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HW TAL till REPC- "Åter t kräftriket"

Presenterar projekt Ekoparken WWF
presenterar alla i ledningsgruppen. Alla som presenteras bör resa
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REPC träffats en gäng tidigare i"2flq3_*1p hos slottsfogde Ch Lignell
med besök i Karl XI fiskarestuga, lyssna på berguven Karledvard
döpte berguvhonan Görel i Görel thurdins nårvaro, ärtsoppa o punch
Allt för att ge stöd o råg i ryggen t prop om nationalstadsp
Nu är det dags igen. Thurdin som tyvärr inte kunde vara med i dag
skriver i SvD "Ep håller på att byggas sönder".Knappt invigd. Detta är
så allvarligt att vi behöver samla ett tvärvet forum av kloka
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forskare som ska kunna reda ut problemen.

tuLbftrl"^
4LJagodenhistorisketrubadurenE@tirltharsärskilttänktpå
Wiking Sjöstrand o Björn Sorängare o deras situation. Wiking den förre
ståth ska lära den nye allt om Strömsholm, Rosersberg, gripsholm,
Tullgarn, Kina-drottningholm o SThlms slott. O då kunde vi kanske bidra
med en snabbkunskapsöversikt på 20 min om det kungl historiska
parklandskapet Djg-Haga-Ulriksdal o kanske särskilt omgivn till den
märkliga sjön Bv. Andra ombord kanske också behöver uppdatera sig, ni
får chans att prata under resten av kvällen.
42Det.drÖjernoginnanmanbörjarfas@nKarlsborghärt
vänster o exoloatera den kungl begravningsplatsen inte ens om det gäller

dika barn, men det
hdJ".* ? 
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5 Thurdin skriver bl a: 1) ett fysikcentrum stort som 3 hötorgshus, 60
ggr större än den gula byggnad vi ser strax till höger, synlig från
Pelousen
2) Höger därom på det historiska Belluvueberget planeras med lsty

o reg godk Nlänken genom Bellevue, 60 träd fälls 2O flyttas. Skanska
flyttade in i Bellevue när J-skrapan skulle byggas, den är borta men
vägen ligger kvar. byggarbetsplats under kulturhuvudstadsåret s.ä"nt'får

. I lagen ståL att historiska landskap inte får
skadas.V@r.tu1 ao*

6 På udden till höger kommer man att tänka på Kräftriket
6L BJ:"liksom en herdinna,ep 80", några verser

62 Kräftriket tillhör idag universitetet som ursprungligen planerades
för

15 000 studenter, nu är det 32 500, om inte parken är viktigare än
att Frescati ska expandera ytterligare, nu exploateras en värdefull
ellkulle, och en eksluttning med en jättelik aula, vidare planerar man att
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knyta ihop området som Akademiska Hus säger med kårhus, biubliotek,
kyrka. azpytl
Stordriftsutbildning o megauniversitet ar ffiiigare 

^fi 
6ark1. Vad ger det

för signaler. ev senare ?W )*..-r,,n-

63 När man ser Bv kanotklubb/roddarklubb tänker man på det
ekokretslopps-OS som Stockholms kommun
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OC knåpat ihop och så får man inte det därför att
samma kommun inte är trovärdig när det gäller nsp. vilken miss!! o trots
att man arenor i Bv.

6.4 Till ter ser vi JlDeprez kinesiska pagod, "aha", efl typisk
överraskande byggnad i engelska parken i Haga. Det fanns bara 2 pers
med fantasi i SVerige ansåg Gustav III, Deprez var den andre, idag hade
han säkert sagt PSchantz frän Gustavianska Parken är den andre.
Båten träder$akta in i viken där vi har de romerskasoldattätlen i
bakgrunden där G3 liwakt bodde, paviljongen där G3 bodde själv och
sommarmatsalen med Eko som han vid. Vi får nu höra om hur arbetena

pä "1 I fonden ser man resterna när man
ut gamla Blanc tern o 1600talshusen o ersätta med

o Hötorgskraporna. Särintressena behövde dä tjana pengar på
centrala staden, nu har turen

5 BJ: Fjäriln vingad syns eÅNt

66 till vänster ser vi NRM o KVA o nedanför ligger villa Frescati som G3
upplåtit ät Armfelt. Den återtogs med hänvisning till sthlmarnas hälsa o
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promenader
nsp.

67 Vi passserar gustavsborg
vem som vinner ka

I dag är det ett 40-tal projekt som hotar sthlmarnas dito. i

, hästkapplöpningstornet, och frågan är

68 NRN4-sv
frammarsch ev

om ken i sthlm.

största museum, Anderbe eterg.v.
LLlal

sk4pens starka
La{-f**/L--.universitetet expansion in här. Ec"*-.

