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1. Åmanska parken
2. Museiparken
3. Lilla torget
4. Stora torget
5. Kyrkoplan
6. Norra Ringgatan
7. Plantaget

8. Brunnshusallén
9. Brunnsparken
10. Alströmersgatan
11. Järtas park
12. Lillån
13. Nolhaga

Ishallen
Nolhalla

Nolhaga slott

Djurpark

Nolhaga allé

PA R K VA N D R I N G  I  A L I N G S Å S



2

3

4

5

7

9

8

6

11

10

12

1

Järnvägsstation

Södra Ringgatan
Alingsås
kulturhus

Estrad
Alingsås

Alingsås
rådhus

Affärshuset
Storken

Christinae kyrka

Norra Strömgatan

Plangatan

Kungsgatan

Drottninggatan

Norra Ringgatan

Ö
st

ra
 R

in
gg

at
an

Fä
rg

ar
eg

at
an

N
yg

at
an

P
rästgårdsvägen

Vä
st

ra
 R

in
gg

at
an

12



Åmanska parken ligger centralt vid hotellet, järnvägsstationen,  Kulturhuset med bibliotek och 
 Estrad Alingsås. Parken invigdes i  samband med Lights in Alingsås 2013, efter en omfattande  
ombyggnation. Det är en mötesplats, med vackra karaktärsträd, planteringar, effektbelysning och 
öppna stråk.

Växter och utsmyckning
I parken finns ett antal trädarter representerade. Några exempel är alm, lind, hästkastanj,  kaukasisk 
vingnöt, skogsek och ginkgo. Sedan julen 2015 står en utsmyckning i form av en hjort i parken, den 
påminner om Alingsås stadsvapen och är belyst vintertid. Myrtentry är planterat runt den.

Historia
Parken var en privat trädgård innan den blev en del av Alingsås  busstation. I början av 1990-talet 
 flyttades busstationen från denna plats till väster om järnvägsstationen. Under våren 2013 fattade 
 samhällsbyggnadsnämnden beslut om nytt namn på parken, som tidigare kallades Hotellparken. 
 Parken heter nu Åmanska parken.

Kvarteret Bandvävaren, som ligger intill parken, ägdes från 1860-talet till 1950-talet av en familj som 
hette Åman. De ägde även grönområdet i söder, nuvarande Åmanska parken, som i folkmun då 
 kallades Åmans park.
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Museiparken ligger centralt i Alingsås intill Lilla torget och museet. 

Växter och utsmyckning
Parken kantas mot omgivande gator av stora hästkastanjer, häckar av avenbok och idegran. I norra 
delen av parken finns blomsterrabatter, med lökväxter och sommarblommor som varierar från år till år.  
I parkens mittparti finns en korsgång planterad. Mitt i denna står Erik Grates bronsskulptur ”Våren”.

Historia
Alströmerska magasinet byggdes på 1730-talet, av Jonas Alströmer, som magasin för manufaktur- 
verkets varor. 

I kvarterets nordvästra hörn låg Roempkes villa, vars privata trädgård var belägen där museiparken 
ligger nu. Staden förvärvade 1917 kvarteret med Alströmerska magasinet och villan. Villan revs 1938.

Museiparken är allmän park sedan mitten av 1920-talet. Den ställdes i ordning i samband med museet 
inrättades i Alströmerska magasinet. Parken var då en riktig finpark med rosrabatter och sommar- 
blommor. Museiparken byggdes om 1951-52 till följd av familjen Molanders konstdonation till Alingsås 
stad 1947. Skulpturen ”Våren” placerades då intill en liten fontän i den norra delen av parken, innan den 
blev flyttad och placerad mitt i parken där den fortfarande står.

M U S E I PA R K E N2



Båda torgen och en del omgivande gator byggdes om år 2002-03. Lilla- och Stora torget  
fick då en enhetlig inramning av oxel, Sorbus intermedia.

Växter och utsmyckning
Ner mot ån vetter en bred trappa av granit som flankeras av planteringar på ömse sidor. Blomsterlökar 
som sätts på hösten, fyller rabatterna med sin prakt från tidig vår. Dessa ersätts senare av kommunens 
sommarblomsplanteringar. Trappan kom till vid ombyggnaden som slutfördes 2003 och används flitigt 
av alingsåsbor och besökare soliga dagar. I Lilla torgets nordöstra hörn ligger ”Speakers corner” som 
invigdes 2004. Tanken är att detta ska ses som en mötesplats som uppmuntrar till samtal, diskussion 
och dialog. Den konstnärliga utsmyckningen på talarpodiet är gjord av keramikern Åsa Berndtsson. 
Precis intill står en bronsbyst av industrimannen Charles Hill som startade Alingsås Bomullsväfveri 
1862. Bysten placerades här i samband med att torgen invigdes hösten 2002. 

