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Denna studie bygger på sju intervjuer med tradadoptörer i Bellevueparken och syftar till att

analysera Ekoparken i Stockholm som en arena för symboliska värden. Genom att

organisera och delta i en kampanjmed trädadoptioner motmotorleden Norra länkens

byggande genom Bellevueparken (en del av Ekoparken) intar organisationen och

trädadoptörema roller som aktörer. Ikladda dessa roller manifesterar de den symbolik som

finns i Ekoparkens natur- och kulturvärden och immateriella dimensioner i form av en

framtidsmodell av den ekologiskt långsiktigt bärkraftiga naturliga staden. Därti11 kommer

att vetenskaplig kunskap laddas med symboliken av " detbästa och enda möjliga

redskapet''. Genom en jåimförelse med folkhemsprojektet drar jagslutsatsen att framtiden

bör erbjuda flera modeller av kretsloppssamhälle och inte bara en enda samt att den

akademiska och vetenskapliga kunskapen inte bör vara i en dominerande stältning.

Ekoparken. Kretsloppssamhälle. orra Iänken. Kunskap.N
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1. INLEDNING

1..2. ANTEDNING

Jagtu en obotlig naturromantiker. Jag älskar att väckas av fågelsång på

vårmorgonery se himlen färgas som av eld i solnedgången och läsa en dikt om

samens vandring på fjällvidderna. Långt nere i djupet av själen växer sig då en

förnimmelse av meningen med livet allt starkare! Upplevelser och bilder av naturen

associeras ofta med denna typ av känslor. Men redan de gamla borgarna på 1800-

talet började se romantiskt på naturen. Naturen inspirerade dom till utflykter där de

kunde andas den friska luften och skåda de vackra landskapen. De skrev dikter om

de dånande vattenfallen och målade tavlor med skogstjärnen som motiv.

Hyllningarna till det ursprungliga var storslagna.

Mitt kulturella släktskap med dessa borgare är tydligt men fastän mina känslor tar

sig uttryck i kulturella konstruktioner åir de sanna för mig. Liksom hos den forne

borgaren blandas min känsla för naturen med ett engagemang för naturskydd. Lika

lätt som att känna salighet över en skidtur i ospårad snö kan jag känna hugget av

smärta vid åsynen av den torrlagda forsen nedanför Harsprångets kraftverksdamm i
Luleä1ven.

Under de senaste 10 - 15 åren har en miljörörelse gjort sig aIlt synligare i vårt

samhälIe. Engagemang från föreningar och organisationer har lett till konkreta

resultat på både ett lokalt och globalt plan. Till exempel ledde FN- konferensen 1992i

Rio de Janeiro till ett handlingsprogram for att undanröja miljöhoten mot livet på

jorden. Beteckningen på programmet är Agenda21", vilket syftar på planering av

miljöarbetet under det2'l.. århundradet. Etnologiskt miljoarbete är ännu inte särskilt

vanligt men det kan såikert bli användbart med tiden. Miljöetnologin behciver dock

först finna sina arbetsformer och anledningen till denna studie är att jag vill finna

sådana.

1.3. BAKGRUND

I nordöstra delen av staden Stockholm finns ett område som idag katlas Ekoparken.

Det sträcker sig från Sörentorp och Ulriksdal i norr, över Haga och Brunnsviken och
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ner till Norra och Södra Djurgården samt Skeppsholmen. Den sydostliga gränsen

utgörs av ögruppen Fjäderholmarna. I området finns bland annat bostadsområdena

Bergshamra, Hjorthagen och Gärdet, vetenskapliga centra så som Kungliga Tekniska

Högskolary Stockholms Universitet, Vetenskapsstaden och Konstfack samt diverse

museer i form av t ex Skansen, Naturhistoriska riksmuseet och Moderna museet.

Annat att nämna är t ex trafikleden Roslagsvägen (E18), nojesfaltet Gröna Lund,

idrottsanläggningen Stockholm Stadion, Värtahamnen och Ladugårdsgärde. Stora

delar däremellan och runt om består dock av olika slags skog, vattendrag och parker.

Bland parkerna kan nämnas Hagaparken och Södra Djurgårdery vilka kanske är

dom mest bekanta för folk. Parkområdena härbärgerar tre stora

kädgårdsanläggningar; Rosendal, Ulriksdal och Bergianska samt tre slot! Haga,

Ulriksdal och Rosendal. Men det är svårt att göra området rättvisa i en sådan här

kort beskrivning. Sammantaget är det ett myller av anläggningar med om möjligt än

fler verksamheter.

En stor del av Ekoparken finns sedan L januari 1995 inskriven i Naturresurslagen.

Lagen ger området skyddskategorin nationalstadspark, vilket även kommit att

prägla dess benämning; Nationalstadsparken. Förbundet for Ekoparken har varit en

påtryckande grupp för att få detta skydd till stånd. Organisationen vill dock att hela

Ekoparken ska rymmas inom skyddet och fortsätter kampen mot de hot som vill
exploatera området. Bland annat har de drivit en kampanj för att adoptera träd i
Bellevueparken, som ligger vid Brunnsvikens södra ände, strax norr om Norrtull och

Roslagstull. De blivande adoptörerna betalade 20 kronor och fick vid ett tillfälle sina

namn uppsatta på traden i parken. Meningen var att stoppa det tunnelbygge för

Norra länkeru en sexfilig motorled, vilken skulle gå rakt genom Bellevueparken.

Bygget blev dock aldrig av och troligtvis bidrog trädadoptionerna till detta resultat.

Jag viIl här passa på att tacka de personer jag intervjuat för deras medverkan och alla

i Förbundet för Ekoparken som hjälpt mig. Stort tack vill jag även rikta till min

handledare, Jonas Engman, för hans tydliga och konkreta handledning och till mina

kurskamrater för deras reflexioner och åsikter om det jag skrivit.
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1.4. SYFTE

En stor del av bevarandearbetet har bestått i att beskriva olika våirden i Ekoparken.

Det har 9ä111natur och kultur i parken, men också dess pedagogiska funktion som ett

exempel för omvärlden. Argumentationen i kampen mot exploateringshoten lyfter

fram dessa värden. Striden har därmed kommit att bli en kamp mellan en stad i

balans med naturen och en överexploaterad stad, där bilar och betong dominerar.

Ekoparken har blivit en plats som drabbningen utspelar sig på. Syftet med denna

uppsats är att analysera Ekoparken som en arena för symboliska värden. För att

uppnå detta syfte söker jagsvar päfräganom hur dels Förbundet för Ekoparken och

dels trädadoptörer uppträder som aktörer på arenan.

1..5. METOD OCH MATERIAL

Jag väljer att betrakta Ekoparken som en arena och Förbundet för Ekoparken och

trädadoptörerna som aktörer. Bellevueparken är en del av arenan och har gjorts till
en scen där aktörerna uppträder. Till vägledning för ett sådant teoretiskt resonemang

har jag använt Barbro Kleins sätt att beskriva begreppen arena och scery i sin

inledning till boken "Gatanär vär!" .

Ritualer kan ge platser nya meningssammanhangl och de omdefinierar och

transformerar platsen för uppträdandet till scener på två sät[ dels genom vad Klein

kallar "scemekvisita", dvs allt från hur framträdandet iscensätts till vilka redskap

som används och dels genom att deltagarna i sina framträdanden gör platsen till sin

tillfälliga egendom. Trädadoptionerna har en i denna mening rituell form, då de

påminner om flera av Kleins kriterier för ritualer. Ett exempel på detta är att

deltagarna, dvs adoptörerrta, tar på sig roller och stäIler sig på scenen till
beskådandez. Ett arurat är att adoptörerna avindividualiseras och smälter sarrunan

med kollektivet. De använder också symbolisk scenrekvisita i form av

namnlapparna.

