
Inbjudan till en studiedag den 13 november l99g på Idrottshögskolan i Stockholm om:

PARKENS VÄRDEN

NATIONALSTADSPARKEN SOrU rvilNNE, KAPITAL OCH rUöJLtcHET

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 synsatt ki.rg hur stadens kultur_.
natur- och rekreationsviirden ska ftirvaltas.

I detta sammanhang har stor uppmåirksamhet riktats mot parken som en miljö drir mötet mellan stad
och natur äger rum, samtidigt som underlaget för diskussionen ftirnyäts genom en växande
internationell forskning om parken. Fysiologer och psykologer har kommit till nya resultat om de
gröna stadsområdenas betydelse ftr upplevelse och välbefinnande. Ekonomer och
samhällsplanerare har utvecklat nya metoder ftir att beriikna viirdet av bevarade parklandskap och
stadsntira natur eller kostnadema för att återställa fcirstörda landskap. Historiker har frilagt
nyttjandefonner som spiinner fran friluftsliv och idrott till museer, zåologiska trädgardu, o.h
nöjesfiilt. Landskapsarkitekter och konstniirer skapar nya landskap med parken som element.

Denna studiedag kring Parkens värden avser att låta dessa olika perspektiv från forskning. konst
och debatt belysa och fördjupa diskussionen om vad parken egentligen iir, vilka värden den står för
och hur dessa ska forvaltas i konkurrens med andra samhällsviirden. primärt gäller diskussionen
Nationalstadsparken-Ekoparken i Stockåolm och Solna, men inläggen har en vidare si.ftling och
temat itu tilliimpbartpä andra parker och stadsntira gröna miljöer.

Tidpunkten har valts med tanke pä att parken som del i en stadsmiljö förtjrinar att uppmärksammas
under Kulturhunudstadsaret. I dess program ingar en utställning på Waldemarsudde, Från
Ulriksdal till Bellmansro - Konstnärer i Nationalstadsparken under 300 år, som kan tjiina som
en utgångspunkt för diskussionen. Dessutom iir det angeläget att den intensiva debatt som f.n. pågår
om huruvida delar av Nationalstadsparken ska tas i bruk for infrastruktur, niiringsliv och for.Lirrg
tillftirs fler nya synpunkler från forskning, landskapsarkitektur och konst. I en avslutande
paneldebatt hoppas vi genast fånga upp dessa nya perspektiv och bryta dem mot de dagsaktuella
frågoma.

För program och anmälan se omstående sida. Kommunikationer: Vissa turer av buss 47 går till
Prins Eugens Waldemarsudde på Södra Djurgarden, andra stannar vid Skansen. Idrottshogstotan
ligger på Lidingövägen 1, bakom Stockholms Stadion. Nåirmaste T-banestation iir Stadion.

Välkomna!

Haga-Brunnsvikens Idrottshögskolan Umeå Universitet
Vänner i Stockholm Avd. fiir miljöhistoria

i salnarbete med Länsstyretsen i iiä\ttrolms län och Forsknin*rpro-n,.o,r,rri stad och natur i balans
samt lned stöd av Solna Kornrnun, Radisson SAS och Sko_qs- och jordbrukets fbrskningsråd.
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Moderator: Anders Wijkman, ambassadör

Deltagare: Folke Snickars, professor i regional ptanering, Bengt O.H. Johansson,
professor i kulturvård, Jonas Ebbesson, docent i miljörätt, Gunilla Bandolin, konstnär,

Sverker Sörlin, Eva Gyllensvåird, liinsarkitekt, Anders Ekegren, vice ordf i Solnas

kommunstyrelsen, Lars-Magnus Engström, professor i idrotrspedagogit, Mikael Söderlund,
stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.
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