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Inledning 

 

Du har säkert någon gång färdats genom en trädallé. Det har förmodligen påverkat dig på 

något sätt. Om inte, ge allén en chans att berätta sin historia genom litteraturen eller upplev 

den med dina sinnen.  

För mig betyder en promenad i en allé att jag känner mig glad och välmående. Det beror 

till stor del på att jag finner det extra rummet som allén bildar avstressande och intressant. 

Alléträden som planterats och underhållits står i kontrast till naturens egen vildvuxna skog. 

Det vi förknippar med alléer är att det är raka rader med träd. Trädsorterna kan variera i 

allén beroende på var den är belägen, i södra eller norra Sverige.  

Alléer har använts både till att markera något samt till att vara en av människan skapad 

barriär för att skydda och ge svalka mot olika slags väderlek. Allén visar vägen. 

  

 

 

 
 

2. Stadsallé i Gävle. Foto Anne-Marie Näslund. 
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Syfte 

Med hjälp av tidigare skriven litteratur som belyser trädalléer vill jag försöka få kunskap 

om alléernas historia och funktioner och hur de skiljer sig i jämförelse med varandra i söd-

ra och norra delen av Sverige. 

 

 

Frågeställning 

Jag har ställt frågor till materialet som handlar om alléns definition, dess historia och funk-

tion. Vidare vad som skiljer alléer i norr och söder och vilka trädslag som användes i re-

spektive område. Det är intressant att belysa hur man ser på alléer idag, när det gäller plan-

tering och restaurering.  

    Jag har också tittat på vilka bestämmelser som gäller för dagens alléer. 

 

 

Metod och avgränsning 

Jag har utifrån min frågeställning läst litteratur och sökt information på internet som berör 

och belyser trädalléerna, framför allt deras historia. Det finns även dokumentation i form 

av foton både i litteraturen och på internet.  

Allén har belysts av många författare och forskare som haft olika syften. Den här studi-

en tar bara upp ett fåtal mer allmänna böcker och går inte in på forskningsresultat om hur 

plantering och beskärning genomförs.  

Uppsatsen begränsas till alléer endast i Sverige av tidsskäl. 

 

 

 

 

Undersökning 
 

 

Definitioner 

Ordet allé kommer från det franska språkets allé, gång eller aller att gå.  

Schering Rosenhane skriver om alléer 1663: ”Mäst allestäds på ömse sidor om lands 

vägar voro Hagtorns häckar, planterade, at en gick eller reste här, som i en Allé eller i en 

trägård.” (http://g3.spraakdata/gu/se/saob SAOB(Svenska Akademiens Ordbok), uppslagsord 

Allé, internetkälla 12 okt 2011) Bellman nämner första gången alléer 1777 i Valda skrifter 

6:309. 

Litteraturen förklarar en allé som ”en väg eller gata med planterade träd på båda sidor, 

vanligen i enkla rader men även flerdubbla led”. (http://www.ne.se/sok?q=alle Nationalencyk-

lopedin, internetkälla 12 okt 2011) 

En allé har träd med 8-15 meters mellanrum och en enkel trädrad kan ha varit en dubbel 

trädrad som vid en vägbreddning tagits bort. En dubbel trädrad betecknas som en äkta allé.  

http://g3.spraakdata/gu/se/saob
http://www.ne.se/sok?q=alle
http://www.ne.se/sok?q=alle
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Ibland var det bara fyra meter mellan träden i allén för att det snabbt skulle bildas ett 

rum innanför trädraderna och då tog man inte hänsyn till trädens bästa utan endast att en tät 

trädrad skulle formas.  

På 1700-talet angavs sju meter som ett normalavstånd i alléer vid större gods. 1817 an-

gavs ett mått på 18-24 meters avstånd vid landsvägsalléer för att ge ”visuell vägledning”.  

Enkla rader av träd har även planterats för att markera en fastighetsgräns men därmed 

inte planterats för att rama in vägen. (J.O Hermansson Rapport Länsstyrelsen 2008:4 ) 

Jordbruksverket definierar en allé som en anläggning av minst 7 träd. De var ursprung-

ligen planterade längs en väg och man anger också att anläggningen kan vara enkel eller 

dubbelsidig.  

