Pampigt ”cykelmöte” vid Ekotemplet i Haga

Parkleden äntligen invigd

Det har väl skymtat mellan raderna att
detta inte varit SCS:s mest lättarbetade
cykelledsprojekt och det har naturligtvis sin förklaring. Kartan kom ju ut redan 1996 och nu är alltså leden äntligen
uppskyltad – tyvärr dock inte särskilt
funktionellt. Men invigningen var elegant och påkostad.
Text / Foto : LASSE BRYNOLF
● Invigningen i Hagaparken samlade ett 50-tal
särskilt inbjudna i ett strålande sensommarväder.
Det hela skulle förstås även vara ett press-jippo,
men endast ABC-TV dök upp. Cykel på hösten
kanske inte är tillräckligt säljande och Nationalstadsparken (NSP) har ju funnits länge.
Men invigningen blev väl i klass med våra
allra bästa, som exempelvis DALSLANDSLEDEN med paradorkester och drillickor i
Billingsfors eller SVERIGELEDEN 1988, där
Vägverket specialskyltat en rastplats ute i en
skånsk bokskog, där man bjöd 100-talet cyklister på lunch.
Bellmanssång och bandklippning
Här bjöds det musikframträdande på ”snäcka”
samt Bellmanssånger av trubaduren Bengt
Jonshult, som kunde alla 82 epistlarna utantill.
Själva invigningen ägde rum i det ståtliga Ekotemplet, alldeles utanför Haga slotts nya staket.
Victoria och Daniel var tillfrågade, men kunde
inte ställa upp och de har visst fortfarande inte
yttat in. Men det blev nog med kända ansikten ändå. Ett inspirerande invigningstal hölls av
landshövding Per Unckel, suferad av Solnas
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kommunalråd Anders Ekegren och Stockholms
starke man nansborgarrådet Sten Nordin, för
dagen omvandlad till cyklist. Bandklippningsceremonin bestod av dessa tre nämnda kring en
blomstersmyckad trehjuling.
SCS deltog med ett 10-tal blåvita funktionärer (övriga var ganska nklädda) och efter
Ekotemplet blev det cykelfärd på inlånade hyrcyklar från Stockholm stad. Men vi hade förstås
med våra egna. En liten omväg på en kilometer
via Hagatälten blev det ner till Vasaslätten, för
att överhuvudtaget komma ut på leden, som här
förvisats från strandvägen av obegripliga skäl.
Vid caféet blev det god förtäring, mer Bellmanssång och en påse användbara presenter till
var och en. Solen sken och alla var nöjda.
Länsstyrelsen, som höll i invigningen, hade i
sista stund även lyckats få fram en snygg informationsfolder med tydlig översiktskarta. Och
senare är det väl tänkt att det även skall komma
ett nytryck av den existerande PARKLEDskartan. Den nya foldern presenterar NSP och
leden på ett förtjänstfullt sätt och området är
ju helt suveränt om man räknar omväxling och
upplevelser per kilometer, och betänker att du
här kan cykla lugnt och bilfritt nära fyra mil
mitt inne i en storstad.
Allt dock inte solsken
Minnesgoda läsare kanske kommer ihåg att detta
projekt skulle ha varit avslutat redan 1996. 1993
gav SCS ut en cykelkarta över Ekoparken/NSP,
som Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF)
bekostade. KDF:s område utgör ca 70 % av
NSP. Tanken bakom var att försöka minska problemen mellan gång- och cykeltrakanter inom

området. Särskilt under vackra helgsommardagar, då det kan vara trångt på anörstråken.
Detsamma var motivet då vi 1995 började
jobba med Ekoparksleden. KDF-chefen Lars
Wohlfahrt och vi var helt överens och hans
ekonomichef Harald von Knorring var med på
mötena. Allt var klart för genomförande och
invigning hösten 1996, Stadsbyggnadskontoret
hade producerat en utmärkt karta (den som fortfarande gäller) och både vi och Knorring satt
med i denna kartkommitté.
