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I år kan Haga Brunnsvikcns Vänner fira tjugo år. Det iir ftir mig sär_
skilt roligt att föreningen lyckats så bra oäh :i*u iir ytterst vital-. Men
hur började det? Det var flera olika saker som kom ätt påverka rnig.
P.t_åi. 

nu niistan tjugoett år sedan. Men det var varken Hagaparken el_
ler Brurmsviken som kulturmiljö som från början fick mig"ati Uti .n_
gagerad. Det var Bergianska trädgården som var aktuell,,

Alltså en mycket kvalificerad samling. De var besnuade. Bergianska
gick på kniina. Ekonomin var så svag att man inte Lns had.g rådmed en
traktor fijr skötsel och underhåll. Veienskapsakademin so.m hade hand
om stiftelsen ville bli av med en'tung belastning. Universitetet var in_
tresserat av att överta vissa delar men inte helaäch ville giima även
komma åt den Andersonska glasfonden. Men det tir *r, uä* historia
som jag också kom att medverka i tillsammans med den driftiga Harry
FahlstrOm och den gamle idolen Sven Hermelin allt for att aorutioÅ_'
fonden skulle vara kvar i stiftelsen och bli till.något atnaktivt. iå
skedde också senare.

Utbildningsministern hade ett år tidigare tagit emot gruppens upp_
vaktning, som de uppfattade positiv och tillsatt 

", ,I"a.ring oÅ d" bo_
taniska hädgårdarnas verksamhet och frnansiering. Förutori Bergi_
anska skulle miirkligt nog även Uppsalas, Lunds-och Göteborgs bota-
niska trädgårdar ingå. Deras ekonorni låg ju på ett helt annat pian.
Men det blev en besvikelse. Uhedninge" (SOU 19gg:6g) *råg aft det
var bra som dct var.

t
I
(

i
I

En höstkväll 1987 blev jag uppringd av min tidigare medarbetare An_
ders Sandberg som efterträtt mig på parkfiirvaltningen och frågade omjag ville vara med om en ftirnyad framstöt till utbiläningsdepaiem"n_
tet. Det gällde att skapa bättre ftjrhåilanden fbr Bergiarrika tradgården.
Nlgrl ar tidigare hade en grupp bildats av olika träägårdsintressenter
och diir var Anders med. De hade uppvaktat utbildningsministern i
.ft{a angetigna iirende och det behåvdes en uppföljning. Det var ftjre_
tlädare ftir landskapsarki tekl.ern 4 t rä dgard samatörernq träd gård S in _

penjörern4 dendrologenna, Jiirnaseminariet och någraiill sJm jag nu
{nte minns.



Typisk politisk utredning när man inte vill ta tag i en knepig fråga.
Gruppcn visste att jag hade ett gammalt intresse ftir Bergianska. Det
var så jag kom med. Men vad har detta med Haga Brunnsvikens Vän-
ner att göra? Ja vänta ni. Det är ert lång ftirhistoria, men den har sin
viktiga betydelse.

Bergianska hadejag redan som ung lärt känna och uppskattat väldigt
mycket. Dcn var darftr en speciell angelägenhet fbr mig. När Parkfor-
valtningens chef några år tidigare hade fiirhandlat boit det Iilla bidrag
som Stockholms stad i många år givit, blev jag väldigt upprörd. Jag
tyokte att staden hade ett ansvar. Bidraget var on ersättning lbr att sta-
dens skolor fick besöka trädgården. Det var visserligen ett allt ftir
blygsamt belopp for att Bergianska skulle falla med det. Men i alla fall

Motivet ftir att ta bort bidraget var att skoloma inte längre besökte
trädgården. Undervisning i växtkunskap var sedan flera år slopad. Att
syssla med växter - det var inte inne. Trädgårdsintresset under efter-
krigstiden var inte heller lika stort'bland allmänheten som det är i dag.

Jag hade i mitt tycke goda skälftjr att engagera mig. Men en sak hade
jag lärt mig under mina tjugo kommunala år. Att forsöka kornma till-
baka i samma ärende nlir höga vederbörande sågat det, det kunde man
bara inte. Det såg jag som helt meningslöst. Det gällde istäilet att foga
in Bergianska i ett nytt och oprövat och samtidigt viktigt sammanhang
och på så sätt komma tillbaka. Det insåg också gruppen när jag kom
med. Det är så Haga Brunnsvikens Vänner kom in i bilden.

