LULEÅS PARKER • rum för hela året
Luleå´s Parks
All-year spaces
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Stadens gröna rum
Luleås parker
Vi vill visa upp några av parkerna i Luleås innerstad, lungor i stadsmiljön.
Luleå satsar på sina parker och rekreationsområden. Det kan beskrivas
med siffror: Kommunen sköter om 3,7 kvadratkilometer parkmark, mer
än 7 kvadratkilometer natur- och grönområden och 52 kvadratkilometer
skogsmark. Här finns 400 parkbänkar, mer än 60 lekplatser och 40 bolloch isplaner. Varje år sätts det ut 75 000 sommarblommor och 1 000
buskar och träd. Totalt handlar det om ett par hundra arter eller sorter.
Parker är viktiga
I statistiken gömmer sig glädje, njutning och samvaro. Parker är en del av
vår goda livsmiljö, rena medicinen för den som söker vila, motion, gemenskap eller tystnad. Parker är också bra miljöer för lek och lärande. Och de
gynnar biologisk mångfald som en liten ersättning för det öppna ängslandskap som försvunnit på många håll.
Parker är både natur och kultur, ett sätt att slå vakt om odlingstradition
och växtkunnande. Träd och buskar bromsar vinden, de skapar sköna rum
i staden och renar luften. I Norrbotten är nästan halva året vinter. Då byter
parkerna skepnad och pryds av rimfrost, snö- och isskulpturer. Till det kommer också ett extra friluftsområde – det nät av isbanor på Luleås fjärdar
som kommunen årligen anlägger. Man skulle kunna säga att staden får en
vit extrapark, flytande på vattnet. En vacker stad eller tätort har många och
vackra parker. Därför är Luleå en vacker stad.
Downtown green spaces
This booklet tells of the parks in downtown Luleå. Luleå invests in its parks and recreation areas. Parks are part of our pleasant living environment, an elixir to those who
are looking for rest and exercise, company or silence. Parks are also good places for
both play and learning. Parks are both nature and culture. In Luleå winter lasts almost
half the year. In winter, the parks change their character, and are decorated with frost,
snow and ice sculptures
A green plan
Today, Luleå has a green plan, which sets out how the parks are to be planned. The
goal is to create long, continuous green swaths near the town. There are also completely natural areas which have been saved as recreational areas where natural values
are in focus.
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Parkstråk, centrumhalvön

Gråsjälfjärden
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En stad växer fram
Det gamla och nya Luleå
Gammelstads kyrkby var det gamla Luleå. Hamnen grundades upp genom
landhöjning och i mitten av 1600-talet fick kyrkbyn överges. Det nya Luleå
byggdes. På 1870-talet fick staden sin första park, Hermelinsparken. Då anlades också Residenset med en park mot älven. 1887 brann hela staden ner.
För att förhindra nya bränder gjordes en ny stadsplan med bredare gator,
flera med alléer, oftast av björk. Storgatan och Kyrkogatan blev esplanader
med dubbla trädrader. Stadsparken anlades redan under brandåret. 1907
invigdes folkskoleseminariet med Seminarieparken vid Skurholmsfjärden.
Nya tider, nya tankar
Luleås parker har kommit till vid olika tid, utifrån olika trädgårdsfilosofier.
De äldre parkerna var noggrant utformade med omsorgsfullt genomtänkta
växter. Kostnaden för trädgårdsskötsel var låg, man anlade rabatter och
planteringar som krävde stort underhåll. Dit hör Hermelinsparken, Stadsparken, Floras kulle och Seminarieparken.
Från 1960-talet och framåt skapades mer storskaliga parker, med öppen
och mer naturlik karaktär. Exempel är ”Pampas” vid Universitetet och området väster om Björkskatan. Under 1990-talet kompletterades befintliga
parker, bland annat sortimentsträdgården i Hermelinsparken. 2000-talet
har präglats av förnyad användning av perenna växter, till exempel i Stadsparken. Nu pågår en översyn av parker och trädbestånd i centrala staden.
Det är dags att byta ut träd som planterades för hundra år sedan.
Grönplan för Luleå
Luleås grönplan utvecklas fortlöpande. Där beskrivs vilken ekologisk och
social roll parkerna har och hur de ska skötas. Den är viktig när stadens
framtid planeras. Planen har även målet att skapa långa, sammanhängande
grönstråk kring centrumhalvön, genom att knyta ihop parker med promenadvägar. Nära staden finns också rena naturområden som sparats som
strövområden. Det största är Ormberget-Hertsölandets naturreservat.

