
 

Pinus sylvestris FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E 

–  tall FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E 
d 

Välväxande talltyp från svenskt bestånd med gamla anor 
 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Pinus sylvestris FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E – tall FK SKOGSKYRKOGÅRDEN E 

Härdighet:  Zon 1–6   

Växtsätt:  Unga träd har horisontella grenvåningar, får som äldre en högt ansatt, ofta 

 oregelbunden ljusgenomsläpplig krona 25–30 m 

Blad/grenar:  Nedre barken vackert skorplik på äldre träd, medan övre stammen blir lysande orange 

 i kvällssol 

Växtplats:   Klarar torka mycket bra p g a djupgående rotsystem. Planteras i soliga lägen. Växer 

 bäst på fuktiga sura jordar men klarar det mesta. Tål vind, värme och stadsklimat. 

Användning: Parker, naturlika miljöer, med fördel i större grupper. Borde användas mer i park- och 

 stadsmiljöer. 

E-merit:  Välväxande talltyp från svenskt bestånd med gamla anor  

Ursprung:  Gammalt bestånd på Skogskyrkogården i Stockholm som är upptagen på Unescos 

 världsarvslista 

 
 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Skogskyrkogården i Stockholm anlades 1910–1915 och upptogs 1994 på Unescos världsarvslista. 

På gravkvarteren finns nästan 10 000 tallar. Många av tallarna är över 200 år gamla, men på grund 

av olika trädsjukdomar och gravgrävningar blir de allt färre.För att säkra tillväxten återplanteras 

plantor uppdrivna från frön från de finaste tallarna. Medan de unga tallplantorna växer upp kommer 

tallbeståndet att vara flerskiktat jämfört med den pelarsal som finns idag. 

 

Plockning av kottar sker sedan ca 10 år tillbaka, utföres av arborister. Plockningen sker i december-

januari innan kottarna klänger. Återplantering har främst skett med mindre plantor ca 40-50 cm, 

men framöver kommer även större plantor/mindre träd att planteras.  

 

Beskrivning  

Stiligt barrträd med orangefärgad stam och öppet växtsätt. Unga tallar är uppbyggda av horisontella 

grenvåningar. Som äldre får tallen en högt ansatt, ofta oregelbunden ljusgenomsläpplig krona vilket 

ger möjlighet till en rik undervegetation av ex rhododendron. På äldre träd blir den nedre barken 

vackert skorplik medan stammen högre upp lyser i orange, vilket framträder särskilt tydligt vid 

kvällssol.  

 

Höjd som ’fullvuxen’ 25-30 m, bredd 8-10 m. Zon 1-6.  

 

På marknaden finns en annan typ av tall (P. sylvestris) som säljs med beteckningen ’Norsk typ’. 

Denna har ett mer kompakt växtsätt och har silverblå barr.  

Den blir 10-15 m hög, 3-5 m bred, zon 1-7. I övrigt har den samma krav och begränsningar som 

arten.  

 

Växtplats  

Klarar torka mycket bra p g a det djupgående rotsystemet. Tål vind, värme och stadsklimat men 

planteras sällan i stadsmiljö. Växer bäst på fuktiga sura jordar men klarar det mesta. Planteras i 

soliga lägen.  



 

Användning 

Parker, naturlika miljöer, med fördel i större grupper. 

 

Förökning 

Sås med kottar som plockas på Skogskyrkogården. Genom E-märkning kommer material från deras 

vackra tallbestånd att vara tillgängligt för andra användare än den egna kyrkogården. Detta har 

förankrats hos ansvariga för Skogskyrkogården.  

 

Växtbeskrivning/källa 

Växtbeskrivning av Gunnel Holm, E-planta ek. förening efter information från: 

Skogsskyrkogården i Stockholm  

Billbäcks Plantskola, katalog 2016 samt muntlig information  

Stångby Plantskola, katalog 2016 

Splendor Plant, katalog 2016 

Stadsträdslexikon 2015, H. Sjöman/J. Slagstedt 

 

 

 

 