Som tidigare ledamot av Kungens råd ftr Djurgården hade jag btivit
medveten om Karl Starbecks motion om Djurgårdens bevarande ocl-r

skydd, som lran väckte iRiksdagen 1913. Riksdagen uttalade sig väl-
villigt om det angelägna att Djurgården bevarades lor dess naturskön-
hets och stockholmarnas skull och icke minst ftir det kulturella arvets.
Skälet till Starbecks'motion var att Staten och Staden börjat nagga
Djurgården i kantema uppe i Viirtan och l{jorthagen. Stockholm pla-
nerade att bebygga hela Gärdet ända till Kaknäs.
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Men Riksdagcn lättade inget beslut om skydd lor Djurgården utantyckte att motionärcns tankegångar varså 
-s;atuHu.u,uiiiniu 

U.rlrt U._hövdes. I dag kan man undrio* a"t var naivitet eller syniskhet somavgjorde.

Jg 1u. en svag känsla att «let var det senare. Man villju alltid ha friahiinder ltjr l.ramtiden. 1963 upprättade Ojurgårdsftirvaltningen en ge_neralplan ftir hela sitt ft;rvaltni"gro*raa". En viktig och jag menaravgörande.mening med planen var atr fistlagga hu;;y;d;I* NorraDjurgårdens marker som det UtiranOe universitetet maximalt skullekunna ta i anspråk. I .lug en aktuell rraga igen. pl"n;;,;;; av Riks_dagen. Däremor kom Stäckhotms stadätt Uu.u tagga Oen iifrianoling-arna.

Jag hade även under.min komrnunala tid på parkftrvaltningen {ättuppleva en annan i sin galenskap helt otroliga sak från Statens sidasom berörde hela Brunnsviken..l gT l giord;Bygenudrrry."tän *n u,redning rörande all mark runt sjön, ,oä äa praktiskt taget var i statligägo. Det,,ar bara Bellevue som inie ingick. Den tiiiirt"?ä.i, it""r_
fojm. t utredningen hade fora {tirslag ägits fram ftjr tänkbar framtidabebyggelse.

Det vdrsta, det vill säga mest omfattade, innebar en total exploateringända ned till strandkanten. Sen minskades exploateringen,i ftrslag tvåoch_tre. Det fiärde innebar ingen nybebygg"ts" alls, endast ett beva-rande och några kompleneringar. nar:u åä t o**" peJ., än'f."n utexploarera områder var ftir mig horribelr. Det var illäää*r.._dan i överkanr. panncentralen I Frescati nere vid vattnåt ;;ä; mig enhorrör. Tänk om det skulle bli fullt u, 
"aåurr.

Parkörvaltningen blev samordnare av alla berörda {tirvall.ningars yfl._rande. Det blev min uppgift att ft)rfatta dei slutliga dokumentet förfullmäiitiges ställningstagande. Jag gissar att ingen hrir i auditoriet blir
§rv11ad närjag säger atijag *"a"Åf* kunde ftreslå efr avsryrkande.Det blev Gud ske lov även siadens svar.



I ärendet hadc jag kommit i kontakt med ltirre riksantikvarien Gösta
Selling som redan 1928 i sin bok "Säterier och gamla gårdar i Stock-
holmstrakten", med kraft uttalat: "Hela Brunnsviken v?intar på upprät-
telse". Det påverkade mig starkt. Han blev en verkligt stöttande vän i
arbetet om Haga Brunnsviken, vilket jag kommer till litet senare. Det
var han, som fick mig att se Brunnsviken som en helhet, men i törnro-
sasömn.

Brunnsvikenområdet uppvisar som Selling påpekade även den svens- ''
ka trädgårdskonsten historia. Här speglas hur landet under 1600-talet
framträder som en stonnakt i det europeiska politiska och ekonomiska
maktspelet och fram till våra dagar. Det iir nu som den svenska träd-
gårdskonsten blir en viktig del i gestaltandet allt ifrån de kungliga
slottens och adelspalatsens omgivningar till den enkla stugans rabatter.

Det var inte bara ett nytt skede i vår kultur, som nu började, utan även
en attitydftirändring till hur man såg på omgivningen och sin natur.
Tidigare trädgårdskonst var egentligen knuten till läkekonsten utveck-
lad ur klostrens örtagårdar och odlingens och fmktträdgårdens tradi-
tioner. På kontinenten hade den nya synen börjat ett par sekel tidigare
medan vi blev ftrst delaktiga i denna estetiska och filosofiska utveck-
ling i och med trettioåriga krigets svenska segrar. Vi blev en makt att
räkna med och ville likna kontinentens mer utvecklade kultur.