Efter stadsbranden 1887.

Den nyanlagda Hermelinsparken 1882.

Den nyanlagda Stadsparken 1905.

A new town takes form
Gammelstad Church Town, today listed on the UNESCO World Heritage List, was the old Luleå. Its harbour silted up as the land rose due
to glacial rebound, so in the mid-17th century, the harbour at the church community was abandoned and the new Luleå was built. In
the 1870s, the first parks were laid out in the town. In 1887, the whole town burned down. To prevent new fires, a modern town was
planned in 1888, with broader streets and more avenues where the trees were often birches. The town park, Stadsparken, came into
being after the fire. New parks were then added one by one.
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Träd i norr

Rönn

Varmt efter istiden
Första årtusendena efter istiden var det varmare än nu. Då nådde fler
lövträd ända upp till Norrbotten. Under den kallare järnåldern drog de sig
tillbaka söderut. Idag växer ek och oxel upp till Dalarna. Lönn, lind, alm, ask
och hassel finns till södra Norrland. Men flera av dem kan planteras i Luleå
om man sätter dem i skyddade lägen. I stadens parker kan man träffa på
ek, oxel, lind och lönn.
Trädspaning
I Luleåtrakten finns ett tiotal naturligt levande trädslag. I flera av stadens
parker finns naturliga bestånd av knotiga, vackra gammeltallar. Rönn och
hägg blommar pråligt på försommaren och får på hösten bär som drar till
sig sidensvansar och trastar. I björkfamiljen finns vårtbjörk, glasbjörk och
gråal. Av videfamiljen finns många arter, men bara några av dem blir riktiga
träd: asp, sälg och jolster.
I Luleås parker har trädgårdsmästarna också planterat flera främmande
trädslag - jämtlandspoppel, en härdig form av nordamerikansk balsampoppel, lärkträd (Larix sibirica), pichtagran (Abies sibirica) och cembratall
(Pinus cembra) från Sibirien och blågran (Picea pungens) från Amerika.
I Luleås parker kan du gå på trädspaning.
På 1960-talet dök smalnäbbade nötkråkor från Sibirien upp i Norrbotten. Här hittade
de sin favoritmat, nötter i cembratallarnas kottar. Det finns gott om sibirisk cembra
planterade i Luleås parker. Nötkråkorna stannade i Sverige och hjälper nu till att sprida
cembran till omgivande skogar. De hamstrar och gräver ner nötter, och glömmer bort
en del..

Smalnäbbad nötkråka

Gråal

Asp

Trees in the North
Immediately after the most recent ice
age, it was warmer than today. In those
days, more deciduous trees grew as far
north as Norrbotten. Today, the oak,
whitebeam, maple, lime, witch elm, and
ash occur naturally only as far north as
central Sweden. But several of them
have been planted in Luleå and thrive
in favourable locations. The Luleå area
features a dozen naturally occurring
species of tree – pine (Pinus silvestris),
Norway spruce (Picea abies), Mountain
Ash (Sorbus aucuparia), bird cherry
(Prunus padus), downy birch (Betula
pubescens), silver birch (Betula pendula),
grey alder (Alnus incana), aspen (Populus
tremula), goat willow (Salix caprea) and
bay willow (Salix pentandra). Several tree
species from overseas have also been
planted in parks in Luleå, including the
Ontario balsam poplar (Populus balsamifera) and Swiss pine (Pinus cembra).
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Nyss uppstigen
Landhöjningsmark
Stadens marker har bara nått över havet i några tusen år. Inlandsisen tryckte ner allt under havsytan. Ännu reser sig landet nästan en meter på hundra
år. Dagens fastland var för några århundraden sedan öar och grunda
insjöar var havsvikar. Nästan var man än rör sig i Luleå och dess nära omgivningarna ser man vatten. Vissa fjärdar hör till Bottenviken och har bräckt
vatten medan andra har tappat kontakt med havet och blivit insjöar.
Luleås fjärdar
Vad vore staden utan allt glittrande vatten bredvid cykelvägar, gångstråk
och parker? Flera av Luleås innerfjärdar hör till traktens rikaste fågellokaler.
I några av fjärdarna finns badplatser nära bostadsområde. På andra ställen
finns fina platser för fritidsfiske. Här fryser de första skridskoisarna i november och över isen går vinterns promenadstråk, som förkortar vägen mellan
bostadsområden och centrum. Här plogas också vinterns isbanor.
Växtzon 6
Här var havsbotten för några årtusenden eller århundraden sedan. Nu kan vi
odla på bördig havssediment. Luleåtrakten ligger i växtzon 6, som området
kring Siljan i Dalarna. Vegetationsperioden är 130-160 dagar per år. Bottenvikens isar ligger från november till maj. På våren kyler de land och sommaren
kommer ett par veckor senare än i inlandet. På hösten ger det uppvärmda
havsvattnet ifrån sig sin värme långsamt och fördröjer nedkylning och vinter.
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Sångsvan och storskrak landar i
fjärdarna i april.