Historia
På 1750-talet tillkom Lilla torget som plats men iordningsställdes inte förrän på 1860-talet.  
Ursprungligen var det en sankmark intill Lillån. Torget var uppställningsplats för bussar till den omgivande 
landsbygden fram till 1965, då det byggdes om. Varje onsdag och lördag är det torghandel på Lilla 
torget.
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Torget är omgivet av kulturhistoriskt intressanta byggnader, däribland det rosa huset på torgets 
västra sida som är Alingsås rådhus och Hedéns länga som sträcker sig längs torgets östra sida. 

Växter och utsmyckning
Bysten av Alströmer invigdes 2 juni 1905. Den är uppförd av Aron Sandberg. Initiativtagare till statyns 
tillkomst var landsfiskal Gustav Nilsson och den dåtida ägaren av Nolhaga slott, Claes Adelsköld.  
De startade en insamling som bekostade statyn. Nedanför statyn växer vår- och sommarblommor samt 
på ömse sidor om trappan som vetter mot Lillån. 

Sydost om Stora torget, på hörnan, låg en trädgård tillhörande kv. Kronan. Här finns idag ”Kattparken” 
med sittmöjligheter intill prydnadsaplar och blomsterrabatter. Även denna gjordes om 2002.

Historia
På Stora torget låg stadens marknadsplats. När Linné besökte Alingsås 1746 skrev han att gator och 
torg var raka, fina och stensatta. Av detta kan man anta att Stora torget redan då var stensatt. Fattig-
hjonen hade till uppgift att rensa ogräs mellan stenarna.
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Kyrkoplan ligger centralt i anslutning till stadskyrkan, Christinae kyrka.

Växter och utsmyckning
Kyrkoplan omges av en rad med lindar. På parkens centrala yta växer almar och lönnar varav två av 
dessa är rödbladiga. Strax söder om kyrkan finns Jonas Alströmers grav med en minnessten innanför 
en gjutjärnsinhägnad.

Historia
Nuvarande kyrkoplan var kyrkogård fram till 1843 då den nya kyrkogården norr om Norra Ringgatan 
togs i bruk. Då frilades platsen kring kyrkan och den fick då sin nuvarande utformning. Kyrkoplanen var 
inhägnad med ett gjutjärnsstaket fram till 1941. Stadskyrkan benämns Christinae Kyrka efter drottning 
Kristina och byggdes 1629-1650. Den inhägnade kyrkogården vette mot Drottninggatan. På de övriga 
sidorna gränsade kyrkogården mot bebyggda tomter och ett par ladugårdar. Troligen var kyrkogården 
en av de få platser i staden som hade träd på 1700-talet. Att plantera träd på andra platser än på  
kyrkogårdar och att anlägga parker inne i städerna blev inte vanligt förrän vid 1800-talets mitt. 

År 2003 byggdes ett församlingshem till på kyrkans nordvästra sida. Arkitekt till den runda byggnaden 
är Carl Nyrén.
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På väg ner mot Norra Ringgatan från Plantaget passeras Stadskyrkogården, det område som förr 
kallades för Lilla Plantaget. Marken användes fram till 1834 för odling av färgväxter.

Träd
Gång- och cykelvägen längs Norra Ringgatan går genom en lindallé. Allén utgör gränsen mellan den 
genuina rätvinkliga stadskärnan och det som byggts ut norr om denna. Träden har beskurits hårt för att 
minska kronvolymen. Lindarnas åldrar varierar. Öster om Brunnshusallén, utanför församlingshemmet, 
står två stycken ekar, som är betydligt äldre än lindarna. Den ena ekens stamomfång är drygt  
4,5 meter.

Historia
Norra Ringgatan är tillsammans med de andra Ringgatorna (Östra-, Södra- och Västra Ringgatan) en 
del av en tidigare inramning av stadskärnan. På J. Forsells karta över Alingsås från 1761 var alla dessa 
gator prydda med alléträd. Alla dessa trädplanteringar utfördes troligen inte. Idag finns den norra allén 
kvar och en del träd längs med Södra Ringgatan.
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Plantaget är en av Alingsås stadsparker och ligger precis norr om stadskärnan. Plantagets stora 
vackra träd består främst av bok. 