I landskapselementet allé ingår inte hamlade träd. Dessa räknas separat för att man ska 

få ersättning”. (Jordbruksverkets sammanställning Definitioner av värdefulla landskaps-

element). 

 

 

Historia 

För att förstå varför alléerna ser ut som de gör behövs det en liten tillbakablick i historien. 

Litteraturen säger att hos de äldsta kulturerna i Mesopotamien och Egypten planterades 

träd i raka linjer och rader. Det var framförallt vanligt att det gjordes framför gravmonu-

menten. Detta finns bevarat genom väggmålningar och reliefer. Alléerna utmed landsvä-

garna användes av den egyptiska hären som ett skydd mot solen. 

Romarna planterade träd vid torgen och längs med landsvägarna för att förbättra det 

existerande vägnätet eller för att anlägga en helt ny väg. 

Palladio, en italiensk renässansarkitekt, beskriver alléer i sin bok Byggnadslära år 1570: 

”vägar utanför staden bör man göra breda och bekväma och på båda sidor om dem plan-

tera träd, som på sommaren skydda de vägfarande mot solens hetta och så med sin gröns-

ka vederkvicka deras ögon”. Boken blev en kunskapskälla för renässansens ideal som 

spreds vidare i norra Europa. (Alléhandboken s. 7 av P Olsson m.fl. 2005) 

 

 
Kurparkerna 

Alléerna fanns med som viktigt element i kurparkerna i Sverige på 1800-talet. Allén var ett 

enskilt parkelement och idén kom från de tyska kurorterna vid Bad Homberg. Där kallades 

allén Haubtallé eller Brunnen allé.  

Gäster anlände till dessa kurparker för att vederkvicka sig samt att på ett organiserat sätt 

dricka ur den brunn som parken var uppbyggd kring. Henry August Flindt ritade en park, 

Ronneby Brunnspark, och där var trädallén anlagd kring den viktiga brunnen och nämns i 

litteraturen som brunnsallé. Gästerna promenerade sakta omkring där och drack sitt vatten 

samtidigt som allén gav skugga och en naturkänsla. (Vatten, vandring, vy och variation av 

A Jacobsson 2004) 

Vandringen kunde både vara ett obligatoriskt eller frivilligt moment i kuren. Den bestod 

av flera korta vandringar på 10 minuter och det var viktigt detta skedde i skuggan. Vand-

ringarna gick fram och tillbaka över kortare sträckor efter varje glas vatten och slutligen 

efter intaget av vatten, oftast efter 2-6 glas, skulle man ta en längre promenad på en halv-

timme. Man kunde gå på ännu längre upptäcktsfärder i parken efter att brunnsdrickningen 
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var avslutad för att uppleva parken och naturen. (Vatten, Vandring Vy och Variation av 

Anna Jacobsson 2004) 

 

 

Alléns funktioner 

 

Skydd 

Allén fungerar som skydd för växter och djur i slättbygder som Skåne där omgivningen 

består av stora åkerfält. Där blir allén som en korridor där vilda djur kan förflytta sig mel-

lan olika grönområden. I allén kan de även leva och utvecklas mer skyddat. (Alléhandbo-

ken s. 30 P. Olsson m.fl. 2005) 

 

Landsvägsalléer 

Landsvägsalléerna kom till i ett syfte att markera vägen vid dålig sikt samt binda jorden 

kring öppna odlingsytor. De har anlagts genom tiden från 1600-talet och vidare in i vårt 

2000-tal. 

