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Tilt Konung Carl WI Gustaf

Vi är en myoket stor gruPP stockholmare som idag frambär vår hyllning till Eders Majestät på

50 årsdagen. Vi gÖr i" äa särskild värme därfö; aft vi sätter eti mycket stort värde på det

stora intresse for *iljö" ,orn Edt" Majestiit visar' Vi hoppas därfÖr att den gåva som vi idag -

i form av ett högtidil;;iotl - o""tramnar skall bli till glädje for Eders Majestät'

Sedan mänga generationer älskar vi stockholmare den kungliga jaktparken Djurgården' Men vi

beklagar också *, i.rti..y'pi r<ratigt qenom-bebyggelse' "tgai' hamnar och industrier' Utan

Sveriges l«rngar nråä ui J*eilertia in-teiaft någonfkopark alls kvar att kåmpa för'

Fortfarande kan "";;;k 
tä," tii*ttt tig r'ffiäderhoimarna i sydost' över Djurgården'

Ladugårdsgärde ""fi 
i"g.-grunnsviken-med Bäflewe till Ulriksdal i norr erduda

stockhotmarna och världen tillgäng till den skönaste natur mitt i en storstad' Här har

stockhotmarna ocksä sin histola 
"aun 

tionsäldern' till stora delar bevarad' Vad det betyder

att ha sin historia ;il;;ttt tta På i;;;;bbt foranderlig värld' tror vi Eders Majestät till

fullo upPskattar.

Detta tackar vi Eders Majestät och Edra fÖregå:rgare fo-r'- I. gengäld vill vi som'vår gåva till

Eders Majesrät pä 50-årsdagen avge ttitottiilt Edttt UajÅtat atr efter allt vårt lorstånd och

med all vår kraft fortsätta att fÖrsvara i*i"'ion"lstadspaik som Eders Majestät invigde i maj

förra året. Vi kan i detta ftirsvar mÖnstra 43 organisationer med över 200'000 rnedlemmar'
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Bevarandet av Ekoparken är ett prov på vår tids formåga att leva i samklang med jorden' dess

natur och vär historia. Inom Ekoparken skall vetenskap och kultur kunna utvecklas' Det är

också eft Prov pa vai tiUs vetandä och ntedvetenhet ati detta sker på ett §ätt som harmonierar

med varnändet av Ekoparkens vården'

Med tillonskan om ett långt och lyckligt liv!

Stockholm den 30 aPrit 1996
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