Rebounding land
The Luleå area was pressed down
below the sea level by the Inland ice.
When the ice melted away, the land
began to rise. The town site has been
above sea level for only a few millennia,
and is still rising at the rate of almost a
metre a century. That which is part of
the mainland today was a number of
islands just a few centuries ago. Where
there are now shallow lakes there were
previously sea inlets. Certain waters
in Luleå have brackish water and still
count as part of the Bothnian Bay.
Others have become lakes.

Gammelstads kyrkby är sedan 1996
Unescos världsarv. I bakgrunden syns den
igenvuxna Gammelstadsviken.

PARKSTRÅK RUNT CENTRUMHALVÖN

Tre kilometer
strandpromenad
Isen släpper taget mot kajerna. Nyanlända storskrakar och viggar landar i
vaken. För en månad sen vandrade hundratals soldyrkare ut på fjärdens
isbanor. Snart ska de istället bänka sig i solen under blommande oxlar framför
strandkajens prunkande rabatter.
Norra hamnpromenaden
Åren 2008-2009 byggdes en strandpromenad från Kulturhuset och Norra
hamn till Gültzauudden. Den är en del av det gröna stråk som omger
Stadshalvön. Den smala parkremsan längs Norra hamn vänder sig vackert
mot fjärden och är skapad av grus, sten, trä, färgglada rabatter, en rad av
oxlar och medvetet utformad belysning. Det här är också vintertid en
entré till isbanan som fortsätter längs Luleälven ned mot Södra hamn.
Luleälven rinner in i den stora Lulefjärden innan den passerar Bergnäsbron och landar i havet. Sött vatten övergår gradvis till bräckt. Stadsfjärden
är nog mest att betrakta som en insjö, men följer ännu havets vattenstånd.
Västra och södra stranden
Strandpromenaden fortsätter från Gültzauudden till Södra hamnplan. När
man passerat Hälsans Hus kommer man in i den lummiga Residensparken
som är anlagd i mitten av 1800-talet. Här finns inte bara sydliga träd – ek,
lind och lönn – utan också en riktig sippbacke med gulsippor, blåsippor och
vitsippor. Nära älven liknar parken en sydsvensk löväng. Här blir landhöjningen tydlig. Under parkens 150 år har marken höjts 1,3 meter och vuxit
ut i älven 80 meter. Promenadvägen passerar en liten damm där grodor
leker på våren och därefter tallskogen vid Länsstyrelsen. Sedan går den under Bergnäsbron in i ett parkstråk längs Gråsjälfjärden fram till Södra hamn.

TRÄD OCH BUSKAR
Björk, asp, sälg, jolster, gråal, hägg, lind,
oxel, röda vinbär, blåtry. tall, gran, cembratall (Pinus Cembra).
Oxel

Parkland passage around the downtown
There is a waterside promenade resembling a parkland passage around the whole of
the downtown peninsula. It starts at Kulturens hus and the flowery roundabout. Along
the North Harbour, there is a promenade with colourful flower beds, a row of whitebeam and specially designed lighting. The promenade then continues past
Gültzauudden and Residensparken, a park which dates back to the mid-19th century.
The promenade then passes under the bridge Bergnäsbron and follows the sea bay as
far as the South Harbour. Trees and bushes: birch, aspen, sallow, bay willow, grey alder,
bird cherry, lime, whitebeam, redcurrant, blue honeysuckle, pine, spruce, Swiss pine.
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KONST
Staty av Gösta Almgren 1921:
Stadens grundare Gustav II Adolf.
Järnsarkofag av Kerstin Hedström 2000:
Innehåller hälsningar från 24 lulebor
som ska läsas när (om) den öppnas vid
nästa millenniumskifte.

