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”Planteringarna vid statens järnvägars stationer och bostadshus hava
närmast till syfte att bereda trevnad åt järnvägarnas trafikanter och
tjänstepersonal, att vara till gagn såsom eld- och stormskydd samt att
främja odlingen av nyttighetsväxter bland personalen.”
Statens järnvägar 1906-1931 s. 353.

Introduktion
Jag valt att studera det gröna kring Alingsås järnvägsstation. Idag är den arbetsplats för bland
andra pizzabagare, pressbyråanställda och resebyråtjänstemän. Här börjar och slutar dessutom
tusentals pendlare sin arbetsdag. Stationshuset i sig är nyligen renoverat, men miljön omkring är i
mångt och mycket en omdebatterad, sjangserad skamfläck i staden, där ogräs och skräp utgör en
iögonfallande del av rabatterna närmast tågen. Jag är mycket nyfiken på hur kringmiljön tidigare
varit gestaltad, speciellt med tanke på att vi här hade ett av SJ:s tre ursprungliga distrikt med egen
plantskola. Särskilt intressant blir det också i ljuset av att kommunen har vissa planer på att
omdana hotellparken framför stationen till att bilda ett grönare sammanhang med densamma.
Idag är det till stor del en asfalterad parkering.

Översiktskarta med stationsområdet inringat. Rosenström 1982 52-53.

Alingsås station ligger längs den del av Västra stambanan som öppnades för trafik 1857, men hela
stambanan mellan Göteborg och Stockholm var inte klar att invigas förrän 1862. Stationshuset
var då alls inte färdigställt, och så sent som 1918 byggdes en del till som saknades enligt
arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärds ritning. Kanske för att staden då gick mot sitt 300årsjubileum och många tillresande väntades. Alingsås är alltså inget stationssamhälle utan var en
etablerad, om än slumrande, småstad sedan länge.
Översiktskartan visar hur stationen ligger i sydlig fond för gatorna som löper öster om torgen och
stadens hotell. Järnvägsspåren kom att utgöra en sydlig barriär för staden, vilket orsakade besvär
för senare tiders utvidgningsplaner av densamma. På kartan syns gråfärgade områden runt
stationen vilka förebådade ombyggnadsplaner (samt rivning av kvarteret Bryggaren till höger i
bilden) och som blev verklighet kring 1990. Väster om stationshuset byggdes en långsträckt
bussterminal där pendeltåget till Göteborg har sin hållplats. Samtidigt med terminalens tillkomst

drogs Stationsgatan fram norr om stationsområdet och kapade dess direkta sammanhang med
staden. Nu pågår ett enormt byggprojekt i det grå området nordöst om stationen, kv Bryggaren,
med en evenemangshall och parkeringsdäck, som kommer att påverka upplevelsen av området
fullständigt.
Plantdepån med trädgårdsmästarebostaden låg inte alls i anslutning till stationsområdet, utan vid
stadens östra utfart. Jag trodde att byggnaden ännu fanns bevarad, då jag såg den för ett par år
sedan, men väl på plats skådade jag ut över en ny parkering.
Utöver besök på platsen har åtskillig litteratur med lokal anknytning använts samt vykort på
Tradera för att hitta information över hur det har sett ut kring stationen dessa 150 år. I
kurslitteraturen är det främst Åsa Klintborg Ahlklos text ”SJ:s rabatter” som är relevant för denna
uppgift. Jag har intervjuat Alingsås stadsträdgårdsmästare angående stationens nutid och framtid,
samt Assar Bengtsson som var anställt vid Alingsås växtdepå 1944-1954.
På alla kartor är norr uppåt.

Alingsås station sedd från infarten i nordväst. Elisabeth Andersson april 2012.

