
 

    

”Lisapromenaden 2016”

Alingsås Turistbyrås Konstrunda ”Kom i form med form” 

Syftet med denna konstrunda, är att inspirera och hjälpa till att hitta former och utsmyckningar man an-
nars lätt missar i vardagen. Det är både konstverk och annan form. Vi har delat upp turen i en centrum- 
och en parkdel. Centrumdelen omfattar punkterna 1-6 och 24-32. Parkpromenaden omfattar punkterna 
7-23. Hela turen tar ett par timmar att gå runt i normal promenadtakt. Ta gärna längre tid på er och njut 
av Alingsås former!

1. Starta i Kattparken vid Stora Torget med små och stora katter, de senare i betong. Se även bänkarnas  
 ben. Buxbomshäckarna är planterade i svansform och passar bra in i miljön.
2. Jonas Alströmers byst på Stora Torget är en bronsbyst med granitkolonn, tillverkad av Aron Sandberg  
 1905. Alingsåsarna samlade ihop pengar för att kunna få bysten uppsatt.
3. Människor under solen, relief på Storkenhuset mot Färgaregatan, uppsatt 1963. Konstnär Nándor   
 Wagner.
4. Järtas Park är barnens park. Lek med boll, bronsskulptur av Åke Thornblad, uppsatt 1966. Potatis-
 grisar av Per Agelii, uppsatta 2009. Björn Edsholm har skapat de fyra lekskulpturerna som invigdes  
 2011. Lägg också märke till fontänen Ägget.
5. Idas Hus, ett lågt hus på Östra Ringgatan. Gå gärna över gatan och stå på trottoaren på motsatt sida  
 för bästa överblick. Se de vackra lunettfönstren upptill. Det franska ordet lunette betyder liten måne  
 och formen på fönstret visar en halvmåne med solstrålar. Se de handblåsta glasen ovanför dörrarna.  
 Samma tidsålder för övrigt som fönstren ovanför Rådhusdörrarna. Huset kallas också Broddska 
 huset och var det första som byggdes när de östra kvarteren började bebyggas 1865. Troligen var   
 det handelsman G Wingenblixt som lät bygga det. Han flyttade senare till Stockslycke. Huset   
 hade flera ägare och plåtslagare C G Brodd var en av de senare. Huset är kulturhistoriskt värdefullt,  
 träarkitektur och traditionell planlösning. Idas Hus har fått sitt namn efter Ida som bodde här. Det 
 berättas om att Ida fick klättra på stege utanpå huset för att komma in till sig på andra våningen.   
 På andra sidan gatan mot korsningen står en lutande oansenlig sten, som förr kallades för 
 Settastenen. I många hörnen fanns förr dessa stenar och det är som nutidens skvallerbänk. Här hörde  
 man det senaste skvallret förr från folk utifrån bygden på besök i staden.
6. Brunnsgårdens servicehus. Se Påfågel, relief i glaserad keramik på gaveln. Konstnär Bertil Lundgren,  
 uppsatt 1978. För enbart centrumpromenaden, gå nu direkt till nr 24. Södra Ringgatan har en tunnel  
 under Västra Ringgatan.
7. Besök parken Plantaget. Soluret Solstrimma av Kristofer Hansén, uppsatt 1996. Lägg också märke till  
 de stensatta gångarna i form av en sol och lusthuset i metall vid Solhörnan.
8. Plantaget. Fontän i mörkbrun granit av Hugo Lindqvist, uppsatt 1941. Se hur uträknat vattnet rinner.  
 Se även schackspel, tre skulpturala stolar längre in i parken, samt Ornäsbjörken, dock en falsk sådan.  
 Den falska har inte lika djupa flikar i bladen som den äkta. En Ornäsbjörk ska finnas i varje stad, det  
 är Sveriges riksträd.
9. Gå ner vid bron som går över Säveån, och följ Romantikstigen. Titta över på andra sidan och se 
 stolen, som står för sig själv vid vattnet. Härifrån syns också fler konstverk från trädgården, som man  
 kommer till längre fram i vandringen. (se nr 11) Fortsätt stigen genom parken.