Under 1600-talet influerades Sverige av barockens trädgårdar och mönster med sträng 

geometri. Vid 1700-talet slotts- och herrgårdsanläggningar börjar man bygga landsvägar 

med alléer och de stora bruken anammar också barockens ideal. (Svenska landsvägsalléer, 

R Bengtsson m.fl. 2006)  

Landsvägsalléns praktiska syfte är knutet till väder och vind. När ett landskap härjas av 

snöstorm, sand och jordflykt samt dimma och översvämning blir allén ett riktmärke som 

tydligare visar var vägen är. (Alléhandboken P Olsson m.fl. s 10, 2005) 

Landsvägsalléerna kunde i större utsträckning vara blandalléer, dvs. ha flera olika träd-

sorter i sina trädrader. Detta beroende på hur underlaget såg ut, hur väl det gick att plantera 

trädet på stället. Trädens kronor är inte heller i samma utsträckning sammanvuxna som 

parkalléns trädkronor.  

Landsvägsalléerna sköttes av bonden som hamlade dem, klippte ner grenar som i sin tur 

användes som djurfoder. 

I Skåne var de stora godsen föregångare vid anläggningen av alléer. Där anlades de för 

att manifestera makt och rikedom.  

Men det finns också alléer utmed våra landsvägar som inte kopplas till godsen utan 

planterades under tvång av staten enligt lagar och förordningar under 1700-talet. Det skulle 

motverka problem som hade att göra med den skogsbrist som uppstod under 1600-1700-

talet i Skåne när man byggde städer med byggmaterial från skogen och de betade kreatur 

som gick fram över stora skogsområden som då blev till kala ljunghedar med jordflykt. 

(Alléhandboken. P Olsson m.fl. 2005) 

När Göta kanal byggdes under första hälften av 1800-talet planterades där ca 10 000 

träd. Trädens rotsystem behövdes för att binda ihop jorden samt stärka bankarna men röt-

terna utgjorde också en fara för dessa bankar som kunde sprängas om rotsystemet blev för 

kraftigt. De vanligaste trädslagen vid kanalen är alm, ask, lönn och kastanj.  

Under slutet av 1900-talet drabbades kanalen och Sverige av almsjukan och många al-

mar dog. Nu, vid 2000-talets början, har ca 500 nya träd planterats (Kanal FAQ, internet 12 

okt. 2011) 
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Parkalléer 

Parkalléerna är de som i första hand blev ett blickfång och en estetisk del i de parker som 

från början manifesterade makt och rikedom. Allén skulle vara enhetlig och formklippt.    

Parkalléerna skulle på ett estetiskt sätt växa ihop till en sal. Därför skulle de helst vara 

av samma trädslag för att få resultatet av en enhet i bladform och stamhöjd samt krona. 

Detta gällde de stora godsen och slottens alléer och där använde man dem troligen inte alls 

till att ge avkastning.   

 

 
3. Allé i Boulognerskogen i Gävle. Foto Anne-Marie Näslund. 

 

Alléer i norra och södra Sverige 

 

Avaborg 

I norra Sverige finns en av många speciella björkalléer, belägen mellan Bygdeträsk och 

Avaborg i Västerbotten. Den kantar en landsväg och är nästan 1 mil lång och består av ca 

1000 björkar. Allén började planteras av ungdomar 1934 på ett initiativ av Jordbrukarnas 

Ungdomsförening i Kvarnbyn.  

Björkplantorna hämtades i närbelägna Göksjön på Storön. Året därpå, 1935 tog ungdo-

mar i Bygdeträsk över planteringen. Det har höjts röster om att allén är en olycksrisk och 

ett hinder för snöröjningen men allén har överlevt.  

1990 skrevs en överenskommelse mellan vägverket och Länsstyrelsen om att allén skul-

le bevaras. Idag underhålls den av lokala intresseföreningar. Allén omnämns även i boken 

Svenska Landsvägsalléer av R Bengtsson m.fl. (Skellefteåkommuns hemsida 12 oktober 

2011 http:www.skellefftea.se/default.aspx?id=13475). 
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4. Allén i Avaborg. Foto www.kvarnbyn.com. 

 

 

Andra alléer i norr 

Norra Sverige har björk i sin landsvägsallé. Det är naturligt därför att träden till allén flyt-

tas från skogen till vägen från närområdet. Det är lättare för trädets etablering om det sätts i 

någorlunda samma område med samma förutsättningar. 

Lind har odlas under mycket lång tid i Sverige och är ett av våra mest använda alléträd. 