Arbetsplatsen
Järnvägens stationer var kring förra sekelskiftet en myllrande arbetsplats. Arkitekt Helge Zimdal
föddes i Alingsås 1903, där fadern var borgmästare sedan 1899. Han inleder sin bok Småstad vid
seklets början med ett kapitel om just järnvägen och stationen. Stationen beskrivs som en naturlig,
modern mötesplats för såväl resande som andra, där tågets själva uppenbarelse och den nya
ljudbild det medförde fascinerade.1 Yrken han nämner är stins – även kallad stationsinspektor grindvakterska, banvakt, lokförare, konduktör och bromsare. Därtill kan man lägga
biljettförsäljare, kioskpersonal, kockar till restauranten, väskbärare, stationskarlar, signalatörer,
stationsskrivare, spårväxlare, stationsskrivare m.fl. Alingsås station hade väntsal med matsal för
1:a klassresenärer i mitten åt perrongen och för 2:a och 3:e klass åt öster.2 I väster var det ett resoch ilgodsmagasin samt en liten expedition.
Prominenta besök till småstäderna underlättades av järnvägen (Oscar II och det nygifta prinsparet
Carl och Ingeborg tog tåget hit exempelvis). En minnesrik man, född i Alingsås 1881, säger om
Oscar II:s tågbesök:
Vid dessa tillfällen var magistraten i uniform samt så mycket notabelt staden kunde prestera,
nere vid stationen. Det var de enda gånger, man fick se litet grannlåt i staden, och perrongen
3
var alltid till trängsel fylld.

Men tågen brukades också till mer allvarsamma uppgifter som att samla upp och forsla alla
bönder som skulle ut i kriget 1914. En betraktelse från 1940, av mannen bakom citatet ovan, ger
en viss bild av dynamiken kring stationen och järnvägen:
Nu som förr var ankomsten av ett tåg en anledning för folk att samlas vid stationen, men den
som tog emot tåget var ej längre den ståtlige stinsen Wikström av kunglig börd (…). Där
stultade ej längre en fet svartskäggig ’grosshandlare’ Nilsson omkring med sin fruktkorg. Han
sades vara skåpsupare och ha dött därav. (---) Inte heller syntes stationskarlen Olander gå och
knacka på hjulen, och man kunde ju inte räkna på att få se någon av hans söner, som hade
privilegiet att tjänstgöra som bromsare på godstågen till Göteborg. De fingo visst en krona för
tur och retur, men voro då också utsatta för avundsjuka kamraters slangbågar, där de sutto i
4
sina oskyddade kurar på det långsamma tåget.

Alingsås station var inte bara en arbetsplats, utan på övervåningen bodde stationsinspektoren i tre
rum och kök, med full och ständig kontroll över stationsområdet. Till hjälp för detta och utblick
utmed banvallen fanns ett utkikstorn mitt på taket. Våningen låg först några år i öster men
därefter i väster, då stationsskrivaren istället flyttade in i den östra bostaden.5 Den stilige stinsen
J.A. Wikström sades vara kungaättling såsom en oäkta son till Carl XV, kungen som invigde
stambanan 1862. Wikström var en viktig person i stadens sällskapsliv, sades vara stadens
trevligaste karl6 och startade 1878 Alingsås segelsällskap. I bottenvåningen fanns från 1910 rum
för vagnspersonal. 1918 blev stationsskrivarens bostad istället överliggningsrum för
tågpersonalen.

1

Zimdal, s. 11-12.
Bergquist, kapitel II.
3
Bergmark, s. 23.
4
Bergmark, s. 13.
5
Bergquist, kapitel II.
6
Lidén, s. 35.
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De första decennierna
Den tidigaste avbildning jag har funnit sägs visa stationsområdet 1858.7 Stationsarkitekten Adolf
Edelsvärd valde nygotikens stil till Göteborgs samtida stationshus, medan Alingsås station fick en
dräkt av nyrenässans.8 Man ser ett närmast trädlöst åkerlandskap som når ända inpå banvallen
från söder. Någon form av buskage avtecknar sig vid stationens östra gavel och träd i bakgrunden
vid västra sidan. Så här vid starten hade man fullt upp med att få ordning på stationsbygget, och
kanske ägnades inte kringmiljön någon större uppmärksamhet. Entreprenören hade