Men nu skulle, tyvärr oss ovetande, KDFchefen Lars W gå i pension just innan starten på
slutfasen för ledbygget och nu blev det genast
andra tongångar. Inte så att man utåt var emot
något – det var fortfarande ryggdunkeri och
”fa´n va bra”, men det blev njet på hela ekonomin utan motivering. Vi trodde inte våra ögon OVAN – Solnas kommunalråd Anders
Ekegren, landshövding Per Unckel och
Stockholms finansborgarråd Sten Nordin klipper symboliskt bandet under invigningen.
OVAN TH – Några SCS-funktionärer beundrar det vackra Ekotemplet.
NEDAN TH – Länsstyrelsens projektansvariga Pernilla Nordström utrustat med
väl fungerande hyrcykel.
LÄNGST TH – Den minst sagt anonyma
ledskyltningen. Mellanbilden visar ”delningspunkten” vid norra Brunnsviken.

efter 20 års arbete med cykelleder över hela landet, hade vi aldrig mött något liknande. SCS har
aldrig behövt skriva under ett enda kontrakt, vi
hade alltid kunnat lita på folk och de har kunnat
lita på oss. Lars Wohlfahrt försökte medla några
gånger eller begripa orsaken, men misslyckades
och vi kunde bara konstatera faktum.
Samma sak fem år senare
Det var väl kring fem år senare. Miljöminister
Kjell Larsson (s) var ute och hojade i parken tillsammans med Förbundet för Ekoparken (FFE).
Och han undrade över, varför inte leden var uppmärkt. FFE vände sig då åter till oss och tyckte
att vi borde dra igång det hela på nytt. Knorring
var fortfarande kvar som KDF-chef och nu ville
vi ha ett uttryckligt löfte från honom att det hela
skulle genomföras. Och det ck vi.
KDF-administrationen hade yttat från Beckholmen till Stora Skuggan och vi drog igång

med ny detaljrekognosering och nya planeringsmöten. KDFs skyltansvarige hade bytt namn
från Janne Wahlman till Torkel Tigerskiöld,
men annars hade inget hänt – man diskuterade
exakt samma skyltfrågor och logotyper som tidigare. Vi vallade Torkel runt hela ledsystemet
och kom överens om varje skyltplacering. Alla
cykelskyltar skulle nu dessutom vara gjutna
som övriga KDF-vägvisare. Det var ett krav
trots sämre synbarhet och vi hade bara att foga
oss. Största nackdelen med detta var dock att de
kostade tio gånger så mycket, hela 1.500 kr per
styck, och de var tunga och svåra att montera.
Och Ekoparksleden ck leden inte längre heta.
”Nationalstadsparksleden” tyckte vi själva var
omöjligt att uttala och det hade troligtvis inte
heller godkänts, så vi enades om PARKLEDEN
kort och gott. Vi tog in offerter från den enda
tillverkaren i Norden, som låg i Danmark och
allt var klart för inköp – då Knorring åter backar
ut på hela ekonomin.
Vi trodde inte det var sant. Efter era månaders arbete backar man alltså ur på nytt. Vi
var beredda att svartlista hela KDF, även om vi
visste att vissa var positiva. Till historien hör
också att (s)-minister Kjell avled i cancer strax
innan och då vågade man slå till ännu en gång.
Knorring körde tydligen i samma tuffa stil med
både KDF-personal och arrendatorer, enligt utsago. Och ett par år senare var det några som
en mörk kväll spöade upp honom så rejält att
han hamnade på sjukhus och sedan kom han
aldrig tillbaka. Men så här kan man ju knappast bete sig som chef, utan stöd både uppifrån
och från sidan.
Och nu är det nästan lika segt
Och nu 2008 var det så dags igen. Länsstyrelsen hade fått ett regeringsuppdrag att synliggöra
NSP och kontaktade oss för medverkan. KDF
hade fått en ny chef som vi aldrig träffat och
FFE tyckte åter att det hela såg lovande ut.