Hela årets park
Det doftar sött av balsampopplarna som just håller på att slå ut. Återvändande
vårfåglar, svartvita flugsnappare och bofink klänger i grenverket. Det planteras
för fullt i rabatterna just nu. Sommaren är nära med nya dofter och humlesurr.
Frostiga träd med julbelysning och parkens snödjur känns mycket långt borta.
Efter branden
Stadsparken tillsammans med domkyrkoparken är Luleås mest centrala
park. Den anlades efter den stora stadsbranden 1887. Samtidigt byggdes
också domkyrkan. Parken fick en symmetrisk form med diagonala
gångstigar och blomstercirkel i mitten, allt inramat av träd. På 1920-talet
anlades i mittcirkeln en damm, Burmanska brunnen. Dagens park är större
än den ursprungliga.
Parken är full av liv året runt. Julbelysning i träden lyser upp vintern. Då
skapas här ett stort och uppskattat snödjur med rutschbana på
ryggen för barnen. På utomhusscenen uppförs julkalender för barnen
och ett halvår senare somriga friluftskonserter och teaterföreställningar.
Sommartid är parken en liten oas under trädens grönska, med soliga
sittbänkar och praktfulla rabatter, där blommorna avlöser varandra månad
för månad - 190 arter eller sorter! Det är bara att njuta av färgerna.

Stadsparken
The Town Park (Stadsparken) was laid
out after the great fire of 1887. All year,
the park is full of life. The winter park
is beautiful, with Christmas lights in
the trees, a big snow animal with a
children’s slide on its back and a Christmas play performed on the outdoor
stage. In summer the park becomes a
little oasis beneath the green trees, with
sunny benches and colourful flower
beds featuring 190 species or varieties!
Trees and bushes: birch, mountain ash,
lime, Ontario balsam poplar, Swedish
upright poplar, Finnish red-leaved birch,
larch (Larix sibirica), Swiss pine (Pinus
cembra), blue spruce (Picea pungens),
Siberian fir (Abies sibirica).
Art: Statue by Gösta Almgren 1921:
the founder of the town, King Gustav
II Adolf. Iron sarcophagus by Kerstin
Hedström, 2000 with greetings from 24
inhabitants of Luleå to be read in 3000.

9

STADSPARKEN

TRÄD OCH BUSKAR
Björk, rönn, skogslind, kejsarlind, goliatpoppel, balsampoppel, pelarasp, finsk
rödbladig björk, lärkträd (Larix sibirica),
cembratall (Pinus cembra), blågran (Picea
pungens), pichtagran (Abies sibirica),
sibirisk ärtbuske, syren, blåtry.

HERMELINSPARKEN, MUSEIPARKEN

Den äldsta
Vattnet porlar i den lilla anlagda bäcken. Blommor och fjärilar prålar i kapp i
rabatterna. Här är varmt, sommardoftande och rofyllt bara några månader
efter att talgoxar och blåmesar klängde på vinterns parkfågelbord. De höga
träden ger skön svalka.
Luleås första park
Hermelinsparken är vid sidan av Residensparken stadens äldsta och även
största anlagda park, 2 hektar. Den anlades 1870 som Stadsträdgård, därav
gatunamnet Trädgårdsgatan. Ett stort antal träd planterades, främst björkar.
I hörnet mot Länsstyrelsen fanns en tjärn, Skatatjärn, där man åkte skridskor
på vintern och fiskade rudor på sommaren. Den fylldes igen under 1880talet. Här finns nu en nybyggd stenlabyrint av det slag som förekommer i
Bottenvikens skärgård. Storgatans förlängning går som en björkallé genom
parken och delar den i två delar - Hermelinsparken och Museiparken.
Museet byggdes och invigdes 1936.
Parken är typisk för sin tid, med raka genomgående axlar av vägar och
däremellan slingrande mindre gångar. Det åldriga trädskiktet består inte
bara av björk, utan också av lindar, cembratallar, popplar och nytillskott
som aplar, hagtorn, blodbjörk och gulbarkig hägg.
Pedagogisk trädgård
1989-90 anlades i parkens nordöstra del en sortimentsträdgård. Här prövas
och visas främst tåliga perenner, men även ettåriga växter samt buskar och
träd. Trädgården ska ha en pedagogisk funktion, men är också en liten oas i
oasen, med avskilda sittbänkar, pergola och lugn miljö.
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TRÄD OCH BUSKAR
Björk, hägg, lind, finsk blodbjörk, gulbarkig näverhägg, blågran, cembratall, rödek, poppel, lönn, hägg, aplar,
hagtorn, sibirisk ärtbuske, syren.
KONST
Staty av Gösta Almgrén 1917: bergsmannen Samuel Gustav Hermelin
(1744-1820) som startade många
industriföretag i Norrbotten. Statyn är
en herm, en stenpelare med ett huvud
på toppen.
Ett lutande gräsplan gjort av konstnären Benoit Tremsal: Markrörelse.