nämligen visat sig ”slarvig och oredlig” och försvann plötsligt.9 Hans båda borgensmän var
försatta i konkurs och utan några tillgångar. ”Där stod nu byggnadschefen med ett skralt
trefjärdedelsbygge och några högar kasserade materialier. Vid bandelens öppnande för trafik, den
16 december 1857, var därför ej ens bottenvåningen färdig, medan övervåningen krävde
ytterligare tid för att komma i beboeligt skick.”10
Tåget betydde mycket för Alingsås resande då den stora dilligenslinjen Stockholm-GöteborgHelsingborg inte hade passerat staden utan gick västerut via den mindre orten Sollebrunn11, som
numera ingår i Alingsås kommun. Inget ändrades synbart i stadsplanen för att järnvägen kom till
staden, och något direkt ”välplanerat och prydligt” barngårdstorg syns heller inte ha anlagts, som
på så många andra håll i Sveriges småstäder.12 Dock följdes gängse tillvägagångssätt att
stationsområdet förlades på ett obebyggt område i stadens utkant, den södra sidan, med
framsidan åt stadens centrum. Ett stadshotell uppfördes också norr om stationen, men mer av
Edelsvärds principplan står inte att finna.13 Stationshuset ligger i fonden av Bankgatan, som i sin
tur går utmed östra sidan av de två torgen som klyvs av Lillån. Stationsmiljön har alltså en visuell
7
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Tradera-Vykort, internet.

Järnvägen 150 år, s. 76.
Bergquist, kapitel II.
10
Ibid.
11
Hylander. s. 58.
12
Järnvägen 150 år, s. 77.
13
Ibid, s. 76-77.
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koppling med centrum. Stadsplanens rutnät är utlagt i svag nordöst-sydvästlig riktning och möter
stambanans linje i en cirka 100 gradig vinkel. Stationshuset är anpassat till att ligga i linje med
tågspåret och blir därför något vridet i förhållande till gatan, vilket idag ter sig något märkligt
såsom fondbyggnad när gatan når ända upp till stationsmiljön; så var inte fallet ursprungligen.
På nästa avbildning kan man se den viktiga kopplingen till industristaden Alingsås, visande Hills
Bomullsväveri på 1860-talet i stadens centrum.14 Man ser att banvallen inte har några skyddsplanteringar mot gnistregn och drivande snö.15 Lokets rök förenar sig symboliskt med fabrikens.
Väveriet etablerades samma år som stambanan invigdes och båda var avgörande i stadens
utveckling. Vid sekelskiftet år 1800 lär invånarantalet endast ha varit 829 personer.16 Vid följande
sekelskifte fanns det 350 personer anställda i Hills industri av de cirka 4500 invånarna. Tyvärr
ligger stationsområdet precis till vänster ur bild så vi får ingen information om den. Längs lillån
ser emellertid vi lövträdsalléer med stöttor, tydande på att de är nysatta och i bakgrunden syns en
enkel lövträdsallé. Det skulle förefalla naturligt att även järnvägsområdet pryddes med trädrader.

Tavla över Hills bomullsväveri på 1860-talet med järnvägen i bakgrunden. Bidrag till Alingsås historia, s. 208.

I en samtidsskildring av Alingsås från 1885 framhålls dess många träd- och blomstergårdar som
en av anledningarna till staden som se- och minnesvärd.17 Ringgatorna hade då dubbla rader av
höga lövträd, och jämlöpande med Norra Ringgatan gick en esplanad, ”Promenaden” som ledde
till stadens stora park Plantaget, där Jonas Alströmer hade haft sina odlingar. I dess förlängning
ligger sedan den vidsträckta parken i Nolhaga där han hade bott. Någon järnvägspark omtalas
däremot inte och en möjlighet är att den redan ”blomstrande” lilla staden inte hade behov av
någon ytterligare förskönande park. En uppgift omtalar att Alingsås station planterades första
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Bidrag till Alingsås stads historia, s 208.
Klintborg Ahlklo, s. 44.
16
Rosenström 1996, inledningen.
17
Lidén, s. 40-41. Även Bergmark menar att Alingsås fick sin prägel av de många planteringarna (och torgen), s.
15.
15

gången 1859 och sedan 1867 hade fått sin plantering ”såsom nu”, dvs. 187318, men källan omtalar
inte utformningen. På den häradsekonomiska kartan från 1890-97 ser det dock ut som att någon
form av park sträcker sig mellan stationen och centrum.

