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Bäralm. Celtis occidentalis.
Common Hackberry eller Nettletree

Den amerikanska bäralmen är som namnet avslöjar 
från nordöstra och centrala USA där den förekommer  
i en mängd olika habitat. Trädet utvecklas bäst  
i svala, fuktiga floddalgångar men den växer även bra 
i betydligt torrare och kargare klimat. Den växer enskilt 
i blandlövskogar och skapar aldrig enhetliga bestånd. 
Det förekommer ofta i ek-hickory skogar (Quercus- 
Carya) men även i skogssystem tillsammans med 
rödask (Fraxinus pennsylvanica) och amerikansk alm 
(Ulmus americana) från områden i Texas till Illinois. 

Den amerikanska bäralmen är ett relativt nytt träd för 
Sverige och har inte testats så länge i större utsträck-
ning, men finns planterad i välsorterade parker och 
arboretum. 

Trädet utvecklar en oregelbunden trädkrona som blir 
ganska rund. Det oregelbundna växtsättet kan med 
tiden ge fina, karaktäristiska träd med ett säreget 
utseende. Med tiden blir stammen korklik och får en 
tydlig struktur. Bladen ger ett frodigt intryck och liknar 
brännässlor, det är därför trädet fått smeknamnet 
”nettle tree” som kan översättas till ”brännässleträd”. 
Höstfärgerna hos trädet är gröngula till svagt gula. 
Blomningen är ganska oansenlig och frukterna är små 
och blålila.

Den amerikanska bäralmen är ett modernt träd. Det 
ska tåla torra miljöer samtidigt som det ska klara av 
bitvis översvämmade, fuktiga miljöer, avgaser från 
bilar och salt som läggs på våra vägar. Och det här 
trädet klarar vår utmanande urbana cementöken som 
vi kallar staden.

Det finns tre amerikanska bäralmar planterade i 
Gustavs lunds grönområde. Förutom dem finns det 
inte så många exemplar i Helsingborg än så länge.
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Bergkörsbär. Prunus sargentii ’Rancho’.  
Sargent’s cherry.

Bergkörsbär är vilt växande i Norra Japan, Korea 
och på ön Sachalin i Ryssland. Där växer den ofta i 
bergskogar tillsammans med björk, ek och ädelgran. 
Den utvecklar ett tydligt vasformigt växtsätt och flera 
träd ihop kan bilda fina bågvalv mellan sig. När de sen 
blommar på våren är det en vacker syn, särskilt om 
de står många, samlade i en grupp. De rosa, enkla 
blommorna slår ut precis innan bladen knoppas. Berg-
körsbär får under tidig höst djupt karminröda färger 
som kan övergå i orange och även gult. Dessa färger 
kontrasterar fint mot den vackra, mörkbruna barken.

Bergkörsbär blir ett litet till medelstort träd, ca 8–10 
meter högt och lika brett. Trädet är populärt för sin 
skönhet och passar i den hårda stadsmiljön eftersom 
det inte är särskilt krävande vad gäller jordmånen 
och det tål även torka bra. Men precis som alla träd 
så gynnas det av att stå näringsrikt och väldränerat. 
Trädet går även att stamma upp så därför passar det 
som gatuträd. 

Just den här sorten som står på Sundstorget och på 
Bredgatan heter Prunus sargentii  ’Rancho’ och är en 
smalkronig version av trädet, ju äldre det blir, desto 
bredare blir det. Det engelska namnet Sargent’s  Cherry 
kommer från den amerikanske botanisten Charles 
Sprague Sargent (1841–1927). Han var den förste 
direktören för Arnolds Arboretum utanför Harvard.

I Helsingborg finns bergkörsbär på Lyrbecksgatan, 
Torpgatans Arboretum, i alléer på Luntertungatan, på 
Onsdagsgatan och på Lördagsgatan. Det finns även 
på Mantalsgatan, längs Viskängsstråket, i Stadspar-
ken, vid Sunnangatan och Brittsommargatan i Ödåkra, 
vid Skrittvägen i Laröd och vid Rosenlundsvägens 
grönområde i Mörarp.

Foto: Peter Linder.



Prydnadskörsbär. Prunus serrulata  
’Sunset boulevard’. Ornamental Cherry.

Prydnadskörsbär ’Sunset Boulevard’ har sitt ursprung 
i ett arboretum i Kalmthout, Belgien. Det upptäcktes 
under den senare delen av 1980-talet. 

De uppåtriktade grenarna sträcker sig vanligtvis inte 
mer än 4–5 meter utåt och trädet blir ofta inte mer 
än 8 meter högt. Blommorna är rosavita, breda och 
många, och det är ett mycket uppskattat prydnad-
sträd. Höstfärgen är orangegul och vacker. Det får 
inga frukter vilket är bra ur ett skötselperspektiv och 
därmed passar det bra som gatuträd. På senare tid 
har det även blivit populärt som alléträd. 