Genom min uppsats har aktionen med kädadoptioner fått en fortsättning. De

intervjuade agerar ännu en gång på scenen och fyller arenan med symboliska

värden. Intervjuerna och uppsatsen förändrar deras aktörroll från att vara ganska
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passiv och avindividualiserad till att bli aktiv och individuellt framträdande. Varje

uttalad tanke och känsla som presenteras i texten är en manifestation av deras syn på

Ekoparkens värde och mening. De anvåinder mig och uppsatsen som ny

scenrekvisita.

Sett ur det omvända perspektivet framgår det att även jag som forskare utnyttjar

studien och uppsatsen i egna syften3. Forskarrollen ger möjlighet att väLjafrägor och

styra intervjun och materialet används därefter för att konstruera viss kunskap och

liksom vid all kunskapsproduktion innefattas vissa aspekter samtidigt som andra

utesluts.

Sju intervjuer med trädadoptörer, gjorda under november 1997, och diverse

skrifter om Ekoparken utgör mitt källmaterial, tillsammans med fältanteckningar

från bland annat intervjutillfälIena, föredrag, samtal och vistelser ute i Ekoparken.

AIla intervjuade har adopterat träd i Bellevueparken under kampanjen anordnad av

Förbundet för Ekoparken. Materialet är begränsat till att omfatta endast denna

organisation och trädadoptörer trots att det finns många fler aktörer på arenan.

Anledningen är att jag vill skaffa mig kunskap och förståelse om hur nutida

miljörörelser agerar. Det är viktigt for att kunna finna egna sätt att arbeta med

miljöfrågor.

De intervjuade är vuxna och könsmässigt fördelade päfyrakvinnor; Pernilla,

Astrid, Lena och Josefiry och tre män; Anton. Ivan och Mårten. Deras namn är

fingerade eftersom flera vill vara anonyma och det finns ingen anledning att hantera

narnnen olika. ]ag kom i kontakt med sex stycken via en person i Förbundet för

Ekoparken och med den sjunde via namnlista över trädadoptörerna. Hennes narnn

var bekant från en organisation vi bägge var med i för femton år sedan.

AIla intervjuerna skedde hemma hos de intervjuade själva med undantag av en,

vilken gjordes på ett caf6. Samtalen är inspelade på kassettbandspelare och senare

avskrivna från bandet. Intervjuerna med Pernilla Ivan, Josefiry Anton och Lena är

återgivna så utför1igt som möjligt med en så kallad transkribering. Under intervjun

med Lena gjorde tekniska missöden att den första halvan av samtalet föllbort.

Innehållet i denna del ar återskapat genom anteckningarna. Mårten och Astrids
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intervjuer har jagåtergett med en redigerad utskrift, vilket innebär att vissa delar är

utskrivna utan syfte att återge samtalet ord för ord.

|ag har under intervjuerna endast haft Wå hållpunkter, varav den ena var en

inledande uppmaning åt intervjupersonerna att berätta om sig själv och den andra en

uppmaning att berätta om trädadoptionen. Kompletterande frägor och kommentarer

har syftat till att få de intervjuade att fördjupa sina berättelser. Tanken är att frågorna

ska utgöra ramar inom vilka berättelsen kan hålla sig. Vid intervjuerna med Josefin

och Astrid var det lite svårare att"f.äigäng' berättande! vilket gjorde det

nödvändigt med mer detaljerade frågor.

En av mina skriftliga källor är "Reviderat förslag till program (efter

remissbehandling)" från 10 februari 1997. Titeln talar om att det är frägaom ett

dokument som är under färdigställande. Jag hanterar det därför inte som en officiell

skrift utgiven av Förbundet för Ekoparken. Men det finns ändå en möjtighet att

använda texten genom att analysen har förbundets föränderliga aktörrolli fokus och

inte syftar till en platt beskrivning av förbundets syn på Ekoparken och sig själv.

Förslaget till program kan därmed ses som ett led i processen.

1.6 DISPOSITION

Uppsatsen första kapitel ger läsaren en inblick i hur jag kommit fram till mitt

ämnesval och det teoretiska perspektivet förklaras och syftet redogörs. I det andra

kapitlet beskriver jaghw aktörrollen tillsammans med arenans värden konstitueras i
samband med att hotbilder målas upp. Det inledande avsnittet analyserar den

historiska kontextens inverkan på aktör och arena och sedan följer en analys av de

tre grundläggande ledorden "värna, vårda, visa" . Sist i kapitlet för jag en diskussion

om nationell identitet och immateriella dimensioner.

Det tredje kapitlet är en beskrivning av hur de intervjuade berättar om

adoptionerna. Avsnittet om Norra länken tar upp det hot mot Ekoparken som

vägbygget utgör. Därefter beskriver jag hur det förflutna bereds plats i form av det

genuina och äkta i kulturlandskapet. Sedan följer ett stycke om den betydelse för

rekreation som Ekoparken har för de intervjuade och därefter berättar ett avsnitt om

symboliska dramatiseringar genom trädadoptionerna. Förebilder och deras funktion
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diskuterar jag i nästa avsnitt och därpå följer ett resonemang om ansvarets och

kunskapens symboliska betydelse.

I det avslutande kapitlet för jagen saflunanfattande diskussion om beskrivningen

av materialet för in berättelsen om Ekoparken i berättelsen om kretsloppssamhället

och jämför med folkhemsprojektet samt drar avslutningsvis några slutsatser.
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2. EKOPARKEN

2.1. FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN. EN AKTÖR

Den L4 mq1991. samlades 22förentngar till en presskonferens på Stockholms

universitets område i Frescatia. De presenterade ett upprop och krävde kraftfulla

insatser för att rädda Norra och Södra Djurgården,Haga-Brunnsviken och

Ulriksdal/Sörentorp. Ett år senare, i mars 1992, bildade dessa 22föreringar

Förbundet för Ekoparken. I organisationens eget material framgår det på flera ställen

att deras arbete för att skydda och värna området åir en fortsättning på tidigare

kamp. 1906 och 191"3 motionerades det i riksdagen om risken fcir alltför mycket

byggande respektive skydd for Djurgårdens naturliga parks.

Femtio år senare, lglg,antog riksdagen och Stockholms stad en dispositionsplan

för Djurgården6. I planen föreslog planläggarna att all exploatering genom

bebyggelse skulle anses avslutad. Beslutet revs dock upp genom påfryckningar från

politiker i Stockholms stad7. På 1980-talet riktade sig miljöengagemanget framför allt

mot olika trafikprojekt samt mot ett höghus kallat ]apanskrapans.

Förbundet för Ekoparken skriver alltså in sig i en historisk kontext utifrån sin

position i nuet. På så sätt legitimerar de sina beskrivningar av hotbilder som de

använder för att byggu upp organisationens aktörroll. Speglandet i hot ger Henrik

Waldenström, styrelseledamot i förbundet uthyck för på foljande sätt: "I takt med

att Stockholm växer ökar också konflikterna mellan stadens expansionssträvanden

och bevarandekrafterna."e Det är som bevarare förbundet utmejslar den egna rollen.

De nyanserar aktörrollen samtidigt som de målar upp Ekoparken som arena och

fyller den med symboliska värden.

