överskott av schaktmassor. 5r,r* W

Millionprogrammet inleddes med en ny och drastisk inarkplanering. Med hjälp av de nya väldiga C

schaktmaskinerna kunde man anpassa marken tillett långrt drivet elementbygge. Resultatet blev

överskottsmassor, som måste deponeras någon stans. Naturlig mark mellan husen blev en sällsynt- . - .

het, planteringarna enkla och torftiga därför Oet tar lång tid att få grÖnska att växa upp. Och unOeitirHät qr*
den kom mycket att slitas ned. "1"uA^
Gatukontoret, som hade ett ansvar fÖr hur massorna skulle tas om hand, tyckte del var lämpligt att

fylla ut dalgångar litet här och var i våra större naturområden. Vinterviken fick ta emot de fÖrsta

lassen. Men sen lyckades parken säga stopp. Man kan än i dag se var gränsen går i höjd med

Essingeleden. Tilldit var det stans mark.

Holger Blom lancera id6n med toppar för skidsport.

il

WvldÅhA*
Holger Blom lancerade en ny id6. Man skulle göra toppar som skulle kunna användas tillskid- och

kälkbackar. 1962 påbörjades den fÖrsta vid Hogdalen. Den blev också mycket populär med lift och

allt och fick därför stor efterfÖljd i landet.

r
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Olika idöer för hur topparna skulle utformas.

När första toppen var fullbordad kom kritiken. Så stora former måste få en medveten gestaltning fÖr

att vara ett tillskott till landskapet. Stadens kontsnärer ville vara med. De toppar, som sen fÖljde,

blev svåra att etablera vegetation på. Från de väldiga släta branta sidorna rann regnvattnet bort och

vinden fick ständigt grepp ända in i grässvålen. Ville man verkligen ha dessa gigantiska trädlösa
jordpyramider? På Järvafältet tänkte vi annorlunda. Toppen skulle få ett kuperat utseende med

sänkor där vattnet kunde samlas upp och lås§dd bildas fÖr planteringen. Ni kan se och jämfÖra

själva. l mitt tycke at

Parkgestattandetf ölierOg$Slltbrl%qPvlrJ.f ,*,n1f-.--*'-lJ.^l^'
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För millionprogrammet följde även gestaltandet hela tiden en utstakad nog tvåhundraårig tradition. ,
Det är kanske parkens viktigaste karaktär att vara oberoende av tidens växlingar. Dess värden har

en naturlig relation till omgivande landskap och dess fÖnrtsättningar'DärfÖr är det viktigt att känna till

,
lÅ,{4arlr,,t

Al,?ÅÅ"e,y k*
' ^\/Y1'^

s historiai dess idealoch hanteri av de naturliga lönrtsättn ingarna
t

tt, Ig,lfnr,f*a**t** Flaa,au-y'Cru^,t
alla andra

Nu har jag uppehållit mig vid det, som de allra f lesta menar med vad Parken står fÖr, i en historisk
återblick . Men den har så många sidor som inte får glÖmmas bort. Parklek, parkteater, underhåll-
ning, midsommarfester, Kungsflora, torgens gestaltning, den konstnärliga utsmyckningen, Kungens

får, fågelmatningen på Strömmen, naturstigar. Tillvaratagande av gångtrafikantens intressen ista-
den inte heller att förglömma. Det skulle ta för mycket tid att fÖrdjupa mig idessa frågor. lstället vill
jag hänvisa till mift arbete med parkens policyprogram 1983, belysningsprogrammet och diverse
mindre artiklar. En delav detta kommer ni, fÖrmodar jag, att få kopior av efter detta seminarium. ,1
Parkleken

Några ord om parkleken. Lekparken , lek med lekutbildad personal, blev ett nytt inslag iparkerna
vid tiden för andra vårldskrigets utbrott. I trädgårdstidningarna på trettiotalet kunde man ta del av och

läsa mänga reportage från kontinenten om lramsynta städers satsning på barnen, ja hela familjernas

behov av lek och rekrealion. När parkleken till sist blev en institution iStockholm kom den att bli

något av det mest uppskattade och politisk mest omhuldade iparkens verksamhet.
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Det startade i Vasaparken