Stationsområdet inom vit markering. Häradsekonomiska kartan från 1890-97. Lantmäteriets historiska kartor internet.

Stationshuset ses röd nedtill inom markeringen och i ovankant är det gamla stadshotellet
markerat. Några mindre byggnader i den västra delen hyste fyra familjer anställda på stationen,
vilket var specificerat som löneförmån fram till 1920-talet.19 De såväl som stinsen och 1:e
skrivaren hade jordlotter, somliga med fruktträd, mot Bryggeritomten i nordöst. Odlingslotterna var
troligen kvar ända till 1960-talet.20 Några direkta trädgårdar runt bostäderna kunde min informant
inte minnas från 1940-talet, men det kan ha funnits i äldre tid. Vägen längs västra sidan var
dåvarande Göteborgsvägen. Av kartan att döma är det ett stort grönområde med slingrande
gångar på ömse sidor om vägen; mer rutnätsartade i väster. Miljön låg fram till 1878 utanför
stadsplanelagt område och uppläts till kålgårdar.21 Möjligen kan detta ha varit en s.k. SJ-park i
engelsk stil. Värt att notera är
att övre delen av kvarteret
senare heter Trädgården
medan undre delen behåller
namnet Albano. Där låg en
handelsträdgård några
decennier senare.22
Fotografiet intill lär vara
taget omkring 1890 och på
stationsplanen ser vi ett
ekipage med familjen
Stoddard från Bryngenäs
gård.23 Kanske är det en
blommande schersmin som
18

Statens järnvägar 1856-1906, s. 606. Även stationerna i Göteborg, Partille, Jonsered, Ervalla och Dylta bruk
planterades 1859 första gången.
19
Informant Bengtsson samt Järnvägen 150 år, s. 317.
20
Informant Bengtsson.
21
Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, s. 84.
22
Informant Bengtsson handlade där på 1940-talet, men har ingen exakt uppgift om perioden för dess existens.
23

Alingsås i bild, s. 89.

skymtar i vänsterkanten framför syrenen med undervegetation. Bortom gaveln i väster anas en
plantering med tidstypisk central agave eller palmlilja, mot fonden av ett högvuxet lövbuskage. På
ett vykort av samma bild syns änden av en gräsbevuxen rundel till höger i bild. Notera även de
enkla träbänkarna på bockben vid fasaderna.

Ett vykort från 1880-talet som visar perrongen åt öster. Tradera-Vykort, internet.

Perrongen är belägen på stationshusets södra sida. Bilder tagna från 1880-talet och framåt
förmedlar att det stod höga skyddande lövträd på ömse sidor om byggnaden. En dignande
syrenhäck, möjligen med berså, fanns längs perrongens östra sida samt en hög björk. På västra
sidan, bortom en fristående kiosk, stod träd med hängande växtsätt, troligen ask. Från gaveln
löper ett rejält plank (bakom detta låg rabatten på bilden från 1890). En välklippt lövhäck
avskärmar perrongen i väster, och höga lövträd förefaller stå i dubbel allé, om än med olika
trädslag per sida. På kartan från 1890-talet (sidan 8) finns en gång i denna riktning. Sammantaget
är det en typisk växtlighet för den tidens stationer.24

Stationsmiljön omkring 1910. Alingsås i bild, s. 90.

24

Klintborg Ahlklo. s. 44.