Under Ekoparkens och förbundets uppbyggnadsskede ledde kombinationen av

lobbyverksamhet och traditionellt organisationsarbete till stora resultat. Bland annat

skapades så tanken om ett större sammanhängande parkområde. "Projekt

Djurgården" genomförde en omfattande inventering av fågellivet på Norra och

Södra Djurgårdedo och i samband med dessa kom även fågelrapporter in från Haga

och Ulriksdal. Det visade sig att det fanns ett starkt ekologiskt samband mellan dessa

båda områden och Djurgården. Henrik Waldenström var initiativtagaren till "Projekt
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Djurgården" och han var också den som tog kontakt med personer i beslutande

positioner för att föra fram id6n om ett sammanhangande område. Under ett möte

med representanter for Djurgårdsförvaltningen, Ståthållarämbetet och

Världsnaturfonden fick han så stor respons att han fick i uppdrag att göra en studie

om förutsättningarna för ett sådant område11.

2.2. VÄRNA - VÅRDA. VISA

I den rapport Waldenström presenterar sin studie nyanserar han aktörrollen

ytterligare genom fastställande av tre ledord för det framtida arbetet. Han skriver:

VÄRNA - dvs aktivt skyddaområdet från negativa ingrepp

VÅnpn - dvs föroalta omrädet så att natur-, kultur och trivselvärden

bevaras, utvecklas och förstärks.

VISA - dvs att kvalit6erna görs tydliga, intressanta och därmed

intresseskapande för besökared2.

Bevarandefunktionen i aktörrollen låter Waldenström finns kvar i värnandet.

Däremot är rollen som förvaltaren och den visande nya inslag. Dessa tre ledord finns

även med sex år senare och utgör idag fortfarande de grundläggande principerna för

hur Förbundet för Ekoparken ska ageral}. Ledorden preciserar Ekoparkens värden

och mening samtidigt som de även beskriver bevarandearbetet. Den intima

förbindelsen mellan arenans värden och organisationens aktörroll visar att det inte

går tala om Ekoparken utan att på något sätt förhålla sig till hotenta. Ekoparkens

värden får därmed symboliska innebörder.

Förslaget till principprogram slår fast att värnandet ska inrikta sig på att bevara

området just för att det är sammanhangande. För både natur- och kulturvärdena

gäller att Ekoparkens sammanhängande grönområden i norr och söder är

gynnsamma. För naturvärdenas del behövs även olika spridningsområden där

växter och djur kan forflytta sig. Att detta sammanhängande grönområde ligger så

nära en storstad är också ett värde i sig. Exploateringar som bryter upp området i
mindre delar eller förstör spridningsmöjligheterna skulle vara forödande.
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Vårdandet fär iförslaget tiIl principprogram till uppgift att bevara olika markers

karaktäristiska utformning. De stora inslagen av ursprunglig och fritt växande natur

får inte omvandlas till park och vice versa1s. Det gäller att bekiimpa slitage,

nedsmutsning, förfall och felaktig skötsel och samtidigt håIla efter parkerna och

återställas där det behövs. I de historiska parkerna är det viktigt att även bevara den

historiska autenticiteten. Ekoparken har stora pedagogiska värden och det är det

aktiva visandet som ska ta tillvara dessa16. Det gåiller attfämänniskor på besök i
parken att se och förstå de höga natur- och kulturvärdena. Turismen kan till exempel

skapa internationella påtryckningar ifall turisterna uppskattar Ekoparken och vill
resa dit17.

2.3. NATIONELL IDENTITET OCH IMMATERIELLA DIMENSIONER

Arenan Ekoparken laddas inte bara med natur- och kulturvärden utan också med en

nationell identitet. Redan i den tidigare nämnda rapporten av Henrik Waldenström

står det bland annat följande: "Genom att skapa en sailunanhängande nafur- och

kulturpark här så ger man en gfua till alla för all framtid i Suerige för EKOPARKEN tir

en nationell tillgång."18 Samma koppling till den nationella symboliken gör Förbundet

for Ekoparken för att beskriva kulturvärden utifrån historiskt kunglig anknytning.

Kronan använde Djurgården som kunglig jaktmark från slutet av 1500-talet och fram

till början av 1800-talet och området kring Brunnsviken gjordes under Gustav III till
en landskapspark i engelsk stil.

När Waldenström nämner kulturvärden gör han det genom att framhäva former i
landskapet från de kungliga verksamheterna. Den kanske slutliga förbindelsen

mellan nationell identitet och området uppstår när riksdagenl99l beslutar om att

bilda Nationalstadsparken. Beslutet innebåir att den övervägande delen av

Ekoparken skrivs in i Naturresurslagede.

Lagtexten beskriver området som ett historiskt landskap2o. Det är ett nytt begrepp

i sammanhanget framtaget av UNESCO och Europarådet. Förbundet för Ekoparken

stäIler i förslaget till principprogram begreppet mot det hos svenska myndigheter

inarbetade begreppet "kulturmiLlö"21.. Jämförelsen visar att skillnaden främst består i
vad programmet kallar "immateriella dimensioner".
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I en artikel av Peter Schantz (styrelseledamot i Förbundet för Ekoparken) visar

författaren hur några friluftsgravar vid Brunnsviken har en symbolisk laddnin*'.D.

avlidnas personliga historia och gärningar, det vill säga de immateriella

dimensionerna, hor ihop med den fysiska omgivningens kulturella värden. Denna

förbindelse förhöjer Ekoparkens kulturella värden. Innebörden av att Schantz

använder begreppet "immateriella dimensioner" blir därmed detsamma som att

tillföra parken ännu en "helhetsdimension" (mitt begrepp). Värdet som området har

av att vara salrunanhängande förstärks och Förbundet för Ekoparken får ett

argument med stor tyngd att använda i kampen mot exploateringsintressen.
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3. BELLEVUEPARKEN

Bellevueparken är en del av arenan och fylls med värde och mening. Men parken är

också en scen, byggdför att utföra kampen mot dragningen av Norra länken.

3.1. NATUR. OCH KULTURSTIGEN

Tre av Förbundet för Ekoparken's medlemsföreningar beskriver Bellevueparkens

värden i en broschyr. De uppmanar läsaren att gä en natur- och kulfurstig för att

själva se och uppleva våirden i denna engelska park från Gustav III's tidze.

Broschyren är ett sätt för aktören att bli en guide och föIja ledordet at oisa natur- och

kulturvärden för besökare.

Beskrivningen av stigen börjar vid Bellevueuddens sydvästra hörn och följer Iängs

med uddens västra strand. Bellevueudden är en Iämning sedan istiden och en del av

Stockholmsåsen. Tallar är den torra och näringslattiga åsens vanligaste trädslag och

de växer på båda sidor om stigen. Halwägs ut mot uddens spets möter stigen en

annan. Broschyren berättar att tanken med stigmötet är att pIötsliga öppningar,

vackra utsiktpunkter och skulpturer ska överraska besökarna. Ute på uddens

nordligaste spets finns möjlighet att uppleva detta. Förr kunde utsikten innefatta

bland annat krogbesökare på sin båtfärd tillvärldshuset Stallmästargården. Vid

stigen längs med den östra stranden står ännu en del träd kvar från tiden då parken

anlades pä1700-ta1et. De har en typiskt Pipersk (landskapsarkitekten) flerstammig

form och har en lugnande effekt på stressade stadsbor. Träden i parken renar också

stadsluften samt bidrar till den biologiska mångfalden. Många sorters insekter,

ekorrar, fladdermöss och fäglar bebor dom.

Stigen ringlar sig forbi ett naturminnesmärkt flyttblock innan den drar sig upp till

Carl Eldhs atelje på Bellevueberget. Här verkade och bodde skulptören Carl Eldh och

både huset och tradgården är numera ett museum med hans skulpturer. Låingst upp

på berget står en staty av Eldh; "Den unge Strindberg i Skärgården". Från sin plats

har Strindberg utsikt över landskapet och kan se hur naturen sträcker sig ända ifrån

den norra horisonten in mot staden. Bellevue är en del av denna gröna korridor med

sina spridningsvägar för växter och djur. Uppe på berget finns också Stockholms
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enda kvarvarande sammanhållna gårdsmiljö med malmgärd, stall och lada samt

med tillhcirande park. Gården är den sista hållpunkten på natur- och kulturstigen.