Från starten 1938 med en lekpark iYg§A6rke!"och en i BiÖrns Trädoård.tillc:a 130 lekparker i bÖr-

jan på B0-talet i säväl innerstaden som i förorteina, Överträftade parkleken anslagsmässigt och per- 
V a.-w palt-,"

sonalmässigt både driften och underhållet av allÖvrig parkmark de sista åren jag var lorar i 'o
verksamheten. En del av dessa parker var dock endast sommarÖppna med personal. i8 . 6, l'c-1yr<.wywr
Parklekens innehåll

Önskemålet, att lekparkens miljÖ skulle vara stimulerande fÖr barnen , gav inspirerande mÖjligheter

till litet mer fantasifulla arkitektoniska utformningar. Stina Wretlind Larsson skapade ett omfattande

program för hur en lekpark skulle se ut. Stina Sandels var hennes fråmsta pedagogiska rådgivare

under uppbyggnadstiden.

Lekparken skulle ha hårda och mjuka le§tor, plats fÖr redskapslek, gungor, barnhage, odlingsland,

sagohörn, plaskdamm, pingis, skid- och skridskoskola, mulleverksamhet, barnteater , bygglek och

äventyrslek. Hänger ni med? Som niser blev programmen mycket omfattande. Många nya

pedagogiska grepp praktiserades också hela tiden och leken hade ständigt kontakt med hÖgskolans

pedagogiska institution. liksom med skola och socialf Örvaltning

Y
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Konstnärer engagerades tlll att medverka. I bland blev det en skulptur, i andra fall spännande lekred-

,(t skap. Eg!_l4Qlg§j§llanserade redan på S0{alet sina lekskulpturer iparklekens regi. Då var E o 14./F det en revoTutionerande nyhet. Andra skulptörer har sedan tagit efter. Mycket av konsten på stan har ' bvY--

Konst och kultur

därefter fakiskt blivit påverkat och många konstverk är tillåtna för barn att klänga och klättra på. 
t å &
*t_Mitiö SruNf

Parkleken deltog också tidigt imiljöarbetet. Vad har inte mulleverksamheten, skapad av Gösta frl#',ffif,*
betytt för dagens vuxna. Här grundlades en förståelse fÖr naturen och ett miljÖtänkande. Från w4\vv"uf/;.
skogsmulle till fältbiologer till högskolebildade ekologer. Det är rätt intressant att se hur något kan vl-9*,ryywu:u""
vecklas underifrån när samtidigt skolmyndigheten kraftigt minskar den biologiska undervisningen i O s

skolan.

Lekhuset- barnhagen

Lekparkernas lekhus avsågs för att tillfredsställa behovet av personallokaler, toaletter och någon
stans för barnen att ta vägen om det skulle regna och bli busväder. Från början kunde ju barnen ta
sig hem om vädret blev fult. Men när altt ller blev nyckelbarn blev lekhuset en nÖdvändighet. Lekpar-
kerna utvecklades ofta till en central träffpunkt Iör grannskapets barn och föräldrar och blev för
många en värdefulltillgång i många stadsdelar.Personalen fick många gånger en sorts kuratorsroll.
Lekparken blev också många gånger kontaktyta mellan oss och befolkningen. Här kunde vi tråffas
och diskutera parkfrågor.

Barnhagen var en sorts föregångare tillden senare daghemsverksamheten och var mycket
uppskattad. Här kunde föräldrar som hade ett ärende på stan lämna sina barn under uppsikt och
vård under några timmar. Numera är den institutionen inte kvar, då daghemmen tagit över.

Bygglek - äventyrslek
fi"N*.tr

q. Bygglek och äventyrslek är andra uppskattade verksamheter som vänder sig till stÖrre barn. De har ,* 
sina speciella krav. Många kringboende klagar över skräpighet och buller. DårfÖr måste man finna
så ostörda lågen som möjligrt, men som åndock är mÖjliga att ha uppsikt över. På kontinenten är
byggleken ofta kombinerad med djurlek medan hos oss är de skilda åt.

