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!irtrk:ns rrriljii diskuteras liirigr, inru' rninst i Sverige, diir err tl'rkitr:kturpr:litiskt proEra.fi
iurtitgits ilv riksdagen och rJrir lrrlgor 0il1 stadcns estetik oclr I'unktion hlir alltmcr
upplrriilkslrrrrnadr;. Planerad utlr1'ggnircl ai,bl a inliastrukrur har hklrtlagt skilcla nreningilr och
ryttsiitt krirrg lrur .tlad{-rns kullttr-, nittur- ör:h 1..;.r*r,iopsvärden skir liliryalras,

I detta .taruniu}rang har stor uppn.rärksanrhet riktats mot parken snm en nriljo dar nrötet
rriclii.rn stati och natur iäger rult, §arlridigt som undcrlaget ftjr diskussionr-,n törnvats gen(1111 erl
växarrde inrcrnrrtionell fbrskniflg om pirken, Fysi*loger och psykrrloger har konrrnit till nya
rr=sultirt om de griina stadsonrrådenas hctlldelse frtr upplevelse or-rh viilLr*ilnruntle_ Ekonorncr
oclrsRrrrhiillsplarierarc har utvecklat n)'q nietodsr l?ir atr hriälu:a r,ärdcr av hevarirdc
plrrkland-tkap och stadsniiru natur ellt-r k*stnadcrua ltir att återst;.illir ffirstirrija Iandskap.
Iii:;toriker irar frilagt nyttjandeforrncr §()nl späimi:r 1iån friluftsliv crch itlrort till ,nu*!ei,
zoulogi.ska triiclgrirdur och nojcstitlt. I.andskagrsarkitekter och konslnärcr skapar nya landskap
rnt:cl parken s0n1 cl-*ruent.

I)crtrtii studiedaq kring Parkens värdel il\,sgr att [åta dcssir r:lika perspektiv från f'rsk,ing,
kcnl;t och iir:hat{ hely'sa och förd.jupu dirkrrssi$r}err(}nr faclglrrkcfr;rlgr.irtligen,iir, r,iJka.rärclen
tien strr iiir or.rh hur clessa shir tärvalrar i korikrincrrs nrer.läixia sarrrt,iiilrr,ir4en, priruärt gäiler
clilkirssiorruir Nutirrnalstadsprrrhen-Ekop:lrkerr i stocl,:lrokn oclr iiirina, nren inlåggcn har,en
vid;rrr: sl lining nch terrrat iir tillän'rpharr pfr arrdraparker r_rch stailsnärl *riinit niiilo..r.

Tidpunktcrr hilr valts rur"rl tirrrke på atl prarkcn s()nr clet i rn studsnritjii foniänalatt
r:p;rrnlirhslnuras rrnrlcr Kulturhrn,urlstad.såret. I dr-,ss Fr()granl ingrtr rtrr ul.stälining rpä
\1/alderlarrr.rrklrr, l'rirn Lllrilgdll till Ilellnratt§ro - Honstrrärer i I\iationalstarlspaikcn
unrlrr 300 år. sörn kan tjäna sonr r;n utgångspunlit f'ör ilisku.rsionc.r: *ndr*r studieclagen.
Dessritoru är ilet angölägrr arl den intcn_tiva drh;rtt som l.n. piigår orl huruvida delai av
Nationalsraclsparkerr ska tus i bnrk för infra_ctniktrr. niiringsliv ocli firrskning tillliirs flm nya
synpunkter frårr frrr.:ltning, lzurdskapsurkitektur och kt:nst. I en avs!utande paireldebatt toppas
vi genast f.lnga upp dessa nyil pcrspöktiv oeh bryra dem urot de rlagsaktuella frågorua 
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Irör progmnr och aumiilrrn se onrståcndt sida, Kommuuikntionrr: ldrottshögskolan ligger
pfr Lidin-urivägen l, hakonr Stor'kholnrs starliorr. Nåimraste T-l:irncstation är .St+rJion. ;
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