Broschyrens guidning langs med natur- och kulturstigen är inte bara ett exempel

på aktörrollens visandefunktion utan är även ett konkret exempel på hur arenan kan

fyllas med värden. Naturvåirden finns i både flyttblocket, som naturhistoriskt minne,

och i trädens funktion som biotop for en mångfald djur. Träden ges också ett värde

av miljöförbättrare genom sin luftrenande formåga. Själva det faktum att Bellevue är

en anlagd park i engelsk stil innefattar ett stor kulturvärde tillsammans med den

kungliga och nationella anknytningen. Det historiska landskapet framträder med

den helhet alla sanunanvävda värden utgör, inkluderat den immateriella dimension

Carl Eldhs ate1j6 symboliserar.

3.2. NORRA LÄNKEN

Politikerna i Stockholm tog 1992 ett beslut om att lösa trafikproblemen i staden

genom det så kallade Dennispaketet.2a Norra lanken är en av bilvägarna i detta

tr#iklösningsprogram. Tillsammans med andravägar skulle den bilda en ring av

trafikleder runt irurerstaden. Vägverket tog fram planer på att bygguen sexfilig och

35 meter bred motorled i en tunnel genom Bellevueparken.2s Sprängning genom

Bellevueberget skulle bli nödvändigt samt awerkning av ett sextiotal träd. Ett

tjugotal träd var tänkta att flyttas till en annan plats. Josefin har tidigare varit med

om att ringleder skulle lösa trafikproblem i en stad. Hon bodde då i en

mellaneuropeisk storstad och berättar att innan ringleder byggdes var irurerstaden

full med bilar. När lederna väl var på plats användes de enligt planerna. Trots det

var innerstaden ändå fortfarande fulI med bilar. Situationen förvärrades av de stora

luftfororeningarna.

De intervjuade berättade om Norra ltinken i intervjuerna. Josefin säger att hon inte

riktigt vet varför förespråkarna egentligen vill bygguringlederna kring Stockholm

men gör antagandet att beslutsfattarna styrs av pengar och prestige. Det kan bero på

att projektet är ett sätt att fä ner arbetslösheten eller att politiker och anställda på

Vägverket insisterar på att deras id6er är bra och att det är de som bestämmer.
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I samtalet med Ivan ställde jag en fräga om meningen med ringlederna var att skapa

fcirutsäthringar för en grönare innerstad då bilarna skulle åka runt staden istället för

igenom den. Han svarade: " Alla politiska förslag av den här typen klas ju i en grön

drakt när dom marknadsförs, så att säga och så är det egentligen ... var det bara ett

sätt att bygg dom gamla lederna man alltid velat haft" . Det är en slags

"skockmentalitet" och ett "politiskt lurendrejeri",rrrenar han. Besluten färgas av

särintressen och sanningen kommer inte fram.

Ivan utgår ifrån att ringlederna inte har någon betydelse för att avlasta

innerstaden. Förslaget till tullsystem för bilåkande uppmuntrar inte alls användande

av ringlederna. Förklaringen ligger i nödvändigheten att ta betalt för bilåkande på

ringlederna. Intäkterna därifrån var menade att finansiera kostnaderna för

byggnationen. Samtidigt skutle tullavgiften gälla för både innerstaden och

ringlederna. Bilisterna hade då fått möjlighet att köra såväl genom som runt

innerstaden till samma kostnad, vilket skulle öka den sammantagna biltrafiken i
Stockholmsområdet.

Berättelserna om Norra länkens och beslutsfattares brister är ett sätt för Ivan och

Josefin att inta sin ro11 som bevarare och från scenen manifestera ett misstroende.

Deras utpekande av den korrumperade motståndaren blir en symbolisk inversion26,

där de laddar den egna identiteten positivt genom att outtalat påstå att den är icke-

korrumperad. Det egna agerandets utgångspunkt som fritt verkande organisation

framstår då som oskyldigt. Beslutsfattarna är de onda och de ideella

organisationerna är de goda.

Misstroendet går över i misstankar om konspiration när Mårten förklarar att den

gröna ambitionen är ett sätt för politikerna att dölja sina egentliga intentioner. FIan

utvecklar detta vidare:

Jag vet ju om att just ringleden var två stora byggbolag som påverkade politiker i
Stockholm för att fäbygga och lovade att betala för ringen. Men så när politikerna köpt

id6n drog sig byggbolagen ur och politikerna satt fast i att ringleder skulle byggas.

Id6n hade blivit deras. Då lät det fint attbyggafOr miljons skull.
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Beskrivningen av politikernas underordnade position gentemot näringslivet

legitimerar den bevarande aktörrollen som Mårten intar. Trädadoptören agerar när

det inte längre går att lita på beslutsfattarna. Men det finns även fler grunder för

hans misstroende. Han berättar att förespråkarnas propaganda är full av vackra

bilder på grönområden men att det finns felaktiga retuscheringar i bilderna. Därmed

handlar propagandan endast om ett försök till smart reklam.

Bellevueparken behöver skyddas därför att Norra länken hotar att ställa till skada.

De intervjuade konstifuerar rollen som bevarare genom sina berättelser om

vägbygget och laddar samtidigt arenan med en hotbild. Ivan för byggandet av Norra

länken på tal som anledningen tiIl att han adopterade träd. Vägverkets syn på

parkens värden skiljer sig åt från hans och kan leda till forödelse. Han berättar:

Dessa försäkringar om att det här kommer inte att skada och det är inte så farligt och

så vidare och det där, det som också följt med i det hela, så åir det ju dels att det är ju

skadligt för Bellevueparken. ]ag menar, det ... det är stora ingrepp helt enkelt och det

är stora byggen och allt sånt där och jag vet ju att stora byggen blir stora föIjder. ]ag
menar, det är inte det som ... det som liksom ... det är sånt dar. Man kan få intryck av

att det är fräga om stadskirurgi när dom taIar... när dom talar om det. I själva verket så

är det liftdunkar och sprängningar och allt vad det är. Och det är liksom inga

tebjudningar det där.

Och det, det vet man ju, det är sånt där som går ut över just träd som dör. Hoppsan!

Och allt sånt där: Så därför är det väI också vägverkets ... dom som står för den sidan

då, om vi nämner vägverket. Och dom, dom har en har en mer optimistisk syn på hur

dom ska klara det dar. Kanske sen, så blir det - hoppsary dom dar träden dog! Och sen

så har vi fem års byggtid och då hande ditten och datten. Och man värderar det där

olika. Dom räknar ju knappt byggtideo för att ... (några ohörbara ord). Det där

återstälIer vi sen! Men det blir ju inte samma sak som blir återställd. Ja, men det

kommer se [kadant ut! Och där har vi värderingar av autenticiteten dä om det är

kultur ... parker och sånt som det...

Vägverket misstar sig då de tror att det förstörda kan återstäIlas efter genomfört

tunnelbygge oavsett vilka metoder de skulle använda. Ivan kopplar ihop

Bellevueparkens "rätta" värden med autenticitet och framstäIler dom som en
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kontrast till Vägverkets syn. Träden symboliserar det ursprungliga och bevarandet

av parkens värden hänger ihop med deras överlevnad. Får Vägverket agera fritt
drabbar det parkens autentiska värden med forödande följder, trots verkets

försäkringar om byggarbetets harmlöshet.

