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Large Parks in Large Cities,
Stockholm, 2–5 september 2015

Omkring 150 forskare, lokalpolitiker och samhällsplanerare från 30 länder
och alla världsdelar utom Antarktis – vilket uppmärksammades! – samlades
den 2–5 september 2015 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för konferensen Large Parks in Large Cities. Den direkta orsaken till konferensen
var att manifestera att det var 20 år sedan Kungliga Nationalstadsparken
bildades. Som arrangörer stod Förbundet för ekoparken tillsammans med
Världsnaturfonden, men bakom konferensen låg ett bredare arrangörssamarbete mellan en rad organisationer och myndigheter, bland andra
Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien. Syftet var att skapa ett forum för att lyfta fram stora
urbana parker och att diskutera dess betydelse och roll i historien, nutiden
och framtiden mot bakgrund av den snabba urbantillväxten världen över.
Invigningen skedde i närvaro av kung Carl XVI Gustav och kronprinsessan Victoria, med anförande av representanter för arrangörerna samt med
en keynote-föreläsning av urbanhistorikern Peter Clark, professor emeritus
vid Helsingfors universitet. Clark påpekade att den historiska forskningen
kring stora urbana parker är relativt ny; det har länge funnits luckor i våra
kunskaper om såväl den historiska bakgrunden och tillkomsten av de stora
stadsnära parkområdena som hur storleken i sig har haft betydelse, inte
minst i relation till andra former av urbana grönområden. Här behövs en
ny diskussion om definitioner inom området för att möjliggöra historisktkomparativa studier. Stora grönytor, menar Clark, har under mycket lång tid
haft betydelsefull påverkan på städer och stadsbefolkningen även om det
finns stora variationer mellan världsstäderna. I städer som Seoul och Peking
är över en fjärdedel av stadsytan täckt av grönytor medan Kuala Lumpur och
Hong Kong återfinns på den andra sidan av skalan med endast 5 respektive
1,5 procent grönytor. Ofta har de stora parkerna formats av städernas historia
och har anor tillbaka till medeltiden eller den tidigmoderna tiden.
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Om Peter Clarks keynote under konferensens inledande dag huvudsakligen behandlade de stora stadsnära parkerna i ett historiskt perspektiv
så fortsatte konferensen under dag två och tre med keynote-föreläsningar
som i turordning behandlade nutid – Julia Czerniak, Syracuse University,
USA, och Thomas Elmqvist, SU – och parkpolitik och förutsättningar för
framtiden – Graham Fairclough, New Castle University, Storbritannien, och
Richard Forman, Harvard University, USA.
Utöver de sammantaget fem keynote-sessionerna löpte på konferensen
två parallella spår: ett vetenskapligt program och ett program med presentationer av enskilda parker. Dessutom innehöll varje konferensdag även
en postersession som delvis kopplades till parkpresentationerna. En sammanhållande länk erbjöds även genom ett par rundabordssamtal som kunde
sammanfatta de teman som behandlats under konferensen.
Variationen av sessionstyper och den sammanhållande ambitionen i endast två parallella spår och med gemensamma måltider och pauser gav konferensen en tydlig riktning framåt, såväl i forskningsläget som i möjligheten
att utveckla och dela kunskap mellan städer och forskare kring förekomsten,
användandet och skötseln av stora urbana parker. Konferensens sociala program bjöd deltagarna på bland annat en mottagning på Stockholms stadshus
genom en inbjudan från Stockholms stad samt exkursioner och möjligheter
till fågelskådning och guidning av Kungliga Nationalstadsparken.
Stockholms universitet
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