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1996-01-01Silins [t/., Hellqvist PNationalstadsparken - landskapstudie

1994-01-01Hult A., Wanstedius CNorra Dj u rgå rde ns m ateriel la id rottsh istoria

N.Gustavsson, m flRekreation i natur- och kulturmiljo - väsna,

1997-01-01Ponzio PBellevueparken. Natur och kulturstig med

1994-01-01Ahlström It/I., m fllleklamplan för "Projekt Ekoparken WWF"

1989-01-01Hepaksoy-Lindgren Y§AS nya huvudkontor i Frösundavik

1 990-01 -01Larsson lVlSlaget om Sveaplans gYmnasium

1992-01-01Ulriksdal Haga Brunnsviken Djurgården

1917-01-41utredning av ls. Gust. Clason,Betänkande angående Djurgårdens

1988-01-01Mlalmlöf tt/Kulturmiljöer i Solna,

1994-01-01Löfgren Uppsäll LTrärigårdarna på Ulriksdal under 350 år

1990-01-0XOlaussr:n [t4Bellevue

1995-01-01Edlund B. m flTankar kring nationalstadsparken och

1992-01-01Ulrikscial Haga Brunnsviken Djurgården,

1981-01-0 "i

Fredrik Magnus Piper och den romantiska

1992-01-ö'iJean Louis Desprez, teknare,

trand H 1992-01-01Joseph tvlartin Kraus, det stora undantaget

1995-01-01Ekoparkerr-Nationalstadsparken

1992-01-0'iKring Brunnsvikens stränder. Utställning av

1976-01-0"iHusgerådskammarenGustav lli's pavilion ät Häga. An illustrated

1988-01-0'l0ranEerimuseet på Uiriksdal

1979-01-01Beskow HStallmästaregården. Anteckningar orn dess

1987-01"01Ulriksdals slott

1988-01-01Lepp HStora vardagsrummet på Ulriksdals slott

1988-01-0'rBeskow HFrösundagårdarna

1 995-01 -01Brusewitz G., Ekman HIkr:parken. Dju rgården-Haga-U lriksdat

1983-01-0'!Edling GTivoli vid Brunnsviken under gustaviansk t*d

1991-01-CI1Confidencen. U lriksdals slottsteater

1991-01-01
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1981-01-01guide to the Eldh Str-rdio lvluseum. Car[

1991-01-CI1Edlund BHaga-Brunnsviken

1993-01-01Olausson MDen engelska parken i Sverige under

1982-01-CI1Wästberg PTyda stadens tecken

1 984-01 -01Ljungström LHaga parkmuseirm. Vägledning utgiven av

1980-01-01Jerne tdsEn bok om Djurgården under 300 år

1982-01-01Det militära Djurgården

1972-U-41Gustaf lll

1958-01-0XHeirn VRoslagstuEl

1978-01-0"1Bedoire F., Thullberg PStockhoirns universitet 1 878-1 978

1940-01-01Tullgren A.Statens Växtskyddsanstalt. Dess tillkomst,

1982-01-01Hasselblad BDiurgårdsvandringar. Villor och andra

1979-0'r"01ch+r BUtkanter. 21 promenader i Stockholm

1995-01-0"!Ulriksdal under 350 år

1994-01-01Exposition 1997 Stockholm. ldÖn, visionen

1990-CI1 "i)1Blomqvist C. m flTrädgårdsutställning vid Haga Brunnsviken

SBS 50 år. En krönika i ord och bild över

1990-1 1."2{}Schantz P[-åt Hagaparken växa På bredden

1991-05-14trand P-O.,Schantz P.,Unika parkområden hotade. Ge

1991-11-27Schantz PEkon orn Ekoparken. Oersättligt kulturarv

1 992-03-30Schar:tz P.,Edlund BBullervall förstör park. Protester rnot att

1992-07-0'tSchantz PEkopark krävs för bra boende

1993-08-2Sillurray R., Schantz PEkoparken kan göra Stockholm attraktivt

1 993-1 0- 1 0Norderrson E, Astrand P-O,änk efter före i planeringen av Värtalänken

1994-07-30Schantz Poch se Haga innan parken bli forstörd

1 994-09.fi6Schantz PHr-rr ser Europas kulturhuvudstad ut 1998?