69 Kraus skrev sorgemusiken t G3 begravning L792 o han begrovs sen
bara ett drygt halvår senare i dec 1792. Här det jordiska av Kraus i
himlen lefuer hans toner.

70 Krausmusik på.

7L SAS infochef P Forssman tackade för inbjudan o hälsade att han
tyckte att han storföretagen kring Brunnsviken kunde förskottera
saneringen av viken här vid Tivoli, medan kn o stat



t

L

diskuterarskuldfrågan med de utsläppta gifterna. I Cederström. planark i
Solna kanske lite senare kan klarlägga dagsläget.

7 2 kv SKogskarlen som byggdes på den tiden när staten kunde bygga
vad staten ville på statlig mark innan Plan o Bygg
Leif Öster.ASSI + ASSI Domän2,:vi vet ju inte om det blir en
miljönettoförlust om ASSi flyttar hit än nägon annan i ett hus som till
redan l97O så genom att erlägga den vanliga Ekoparkstullen på några
plastkassar med kräftorså får väl nåd gå före rätt.
L9B7 o staten var ganska drivande också när det gäller SAS huvkontor
1988 en blandning av väixthus o hangar.
73 Nu kommer vi till "Ackliga hörnet" och här kommer man att tänka på
den forskning som duon Lars Glzllensten-Magnus Sederholm i Stiftelsen
Stolta stad har presenterat på helsidor i SVD. Det finns tydligen ett
bilindustriellt komplex, petroleumindustrin, vägbyggare, bilhandlare som
i sitt eget särintresse skapar en amerikansk storstadsplanering som har
våixande storstäder o bilen som livsstil som drivfjädrar. Det värsta är dock
att i slutna rum trtiffar det bilindustriella komplexet folkets
representanter o atjänstemän och binder upp skattepengar o livsmiljöer
för en Dennispaketplanering som väldigt få kan påverka. tlngefär så, om
ni inte läst helsidorna i SvD kan ni säkert få ett snabbreferat på några
timmar om hur det fungerar.

7.4 Vägverket har byggt en genomskinlig bullervall så att inte bilisterna
ska missa kv Skogskarlen hur fort man än kör. Den kan väl symbolisera
den grän som man borde dra mellan den framrusande staden och den
ljuvliga parken.Vi passerar just nu över Kärringviken där Göran Perssons
mamma enligt sägnen pålades ner ty hon var en häxa. Inte
statsministerns mamma utan Erik14,rådgivares mamma. Det är alltsä inte
Solnas stads fel att det ser lite stökigt ut här med motorväg,
kraftledningar, icke gustavianska byggnader som Scandic.utan det är
hiixkraft p g a dåliga pålningsarbeten.

7.5 Den sista hjältegraven vi passerar dt PH Lings grav, den svenska
gymnastikens fader. Vem kan bättre än han förstå naturen,.landskapet,
Brunnsviken stärkande kraft och oersättliga gåvor. Skål och välkomna till
Ekoparken - världens första nationalstadspark.

7.6 BJ: sång.

7.7 tion av övriga närvarande:
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Näiringsliv,/Turism
Olle Lundström,Eventum, marknadsför alla stora event, nyfrälst på
Ekoparken. Ordnar Recykling för Ekoparkens bevarande. [,A,fl\
Caroline V{irgin, vd för Positiva Sverige behövs som en positiv injektion i Ep
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Joachim Anrin, Sthlm Sightseeing, ser till att Ångslupen Sjöfröken och
andra flytetyg trafikerar Ekoparken
Jan Lars6n, äfref för inte baraSSd, utan hela ÅSK "*.Qt*bh-.*L ,' nJ.','»('*'t 

n I
Carl-Olov Munkberg,känner alla, turistkung, f d SAS-chef bs ^4G4&e7fo,#{| ,
Roland Berndt,infochef på SIS, lanserar Ekoparken i SV o utl o tidn Turist \'---l

7§öran 
Långsved, chef för SIS, vd i OS-2004 bolagef

Kungens miin
Harald v. Knorring, ny chef på KDF, kan Ulriksdal alla träd
Rune Eriksson, slottsfogde på Udal, har sett
Christer Lignell, -
Wiking Sjöstrand,-
Björn Sprängare,-
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Miljöare
Magnus Cederholm,-
Lars Gyllensten,- 14,
Johan Landberg,\MWF:s , säljer pandamärken dyrt t företag
Monika Stridsman,WWF:s förstekvinna, j ägmästare
Jens Wahlstedt, f gen sekr på IMWF, numera guidar allt, tar över alla 