4H

e{l'tt,
tpw

t , Under T0talet fördjupades samaÖetet med 4H, ( de fyra H-ena står fÖr Head, hand, hart, health)

t den internationella ungdomsorganisationen för djurskÖtsel och jordbruk. Organisationen svarar lÖr

själva djurhållningen med särskild personal och har hand om dem på annat håll när djuren skall vila.

Parken svarar för lämpliga hägnader. Djurlek är ett mycket populärt ett nytt inslag, som spritt sig

- över hela förortsområdet. Det finns faktiskt också djurhållning i några innerstadsparker'

k t>r^"-vrfi*'
Samarbete med skolan och socialförvaltningen på Järuafältet

Likaledes under TOtalet inleddes ett djupare samaÖete med skolan. En delverksamhet fÖrlades till
skolgårdama och därmed en lörsta ansats till mer inspirerande skolgårdar lnsatsen gjorde att leken
på rasterna blev mycket lugnare och ordningen blev bättre Det var därtÖr inte så konstigt att

verksamheten rÖnte rektorernas stora uppskattning. I 70- B0- talens Jårvaplanering tog man steget

fullt ut. Lekparken placerades i anslutning till låg- och mellanstadiets skolgårdar. En integration

kunde tyckas vara naturlig, men skolan kände också behov av lugn under lektionstid.

4* fu^k^
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Lekpark- skola bildade parkkilar mot friområdet

Med skolan nära centrum ide olika stadsdelarna på Järvafättet och med lekparken intillskapades
parkkilar ibebyggelsen. De ledde r-rt mot det stora samlade friområdet fÖr rekreation och fÖrlustelse.

I etappen Akalla - Husby - Kista skedde också en integration med sociallÖrvattningens yngreorgani-

sation och daghemsverksamheten. Detta hade till fÖljd att allt kom att ta mycket stor plats. Med

mängden byggnader och kringgärdade planer fÖrlorade lekparken mycket av sin småskalighet.

Nyanläggning pä förnk

Under 70- och BO-talen blev samråd med befolkningen kring parkfrågor, planering, innehåll och
medverkan mycket vanligt och anordnades fÖr det mesta i hop med parkleken- På fÖrsÖk

engagerade vi en gång befolkningen till nyanläggning av en lekpark i Rinkeby, men det

uppskattades inte av kolnmunalaÖetarfacket. Det som vi åstadkom tillsammans med invånarna, det

bara revs efter kort tid.

Kulturgårdarna Akalla, Husby

L /46Lällareblev det att skapa tilltalande miljöer kring de gamla gårdarna Akalla, Husby och Ärvinge, som
\ 'utformades som kulturcentrum och lockade därmed även vuxet folk. Ur min mening blev dessa de

X mest lyckade sat;ffim;märvafältet och iag hoppas att de får leva vidare. Akalla by blev så -- 9<-11,,*b^,r^o*
populär att hela stan gjorde utflykter dit och vi fick krav på oss att ordna bussuppställningsplatser fgr^ ;- "":"- -:--''-'besökandeturister. \il/yh/,{rt- 

"#§W_t**uå **T\/L/t c,r-tLParkteatern , ^ ia,c,t,,-z-,!nL"
F _ 't-^,k Htun/l-1-* T*r* lyrh,* bu.fr.* *- r*ntn ,*@*

I earcrverKsamnercn

Parkteatern är en annan gren av skapande verksamheter i parken. Den ambulerade mellan 26 plat-

ser med löreställningar under iuni och augusti. Basorganisationen låg länge i Haga Västra

Koppartätt men flyttades -81 tillGalårvarvet.

(Visste niföresten att Stockholm bidrog till Hagaparkens skÖtselsen 1916 för att Stockholmarna

skulle få nyttja parken, och arrenderade stora arealer inklusive Koppartälten sen 1936 fÖr

växtproduktion. Allt sammans awecklades under slutet av B0{alet. Vi bidrog också till Bergianska

Trädgårdens skötsel fÖr att stadens invånare skulle kunna se och lära mer om växter och staden

hade ingen egen botanisk trädgård. )

Teaterns spelplatser fÖrlades så lättåtkomtigt och välfÖrdelat som mojligfi över staden i de stora

parkområdena med nära till tunnelbana och buss. Flera av platserna blev också festplatser fÖr

midsommardans och andra lokala begivenheter. De flesta var endast utrustade med eluttag, några

strälkastare och lämpliga gråslält fÖr uppställning av scenvagnar och åskådaÖänkar. Några få var

byggda som riktiga amfiteatrar. Det visade sig dock att dessa med undantag av Vita Bergens inte

vai ia lyckade . De var svåra att kombinera med den ambulerande teatervagnen. Särskilt

Rålambshovs teater var svåranvänd.