 

10. Vid ingången till bostadsföreningen Karamellens område, Nolhagagatan finns två karameller upp  
 satta, konstnär Peter Peterson. På karamellerna ses också formen av hjul, då kvarteret heter Hjulet.  
 Kika upp på balkongen ut mot gatan, en privat varg ses titta ut över nejden. Gå vidare över bron och  
 sväng höger. Var nu uppmärksam, snart får du mellan buskarna se något mycket spännande.
11. Sidenvägen 18, privat trädgård. Unik smidesgrind. På gården vid smedjan syns ett antal skulpturer  
 i olika material, bland annat en rostig midgårdsorm och vattenfall med cementblad. Nolhaga smedja  
 har sina anor från mitten av 1800-talet. Titta närmare på den fantastiska fasaden med sina varierande  
 former och färger. Se hur skickligt stenblocken sammanfogats. Konstnärsparet som bor här tar gärna  
 efter avtalad tid emot grupper som vill komma på besök.
12.  Se naturens fascinerande former på promenaden längs Nolhaga berg. Under Alströmers tid på   
 1700-talet hämtades från Skåne sju tunnor med bokollon, som såddes på Nolhaga berg.  Av dessa   
 bokar finns många kvar. Intill gångvägen på vänster sida står ett av de mycket gamla träden. Skylten  
 ”Naturreservat” finns mittemot. Stammen med sin skönt draperade form nertill, nästan som en    
 balklänning, har en spännande patina. Lägg märke till det lilla hjärtat med Amors pil.  I barken kan  
 man också se ordet ”ami”, vän på franska. Trädets omkrets är hela 3,5 meter! 
13. Här står på höger sida en ovanlig bok som klarar av att växa delvis ovanpå en stor sten på grund av  
 det skyddade läget. 
14. Nolhaga allé. En fantastisk trädform som naturen själv format. En bok och en ek står slingrande tätt  
 intill varandra. I folkmun kallas de för Adam och Eva, eller Kålle och Ada. På andra sidan gatan ligger  
 Nolhagahallen.
15. Två vackra bohusgranitblock vid namn Twisted sisters. Konstnären heter Christina Monti. Så här   
 beskrivs verken; 
 En blomsterslinga i min systers kök
 Mer av bossanova än av hårdrock
 Ett homage till båda mina systrar
16. Nolhaga slott uppfördes 1879-80 av Claes Adelsköld. Framför slottet finns en fontän: Atlas, som var  
 en gud i den antika grekiska mytologin, dömd att bära himlen på sina axlar av de nya gudarna när de  
 tagit makten. I över 100 år fanns två exemplar av den populära bronsskulpturen, den andra var 
 placerad inne i parken. Den enda nuvarande skulpturen, också kallad Smégubben, är en omgjutning  
 som utfördes 2005. Se även fasadutsmyckning på slottet. 
17. Fiskevillan som ligger vid Barnens Lantgård har anor från 1800-talet och är ett vackert hus, troligtvis  
 byggt på Adelskölds tid. Fiskevillan har en vindflöjel i form av fisk på taket, kanske en karp som förr  
 var vanlig i vattnen här. Kommunen har nu inplanterat karp igen för att hålla köllera öppet från 
 växtlighet.
18. Fågelhuset i Nolhagaparken har en hönsfågel i utskuren form på taket. Se även husets passande 
 arkitektur i miljön. 



  