Hiir kommer Brunnsvikenområdet att inta en nyckelroll med Ulriksdal
och senare Ilaga. Men där kom att utvecklas mycket mer. IIär hittar
man minnen från insatser ftir bättre odling inom trädgårdsnäringen, lbr
bättre jord- och skogsbruk. Vi finner också en koppling till den medi-
cinhistoriska sidan som har med hälsa och välbefinnande att skaffa.

Kring surbrunnen på Norrmalm och de hälsosökande patienternas
promenader i omgivningen utvecklades ett nytt sätt att leva och umgås
med naturen. Det fick mycket raskl en stor popularitet. I deras prome-
nader blev naturen, villjag påstå, en ny och uppskaltad vän. Johan
F{enrik Kellgrens dilct "Den nya skapelsen eller in§illningen värld"
som vi i skolan fick lära oss var en kärleksdikt, vill jag påstå just
handlade om upptäckIen av naturens skönhet och behag.
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En nybildad centralmakt och en viixande h.uvudstad med en tillskyn_dande borgar_ och 
llggreq;rri,åääruade tirr Stockhotm. De hadetid at ränka på,in tairu. n*inrääiJ1r*."n hade gamta anor med re_

l,rTää:H*, :fl 1. -rr r.n ur" r o o o_ iär., ko, sed ianj an o. r.ra, i r r

*-,äT##**l.?ffi m:ffi ;:di*t*tiil-"'lmi
H ö rn et, rng mars h o v, 

-o 
ru 

"r., «rähii:i,' j. ff ffi ; 'äål flxT,r;.,helund soh Gustav frirr"e;a^;;-;il ä*" beiirevs kogrörelse.
Om man betraktar Brunnsviken i ett kulturhistoriskt perspektiv intarden en verklig rang. Det r. 

", pr.ä rää ,rhu. sitt motsrycke i landet.Vi har llaga med ri, u".o*ää;;;i; ,,T* Berrevue, Tivoti, Anneromed Lings iinnu ej upprustade gy*rrrritfua;;;";;1]il, ä.r",
åTJ,å:'ff ::i;,5*l,f b#iä;j;;:"*w",å.gi.*-åenterkan

I denna keh passar n,e18^rgsf<a in sorn en felande länk, trädgårds_konst och odting i sent I800_td 
";;;;ii iu.a oaga.. Den modernaträdgårdskonsten iir tyväm inte sarskiiiväl {tireträdd i området, meddet kan vi, som nu lever göra något at. »et var så jag ftireslogatt viskuile gå vidare mea eeriian;kr"#;#;n. rnfoga den i deä srörresammanhanU O* O.llide en viktig pj", 

""n 
hiirigenom skulle fäbättre villkor. Gruppen rnstämde.

För att informera oss oT läget Itiretog vi en grundlig rundvandringkring sjön ft)r au se v1d,"i y{"ik äi"i,,raru fram och se vad somkunde vara tiinkbarr s?m vår tids 1,1,*ä.;, tog en ar på oss. Som av_slutning sammanfafrade-vi våra iae", ??åerkriIten,iTrädgårdsutställ_

f,ä: [?f-?Tä:Jl§il;' u.d;äil ;i 
" 
* r 

" "r,,, "ä Iiåäa 
",

Tyvåirr har utredninsen kommit i ssmundan ft)r många pockande ak_tuella frågor som ft;Iit måste l<isas. j;;;;r.. an den ännu åir aktuetlfrr ftireningen aft ta,i*. j Jue ##;å;;mptar här med mig somjag hoppas ger nya inalruirj.i*;u ;ä;_nnsviken.
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Nu ha vi hunnit till hösten -88. Vid ett möte på Rosendal beslöt vår
grupp att vi måste göra ett upprop ltir att bilda en ft)rening ltlr hela
Brunnsvikens framtid. Efter en kort men rolig diskussion kom vi fram

till att den skulle heta "Haga-Brunnsvikens Vänner". Vi ville med

namnet signalera att vi inte bara var värnare av en kulturklenod av

stort värde utan även ville med vänligt sinne stimulera makthavarna
till dess utveckling. Att vara "vänner" betyder också omsorg.

