Hästkastanj
Olvon
Ginnalalönn

LÖVTRÄD
Al (Alnus glutinosa)
Alm (Ulmus glabra)
Ask (Fraxinus excelsior)
Asp (Populus tremula)
Avenbok (Carpinus betulus)
Björk (Betula pendula)
Blodlönn (AcerKYRKTOMTEN
platanoides ’Schwedlieri)
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Bok (Fagus sylvatica)
Ek (Quercus robur)
Fläder (Sambucus nigra)
Getapel (Rhamnus cathartica)
Ginnalalönn (Acer tatarica ssp. ginnala)
Gråpoppel (Populus x canescens)
Hagtorn (Crataegus monogyna)
Hägg (Prunus padus)
Häggmispel (Amelanchier spicata)
Hästkastanj (Aesculus hippocastanum)
Jolster (Salix pentandra)
Knäckepil (Salix fragilis)
Lind (Tilia x vulgaris)
Lönn (Acer platanoides)
Oxel (Sorbus intermedia)
Naverlönn (Acer campestre)
Rysk lönn (Acer tataricum)
Rönn (Sorbus aucuparia)
Sälg (Salix caprea)
Tysklönn (Acer pseudoplatanus)
Vitpil (Salix alba)
Äpple (Malus ssp)
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Raoul
Wallenbergs
hästkastanj
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”Den första segelbåten”

Al

BUSKAR
Hassel (Corylus avellana)
Olvon (Viburnum opulus)
BARRTRÄD
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Lärk (Larix decidua)
Nutkacypress (Chamaecyparis
nootkatensis)
Tall (Pinus sylvestris)
Weymouthtall (Pinus strobus)

Douglasgran

Ask
Lönn

Vitpil

Bok
Ask

Källor: Asker, Bertil. Stockholms parker.
Stockholm 1986. / Historiska landskap.
Nationalstadsparken Ulriksdal-HagaBrunnsviken-Djurgården. Stockholm 2006. /
Östermalms parkplan 2009. / Trädinventering och okulär besikting av Nobelparken.
Stockholm 2012. / www.sfv.se - 2012. Foto
(där ej annat anges) och illustrationsplan:
Hildegun Nilsson Varhelyi. Botaniska illustrationer: Britt-Marie Alvem.

Rysk lönn

N

TRÄDEN I PARKEN
Parken är på många sätt karaktäristisk för Stockholms bergsparker
genom att den tar till vara på det kuperade landskapet och har gångar
och stigar som letar sig upp till den högsta punkten. Här är karaktären
naturlik med öppen vegetation, berg i dagen och vackert växta tallar;
en vanlig naturtyp i Stockholmsområdet. I sluttningarnas mer parklika delar växer rikligt med olika typer av ädellövträd. På den östra
sidan finns till exempel ett ekbestånd med hasselbuskar som undervegetation. Längs strandpromenaden trivs al och knotiga knäckepilar
sträcker sig ut över vattnet. Här finns också fina exemplar av ginnalalönn och rysk lönn. På några platser finns mer ovanliga trädslag, såsom
flera bestånd av bok men också enstaka exemplar av nutkacypress och
weymouthtallar vilka förmodas vara rester av Skogsinstitutets arboretum. Träd som är särskilt värda att nämna är den ståtliga avenboken
vid skulpturen ”Den första segelbåten”, och ”Kärleksträdet” vid den
nordvästra entrén till parken; en ask och en alm vars stammar omslingrar varandra i en evig omfamning. Några träd är senare tillskott,
som en gråpoppel nedanför det gamla skogsinstitutet, och den hästkastanj som planterades 2012 till minne av Raoul Wallenberg.
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I slutet av Strandvägen och på gränsen till Diplomatstaden ligger Nobelparken. I parken finns ovanligt
många olika trädslag. Här kan man hitta många
svenska arter men också en del exotiska träd. Det
är resterna av ett arboretum, eller trädsamling, som
planterades på 1800-talet då Skogsinstitutet höll till i
en av byggnaderna i parken.
HISTORIK
Under medeltiden var det vi idag kallar Djurgården ett område med små byar
och ensamliggande gårdar. På den plats där Nobelparken finns låg från senmedeltiden och framåt gården Vädla. När Gustav Vasa kom till makten införlivades gården i kronans ägo och blev en kungsladugård. Under stormaktstiden
omvandlades området till kunglig jaktpark och 1733 uppfördes en hovjägmästarbostad här. När Skogsinstitutet grundades i början av 1800-talet kom den
gamla jägmästarbostaden till ny användning, och då Skogsinstitutet senare
lämnade området, strax efter förra sekelskiftet, blev området en park för allmänheten. Parken kom att kallas Nobelparken då Ferdinand Boberg fått i uppdrag att omvandla byggnaden till ett representationshus för Nobelstiftelsen.
Planerna genomfördes aldrig men i slutet av 1920-talet anlades nya gångstigar
och den stensatta strandskoningen byggdes.
NOBELPARKENS ARBORETUM
Skogsinstitutet i Stockholm grundades 1828 av hovjägmästare Israel Adolf af
Ström. Institutets mål var att utveckla skogsvetenskapen och här utbildades
också jägmästare. Skogsvårdseleverna planterade, under de år skogsskolan
fanns här ett representativt urval av trädslag i parken runt byggnaden.
PARKEN IDAG
Parken består huvudsakligen av en lägre belägen strandpromenad med tydlig
parkkaraktär och en högt belägen och bergig del med en naturlik karaktär. På
lekplatsen i strandparkens västra del finns bronsskulpturen ”Första segelbåten”
av Daniel Wretlund. Det gamla Skogsinstitutet används sedan 2011 av Israels
ambassad och därför har en del säkerhetsanordningar i form av staket, låga
stenmurar och pollare tillkommit i parken och längs med strandpromenaden.
Parken ligger inom Nationalstadsparken och de många träden och buskarna
har stor betydelse för den biologiska mångfalden i området.

Bilder (uppifrån och ned): Skogsinstitutet – 1908 (Larssons Ateljé/Stockholms stadsmuseum). Portal och grindar till Skogsinstitutet – 1908 (Larssons Ateljé/Stockholms stadsmuseum). Nobelparken –1909 (Stockholm stadsmuseum). Parken öster om
Källhagen (fotograf okänd). Lökplantering ”Röda mattan”. Strandpromenadens karaktäristiska mälarlandskap.

Nobelparken

och Skogsinstitutets arboretum

