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Syfte och Mål
Vegetationsinventeringen har tagits fram som en bilaga till 
upprustningsförslaget för Norr Mälarstrand. Bilagan är ett 
komplement till programmet men ska också kunna läsas självständigt. 
Vegetationsinventeringen syftar till att ge en bild av vilken tidsperiod 
växtmaterialet är ifrån. Detta för att kunna följa den utveckling parken har 
genomgått och för att försöka uppskatta och dokumentera vilket material 
som är ursprungligt, dvs. från tiden för anläggandet 1943-45. 

Upphovsmännen bakom parken är dåvarande stadsträdgårdsmästare Holger 
Blom och hans medarbetare Erik Glemme. Blomsterprogrammet, med 
växter ur den svenska fl oran, utformades med hjälp av landskapsarkitekten 
Walter Bauer och planteringarna vid strandkaféet och rosengården/förrådet 
ritades av dendrologen Tor Nitzelius.
 
Ritningarna 
Från den 1:a januari 1943 fi nns en plan signerad Holger Blom 
(841.193.001) som visar trädens placering samt översiktlig utformning 
av platser och stråk. Vissa perenn/strandplanterinar fi nns också med. 
En mer välritad, men mindre detaljerad, plan fi nns, från 7:e januari 
1943 där placeringen av träd skiljer sig något (se sid 9).  Placering av 
strandvegetation och buskage fi nns däremot inte med. Ingen av planerna 
har växtnamn angivna. En separat planteringsplan från 1945 visar 
höstplantering av buskage och har växtnamn (se sid 9). För sittgårdarna/
lekytan, rosengården/förrådet, strandkafét, dammen och viken, fi nns 
fl ertalet detaljritningar där perenner och buskage fi nns utritade och 
artbestämda (se sid 10-11). Från 1967 fi nns en ritning (nr. 841.212) över 
kompletterande plantering av buskar och träd, växtnamn namngivna (se sid 
12).

Bedömningsgrunder
Det kan inte fastställas att de enskilda planerna och växtlistorna från 
respektive årtal är realiserade. Det fi nns heller inte några kompletta 
växtlistor på ritningarna från början av 40-talet. Under decennierna har 
man också kompletterat med nya växter, framförallt träd, som inte fi nns 
dokumenterat på någon plan. Bedömningarna bygger därmed på fl era 
kompletterande underlag vilka är:

• Ritningar och växtlistor från 40-talet, 60-talet samt år 2003.
• Kunskap om typiska växter och idéer vid tiden för anläggandet.
• Befi ntliga växters ursprung och art.
• Befi ntliga växters bedömda ålder. Bedömning utifrån storlek, vitalitet 

och utseende i övrigt (gäller framförallt träd).
• Befi ntliga växternas placering i förhållande till planer från 40-talet, 

60-talet samt år 2003.
• Fotografi er från 40-70-talet.

Växternas ålder och placering
Växternas storlek ger förstås en antydan om dess ålder men det fi nns också 
mindre individer som av olika anledningar vuxit dåligt och kan ha en hög 
ålder trots sin ringa storlek. Tillsammans med Anders Ohlsson Sjöberg, 
Arbor Konsult AB, har Funkia utfört en okulär besiktning av alla träd för 
att bestämma art och ålder. En trädinventering genomfördes 2013 och ett 
åtgärdsförslag för träden sammanställdes av Arbor konsult. 

Förutom de individer som har stått på platsen sedan de planterades 
1943/45, fi nns individer som sannolikt har uppkommit från rotskott från 
de ursprungliga träden. Dessa individer är av samma genetiska material 
som ursprungsindividen men delarna ovan jord är yngre. Knäckepil, Salix 
fragilis, och klibbal, Alnus glutinosa, som oftast återfi nns nere vid vattnet, 
kan ha dött eller tagits ner för att sedan komma upp igen via rot- eller 
stubbskott. I inventeringen har det uppvuxna materialet åldersbestämts. 
Ingen hänsyn har tagits till rotsystemets ålder. 

Under inventeringsperioden, april 2015, åldersbestämdes en al som släppt 
en stor gren i hård blåst. Grenen, som satt ungefär fyra meter upp på trädet, 
åldersbestämdes till 47 år, vilket kan tala för att alen är från 40-talet (70år). 
Detta ger en bra hänvisning till övriga alars ålder. Inga borrprov har utförts.