Men att åstadluomma ett slagkraftigt upprop och kalla människor till
möte ftir att bilda florening hur skulle det gå till? Vi hade ju inga eko-

nomiska tillgångar och saknade helt lämplig lokal att mötas i. Det blev
mitt problem att lösa denna knepiga fråga. Vad gjorde jag då? Jo jag

uppvaktade min gode vän Hans Waldenström, som var chef {tir Kul-
turltjrvaltningen i Stockholm och frågade fräckt om vi gratis fick låna

stora hörsalen i Kulturhuset som rymmer cirka 200 personer. Och han

sa ja! Men på ett villkor.

Vi fick låna salen på en tid som den var besvärlig att hyra ut, nämligen
en fredag efter fora. Ett villkor till ställde han också. Vi måste söka fä
med oss några institutioner lor att ge tyngd åt det hela. Det var klart
att min gamla ft)rvaltning ställde upp, det ordnade Anders Sandberg
med, han som fick mig in i gruppen.

Jag kontaktade Alice Giinther, som då chefade Solna kulturförvaltning.
Självklart ställde kulturltjrvaltningen upp. Solna hade ju stora kultur-
värden aff värna och vårda. Så satte vi igång. Får ni hundra besökare
tror jag på er sak, sa min gode vän Hans Waldenström- Friskl vågat -

hälften vunnet är ju ett gammalt ordspråk; men vi vann full pott.

Till vår stora glädje ställde DN upp med sin fredagsbilaga På Stan
med en flygbild i ftirg på hela ftirstasidan och hela mittuppslaget där
man berättade om vårt företag. TV gav oss tio minuter i fredagsnyhe-
terna. Där talade Ame Klingborg entusiastiskt och medryckande om

vårt ftiretag. Det blev en fantastisk uppslutning och folk strömmade
till i så stora mängder att åtskilliga inte ens lyckades hänga sig in till
en ståplats i något hörn utan fick stå utanför och ftir'söka lyssna.
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D:, |g.ji{. väldigt srämningslullt. Kristofferskolans bamkör var medoch inledde vårt mcitc med ,;ryariln 
uirguO,,. De sjöng så vackert.Stämningen bara steg och ste!. f ili vaäo.a glädje blev. anslutningenstormande. Det kändes ,o* uit äntligen hade Haga Brunnsviken blivitviktig. Det var,efterlängtat.

Vi kunde så besluta att kalla till ett konstituerande möte den 22 no_,.T9": 
]9-8-8 

i Koppartätren i Haga. Inftjr Jetta bcirjade ,i, a"iuu.vanligtVis Uve Koch.o"l juq: nagän eang o"kra peiola niitzon, art garunt och uppvakta olika institr-rtiJn".ä"h-politiker om våra tankar.

Jag kommer så väl ihåg Solnas stadsarkitekt per Linders kommentarnär Uve och jag besökte honom: ,tti kommer piecis i rätt ögonblick,,.Det kåindes härligt att ffi ett sådant ftirsta mottagande. Riksantikvarie
Margareta Bjömstad utbrast entusiastiskt, l,Vi ätt".,garg, ;;;*f ,.
Ambassadör Inga Th o rsson m ed Freds forskn ingsins tiläi ä;;gsham_ra blev en verklig stöttepelare. Vi mötte hjåirtliga mottagande vart vikom med undantag av stockholm aar en äeiqr1"ilää""""rr"pår,rit"r,
men långt ifrån alla, var reserverade. Typiskt eller hur? Störa derasplaner. Det tir fy, fy.

Jag kommer också väl ihåg miu möte med snälle pelle, per sundgrensom just blivit kulturborgarraA i Stockholm. ,,Snälle pelle,, var mode_iata Tyra Bratts namn päden forsynte rarr,"qp;i;;"" ftå,, ,äO..on.Tyra som var ordftjrande i österÅf*, fr"*Uygdsftirening hade tagitemot oss med öppna famnen. [:{on var tiuika;ä;tui#iåi*ll o.am_rande och det var betydelsefullt ftir oss.

