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 Kungen invigde Kungliga national
stadsparken, även kallad Ekoparken, 
genom att släppa duvorna Värna,  Vårda, 

Visa i Ulriksdals slottspark den 19 maj 1995. 
Ulriksdal – Haga  Brunnsviken – Djurgården 
med intilliggande öar har en unik mix av na
tur och kultur. Bland alla byggnadsminnen 
kan nämnas fyra av Sveriges elva kungliga 
slott: Rosendal, Gustav III:s paviljong, Haga 
slott och Ulriksdals slott. Området är Sveri
ges mest besökta grönområde, vilket enligt 
modern forskning innebär en viktig förutsätt
ning för förebyggande hälsovård. Märkligare 
är dock rike domen på skandinavisk natur med 
ett – även i ett europeiskt perspektiv – ovan
ligt mäktigt ekbestånd och äldre storstadsnära 
barrskogar. Ett mycket stort antal arter har an
träffats här, varav flera mycket sällsynta: skal
baggen bredbandad ekbarkbock anträffas i Sve
rige normalt bara här och den ovanliga fisken 
grönlingen simmar i Igelbäcken vid Ulriksdal.

Parkens främsta förtjänst framöver är att 

den levererar de ekosystemtjänster som natu
ren ger oss gratis, men som är ovärderliga. Som 
exempel kan nämnas pollinering, vatten och 
luftrening, men särskilt angelägen i framtiden 
är resiliens (motståndskraft) mot klimatföränd
ringar. Detta blir allt viktigare med fler skyfall 
och värre och värre värmeböljor. Köpenhamn 
har efter två katastrofala ”hundraårsregn” 2011 
och 2014 startat ett program för ”grönblå stads
planering”. Det innebär bland annat mer natur 
i centrala staden, och det är just det som Natio
nalstadsparken står för. Därför ska den värnas, 
vårdas och visas för kommande generationer 
– och inte naggas i kanten av diverse projekt 
som styrs av kortsiktiga bygg och fastighets
intressen och förtätningsraseri.

Förhistoria – exploateringen börjar

”Djurgård” betyder hjorthägn och Södra och 
Norra Djurgården inhägnades på 1680talet. 
”Djurgårdsgärdesgården” togs ner på 1820 talet 
och de sista hjortarna samlades i  Husarhagen 

Ekopark blir nationalstadspark

Kungen inviger Ekoparken 
som världens första national-
stadspark 19 maj 1995 med 
att släppa tre duvor – Värna, 
Vårda, Visa.
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vid Husarviken för att sedan förflyttas till 
Grips  holms djurgård 1890. Den sedan slutet 
av 1800talet framväxande industristadsdelen 
fick därefter namnet Hjorthagen. I och med att 
stängslet revs skapades nya möjligheter att ta den 
kungliga jaktparken i anspråk för be byggelse. 
Järnvägen genom LillJansskogen, Hjorthagens 
gasverk och Värtahamnen blev starten för ex
ploateringen av Norra Djurgården. 

Redan 1906 motionerade Sven Palme, Olof 
Palmes farfar, i riksdagen och påtalade risken 
för att kung Oskar II delade ut för många tom
ter till släkt och vänner.

1913 motionerade Karl Starbäck, liberal som 
medverkade i skapandet av våra nationalpar
ker och Svenska naturskyddsföreningen, om 
”Djurgårdens bevarande som naturlig park”. 
En läsvärd motion som väl beskriver de värden 

som just Djurgården har och risken med att 
Djurgårdens parkyta ständigt minskar. 

Trots det har exploateringstrycket under 1900 
 talet ökat i takt med Stockholms tillväxt. Gärdes
staden på 1930talet och Frescatiutbyggnaden 
för Stockholms universitet har tagit stora park
bitar och motorvägen Österleden har länge legat 
på lur.

Projekt Djurgården  
– KGB – Ekoparken – riksdagsmotioner

Undertecknad arbetade på Byggnadsstyrelsen 
under 1980talet och en dag dök en utställning 
upp i foajén på Garnisonen. Byggnadsstyrelsen 
planerade en storskalig exploatering norr om 
Riksmuseet. Detta blev startskottet för Projekt 
Djurgården, där jag organiserade inventeringar 
för att belysa värdena i det i mitt tycke unika 
fågellivet på Djurgården. En del inventerare 

Skansens friflygande hägrar flyttade till Isbladskärret med början 1987. Undertecknad satte upp boplattformar 
för att locka dem.
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bodde i Solna, så de fick täcka Haga och Ul
riksdal. Flera gemensamma arter dök då upp, 
såsom skogsduva och kattuggla. Det stod klart 
att Djurgården, Haga och Ulriksdal har ett 
starkt ekologiskt samband. Därmed började 
tanken på att skydda ett ”Kungligt grönt bälte” 
(KGB!) växa fram. 

Under 1990 fick jag möjlighet att via Chris
ter Lignell på Ståthållarämbetet utforma ett för
slag på hur ett sådant skydd skulle kunna se ut. 
Resultatet blev rapporten ”Ekoparken – sam
manhängande natur och kulturpark i storstad” 
med devisen värnavårdavisa. Rap porten blev 
underlag till dels ett projekt på Världsnatur
fonden WWF, dels till en riksdags motion från 
miljöpartiet. Rapporten gick under våren 1991 
ut på bred remiss från Ståthållarämbetet och 
fick positivt gensvar överallt, utom hos Stock
holm och Solna kommuner.