1900-talets första hälft
Efter sekelskiftet tog man hjälp av den framstående Albert Lilienberg, 1:e stadsingenjör i
Göteborg, för att göra förslag till en utvidgad och ändrad stadsplan 1909. Man ser den äldre
bebyggelsen och dess sneda tomter i det gamla parkliknande området Albano tunt tecknade i
förslaget till den nya villastadens kvarter. Ett flertal både enkla och dubbla alléer (befintliga och
tilltänkta) är utritade runtom
i staden, men på
stationsområdet finns endast
en enkel allé utmed gränsen
mot hotellet. Fotografierna
har visat att miljön var
oerhört trädrik och frågan är
när dagens allé västerut, i
höjd med stationshuset
tillkom? Före eller efter
1909?
Lilienbergs förslag till ändrad stadsplan kring stationsområdet 1909. Bidrag till Alingsås stads historia, mellan s. 255-56.

Vid jämförelse mellan kartan
från 1890-talet och den från
1909 drar jag slutsatsen att i
samband med uppförandet
av det nya stadshotellet 1911
norr om stationen drogs
Bankgatan ända fram till
densamma, de breda
trottoarerna med mönsterläggning anlades och högt
staketet inhägnade och
avskilde hotelltomten.
Vegetationen där bör ha
ingått i den parkliknande grönytan västerut från stationsplanen (se sidan 8). En sorts stationsesplanad hade tagit form.
På bilden ovan, tagen mot det nya hotellet, 25 ser vi stationsplanens rundel med gräs och
blommande, troligen röda, tulpaner och i mitten vad jag tolkar som en solitär kastanj. Åt gatan
hägnas rundeln av ett lågt, bågformigt ståltrådstaket, medan det står låga gjutna pollare åt insidan
med kedjor emellan. Kanske är det ett skifte av inhägnad i görningen, där trådstaketet är en
nymodighet? 26 Rundeln var ett traditionellt och smidigt rundningsmärke för alla hästekipage och
senare bilar som forslade resande till och från stationen.
25
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Bidrag till Alingsås stads historia, s. 217.
Stakettypen fanns 1919 runt Alströmers byst på Stora torget. Bidrag till Alingsås stads historia, s. 577.

Inget grönt finns heller inritat i
stationsmiljön på roteindelningskartan från 1919.27 Södra
Ringgatans allé utmed den nya
villastaden i kv Trädgården är
dock utritad, så utan fotografierna skulle man åter kunna ha
dragit slutsatsen att det var en
helt öppen plats. Möjligen beror
det på att det var SJ:s, dvs.
statens mark, och att man
därför inte återgav den lika
detaljerat i kommunala
sammanhang.
Stambanan elektrifierades på 1920-talet och en bild från pågående arbete visar att ett stycke av
den numer höga syrenhäcken i öster fanns kvar efter stationens utbyggnad 1918 åt både öster och
väster.28 Vegetationen österut är fortfarande tät och troligen är det pilar som hänger över
syrenerna, en solitär björk står i framkant av några andra lövträd och buskar, och där de slutar tar
en låg lövhäck vid. Det hela ger intryck av att en viloplats kan dölja sig bakom grönskan. Hela
miljön är fylld av höga, skyddande lövträd mellan järnväg och stad. Kanske gynnades Alingsås
fåglar med några av de tusentalet fågelholkar som satts upp i planteringarna sedan 1914.29

Växtligheten på östra sidan om stationshuset var tät när järnvägen elektrifierades på 1920-talet. Hylander, s. 71.