De används mest som parkalléträd. Den ökade användningen av lind var delvis för att er-

sätta användningen av alm. (Svenska landsvägsalléer 1996 av R Bengtsson m.fl.). 

Några exempel på alléer i norra Sverige är de i Gästrikland vid Gysinge Herrgård, Sandvi-

kens kommun, där det finns en allé som består av tre sorters lövträd i knäckepil/vitpil, 

klibbal och lind.  

Vid Tolvfors bruk i Gävle kommun finns det en allé med blandade lövträd i, mest ask 

och på Wij trädgårdar/bruk i Ockelbo kommun finns det bland annat en lindallé som upp-

fart till ett lusthus och en tallallé (se nedan kapitlet Alléer idag). 

Vid Axmar bruk som tillhör Gävle kommun, finns det även där en blandallé bestående 

av lönn och ask. (Rapport Länsstyrelsen 2008:4, J.O Hermansson) 

 

 

Alléer i södra Sverige 

Södra Sveriges parkalléer består till stor del av alm, lind, poppel, kastanj, lönn, bok, tall, 

ask och även oxel. Poppel och ask planterades på mera sanka marker för att de klarar av 

växtförhållandena bra. På Södra Sveriges slätter finns träden pil, alm, lönn och ask som 

mest vanliga alléträd. 

Lind har under många år ersatt alm på grund av almens utsatthet för almsjukan. Almsju-

kan är en smittsam svampsjukdom. Svampens sporer sprids mellan träd med alpsplintbor-

ren, men även via rotkontakt med smittade träd. (Alléhandboken  P Olsson m.fl. 2005) 

http://www.kvarnbyn.com/
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I södra Sverige finns ju också mycket pil och pilevallar – de träd som oftast förknippas 

med Skåne. Pilen står för bondelandskapet och förekom inte i adelns alléanläggningar. När 

pil planterades utmed vägarna blev det ett läskydd som stoppade vind och jord.  

1794 reste Linné runt i Skåne och berömde de som redan hade planterat pil, just för pi-

lens egenskaper att binda jord på jordvallarna så att den inte drev iväg.  

Södra Sveriges landsvägsalléer har successivt bytts ut från alm till lind som används här 

trots att trädet från början var ett träd för parkallén. Förutom lind används även oxel. 

Några exempel på alléer i södra Sverige är den i Laholm, Hallands län, där det finns en 

400 meter lång formklippt oxelallé som följer en bit av ån Lagan. Allén anlades 1936-

1938. I Lomma kommun vidare finns det en allé som består av oxelträd och även den anla-

des på 1930-talet. Den allén har påverkats av västanvind från havet och har numer ett 

vindpinat utseende.  

I Staffanstorp, Burlövs kommun, finns Flackarpsleden, en landsväg som är kantad av en 

1400 meter lång lindallé som är anlagd i början på 1990-talet. I Alnarp, Malmöhuslän, 

finns det en 500 meter lång ekallé som anlades 1991 av Sveriges lantbruksuniversitet. I 

Övedskloster i Sjöbo kommun ligger en 450 meter lång parklindallé. Den anlades på 1770-

talet och är sedan 1982 byggnadsminnesförklarad. (Svenska landsvägsalléer av R. Bengts-

son m.fl. 1996) 

 

 

 

Alléer idag  

Nya alléer skapas fortfarande idag och landskapsarkitekter använder sig ibland av trädut-

smyckningar vid infarter och utfarter till våra städer. Tallallén vid Wij trädgårdar i Ockelbo 

är en nyanlagd allé, den ligger intill ”Skogens Trädgård” och är designad av Ulf Nordfjell 

på 2000-talet. (Trädgårdsmästarprogrammets högskolelektioner Högskolan Gävle höst/vår 

termin 2010).  

 

Bevarandet av gamla alléer 

 
Det handlar mycket om att bevara de gamla alléerna idag. Här är några exempel på sådana 

projekt. 