Under 1991 växte motståndet fram hos ett antal 
föreningar, inte minst hos Norra Djurgårdens 
Vänner och HagaBrunnsvikens Vänner, som 
var direkt berörda av exploateringar i storleks
ordningen hundra Hötorgsskrapor (=1 miljon 

kvm). Den 14 maj 1991 samlades ”de 22 före
ningarna” i Gula villan i Frescati och under
tecknade ett upprop: ”Kraftfulla insatser krävs 
för att rädda Norra och Södra Djurgården, 
HagaBrunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp”. 
Den 25 augusti arrangerade Projekt Ekoparken 
WWF och ”de 22 föreningarna” ”Ekoparkens 
Dag” vid Stora Skuggan med bland andra 
Margaretha Krook, Lil Terselius, Marie Göran
zon och kyrkoherde David Holm i Engelbrekt, 
som planterade Ekoparkseken. Den energiske 
Peter Schantz hade denna månad bildat ”Kom
mittén för Gustavianska Parken” med namn
kunniga kulturpersonligheter som ville värna 
om HBUområdet d v s HagaBrunnsviken 
Ulriksdal. I december 1991 bildades ”Förbun
det för Ekoparken” (FFE) av diverse föreningar.

1992 – ett hårt kampår

FFE fick i massmedia en rivstart som kampor
ganisation. Den 4 februari gick nämligen ett 
moderat landstingsråd till attack mot förening
arna bakom Ekoparken och kallade dem ”mör
kermän”. Det visade sig att Skanska, som hade 
byggintressen i Ekoparken, hade anlitat mode

Tisdagsklubben är en 
aktivitet som började  
redan på 1990-talet för  
att visa det rika fågellivet. 
Undertecknad lär ut fågel
läten i vitsippstid.
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rata PRfirman JKL för att undanröja hinder för 
företagets projekt, som t ex FFE. Sedan dess har 
vissa toppmoderater och skanskaprojekt varit 
Ekoparkens värsta fiender. Bland dessa pro
jekt fanns tex Österleden och OS 2004. Projekt 
Ekoparken WWF höll till i Naturens Hus vid 
Stora Skuggan och Naturens Hus ordförande 
Odd Engström blev engagerad och ledde flera 
framgångsrika uppvaktningar för parkens  bästa 
gentemot kungen, men framför allt planminis
ter Görel Thurdin, vilket skulle bära frukt.

1993 – Nationalstadsparken föds

I takt med att byggprojekten hopades  måste 
motståndet formeras. Stockholmspartiets spjut
spets Richard Murray föreslogs som ordförande 
på årsmötet i FFE 1993. Han accepterade under 

förutsättning att min motion om NEJ till OS
2004 och Österleden skulle antas. Årsmötet 
sade NEJ och sedan dess har Richard fram
gångsrikt lett förbundet.

En notis i DN om ”nationalstadspark” lät spän
nande, så den 14 oktober 1993 samlades ett 
massmedieuppbåd i Fiskartorpstornet för få
gelskådarmorgon. Där och då berättade plan
minister Görel Thurdin om en ny skyddsform: 
nationalstadspark. Så 1994 fattade riksdagen 
beslut om nationalstadsparken, som invigdes 
1995. Först kallad Ekoparken, men sedan 2009 
Kungliga nationalstadsparken

Slutord

Ovanstående är en ganska koncentrerad berät
telse ur mitt eget perspektiv från de första kamp
åren från Ekopark till nationalstadspark. Sedan 
dess har naturligtvis mycket hänt som inte ryms 
här. Många starka insatser har gjorts av ett stort 
antal ideella, men alltför få av berörda offentliga 
tjänstemän. Ska Kungliga nationalstadsparken 
värnasvårdasvisas under en överskådlig fram
tid krävs starkare lagligt skydd och starkare en
gagemang från det offentliga och från företag för 
ett unikt parkområde.

Henrik Waldenström
Foton: Henrik Ekman

Läs mer om Ekoparkens första år:

S:t Eriks årsbok 1995: Ekoparken
Henrik Ekman och Gunnar Brusewitz: 

Ekoparken (WWF:s pandabok 1995)

henrik waldenström, född 1953 i Stockholm. 
Har haft en yrkeskarriär på Riksförsäkringsverket, 
Byggnadsstyrelsen, Naturens Hus (vid Stora 
Skuggan) samt Strömma och Världsnaturfonden 
sedan 1990talet. Arbetar med Grönare städer och 
Nationalstadsparken även ur ett globalt perspektiv 
på WWF. Guidar mycket inom natur och kultur, 
främst i Stockholmstrakten och SkanörFalsterbo. 
Fågelskådning är det största intresset.

En fågelskådarmorgon med planminister Görel Thur-
din och massmedia den 14 oktober 1993. Planminister 
Görel Thurdin fick se sträckande ringduvor och hon 
gav besked om en ny skyddsform: nationalstadspark.