3.3. DET GENUINA

Pernilla var från början till om hon skulle adoptera ett träd i Bellevueparken då hon

h#t jobbiga erfarenheter från föreningsarbete. Men insikten om att parken hotades

och behövde skyddas fick henne att besluta sig för att delta i aktionen. Hennes

handling är ett sätt försöka bevara naturen och här fölier en del av vårt samtal kring

detta:

Pemilla: Ia den är genuin på nåt sätt. Jag tycker att man ska bevara lite det genuina,

stumpar i Stockholm alltså. Det är så jäkla ihoppackat. (--) Det är ingen som tänker.

När man tänker så täinker man bilarnabara. Och det tror jag man måste göra också,

man måste tiinka på bilarna också eftersom dom finns där. Men ibland måste man

kompromissa och Bellevue är faktiskt ... dar fcker jag att man ska kompromissa. Man

behöver inte dra en led igenom BrunnsvikerL som har anor sen 1700-talet. Gustav III
anlade den där parken liksom i engelsk stil. Jag tycker inte att man bara ... Det är vår

historia! Den betyder så himla mycket för människor, som bor där, både i Solna och i
Vasastan.

G-)

P: - Och sen också det, lite det är just med det genuina. Det är inte så städat där, det är

inte så. Det är lite skrotigt och det är lite ovårdat och det är lite så där som det har fått

bli! Det tycker jag, jug gillar det. Det är ingen parkanläggning, som Humlegården ser

ut nu. Hur fan ser Humlegården ut? Nej, inte Humlegården, Kungsträdgården menar

jug.

Eric: - Mmm ja just det.

P: - Vad har dom gjort?! Såna där platter och lampor så här, ja.

E: - Mmm. Vad menar du med genuina?

P: - Att det är från början. Alltså det är ursprungligt lite grann, fror jag. Att det är, ja att

det har fått bli som det fått växa fram. En äkthet, som inte är sådär. Kungs.., eller

Kungsträdgården är ju inte genuin langre. Det är inte som det har varit alls. Det har
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nog med en äkthet att göra, en känsla för liksom, för området. Och det är ... Bellevue

är Bellevue!

Som aktör stäIler sig Pernilla på scenen och manifesterar arenans kulturhistoriska

värde för att hävda rimligheten i kravet på en kompromiss av exploatörerna.

Argumentationen får stor tyngd genom att symboliken i den engelska parken från

17}}-taletförbinds med den gemensarruna historien och den stora betydelsen parken

har för människor. Symboliken i det genuina förstärker laddningen av värdena och

det ursprungliga avtecknar sig i slående kontrast mot de tänkta bilvägarna. Men

Pernilla jämför inte parkens värden endast med de hotande exploateringarna utan

hon framställer även Bellevueparken som en spontan skapelse i motsats till
Kungsträdgården. Kungsträdgårdens foilorade äkthet kommer utav att

utformningen helt och hållet är bestämd av en stadsarkitekt, forklarar pernilla

senare. Bänkar, staket och gångar anvisar besökaren hur det är tillåtet att röra sig.

Hela området är utformat i syfte att besökarna ska ha trevligt och det på ett av

arkitekten utvalt sätt.

En tvetydighet färgar Pernillas beskrivning av Bellevueparkery då hon först lyfter

fram den anlagda engelska parken och därefter hyllar att parken fått växa fram och

bli lite "skrotig". Men genom att tala om det utvalda förs de båda aspekterna

samman. Det ursprungliga har under tidens lopp fått behålla sin genuina grund då

förändringar har fått vaxa fram vartefter de blivit aktuella oavsett ifall handlingen

kommit ifrån etablissemanget eller vanliga besökare.

Parken gör inte anspråk på att besökarna måste bete sig på nåt speciellt sätt utan

alla kan bara gä ut och vara. Vissa saker har tillkommit och andra har försvunnit och

resultatet är Bellevueparken av idag. Anledningen är helt enkelt att människor

använt parken på vissa särskilda sätt. Resonemanget med det utvalda och skrotiga

pekar ut mänskliga aktiviteter som värden och placerar dom på arenan. pernilla

menar att människor har gjort parken ganska charmigt genom att små justeringar

har fått smälta ihop med helheten, som när gamla hus lappas och lagas.
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3.4. VISTELSE I PARKEN

Lena tar sig ofta ut i Ekoparken på helgerna med sina barn. Vad de gör där beror lite

på väder och årstid för det är viktigt att tillsammans med barnen följa naturens

växlingar. På vintrarna har de ibland byg*snökojor och på sonunaren gör de gärna

en picknick,ligger och solar och spelar spel med vänner. Ekoparken åir som en lite

större trädgård men Lena och barnen deltar även i arrangerad verksamhet. Bland

annat har de varit på fågelskådning och lyssnat på konserter vid Ulriksdals slott.

Lena förklarar att natur är nodvändig och menar att den "healar"

stadsmänniskorna. Själv kan hon bäst få sådan kraft av naturen utanför stadsmiljön

ger ett exempel på när hon var i fjällen och fann harmoni i sig själv. Men det har även

förekommit att hon haft liknande upplevelser i Stockholm, närmare bestämt i
Bellevueparken. Hon berättar:

Ia, i ... i våras gick jag där en del själv va. Så när man då fokuserar på vissa träd och

kan bortse från gatan och ljudet och husen och på vissa ställen där. Och så plötsligt så

nitr jag stod där, så kom det en, en vit hare hoppande. Då ktirurs det väldigt helt. Även

om den har trafik.. , ja ljudet av trafik alltid ligger där oclr, och stör på nåt sätt va, gör

att man inte riktigt kan få den här helhetskänslan. För det är aldrig tysf utan det talar

hela tiden om att vi finns här, liksom.

Samtidigt som Lena lyfter fram helhetskänslan som ett värde påpekar hon att

trafiken på omgivande vägar hela tiden stör med sina ljud och försvårar

upplevelserna. Berättelsen fyller arenan med ett helhetsvärde som hotas av splittring

genom den latentafara de omgärdande bilarna varslar om.

Mårten är infödd stockholmare och trivs med stadslivet. Han utnyttjar gärna

möjligheten att vistas i grönområden. Sitt deltagande i kampen för Bellevueparken

beror på anledningen till att han förr ofta vistades där, han förklarar:

Därför jag förknippar grönska med vila och ren luft. Jag tror att det finns någonting i
systemet, som ja, växter producerar syre eller nåt sånt och så. Det kan vara nyttigt. Och

därför så tycker jag det viktigt att ha grönområden att vila i och att få näring i. ... På

sonunaren då så Iägger jag mig på en gräsmatta och lapar sol och får lite
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bullerreducerande, nej men det, det blir en bit från stadens brus, så att säga. Det är en

kontrast till staderu som är viktig for mig.

Mårten fyller Erenan med ett rekreationsvärde och förstärker det med att beskriva

det som stadslivets motsats. I kontrast till staden blir grönskan, solen och den

relativa tystnaden värdefull men frågan är ifall parken skulle ha denna betydelse

utan stadens negativa påverkan på Mårten. Frågans relevans bekråiftas av att vistelse

i parker kan framkalla en känsla hos honom av att vara ute på landet långt borta

ifrån staden.

I samband med resonemanget om kontrasten för Mårten in ett estetiskt värde då

han menar att Stockholm är en vacker stad. Den steniga staden med all sin trafik

blandas upp med öppen mark, vattendräg, skogsområden och parker. Mårten menar

att grönområdena gärna lär ta stort utrymme i Stockholm. Han ger träd i staden i

staden en symbolisk betydelse, då de gör att liv kommer in och det blir lugnare. Det

är därför positivt ifall trad kan leva i närheten av betong. Att se ett träd ta sig igenom

asfalten ger lyckokänslor. Samtidigt gör han en jämförelse med andra storstäder.

Egra erfarenheter av att bo i en annan europeisk huvudstad larde honom att stressen

från trafik och människor blir mer påtaglig ifall det är ont om parker och grönska.