 

 

Grönsöö 

Grönsöö slott i Enköpingskommun är ett av de slott i Sveriges som byggdes på 1600-talet 

och som kan besökas än i dag. Slottet är omgivet av en trädgårdsanläggning som genom 

åren utvecklas och utökats. Den innehåller bl.a. en av Europas tio äldsta lindar, Drottning 

Kristinas lind, som planterades 1623. Det finns även en dubbelradig hästkastanjallé som 

sträcker sig upp mot slottet. I Grönsöös tuktade ask- och lindhäckar kan man se träd som 

planterades redan på 1750-talet (http://www.gronsoo.se/om-gronsoo-parken.asp 12okt 2011). 

På Grönsöö arbetar man idag efter ett vårdprogram syftar till att bygga upp kunskap och 

utveckla metoder kring vård och bevarande av historiska parker i Sverige. Programmet är 

speciellt framtaget för Grönsöös park och trädgård och är en del av Grönsööprojektet, ett 

http://g3.spraakdata/gu/se/saob
http://g3.spraakdata/gu/se/saob
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samarbete mellan Grönsöö kulturhistoriska stiftelse och länsstyrelsen i Uppsala län samt 

SLU, där man bedriver man kunskapsuppbyggnad och uppdragsforskning kring historiska 

parker sedan 1990-talet. (http://www.slu.se/sv/fakulteter/ins 12 okt 2011) 

 

 

 
 

5. Grönsöö i dag och i Svecia Antiqua. Bilder från Wikipedia. 

 

 
 

 

Göteborg 

På Stampgatan i Göteborg anlades en lindallé 1770. Genom park- och naturförvaltningen 

förnyas nu lindallén med sticklingar som tagits från de ursprungliga lindarna. Ett hundratal 

plantor har drivits upp och skall ersätta felplanteringar och äldre bräckliga träd. Park- och 

naturförvaltningen värnar alléns historia och genom att sticklingarna kommer från de äldre 

träden ger den ursprungliga allén den föryngring den behöver. Träden skall knuthamlas för 

att ta mindre plats och de ger då ett särskilt synintryck. 

(http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.558232-lindar-fran-1700-talet-foryngrar-allen?. Internetkälla 12 0kt 

2011) 

 

 

http://g3.spraakdata/gu/se/saob
http://g3.spraakdata/gu/se/saob
http://www.slu.se/sv/fakulteter/ins
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.558232-lindar-fran-1700-talet-foryngrar-allen
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.558232-lindar-fran-1700-talet-foryngrar-allen
http://www.gp.se/
http://www.gp.se/
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Norrköping 

I Norrköping finns ett långt promenadstråk runt staden. Det byggdes 1858-1914 och ritades 

av trädgårdsarkitekten Knut Forsberg som var verksam 1829-1895. Trädalléerna gav ljus, 

luft och grönska och hela 2 025 lindar planterades vid södra, norra och östra promenaden. 

1914 var norra promenaden Europas längsta allé, 3,5 km. (wikimedia commons, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Norrk%/C3B6pings-promenader internetkälla 12 okt.2011).  

Knut Forsberg har även ritat det vinnande förslaget till utformning av parken Bois de Bou-

logne i Paris. 

  

Drottningholm 

Lindalléerna på Drottningholms slottspark genomgår just nu en förnyelse. I barockträdgår-

den är det lindarna i ramen av träd runt trädgården som föryngras så att besökare så små-

ningom åter ska kunna promenera under lindalléerna med anor från 1680-talet. 

Trädgården anlades av Nicodemus Tessin d ä och Nicodemus Tessin d y. Parklindar plante-

rades 1684 -1746 och följdes av andra lind sorter, främst skogslind. En trädinventering i 

parken 1991 visade att parklind då var vanlig. 

Förnyelsen sker i fem etapper med fyra års mellanrum under 15 år. Den sista etappen 

beräknas avslutas 2014.  (Statens Fastighetsverk Drottningholms slottspark/Lindalléerna 

http://www.sfv.se/se/cms/cust/search/static.html?searchId=1536549935&n=O&u=http%3A%2F% internet-

källa 12 okt.2011.)  

