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Inbjudan till en studicdag den 13 november I998 på ldrottshögskolan i Stockholm om:

PARKENS VÄRDEN

NATIONALSTADSPARKEN SOIM IVIINNE, KAPITAL OCH I\4ÖJLIGHET

Stadens miljö diskuteras flitigt, inte minst i Sverige, diir ett arkitekturpolitiskt program
antagits av riksdagen och diir frågor om stadens estetik och funktion blir alltmer
uppmiirksammade. Planerad utbyggnad av bl a infrastruktur har blottlagt skilda meningar och
synsätt kring hur stadens kultur-, natur- och rekreationsviirden ska ftirvaltas.

'I detta sammanhang har stor uppmåirksamhet riktats mot parken som en miljö diir mötet
mellan stad och natur äger rum, samtidigt som underlaget ftir diskussionen ftimyats genom en
våixande internationell forskning om parken. Fysiologer och psykologer har kommit till nya
resultat om de gröna stadsområdenas betydelse ftir upplevelse och välbefinnande. Ekonomer
och sarnhällsplanerare har utvecklat nya metodei ftjr att beråikna viirdet av bevarade
parklandskap och stadsniira natur eller kostnaderna for att återställa forstörda landskap.
Historiker har frilagt nl,ttjandeforner som spiinner fran friluftsliv och idrott till museer,
zoologiska trädgårdar och nöjesftilt. Landskapsarkitekter och konstniirer skapar nya landskap
med parken som element.

Denna studiedag kring Parkens värden avser att låta dessa olika perspektiv fran forskning,
kcnst och debatt beli'sa cch ftrdjupe ,iiskuss;ciicn om vad paikcn egcntligcn ä,, i,iik;, väden
den står for och hur dessa ska ft)rvaltas i konkurrens med andra samhällsvtirden. primärt gäller
diskussionen Nationalstadsparken-Ekoparken i Stockholm och Solna, men inlägg"r, hur.n
vidare syftning och temat rir tilliimpbart pä andra parker och stadsniira gröna miljöer-

Tidpunkten.har valts med tanke på att parken som del i en stadsmiljö ftirtjåinar att
uppmrirksammas under Kulturhuvudstadsåret. I dess program ingar en utställning på
Waldemarsudde, Från Ulriksdal till Bellmansro - Konstnärer i Nationalstadsparken
under 300 år, som kan tjiina som en utgångspunkt ftir diskussionen under studiedagen.
Dessutom iir det angeläget att den intensiva debatt som f.n. pågar om huruvida delar av
Nationalstadsparken ska tas i bruk ftir infrastruktur, niiringsliv och forskning tillftirs fler nya
synpunkter fran forskning, landskapsarkitektur och konst. I en avslutande paneldebatt hoppas
vi genast fanga upp dessa nya perspekfiv och bryta dem mot de dagsaktuella frågoma.

För program och anmälan se omstående sida. Kommunikationer: Idrottshögskolan ligger
på Lidingövägen 1, bakom Stockholms Stadion. Niirmaste T-banestation åir Stadion.

i samarbete med Länsstyrelsen i Stocklrolms län och Forskningsprogramtnet stad och natur i balans
salnt med stöd av Solna Kommun, Radisson SAS och Skogs- och jordbrukets forskningsråd.
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