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Förbundet för Ekoparken
(43 samverkande organisationer
i Stor-Stockholm)

Stockholm den 16 september 1996

Till
regeringen

Ang. regeringens ansvar för nationalstadsparken och kulturhuvudstadsåret

Förbundet för Ekoparken består av 43 samverkande organisationer med mer än
200.000 medlemmar. Vår högsta önskan är att som ideellt arbetande folkrörelse få
medverka till att nationalstadsparken och kulturhuvudstadsåret utvecklas i positiv
riktning.

Dessvärre ser vi risker för att utvecklingen kan skena iväg i en helt annan riktning
med ett fiaskoartat scenario för båda företeelserna. Det blir regeringens beslut som
kommer avgöra vilken händelseutveckling som blir verklighet. Vi menar bl.a. att det
är utomordentligt viktigt att regeringen nu verkligen fullföljer miljöprövningen av
Norra länken som sammansatt system så som Stockholms stad önskat.

Vår oro delas av många och har uttryckts i flera debattartiklar nyligen. Med hänsyn
till Er arbetsbörda har vi full förståelse för att det kan vara svårt att få tid att sätta Er
in i denna situation. Vi vill i alla fall underlätta för Er att göra det genom bifogade
kopior på artiklar.

Med vänlig hälsning

Marianne Lundberg
Förbu ndssekreterare

Adress: Bergshamra all6 35, 17O 74 Solna, tel 85 14 61
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, Kulturhuvudstaden
riskerar attbli fiasko

DAGBLADET o Onsdageu den 4 september 1996 49/42
skälen till denna brådska är den
tuuga trafiken frän Värtaham-
nen (som säkert måste stängas
för det tickande hotet från olje-
trafiken genom världens vack-
raste skärgård) och den kom-
mandg 6xfiten från Österleden
(som troligen aldrig kommer an
byggas: den gör för liten trafik-
trytta försina enorma kostnader).

De akuta hoten för övrigt
kommer från bebyggelseplaner -
ett trettiotal projekt kantar nu
nationalsudsparkens gränser.
Iångst har planeraa på ett
fysikcentrum för universitetet
och KTH vid Albano fsmmil;
&ir återstår bara regeringens
överprövning av detaljplanen.
Byggnaden, formad av den dans-
ke arkitekteu Henning Larsen,
blir zro meter lång och 25 meter
hög och bildar en bred, oge-
nomtriinglig fond för utsitteu
från pelousen i llaga, som var
titnkt att ge en illusion av natu-
rens oändlighet. En restaurering
av Albanobergens grönska kun-
de återskapa denna Brunnsviks-
parkens låingdaxel. IVtren veten-
skapssamhället hllller på sitt, allt
tal omekologiska, historiska och
humanistiska hiinsyu gäller inte
det egna snmhället, bara andras.

HOTEN MOT nationalstads-
parken är djupt nedslående. De

t hotar att göra det stora beslutet,I den stora visionen till ett fiasko.
Men detta fiasko skall nu också
bredas ut för våirldens ögon.
Inom ledningen för kulturhu-

-vudstadsåret 1998 satsar man på
-'att visa Stockholm som eD stor-

stad i naturetr, ett centrum i
balans med sina ekologiska för-
utsåittningar. I.{ationalstadspar-
ken är ett trumfkort, en demon-
stration av ett långsiktigt urbaut
tänkrnd6. Vad våra giister får se

blir emellertid en sönderskjuten
Bellevuepark där månghundra-
åriga ståtliga lindar fällts och diir
man istiillet giuter ett betong-
däck som man tror skall båira en
uy vegetation - uågon gång. Ef-
ter passagetr av detta katastrof-
omräde kan de från tlaga blicka
mot ett sprängt Albanoberg som
just skall döljas av en jättekuliss
och en sargad stranrllinie dfu
Roslapvägen letar sig under jord
och där avgastorn reser sig över
landskapets siluett. För dem är
det kanske inte stads- och park-
bilden som skadas viirst. Det är
trovärdigheteo i anspråket "kul-
turhuvudstad" som är ta knäc-
ken.