Snabbväxande trädarter, är svårare att åldersbestämma. Detsamma gäller 
arter som gärna slår rotskott. Hos sådana arter kan 20 års skillnad under 
70 år vara svåra att bedöma utan att göra borrprov i stammen. För Norr 
Mälarstrand gäller det framförallt individer av släktet Salix, Alnus och 
Betula. I inventeringen har träd av dessa arter markerats som planterade 
1943 om de växer i ett läge där det enligt de ursprungliga ritningarna fi nns 
ett träd samt om det uppskattats att de har rätt ålder.

På planen nedan visas ursprungsplanernas placeringar av träd och buskar 
i grönt. Om en individ som stämmer i ålder (träd) eller i art (buskar) 
också sammanfaller vad gäller placering på de äldre planerna förstärks 
trovärdigheten i åldersbestämningen.
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Antaget planteringsårtal på inmätt art (XX=årtal har ej 
kunnat antas)

Buskmarkering från höstplanteringsplan 1945

Med stor sannolikhet från ursprungsanläggning från 1943

Antagligen från ursprungsanläggning från 1943

Med stor sannolikhet från upprustning 1967

Med stor sannolikhet från upprustning 2002

Ursprungligt planerad art

Träd, ej inmätt

Träd, inmätt

Solitärbuske, inmätt

Buskage, inmätt 

Trädmarkering från ursprungsplan 841.193-001

Buskagemarkering från ursprungsplan 841.193-001

Solitärbuske, ej inmätt

Ursprunglig växtgestaltning
I kapitlet “Den offentliga Parken” författat av Holger Blom (Trädgårdskonst 
- trädgårdens och parkens form, 1948) fi nns beskrivet hur han såg 
på växternas användande i parken; en syn som är tydligt avläsbar i 
utformingen av Norr Mälatstrand (se citat nedan). 

“I den allmänna parken äro träd, buskar, örter och gräs materialet, 
med vilket trädgårdsarkitekten arbetar. De bildar botten och väggar. De 
sammanhålla och skilja. De ge fonder och sättstycken, de skapa slutet rum 
eller förmedla vida utblickar…Växtmaterialet är ett medel, inte ett mål.”

”De kultiverade blomsterväxterna, annuella eller perenna, samlas till vad 
man kan kalla blomstergårdar. Dessa kunna till utformningen variera från 
en helt informell anläggning med de skilda växtgrupperna fritt avläsande 
varandra till en inhägnad trädgårdsanläggning med klängväxter i pergola 
o. dyl… Blomstergårdens kultiverade växter representera bara en del av 
blomsterinslaget i parkerna. Resten utgöres av de vilda växterna och av 
sådana, som med fördel ges en mera fri växtplats. Här gäller det sådana 
delar av parkerna, där man kan följa naturens egna anvisningar.”

”För att tillmötesgå det här ofta påpekade önskemålet om gräsmattor att 
gå på, iordningställas mattor som hållas maskinklippta från tidiga våren till 
sena hösten. Sedan återstår kanske både små och stora gräsytor, som med 
fördel behandlas mera jordbruksmässigt såsom vall.” 

”Särskilt tacksamt är det att komplettera och berika blommande buskage, 
som bilda sammanhängande snår och undervegetation i bryn.” 

Norr Mälarstrand byggdes under åren 1941-1943 när Europas länder 
var isolerade av kriget. Förutom den nya parkideologin påverkade också 
den begränsade tillgången på plantskoleväxter utformningen. Längs 
Norr Mälarstrand planterades framförallt växter av svenskt ursprung. 
Man återskapade några av mälardalens landskapstyper i stiliserad form 
med tydliga trädgrupper och gläntor; bl a. björkhagen, hassellunden och  
alkärret. 

Parkens blomsterprakt utgjordes till största delen av de vilda växterna 
som ängen, buskagen och strandvegetationen. Ängsvegetationen som bl.a. 
förekom kring dammen, viken och lekdelen, innehöll arter som förgätmigej, 
kornvallmo, gulmåra, blåklocka och prästkrage. Även strandvegetationen 
bestod av arter förekommande i Mälardalen. Kring strandkafét saknas 
planteringsplaner och växtlistor men av foton från 40-talet framgår att 
planteringarna var av naturlig karaktär med bl.a. Pestskråp, Petasites 
hybridus. 