Växter och utsmyckning
Mitt i parken finns en öppen plats som kantas av perennrabatter med idegranshäckar som fondvägg. 
Mitt på denna plats finns en fontän som är gjord av stenhuggare Linkas från Alingsås. Här finns ock-
så ett schackspeI. I norra delen av parken finns Solhörnan med ett litet lusthus, så kallad gazebo och 
konstverket ”Solstrålen”. Solhörnan anlades 1994. Många av växterna i Plantaget är valda för att de 
innehåller mycket nektar och pollen, de ger bra föda till pollinerarna. Växterna i rabatterna är valda med 
tanke på att planteringen har en lång blomtid vilket ger föda åt pollinerarna under en längre period. 
Flera olika arter av björk finns planterade i området öster om schackspelet, bland annat himalaya- och 
kopparbjörk. Även Sveriges riksträd, ornäsbjörken, Betula pendula ´Dalecarlica´ finner man här. Stora 
exemplar av europeisk lärk, Larix decidua finns i parken (blant annat norr om Solhörnan) samt olika 
arter av lönn såsom ask-, koppar-, tysk- och silverlönn. Bland de mera ovanliga trädarterna återfinns 
katsura och ginkgo. 

Vid Plantagets huvudentré mot Nolhagagatan finns en sommarblomsrabatt som varje år planeras och 
planteras av någon inbjuden gäst. Först ut var Varbergs kommun med sina berömda kaktusar 1996. 
I anslutning till gästplanteringen finns konstnärligt utformade informationstavlor där man kan läsa om 
Plantagets historia.
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I parkens östra del ligger en lekplats, som är värd ett besök även när det blivit mörkt då den är upplyst 
i olika färger. Nere längs Säveån finns en upprustad gångväg som går mellan Plantagebron och Nolha-
gabron via den så kallade bryggpromenaden.  

Historia
Då Alingsås fick stadsprivilegier 1619 var Plantaget en del av ett område, som kallades Hönegärdet. 
Markområdet låg norr om staden och begränsades åt norr av Säveån. Under Alströmers tid (1685-
1761) odlades här tobak. 1832 kallades området ”Tobaksplantage” i lantmäterihandlingarna. Färgväxter 
odlades på den yta där Stadskyrkogården ligger idag och den kallades då för Lilla Plantaget. Ordet 
plantage är franskt och betyder odling eller plantering.

Fredrik Rutger Järta donerade Plantaget till Alingsås stad år 1882. Järtas vilja var att parken skulle  
avsättas för stadsborna att promenera och förlusta sig i. 1904 byggdes Epidemisjukhuset i parkens 
östra del. Byggnaden fungerar idag som vandrarhem.

Dagens Plantage med gångvägar, stora träd och vattenkonst är vad som kvarstår av den park, som 
tillkom under 1920-40-talet. På den tiden fanns här både musikpaviljong och uteservering. Parken åter-
invigdes 1996 efter ett par års restaurering.

Kuriosa
På gräsytan söder om Nolhagagatan, sydväst om Plantagets huvudentré, står en bok med ett hål 
genom stammen. Förr trodde man att det gick att rädda barn från engelska sjukan, om man torsdags-
nätter när månen stod i ny drog dem genom detta hål.



Vandringen ner till Brunnsparken från Norra Ringgatan går genom Brunnshusallén.

Träd
Brunnshusallén totalrestaurerades 1996. Då planterades nya träd för att bilda en blandallé  
bestående av skogslönn, dubbelblommande hästkastanj, rödek och alm. En blandallé innebär att det 
är olika sorters träd som ingår, och inte bara en art som vi är mer vana vid att se idag. Precis innan man 
går in i Brunnsparken passerar man det gamla Brunnshuset.

Historia
Allén  planterades i samband med byggnationen av Brunnshuset. Gamla foton visar att allén, som var 
en blandallé, gick över öppna fält.
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Brunnsparken är en liten grön oas i en sänka i anslutning till Säveån. Parken anlades under  
1820-talet som promenadpark för brunnsgäster, som kom hit för att dricka det hälsosamma vattnet 
från en källa i parken. 

Växter i parken
Brunnsparken är uppbyggd kring en dubbel allé med alar. Området är sankt och en utmärkt miljö för 
fuktälskande växter. Även växter som föredrar lågt pH-värde  trivs här, exempelvis rhododendron.  
Vallarna som inramar parken har tidigare utgjort strandbrinkar. Här växer bland annat björk, alm, ask, 
hägg, al och lönn samt azaleor och rhododendron. I sydvästra delen av parken finns ett vattenfall som 
kantas av perenna blommor. I parkens centrala del finns även några lönnar, rönn, sälg och pil.  
På försommaren blommar sköldbräcka och smörboll nere vid strandslingan och senare på sommaren 
går ståndsen i blom. Strutbräken som är en frodig ormbunke trivs också här. 