Anton vill tillskriva arenan ett socialt värde då han under sina vistelser där möter

andra människor. Det kan ske när han gör utflykter och badar eller under sin

vinterpromenad runt Brunnsviken. Han berättar:

]ag vet inte om det är någonting som jag bara inbillar mig, men att se människor i den

miljön tror jag är viktigt också för att ...Ja,iStockholm och tränga sig i tunnelbanan

är, pä T- centralen är inte s.. . Då kan man känna att jag miss.. folkhatare, att, men ute

i naturen är det en annan sak. Då kan man faktiskt, ja man hejar på varandra. Det är ett

helt annat lugn liksom. Ja, det finns en emenskap där. Så det är att man triiffar folk,

man hejar på folk. Man går helt enkelt och man pratar med varandra och funderar på

livet.

Det sociala värdets betydelse består av det umgängets höga kvalitet och framstäIls, i

likhet med rekreationsvärdet för Mårten, genom en kontrast mellan staden och
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parkmiljön. Naturen har en förmåga att tillföra relationer mellan människor en

glädje som stadsmiljon saknar. Antons resonemang ger naturen en symboliskt

renande inverkan på det sociala umgänget i kontrast till stadens negativa påverkan.

Erfarenheterna han berättar om från uppväxtåren, då han ofta var ute och fiskade

kan ha betydelse för hans symboliska taddning av naturen. När han var stor nog för

att ha tändstickor gjorde han upp eld på sina utflykter och åt sin matsäck. Med sig

hade han termos med kafife, ostmacka och en bit korv.

3.5. ADOPTIONERNA

Det kostade 20 kronor att adoptera ett träd i Bellevueparken under kampanjen mot

Norra Länken. När Anton blev tiIlfrågad om han ville adoptera ett träd tyckte han att

det var en bra id6 och att det var en bra symbol för att visa att någon bryr sig.

En del av samtalet om symboliken foljer här:

Anton: Det var just det här att sätta upp lappar på träden och visa att ... Ja , då, det blir

mera/ träden i sig blir ju också mer personliga. Det blir mera, det här är någonting man

inte får ta bort. Det är liksom att, som en abort isäflall, är det ju (ett ohörbart ord).

Eric: Som en abort?

A: Som en abort. Alltså man, ja precis som en abort!

E: Sa, sa du det, eller?

A: Ja.

E: Nej, jag förstår inte riktigt hur du menar?

A: När jag sa adoptera, om man, om man sätter, dom här lapparna satt ju på träden ute

i parken, va. Och hade det inte varit lappar, då hade man inte ... Ett vanligt träd, det

kan man väl ta bort, riva ner här som att, men nu går ju... Det här är adoptera!

ungefär som man kan adopteravalar och man kan adoptera en massa {tu och, men

det här är träd. Och att hugga ner det liksom, det iir ungefär som att ... Ja, nu sa jag

abort, det är, är att döda någonting levande!

I sin ro11 som aktör framträder Anton på scenen och dramatiserar hotet mot arenan

genom att symboliskt transformera en eventuell nedsågning av träden till en aborPT

Hans berättelse besjälar träden och kopplar sarrunan adoptören med trädens

"personlighet". Den scenrekvisita namnlapparna utgör blir det sammanfogande
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kittet. Utan adoptionerna och namnlapparna skulle det endast finnas ,,vanligaträd,,

och en awerkning vore problemfri. Namnlapparna fyller också en funktion av

attribut som klär in arenan med en politisk laddning och symboliserar

bevarandekampens budskap gentemot exploatörerna28. Genom att träden som

lapparna sitter på har besjälats ser det ut som om Bellevueparkens bevarare kämpar

for det levande och exploatörernas handlingar får dödande följder.

Trädadoptionerna uppfyller inte alla de intervjuades förhoppningar. Mårten hade

hoppats pä att adoptionen skulle ha mer än en symbolisk innebörd och uttrycker en

slags besvikelse över kampanjery vilket framgår i detta stycke:

Mårten: - Jag tror att från borjan så, så fick jag en känsla av att det verkligen var en

adoption på riktigt. Sen uppfattade jag det mer som en symbolisk adoptiory så där.

Eric: - Tappade det i sitt värde då eller, för dig?

M: - Alltså mitt engagemang kanske, ja det kanske lite grann. Det kan, om det

verkligen var ett träd som blev mitt så skulle jugjukanske på ett mer.. . Ia, jagskulle

nog engagera mig mer, kanske. Kanske lite, kanske hade det haft lite större värde om

det verkl.. om det var ett specifikt träd som blev mitt. Då kanske jag hade kururat

tänka mig att bli en trädkramare, att krama om det trädet ifall dom började riva eller

skövla marken.

För Mårten består adoptionens mening i att trädet blir hans personliga egendom och

att de juridiska förhållandena skulle påverkas. Det skulle innebära att eventuella

awerkningar skulle komma i ett annat rättsligt läge. Så blev det alltså inte men hade

adoptionen haft den innebörden skulle trädet fått en symbolisk laddning av privata

ägande och Mårten vore beredd att skydda trädet med sin kropp.

Mårten jämför med ett projekt för att hindra ökenspridning. I det projektet gick

det att köpa in sig på lotter och därmed privatiserades marken och resurser

frigjordes för att päbörja odling. Trädadoptionen kunde inte fungera som den

metamorfos Mårten hoppats på och det visar att de intervjuade inte fyller aktörrollen

och arenan med safiuna slags laddning. Alla deltar i och for sig som aktörer i samma

arrangemcrng men deras agerande på scenen skiljer sig åt genom att det egna

deltagande är med och formar framträdandet och budskapet.
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3.6. FÖREBILDER

För Pernilla har aktionen en betydelse av privat ägande trots att adoptionen endast

har en symbolisk innebord. Det räcker med att tala som om det vore hennes träd för

att hon ska ha motivation nog till att skydda sitt träd i en direkt konflikt med

grävskoporna. I sen sådan aktion skulle även Ivan delta och han har varit med förr.

Han berättar:

Att gå ut och göra ren förstöreIse, typ veganer och sånt, det är, det har jagalltid varit

emot och jag menar, att jag tycker ju . . . Iag har ju varit med om almstriden och tycker i
princip att det var en foredomlig kamp med en föredömligt genomförd aktion. Även

om den inte var til1alla delar laglig, men man måste se det som en försvars.. som en

försvarare av miljö, av (ohörbart ord) känsliga värden, så får man göra såna saker. Det

är ju ett sånt där läge, dä det är ju, jag menar, den, den almstriden ... almstridens. Det

som, en sak som talar väldigt starkt för almstriden är att den var framgångsrik. Det

var en framgångsrik taktik, vä. (_) Om man tänker sig att det där med att adoptera

träd, det är väl egentligen försvaret av, det är väl egentligen arketypen, för det är väI

att man hjä1ps åt och man kedjar fast sig i trädet och nån kommer med, kommer med

en motorsåg.

Ivan jämför med almstriden i Stockho1m1971. Då hotades ett antal almar i
Kungsträdgården att fällas eftersom SL skulle byggu en transformatorstation på

platsen. Det uppstod massiva protester där människor med sina kroppar lyckades

hindra awerkningen. Ivan ser almstriden som en arketyp, det vill säga en slags

förebilds- och standardmodell, och gör en jämförelse med trädadoptionerna i
Bellevueparken. Den direkta följden av jämförelsen är att kampanjen med adoptioner

förs in i ett rituellt system där aktionernas mönster har en inre överrensstämmelse 2e.