LEXXTRT HOTfl

protossor, ld generaldirehör för Stalens
planverk

O Riksdagens beslut att för all
framtid s§dda Stockholms än-
nu obeblggda naturområden i
norr och öster som en national-
stadspark var ett stort beslut. Det

var stort i den meningen att
mängdeu av tekniska och eko-
nomiska delintressen fick vika
för en helhetstanke, en vision
med stark medborgerlig förank-
ring. Visionen hade många meo
samstämm iga innebörder: s§d-
det av en vetenskapligt rrnik fle6
och fauna vid storstadens knuta r,

s§ddet av en rik och vacker
rekreationsmiljö liitt att nå för
stadens invånare och gäster, och
s§ddet av kulrurmiljöer, älska-
de i sig men ocksä för deras plats
i traditionen, musik, konst, lyrik
och prosa. Bakom beslutet fanns
silkert också en reålistisk mark-
nadsbeömning: StockhoLns
dragningskraft på företagseta-
blering, som mötesplats och som
turistort kommer i allt högre
grad attbetiDgas av att staden ffu
behålla sin öppna, ftiska karak-
tiir med fria marker och vatten
inom räckvidd på lunchrasten.

BESLUTET VAR också ett be-
slut "i stort". lnnebörden var så
sjäfuklar - hit men inte längre får
staden gå! - att detaljregler kun-
de vånta och få växa fram i pla-
neringen av områdets fortsatta
ussskling. Dock innebar riks-
dagsbeslutet en skiirpning av det
hittills eåilande s§ddet av riks-
intressen: skyddet var ovillkor-
ligt, kunde inte vägas mot mot-
ståendp exploateringsintressen.

Beslutet om nationalstädspar-
ken har väckt internationellt
intresse och beundran. Europa
It{ostra, den stora organisationen
förskyddet av Europas kulturarv
var eD stark tillskyndare av be-
slutet. The Gardeu History
Society, eu internatioDell organi-
sation för forskning kring och
s§dd av historiska parker, har
ryligeD skrivit till statsministern
och oroat sig för att det möus-
tergilla beslutet inte efterlevs
med tillräckligt allvar.

DENI.IA ORO måste nu, tyvärq,
delas av alla oss som enskilt eller
i ideella organisationer engage-
rat oss i deu stora visionen om
nationalstadsparken. Regering-
ens uppdrag till länsstyrelseu att
samordua de stora markägarndl-
parken - Stockholms och Solna
kommuner, staten och kungen -
resulterade i en kraftlös rapport
diir planeringen av parken får bli
delar i de båda stiidernas över-
siktsplaner. Skötsel och utveck-
ling överlåts till markägarna utan
insyn från intressenterna bland
medborgare, vetenskap och kul-
turorgao. Avsaknaden av en
samlad och kraft full motpart har
tlint hoppet hos alla dem som vill
knapra parken i kanten, utnyttja
dess enastående skönhet som ut-
sill och friareal och som lättex-
ploaterad mark. Värst av dessa
suyltare iir Stockholms stad själv
som ogenerat producerar detalj-
pla:rer förbebyggelse och trafik-
anläggningar innanfö1' de gråin-
ser för parken som tydligt redo-
visas i riksdagsbeslutet. Mats
Hult} och Carl Cederschiöld, av
långvarig makt stendöva för
människors oro och 6ysskningar,
har kommit att betrakB uatio.
nalstadsparten som en störning,
ett otillb<irligt intrång i den kom-
munala beslutskompetensen.

Ett nytt stadsbyggnadsborgar-
råd, utsett för sin politiska med-
görlighet, verkställer nedsåg-
ningen av parkens stolta tanke.

DET STÖRSTA hotet mot na-
tionalstadsparken .. 

iir självklart
Dennispaketets Osterled och
ss116 län k. Detaljplanerbar utan
häusyn till riksdagsbeslutets in-
nebörd eller till en på.L6rjad men
av komnrunen 

"r6.u1sa 
miljö-

prövning månglats igeuom full-
miiktige och låinsstyrelse (diir
Adelsohn som alltid lydigt ståil-
ler sig på kommunens sida). Om
nu inte regeringen eller rege-
ringsrätten ingriper är det snart
fritt fram att borra och spränga
i Ropsten, Hjorthagen, Lill-Jans-
skogen, Albano, Frescati och
Bellevue för tunnlar, arbets-
tunnlar, påfarter, betalstationer
och vädringstorn. De fråmsta
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Landskapet överordnat kulturvärde J"O
to/, _ tt

Nationalstadsparken blir ett miljöfiasko om inte regeringen omprövar planerna för Norra länken
OKommer nåtionalstadsparken
att bli ett miljöfiasko? Svaret på
den frågm beror av hur rege-
riogen hånterår överklagade
och prejudicerande detaljpla-

r för l.,lorra länken och Fysit-'! .ntmm §amt regeringsrätte$
dom vad beträffar plarctr att
bygga Norra lånken genom

rToatalsparken Bellevue, allt
"'id södra BrumsYiken.