Ursprungligen planterades fem olika sorters buskar som komplement till 
träden: hassel Corylus avellana, slån Prunus spinosa, hägg Prunus padus,  
ek Quercus robur och stenros Rosa canina. De var grupperade i naturlika 
buskage, glest förekommande i parkens norra kant. Förutom detta fanns ett 
fl ertal olika arter, främst rosor, vid sittgårdarna/lekplatsen samt eventuellet 
runt förrådet/rosengården.
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I rosengården, kring förrådet, anlade man ursprungligen mer traditionella 
perennrabatter och klätterväxter. Här förekom arter som inte hör hemma 
i det svenska naturlandskapet men som länge varit en del i den svenska 
trädgårdstraditionen. Detsamma gällde ytorna runt leken där de svenska 
nyponrosorna fi ck sällskap av kulturrosor av mer naturlig karaktär.

Kompletteringar av växter
Under årens lopp har växter försvunnit och man har kompletterat med nya 
växter. Exempelvis har man enligt trafi kkontoret fortlöpande planterat träd 
längs Norr Mälarstrand då man har fått över exemplar från andra projekt. 
Det faktum att antalet träd i parken idag är ca 210 mot originalritningarnas 
ca 120 stärker detta antagande. 

Då det tidigare inte har funnits ett uttalat mål att bevara parken enligt 
ursprungsritningarna har valet av arter och placeringen av dessa säkerligen 
infl uerats av rådande ideal och av funktionella krav. Bla. planterades många 
träd där det entreprenadmässigt var mest gynnsamt d.v.s. i gläntorna. Detta 
förstörde den ursprungliga uppdelningen i trädgrupper-gläntor.  

Sannolikt är inte alla parkens pilträd ursprungliga utan de kan både ha 
uppkommit spontant eller planterats in senare. En vanlig art på 40-talet 
var knäckepil, Salix fragilis. En del av pilarna är dock av arten Salix x 
pendulina ’Elegantissima’, vilken var populär under 60- och 70-talet. 
Många av dessa antas vara ungefär i samma ålder som de pilar som står vid 
stadshuset och kan möjligen ha planterats i parken under samma tidsperiod. 
En annan vanlig art på 70-talet var fl äder, Sambucus nigra. Troligtvis är 
många av fl äderindividerna i parken självsådda.

I slutet av 60-talet (eventuellt under70-talet) gjordes kompletterande 
buskplanteringar (liksom troligtvis en del kompletterande planteringar av 
träd), för att bättre skärma av mot parkeringen och gata. Parkmodet hade nu 
ändrats och planteringarna bestod av raka rader av arter som spirea, snöbär, 
prakttry, kornell, oxbär och häggmispel; arter som inte alla hittas naturligt i 
det svenska natur- eller kulturlandskapet.

År 2003 gjorde staden en större upprustning av stråket där fokus i högre 
grad låg på att upprusta parken enligt det ursprungliga förslaget. Bl.a. 
fl yttades träd som hade planterats i de urprungliga gläntorna. Buskagen, 
som till största del härstammade från 60-talet, behölls dock p.g.a. fördelar 
vad gäller storlek, täthet, blomning etc. I lägen där buskagen var för 
likformiga och långa, gjordes öppningar där nya individer placerades så 
att större variation i djup och en mer naturlig form erhölls. Där buskage 
saknades mot gatan planterades inhemska buskar enligt ursprungsförslaget 
men också buskage av mer moderna parkarter. Växtmattor med inhemska 
fuktarter planterades i strandzonen.

De ursprungliga ängarna hade 2003 försvunnit och sedan länge och 
ersatts av klippt gräs. I de övre delarna kompletterades med vårlök för att 
återskapa något av den förlorade känslan.

Vid sittgårdarna/lekytan togs träd ner för att släppa in mer sol. Klätterväxter 
planterades runt den nyrenoverade humlehyddan. Några rosenbuskage, 
inspirerade av ursprungsritningarna, lades till. I rosengården vid förrådet 
anlades nya planteringar med perenner och klätterväxter.