Ntu jag kom till pelles.provisoriska tjiinsterum var det ftirsta iranr,ul"P.u ffir peka u, pa 
I1TT var detiigger,,. När fö;;;;; Å;de bit_dats 

_btev 
jag uppkaltad tilt kungen ,ooI?irt" bri informeäoJr, rrunlyckönskade oss. 

vrr rrrrvrrtrLt4u' uur

li k"T dcn stora dagen. Salen var full. Stämningen va_r hög. Vägenfran grindama vid Haga Norra t aA. nosendals trädgårdar dekoreratmed marschaller i den mörka novembe.kväft"n. neiva, u.;ali;;" .,tjusig inledning på vad som s"n komma rtutt".
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Förcningen blev till och llck en styrelse. Låt mig se om jag kommer
ihåg alla. Britta Söderbcrg från Trädgårdsamatörerna och Fer Ola Frit_
zon från Trädgårdsingenjörerna från den ursprungliga gruppen, Birgit-
ta Bergkvist lrån Lappis, Boel Smedmark i Villa Ädelsten, JannaZu_
panc från Bellevuefbrbundet, Erik Ahldnius och jag. Var det någon
mer? Jag har tyvärr svårt att minnas. Jag fick det hedervärda uppdra-
get aLt vara ordftirande. Boels hem, Villa Ädelsten i l{agaparkån blev
styrelsens mötesplats.

Vi som hade arbetat med Haga-Brunnsvikenfrågan i ett år, vi hade sett
den mest i ett översiktligt perspektiv. Vi fick omgående uppteva två
mycket konkreta frågor, som den närvarande fiirsamlingen starkt
tryckte på. Japanskrapan var det fijrsta som pekades ut som ett helge_
rån mot hela Brunnsvikens landskap. Haga Norra trafikplats var nästa,
ett vådligt hot, som mer eller mindre skulle dränka den io§rllda parken
i sitt trafikbuller. Det skulle bli våra ftirsta åtgärder. Jättesvåra frågor.

Det var som om vi genast måste börja välta'verkligt stora stenar. Jag
oroade mig mycket ftjr hur det skulle gå. Inte var oddsen särskilt ly_
sande. Uppriktigt sagt kände jag det som så gott som omöjligt. Men att
Iyckas var ett måste fiir vår nystartade ftirening. på mig unto* av na_
turliga skälhuvuddelen av arbetet, eftersom jag i min kommunala
verksamhet just sysslat med dylika ärenden å"[ nuO" mina kontaktvä-
gar-

Jag måste också i det här sammanhanget återknyta till Gösta Selling.
Han blev på något sätt min nrentor i arbetet med,ftjreningen. Han var
oerhört entusiastisk och kom hela tiden med idder och påpekanden.
Flan var ständigt nyfiken hur det gick. Han närmade sig nu nittioårsål_
dern och hade tappat en'del av känslan ftjr tid, vilket kunde innebära
nattliga telefonsamtal. Telefonen kuncle ringa vid tolv ett, ja ännu se_
nare, och när jag svarade hörde jag en pigg och nyfiken röst: ,,Dct 

är
Gösta, Hur gick det?" När jag hade fätt min bok ,;Haga Brunnsviken,,
klar stämde tiden med hans nittioårsdag så jag kunde dedicera den till
honom som min uppvaktning. Det blev mitt tack ft)r allt stöd han givit
mig.

ti



l-lur min bok kom till har också en ganska rolig ftirhistoria. Margarcta
Björnstad, vår riksantikvaric, hade latt igang rled att skissera ämbc_
tets verksamhet beträlfande Brunnsviken och gett uppdrag till en av
sina medarbctarc att göra en ftjrstudie. Jag fick-migiif frarit detta utkast.' Jag vill minas att det var på fura sidor. Oet tycttej"ag var allt ltir ma_
gert och satte mig ner och utökade det väsentligt, mlcket med Göstas
stöd. Sen rullade det bara på. Vi hade i styrelsÅ en ftirlagskunnig jät_
tebra medarbc;tare i Erik Ahldnius. Vi satt och knepade itiop hela Åitt-'i manus tillboksidor i hans UostuJ. Huga Brunnsviken, Va*ägri;;';ä
så sätt också ltirläggare.

Protestema rnot Japanskrapan kände jag väl till sen tidigare och anslöt
mig tveklöst till motståndarna. Samma instälhiing intog-jag när jag
satt mig-in iden plan ltir Haga Nora trafikplats än Vä!ärket och
Solna efter tjugo års ftirhandlingar kommit fram till. lag"Utev kontak_
!a{ av en landskapsarkitekt om jag minns rätt. Tyvärr här jag också
helt gkimt hans namn_ Han gjorde mig en stor $änst. Uan naae på eget
initiativ skissat på en alternativ lösning ftir trafikplatsen och stångai
sin panna blodig mot en helt oltirstående trafikchef i Solna. Hans arbe-
te fick jag [a över.

