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Stora parker aktuella i hela världen 
 
av Richard Murray 

 

Den 2-4 september ordnade Förbundet för Ekoparken och WWF en konferens på Naturhistoriska 

riksmuseet om stora parker i stora städer. Den samlade deltagare från hela världen, 27 länder från 

sex kontinenter. I Iran såväl som i Colombia, USA och Tyskland arbetas det med att skapa och 

utveckla stora parker i eller i nära anslutning till stora städer. Det är inte nationalparker, som är 

orörd natur och som ligger långt från bebyggelse. Det är inte stadsparker som Humlegården i 

Stockholm eller Trädgårdsföreningen i Göteborg. Utan det är landskapsparker, ett begrepp som 

börjat användas – stora, sammanhängande, övervägande gröna/delvis blå områden i stora städer 

eller storstadsregioner, med inslag av bebyggelse, vägar och järnvägar. I södra Europa finns 

sammanslutningen Fedenatur, som organiserar vad de kallar ”peri-urban parks”. 

                                        

Det omfattande konferensprogrammet bestod av föreläsningar i plenum, valbara föreläsningar och                                   

panelsamtal. Foto: Michael Karlsson. 
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Ta ett helhetsgrepp på den urbana grönskan  

Den här sortens parker består av mycket varierande marker eftersom de är starkt påverkade av 

mänsklig aktivitet. Det kan finnas relativt opåverkade och vilda partier. Andra delar består av 

regelrätta stadsparker eller anlagda, större engelska parker. Men det finns också ren ruderatmark och 

impediment, mark, som en av föredragshållarna, Peter Clark, nu fokuserar sin forskning på. Han 

talade om det grönas historia i städer och är nu intresserad av att studera, vad han kallar, 

”wasteland”, mark som blivit över. 

Områden som dessa är ibland skyddade, ibland inte alls, de har bara råkat bli obebyggda. Det kan 

vara gamla jaktparker, militära övningsfält, övergivna fabriksområden, deponier för sopor, 

svårbebyggda områden som berg och sumpmarker. Knyter man ihop stora sådana områden så får 

man med vanliga stadsparker, villaträdgårdar, kyrkogårdar, lekparker, boulevarder m.m. Man kan se 

stora parker som ett försök att ta ett helhetsgrepp på den urbana grönskan och ställa frågan: vad har 

den för värde, trots att det inte är ”Guds rena natur”? 

Intresserade deltagare var kungen och kronprinsessan som båda följer utvecklingen i nationalstadsparken.                                  

Foto: Germund Sellgren. 

För att fortsätta Peter Clarks historia: när städerna var små var det inte lång till naturen, då kunde 

man enkelt fotvandra ut ur staden till närmaste skog eller betesmark. Men när städerna växte gick 

inte behovet av natur, frisk luft, avkoppling, bärplockning m.m. att uppfylla på detta vis längre. Det 

är då – i mitten av 1800-talet – som tankarna på att anlägga grönområden inne i städerna börjar 

spira. I Stockholm är de tidigaste offentliga parkerna Kungsträdgården och Humlegården, kungliga 

parker som öppnades för allmänheten redan i mitten av 1700-talet, under trycket av upplysning och 

växande folkliga krav. Men sedan dröjer det till slutet av 1800-talet innan Strömparterren och 
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Berzelii park anläggs för allmänheten. Närheten till Djurgården kunde länge kompensera för bristen 

på parker inne i staden. 

I Tyskland florerade begreppet ”Volkspark” under början av förra seklet och ledde till skapandet av 

relativt stora parker som var fyllda av olika aktiviteter. En sådan park är Rivierenhof i Antwerpen. I 

sådana parker samsades idrottsanläggningar, gungor och sandlådor, vackra grusgångar och rabatter, 

nöjesfält, ett stycke engelsk park, hästkapplöpning m.m. Idag håller man på att göra om Riverenhof 

till en naturpark – aktiviteterna förläggs till periferin, i centrum anläggs natur. 

Ett annat storstilat exempel på Volkspark är Amsterdamse Bos som anlades på 1920- och 30-talen 

med en insats av 20 000 arbetslösa. Medioker jordbruksmark i utkanten av Amsterdam 

omvandlades till park, med mycket stora inslag av natur, men också idrottsanläggningar – bl.a. för 

rodd – och en getfarm. 

Parkers betydelse för den biologiska mångfalden  

Värdet av stora grönområden i eller i anslutning till stora städer belystes övertygande av Thomas 

Elmqvist. I det stora projekt som han och andra levererat till FN – UN Ecosystem Millenium 

Assessment – framgår att grönskan i stora städer har mycket stor betydelse, dels för livet i staden 

men också, överraskande, för den biologiska mångfalden i världen överhuvudtaget. Thomas 

citerade Ban Ki-Mon, FNs generalsekreterare som sagt: “The principal message is that urban areas must 

offer better stewardship of the ecosystems on which they rely.” 

Sorgliga exempel på hur en gång storstilat anlagda parker successivt har förfallit och börjat ätas upp 

av tanklös stadsbebyggelse gavs också. Stadsparker i Brazzaville i Republiken Kongo och i staden 

Sanandaj i iranska Kurdistan har misskötts och exploaterats här och där. En betydande bov i dessa 

dramer är biltrafiken. Brett anlagda motorvägar har skurit parkerna i delar. Nu arbetar man på 

många håll i världen – i Australien såväl som i Nederländerna – på att skapa ekodukter – 

faunapassager – för att reparera skadorna och hjälpa naturen på traven. 

Afrika föreföll att vara den kontinent där parktänkandet idag ligger efter. Stora nationalparker finns 

och är man stolt över, men parkerna i städerna far ofta illa. Men också i Afrika finns ljusglimtar, 

som presenterades på konferensen. I den nigerianska staden Ibadan har en stor landskapspark 

anlagts i ett tidigare igenvuxet och otillgängligt område. Och i Beira, Moçambiques andra stad, 

planeras en stor stads- och aktivitetspark längs en flod som rinner igenom staden. 
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I panelsamtalet om framtiden för stora parker deltog (från vänster) Richard Murray, Barbara Sculczewska, Cecilia Herzog och  

Teresa Pastor. Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen var moderator. Foto: Henrik Waldenström. 

Graham Fairclough framhöll parker och grönska som en självklar del av staden, istället för fragment 

som läggs till stadsbebyggelsen. Upplevelsen av landskapet, där parker och annan grönstruktur är så 

betydelsefulla, spelar en viktig roll för människors identitet och känsla av hemhörighet. Därför är 

det självklart att det tillhör de mänskliga rättigheterna att människor i ett område ska ha inflytande 

över hur deras område, de landskap de lever i, ska förändras. Detta gäller eftersom ”landscape is an 

area as perceived by people, whose character is the result of the action & interaction of natural 

and/or human factors”, som det heter i Florence Charter, den europeiska landskapskonventionen. 

Efter presentation av ca 20 parker, däribland den för mig helt okända, 116 kvkm stora Losinij 

Ostrov national park, i utkanten av Moskva, och 20-talet uppsatser som handlade om alltifrån 

parkhistoria till design av stora parker och deras ekosystemtjänster samt en fantastisk översikt av 

moderna exempel på planering för stora landskapsparker av Julia Czerniak avslutade Richard 

Forman, ”den urbana ekologins fader” med en diskussion om vad som betyder något, stora parker 

eller gatuträd, formen på staden och den urbana regionen och formen på grönytorna. Detta gjorde 

han med stöd av jämförande analyser av olika städer, med olika parkstukturer. Analytiskt, viktigt, 

värt att forska mer om. 