Historia
Brunnsverksamheten pågick till 1860-talet. Brunnsbolaget upplöstes 1918, då parken öppnades för all-
mänheten. Vattensystemet i parken påminner om att området en gång varit en slinga av Säveån. Under 
slutet av 1960-talet anlades vattenfall och planteringar som delvis finns kvar idag.
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En allé med stadsbyggnadsideal från mitten av 1800-talet.

Träd
Gatan kantas av lindar. Norr om Kungsgatan anlades bilparkering mellan träden. De dåliga livsbetingel-
serna för trädens rötter har medfört att de svårt skadade gamla lindarna under 1994-95 bytts ut mot en 
smalkronig variant av lind – Tilia cordata ’Erecta’. Denna lind lämpar sig för trånga gator där kron- 
volymen inte får bli för omfattande. Marken har anlagts så att träden fått bättre levnadsvillkor. Söder om 
Kungsgatan står gamla lindar kvar. 

Historia
Vid 1800-talets mitt utvecklades ett stadsbyggnadsideal som med sina breda, trädplanterade gator 
kan betecknas som ”boulevardstaden”. Det viktigaste skälet till att dessa gator anlades var behovet av 
brandgator i de tättbebyggda trästäderna. Behovet fastlades i ”Byggnadsstadgan för Sveriges städer” 
år 1874. Den har haft stor betydelse för planeringen och trädplanteringen under denna tid i de svenska 
städerna, däribland Alingsås. Alströmersgatan är ett sådant exempel.
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Järtas park genomgick en stor förändring 2019 som en del av stadens 400- årsjubileum samma 
år. Temat för parken är förra sekelskiftet med en blinkning både till Alingsås textila historia och till 
stadens vackra trähusbebyggelse.

Växter och utsmyckning
I gränsen mot Kungsgatan står en gammal mäktig pyramidek och mitt på gräsytan växer en stor blod-
lönn. I den södra delen av parken finns det körsbärsträd, alm och lind. En bronsskulptur ”Lek med boll” 
som är tillverkad av Åke Thornblad pryder också parken.

Historia 
Området brukades som äng, åker eller kålgård 1769. Den tillhörde staden och låg direkt utanför östra 
infarten. I slutet av 1870-talet var det nödvändigt att utvidga staden åt både öster och väster.   
1865 flyttade hovrättsrådet Fredrik Rutger Järta till Alingsås. Han köpte ett hus i hörnet Östra Ringgatan 
– Kungsgatan och en inhägnad jordlott belägen mitt för boningshuset. När Järta avled 1882 hade han 
förutom Plantaget också testamenterat denna jordlott till staden som allmän park.

Järtas park har varit både hotad och förnyad under 1900-talet. I mitten av 1900-talet fanns det planer 
att göra en parkeringsplats av parken. Tack och lov blev det inget av de planerna.
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Idag kan man följa Lillån hela vägen från sjön Gerdsken fram till där den mynnar ut i Säveån.  
Platsen där Lillån mynnar ut i Säveån heter Lugnet. 

Växter längs ån
Träd som växer utmed ån längs Södra Ringgatan, Färgaregatan och  Norra Strömgatan är bland annat 
lind, lönn, hästkastanj och hybridalm - Ulmus x hollandica ’Lobel’. I åkröken (vid korsningen Färgarega-
tan och Norra Strömgatan) finns en plantering med sittplatser, här blommar bland annat tidlösa (liknar 
krokus) på hösten. Innan Lillån mynnar ut i Säveån passerar du Pumphuset, en byggnad i tegel där det 
pumpades dricksvatten från en brunn till alingsåsarna för över hundra år sedan.

Historia
Lillåns egentliga namn är Gerdska ström. Fram till början av 1700-talet slingrade sig ån fram mellan 
dyiga stränder. Stensättningen och rätningen av Lillån utfördes troligen mellan 1726 och 1737.

Ån har haft stor betydelse för stadslivet. Arkivkällorna berättar hur kvinnorna tvättat i ån, hur barnen  
metat mört och familjerna vintertid gått till ån för att mata änderna. Ån användes tyvärr länge till att 
forsla bort stadens avfall då flera avloppsledningar hade sitt utlopp direkt i ån. Längre tillbaka har ån 
sannolikt haft stor betydelse som transportled.
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Nolhaga, som är Alingsås första anlagda park är en uppskattad grön oas. 