Vad trafikplallerarna i Solna efter tjugo års möda hade astadkommit
var ftirskräckande dåligt. E4-anskulle mea sin jättestora trafikmängd
passera över Råsund11äsen på en högbro medJn gående iiiiH;grpu._
ken måste via tre krokiga gångtunnlar under helalrafikpaketet söka
sig till parken. Från högbrån skulle rrafikdåner sprida,ig lanf i, i A""
som man trodde respekterat fridfulla parken _ liksom tili-bebiggelsen
på västra sidan.

jag gav mig genast i kast med att ftirbättra landskapsarkitektens skis_
ser och fick täknisk support av Bengt Matem, ,o* till sin profession
var högutbildad trafikingenjör. Det var en jättebra kombinätion. Jag
sökte sammanträffande med Solnas trafikchef och ansvarig pa Vag_
ftirvaltningen. Tro inte att de lät sig påverkas. Allt var ju hämn, vag_
planen fastställd och vunnit laga kraft, så varfijr andrai Ingen årståel_
se alls. Inte heller från någon ansvarig Solnapolitiker.

9



Vad gör man? Bengt Matern och jag hade visat hur E4-an och
Råsundavägen kunde byta plats och samtidigt ffi en enkel och rak
gångbro ftir de gående utan besvärande nivåskillnader.

Utrymmesmässigt var de likvärdiga nlen vårt hade vi ftirflyttat något
mer nordvästligt, vilket innebar att grindarna till parken inte behövde
flyttas samtidigt som ingreppet i parken blev högst oberydligt. Det be-
svärande bullret från trafiken med alla tunga långtradare kunde hållas
begränsat inom väguirymmet tack vare nedsänkningen.

Kostnadsmässigt uppskattade vi vårt ftirslag till i paritet med Solnas
och Vägftirvaltningens. Ett påståend" orn uit vårr ikulle vara ogenom-
ftirbart med hänsyn till budget kunde vi därfitr lätt avf;irda. Enda pro-
blemet var att en ny vägplan måste tas fram och det innebar tyvärr en
del nya svårigheter. Kostnadsmiissigt var det ju också en besparing {ör
den tunga trafiken på E4 som slapp en extra sex meters stigning och
minskade avgaser.

Men att fä Solna och Väglorvaltningen att tänka nytt, det var helt
omöjligt. Nu var det så att jag hade en god vän i den sedan några år
bortgångne Oskar. Ja han benämndes helt enkel så av sina vänner,
känd ftjr aft vara vänkär och fiir sin klokskap. Det är Oskar Lindqvist
jag menar, gruppledare ftir sossarna i Riksdagen och därmed en verk-
lig dörröppnare.

Jag kontaktade honom och berättade om foreningens problem. Han
florstod genast och blev helt övertygad att vi funnit en mycket bättre
lösning i detta mycket känsliga läge. Deras ansåg han bara skulle be-
kräfta en allmiin uppfattning om Vägverket och dess vägforvaltningar,
att de inte tog någon som helst hänsyn till landskapet.

Han ordnade så att jag fick loreträde inftr kommunikationsministem.
Ja det var spännande. Jag fick sällskap av Boel Smedmark från styrel-
sen och vi klev in med viss oro {tir vad som skulle kunna hända i mi-
nisterns arbetsrum. Han kunde ju ft)rklara att han inte kunde lägga sig
i, fiir det skulle kunna uppfattas som ministerstyrd. Men han tog emot
med stor vänlighet och efter cirka en kvarts samtal sarnmanfattade han
vår diskussion med att säga: "Jag skall tala med generaldirektören."
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T'idcn gick och så fick jag kontakt med honom i Borlänge, Per Anders
Örtendahl. I-lan ställde sig helt bakom vårt forslag och sadc art han
skulle tala med berörda. Seger alltså. Stor sensation. Det var {tirsta
gången Vägverket gav efter ftir folkliga protester. Segern var därftjr
även historisk.

Jag har en känsla av att det också låg itiden lor samtidigt med våra
protester ha(g igeneraldirektören inrättat ett skönhetsråd, som skul le
lä.nna synpunkter på känsliga vägprojekt. Litet märklig var att dcita
vårt ärende inte ingick i deras prövning. Jag hade också några samtal
med rådet men inget hände därifrån. Skälet tror jag hängde ihop med
att planen var fastställd och det skulle ägna sig åt nya projekt.