19. Längs den ovala gräsmattan står ett antal parksoffor med ornament av växtformer. Modellen skapades  
 ursprungligen på 1860-talet och kallades ”Stationssoffan”. Anledningen var att sådana soffor stod vid  
 var och varannan järnvägsstation. Denna lugna plats är som en stor lövsal med sina höga träd om  
 kring och inbjuder till vila och reflektion. Här kan man sitta och lyssna på suset i trädkronorna och  
 kanske en och annan fågel som sjunger.
20. Vattenfallet längst in i köllera forsar över stenar med olika former. Lägg också märke till vattnets form  
 då det letar sig nedåt.
21. Nolhagalabyrinten uppfördes av Museets vänner 2012. Den är av gammal fornnordisk typ med 
 koppling till Östeuropa, Baltic labyrinth, och är en så kallad tidskapsel. En vandring in genom 
 historien fram till idag, sedan en vandring ut i framtiden. Totalt är det 204 stenar. En labyrint är en  
 promenad i det okända som lockar fantasin. Läs på stenarna om såväl Sverige- som alingsåshistoria.
22.  Lyft blicken och se den stiliga svarta tuppen på den högra villans tak, en vindflöjel med de fyra 
 väderstrecken på engelska.
23. Sävevägen 4, privat trädgård. Ägaren har inköpt en gris av betong i en antikaffär.  Grisen brukar   
 finnas på plats hemma på sommarhalvåret men den reser en hel del. Grisen gillar att medverka i   
 Lights in Alingsås och brukar då hittas upplyst av förvånade besökare längs med slingan. 
24. Alingsås Tingsrätt är ett mycket vackert hus. Arkitekten hette Adrian Pettersson. Tillbyggnaden i   
 zinkplåt uppfördes 2015, arkitekter Fritz Olausson och Magnus Almung. Tillbyggnadens unika karak 
 tär både kontrasterar mot och samexisterar med huvudbyggnaden och fick ”Plåtpriset 2016”.  Adrian  
 Pettersson har även ritat Gustav Adolfsskolan bredvid.
25. Kvarteret Vävaren. Vävaren, nyrenoverad 2013, är en betongskulptur i bostadskvarteret Hill, Plan-
 gatan 3. Konstnär Willy Stenberg. Skulpturen föreställer en så kallad trådspole, till minne av Charles  
 Hills bomullsväveri. 
26. Se även Flitens myra på Parkeringshusets fasad vid uppfarten i kvarteret Hill. Var försiktig, det kan  
 komma bilar. Namnet knyter an till det gamla kvarteret Fliten, som tidigare låg där. Verket är gjort av  
 Willy Stenberg och är av svartmålad järnplåt. Det sattes upp i samband med byggnationen av 
 kvarteret 1969-70. Beställare HSB.
27. Museiparken. Våren, bronsskulptur av Eric Grate, skänktes till Alingsås 1947.
28. Åhmanska parken. Pyramidalt av Roland Andersson med bland annat mosaik. Verket sattes först upp  
 vid Nolhaga slott till Millennieskiftet år 2000, men flyttades till denna plats 2005. Längre bort står en  
 ljussatt skulptur i form av en hjort som finns på kommunens stadsvapen. Skulpturen sattes upp i sam 
 band med Alingsås födelsedag den 21/9 2015. Parken är omgärdad av stenmurar som också fungerar  
 som sittplatser. Man har också byggt små träscener för spontana och planerade framträdanden av   
 olika slag. Parken färdigställdes under 2013.
29. På Biblioteksfasaden mot Åhmanska parken finns en utsmyckning i svart smide: Berättelse
 Konstverket skapades av Ingvar Jörpeland och har inspiration från sagans värld, särskilt den   
 orientaliska. Det sattes upp efter ett par år efter att Sparbankshuset byggts 1966. 
30. Färgeribron med sin vackra form byggdes runt 1825.
31. I korsningen Plangatan/Bankgatan, mitt i gatan, finns tre vackra brunnslock, formgivna som stora  
 5-öringar. Brunnslocken lades på plats 2003-2004 på initiativ av Sparbanken Alingsås, i samarbete  
 med Alingsås Museum och Tekniska kontoret. 
32. Lilla Torget. Charles Hill bronsbyst finns vid Speakers corner, som invigdes 2004. Vit keramikut-  
 smyckning av Åsa Berndtsson finns på talarpodiet. Charles Hills byst är gjuten hos Bergmans Gjuteri,  
 som finns än idag. Evert Taubes fru hette Astri Bergman-Taube och det är släkt till henne som 
 gjutit både statyn Våren och statyn av Charles Hill. Evert Taube har ju skrivit om Den glade bagaren,  
 och besökte Alingsås ibland då man hade släktingar som bodde här. Taubska huset ligger vid Lillån,  
 på Norra Strömgatan 26.
Framarbetad av Alingsås Turistbyrå/Gunbritt Reteike i samarbete med Lisa Nordfeldt, som kommit med 
idén. Speciellt tack till Ewa Andersson, Monica von Brömsen, Peter och Britta Petersson samt Ragnar Udin. 
Har reviderats senast i april 2016.