P arkte ater ns i n r ikt n i ng, Alf H en r ksso n

Den ursprungliga tanken med parkteatern var vid starten 1942 att staden skulle kunna ge

lättsamma enal(sföreställningarför en publik som inte var så van att gå på teater' Egentligen var

det en utvidgning av den musil«erksamhet som staden sedan 1906 svarade fÖr i våra parker' Det

här skulle kunna vara ett sätt att stimulera ett teaterinlresse - Många fÖreställningar specialskrevs fÖr

parkteatern. Vita Bergens friluftsteater blev parkteaterns premiärscen' Ständigt tullsatt' 4'0O0 - )^
åskådare. Särskilt när CarlAnton skulle uppträda. All Henriksson blev parkteaterns sfecielle lust- c la'Ak"L
spelsförfattare och rådgivare under många år.
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Professionell ledning fö rst 1 966

I tjugofem år leddes teaterverksamheten av parkadministrationen som en sässongsverksamhet. Be-
hovet av mer professionell ledning blev allt tydligare och 1966 tillsattes en professionell teaterchef .

Nu kom också teaterns repertoar att bli mer innehållsrik.

b4l

Parkmusiken

Parkmusiken, en annan gren i parkteaterns verksamhet hade sitt ursprung i militärmusiken. Flottans

musikkår gästade ofta parken och var sen sekelskiftet ett populärt inslag. Musiken kräver annorlun-

da scen är teatern. Några musikpaviljonger byggdes lämpliga för en liten mässingsorkester en del i

innerstaden och några i fÖrorterna.

Så småningom blev anspråken större, vilket gjorde att parken hÖll sig med en egen orkester
sammansatt av sommarlediga musiker under ledning under mycket lång tid av den folkkäre och

pedagogiskt uppskattade Sten Frykberg. Efter horiom organiserades musiken om och kom att

tillhöra regionsmusiken. Hur det är i dag vet jag faktiskt inte. Finns Tompa Jahns ambulerande trio
kvar? Den som vi hade engagerat fÖr att uppträda litet var stans på stan och vid invigningar och

fester och för att ge Sommarstockholm en liten touch .

Kungsträdgården

Kungsträdgården hade iparkverksamheten egen organisation: Stockholmspropaganda, ett bolag ägtt

av staden och Stockholms Handelskammare allt sedan 700-år jubileet. Här skedde ett samaÖete
med såvälparkteatern, pakleken som parkens driftsida och enskilda trädgårdsmästare. Hambosko-
la, pingis, lek, schack, Kungsflora är, hoppas jag, kända verksamheter som varje år nyskapades.

Verksamheten bekostades helt av intäkter från markarrenden i parken och enskilda sponsorer.
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Parkens olika roller

Parkväsendet eller Parken i dagligrt tal har undergått många fÖrändringar på sista tiden. Den sam-

manhållande förvahningen som nu splittrats upp i ett otal enheter gÖr det mycket svårt, tror jag, att

få samma enhetliga loralitet och helhetssyn på verksamheten inom detta mycket mångfasetterade

område.

Parken fickta hand även det som "föllmellan stolarna"

Parken omfattade inte bara projekterande, byggande och underhållande av parkmark utan även en

rad verksamheter som jag nu nämnt. Vad som lätt glÖms bort är parkens roll som stadsrummets

bevakare och arkitekt med gestahning av gator och torg inklusive belysning, konstnärlig utsmyck-

ning.