Växter och utsmyckning
Mitt i parken finns en rak axel som går från Nolhaga slott ner genom parken till Säveån. I anslutning 
till denna strikta axel slingrar sig parkgångarna i engelsk parkstil. Nolhaga park är till sin utformning en 
romantisk engelsk park med franska och italienska stildrag. 

Framför slottet finns en fontän med en skulptur i folkmun kallad ”Smegubben”, den föreställer Atlas som 
bär hela himlavalvet på sina axlar. På högra sidan i början av parken står två stora granitblock vid namn 
”Twisted sisters” av Christina Monti.

Den stora tillgänglighetsanpassade lekplatsen invigdes 2014. Gräsmattorna runtom inbjuder till  
picknick, lek och avkoppling för alla. Strax intill finns en samlingsyta med ett större väderskydd samt 
flera sitt- och grillplatser.

I norr finns Nolhagabergs naturreservat som sträcker sig från sjön Mjörn och in mot centrum. Här går 
stigar man kan följa och längst upp finns en utsiktplats. 

I Nolhaga djurpark finns djur av utrotningshotade lantraser och i barnens lantgård kan barnen se djuren 
på nära håll.
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N O L H A G A ,  F O R T S .
Väster om Nolhagaparken finns ett koloniområde som  bildades 1944. Följer man Nolhagaallén ut mot Mjörn  
kommer man till Nolhagavikens naturreservat vars strandängar hålls öppna av betesdjur. Från fågeltornet i viken 
kan man observera en mängd olika fåglar och se ut över sjön. Här finns även en alskog, i folkmun kallad ”Kongo”, 
som i stort sett är lämnad att sköta sig själv.

Historia
Jonas Alströmer köpte Nolhaga gård och angränsande egendomar 1725. Alströmer började odla upp marken i stor 
skala. På de nya åkrarna odlades en mängd nya sädesslag, foder-, färg- och fabriksväxter, potatis och tobak.  
Carl von Linné beskriver från sin västgötaresa 1746 följande: ”Flera tusen främmande amerikanska, engelska, 
holländska och tyska löf- och barrträd varav många voro okända i Sverige, men kunde bliva nyttiga för riket”. Från 
Skåne hämtades sju tunnor med boknötter som såddes framförallt på Nolhagaberg. Av dessa finns många  
exemplar kvar. Gångstigen från staden förvandlades av Alströmer till en vacker allé av planterade lövträd. 

Jonas Alströmer var först i Sverige att odla potatis för matbruk och spred kunskap om potatis och potatisodling. 
Potatisen odlades uppe på Nolhagaberg mellan klipporna som fylldes med jord. Potatis kallades vid denna tid nolor 
i Alingsås, ett namn som anses härröra från Alströmers Nolhaga. Alströmer odlade även tobak på sina ägor. För att 
möta efterfrågan på pipor startade han ett kritbruk för tillverkning av kritpipor.



Det är Claes Adelsköld som till stor del har skapat parken vi har idag. Adelsköld var järnvägsbyggare, 
riksdagsman och författare. 1877 förvärvade han sitt barndomshem Nolhaga. Vid tillträdet fann han att 
egendomen hade förfallit. 

Det gamla bostadshuset från Johan Alströmer revs och 1880 lät Adelsköld uppföra Nolhaga slott efter 
ritningar gjorda av göteborgsarkitekten Adrian Pettersson. Det är en patriciervilla i italiensk  
nyrenässansstil. 

En hektisk tid av upprustning av parken följde. Efter några års omfattande arbete förvandlades parken 
och trädgården till en grönskande oas. Till stor del är det Adelskölds förtjänst att Nolhaga park blivit 
omskriven för sin skönhet.

Alingsåsborna var välkomna att lustvandra både på berget och i parken intill slottet. På kanalerna  
”köllerna” lade sig isen tidigt och låg kvar länge. Här åkte man mycket skridsko.

Parken blev allmän när Alingsås stad köpte slottet och parken 1921. Syftet var att göra Nolhaga park till 
”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”.

Kuriosa
I början av parken på höger sida växer en bok och en ek tätt slingrande intill varandra. I folkmun kallas 
de för Adam och Eva, eller Kal och Ada.



Park & Natur
0322-61 60 00

Mer information finns 
på kommunens hemsida:  

www.alingsas.se
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