Skyddet för natioDalstadsptr-
\-en tu stårkt så som det är for-

Vår utgångspunkt har varit att
söka analysera vad som är na-
tionalstadsparkens mest grund-
läggande kulturvärden. Analy-
sen resultertr i att kulturYärde-
na i allt våsndigt är sprmgna
ur landskapet med dess. osed-
vanliga kvaliteter. Naturen och
kulturen är htitrlt sarlmNåv-
da. Iåndskapet och lmdskaps-
bllden är det historiska land-
skapets mest grundläggande
kultuiltuden, och dämed över-
ordnade andra kulturvärden.

En central kvalitet i land-
skapsbilden itrom hela mtional-
stadsparketr är kånslm av att ha
lämnat staden bakom sig, med
Bellmam ord i epistel 33 vid
överfaten till Djurgården:
"Stofta stad! / Jag Du glad / för-
glömmer ditt prä1, / ditt bullel
lam och skräI, / dim slott och
tom. / Movitz. blås i ditt hom!

Ska denna kvalitet upprätt-
håll§, och helst st&ks, måste
eventuella tilltommande hus
och mlåggningil i fikg, fom,
höjd eh placering underordm
sig landskapets fomspråt med
dess m fomde av skog, dal-
stråk, vattenspeglil, våtmarker,
höjder, åsu och berg.

För vrje delomåde inom
parken är det nödYändigt att gö-
ra en mer ingående konkretis-
ring vari dessa lmdskapsvärden
består. I det aktuella området
fim det minst tre strategista
värden.

ont rÖnstn betingas av att
Stockholn ha den ovanliga
€genskapen att vara en stad som
börjar med en skarp stadsgråtrs
på nordsidan. Stenstades kom-
pakta kvarter möter oss vid Ros-
lagstull och Norrtull. Innanför
dem gräns liggsr staden, utatr-
för landet.

Det mdra ligger i värdeenhe-
ten Haga-Brunnsviken med de
engelska pukema som värde-
bas. Den sträcker sig ända fram
till stadsgränsen vid Norrtull-
Roslagstull och inkluderar bl a
Frescati och Albano med dess
itrrming av bergetr vid Lill-
Jansskogen och Roslagstull.
Den engelska parkens id€histo-
riska fundament är här av sär-
skild vi-kt för förståel sen av land-
skapets kulturvärdeo.

De! tredje v,trdet är Norra
Djurgården med en väsentligen
intåkt landskapsstruktur från
dess jaktparkstid. De två seua-
re enheterDas värde har också
utpekats av organisationen Eu-
ropa l.{ostra som värnar Euro-
pas kulturarv

Norra länken (med sina av-

Sastom och tuonelmynilngar
vid Roslagstull och Frescati)
och den föreslagm fometr för
Fysikcentrum (med sin volym
om tre hötorgshus vid stHra
Brunnsviken) underodnar sig
inte desia landskapsvtudeo. Det
är därför de skadr det historis-
ka landskapet.

Som nåmdes tnledniqsvis
skm fortfarude adekvata of-
ficiella, sakkmigt och öppet
diskuterade värdebeskrivning-
il ry det histodska landskapets
kultuntuden. Det år dilrför m-
mtutdngsilrt att regeringen
hittills icke remitterat ärendena
ttll de stadiga expertmyndighe-
tema inom natur och kultur
(fråmt mturvårdserket Gh
rikffitikmrieämbetet).

Man fär innerligt hoppas att
re geringens beredning omf attar
en grundlig prövring utifrån
lagtexten. Detta är s&skilt vik-
tigt då det handlar om prcjekt
som staten sjäh hil knytniryar
till. Caesars hustru får inte ens
misstitnkas !