Men som man bruka säga om en saga: Till slut blir allting gott. Jag
kom att samarbeta med vägplanerarna inom vägforvaltningen och med
Solnas gubbar och vi blev faktiskt goda värurer. Föreningen och jag
blev även vänner med Solnas ledande politiker.och vi kunde etablera
ett gott samarbete. Närtill sist den högtidliga invigningen skulle ske,
fick jag inte bara vara med utan även fick hedern att ftira prinsessan
Christina tilt bordet, och som avslutning utdelade Vägverket sitt
nyinstiftade skönhetspris till trafi kplatsen.

Jag har länge efteråt funderat över varftir det kunde gå så bra. Mycket
var helt tvektöst Oskars fortjänst. Han uppbar stor respekt'ftir klok-
skap och sinne lor väsentligheter. Honom lyssnade alla till. Jag har
haft med honom att göra i flera andra situationer och de har alla med
hans medverkan ffitt goda lösningar. Han var dessutom en mycket god
vän.

Japanskapan då? Här verkade faktiskt tiden till ftireningens flordel.
Hotellmarknaden hade kraftigt ft)rsvagats och japanerna hade i tysthet
redan dragit sig ur. Kvar var egentligen bara Skanska och Fastighets-
kontoret. Jag var med på ett möte i Stadshuset i maj 91, då luften gick
ur de stora planerna.



Intressct lör Japanskrapan från stadens sida byggde rätt mycket på att

man från fastighetskontoret ville ha en stark byggherre som utöver

själva projektet även kunde hantera en samordning med tunneln fiir

ien planerade Norra länken. i och for sig ett märkligt resonemang i en

så kånslig fråga och som skulle ffi så omfattande konsekvenser'

Jag måste här backa litet i tiden. Redan i slutet av T0talet eller en bit

in"pa SO-tale! jag minns inte exakt när, så fick 1i se ett fiirslag från

Gatukontoret med en Norra Länk i öppet schaki rakt genom Bellevue'

Det är klart att det väckte stora protester. Jag minns siirskilt lannaZu-

panc' kraftiga agerande.

Hon fick hjälp med en verkligt slående affisch i lorm av en vackcr

bild av hela Bellevueparken även mitt itu symboliserande vägens bru-

tala ingrepp. Den bilden forstod folk- Det var vår konstnär Marie Lou-

ise AhIbe;Å på Parken som utformat den. Janna fick luft under vingar-

na och hon funde bilda Bellevueftirbundet till parkens värn' Det på-

verkade trafi kpl anerarna.

Men ftlr att återgå till den besvärliga trafikleden' Gatukontoret stude-

rade ett nytt ftirilag nu i Cederdalsgatan. Men det hade stora genomfti-

randeproblem. Vaiskulle man göra av trafiken under"byggtiden? Det

blev avgorande och kontoret åtJrgick till sitt ursprun§liga projekt' Och

tiden gick. Lagen om Nationalstadsparken kom till' Det gav Greger

CarpJland goJa sjat aft protestera- Han hade som boende i parken lag-

f;isiyttrand-erätt och den forstod han att utnyftja' Tänk om han inte

hade funnits. Då hade vi haft ett djupt sår i en känslig natur'

Det var en rolig tid med töreningen, jag fick många vänner och fore-

ningen vZixte och blev en tung röst i många viktiga frågor' Denna

fraÄgång gav en idd till några boende på Lappkärrsberget, som där

mmpiaAe Åot planer på bebyggelse ft)r nya studentbostäder i Bergius-

vagens dalgang. Oe vitle att Haga Brunnsvikens Vänner skulle utvidga

sin domän att även omfatta deras be§mmersamma område' Birgitta

Bergqvist som bodde där och ingick i vår s§relse'ordnade en kontakt

meJfaret Birgitta och Birger Rapp därifran och mej'
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Vi träflädes i SAS kontor i lrrösundavik. Birgitra Bergqvist ledde ut_
bildning där, så det var ett lämpligt ställe. Men jag uai iveksum till att
det var en bra lösning att utvidga Haga Brunnsvikens intresseområde.
Det var inte så självklart att kombinera detta problem med vår ftjre_
ning.