Runt kafét fanns endast delvis den ursprungliga utformningen kvar. 
Kafédelen inhägnades med nytt staket utformat som staketet runt 
rosengården. Gammaldags perenner planterades innanför staketet och axeln 
mot paviljongen inramades med granitsten. Den ursprungliga designen 
återskapades inte då den inte ansågs fungera för ett modernt café.

Dagens situation
En jämförelse mellan de ursprungliga ritningarna från 1940-talets början 
och dagens situation visar att många av de ursprungliga träden fortfarande 
fi nns kvar. Sannolikt härstammar också vissa av buskagen från de 
ursprungliga individerna. 

Trädinventeringen indikerar att många av de träd som fi nns idag med 
stor sannolikhet är de ursprungliga. Under årens lopp har dock en hel del 
träd tillkommit; idag fi nns nästan dubbelt så många träd som då parken 
anlades och många av dem fi nns i strandzonen. Detta ger betydligt 
skuggigare förhållanden i parken idag jämfört med ursprungsförslaget. De 
tillkommande individerna är till stor del av samma art (och säkert i många 
fall av samma genetiska ursprung) som de ursprungliga. Undantaget är 
mindre träd i form av uppstammad hägg (Prunus padus) (som i.o.f. förekom 
som buskage) samt eventuellt fågelbär (Prunus avium) vilka inte fi nns med 
på några ursprungsritningar eller växtförteckningar. 
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Antaget planteringsårtal på inmätt art (XX=årtal har ej 
kunnat antas)

Buskmarkering från höstplanteringsplan 1945

Med stor sannolikhet från ursprungsanläggning från 1943

Antagligen från ursprungsanläggning från 1943

Med stor sannolikhet från upprustning 1967

Med stor sannolikhet från upprustning 2002

Ursprungligt planerad art

Träd, ej inmätt

Träd, inmätt

Solitärbuske, inmätt

Buskage, inmätt 

Trädmarkering från ursprungsplan 841.193-001

Buskagemarkering från ursprungsplan 841.193-001

Solitärbuske, ej inmätt

Vad gäller buskar har förändringen varit större då nästan hela parkens kant 
mot gatan idag består av buskage; en konsekves av att man med tiden velat 
skärma av parken mot den anslutande gatan. Förutom slån, hassel och en 
del vildrosarter som fanns med i ursprungsplanerna har också kompletterats 
med en hel del modernare arter som exempelvis häggmispel och snöbär 
vilka inte hör hemma i det stiliserade naturlandskap som Holger Blom m.fl . 
urprungligen försökte skapa.

Vid de mer detaljerade platserna bl.a. kring strandkaféet, förrådet/
rosengården och sittgårdarna/lekplatsen har det urprungliga växtmaterialet 
försvunnit vilket gör att den spänning som ursprungligen fanns mellan den 
naturlika helheten och de mer detaljerade platserna med kulturväxter inte 
längre är kännbar. 

Delar av den ängsvegetation som planterades in 2003 fi nns fortfarande kvar 
bl.a. kring viken vid bron samt i buskagen runt den västra dammen. 

P.g.a. erosion i strandzonen är strandvegetationen idag i det närmaste 
försvunnen. Även den strandnära vegetationen är borta p.g.a. omfattande 
tramp. Därmed är också den känsla av frodig naturstrand som syns i tidiga 
fotografi er från platsen borta. 
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Antaget planteringsårtal på inmätt art (XX=årtal har ej 
kunnat antas)

Buskmarkering från höstplanteringsplan 1945

Med stor sannolikhet från ursprungsanläggning från 1943

Antagligen från ursprungsanläggning från 1943

Med stor sannolikhet från upprustning 1967

Med stor sannolikhet från upprustning 2002

Ursprungligt planerad art

Träd, ej inmätt

Träd, inmätt

Solitärbuske, inmätt

Buskage, inmätt 

Trädmarkering från ursprungsplan 841.193-001

Buskagemarkering från ursprungsplan 841.193-001

Solitärbuske, ej inmätt



Planen ovan visar en förenklad sammanfattning av de olika trädgrupperingarna i parken. Som underlag ligger planen 841.002 från 1943 samt ett cad-underlag som visar dagens buskage och träd.
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Lind, hassel, hagtorn, 
vide/pil och lönn

