
TRÄDSTIGEN i Gästrike Hammarby brukspark

Välkomna på en vacker promenad i Hammarby Brukspark!
Ta en karta och faktablad om träden ur brevlådan. Stigen är ca 1500 
m lång. Tjugotvå olika lövträd och en gran är markerade. 
Var snäll och lägg tillbaka faktabladen och kartan i brevlådan när din 
promenad är klar.

Flera av träden som du kommer att se runtomkring dig under din 
promenad borde inte växa här under normala omständigheter. Att de ändå 
finns här beror på att de är planterade. I samband med sjösänkningen1868-
1870 utvidgades parken och nya trädslag planterades. Det finns noteringar 
om att ek, lind, alm, ask, avenbok, dvärgkaragan och Weymouthtall köptes 
in och planterades. Även en trädgård var anlagd på området närmast 
herrgården. Längs vägen utmed ån fanns en lummig allé där herrskapet 
från herrgården spatserade varma sommardagar.
När järnbruket i slutet av 1800-talet gick i konkurs och patron Hjalmar 
Petre flyttade därifrån ersattes järnbruket av en sulfitfabrik. Parken fanns 
kvar och så småningom började man ha sista april och midsommarfirande 
där. En permanent dansbana under tak har byggts vid ”midsommarplan”. 
Den är utsmyckad av konstnären och Hammarbybon Tord Larsson.
Kan du föreställa dig vad de äldsta träden kan ha sett och hört genom åren?

Det finns även en inhägnad familjegrav i parken. Hjalmar Petres fru 
Helena ligger begravd där tillsammans med sitt lilla barn, sin mor och en 
svägerska. Mormodern och barnet dog samtidigt, 1868, medans familjen 
ännu bodde kvar i Hammarby. Helena Petre dog i Uppsala och hennes 
svägerska avled något senare. Deras önskan var att få bli begravda i 
Hammarby trots att släkten Petre inte hade några egendomar kvar här.

Det finns mycket mer att berätta. Gör ett besök i Stenhuset på andra sidan 
ån så kan du få veta mer.

Fotografera gärna av kartan. Faktaunderlaget till Trädstigen finns på 
Stenhusets hemsida  www.gamlastenhuset.se
Njut av naturen i vår vackra brukspark!

http://www.gamlastenhuset.se/