Bidrag till Alingsås stads historia, mellan s. 462-463.
Bergquist, kapitel II.
29
Statens järnvägar 1906-1931, s. 361.
27
28

Detta vykort är troligen från 1930-talets andra hälft (balkongen i väster tillkom 193430) och ger en
klar och tydlig bild av stationsplanen i fonden av Bankgatan.31 Det är tidig vår, inga växter syns till
i rundeln som nu saknar hägnad. I parken till vänster en björk och en hassel full med hängen lutar
sig över trottoaren. Det framgår inte av fotografiet men år 1929 hade stationsplanen belagts med
tuktad sten.32 Miljön är strikt och avskalad i harmoni med byggnadens vilande arkitektur. Till
höger i bild syns en kioskliknande byggnad framför ställverket, vilket kan vara någon form av
expedition eftersom det står en bagagevagn framför. Borta är nu alltså den prydnadsrabatt som
fanns där kring sekelskiftet.
En bild från samma
decennium visar ”kiosken vid
järnvägsstationen” 33 omgiven
av ett smalribbat trästaket,
med figursågade pilar upptill,
mellan spetsade stenstolpar.
Jag kan inte lokalisera var
kiosken står på området annat
än i den västra delen. Kanske
tillkom det hela i samband
med tillbyggnaden av
stationen 1918. Kiosken var
påkostad med skiffertäckt tak
och hade klara drag av nationalromantikens wienerjugend, där de spröjsade fönstren omges av
kraftiga omfattningar med mönsterskuren, målad dekor och flacka korgbågar. Kioskutbudet var
ungefär det samma som idag tydligen. Lövträden står höga i bakgrunden och till vänster troligen
en av häckarna som syns på andra bilder.

30

Bergquist, kapitel II.
Rosenström 1996, s. 13.
32
2.
”å en yta av 820 m ” Bergquist, kapitel II.
33
Rosenström 1996, s. 66.
31

Inga bilder har jag funnit med vy över området i väster som jag förmodar var en form av park.
Vykortet nedan, också sannolikt från sena 1930-talet, visar dock övergången mellan stationsplan

och ”parken”.34 Vad om ser ut att vara björk och lind står i en med låga pollare hägnad gräsmatta,
kluven av gången mot Göteborgsvägen, men inga rabatter är synliga. Reuterswärds nya påbud att
låta folk gå på gräsmattorna var i antågande, vilket kanske renderade ohägnade ytor senare.35
Utsnittet ur ett någorlunda samtida vykort till vänster
avslöjar att rundeln tidvis blomstrade. Möjligen var
trådstaketet något man satte dit bara när det fanns blommor
att skydda. Det var indraget ett stycke från den stensatta
kanten där ett och annat hjul kanske genade. Slutligen ett
vykort skrivet 1917 som är den enda vyn från väster som har
med något av parkområdet och den långa perronghäcken.

34
35

Alla tre vykorten på denna sida är kopierade från internet, Tradera-Vykort.
Klintborg Ahlklo, s. 51.

1900-talets andra hälft
Under denna period ökade bil- och busstrafiken allt mer; Alingsås har alltid varit en viktig
knutpunkt för busstrafiken.36 På den ekonomiska kartan från 1962 ges en bra bild av grönytorna i
stationsmiljön. Den dubbla allén västerut till Göteborgsvägen är nu markerad och omges av
grönytor som möter hotellets trädgård i norr. Rundeln på stationsplan ingår i ett sammanhang
med trädraden och parken norrut mot centrum. Men österut sträcker sig nu ett långsmalt,
kilformat ”trädgårdsstråk” utmed Bryggerikvarteret. Det var en cirka 100 meter lång och 3 meter
bred perennrabatt med 7-8 soffor där man satt inbäddad i grönskan,37 helt i Gösta Reuterswärds
anda.38 När den anlades är obekant, men före 1940. Man hade olika annueller i framkanten, även
dahlior, rosor samt perenner såsom flox
och höstastrar, och en rygghäck längs hela
sträckan; allt odlat i växtdepån. Inga
dammar fanns dock. Här var växtdepåns
”showroom” som jag sökt efter. Pelargonior, begonior, petunior, och lejongap
utgjorde merparten av annuellerna. Man
odlade också stampelargoner och blodsdroppar som övervintrades. Bakom denna
plantering låg de SJ-anställdas jordlotter.
Tapetgrupper gjordes men inte i Alingsås.
Ekonomiska kartan, Alingsås 1962, utsnitt. Lantmäteriets historiska kartor, internet.