Hermelin’s Park
with the Museum Park
Hermelin’s Park is the oldest in Luleå
and also the biggest planned park. It
was laid out in 1870. A birch avenue
runs through the park dividing it in two
- Hermelin’s Park and Museum Park. The
museum was built and inaugurated
in 1936. In the northeast part of the
park there is a specimen garden. Hardy
plants, bushes and trees are tested and
displayed here. The garden is designed
to have an educational function, but
is also a pleasant place, with secluded
benches and a calm setting.
Trees: birch, bird cherry, lime, Finnish
redleaf birch, Manchurian cherry, blue
spruce, Swiss pine, red oak, poplar,
maple, bird cherry, apple trees, hawthorn. Art: Statue by Gösta Almgrén
1917: mining pioneer Samuel Gustav
Hermelin (1744-1820).
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GÜLTZAUUDDEN

Udde för alla
Frosttunga tallar. Talltitan kväker i kapp med en flöjtande domherre. Plötsligt
exploderar den fridfulla scenen i en blixtsnabb attack av en duvhök. Udden är
händelserik året om. Från soliga baddagar till kyliga promenader i juletid.
Gϋltzauudden
Till Udden, som den kallas, kommer många för att ströva, rasta hunden,
bada, leka i snön, lyssna på musik, jogga, spela beachvolleyboll, ha picknick
och mycket annat. Ett riktigt grönt eller vitt allaktivitetsrum med andra
ord. Grov tallskog och utsikt över Lulefjärden bildar fond. Tidigare var här
industriområde. Christian Gϋltzau startade på 1830-talet Josefine Varf på
udden och byggde segelskutor. Här fanns också ett tjärhov, kontrollplats
för tjära som flottats i tunnor på Luleälven. Ett skyltsystem berättar om
Gϋltzauuddens historia. Om den kan man också läsa i boken Gϋltzauudden
från 2006. Efter varvets konkurs har det på Udden funnits sågverk, rökeri,
friluftsmuseum, restaurang, kägelbana, tennisbana och kallbadhus. I parken finns en kopia av Luleås gamla rådhus. Här drivs sommartid kafé.
Nära natur
Största attraktionen är stranden och skogen. Sommarmorgnar ljuder
fågelsång av flugsnappare, bofink och trastar från trädkronorna. Gråal och
vide blommar vackert på våren. En vinterdag bland tallarna kan ge känslan
att man kommit till Muddus. Gϋltzauudden är omtyckt mål för barn och
förskolor. På sommaren kan man leka i Vasco da Gamas skepp eller klättra i
klätternätet och på vintern åka rutschkana på ryggen av en jättelik isdrake.
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Strandens videbuskar blommar i maj och
lockar till sig humlor.

TRÄD OCH BUSKAR
Tall, gran, björk, gråal, hägg, rönn, sälg,
asp, vide, cembratallar planterade av
nötkråkan.

