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Pressinformation

Stockholms läns hembygdsförbund har beslutat utdela 1994 års kuiturpris till två moUagare,
författaren Per Wästberg och Förbundet för Ekoparken. Motivering:

\ Författaren Per Wästberg

Per Wästberg är en välkänd författarprofil med mångårig produktion bakom sig. Som
hembygdsskildrare tänker vi nog inte på honom så mycket. I flera romaner har han ernellerlid\* givit oss fina stockholmsskildringar och att han har ett genuint hembygdsintresse framgår
också av hans engangemang i Samfundet S:t Erik, där har efter flera år som vice ordförande
nu är ordförande. Vid Samfundets g0-årsjubileum 1991 höll PerWästberg ett lysande tal som
blev en lovsång till Stockholm som hembygd, cjetta publicerades sedan i Samfundets årsbok.

Det som är den direkta orsaken till att Per Wästberg får förbundets kulturpris just nu är hans
senaste bok Kring Johannes, som är en fin hembygdsskildring av en del av Stockholm som
år lite bortglömd, nämligen kvarteren kring Johannes kyrka. Det är ju ett mycket centralt
beläget område men det ligger lite bakom de stora stråken Kungsgatan och Sveavägen och
det har fått förLili förvånansvärt orört än så länge.

Per Wästberg har med sin bok givit stockholmsskildringarna ett värdefullt tillskott och
därigenom bidragit till att uppamma intresset och känslan för Stockholm som hembygd.

Förbundet lör Ekoparken

Ofta ger vi i hembygdsrörelsen våra belöninga' till personer och organisationer som varit
verksamma i många år och hunnit uträtta mycket. Förbundet för Ekoparken är dock inte en
gammal organisation men trots detta har den uppnått ett imponerande resultat på några 1ä är.

Förbundet, FFE, bildades av ett trettiotal miljö- och kulturorganisationer i Stockholm och
- Stockholms län för att slå vakt om det stora grönområde som sträcker sig från södra

Djurgården, över norra Djurgården och upp till området runt Brunnsviken och Ulriksdal. Be-
nämningen Ekoparken myntades så småningom för att beteckna ett område i tätortsmiijö sorn
inte har den klassiska nationalparkskaraktären men ändå har sådana kvaliteter att det kan
jämställas med en nationalpark. Överraskande snabbt fick beteckningen Ekoparken
genomslag och kraven på skydd av området fick också gehor.

Ett omfattande arbete har lagts ned på information i form av trycksaker, utställningar och
visningar av området samt på uppvakningar av beslutsfattare. Detta gav under 1994 resultat

. och statsrådet Görel Thurdin drev frågan i regeringen och ett beslut om s k Nationalstadspark
fattades, även detta en ny och förhoppningsvis banbrytande beteckning.

Det är enastående att en fråga kan drivas till ett positivt beslut så snabbt som denna och det
är många personer som varit engagerade för Hkoparken. Det är svårt att framhålla en enda
framför alla andra och därför har styrelsen beslutat ge själva förbundet FFE priset. Några
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personer som varit verksamma under hela tiden och engagerat sig mycket intensivt finns det

äoct< så det är väl inte alltför oråttvis att nämna Bengt Edlund, Peter Schantz och Henrik Wal-

denström framfÖr alla. Givetvis spelar även ordfÖrande och sekreterare en stor roll men dessa

har skiftat under perioden, det bÖrjade med paret Birgitta och Birger Rapp och sedan ett par

år lägger Hichard Murray och Marianne Lundberg ner stor energi som orifÖrande och sek-

reterare.
Hembygdsförbundet vill med sitt kulturpris tacka pristagarna fÖr ett gott arbete till

hembygdlvårdens bästa och Önska lycka till i det fortsatta arbetet'

Kulturprisen kommer att delas ut dels till FÖrbundet for Ekoparken på hembygdsforbundets

årsmote iVallentuna 25 mars kl 18.00 iVallentuna gymnasium, se separat pressinformation'

dels till Per Wästberg på Fackbokmässan på World Trade Center i Stockholm den 30 mars kl

14.00.

Varmt välkomna att bevista prisutdelningarna!

För Stockholms läns hembygdsfÖrbund
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