Upplåtelser för kioskverksamheler och tillfälliga arrangemang är en annan del som skulle synkronise

ras med markens villkor. Bevakning av gångrtrafikantens situation blev en viktig verksamhet då

gatukontoret hade svårt att se annat än bilar. Hundarna fick vi också ta hand om liksom fågels§ddet
och fågelmatningen fÖr att inte tala om alla båtvrak som låg utefter parkstränderna. Vi hade egna

parkvakter. Vi förvaltade ett inte obetydligt antalfastigheter- Ja listan kan gÖras lång, fÖr på parken

axlar lades allt det som andra lÖrvaltningar egentligen bort ta hand om men som råkade ligga på

parkmark.

Häri läg ocKå mycket av parkens svårigheter att både få gehÖr fÖr synpunkter och få medel

eftersom uppgifterna ofta kom att falla mellan olika stolar' I den nya organisationen med

lokaluppdelade förvaltning är det en stor risk att mycket merkan komma i glÖmska innan ny tradition

hunnit växa sig stark, men det kan också vara tvärt om. Det gäller att vara vaksam'
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De infornella kontakterna var viktiga

Genom att alla de olika verksamheter inom parkramen fanns intill varandra var det lätt att skapa in-

lormetla kontakter och information. Utåt resulterade detta i ett gemensamt helhetsbeteende, som
genomsyrade hela förvaltningen. Även fÖr erfarenhetsåterfÖringen var de nära och informella

kontakterna av stor betydelse. Jag vill inte på något sätt fördÖma den nya organisationen men jag vill

påtala hur värdefull den interna kontakten med information och erfarenhetsåterfÖring var för hela

parkens verksamhet och renomm6. Jag fÖreställer mig att det måste någon stans istadens

administration finnas ett sammanhållande organ för parken, som kan se till helheten- Kan det

inrymmas i stadsbyggnadskontoret eller Gatu och Fastighetskontoret? Jag frågar, för jag tycker

frågan är viktig.

Stdsträdgårdsmästarens efterträdare klarade inte rollen helt ut

Jag vill inte heller sticka under stol med att även parken hade stora svagheter. Under lång tid, 103

år, var det litet respektlöst sagfi en enmansshow med många statister. Vi hade en dynamisk stads-

trådgårdsmästare i Holger Blom som drev verksamheten på gammaldags sätt genom att lägga sig i

allt och styra alh. Detta gick an på den tiden tjänsteandan var sådan. Men den passade inte i mo-

dern tid. Når han sedan fick sina eftertrådare utsedda fÖr sin politiska lyhördhet och administrativa

inriktning skedde en stor kvalitetsfÖrsämring. Då blev det svårt att få gehÖr fÖr nÖdvändiga men icke

sårskilt planerbara parkmässiga åtgårder.

Förändrad budgefteknik

Man måste också se det i ljuset av ovana med den förändrade tekniken att inte längre ha en ram att

aöeta inom utan ha specificerade objekt. lvarje fall blev objekten mycket låst av den administrativa

ledningen och fackets avgränsningar. Ett av de verkligt stora problemen var att lå lÖrståelse fÖr och

därmed tillräckliga medel för parkunderhållet. Att få anslag för nyanläggning var ganska lätt men fÖr

underhållet skulle hela tiden gÖras nedskärningar. SpaÖetingen blev också fjädrar iadministratö-

rernas hattar. Underhållet ivåra parker är idag långt sämre än man borde kunna vänta sig.

Underhållet i Husby grdtplanen

Jag hade nöjet att för tolv år sedan att gÖra en genomgång av parkmarkens status i Husby som

grund för en grönplan. Den ambitiÖsa politiska satsningen fÖr Norra Järva pä kvalitet och omsorg

om den yttre miljön hade inspirerat oss till en rad gd-nska avancerade utformningar och material och

växtval. bet st utie ju bli en bättre satsning efter det påvra millionprogrammet. Fina naturmarkspartier

blev avsatta och s§ddade under byggnadstiden. Parklek och gamla gårdar samplanerades

Entreprenadproblem

Objekten övertogs av en ny och ambitiÖs distriktsorganisation. Tyvärrfungerade inte de gamla infor-

meila kontakterna så bra längre. Underhållet tades ut på entreprenad. Men det som var svårt att

beskriva hur det skulle utfÖras och prissättas, det IÖllbort. Det skulle tas om hand av ett särskilt lag,

men deras resurser var allt fÖr knappa. Att exempelvis gallra bland nyplanterade träd blev inget av'