Men efter 1.5 års ytterligare kommittéarbete,
vi har suttit med i en undergrupp, kan man nog
konstatera att det är samma KDF-motstånd som
tidigare. Fortfarande naturligtvis inte ofciellt,
det går ju inte att vara emot cykel och hälsa,
utan man försöker i stället nöta ut ”motståndaren”. Länsstyrelsen kunde man förstås inte lika
enkelt köra över som oss, men de har nog varit
nära att ge upp av utmattningsskäl och resultatet (skyltningen) är ju inte bra. Det skulle även
ha blivit en vandringsled, som fordrat ännu er
skyltar, men här har man kastat in handduken.
Det nns dessutom redan en vandringsled inom
delar av parken ”Hälsans stig”, som KDF tydligen inte haft något inytande över, och denna är
enligt utsago som ett rött skynke.
Nu vet vi inte riktigt vad som skall ske. På
väg till invigningen konstaterade vi att skyltningen inte var klar, att era av de skyltar som
satt uppe visade fel, att de ofta satt på fel sida
om cykelvägen, i korsningarna i stället för strax
innan och dessutom i klotterhöjd – man hade
uppenbarligen inte ens haft med sig en stege.
Men det värsta av allt är att skyltarna är för små,
kamoagefärgade och i höjdformat i stället för
i pilens riktning. Pilen är följaktligen mycket
liten, rastrerad och skylten tillverkad i icke reekterande material. Den syns alltså extremt
dåligt, cykelsymbolen är minimal och NSPloggan ännu mindre och det senare var ju ändå
ett huvudsyfte – att leden tydligt skulle kunna
associeras till hela parken. Nu diskuteras redan
förändringar på Länsstyrelsen, någon typ av
reextape för att få skyltarna att synas bättre.
Som skyltningen nu ser ut blir det något av en
orienteringstävlan. Om du redan vet var leden
går, kan du roa dig med att försöka upptäcka
skyltarna (något överdrivet). SCS har vid era
tillfällen påpekat vad som skulle behövas och
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TH ÖVERST – Efter invigningen vid Ekotemplet följde en kort cykeltur ner till
Café Vasaslätten.
TH NEDAN – En av Nationalstadsparkens
nya s k entréer vid Haga Norra. Även
denna färgsatt i diskret trädstamsbrunt.
Inom den markerade cirkeln hittar du
”cykelledsinformationen”.
vi har rekommenderat ansvariga att åtminstone
åka ut och titta på den närliggande Järvaleden.
Men KDF har uppenbarligen styrt hela processen och eftersom deras eget område inte lider av
dessa brister, så måste man väl anta att det hela
är avsiktligt. Särskilt med tanke på deras insats
under de gångna 15 åren.
Varför – frågar man sig
Eftersom detta inte styrts av slumpen, måste vi
fråga oss varför? Här har vi nu åter i slutändan
under lång tid suttit och petat i ledsträckningen
för fjärde eller femte gången. Kontrasten till
Järvaleds-projektet är slående. Ledsträckningen
är dock fortfarande bra, men man ville slopa
hela biten utmed stranden mot Fjäderholmarna,
man har slopat hela Blockhusudden, man ville
ha upp leden på Bergshamras genomfartsgata,
man ville ha upp leden på Lidingövägen, över
Storängsbotten och enkelriktad via täta bilgator
på Gärdet. Man ville förbjuda cykling i hela Hagaparken (man backade i sista stund, men ”bilvägen” förbi Vasaslätten och Koppartälten ck
vi inte nyttja). Man tvingade upp leden längs
Roslagsvägen på ett långt avsnitt och förbi Naturhistoriska och Universitetet ck den inte gå.
Trots allt detta är den fortfarande mycket attraktiv, men som sagt – vår tolkning måste bli att
vissa KDF-ansvariga aldrig velat ha någon led
överhuvudtaget.