NÄR DET GÅILER Demis
leder hu vi dessutom ett Yåg-
verk sm för att fä igenoE sina
projell agertr manipulativt. Så
hil man tex redan etablerat
byggarbetsplatser för l\lorm län-
kens ilbetstunnlar trots rege-
ringens beredning och rege-
ringsråttens prövnlng av planen
att b),gga Norrä lånten genom
Belleweprken. Detta skårper
vikten ry att berednlngen görs
med oklanderlig integritet ch
kvalitet.

Vår nuvarmde regering iir i
d€tta areende oprövad. Den
skulle begÅ ett historiskt miss-
tag om den nu hte sökte vetrda
det hotande fiaskot för såväl
parken som kulturhuvudstads-
året till en seger för natu och
kultur och för svensk miljöpou-
tik. Det är getrom handling Gö-
ran Perssons ord från parti-
kongressen prövas: 'Tag vili att
Sverige ska bli först i Eurcpa
med att systematiskt bygga ett
ekologiskt uthålligt samhäile.
Jag vill att det ska bli svensk so-
cialdemokratis nästa stora pro-
jekt." Ta det första sleget Du. I
Ekoparken.

DfsIRfE EDilAR

chel Naluriistoriska riksmuset
POXTU§ CNAIE

f d museidirektör Nationalmu*um

uöRI HAt TEBDT

i d stadsantikvarie i Stockhoim

PEITR SCHAI{TZ

doktor i medicinsk veteoskap

mulemt i ttrtslparagmfen
turresurslagen:

i na-

O6rådet Uldksdd-tlag&
Bt:urrNite!-Djugårde! & 6
Mtionalshdlps*. Itrom @ B-
tiooaldådspdk ffu !y bebyBgelrc

och n]"a ånlro6lDgs to@ dll

eDdast om det tao ske uh intrlDg
i paruaodstap eller naturDiliö
och uhn aft det historisks la!d-
skapel§ MN- @h kulnEärdqi
aivrjgt stadas.

lvbn lagen förutsätter att det
historiska landskapets kultu-
värden är kända och dellnim-
de i detr efterföliande planpro-
cessen. Plmer för exploateriDg-
är tas emellertid fram utan dea-
na analys. Det ?ir dåh, i tilEmp
ningen av lagen, som svagheten
sitter. Iånsstyrelsen har påpe-
kat till regeringen att det fitrtr§
brister i beskivningm ry tul-
turvårdena (Rapport 1996:).

'let & att den nöjer sig Ecd
-1, rotidigt som den fdtstål-

-er plmer för flera stora €xpb
ateringsprcjelt. Probleret be-
lyses också av att stadsb)€g-
nadsnämnden i Stockholn har
stoppat ett förslag till översitls
plm för oruådet kring södm
Brun.osvilen på grund av ds

ist på tmvårdighet och påpe-
\ -dt att "förslaget måste kom-

pletteras med utförligare be-
skriYdngil av kultunärdena"-
Så ha limu ej skett. Smtidi8t
menar en represeDtant för
Stadsmuseet, som ansvarar för
kultumiljöbeskriydngil åt
staden. att museet "sakna
egentlig kompetens trär det gål-
ler växtlighet och parkhistc
ria'(DN /995).

DESTO MER ANGELÅGEN
är en offentlig belysning av det
historiska Iandskapets kultur-
värden. Begreppet "historiskt
läDdskap" ir hämtat från Unes-
cos 'heritage landscape" vars
definition ir:

forDrde i etr koBbiution ry mån-
dstans fth Mturcor aröete. vil'
la illu&E emhålkutucktiÄ8-
ea o6h ..mhnlkblldnhg.r t tideo
ochtlrlt@t@äsDbeuppoått
§ialt ertåldå vådeu I olita t6-
rttoriella oil.åer beEnde pä tE-
dltiore., kuskap, dbldoilgar i
ItErära eler koa[ådiga albe-
letr eiler d grud d hisorista
håndelser sd hu å8t rum där.

Ett försök till en modell med
en tidsmässig indelning av Da-
tionrlstadsparkens kultunär-
den ges i vidstående figur.

EFTER ISTIDEN håver sig m-
tudandskapet ur havet ch m-
der förhistorist tid och medel-
tid mdlas delravdet tillett
odlingslandskap. Spår f rån den-
na tld i form av fomtlds bytom-
ter och odlingsytor fims kvr
en i dag.

