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Samverkansgruppen för Nationalstadsparken
Världsnaturfonden Ekoparken
Stockholms Universitet
Naturhistoriska Riksmuseet
Kungl Vetenskapsakademien
Juryn for iddtavling till entrder -
Nationalstadsparken

Resa sten - presentation av modeller

Ni inbjuds till visning av modeller av vinnande forslaget "Resa sten" i
iddtavlingen "Entrder utformning av information i Nationalstadsparken". Vid
tillfiillet kommer förslagsställaren Karin Tyrefors att presentera sitt arbete och
Ni kommer att fä information om stenarnas mer exakta placeringar på
respektive plats (Haga Norra, Hagaterminalen samt Frescati T-banestation),
tidplaner m. m.

Tid: Tisdag L3:e januari 1998, kl. 11.30 - 12.45

Plats: Statens Fastighetsverk, distrikt 1. Stor§rkobrinken 2

Välkomna!

Mikael Wallin
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Postadress

Box22Q67

104 22 STOCKIIOLM

Besöksadress Telefon

08 - 785 40 00 (vaxet)

08 - 785 54 04 (airero

Telefax

08 - 785 40 01 Geception)

08 - 651 28 75 (oirett)

Postgirokonto

35172-6
Hanwerkargatan 29
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S amverkansgruppen for Nationalstadsparken
Världsnaturfonden Ekoparken
Stockholms Universitet
Naturhistoriska Riksmu seet

Kungl. Vetenskapsakademien

Arbetssruppens fiirslas till inskriptionstexter till "Resa steno'.

Arbetsgruppen for text till Resa sten lämnar härmed sitt forslag till referens-
gruppen for synpunkter.

Förslaget är resultatet av fyra arbetsmöten där vi bl a kommit fram till att in-
formationen ska innehålla karta med gränserna flor Nationalstadsparken och
arealuppgifter, referenspunkter samt en del namn på platser i området. Texten
ska främst vara giltig for hela parken, d.v.s. den ska kunna användas på samt-
liga stenar. Mer lokalt beskrivande text för resp. sten/plats ska ges utrymme.

Inledningsvis arbetade vi med lopande text som främst skulle beskriva Natio-
nalstadsparkens natur- och kulturvärden kompletterat med personer och hän-
delser av betydelse. Formen övergavs då texten tenderade att bli for omfängs-
rik och "tung" att läsa. Av flera skril iir det en ambition är atthälla ned antalet
tecken. Dels vill vi ge besökaren vid en entrd av det här slaget en kort och
sammanfattande information, dels är det en kostnadsfråga och dessutom står
ett begränsat utrymme till förfogande,
Processen har lett till det textforslag Ni nu har i handen. Gruppen är övertygad
om att de generellt mycket kort hållna meningarna eller stroferna kommer att
fungera väl ihop med granitstenarna som informationsbärare. Med forslaget
vill vi väcka besökarens nyfikenhet och uppmuntra till personliga associationer
och förhållningssätt till parken.

Samverkansgruppen har tidigare beslutat att den ska fungera som referens-
grupp vid framtagandet av texten. Vi utökar referensgruppen med övriga som
har bidragit till finansieringen av tävling och genomförande.

Era synpunlter vill vi ha oss tillhanda senast torsdagen den 8:e januari *för att
hinna sammanställa materialet till arbetsgruppens möte med Karin Tyrefors
veckan därpå. Karin kommer dä att presentera en s k Dummy for texten. Den
18:e frebruari ska vi enligt tidplanen ha en f?irdig lay-out.

Trevlig läsning, God Jul och Gott Nytt fu önskar textgruppen genom

lv]/tf
Mikael Wallin * Adress se nedan
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Postadress

Box22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress Telefon

08 - 785 40 00 (vexel)

08 - 785 54 04 (oireto

Telefax

08 - 785 40 01 (reeeption)

08 - 65i 28 75 (oireto

Postgirokonto

35172-6
Hantverkargatan 29
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Jacob Cederström 1997-12-16

Arbetsgruppens forslag till

INSKRIPTIONSTEXTER TILL''RESA STEN''
Samtliga foreslagna texter avses kunna placeras på varje sten - dvs till att börja med på

de tre stenarna som ska uppföras vid Hagaterminalen, Haga Norra och Frescati.

Till dessa texter kan, i den mån lämpligt utrymme finns på en sten, ytterligare texter
tillkomma med ett innehåll som anknyter till den specifika platsen och närområdet där

stenen är placerad. Sådana helt lokala texter ska således komplettera förslaget. Arbetet
med det pågår.

Förutom texter kommer en karta över nationalstadsparken att huggas in i stenen. Karin
Tyrefors funderar också på om andra figurer av något slag ska komplettera texterna.

Kursivtext : kisanvisning

Plats lcimnasför ett namn på parlcen som ska latnna huggas in sensre.

Areal: 27 1rl,nz land och vatten
(Text i anslutning tiil l@rta) @å kartanfinns vissa namn an§vna)

Nationalstadsparken for området Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården inrättades
fu 1995 av Sveriges riksdag

Ny byggnad eller annan åtgtird fär htir ej göra intrang i park eller natur

Kunglig disposition under sekler

Ekoparken

Lika stor som Stockholms innerstad

Djurgården på 1700+alet hade två mils inhtingnad for kunglig jakt

Medeltida avelsgårdar

Konstnåirer, tonsättare och författare har fort parkens minne vidare

Vetenskap och forskning har håir sitt säte

Många regementen

Ladugårdsgtirdet - Sveriges forsta exercisfiilt
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Krogar och värdshus

Park- och trädgårdskonst

Förhistoriska boplatser och gravfiilt

Hagaparken - en av väirdens friimsta parker i engelsk romantisk stil

Baccus och Venus lever

Ett historiskt landskap

Idrottens vaggai Sverige

OS 1912 Första fotbollsmatchen
Marathon lejmil

Ljusa irngu står mot mörk barrskog

Ryttartavlingar Rodd Backhoppning

Brunnsviken Laduviken Isbladskärret Lillsjön
Djurgårdsbrunnsviken Lappkiirret Husarviken

Kungliga slott

Arkitektoniska mästerverk

Exploateringar och trafik hotar parken

Sveriges mest besökta park

Ett av Europas största bestånd av jätteekar
- livsrum for 1000-tals insektsarter

Räv, rådjur, grävling, ekorre, mård, hare, iller

Hundratals häckande filgelarter

800 sorters blommande växter

Grönlingen i Igelbäcken

Artur Hazelius' Skansen 1891

Experimentalfiiltet - vetenskaplig florsöksodling vid Frescati

l:a maj år 1890 samlades 50 000 demonstranter på Ladugårdsgtirdet
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(Namnhtnniga personer : Namnen kan placeras fritt)

Carl Mikael Bellman August Strindberg Elias Martin

Gustav III Karl )([V Johan Karl K Carl XVI Gustaf

Fredrik Magnus Piper Israel af Ström Görel Thurdin

Stenen restes år i998 av Stockholms stad, Solna stad, Statens Fastighetsverk,
Kungl Djurgårdens Förvaltning, Akademiska Hus, Ekoparksfonden WWF,
Kungl Vetenskapsakademien, Naturhistoriska Riksmusdet, Stockholms Universitet

Textförslaget har utarbetats uv en arbetsgrupp med nedanstående personer:

i Jacob Cederström, Solna sta{

Peter Lundevall, Stockholms stad,

Bj örn Sprtingare, Ståthållarrimb etet

Mikael Wallin, Leinsstyrelsen i Stockholms kin

Kerstin We sterlund, Statens Fasti ghetsverk
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