Gültzauudden
Gültzauudden is a park for year-round
outdoor recreation. A forest of thick
pines and a view across the water form
the backdrop. This was formerly an
industrial area. In the 1830s, Christian
Gültzau started a shipyard here and
built sailing ships. Since the shipyard
closed down it has been the site of
a sawmill, smokehouse, open-air
museum, restaurant, skittle alley, tennis
court and cold bathing house. A copy
of Luleå’s former town hall stands in the
park. There is a café here in the summer.
Trees and bushes: pine, spruce, birch,
grey alder, bird cherry, mountain ash,
sallow, aspen, willow, Swiss pine.

Picknick i det gröna. Ett ungt par ligger på en filt på gräsmattan. Hör de
grönfinken som drillar eller humlesurret från blomrabatten? Känner de barrdoften från gammeltallen? Kanske inte, men de skrattar och verkar lyckliga.
Gammeltallar i stan
Två av stadens parker är små talldungar med gamla knotiga tallar Boulognerskogen vid Östra skolan och Floras kulle vid Busstationen.
Boulognerskogen är ett förpliktigande namn, hämtat från Paris stora
skogspark. Den utgörs av ett parti tallskog, sparad 1922 som parkområde. Dess värde är högt, nära både skola och förskola och långt från
omgivande större skogar.

TRÄD OCH BUSKAR
Tall, björk, rönn, nyponros, lind, hagtorn,
syren, balsampoppel, cembratall, hägg.
KONST PÅ FLORAS KULLE
Staty av Arthur Johansson 1953:
Flicka med boll.
Solur av diabas av Kenneth Johansson
2003: Floras stenar.

Floras kulle
Floras kulle var tidigare en stor öppen plats. Hit kom hästskjutsar från
landsbygden med varor till staden. Här omlastades gods mellan landsväg och järnväg. På den öppna platsen var det ibland cirkus och tivoli.
Det sägs att kullen ska ha fått sitt namn av en kvinna som hette Flora
och som testamenterade området till Luleå Stad på villkor att det skulle
förbli ett grönområde. Hur det än är med den saken, här finns idag en
vacker parkflora att njuta av. Floras kulle anlades som park och lekplats
på 1930-talet. Det gamla pumphuset minner om tider när stadens
invånare fick hämta sitt vatten ur brunn. Gångstigen som slingrar fram
genom parken kantas av breda rabatter med perenner och sommarblommor. På håll gör de kraftiga gamla martallarna ett ståtligt intryck.
Kullen är en rofylld oas mitt i bullret av bilar, bussar och tåg. 1888 nådde
järnvägen Luleå och järnvägsstationen med sin park byggdes. Järnvägsparken och Floras kulle är det första som möter den som stiger av tåget.

Flora’s Hill and the Boulogne Forest
Two of the town’s parks are small pine groves with old-growth knotty pines. The
Boulogne Forest (Boulognerskogen) consists of a small pine forest, designated a park
in 1922. Flora’s Hill was formerly a big open space. People from rural areas came here
by horse and cart with goods. The goods were transferred between the road and the
railway. Flora’s Hill was constructed as a park and playground in the 1930s. A footpath
winds through the old pines and broad flowerbeds that feature perennials and summer flowers. Trees and bushes on Flora’s Hill: pine, Swiss pine, lime, mountain ash, bird
cherry, hawthorn, lilac. Art on Flora’s Hill: Statue by Arthur Johansson 1953: Girl with
Ball. Diabase sundial by Kenneth Johansson 2003: Flora’s Stones.
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FLORAS KULLE, BOULOGNERSKOGEN