Ett nltt sått att brukå Mketr
intråder under rsoo-talet då den
förstajaktparken anläggs av JG
hal III på ValdemarsöE. Under
r6oetalet utvidgas den av Kal
XI till hela Södra och lt{orra
Djurgården. Under sm år-
hmdrade anlägger Jacob De Ia
Gardie en barockpark och ett
slott vld Jakobsdal, senare döpt
till Ulriksdal. Så komer rToo-
talet &bdet gustaviaDska part-
projektet vid Brumsviken med
de engelska pdkerna llaga, Bel-
levue, Frescati och Tivoli. Un-
der loppet aY tre århundraden
har ett kungligt parklandskap
vuit fram alldeles nåra staden.

Knutna till detta finos olika
dimensioner som utvecklas ef-

terhand. De htrinte tidsordnåts
men löper genom de olika tids-
skiktenoch flols bam delvisbe-
skrivm:

a jakt, rekreation, fr'rluJtsliv,
idrctt

. folkliv
a litteratur, bildkonst
O musik, teater, opera, dans
. botanik, experimeatalfåilt

för jordbruket, skogsvfud
a koloniträdgårdil
a mötesplats, bl a för arbetar-

rörelsen
a militärt exercisolrråde
a filuftsmuseun, Skansen
. friluftsgravar
a a*ttektur, landskapsa*i-

tektur
a institutionsbältet
a naturskola, mm.
Dessa värden ligger som en

grod för den länga "kultur-
kåmF' som bröt ut r99o kring
begreppen Ekoparken och
Gustavianska pilken. De iir ut-
tryck för olika fomer av bel-
hetssyn och myutades av den
omlattande miljödrelse som
engagerade sig för parkens be-
vtrande. "Ekoparken", som in-
nefatttr hela nationalstadspe-
ken, knöt an till områdets bic
logiska och kulturhistoriska
värdea, och spegltr smtidens
intresse för ekologi. "Gustfli
mska puken" står för
Flaga-Brunnsvilen-Ulriksdals-
oDrå(ht som utrder den gBta-
vieska tiden våvdes srmman
till en enhet genom kulturytt-
ringar som parkkonst, teater,
opera. dans och arkitektur

Deo redovisnilg som rege-
riagen r99r begärde från Stock-
holms och Solna kommun led-

de till att fler begrepp knöts till
laldskapet. Ekologemas utred-
nitrB av naturvårdeN itrtresn
lyfte fram begrcppet biolos§
mångfald som blev högaktue[t
genom Riokotrferensen 1992.
Inventeringar aY flora och fau-
na jämlördes med den tråtionel-
la listatr för utrotningshotade
och hilnsynskrävande arter. Det
visade att parken ålr lokal för ett
stort mtal listade ilter. För pär-
ken medförde det en indehing
i tre s k biologiskakåmomåden
(pä Stidra och Norra Djugår-
den samt Ulriksdal) och dår-
emellan spridningsvägar. Kiim-
områden definieras som "ett
stöne smanhäugande natur-
omåde av hög kvaUtet, med en
mångfald av biotoper, ett ril(
växt- och djurliv samt ett fu-
gerande ekosystem".

KAMPEN FÖR PARKEN
krönsmed fra.mgång genom re-
geringens proposition och riks-
dagens eDhillliga beslut den 7
december 1994: nationalstade
pilken tu etl faktum.

Kring dema måogfald avkul-
turyttringar kråvs en problem-
tisering. Vilka samband och be-
roendeförhållanden fims mel-
lan kulturvärdena? Kan enskil-
da kultuminnen sättas in i ett
större kultumiljösm-
hatrg? Vilka imateriella di-
mensiotrer (tantar, intentiocr,
id6er mm) åk knutM till mtu-
ren i sig euer till materiella kul-
turdimensioner i form av beva-
rade fysiska liimningar? Kan
värdena över-. under- och si-
doordnas i förhållande titl vil-
andra?
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botanik, exp€rimentfält lör jordbruk, skogsvård

jakt, rekreation, friluftsliv, idrott

litteratur, bildkonst

mötesplats

lrilufismuseum, Skansen

akritektur, trädgårdsarkitektur

ffi.',
naturskola

KultrlYådcn. Försök till modell med tidsmässig indelning av nationalstadsparkens värden.
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