AlkärretAskdungen

Alm Alm

Björklunden Björklunden

Asp Lind i entré-
zon

Foto på del av ritning 841.195. Höstplantering, 1945, Stadsarkivet.
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Rosengården

Träd 
Befintlig alm

Buskar
Rosa canina - stenros
Rosa moyesii - mandarinros
Rosa hugonis - kinesisk gulros
Prunus spinosa - slån
Lyicum halimifolium (synonym Lycium barbarum) - 
bocktörne

Perenner (fröplantor fritt i gräset)
Chrysanthemum leucanthemum 
(synonym Leucanthemum vulgare) - prästkrage

Mellan stenarna i muren sås vitklöver

Rosengården

Perenner och ettåriga växter
Delphinium Capri - sort av riddarsporre
Delphinium ruysii Pink Sensation - praktriddarsporre 
Chrysanthemum leucanthemum - prästkrage
Senecio firoliensis - stånds
Lavandula officinalis - lavendel
Campanula muralis (synonym Campanula portenschlagiana) - murklocka
Campanula rotundifolia - liten blåklocka
Thymus serpyllum - backtimjan
Aster subcaeruleus - aster
Helenium Julisamt - sort av solbrud
Aconitum fischeri - septemberstormhatt
Ipomoea purpurea - purpurvinda
Ipomoea caerulea praecox - vinda
Cobaea scandens - klockranka

Dammen

Perenner
Typha latifolia - bredkaveldun
Lythrum salicaria - fackelblomster 
Senecio clivorum (nu Ligularia dentata) - klippstånds
Valeriana officinalis - läkevänderot 
Aquilegia hybrida bl.f. - akleja
Petasites ovatus - pestskråp
Iris pseudacorus - svärdslilja
Chrysanthemum leucanthemum (synonym Leucanthemum vulgare) - 
prästkrage 
Caltha palustris - kabbleka

Ritning 841.110 från 9/6 1943. Rosengården. Planteringsförslag.Ritning 841.064 från 3/4 1943. Rosengården. Vårplantering 1943. Ritning 841.089 från 12/5 1943. Planteringsförslag till dammen.
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Sittgårdarna

Buskar
Rosa alba ’Maidensblush’ - sort av jungfruros
Rosa foetida ’Persian Yellow’ - persisk gulros
Rosa Hugonis - kinesisk gulros
Rosa Moyesii - mandarinros
Rosa polyantha ’Else Poulsen’ - sort av polyantaros
Rosa polyantha ’Rödhätte’ - sort av polyantaros

Sittgårdarna

Träd 
Befintliga björkar
Salix elegantissima - fontänpil
Quercus robur - ek

Buskar
Crataegus oxycantha - hagtorn
Rosa canina - nyponros
Rhamnus cathartica - vägtorn
Prunus spinosa - slån

Perenner
Anthriscus sylvestris - hundkäx
Chrysanthemum leucanthemum - prästkrage
Rumex aquaticus - hästskräppa
Caltha palustris - kabbleka
Valeriana officinalis - läkevänderot
Carex acuta - vasstarr samt andra carex-arter

Ritning 841.171 från 12/4 1944. Förslag till plantering kring sittgårdarna.Ritning 841.162 från 14/10 1943. Sittgårdar. Uppmätning och växtförteckning. Ritning 841.172 från 12/4 1944. Vårplantering kring viken.

Viken

Buskar
Rhamnus frangula - brakved

Perenner
Myosotis palustris - förgätmigej
Caltha palustris - kabbleka
Dryopteris filix mas - träjon
Filipendula ulmaria - älggräs
Carex acuta - vasstarr samt andra carex-arter 
Antriscus silvestris - hundkäx
Valeriana officinalis - läkevänderot
Rumex aquaticus - hästskräppa
Anthemis tinctoria - färgkulla
Papaver rhoeas - kornvallmo
Galium verum - gulmåra
Campanula rotundifolia - liten blåklocka
Chrysanthemum leucanthemum - prästkrage
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Träd
Crataegus monogyna - trubbhagtorn
Populus simonii - häckpoppel 
Populus trichocarpa - jättepoppel
Salix elegantissima - fontänpil
Salix alba sericea - silverpil

