
t§+I6 I 6681085 NR}I E ur:r

199,3-i 2-06

inniudafi tiil irtviqnin6 äu
5ffGPA;qKE,{i I VÅhA FIÅ/VDEfi

L

L

nr-*,rda g '!3 decembx

Riksmuseets i-ilEressen spiineer fr&n ryroderr och trop*ersa till vråra närtnsta
ongivniagar - milnai.skans livsrniJ.jö i den grötra sradea. Ddrfor olrynar nu
filusset err fly ursralhisg, "Ekcparken i våra ]ånder". Eko'parkeo är etE ufltkt
srycke råtäarur i Srockholm utspflrfigefi ur Kari XIs iutresse för jakr oc.h
Gustav IIIs '\rur§l for lanclivets enkia hehag och vackra parkkonsrer.
Djurgårdec inhagrrades rifl en vidsrrackt jakrpark och Gustav III skapade en
Gustaviansi< park kriog Brus-n$dkas striinder. Deua oviirderliga himoriska ar:v
för vi m,ed oss rill en tid niir ekologiska syn-sätr vi.atrer sräfk ss!il e.il, bra grund
för samhirLlsuweckli-ugee och då i-ate mfutst för "den goda sfader". Korntner
Hkoparkea srt fi*nas i fraratiden ? Må"ga s k behjarransv*irda projekr kan
sarrm.astagel leda ti.ll ea sreg:ris urplåniag. Koar och se es. utst*ilkilag rorn inte
lärosar någon oberord.

Bland qpecieltra föremål som visas kau rrei.tusas Fredrik i;s lejon sorc. saanolil+
dr eff av §veriges iildsta uppstfppade djur och en ssidad krorhjortstrofå fråa
Paykulls ssffilingar fråa 1700-ta1et. Denverkliga dpgripe:r åir dock af Stros.s
dagbok från 1700-taler, scra tu en usikt doku*n*s[ fråÅ der dagliga liver på
Djurgfudea.. Bland rner moderna seviirdheter kalr nåmaas "§tockholJarv-argen"
sorn kördes over i Järfiitta i jariu*ril993.

Frogram:
11.00 Visni-rtg för inbjudna gåscer
11.30 Utstrlllning€a iLwigs. ?re korta betraktelser av

Cxrnsar Brusewitz, E-ra.Nerderrson och Jerx E'ahlstedt.
12.00 Åvslutairg

9.§..å anhålles senast fredag 10 d-qglrnberriltr Heruik Waldeasrröra,
rbl 0&r 666 5j 6i (telewamre rtygaet nr::r), w 666 40 00 eller fax 666 40 85,
adress: Projelr Ekoparkeartrlanrrhisrortska riirsuuseet. 1 04 05 Ssbkn.
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PS! Delprojekr "Ekoparkens berguvar" ka.n rapponera atr Karl-Edward
freCagen den 3 decee.her fick koc.rakt Eed sia bos.a. Paret, ar således
fuerföres.å.t. Pej1iweri av Karl-Ed,ward fuagerar bra. DS!
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