Jag ftireslog istället, inspirerad av Karl Starbäcks riksdagsmotion som
jag nämnt inletlningsvis och som nu slumrat i nara nittio år, att Birger
och Birgitta skulle kalla ihop alla ftireningar som hade intressen inom
Djurgården till ett {tirbund ftir att tillsammans återuppväcka motionens
syfte. Vi enades mycket snabbt och Birger och Birgitia gick genast till
verket.

De fick ihop ett stort forbund med dugotalet ftireningar, flera tunga
som Turistftjreningen och Världsnaturfonden och så klart Haga
Brunnsvikens Vänner. Som ftjrsta åtgard efter bitdandet ingick för_
bundet till regeringen om lagenligt ssdd fi)r hela Djurgård-en. Så bil-
dades Förbundet ftir Ekoparken inspirerat av våLr ftlrening. Tack vare
ii:rgers och Birgittas enträgna arbete att samla ihop det stora antalet
ftireningar for det angelägna syftet att ssdda Djuigården och fä till
stånd deras samftillda begäran om lagssdd fick vi Lagen om Natio_
nalstadsparken.

Jag vill inte heller glömrna kommittdn for Gustavianska parken som
bildades strax efter vår förening tagit form. En Iiten men stark grupp
sorn Peter Schåntz bildade. Var det en konkurrent? Nej. Mycket snart
blev vi samarbetande parter och peter kom med i vår styreise. Jag
uppta-ttade det som en värdefull tillgång. Det blev en bieddad syn på
våi gemensamma uppgift-

Ja nu låter det som bara jag var verksam, men hela styrelsen var i in-
tensivt arbete. Jag tänker på alla kontakter med Solna ftrvaltningar.
Föreningen inspirerade Solnas stadsträdgårdsmiistare att upprusta Ti_
voliparken som Piper hade skapat, ja hela området runt ikring. Kraus
grav röjdes fram och återinvigdes med en liten ceremoni. Soina bygg_

{e nya parkvägar och en tjusig strandpromenad från Väntorp till
Bergshamra by. Till sist kunde alla dessa promenadstråk runt sjOn
sammanfogas till en milslång runda.
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Vi fick igäng en f;irjelinje på Brupnsviken och en ny gångftirbindelse

och bryg-ga Igransen *åttun Haga och Irrösundavik Iiksom en vid

Polska tiäO.nlAnOra bryggor rustades upp' Om jag minns rätt var det

Sjöfröken som började med turerna' Men så småningom övertogs de

ui B*nn uikens Slghtseeing- Vi hade en invigningsfest fiir fiirjelin-
jen en vacker vårkväll på Italienska terrassen i Bergianska trädgfuden

lned brinnande marschaller och.till musik' IIär jag tittar på en karta

" b,r..f?irjans fiirdväg, som jag sparat hemma slås jag av vilket storartat

kultur- och utflyktsområde Haga Brunnsviken representerar'

Maud Mellström ville vara med, fast hon inte tillhörde styrelsen' Med

stort engagemang ordnade hon "Musik på Haga" i Koppartältet med

understöd av Solna stad och Fastighetsverket' Jag minns hur Maud

och jag träffade Anders Gustäv på en liten tunch påstallmästaregår-

a"näi. han väldigt välvilligt lovade Solnas bidrag' Det var så det bör-

jade. Jagminns olkså att ftieningen engagerade sig i Gyllene.Templet

som enlantastisk man hade lyckats ffi hit till Sverige och samlat i en

lada i Frösundavik men sedan stupat på kostnaderna' Hur gick det for

honom, sen? Är det någon som vet'

Ett Solnaärende som be§mrade oss mycket var florslagef att göra den

så kallade Kärringviken iB*nntuikens nordvästra hörn till sista ste-

get i att'rena stora dagvattendiket från Lötsjön och Råstasjbn' Vattnet

ilyrrnu, i dag ut or.nät i Brunnsviken och gör det där otrevligt' Vad

jag vet iir problemet ännu langi ifrån löst'

Jag lämnade s§relsen efter fem intensiva år' Det var en fartt'lld tid

o"i tytta uu gtåa;e. Men det blev till sist alldeles lor mycket' Man

skall sitta ftir länge som ordfloiande' Det är så lätt att man skapar djupa

;j;ilffi; 
"tänirjunae 

fär besvär att komma ur for nya tag och nva:

iäe"r. NZi.iug ser tilltaka tycker jag att det var rätt att kliva av' Före- '

ningen ar igäaa händer o"i, d"t är min önskan att foreningen skall

vari stark annu i långa tider- FÖreningen behövs'

Bengt Edlund
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