1 995-CI4-t fiLindberg E, Murray R,Parken ska vaktas sorn ett nyfött barn

1 995-08-1 USchantz PD*nnisleder kräver tid. Uppenbart att



Tite! fr*rfattare Tryci<år

1995-09-06Murray R, m flFysikcentrum hotar parklandskapet

1 995-1 0-1 1fulurrair R, Nillsson M, SchantzMiljöavgifter gör större verkan

1995-01-01Schantz PMiljöanpassa KTH:s fysikcentrum !

1996-05-12Scharrt.z Pftisken stor för ett nytt svenskt miljöfiasko

1 996-09-1 0E<irnar D, rn flL a nclskapet överord nat ku ltu rvärde

1.996"11-CIftG'gli1-,1',1;1;1'1 t-, ;'tt flDa .§r*cr:olrna un appr:!!o agli ecologisti

1 996-1z-iltil;iu:tl+t:tg i:'Vfrq;'.'*,rket i'nanipu lsrar *ch hotar

Sr:he-:ir F' 1997-01-12i.i * ! i i:,,r ri r,: etl fa i i fr.i r r*i; et r i tr g s ratt* n

1 997-01 -2S$charitz t)isohns försvar for Ntrrra länken

1992-01-0'1aldenström H, Sandberg GProiekt Ekoparken. Stockholms gröna !unga

L.it:cllli::rc Ft S 1986-CI1-#Xl"iagahögarnas ruderatflora

i"lhtin i" 1 990-1 i -1 äi-r;t'rr:,'k!rt vitl No{ull r;rr vålrJtåkt oin rn§ljör:

1 991-0iJ.0i1r'I:!rr- !-.!i1:y*u iii:gltusei lågr*

{ic}erri.rerg f'r{ 1991-08-2fiSu,erige behöver §toekholm

1991-09-02ihrf*r= C-JDjurgården bör bevaras

1991-0S-CI.S[Idiunii ilSkapa rådri,rm för Brunnsviken-l-'laga

1992-01"1?l'Jr:r'deri*:r:n [. nd P-O::i i*rJ.l ; !-1a1:1 a- E ri; n ns', i ki* n

1992-Ct1"ä!i'l-huici;'-r 
d*i- i ii g irlr E 1",-i nska orn isi.l ;'g

1992-02-2$l""i*rn rir rlss*;'r l'{GIohen stor och slapp i stadsbilden

1992-CI?-ä3Le';el itE*<.opark ett hot mot hela regionen

1992-fr2-24l{laesl:un Bi'iti för turisrl

1992"0i:i ild.L.lnrunger J, Wahlstedt J,i *ci*l liar l'ni:*f(irstått l:k;r:parken

1 992-03-1 3Hubei:,Jicl.. BStäclers växt hotan crss alla

1992-01]-{ifir*}iss*ir AF{LS och universitetet: satsa på nära

19-Q2-*,å' i 'iGust*'': Å, ilkegren AHaga-Brunnsviken tål mer bebyggelse

1992"{rti-;i{eriel[us l-l O, ..lakobsson J,Gyl!*nsten borde gå med iett parti

'tr992-i,rr'-ilaiSuitdtjr,:n Plir,l i:r.:!h:ren slrn'l en tr,:ri:riuktiv irtv*stering

1992-0S-2&Dilebei' ÅLåt kvinnorna visa vägen mot framtiden



Titel Fönfattare Tryckår

Kulturhistoriska värden måste värnas Råberg M 1992-08-06

Stora projekt bara markspekulation Landborn G 1 992-1 0-02

ro inte på politikerna! Flultin O 1992-1 1-01

Ekoparken "fot i dörren" Lede! Ft 1993,..01-23

"f,)ag$ att vakna Ralph Lödel" Rapp B, Edlund B 1 993-02-04.

i,lrr;trlka ;:ntyrl n i ngar' *,rr forrjnmar l{i:rd*,:rti'in li. ["lamdahl B, i'993-ir:i-i {i

l:)tarier"r för inte träng;* sig in i I'iagaparkeii .i*han:innrr fi C.hl 1993"1i3-:'r

i:'*ii::k errs innktbegär styr" hyggpro.iekt {j,ll!+r:[*n l_ 1S93-tl,i-f i

;:'i.ii iti'ie cl='ri v#rt* i {i*r'r'i!* stari iir::*t*; uigt* LI 1993-t4- r CI

Frr.+sPig*n får styra tleiiJei";i,trötir J 1993-04-2åi

Iisa på i;opp ski,1i"t ;r'i-ier citvcJebatten i+rtlth l,rtr 1993-C!4-18

Stackholms kultr"rrmiljö tål inte fler billeder \l/esi* l'i i.r l':il l"'". 1g§3""05-'i,#.