Trivsamma tallbackar

CEDERN, SEMINARIEPARKEN

Upptäckarpark
Det här är platsen om man har vitsippsabstinens. Bra för den som flyttat från
Sydsverige till Luleå och saknar sippbackar och vårblommor. Här står de i full
blom i början av maj – vitsippor, blåsippor och gulsippor. Tacka nitiska biologilärare vid det gamla seminariet för det! Råkar sedan en koltrast sjunga från en
blommande sälg är lyckan fullkomlig.
Skolträdgårdens tidevarv
I landets skolor var skolträdgårdar en självklarhet fram till 1950-talet. Här
skulle skolbarnen lära sig odla frukt och grönsaker för att bli friska, ordningsamma, skönhetsälskande och ekonomiskt medvetna. År 1890 hade
65 % av landets 2000 skolor någon form av skolträdgård. Till Luleås folkskoleseminarium från 1907 hörde en trädgård som läromedel för de blivande lärarna. Här planterades köksväxter och prydnadsväxter, men också
sydligare buskar och trädslag som ask, ek, hagtorn, lind, lönn, oxel och
poppel. Flera av dem lever än idag. Vid seminariet skulle de blivande
lärarna få gedigna biologi- och trädgårdskunskaper till nytta för barnen.
Luleås vitsippsbacke
Efter att seminariet lades ned har bebyggelsen steg för steg knaprat in på
parkmarken. Nu finns bara förvildade rester kvar i kvarteret Cedern och
den gamla Seminarieparken. Vid en damm nära Skurholmsfjärden finns
ännu en riktigt sydsvensk vårflora med vitsippor. Andra arter att leta upp är
sibirisk nunneört, gulsippa, blåsippa, strutbräken, getrams, ängsruta, röda
vinbär, kirskål, mörkt kungsljus och kungsljus. Pestskråp med sina stora
paraplyblad är också en kvarleva från den gamla parkanläggningen. Till
dammarna dras gräsänder och skrattmåsar, som man kan komma nära.
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TRÄD OCH BUSKAR
Tall, gran, björk, cembratall, douglasgran, apel, lind, bollpil, lönn, ornäsbjörk,
pelarasp, hagtorn, sälg, jolster, gråal, asp,
korallkornell.

The Seminary Park
In Sweden’s schools, school gardens
were a self-evident feature until the
1950s. Luleå Teacher Training College
from 1907 had a garden where future
teachers received instruction. Kitchen
plants and ornamental plants grew
here, as well as bushes from southerly
places. The garden remains, although it
has run wild, and the teacher seminary
has closed down. Beside a pond near
Skurholmsfjärden bay there is real south
Swedish spring flora with wood anemone, liverleaf and yellow anemone.
Trees and bushes: Pine, spruce, birch,
Swiss pine, Douglas spruce, apple, lime,
crack willow, maple, Swedish birch,
Swedish upright poplar, hawthorn, sallow, bay willow, grey alder, aspen, white
dogwood.

Vårens första sångsvan - årets första badare - landar i den lilla vaken nedanför
Lulsundsbadet. Den trumpetar högljutt att nu är det vår. När badstranden om
en dryg månad fylls med badande lulebor, har den försvunnit till lugnare vatten.
Parkstråk längs vattnet
Längs Skurholmsfjärden, Lulsundskanalen och Björkskatafjärden finns fina
vägar att promenera eller cykla på. De går genom ett lummigt stråk längs
vattnet. Runt hela Skurholmsfjärden går Hälsans stig, 4 kilometer lång. På
försommaren kantas strandpromenaden av blommande sälg, jolster, gråal
och asp. Närmast Lulsundskanalen kan man flanera längs en vackert belyst
träpromenad och kanske stanna upp och fiska vid en brygga.
Skurholmsfjärden
Skurholmsfjärden hänger ännu ihop med havet och följer havets vattenstånd. Det har till och med hänt att vikaresäl letat sig in hit. Med mindre båt
kan man ännu färdas från fjärden ut i skärgården. Nära vattnet går trevliga
promenad- och cykelstigar runt fjärden och vintertid stakas en promenadväg över isen mellan Skurholmen och centrum.

TRÄD OCH BUSKAR
Sälg, jolster, gråal, asp, björk, silverpil,
gulbarkig näverhägg, pelarasp, bollpil,
tall, gran.

Björkskatafjärden
Genom de byggda dammarna vid Lulsundskanalen har Björkskatafjärden,
Björsbyfjärden och Sörfjärden reglerats till insjöar, höjda över havet. Det
skulle de ha blivit ändå genom landhöjningen men då med grundare,
sankare stränder. Fram till 1600-talet var Lulsundskanalen en av inseglingsvägarna från havet till Gammelstad. Nu är Lulsundsbadet en omtyckt badplats. Fågellivet är rikt i fjärdarna. Brun kärrhök, fiskgjuse, skäggdopping,
sothöna, sångsvan och kanadagås syns tillsammans med flera andarter. Här
och var ser man vinterhyddorna av bisam, en jättesork från Amerika som av
människan förts in i Europa och tycks stortrivas.
Waterside park promenade
Alongside the bay Skurholmsfjärden, Lulsund Canal and Björkskatafjärden bay you can
stroll or cycle along a leafy waterside walk. In early summer the waterside promenade
is bordered by blossoming sallow, bay willow, grey alder and aspen. Skurholmsfjärden
is still connected to the sea and stays at sea level. Björkskatafjärden is a bay above sea
level. The bays feature rich birdlife. Marsh harrier, osprey, great crested grebe, coot,
whooper swan and Canada goose can be seen, and several other species of wild duck.
Trees and bushes: sallow, bay willow, grey alder, aspen, birch, white willow,
Manchurian cherry, Swedish upright poplar, crack willow, pine, spruce.

