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Stadens mi§ri diskuteras.flitigt, inte'minst i Sverige, diir ett arkitekturpoiitisktprogram antagits av
riksdagen och dZir frågor om stadens estetik och funktion blir alltmer uppmiirksammade. Planerad
utbyggnad av bl a ffiastrukrur har blottlagl skilda meningar och synsätt kring hur stadens kulrur-,
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I detta iammanhang har stor uppmiirksamhet riktats mot parken som en miijö diir mötet mellan stad

och natur äger rum, samtidigl som underlaget ftir diskussionen fornyats genom en växande

internationell forskning om parken. Fysiologer och psykologer har kommit till nya resultat om de

gröna stadsområdenas betydelse for upplevelse toch ' välbefinnande. Ekonomer och
samhäilsplanerare har utvecklat nya metoder ftjr att bertikna viirdet av bevarade parklandskap och
stadsniira natur eller kostnaderna ftir att återst2illa ftirstöida täai[ap.'''Hi.torik.r har fri]agt
nynjandeforner som spiinner från friluftsliv och idrott till museer, 2åologiska hädgårdar och
nojesf;ilt. Landskapsarkitekter och konstniaer skapar nya landskap m9d parken som element.
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Denna studiedag kring Parkens värden avser att låta dessa olika perspektiv fran forskning, konst
och debatt belysa och fordjupa diskussionen om vad parken egentligen iir, vilka v2irden den står for
och hur dessa ska for:valtas i kcnkurrens med andi'a samhällsvåirden. Primtirt gäller diskussionen
Nationalstadsparken-Ekoparken i Stockholm och Soln4 men inläggen har en vidare syftning och

Tidpunkten har valts med tanke på att parken som del i en stadsmiljö fortjzinar att uppmiirksammas
under Kulturhur,udstadsåret. I dess program ingår en utställning på Waldemarsudde, Från
Ulriksdal till Bellmansro - Konstnärer i Nationalstadsparken under 300 år, som kan tjtina som
en utgångspunkt for diskussionen under studiedagen. Dessutom iir det angeläget att den intensiva
debatt som f.n. pågår om huruvida delar av Nationalstadsparken ska tas i bruk for ffiastruktur,
niiringsliv och forskning tillfors fler nya synpunkter fran forskning, landskapsarkiteknr och konst. I
en avsiutande paneldebatt hoppas vi genast fårrgu upp dessa nya perspektiv och bryta dem mot de
dagsaktuella frågorna.

För program och anmälan se omstående sida. Kommunikationer: Idrottshögskolan ligger på
Lidingövägen 1, bakom Stockholms Stadion. Niirmaste T-banestation iir Stadion.
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Sverker Sörlin Stadsrum och naturliga rum: Om parker,
professor i mitjöhistoria 

.. : gemenskaper och identiteter

Jenny Beckman & Erland Mårald En park ftr '::i.'"r-.

doklorander i teknik- resp. idöhistoria

Åsa Ahrland Parken som kulturarv
parkexpert på Riksantikvarieiimbetet
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Peter Schantz
högskolelektor i humanbiologi

Parken som arena for ffsisk al<tivitet
och naturupplevelse .:..
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The Munich Green Strucnre
- visions and implementation

Markens nltta

Anne Steidle-Schwalm ^''
forskare i stadsplanering

Carl Folke
professor i naturresurshushälning

1530-1700 EBATT

Moderator: Anders Wijkman, ambassadör

Deltagare: Folke Snickars, professor i regional ptanering, Bengt O.H. Johansson,
professor i kulturvård,. Jonas EbbesSoIl, docent i miljörärg Gunilla Bandoiin, konstnåir, l.{R,
Sverker Sörlin, Eva Gyllensviird, liinsarkitek! Anders Ekegren, vice ordf i Sotnas

kommunssrelsen, Lars-Magnus Engström, professor i idrottspedagogit, Mikael Söderlund,
stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.
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