Det har förts diskussioner kring bevarandet av en ek i Stockholms stad. Den har nu av-

verkats pågrund av rötskada och svamp och togs bort av trafiksäkerhetsskäl. Diskussionen 

har förts sedan 2003. (http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-eken 10 nov 2011) 

 

Bestämmelser 

Sverige har undertecknat FN:s konvention om biologisk mångfald och för att värna om 

kvarvarande miljöer infördes biotopskyddsbestämmelserna i Naturvårdslagen 1994. Alléer 

ingår där som ett av flera biotopskyddsområden. Biotopskyddsområde är enligt Miljöbal-

ken ”ett mindre mark eller vattenområde som utgör livsmiljö för hotade djur eller växtarter 

som är särskilt skyddsvärt.../” 

Förutom alléer är även källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvat-

ten och våtmarker, stenmurar samt åkerholmar biotopskyddsområden.  

Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen kan också besluta om biotopskydd på ytterligare 

platser. (Alléhandboken 2005 P. Olsson m.fl.). Länsstyrelsen och vägverket finns med när 

en gammal allé ska bevaras. När det kommer till vägbyggen och markplanering så har 

länsstyrelsen ett planeringsunderlag som är viktiga att följa samt ta hänsyn till. 

(http://www2.lansstyrelsen.se/skane/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/pages/c 

23 ok 2011)  

Innan alléträd avverkas måste dispens sökas hos länsstyrelsen. I lagen om kulturminnen 

(KML) är inte skyddet generellt utan det krävs en byggnadsminnesförklaring för att skydda 

en allé eller park.  

Väglagen har en annan syn på alléer. Där står det att om träd och buskar invid ett väg-

område ”medför olägenheter för trafiksäkerheten”, får länsstyrelsen besluta att träden eller 

buskarna skall tas bort eller kvistas av väghållsmyndigheten. (Rapport 2008:4 JO Her-

mansson, Länsstyrelsen Gävleborg) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Norrk%25/C3B6pings-promenader
http://commons.wikimedia.org/wiki/Norrk%25/C3B6pings-promenader
http://www.sfv.se/se/cms/cust/search/static.html?searchId=1536549935&n=O&u=http%3A%2F%25
http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-eken
http://www2.lansstyrelsen.se/skane/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/pages/c
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Riksantikvarieämbetet som är en statlig förvaltningsmyndighet har inblick i frågor som 

rör kulturmiljö och kulturarv samt ser över kulturminnesvården i Sverige. 

(http://www.raa.se/cms/extern/index.html. 23 okt.2011) 

Det finns också verksamma föreningar som sköter om och bevarar alléer i sin hembygd.  

(http://www.kvarnbyn.com 12 okt 2011) 

 

 

Diskussion 
 

Litteraturen har lärt mig mycket om allén och givit mig många frågor men jag har begrän-

sat mig till min frågeställning och utgått från den. 

I den litteratur jag kommit i kontakt med skrivs det mycket om södra Sveriges alléer 

medan norra Sveriges alléer inte är representerade i samma utsträckning. Det kan bero på 

att norra Sverige inte har bevarat sina alléer på samma sätt eller att de inte har gods och 

slott i samma utsträckning som södra Sverige.  

Men det som givit södra Sverige dess många alléer är troligen klimatet, där den ständiga 

blåsten över slätterna i södra Sverige ger ett behov av vindskydd. I norra Sverige finns re-

dan mycket skog som ger skydd för olika slags väder.  

Ytterligare information om alléer i norra Sverige hade varit intressant, både vad gällan-

de landsvägsalléerna och parkalléerna, men det finns få källor till detta. 

Det verkar också som om trädvalet skiljer landsvägs- och parkalléerna åt i norra och 

södra Sverige. Träd har olika förmåga att trivas på olika platser och i olika sorts jordar och 

man har därför planterat de träd som man vet kan etablera sig just på platsen och denna 

strävan att få rätt träd på rätt plats har formats efter klimatet. Detta innebär att norra Sveri-

ge och södra Sverige har skiftande trädval.  