Trädadoptionerna och almstriden har en strukturell motsvarighet i varandra

framför allt när det gäller trädens och det passiva motståndets symboliska betydelse

men också i det att denna typ av politisk kamp kan utnyttja medierna. Medias

förmedling av aktionerna medvetandegör allmänheten om den grundläggande

symboliken av mjukt mot hårt, levande träd mot dödande grävskopor och bidrar

därmed till formandet av ett traditionsmanuskrip$o. Föreställningar om hur tidigare
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aktioner har utforts bildar därmed ett mönster för hur liknande framtida aktioner ska

utföras och den "goodwilI" (Ivans begrepp) trädadoptionerna har fått genom

traditionsmanuskriptet ökar aktionens genomslagskraft.

Traditionsmanuskript och förebilder kan även ha en offensiv betydelse, det vill
säga att skapa exempel for andra att ta efter i framtiden. Lena menar att Stockholm

skulle kunna bli en förebild för andra städer och visar en medvetenhet om att

förelagda mönster kan skapas och ha en viss effekt. På vilket sätt framgär av följande

del i vårt samtal:

Lena: Sen är det väl liksom det här att skapa förebilder. Att, att ..., det man tycker just

dä att, för våran överlevnad så tror jag våran styrka i vårt land är just det här, attskapa

annorlunda förebilder.

Eric: Hur då, menar du?

M: Jag menar att, att, att kunna liksom komma till Stockholm och åindå vara på landet.

Att det är det vi kan överleva på. Det är inte att härma alla andra storstäder, med en

massa avgaser och skit och breda gator och tuffa bilar. Utan kommer man hit så åir det

just att man kan få uppleva Skansen och liksom gå ut i en park och (ohorbart ord) mitt
i en stad. Det är vår, liksom, våran grej att överleva pä, aftvisa på nåt altemativ!

För Lena är trädadoptionen ett sätt att manifestera sin vilja att göra Stockholm till ett

exempel för andra städer och då är det viktigt att skyddet av Ekoparken verkligen

fungerar. Exploateringar måste forhindras så att människor kan besöka och uppleva

parken med alla dess natur- och kulturvärde. Det bör klart framgå for omvärlden att

Stockholm har en Nationalstadspark.

3.7. ANSVAR OCH KUNSKAP

Lena menar att varje människa har en inneboende kraft att påverka men också att

alla har ett individuellt ansvar. Var och en måste fundera på sig själv och

spridningseffekten som deras handlingar kan komma attfä. Lady Di och Moder

Teresa (Lenas benämningar) är för Lena exempel på att individuella handlingar kan

leda till stora effekter och att samhället riskerar att bli ganska kallt ifall människor

inte utnyttjar sina möjligheter. Det duger inte att bara tänka på sig själv utan för den
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mänskliga överlevnadens skull måste folk se i större perspektiv, menar Lena.

Trädadoptionerna är en symbol över att aktörerna kan tänka utanför sig själva och

därigenom kan budskapet om nödvändigheten av ansvarstagande spridas.

Ivan talar om för- och nackdelar med Dennispaketet och Norra länken med stor

självklarhet. Det märks att han är insatt i vad det handlar om och hur turerna gått

genom åren. Det egna engagemang i kampen mot Dennispaketet uppkorruner ur en

övertygelse om vad som är rätt och fel. Här är en del av vårt samtal:

Ivan: Någonstans gär jrt griinsen, att vissa saker är ju oacceptabla. Vissa saker är över

gränsen. Vissa saker är det ens plikt att gå emot, det här är ett exempel på det.

(Bellevueparken, min anm.)

Eric: Vad behöver jag dä för, vad behöver jag dä för att kunna ha en sån övertygelse?

I: Du behöver ha kunskap. Många engagemang naturligtvis, jagmåste juha,jag måste

ju dels ha kunskapen ocfu och ha satt mig in i, så att jagförstår att det här inte ärbra.

Och sen måste man ju också ha eru en moral, en etik, som man liksom prövar - vad är

bra och vad är dåligt, vä, och vad ska en människa stå ut med? Yad,vad, vilk.. vilka

missförhållanden ska vi slå oss till ro med och ... .

E: Vilken kunskap är grunden för ditt engagemang och vilken etik ligger i ditt

enga gemang? Grundstenar?

I: Kunskapen, kunskapen kommer ju från mitt yrke eller från det är ett intresse som

har lärt -ig till ett yrke och som jag då utvecklatpä, i skolor och yrkesliv ganska lange.

Men det blir väl också en/ en ganska hög (ohörbart ord) det här och det förpliktar just

att jaghar det. Den (ohörbart ord) som förpliktar mig i att sätta mig in i aktuella

forslag, för att pröva, pröva dessa ... Det ser, det ser jag som ett ansvar när marl när

man är arkitekt, så har man ett visst ansvar för att det är ens avdelning, så att säga, att

se till att det absolut inte får gå sämre för miljön. På samma sätt som en läkare , du

måste ju reagera om du ...

Med ställningstagandet mot ett hot konstituerar Ivan sin aktörroll som en bevarare

och fyller den med symboliska färdigheter för agerandet på scenen. Det är den "rätta

kunskapen" om problematiken som övertygar honom om att Norra länkens

dragning genom Bellevueparken medför oacceptabelt stora skador på parkens

värden. Genom att spegla kunskapen i sin moral och etik blir han medveten och
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reflekterar över sin egen roll och pliktkänslan som uppstår driver honom in i
bevarandekampen.

Kunskapen och plikten är intimt sammanbundna med yrkespositionen och föder

en vilja att föra ut fakta om problematiken till allmänheten så att dom också kan

förstå. AlIa som har kunskap måste använda den till att medvetandegöra andra,

menar Ivan. Kunskap får därmed en stark symbolisk laddning i strukturerandet av

social ordning. I denna ordning befinner sig grupper som har kunskapen i en

överordnad position och grupper som saknar den i en underordnad. Relationen

mellan grupperna består av att den ena gruppen vet bäst och 1är ut kunskapen till
den omedvetna gruppen. Trädadoptörerna kan ses som den grupp som har

kunskapen och kampanjen med adoptionerna har en symbolisk innebörd av

utlärande.

24



UTANDE DISKUSS

4.1. EN MANIFESTATION

Kampanjen med trädadoptioner i Bellevueparken var bland annat arrangerad av

Förbundet för Ekoparken. Jag viIl påstå att det var ett sätt för organisationen att

manifestera sin syn på natur- och kulturvärden i Ekoparken. Det är nog knappast ett

kontroversiellt påstående. Arrangrirerna själva utropade aktionen till en symbolisk

handling i almstridens anda. Just den nära jämförelsen med almstriderU detta

traditionsmanuskript ("Läget åir identiskt")31,har använts av Förbundet för

Ekoparken för att förmedla trädadoptionens symboliska betydelser.

Trädadoptörerna förmedlar budskapet och riktar det til alla slags åskådare.

Men även förbundets egen syn på parkens våirden och bevarandekampens

arbetssättet har utgjort mönster som adoptörerna i stor utsträckning föIjer. Det

framgår av överensstämmelsen mellan de båda parternas beskrivningar. De

drivande personerna i förbundet får då stort inllytande och har möjlighet att styra

bevarandearbetets inriktning

Både de intervjuade och Förbundet för Ekoparken framstälIer en bild av den gode

miljöaktivisten som den personligt ansvarstagande, forutom de kultur- och

naturvärden som behöver skyddas och bevaras. Möjligheten de pekar ut for en

individ att kunna ta ansvar ligger framför allt i kunskapen om vilka Ekoparkens

värden är,vadhoten består i och hur bevarandearbetet bäst utförs. Med hjälp av

bilden förklarar de att med innehavet av derura kunskap kan miljöaktivisten

reflektera över sig själv och den aktuella situationen samt fatta medvetna beslut om

vilka handlingar som lämpar sig bäst.