'il i ot ;'. ! i i (; I m s utve k i i rr g,* vg ö r* n d r: fr: r l' r e I a tit:l!r;tr;it'ir l'vl 1CIS3-{ll"r-"1 'l
"ii11; 1i I r. 3 piat rir"rring $i,ifi i i'lå i" Ki+ra rev$" L:Cr'l:r:l t'-) 1993-05-2Fl

i . ; g 5'; qr,,,..s39 !,.r*tf:t hi:t I ft i:{ gy6 n 1 I g a fiäXie f F:drn*," [J 19$3-CIt1-;,i:j

i" A j,: +r ;:i ld arr De n r: iSf.i* ketets kO n *el.lven Se i" l:iji:1si*t-:i, .$ . !i,'!nrteng 4., 1$93-fi7-i.it

"hlagstarkt av Stockhclm Energi stäila upp i ähbe*s*r: J., Hedenmark M 1SS3-* i-: "

Stoekholm Energi awaktar beskecl orn T*!arr:ier ! 1993-07-2$

:l; ;,t k t,: i i I i"rfoiitr *tiorr orr:'iraf ii{led 5ur:il::.iret;'r: ,*. 1 9S3"0fi-:lt

Stockholm måste slå vakt om sitt universitet Teneiiils l-"1., Erihr>lm L-., 1993-07-fi3

"Vi v:il ha debatt om Norra -['rafikbandet"
Franc,tre U 1993-08.24

[.-!ten miljövinst nred "iänken" Sternslr..ii.it,r f* 1993-08-28

KT14 som stiftelse vore bra för heia landel *arlssr,n J 1 g§3-0§-04

Denn ispaketets nr i ljöef'fekter bör g ranskas Niisi+*.: i'c". 19§3"ri**!i,t

iiilrltr:iåret i.lan bli elt !ytt för reglonen Siilrrlpl*n F 1993-f ?- X::

Betongklumpär hotar DSurgården i'v{sller*tröni i-1 1 993-1 ?-1 i

§-kvinnor mCIt Den nispaketet 0*OfS,,:,rln ['*X 1994-0:i- i;.

SEarvig formulering l'::,S$fi ltd 1904-{}ii" ii,
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Norra länken hot mot Nationalstadsparken Lundberg tt/. 1994-03-19

Norra länken acceptabel i bantat skick L.inderholrn C 1994-04-06

OS-projekt hot mot Ekoparkens miljövärden Waldesrström H 1994-08-31

Ringled över Lovön vansinnigt Carlgren A 1994-04-10

Tre rnycket bra regeringsår för svenska Johansson O 1994-CI$-1S

Liniversitetets planer hotar Norra Edelstarn C., Waldenström H. 'f994-11-A2

Befärrgd åsik[ om Bergshanrravägen l'':nn*uist G 1 995-05-1 5

[:n ii:i*ktion for iånet ren-Granath A. 1995-05-04

1"yst om Dennispake'tets haveri Fulurray R., F{ilsson [vI., 1995-05"fi{i

Haga-Bru n nsviken-Dj u rgå rden ehibhye K., L-isitzin K 1992-C1-01

KrinE Brunnsvikens stränder 1992-01-{i'i

${or:kholrns skönhet måste få kosta $iöstli*ig [) 199CI-11-i]1

,:1r"ni,,ii;i':*t vid Nc;'trrl! cn -.råldtäkt oå rniljör: t-ihlin [-.

