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Profilen i detto nummer av SB NU! cir Henrik Waldenström.

Han rir initiativtagare och inspiratör till Ekoporken

L i Stockholm. Med gLöd och kunskap kcimpar han för
den stadsntira n aturen.

- Jog fojtas mot de små stegens tyranni, sciger han.

Vill vi ha stodsncira natur måste vi sciga ifrån niir olika

intressen vill exploatera i Ekoparken.

enrik Waldenström har all-
tid en kikare i ett snöre runt
halsen. Det ser lite lustigt ut
när han kutar runt på stan

pa. Och alla skrattade åt mig.
Henrik drog igång ett

projekt om Djurgärden i den
ornitologiska förening han
var med i. Och för sex år
sedan hade han iddn klar
om ett samlat grönområde
som borde bevaras.

- Sedan betalade ståt-
hällarämbetet mig for
att utreda tanken,
befi'rtar Henrik
Waldenström.

Världsnaturfon-
den satsade på Ekopar-
ken, och Henrik Walden-
ström kunde jobba med
projektet pä heltid.

Natur och kultur
Henrik Waldenströms
r,urm för Ekoparken har
sitt ursprung i hans natur-
intresse.

- Men i dag är jag lika intresse-
rad av kulturen, säger han. Det är mix-
en av nafi.rr och kultur som gör Eko-
parken så unik.

Vi åker buss till olika hallpunk-

, med den; är det en fågelskädare som
\* kommit vilse, tänker kanske en del. Jo,

fägelskadare är han, men han har inte
kommit vilse. För fägelskådaren och
Ekopark-kämpen Henrik Walden-

. ström värnar iu om naturen som vi har
L inpå oss, den som ligger bara ett sten-

kast från motorvägar och industrier.
Och då har man kikaren med sig när
man dr på stan.

-Jag b<irjade intressera mig for djur
och natur tidigt i livet, berättar Henrik
Waldenström. lag växte upp pä Val-
hallavägen och hade nära till Lill-Jans-
skogen. Där tillbringade jag mycket
tid. Redan som sjuåring gick jag och
tittade päfäglat

"Det där ska jag stoppa"
Henrik Waldenström är utbildad sam-
hdllsplanerare. När han jobbade på
Byggnadsstyrelsen fick han höra om ett
projekt med stora byggplaner for norra
Djurgården.

- Då sa jag: det där tänker jag stop-
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ter i Ekoparken: koppartdlten i Haga,
Ulriksdals slott, Frescati och Djurgär-
den. HenrikWaldenstöm guidar entu-
siastiskt:

- Har i Hagaparken rådde Rosseaus

id6er, säger Henrik Waldenström. De
stora ekarna som ser ut att ha vdxt upp
spontant, är planterade på Gustav III:s
tid. Det var meningen att parken skulle
se naturlig ut, så träden placerades ut
lite oregelbundet. Och nere vid vattnet
fanns gondol er pä 77 00-ta1et. Kungen
hade varit i Italien och blivit inspire-
rad.

Nätdragande morianer
Vi åker vidare till Ulriksdal. Hiir iir par-
ken strikt, med träden i snörräta rader.

- Nu är vi i 1600-ta1et, säger Hen-
rik Waldenström. Då hade man helt
andra ideal.

Vid den liila backen som rinner
nära slottet står två statyer i randiga
kalsonger och drar ett nät mellan sig.
Det är de två morianerna.

- Det händer att besökare ftirsöker
dra av dem kalsongerna, berättar Hen-
rik Waldenström. Plaggen ser väldigt

dtktaut, men är ditmälade.
Så åker vi till Frescati och Stora-

och Lilla Skuggan.

- Här ute bodde Ulla Winblad i
Bellmans sänger, berättar Henrik Wa1-
denström.

De små stegens tyranni
Henrik Waldenström har sprts och
hörts i medierna. Ekoparken är något
som engagerar många människor. Och
precis som Svenska Bostäder har han
fått miljöpris - inte mindre d:n ätta
stycken.

- Media har ju haft en mycket cen-
tral ro11 i debatten om Ekoparken, me-
nar Henrik Waldenström. Visst har vi
fätt draghjälp darifrån. Många män-
niskor reagerar när de ser sin natur
hotad.

Bara för att Ekoparken nu blivit ett
åktum, kan inte HenrikWaldenström
ligga på latsidan.

- Det är många som trycker pä för
att exploatera i Ekoparken, säger han.

Jag brukar tala om de smä stegens ty-
ranni. Tillåter man att naturen naggas i
kanten lite grann, så riskerar man i

slutänden allt. Jag måste forsätta att
säga nej. Stundtals har jzg jobbat
mycket; hade i princip sängen under
skrivbordet ett tag.

Fågetsjö mitt istan
Henrik Waldenström tar oss ut på
Djurgården, till Blockhusudden där
Ekoparken slutar i sydöst. När vi run-
dat udden kliver vi av vid Isbladskärret,
en fågelsjö mitt i stan. Vi går in i sko-
gen som omger kärret, och ett rådjur
skuttar förbi framför oss.

- Besökare från andra länder blir
ofta förvätade när de kommer hit, be-
rättar Henrik Waldenström. De trodde
inte att det fanns ett sådant har djurliv
nära storstan.

Isbladskärret ligger Henrik Wal-
denström varmt om hjartat. Här har
han tisdagsklubb for fagelskädning. Då
kommer han hit redan vid 6-tiden på
morgonen.

-Jag brukar ha gökotta för foretag i
bland ocksä, berifttar han. På morgo-
nen, innan staden vaknat, är Ekopar-
ken kanske som allra finast.

sB NU! NR 6 NoVEMBER 1996 19

{'

* trq)'
$*.

,§
*

w
* t,*r *'a;

d

§ * l.
-t.f &

t::**
*f e -ffi'tc

&

*...

*

p.a" '1

*
-1.. v §

%-
rbFE

?&1 * §e'

& d &

&t

L

L

Henrik Waldenström har nästan alttid kikaren titt hands. Ekoparken erbjuder ju naturupplevelser praktiskt taget mitt i stan.
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