De bilder jag funnit har endast visat den gröna fonden i äldre tid sett från perrongen, inte en enda
avbildning har avslöjat vad som då fanns bakom buskagen, träden och häcken. Nu bör den
gigantiska rabatten ha varit solexponerad för att gagna såväl växterna som tågresenärerna.
I en bebyggelseinventering av Alingsås 1976 upptas själva stationsbyggnaden i bevaringsförslaget
som ”kulturhistoriskt värdefull byggnad”, men inget nämns om kringmiljön. En karta i rapporten
illustrerar emellertid hur stationen och hotellet fortfarande hade en gemensam grönyta.39 Från
stationens nordvästra hörn gick en grusad, diagonal, trädomgiven gång mot hotellets gård och
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Hylander, s. 61.
Informant Bengtsson som bidragit med fakta även nedan till detta stycke.
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Järnvägen 150 år, s. 320-321.
39
Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum, s.30. Utsnitt.
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nådde Göteborgsvägen. Däremot har rundeln försvunnit under de 14 år som förflutit. Allén rakt
västerut från stationshuset till dåvarande Göteborgsvägen är noterad liksom träden längs
Bankgatan. Perennrabatten i öster är vid det laget ödelagd, asfalterad med grus runtom, och
Bryggaregatan reducerad till grusad gångväg. Det var fortfarande en lummig miljö, trots att tre
parkeringar blivit anlagda: taxiparkeringen, parkeringen i hotellparken samt i kv Albano.
Flygbilden nedan från 1981 visar den högväxta trädrika miljön som ansluter i väster och nordöst
om det inringade stationshuset.40

Men trafiken tilltog och det s.k. bomeländet som orsakat irriterande köer alltsedan begynnelsen
fick sin slutliga lösning 1989.41 Då tog man bort den sneddande Göteborgsvägen väster om
stationen, anlade en ny gata från Västra Ringgatan, Stationsgatan, förbi och mellan stationen och
hotellet vidare österut, samt anordnade en järnvägsbro över Västra Ringgatan. Resultatet framgår
av bilden nedan. Sammanhanget såväl med hotellet som med staden bröts och stationen ligger
numera som en enskild enklav. Grönytorna splittrades och reducerades av asfalterade vägar och
parkeringar. En ny form av ”rundel” bildades genom att motortrafiken leddes in till stationen via
den nya Magasinsgatans förlängning och en ny utfart skapades i öster. Där kompenserades
bortfallet i järnvägsparkens gröna lunga med en treradig lindallé österut.

Hybrid av karta och flygfoto över Alingsås stationsområde. Eniro-Kartor, internet.
40
41

Alingsås kommun 375 år, s. 68. Utsnitt.
Alingsås kommun 375 år, s. 19.

Samtidigt anlade
Göteborgs Lokaltrafik i
kv Albano en bussterminal
som invigdes 1990 och
därifrån går idag även
pendeltåget till Göteborg.
Vy västerifrån över
stationen som man
önskar hade tagits 100 år
tidigare. GL-terminalen
är precis klar och man
arbetar med de nya
grönytorna.42 Endast en
björk är bevarad och står
ännu kvar. Där allén slutar, i bortre änden av terminalen, gick den tidigare Göteborgsvägen.

Idag
Ansvaret för stationsområdet delas idag mellan
Alingsås kommun, Trafikverket och Jernhusen AB
och uppgifter från kommunanställda visar att det
råder olika uppfattning om vilka ytor som ska skötas
av vem.43 Somliga grönytor sköts av kommunen
utan att de äger marken. Kommunen hade i april
2012 ordnat denna tillfälliga blomsterrundel, som på
sitt vis anknyter till den gamla kanstanjerundeln
några tiotal meter längre fram. På ömse sidor av
entrédörren står Jernhusens betonglådor med frilagd
ballast öde. Utanför kommunens ägo, men troligen i
dess vård, finns en rabatt i östra änden av pendeltågsperrongen samt tre slänter där ogräset frodas vid
nedgången till gångtunneln under järnvägen.
Tunneln leder till industriområdet och parkeringar
söder om banvallen, mynnande i en ”grop” med
trappor upp i två riktningar. I slänterna där finns
generösa planteringar med prydnadsbuskar som är
kommunens åtagande. Växtligheten i öster ska
skötas av Jernhusen medan de gamla parkytorna
Stationsplan april 2012. Samtliga nutida fotografier tagna lyder under kommunen. Förutom träden härrör
av författaren.
växtligheten huvudsakligen från 1990-talet eller
senare.
42
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Alingsås kommun 375 år, s. 19. Foto: Gert-Inge Claesson.
Norling, Borisson, Spindel.