"

föreningar som haller medlurism o miljö }kP { a,l,th"*"1r,*,ffi,ÅÅ," 4.^*4

Björn Welander,beroka ep biologiska mångfald leder projekt Ekovatten
WWF
Rickard Murray,håller ihop 43 föreningar m 200 0O0 medl, i ett
jättekoppel

Peter Schan
frn hw"

Henrik Waldenström,-

Plane rar e / utr edarel tj än stemän
Erik Kasten Karlberg,inrikesdep, nationalstadsp. lagare
Lars Sundström, nationalstadsputredare
Sven Lorentzi{sthlm stad t f stadsbyggdir
Peter Lundewall,plan tjmSthlm stad
Ulf Sandell,planark sthlm stad
Jacob Cederström,- planark Solna
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Vetenskap 
D-yr^

Magn us Blomsträiid,prof
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Körschema REPC "Åter till kräftriket"

17.00
1 7.15
x1
xZ
17.35
x3

x5
x6
x7

18.30
xB

Anrin, larsdn, Waldenström ses vid STallis
gäster borjar komma
iordrink serveras {y*,t r-*, ))A .

ev mapp delas ut, deltaglista, brosch\zret
. o :_..r- r t? Jbaten gar senast z-\l

8€ La'l

x4
HW och Jonshult guidar och uppträder till Kraus grav
Jan tarsån talar
Peter Lundewall talar o delar ut kartor
Murray/Schantz talar
div spontana inlagg; Eventum-Recykling,

Anländer till Ulriksdal
Jens Wahlstedt o Rune Eriksson leder gruppen ev
t kröningssvagnen
Lena Brorsson tar emot på slottscafeet
Hw tar de praktiska detaljerna
D Edmar hiilsar viilkommen fr ledgruppen
kräftor,mbrödoost
nubbar o ö1, läsk
kaffe, björnbärskaka m vaniljsås
ev. avec-starkvin

allsång o tal o trubadurmusik
ev avrundning ev "förlängning"

(*

L 19.00
x9
x10
xl1

t
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Busstider m Buss 5,10:

till Bergshamra-Universitetet
20.53, 2L.22-52, 22.22-52, 23.22-52

till Vällingby via Ulriksdals pendelstn
20.05-35, 2 1.05-35, 22.05-35, 23.05-35
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Deltagare på REPC 960910 "Åter tilt kräftriket"

Joachim Anrin
Leif Öster,ASSI Domän
x, ASSI Domän2,
Roland Bernt
Magnus Blomstrand
Magnus Cederholm
Jacob Cederström, planark Solna
Ddsir6e Edmar
Rune Eriksson
Lars Gyllensten
Bengt Jonshult
Erik Kasten Karlberg,inrikesdep
Harald v. Knorring
Johan Landberg,WwF
Jan tars6n
Christer Lignell
Sven Lorentzi'
Hans Lundberg,KvA
Peter Lundewall,SThlm stad
Olle Lundström,Eventum
Carl-Olov Munkberg
Rickard Murray
Ulf Sandell,sthlm stad
Peter Schantz
Wiking Sjöstrand
Björn Sprängare
Monika Stridsman
lars S undstrom, natonalstadsputredare
Henrik Waldenström
Jens Wahlstedt
Björn Welander
Caroline Wirgin

Osäkra:
Olof Buckard
Göran Lårngsved
Pelle Palm,Skansen

Tackat nej:
Gunnar Brodin,Odd Engström,Peter Forssman,Anna Lindh,Rune
Smedman,Görel Th urdin, Hans Waldens tröm, l.ennart Daleus, Henrik
Ekman

t
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Kategorier på REPC 960910 "Äter till kräftriket"

Kungens män 5
Harald v. Knorring, slottsfogde Kungl Djurgårdens förvaltning
Rune Eriksson, slottsfogde Ulriksdals slottsförvaltning

r atA Christer Lignell, slottsfogde Sthlms slott, Iednings§ruppen Ep
vvv \ * Wiking Sjöstrand, f d ståthållare