Led förresten, resultatet blev ingen LED utan
tre ”RUNDOR”, man kan bara spekulera i vad
den inspirationen kommer ifrån. Men PARKLEDEN kommer den bergsäkert att heta i folkmun
i alla fall om den blir populär och det namnet
kommer SCS att föra ut i alla sammanhang.
Men vi återkommer till frågan om varför?
Man kan gissa på rent personliga skäl hos några med inytande, som att man inte kommit på
idén själva, att man inte gillar cyklister eller
möjligtvis har något emot vår förening. Men
det troligaste, åtminstone har vi inte kommit
på något bättre, är att KDF vill styra och ställa
inom sin ”eget område” och är emot NSP-begreppet som sådant. Det som gör att man nu
måste ta vissa hänsyn. Vilket i och för sig är
helkonstigt, eftersom man nästan borde vara
tacksam för allt stöd man kan få för bevarande
av ett så attraktivt exploateringsobjekt. PARKLEDEN skulle tydligt bidra till att synliggöra
NSP-området för den breda allmänheten, om
man bara kunnat associera skyltarna till detta.
Men det kan man knappast nu pga skyltarnas
utformning. Du fattar inte att PARKLEDEN
går runt hela NSP, annat än möjligtvis om du
fått tag i Länsstyrelsens folder innan, som dock
alltså presenterar tre RUNDOR.
Fler nationalstadsparker ?
NSP-begreppet var mycket i ropet, då det introducerades för 15 år sedan. Efterföljare var
på gång, bl a Trollhättans vatten- och slusslandskap mitt inne i tätorten och mitt i Göta
älv. Ett oerhört intressant område och här
passerar också en annan SCS-led, nämligen
VÄSTGÖTALEDEN. Slottsskogen/Botaniska/
Änggårdsbergen i centrala Göteborg är ett annat likvärdigt område, liksom kanske Pildammarna/Malmöhus/Ribbersborg i Malmö. Men
det har nu varit helt tyst i NSP-frågan länge.
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Och lika diskret som PARKLEDENs skyltning nu är, blev faktiskt även de s k NSP-entréerna. Dessa har inte SCS varit inblandade i
alls, men de har nämnts på mötena och vi hade
väl väntat oss något mer ”monumentalt”, för att
kunna väcka uppmärksamhet och intresse.
SCS hade också föreslagit att man skulle
skylta samman PARKLEDEN med EDSVIKSLEDEN i Sollentuna via Polishögskolan i Solna
och JÄRVALEDEN över Ulriksdalsfältet i Solna. Men det gick förstås inte. Det är ju faktiskt
smått fantastiskt att kunna cykla bilfritt ändå
från Rotebro station i norr ända in till Stockholms centrum. Det kan du nu förstås göra
ändå över de Gröna och Blå broarna, men några
hundra meter är nu oskyltade.
Tidigare var väl Stockholms kommun klart
emot NSP-skyddet, man ville gärna kunna exploatera delar av området. Nu verkar man kanske

ha svängt i frågan (tillsammans med Solna) och
kanske börjar man allmänt inse områdets unika
kvalitéer och vad dessa kan betyda i attraktionsgrad för ett storstadsområde. Även Solnas tidigare starke man, Anders Gustav, som nyligen gick
bort, gillade inte cyklister. Han lät t o m riva den
bropelare i Edsviken, från den tidigare Roslagsbanan, för att få slut på diskussionen kring en attraktiv gc-förbindelse mellan Stocksundstorp och
Skeppsgården på Danderydsidan. Nu tvingas gctraken ta en lång omväg över motorvägsbron.
Lika motiverat har det varit med en gc-broförbindelse över Ålkistan, för att man skall kunna vara
kvar på den ”Bergianska sjösidan”. Men trots
stöd för denna tanke från många håll – inget har
hänt här på 20 år, det känns verkligen fantasilöst.
Men kanske kan nu cykelvänliga kommuner få
några KDF-pampar på bättre tankar? Man kan i
alla fall hoppas.
❑