15

SKURHOLMSFJÄRDEN, LULSUNDSKANALEN

Vattenvägen

VINTERPARKERNA

Halva året vinter
Det viner om täckbyxorna när knattarna åker rutschkana utför isdjurets rygg
i Stadsparken. Och i Hermelinsparken fotograferar en gymnasist blåmesar vid
fågelbordet. Och vad är det som lockar där ute på de vita isarna? Är det himlarymden, är det ljuset eller vidderna?
Luleås vinterparker
Från november till april är det vinter i Luleå. Då lever parkerna sitt eget
vinterliv med ljusdekorationer, is- och snöskulpturer och vinterlekplatser
för barnen. Snö och rimfrost hjälper till att pryda träd och buskar. När vintersolen börjar värma, redan i januari-mars, börjar Luleås stora istid.
I parkerna tänds marshaller. Sedan 1984 byggs ett snödjur i Stadsparken
och isskulpturer placeras ut. En jättedrake av is och snö blir en rutschkana
för barnen på Gϋltzauudden. Promenadstråken är stämningsfullt belysta.
Helgerna får sina särskilda utsmyckningar – julklappsträd och tomtefamilj
vid jul och hönsfamilj till påsk. Och till Luleås isbanor söker sig hundratals
människor under soliga vårvinterdagar. Grillplatser fylls med skid- och
skridskoåkare. Vårsolen värmer frusna själar.

Luleå’s Winter parks
From November to April, it is winter in
Luleå. The parks then live a life of their
own, with decorative lighting, ice and
snow sculptures and winter playgrounds for children. Snow and frost
help to adorn the trees and bushes.
When the winter sun begins to send
warmth, as early as January-March, the
great Luleå ice age begins. Flares are lit
in the parks. Since 1984 a snow animal
has been built every year in Stadsparken and ice sculptures placed there. A
giant dragon in ice and snow becomes
a children’s slide on Gültzauudden
point. The religious festivals have their
special decorations – Christmas gift
trees and Santa Claus with family at
Christmas and a hen family at Easter.
And hundreds of people come to
Luleå’s ice tracks on sunny winter days.
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MER ATT LÄSA
Luleå kommuns hemsida
www.lulea.se » För invånare » Parker, natur
och skog » Flera intressanta länkar
Den stora naturguiden till pärlorna i Luleå
kommun. Text/foto: Thomas Öberg, Luleå
2006. Boken säljs på Turistbyrån.
Gültzauudden. Minnen från förr. Tankar om
framtiden. Red: Lennart Klang, Luleå 2006.
TEXT • Thomas Öberg/Natur i Norr
FOTO • Per Pettersson, Thomas Öberg,
Susanne Lindholm. Svart-vita foton sid 4,
Stadsarkivet, Luleå kommun.
GRAFISK FORM • Överby Ord & Form
TRYCK • GTC Luleå
ANSVARIG UTGIVARE • Park & Natur,
Luleå kommun
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Luleås parker
– andrum och livsrum
Sköna små stunder. En liten lunchrast på en parksoffa med bofink och
humlesurr som lunchmusik och dofter från blomrabatter som krydda.
Eller en knarrande promenad på plogade gångvägar omgivna av frostiga
björkar och snötyngda tallar. Parkerna är stadens gröna rum. Eller vita under
halva året. De är andrum för människan och livsrum för fjärilar, humlor, harar,
ekorrar och blåmesar.
Välkommen att njuta!

Luleå town parks – room for body and soul
In this booklet we tell you about the parks in downtown Luleå. Find enjoyable walks and restful picnic spots. The parks are beautiful oases at any time
of year – at the height of summer when the trees cool the air, and in winter
when they wear a coat of frost.