Buskar
Amelanchier canadensis - svensk häggmispel
Spiraea van houttei - bukettspirea
Symphoricarpos chenaulti - snöbär
Cornus stolonifera - videkornell
Cornus alba sibirica - rysk kornell
Rosa rubiginosa - äppelros
Rosa rubrifolia (rosa glauca) - daggros
Hippophae rhamnoides - havtorn
Cotoneaster multiflorus - flockoxbär
Cotoneaster bullatus - rynkoxbär
Philadelphus lemonei Mont Blanc - smultronschersmin
Weigela praecox Bouquet Rose - vårprakttry   

Ritning 841.212 från 1967. Komplettering av plantering.

Perenner
Lythrum virgatum - fackelblomster
Lythrum salicaria robert - sort av fackelblomster
Omphalodes verna - ormöga
Lysimachia reticulata - 
Lysimachia nummularia - penningblad
Pelthiphyllum peltatum (Darmera peltata) - sköldbräcka
Liatris spicata - rosenstav
Ligularia hessei - fackelstånds
Caltha palustis - kabbleka
Euphorbia palustris - kärrtörel
Anemone hupehensis - höstanemon
Helleborus niger - julros
Cimicifuga dahurica (Actaea dahurica) 
Scirpus lacustris (Schoenoplectus lacustris) - kålvass, säv
Rodgerisa podophylla - rodgersia 
Aruncus silvestris 
Iris pseudacorus - svärdslilja
Mentha piperita - pepparmynta
Polemonium coeruleum - blågull



Föreslagna arter 2002 (Swecos förslag och växtförteckning)
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BL3 440 totalt
30% Convallaria majalis liljekonvalj
50% Fragaria vesca smultron
20% Myosotis sylvatica skogsförgätmigej

PLUGGPLANTOR, BLANDNING
10st/ m2, planteras i spridda grupperingar, ojämnt fördelat i ytan

BL4 1770 totalt
20% Myosotis sylvatica skogsförgätmigej
20% Primula veris gullviva
20% Ranuculus acris smörblomma
20% Scabiosa culumbaria fältvädd
20% Solidago virgaurea gullris

BL5 2830 totalt
25% Anthriscus sylvestris hundkäx pluggplanta
25% Geum auricomous humleblomster pluggplanta
25% Greanium sylvaticum midsommarblomster pluggplanta
25% Myosotis sylvatica skogsförgätmigej pluggplanta

NR ANT PERENNER  VATTENVÄXTER GRÄS ORMBUNKAR KVAL/STORL
P1 19 Aconitum carmichaelli v wilsonii oktoberstormhatt A-kval
P2 19 Aster x frikartii höstaster A-kval
P3 27 Aster tongolensis 'Wartburgstern' midsommaraster A-kval
P5 15 Butumus umbelatus blomstervass A-kval
P6 28 Caltha palustris kabbeleka A-kval
P7 16 Campanula glomerata toppklocka A-kval
P8 6 Campanula percisifolia stor blåklocka A-kval
P9 42 Carex acuta vasstarr A-kval
P10 5 Delphinium x berlladonna 'Lamartine' riddarsporre A-kval
P11 6 Digitalis ferringuinea brungul fingerborgsblomma A-kval
P12 120 Dryopteris filix- mas träjon A-kval
P13 21 Eryngium planum rysk martorn A-kval
P14 29 Euphorbia polycroma gulltörel A-kval
P15 15 Fallopia japonica parkslide A-kval
P16 210 Filipendula ulmaria älggräs A-kval
P18 35 Helenium pumilum 'Magnificum' solbrud A-kval
P19 Iris pseudacorus gul svärdslilja A-kval
P20 10 Lavandula angustifolia lavendel A-kval
P21 13 Leucanthemum vulgare prästkrage A-kval
P22 100 Ligularia dentata klippstånds A-kval
P23 35 Lythrum salicaria fackelblomster A-kval
P24 50 Matteuccia struthopteris strutbräken A-kval
P25 5 Miscantus sinensis 'Nishidake' japanskt gräs A-kval
P26 190 Myosotis scorpioides äkta förgätmigej A-kval
P28 11 Physostegia virginiana drakmynta A-kval
P29 30 Thumus serphyllum backtimjan A-kval
P30 35 Thypha angustifilia smalkaveldun A-kval
P31 17 Valleriana officinalis läkevenderot A-kval
P33 58 Geranium macrrorhizum 'Spessart' flocknäva A-kval