Det japanska prydnadsträdet Prunus serrulata som 
den här sorten ursprungligen kommer ifrån är heligt i 
Japan. Det har till och med en egen högtid – Hanami 
eller Hana matsuri – under perioden när det blommar. 
Under högtiden sätter man sig under ett sådant träd 
och har picknick.

I Japan har dessa träd odlats i över 1000 år. Det 
finns massor av hybrider och korsningar där vissa 
av sorterna har utvecklats från träd funna i det vilda 
främst i Japan men även i Korea och Kina. I den 
japanska kulturen i allmänhet och inom den japanska 
estetiken i synnerhet så symboliserar de olika skedena 
i blomningen livets förgänglighet, på japanska mono 
no aware.

Det här trädet är som gjort för gatans trånga miljöer 
eftersom det har ett smalt, upprätt växtsätt, uppåtrik-
tade sidogrenar och en tydlig huvudstam (vilket gör 
det lättare att beskära och stamma upp). Dessutom 
blir det ganska högt och smalt för att vara ett pryd-
nadskörsbär och lämpar sig väl att plantera vid högre 
byggnader. 

I Helsingborg finns prydnadskörsbär ’Sunset Boule-
vard’ bland annat längs Vasatorpsvägen, Plutogatan, 
Ängavångsgatan, Tågagatan, vid Vårdcentralen 
Landborgen och längs Kvannegatan.

Foto: Johan Slagstedt.



Pagodträdet är ett kinesiskt träd som är väldigt vanligt 
i Japan och Korea där det ofta är planterat vid tempel 
och används i Japan som bonsai. Trädet växer i 
kinesiska bergsskogar tillsammans med kinesträdet 
(Koelreuteria paniculata), gudaträdet (Ailanthus 
altissima) och zelkovan (Zelkova serrata). 

Pagodträdet kan som gammalt träd bli uppemot 
15–20 meter högt och 12–18 meter brett. Det är par-
bladigt och varje blad består av upp till 10–15 avlånga 
småblad. Dess stora, runda, luftiga och oregelbundna 
trädkronor går väl ihop med det sirliga och mjuka 
bladverket. Trädet förgrenar sig tidigt och med dess 
lite vridna, ormaktiga grenar ger det ett intressant 
uttryck.

De yngsta grenarna är ofta tydligt gröna och ger en 
fin kontrast mot den äldre, gråaktiga barken. Bladen 
är friskt gröna och ger ett mycket frodigt intryck. På 
hösten blir trädet smörgult och vackert om det får stå  
i ett varmt mikroklimat. Mitt i sensommaren, om 
trädet är tillräckligt vuxet, så blommar det med stora 
klasar med vita blommor som påminner lite om 
gullregn och ginst som tillhör samma familj,  ärtväxter/
baljväxter (Fabaceae). 

I Kina är det vanligt att man hittar det som gatuträd 
eftersom det utvecklas till ett vackert och vitalt träd 
trots svåra förhållanden. Pagodträdet är ett bra kom-
plement till våra stadsträd eftersom det vill ha mycket 
värme och har en god förmåga att hantera torra jordar 
och näringsfattiga jordar.

I Helsingborg finns pagodträd bland annat i Olympia-
parken, Öresundsparken, Slottshagen, Stadsparken, 
på Eneborgsplatsen, längs Gasverksgatan, i Ramlösa 
Brunnspark och på Torpgatans arboretum.

Pagodträd. Styphnolobium japonicum.
Japanese Pagoda Tree.

Foto: Elias Halling.



Freemanlönn. Acer x freemanii ’Autumn Blaze’  
även ’Jeffersred’. Freeman Maple.

Det här trädet är en lyckad korsning mellan de två nord-
amerikanska arterna rödlönn (Acer rubrum) och silverlönn 
(Acer saccharinum). Båda arterna växer naturligt i 
de  östra delarna av nordamerika. Rödlönn och även 
 silverlönn ger fantastiska höstfärger i lövblandskogarna  
i nordöstra USA.

Freemanlönnen har ett upprätt växtsätt och får därför 
en ganska smal trädkrona som den behåller när den blir 
äldre, den blir vanligtvis inte mer än 8 meter bred. Trädet 
blir medelhögt, cirka 10–15 meter. Grenarna påminner 
mycket om silverlönnens, de unga grenarna är tunna, 
lite sirliga och strävar uppåt. De äldre grenarna är mer 
rejäla. Bladen är härligt gröna med en silvervit undersida, 
precis som hos silverlönnen. Trädet är värdefullt för bland 
annat fjärilar och blommar med vita blommor i april till 
maj.  Enligt vissa är den inre barken ätbar, precis som 
löven, fröna och saven. På hösten får trädet klart, lysande, 
rödoranga till scharlakansröda färger som rödlönnen. Ju 
varmare det står desto starkare färger får det. 

Freemanlönnen växer i de flesta jordar men om den själv 
får välja vill den ha lite surare jordar med god dränering. 
Den tål mycket vind och att stå utsatt, det är särskilt bra 
här i Helsingborg där det blåser en del.