Träden stod och trängde varandra och blev snedvuxna. Sådant är omÖjligrt att rätta till i efterhand'

Hur det ser ut nu vet jag inte. Det är: tolv år sedan jag blev tillfrågad-

lJt bi I d ni n g s pr o bl e m at ike n - av sakn ad av sko I o r

Här kommer vitill en annan sida av parkfrågan' Tillgång på kunnig personal. Under mellankrigstiden

kom en ström av skickliga trädgårdsmästare och sÖkte plats ide kommunala parkfÖrvaltningarna av

den enkla anledningen att slottsherrarna på sina stora gods i landet utsattes fÖr en hård beskattning
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och var tvungna att rationalisera bort sin lyx av trädgårdar och trädgårdsmästeri. Att landet därige-
nom kom att förlora en viktig kulturskatt är en sida av saken men för våra städer blev de friställda

trädgårdsmästarna en verklig tillgång. Särskih Stockholm hade förmåga att lå hit många utmärkta
lackmån. Parken istockholm kom därfÖr att upplwa en blomstringsperiod utan like som istort sam-

manföll med Holger Bloms tid som stadsträdgårdsmästare.

Men medaljen hade en obeakad baksida. När så många trädgårdsmästare och lantaÖetare blev

friställda blev nyrekryteringen nära noll och trädgårdsskolorna i Stockholm fick inga elever och mås-

te låggas ner. Den bristande insikten har satt sina spår. Bergianskas elerrverksamhet lades ned re-

dan på S0{alet Experimentalfältets flyttades till NorrkÖping 1963 och omändrades- Parkens egen

elevverksamhet upphörde också i mitten av sextiotalet.Nu är det ont om kunniga parkaÖetare och

nu har vi mer parkmark än någonsin.

o
' ReZius kastanj

Jag måste ocks å berätta en liten historia, som i mitt tycke kom att innehålla mycken symbolik'

för Serafimerlasarettets, ibörjan av 1800-talet, ditflyttade portalväxte en ståtlig trearmad kastanj.

Staden vilte bredda Hantverkaregatan ( det var fÖr 150 år sedan) och trädet stod i vägen och skulle

fällas. Anders Retzius var då chef fÖr Serafimern och upprÖrdes av fÖrslaget att ta bort kastanjen

och lyckades övertata stadens fäder. Trädet räddades och blev sedan dess något av parkens

symbolträd.Det är ett typiskt parkträd.

Att den sedan fälldes 1984 av parkens egel folk, ser jag också som något av en symbolfÖr den nya

tiden, I part<vård okunniga administratÖrer men fostrade med den i och fÖr sig vällovliga

inställningen att låta fältfolket få ha avgÖranden i sin hand, insåg inte att dårmed måste lÖlja vidgade

kunskaper och information innan de fick axla något ansvar.

Portalen skulle putsas om och byggrfÖretaget tyckte kastanjen stod för nära och frågade ansvarigt

parklag om armen, som var närmast portalen, kunde kapas. Det gjorde man. Efter det våldsamma

ingreppet insåg parklaget att trädet kom i obalans om ej motsvarande gren på motsatt sida också

kapades så att endast mittstammen blev kvar. Men att trädet inte skulle tåla en så våldsam behand-

ling och kunde dö det var man fÖr okunnig om. Det gjorde det också- Ett nytt planterades hastigt

efteråt.

Denna lilla historia villjag påminna om liksom vad jag sag[ om utbildningsproblematiken' Det blev

också uppståndelse ända in iStadsfullmäktiges plenisal, men att dra några slutsatser av händelsen,

det gjorde man inte.

Kastanjen som ilolkmun hade dÖps till Retzius kastani tror jag var en relik från Sveriges fÖrsta me-

Oicintradgård på platsen, som antades av UÖan Hjärne- Äldern kunde stämma- Om så skulle vara

fallet var det ett av de allra fÖrsta exemplaren som planterades i landet. Sådana minnen borde man

verkligen bemöda sig om att vårda. Eller hur?

1997

Jr,ÅL
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