'[rk*natkr:fl " tnåste hir:varas ',,"'VA i'i 1.,; 
j-*ft t -l 1991-Ci:-::"i

Spara Roslagstull för äldrevård §r"ittoi-r .§ 1991-tX',3ti

A.spekter på naturresursutnyttiande i 1993-C 1-,"r'j

Ett högt hus blir ofta fler F*rsheng W., Söderström G 199'n -*;''- ilii

u..,;.+r:yftn'pg f*r t':*rra infart*n §kr:g;i:y § 1 9-01-i-i,:-iilri

sa natiCInellt ansvar! Eyre tVl 1991-1#-17

Tlntomaras nya död-ett varsel på vägen tsäekr::an A-L 1 99 1-i i:-;iii

"Utvigda plan på ekopark" l-andeål I'l-E 1991-'10-2rr;

"Kulturvård är mer än ord på papper" Hrik:;=,--rn L 199'i..'i} 'iil

'Å,ttr*ntat n:ot Riddarh*!men" lVXilies 
"§ 1 99 1 -'i ": ",i ,'

Skogen vid Brunnsviken grön oas värd att l..ana*li N-Ll 1992-0'i " ;[3

Skyskrapa inget hot mot miijön vid Norrtull 1992-02-G?

l-löghus vid Haga? Haii "l 1992-*;l-"iri

"§taden är som gräset och vinden och Gelieri*!t ill 1992-illj-'i 3

,'Trafikkplatser hotar Dj urgården" ihrfors C-J 't g§?-1";-i .i

1 990-1 1 -1 ?

Rosengren B.
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1997-01-22elsohn U

1997-01-20Karlberg B"Fult och onödigt anErepp på respekterad

1834-01-0',!Aln'rqvist C.J.L.Drottningens J uvelsmYcke

1994-01-0XLandskapets andliga dimension

1 994-0 i -Ll1Lä*;.r landskap. En fälthandbok om svenska

1997-08-29lhse [-., Johansson T"Lag om nationalstadspark ett hinder för

1 997-09-1 IMurray R., Schantz P"Visst kan det byggas Fysikcentrum vid

1997-06-'X8fiIurray R., $chantz P'Bedråglig kampanj från byggintressena

1Sg7-tl'; -'i ;il'-iolrr: i"f-aolit!ker klampar på i nationalstadsparken

1997-*2-11l.ioini ii',1i i,\rÅrstår *ch t:ya i.ii!i;.*n:i-nel'

1994-CIri"15Holrn L.iir il * ;;*p,ä kt':tet f ö rsva l'3 § av nr:l itiska nol lor

19§4-ti,1-i::iilolnr 1..Bygg en hästsko i stältet för Ringen

1997-f''i.li(ll-lolm l-.'"§prängsalvorna vittnar om po!itikernas

1990-i', {lL-:fng*ii:r"*eht TL:rT tuii redan förstÖrd

1995-CI,1- : 1R.annel S., l'4arndahl BLag om Ekoparkert riskerar manipuleras

1S*ti- iii" : rrCarp;*ian Si]*it*,:vt.ie - allvarlig hcit*cl kulturrniljö

19S3-t:1.";r,l-{o!nr 1""'Okat potitikerförakt rlot konstnärlig

1993"nj.1 ;Gylieiisten LPolitikers nraktbegär styp byggprojekt

1933-{:i: ,fiiJGyl!*risteti L.Siutr:a kretsar explclaterar staden i tysthet

19q4-trl.',tliiNordenson E., m flDialog behövs orn Norra länken

"19S7-0,1'" lr:itinder P., Cederström J., Biel!"!agi*parkens skönhet får inte motarbetas

1993-ii i-{1find P-OÖvertro på materiäll tillväxt

1993-*:l- j i)L{ordenson [., Handahl 8.,Groteska antydningar om fördomer

1gg1-i r.':.. i :d F)-cAttentatet mot Norrtul! har lnte awärjts

1991-1 : [','L-egerL,erg *lPiarrerna för Norrtull är inte något attentat

1991- i '1 ": ilni{ i}-0Bebyggelseplanerna i skuggan av

1992-Cl'ir[;Carpe:iai: GGöi Japanskrapa av Bonnierhuset

1997-C*:r"::i;iCargrei;en Gtlemokratifrågan ställs på sin spets

lexen Djurgården"tidigtföreslog
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'x995-'i*"{J:*Ebbeson JIrlaturresurslagen neEligeras av

1996-1t)-i)3Olausson lll-listorien kan lär oss rädcla stadens natur

1§96-f !'i.;,:lBjiirkinan FDe ignorerar lagens regler

19$CI-"f i {,1 rSkårrnan C-E.§kräpig tomt nred bensinrnark eller hotel vict

1997-CI.4-?1Fonseca.-!"Låt inte lagtolkning stoppa Fysikcentrum I

19§7-Ci4 -ji thdurray R., Waldenströrn FlFys lkeentrum hör inte hernma vid sÖdra

1 997-{iir""l.:';i'!.{,716:r {-,E rrcikcentrum i harrnoni med land§kapet

1997-[,.:- i 1,)Carl*son J., L.indenkrona G

199.5-[ilj-]'i',Dal6t"i*,r [-., 
-tr-hut'din 

GLi.[<cP-rark** nålier på ait byggas sönder

1 9gti-{.r:}--l:/:iHoln: l";'.iiI?-,,: irr.ivl-tLisiadeii ritlkc*ras att *!i fiaskc

