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I år kan Haga-Brunnsvikens Vänner fira tjugo år. Det är för mig särskilt roligt att föreningen lyckats       
så bra och ännu är ytterst vital. Men hur började det? Det var flera olika saker som kom att påverka     
mig. Det är nu nästan tjugoett år sedan. Men det var varken Hagaparken eller Brunnsviken som 
kulturmiljö som från början fick mig att bli engagerad. Det var Bergianska Trädgården som var aktuell. 

En höstkväll 1987 blev jag uppringd av min tidigare medarbetare Anders Sandberg som efterträtt mig 
på Parkförvaltningen och frågade om jag ville vara med om en förnyad framstöt till Utbildnings-
departementet. Det gällde att skapa bättre förhållanden för Bergianska Trädgården. Några år tidigare 
hade en grupp bildas av olika trädgårdsintressenter och där var Anders med. De hade uppvaktat 
utbildningsministern i detta angelägna ärende och det behövdes en uppföljning. Det var företrädare 
för landskapsarkitekterna, trädgårdsamatörerna, trädgårdsingenjörerna, dendrologerna, 
Järnaseminariet och några till som jag nu inte minns. 

Alltså en mycket kvalificerad samling. De var bekymrade. Bergianska gick på knäna. Ekonomin var 
så svag att man inte ens hade råd med en traktor för skötsel och underhåll. Vetenskapsakademin 
som hade hand om stiftelsen ville bli av med en tung belastning. Universitetet var intresserat av att 
överta vissa delar men inte hela och ville gärna även komma åt den Andersonska glasfonden. Men 
det är en annan historia som jag också kom att medverka i tillsammans med den driftige Harry 
Fahlström och den gamle idolen Sven Hermelin allt för att donations-fonden skulle vara i stiftelsen 
och bli till något attraktivt. Så skedde också senare.  

Utbildningsministern hade ett år tidigare tagit emot gruppens uppvaktning, som de uppfattade 
positivt och tillsatt en utredning om de botaniska trädgårdarnas verksamhet och finansiering. 
Förutom Bergianska skulle märkligt nog även Uppsalas, Lunds och Göteborgs botaniska trädgårdar 
ingå. Deras ekonomi låg ju på ett helt annat plan. Men det blev en besvikelse. Utredningen (SOU 
1988:68) ansåg att det var bra som det var. Typisk politisk utredning när man inte vill ta tag i en 
knepig fråga. Gruppen visste att jag hade ett gammalt intresse för Bergianska. Det var så jag kom 
med. Men vad har detta med Haga-Brunnsvikens Vänner att göra? Ja, vänta ni. Det är en lång 
förhistoria, men den har sin viktiga betydelse.  

Bergianska hade jag redan som ung lär känna och uppskattat väldigt mycket. Den var därför en 
speciell angelägenhet för mig. När Parkförvaltningens chef några år tidigare hade förhandlat bort 
det lilla bidrag som Stockholms stad i många år givit, blev jag väldigt upprörd. Jag tyckte att staden 
hade ett ansvar. Bidraget var en ersättning för att stadens skolor fick besöka trädgården. Det var 
visserligen ett alltför blygsamt belopp för att Bergianska skulle falla med det. Men i alla fall. 
Motivet för att ta bort bidraget var att skolorna inte längre besökte trädgården. Undervisning i 
växtkunskap var sedan flera år slopad. Att syssla med växter – det var inte inne. Trädgårdsintresset 
under efterkrigstiden var inte heller lika sort bland allmänheten som det är i dag. Jag hade i mitt 
tycke goda skäl för att engagera mig. Men en sak hade jag lärt mig under mina tjugo kommunala år. 
Att försöka komma tillbaka i samma ärende när höga vederbörande sågat det, det kunde man bara 
inte. Det såg jag som helt meningslöst. Det gällde istället 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.    
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