Ljudguide till Lunds Stadspark, utskrift
Del 7. Bron

Den här dammen anlades i samband med att Stadsparken kom till. Det fanns en mindre
damm här innan dess, men den grävdes ut till en mycket större damm och schaktmassorna
lade man borta i den västra delen av parken – på en plats bakom det senare Stadsparkscaféet. Det blev en rejäl kälkbacke som låg kvar ända fram till 2010, när hela kullen schaktades
bort för att ge utrymme åt en förnyelse av parken.
När man planterade träd runt dammen en gång i tiden inspirerades man troligen av engelska landskapsparker, med fria former och frodiga trädplanteringar.

Dialog mellan Peter Linder och Fredrik Emmerfors:
Peter: Här har vi kommit fram till ett litet trestammigt träd, ett hagtorn. Det är ett speciellt hagtorn, en gammal kultursort, men det är oklart vilken – förmodligen heter den ’Maseki’. Det finns ju
ingen originalritning från parken där vi kan hitta den. Det här hagtornet beter sig lustigt. Det slår
ut vitblommigt och sedan rodnar det mer och mer och blir rosablommigt efter hand. Dessutom är
det fyllblommigt, blommorna är alldeles fyllda och ser väldigt vackra och annorlunda ut. Det finns
ett annat sådant här träd i parken som beter sig på det här viset, men det är av ytterligare en annan gammal klon. Det här är sorter som inte används i dagens sortiment, och det är typiskt att de
står här som ett minne av den här gamla parken.
Fredrik: Och det här ska man då inte blanda ihop med det vanliga rosenhagtornet?

Peter: Nej, vanligt rosenhagtorn är ju rosa redan från det att det slår ut, så det är en helt annan
klon.
Fredrik: Det här trädet ser lite skadat ut tycker jag.

Peter: Ja, det är inte i bästa skick längre. Det har förlorat någon delstam och det har gått lite röta
in i stammen. Men hagtorn är kända för att klara av rätt bra att leva vidare med svåra skador.
Fredrik: Så det är ingen större fara för det här trädet, eller?

Peter: Ja, det har ju börjat på sin tillbakagång lite grann, men det kan nog stå många år till.