32 5 Lonicera periclymenum äkta kaprifol

ÖRTFLOR, BLANDINGAR
BL1 6400 totalt

35% Anemone nemorosa vitsippa
20% Fragaria vesca smultron
15% Poa nemoralis lundgröe
10% Hepatica nobilis blåsippa
5% Lathyrus vernus vårärt

10% Melanpyrum nemorosum natt och dag
5% Melanpyrum cristatum korskovall

BL2 6600 totalt
20% Convallaria majalis liljekonvalj
30% Galium odoratum myskmadra
15% Myosotis sylvatica skogsförgätmigej
15% Poa nemoralis lundgröe
10% Ranunculus ficaria svalört
10% Viola odorata luktviol

NR ANT TRÄD
1a 4 Alnus glutinosa klibbal
1b Alnus glutinosa klibbal
2 3 Betula pendula vårtbjörk
3a 2 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' rosenhagtorn
4a 3 Crataegus monogyna trubbhagtorn
5 Fraxinus exelsior ask
6 5 Poppupus tremula asp
7a 2 Prunus avium E fågelbär
7b 3 Prunus avium fågelbär
7c 2 Prunus avium fågelbär
8a 3 Prunus padus fk Ultuna E hägg
8b 2 Prunus padus hägg
8c 2 Prunus padus hägg
9 1 Malus sylvestris vildapel

BUSKAR
11 32 Corylus avellana hassel
12a 7 Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' rosenhagtorn
12b 10 Crataegus monogyna trubbhagtorn
13a 160 Prunus spinosa slån
14 30 Rosa canina nyponros
15 53 Rosa dumalis stenros
16 23 Rosa majalis kanelros
17 161 Rosa pimpinellifolia pimpinellros
18 13 Rosa rubiginosa äppelros
21 195 Symphoricarpus albus snöbär
22 3 Syringa sp syren
23 1 Rosa moyesii mandarinros
24 20 Rora nitida dockros

KLÄTTERVÄXTER
31 24 Humulus lupelus humle
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Källförteckning
Ritningar från 40-talet fram till 2000 är hämtade från Tekniska nämndhusets 
arkiv samt från Stadsarkivet. 
Planer och sektioner: 841.193_001, 841.193_002, 841.195, 841.212, 
841.213, 841.215, 841.216, 841.217, 841.218, 841.17, 841.18, 841.19
Pergola: 841.136, 841.137, 841.138
Strandkafeet: 841.59, 841.60, 841.65, 841.186
Bro/damm: 841.89, 841.103, 841.104, 841.168, 841.172
Rosengården: 841.40, 841.34, 841.35, 841.36, 841.37, 841.84 (841.64), 
841.70, 841.110
Strandkafé: 841.154 
Sittgårdarna: 841.88, 841.162, 841.171
Sittplatser: 841.32, 841.164, 841.173

”Norr Mälarstrand - program för upprustning av strandparken”, Emma 
Sundström, Britt Mattsson, Gatu- och Fastighetskontoret 2001. 

Förfrågningsunderlag som Sweco, handläggare Gunnel Sandestedt, tog 
fram inför upprustning av parken 2003.

”Den offentliga parken” av Holger Blom (ur Trädgårdskonst - trädgårdens 
och parkens form, 1948)

”Erik Glemme Holger Blom”  av Torbjörn Andersson (ur Svensk 
Trädgårdskonst under 400 år, 2000)

“Holger Blom : dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm” av Brita 
Åsbrink, 2012

”The Restoration of Norr Mälarstrad: a Linear Park of the Stockholm 
School” av Emma Sundström, Garden History 32:2, 2004.

Inventering av parkstråkets träd och buskar våren 2015 av Funkia AB

Inventering av parkstråkets träd våren 2015 av Anders Ohlsson Sjöberg, 
Arbor Konsult AB.

Trädinventering och okulär besiktning, Norr Mälarstrand 2013-10-24.
av Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB.