1996.*i* :]$Eriks*;:ti IHård exploatering hotar Hagaparken

1996-fi9 27Karlberg 8., Torpe T"Fel ställa nationalstadsparken mot

1995-';';-i-i :iA. it it ,; , :* 
= 

r: t-: lu'{'Sjtarl*.-;n rnåstt'; välja viikeil kuitur rnan vi!l

'19s1""r.:5-äi":["r'il\l*'l+rr i--

19äti-.[:1. i:'Artht,r',,i';rr;: ful' {i.i ;}i:, : i'i i: lstaclspa i"l<e m '.rä ri-i iå i r:t*r rr atic ne i lt

{QOFI-i.r r 1iiÅrthursson ilr1., Falemo Eånkernsekvent rniljö hotar Stockholms m irjö

1997-*;1 !iiBr:rgr:t'§Dirigera onr frakttrafiken

199S- ! ii-1 liFialerr;* L:"§älj inte ut stans stränder cch kajer"

19S3-ii:'- *r1l-örl*l Iti".t:ri*i. s!i;ta sova

1gs3-i],1- ii:rFoäii:ri;n l',{-P*al*nsk"aperna uPPrepär slg

1993-ei:i":iilBäckntan A-L.Haga klossar

1gg3""ir r .;'' :[:ngS':l*nf fikje att förverkliga

1902'{, l-r-j :Ced,*::f.;,:hiiilcl CL§tockholm måste mari<narlsfÖras i Europa

4 Ocr?-{i -f r 1Holm L"' l: u!Ietsgräns" inte tiliräckiigt

1g$!--ijii !:iBt:i'tor; itlngen julklapp i Dennis Paket

1SS3"ii'i ii:rilngsti"*rn O., Sjöstrand W.,wärj hoten mot EkoParken en gång for

1gS3,.t.j'i 1:.Ituc}|:*rg; LUttanejet har ögonen på fiickskolan

19S3-t.; r-,'lr;Årnn*l;E; h_-i., Garell Hutveklinrg i fel riktning

av Fysikcentrulrn står inte i strid
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1993-03-30Hultin Otriviär laa stoppaHöghus

1993-05-27Burton NDen sanslösa sagan ont Ringen

1994-0S-',l2Thurdin G

1994-12-23Granath Lil/liljöpartiet hot mot miljön

1994-03-2',]Björkman BÖsterleden skapar balans

1SS5-06-1SEkegren ANationalstadsparken perfekt turist rnål

1994-0S-ftr,Murray RTror politikerna På EkoParken?

19s3-0§".08Skårman C-EDennispaket bevarar "ekcPark"

1993-07-01[\4urray R'[',ii,lst-:råk" eller lög n?

1995-CI5 1(,Mannerfelt C.MSveriges ekar ett kulturarv att vårda

1993-07-31Skårrnan C-E"Du tänker fel, Richard il,lurraY"

Nilsson K.ätt satsa på Novum"

1S§5"1r'i ."1 iSkånb+rg K.Itr.i$§ff r:t,p +*h beb:Vg,* Vårtart

1996-ir.{' i iEkegren A.'",,:i-r! :;[rr:i : §*ina Gå§ilfir inir.r rn!ljön

1996-01-22Edlunri 8., nr flffiebygg delar av Värtan

1995-0S-2{}Arthut'sson [V., Trygger CGod Lroendemiljö inte fri att exploatera

199{i- t '1-?1;lin h,/i$ta*kssundsbro kan h!i "ekobro"

19S5-Lt-r' ifiSjögren Tir!,; fiir trafikkaas i n+rr+rt

1gg7-01 .{iii;etaljpian för K,v Brai",rsiLlnrj nr.rn' inorn

19S4-f i ."0'1
Frojekt och aktörer i ekoParken

Japanskrapan!

om nationalstadsparkenlagenfölja

1s93-07"1 '!