För en människa utan kunskapen finns alltså få möjligheter att ta ansvar och än

mindre veta bästa sättet att agera. Kanske har en sådan människa till och med

svårigheter att ens uppfatta existensen av ett miljöproblem. Genom en

miljöbevarande aktion som trädadoptionerna kan både kunskapen och

medvetenheten spridas till de omedvetna och okunniga. Under aktionens förlopp

uppträder miljöaktivisten i en roll som bevarare och framstår i ljuset av exploatören

som den gode.
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4.3. VISIONEN OM FRAMTIDEN

Berättelsen om Ekoparken ingår i en annan berättelse om det hållbara

kretsloppssamhället. Det framgår bland annat av det forskningsprogram denna

studie och uppsats ingår i. Programmet stöds av Agend az1,/Mil1öfonden i
Stockholm och söker svaret päfräganom det är möjligt att uppnå balans mellan stad

och natur3z. Administratörer och skapare av progranunet är Förbundet fcir

Ekoparken. De ger förslag till uppsatsämnen för intresserade och flera av förslagen

berör en långsiktigt hållbar och ekologiskt bärkr#tig utveckling.ss

Rubriken på forskningsprogrammet, "Stad och natur i balans - exemplet

Ekoparkert" , pekar ut en vision som är en del av id6n med kretsloppssamhallet. Den

kan liknas vid drömmen om folkhemmet på 1930-taletu. Liksom folkhemmet utlovar

kretsloppssamhället den slutgiltiga lösningen på det största av samhåillsproblemen.

Folkhemmet skulle bland annat undanroja fattigdom, dödliga folksjukdomar och

arbetslöshet för all framtid med ett välfärdssamhälle som innefattade ett helt svenskt

folk.3s Men med dessa goda ansatser följde tyvärr också en likriktning av människors

sätt att leva och uppfatta sig själva och omvärlden. Den nya medelklassen blev

mallen for det normala levnadssätte! där skolning, flit och viljan att göra rätt för sig

var självklara ingredienser. Samhallsplanerare, arkitekter och politiska aktörer

samverkade i en strävan att forma ett svenskt folk där alla skulle bilda en kulturellt

och socialt homogen svenskhet.

Drömmen var att Sverige skulle bli en nation av välutbildade medborgare.

Kunskapen skulle ge alla förmågan att delta i den demokratiska processen som var

tänkt att garantera jämlikheten. Folkbildningen fick i uppdrag att förankra

värderingarna om jämlikhet hos folket. Förutom den ordinarie skolgången var det

tänkt att bland annat studiecirklar skulle ansvara för undervisandet. I lärarpositionen

fanns den akademiskt utbildade samhällsgruppen och i elevpositionen fanns den

motsatta gruppen; de akademiskt outbildade. I "klassrummet" möttes representanter

for de båda grupperna och de upprättade en relation som liknar den mellan

trädadoptörerna och Förbundet för Ekoparken å ena sidan och den miljöomedvetna

publiken å den andra. I båda fallen ger guppen som innehar den "rätta,, kunskapen

sig själv i uppdrag att Iära de okunniga och omedvetna.
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Iklädda sina aktörroller manifesterar adoptörerna och Förbundet för Ekoparken

genom aktionen i Bellevueparken drömmen om att göra Stockholm till ett

kretsloppssamhälle, en stad fylld av miljömedvetna och miljöansvarstagande

medborgare. Visserligen förutsätter mänsklig överlevnad att alla människor på

jorden rättar sig efter en bärkraftig ekologisk utveckling, men de båda grupperna

inriktar sig på att arbeta for det stora genom det 1i11a. I kraft av ett levande exempel

som "stad och natur i balans" ska Stockholm påverka andra städer att följa efter.

Stockholmarnas miljövänliga levnadssätt ska undanröja de farliga miljöhoten och

garantera en framtida mänsklig fortlevnad.

Formerna för en miljövänlig livsstil ska framför allt konstrueras utifrån natur- och

kulfurvetenskaplig kunskap. Det är denna kunskap som avgör vad som är "rät('
respektive "fel" sättatt leva pä, f.ör lever stockholmarna pä"f.el" sätt säger

kunskapen att massdöd väntar. Ramarna blir genom vetenskapen tydliga liksom

konsekvenser av överträdelser. Därmed faller sig även rollfördelningen nafurlig.

Natur- och kulturvetenskapligt bildade människor har dels ansvar för att värna och

vårda miljön, men också för att visa dess värden för mtinniskor utan sådan bildning.

Det är snudd på omöjligt att argumentera emot den på natur- och

kulturvetenskapen grundade analysen av orsakerna till miljöhoten och

nödvändigheten av ett kretsloppssamhälle. Men som samhällsplanerande etnolog

tycker jag att Wå lärdomar från folkhemsprojektet är viktiga att ta till sig. Den ena är

att strävan efter ett socialt och kulturellt homogent samhälle skapar en alltför strikt

norm/ som drabbar awikande människor mycket hårt. Därför är det viktigt att låta

människorbyggamånga och olika kretsloppssamhällen och inse att aIla kan vara lika

"tätf' . Den andra Iärdomen är att akademiska kunskaper visserligen är bra och

användbara men de har inte förmågan att klara ut problemen på egen hand eller

vara i dominerande position. Vetenskap är varken bättre eller större än andra former

av miinsklig "kunskap".Bara tillsammans och i samklang med bland andra andliga,

känslomässiga och vardagspraktiska erfarenheter och insikter kan vetenskapen bidra

till byggandet av långsiktigt hållbara samhällen.
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OTRYCKTA XIT,T,ON

Intervjuer

Alla intervjuade står under pseudonym

Namn: Lena
Kön: kvinna
Intervjudatum: 19 novernber 1997

Intervjuns längd: 90 minuter
Intervjun utftird av ftirfattaren.

Namn: Josefin
Kön: Kvinna
Intervjudatum: 10 november 1997

Intervjuns liingd: 80 minuter
Intervjun utförd av ftirfattaren.

Namn: Astrid
(§1; l(yinnl
Intervjudatum: 14 november 1997

Intervjulängd: 75 minuter
Intervjun utförd av ftirfattaren.

Namn: Pernilla
Kön: Kvinna
Intervjudatum: 20 november l99l
Intervjulängd: 90 minuter
Intervjun utförd av ft)rfattaren.

Namn: Anton
Kön: Man
Intervjudatum: 17 november 1997
Intervjul2ingd: 75 minuter
Intervjun utftird av ftirfattaren.

Namn: Mårten
Kön: Man
Intervjudatum: 25 november 1997

Intervjuliingd: 80 minuter
Intervjun utft)rd av ftirfattaren.

Namn: Ivan
Kön: Man
Intervjudatum: 4 november 1997

Intervjulängd: 1 00 minuter
Intervjun utftird av forfattaren.

Anteckningar från föreläsningar

Föreläsare: Henrik Waldenström
Tema: Inledande och allmänorienterande föreläsning
Datum: 20 oktober 1997
Plats : Idrottshögskolan
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Föreläsare: Lars Sundström
Tema: Lagen om Nationalstadsparken
Datum: 22 oktober 1997
Plats : Idrottshögskolan

Observationer

971225, kl 8.30 - 10.30, Bellevueparken

Internet

Dagens Nyheter. 970909, s D07. Trädadoption mot Dennisled. Stencil

http:l/www2.passagen.se/tvs/itslusslbbbb_lm.htm : Faktaruta om almsffiden. Stencil

Förbundet ftir Ekoparken. 1991. Väma - Vårda - Visa. Program ftir Ekoparken. Stencil

Förbundet för Ekoparken. 1997, Letar Du efter uppsatsämne! Vi erbjuder studenter att delta i
forskningsprogrammet Stad och natur i balans - exemplet Ekoparken. Stencil.
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