Om trädet får stå soligt och med god tillgång på vatten 
kan trädet nå sin sluthöjd på mellan 20–50 år från plan-
tering. Det är väldigt snabbt i trädvärlden och då levererar 
trädet ekosystemtjänster effektivt under en kort period 
från det att man har planterat. 

Sorten ’Autumn Blaze’ får sällan frukt trots att den är en 
honklon. Trädet upptäcktes på 1960-talet av Glenn  Jeffers 
(sorten hette innan ’Jeffersred’). Men hybriden Acer x 
freemanii korsades 1933 och namngavs av Edward 
Murray till ära av Oliver M. Freeman, National Arboretum. 
Korsningen förekommer tydligen även vilt i nordöstra 
USA.

I Helsingborg står trädet planterat längs Vasatorps vägen.

Foto: Jörgen Warpman Stångby.



Hybridplatan. Platanus x acerifolia.
London Plane Tree.

Hybridplatanen är enligt forskarna en hybrid mellan 
den nordamerikanska platanen (Platanus occidenta-
lis) och den orientaliska platanen (Platanus orientalis) 
och det var någon gång på 1700-talet som de två 
platanerna från de olika kontinenterna mötte varandra 
och bildade hybriden.

Hybridplatanen är en av västvärldens vanligaste 
planterade träd, åtminstone i städer. I London finner 
man den i varenda stadsdel och det är kanske därför 
den fått sitt engelska namn. I New York är den oerhört 
vanlig och den finns även i mängder i europeiska stä-
der som Madrid, Paris och Köpenhamn. Den är även 
rätt vanlig här i Helsingborg, och den ena ”föräldern”, 
den orientaliska platanen, finns här – ett stort träd vid 
Prins Georges gata på Slottshöjden. 

Det är inte så konstigt att det är ett så populärt träd, 
platanen kan motstå oerhörda påfrestningar i vårt 
hårda stadsklimat, från torra planteringsgropar till 
trånga gatutrymmen så står den ändå där och växer 
så det knakar. Liksom vår inhemska skogslind tål 
den hård beskärning och varje år slår den nya skott 
som om inget hänt, därför är det också populärt som 
gatuträd. 

Hybridplatanen kan i södra Sverige utvecklas till 
ståtliga träd med en bred oval kronform, upp till 25 
meters höjd och 25 meter bred om den får utrymme 
att sprida ut sina krokiga grenar. I Stadsparken växer 
en av våra största hybridplataner. Men trädet blir även 
stort i gatumiljö och på Mäster Ernsts gata i Slottshöj-
den växer det flera ståtliga exemplar utmed gatan. På 
Gasverksgatan på Söder finner ni även ett fint exem-
plar. Längs Industrigatan står det en mängd plataner 
planterade i större växtbäddar med marktäckare och 
gräs. 

Foto: Elias Halling.



Zelkova. Zelkova serrata.
Japanese Zelkova.

Japansk zelkova förekommer naturligt främst i Japan, 
Kina och Taiwan. Trädet växer ofta i rasbranter i 
bergsskogar, ofta i sydliga slänter. I naturen, där den 
är ganska ovanlig att träffa på, växer den tillsammans 
med kinesträdet (Koelreuteria panicu lata), gudaträdet 
(Ailanthus altissima) och det kinesiska judasträdet 
(Cercis chinensis). Den växer ofta under andra arter 
vilket gör den tämligen skuggtålig. 

Japansk zelkova blir vanligtvis ett brett träd, 10–15 
meter, med en stor, kvastlik trädkrona med ett vackert 
sirligt bladverk som på hösten färgas från brandgult 
till rött. Det blir 15–20 meter högt och tål torra, varma 
och tuffa stadsmiljöer så det är ett utomordentligt 
stadsträd. Trädet passar även utmärkt ensamt i en 
park där det solälskande trädet kan breda ut sina 
vackert långa, tunna grenar. Till formen är den japan-
ska zelkovan lite lik vår inhemska alm (Ulmus glabra). 
Bladen liknar också almens blad lite med sina sågade 
kanter och långsmal bladform.

I Helsingborg finns zelkova till exempel i Slottshagen, 
vid Jönköpingsgatan/Örebrogatan framför Coop, vid 
Sofiebergs grönområde vid Ragnvalla gatan, i Tågapar-
ken och vid lekplatsen vid Komet gatan i Ödåkra. 

I Sofieberg, på grönområdet, har vi valt att plantera 
en mängd olika exotiska arter i ett arboretum för att 
träden som står där mestadels är hästkastanjer. På 
grund av kastanjeblödarsjukan som gör att träden 
blir sjuka och dör så måste vi se till att Helsingborg 
får en diversifierad trädflora. Vi behöver plantera in 
fler trädarter från olika växtfamiljer och släkten för att 
säkra att vi har så många arter som möjligt så att om 
en ny sjukdom slår till mot ett trädslag har vi förberett 
oss genom att plantera in flera, som dessutom är 
tåliga med tanke på kommande klimatförändringar, 
extremtorka, översvämningar och kraftiga regn.

Foto: Peter Linder.