 

 

Slutsats/Sammanfattning 
 

Allén förklaras som en väg eller gata med planterade träd på båda sidor, vanligen i enkla 

rader men även flerdubbla led. Allén är en anläggning som innehåller minst 7 träd. 

•Alléerna anlades förr ofta för att genom hamling ge bonden djurfoder och bränsle  

•Alléerna anlades för att hindra jordflykt på skånska slätten. 

•Alléerna anlades för att ge en park eller ett slott en gedigen och praktfull utsmyckning 

som i sin tur visade makt och rikedom på 1600-1700-talet. 

•Alléerna anlades för att rama in vägen och ge resande en linje att hålla sig till vid dålig 

sikt men också att ge skugga och återhämtning för resande. Det kunde vara i en häl-

sopark på 1800-talet eller då man färdades på landsvägen med häst och vagn. 

•Alléerna anlades som en tydlig in/utfartslinje till en stad. 

 

Det har tydligt framkommit i litteraturen att allén delas upp i landsvägsalléer och parkallé-

er. Landsvägsallén har oftast inte träd med sammanvuxna kronor. De kantar istället in en 

väg på båda sidor eller ena sidan. Landsvägsallén kom till i ett syfte att markera vägen vid 

dålig sikt samt binda jorden kring öppna odlingsytor. Landsvägsalléerna bestod ofta av oli-

http://www.raa.se/cms/extern/index.html
http://g3.spraakdata/gu/se/saob
http://g3.spraakdata/gu/se/saob
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ka trädslag. Och det togs hänsyn till hur väl det gick att plantera på den platsen. Bönderna 

använde landsvägsalléns grenar till djurfoder och bränsle. 

Parkalléerna är de som i första hand blev ett blickfång, en estetisk del i parken som 

från början manifesterade makt och rikedom. Allén skulle vara enhetlig och formklippt. 

Trädens kronor skulle vara sammanvuxna och helst vara i samma höjd och det innebar att 

samma trädslag helst användes i parkalléerna. 

Alléer finns att se i hela Sverige, både i stadsmiljö och på landsbygd samt vid stora gods, 

gårdar och slott. Nutida alléer vårdas i samarbete med länsstyrelse och vägverk samt ge-

nom stiftelser och projekt. Bevarande sker med bestämmelser och lagar som grund.  

Uppdragsforskning och kunskapsbyggnad runt vård och bevarande av dagens parkalléer 

finns för slotts- och parkförvaltare i form av vårdprogram som SLU har tagit fram.  

Alléns namn kommer från det franska språket och allén som idé anlände till Sverige ge-

nom renässansen intåg till Europa. 

 

 

 

Avslutning 
 

Alléerna har en tydlig funktion i vårt samhälle. Att leda oss in eller ut ifrån något eller till 

en avgränsad yta. Allén är ytterligare ett rum i naturen där vi kan uppleva något och even-

tuellt stanna till en stund. Allén visar vägen! 
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Bilaga 1 

Vetenskapliga namn på alléträd 

Alm   Ulmus Glabra 

 

Ask   Fráxinus Excelsior 

 

Björk   Betula Pendula, vårtbjörk 

 

              Betula Pubescens, glasbjörk 

 

Ek   Quercus Robur 

 

Hästkastanj  Aesculus Hippocastanum 

 

Lind   Tilia Cordata 

 

Lönn   Acer Platanoides 

 

Oxel   Sorbus Intermedia 

 

Vitpil   Salix Alba 

 

Poppel   Populus 

 

Växtplatser 

(Underlag Svenska landsvägsalléer, Rune Bengtsson m.fl. 1996) 

Styv lera 

alm, ask, ek. lind och pil. 

 

Lättare lera 

alm, ask, bok, ek, lind, skogslönn, tysklönn, päron, pil och poppel. 

 

Övriga näringsrika jordar 

al. alm, ask, lind, skogslönn, tysklönn. 

 

Lättare jordar 

gråal, oxel, gråpoppel. 

 

Mycket vindtåliga trädarter 

ek, gråpoppel, klibbal och oxel. 

 

Vindtåliga trädarter 

ask, skogslind, päron och tysklönn. 