- Jl$ Björn Spriingare, ny ståthållare

Näringsliv,/Turism g 9)
f,trÅt-@ASSrDomän

ASSI Domän2,
tru5.r 5 

- 
Carl-Olov Munkberg, turistkung, ordf Ångfartygs AB Strömma kanal

( \' r Jan Larsdn, vd Ångfartygs AB Strömma Kanal, ledningsgruppen Ep

Joac him Anrin,divisionschef §tockholm S ightseeing,led. gruppen Ep

Crl,riio.un Långsved, vd sts'-HD
Roland Bernt, informationschef SIS

ttd *oue projledare Eventum
,vd Positiva Sverige

Mitjöare t D
tars Gyllensten, författare, f d led av Svenska Akademien
Magnus Sederholm, ordf Stiftelsen Stoltastad

b5t't 
-Monika 

Stridsman, gen sekr Världsnaturfonden \MWF

6s5(lra,;* - Johan Landberg, vice gen sekr Världsnaturfonden VWVF
gJ - Henrik Waldenström, projledare Projekt Ekoparken YvWVF,ledgr

Björn Welander, projledare Projekt Ekovatten IWWF, ledgr
rttl -Jens Wahlstedt, f d gen sekr Världsnaturfonden WWF, guide m m,ledgr

Rickard Murray, ordf Förbundet för Ekoparken
. Peter Schantz, vice ordf haga-Brunnsvikens vänner, FFE,KGP mm
L ) tu - BengtJonshult, trubadur-giide
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vetenskap 5 
äm,

l-}, tttugnus Blomstrand, prof Handelshögskolan
..Desir6e Edmar,museichef Naturhistoriska riksmuseet,led.gr Ep
Hans Lundberg, miljösekr Kungl Vetenskapsakademien, led.gr Ep

P u
Jacob Cederström,

g7-33
*

b
stad*P€eh
Stockholm stad * JA

{ (i<^,kt/l K^Q7^'\{ ,

fbea? 11 "lJk"a,

Solna
äA Sven Lorentzi, t f stadsbyggndir,

C
(

r Peter Lundewall, handl äggare stads bygg n kon toret, Sthlm stad
Ulf Sandell, planarkitekt, Stockholm stad - En
Erik Kasten Karlberg, departementsråd inrikesdep
I4.rs S undström, nationalstadsparks utredare



B Frågor att ställa till forskare:

B1 Jan Lars€n, miljöakwist i näringslivet:
Vad innebär det mera konkret att vara näringslivsmiljöaktvivist i Ekop?
Det låter ganska radikalt?

82 Peter Schantz, K f Gustavianska Parken, FFE mm:
Du har forskat kring landskapet Brunnsviken.
ingreppen så mycket. Kommer vi inte att vänja

83 Sven Lorentzi, t f stadsbydd dir:

dom här

t

t

Oroar Du dig för det här landskapet. Kan Du känna dig som en förlorare?

84 Rickard Murray, FFE:
Du har för FFE skrivit till IOK i Schweitz o sagt att Sthlm inte ska ha OS.
Kan du utveckla det, är det logiskt? i,t''lli1:' t" ''/)"''
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85 nrik&stenCarlberg,depräd:
När Du nu ser att exploateringslistan är längre efter nsp-beslutet än
innan, vad är felet. ger lagen signaler om att vi har en-4yöppnad
to m rrär rsfö ren ing .med hi:gq markvärdes s teg rin gar $ffifffi o, ua+.a
fU ', l\, fu'w^ Z'L ,A) c / b- Ob*"<a-- ,2 ,§vb

86 Olle LundstrÖm, Eventum: {,vwu
Man kan jobba emot projekt och för projekt, har Du som förskare någoot
exempel pä att det verkligen lönar sig att j för t ex Ekoparken?obba

;l i t ,.'.t7t

8_7 Peter Lundewall, Sthlms stadsbyggkontor:
@-pef*fiUntaen karta utdelad/meO i mappen, vill du presentera
karteringsfäÅt<ning som ä\$ord ?

88 Lars Sundström, nationalstadsparksutredare:
Hur är det med forskningen kring namnfrågan. Boken heter EpxZ,
Förbundet heter Ep, Projektet Ep, turistbroschyrerna heter Ep, frimärkena
heter Ep. Nu vill länsstyrelsen att alla ska säga nsp istället som egennamn.
I lagen står det med litet n, är det inte en lag-nsp-lagen. Om A Lindh har
sagt ätt det ska bli 2 nsp tilt före 1998, betyder väl inte att det absolut
inte kan bli det. Vilka nsp är på gång o vad ska dom heta, ettan, tvåan
tfean Wd tUf c{r-e W^ h'*;l'"/q,

4O Fråga ura"rt'W"n rill Magnus Blomsrröm
Vad anser Du om ev forskningsresultat och deras validitet-reliabilitet?
D v s hur länge kan man rimligen bevara Ekoparken-nationalstadsparken?

ef) Ankomst till UlriksdaL Jens Wahlstedt/Rune Erikssson tar över
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