Kartan visar ägoförhållandena där det gröna är kommunens fastigheter.44 De röda fläckarna visar
grönytor på statligt ägda områden som kommunen ska ha skötsel av.

Perrongrabatt med bl.a. oxbär, buxbom, lökväxter, rosor,
idegran, forsythia och krusbär, vilket ses till höger inklämt
intill stolpen bakom rosorna. Vintergruset har plogats in
över rabattens växter och liten omsorg tycks nå denna plantering. Nedan ses en nödtorftigt
terrasserad slänt där rosa små rosor och
kantnepeta har planterats, men för en
tynande tillvaro. Detta är de två
planteringar som flest resenärer passerar
och studerar varje dag. Hela
stationsområdet skall ses över i
detaljplanen inom de de närmaste fem
åren, men eftersom alla aktörer, även
Västtrafik måste samarbeta för ett
helhetsgrepp drar det ut på tiden.45 Man
är i ett avvaktande läge och har svårt att
motivera tillfälliga insatser. Esplanaden mot centrum prioriteras.
44
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Erhållen av stadsträdgårdsmästare Borisson.
Informant Borisson.

Österut står en lövhäck som tillsammans
med tre häggar formar en liknande grön fond
som fanns här tidigare. Häggarna är
tillkomna efter 1981 och bildar en fin
rumslighet; man kan önska sig en sittplats
här.

Vid utfarten i öster står en solitär
hängask och vid gatan en grupp gamla
lindar. Före Stationsgatans tillkomst
ingick dessa i ett sammanhang med
träden i parken framför hotellet. Träden
står alltjämt i obrutna gräsmattor, så den
traditionen är inte förändrad. Hotellparken kommer att omdanas nästa år då
parkeringen där ska bli grönyta i
samband med att stadens nya arenabyggnad står klar (till höger ur bild). Det blir
en grön knutpunkt mellan station,
bibliotek, hotell, arena och centrum.
Ännu finns inga ritningar.
Taxistationen ligger mitt i området, till
höger i bilden, och vid den står i grupp,
två bokar och två ekar. På andra sidan
vägen, på hotelltomten står en reslig
gammal pil kvar, en yngre kastanj
respektive lönn och längst bort i bild står
en äldre blodbok vid esplanaden.

Den tydligaste strukturen i den gamla parken i väster
är den dubbla lindallén. I denna studie har det inte
gått att klarlägga när den planterades. Kartan från
1890 visar att gången till Göteborgsvägen tycks ha
haft samma läge då, men på Lilienbergs karta från
1909 är ingen allé markerad där. Möjligen tillkom den
i samband med ändringarna runt hela stationsmiljön
enligt hans plan.
Träden är nu i mycket dålig kondition och
inventerades 2011.46 De är döda eller döende, orsakat
av alla omgivande hårdgjorda ytor och andra missförhållanden. Raden till höger i bild mår något bättre då
de har en något mindre belastning och gräsmattor i
närheten. Arborister har nyligen beskurit dem av
säkerhetsskäl och natten till idag (2012-05-08) togs
två av dem ned helt. De kommer att kontrolleras
noga årligen för att undvika skador på folk, byggnader
och fordon, och
Allén sedd från stationshuset mot väster 2012-04-24.

tas bort när så krävs. Träden ersätts inte då goda livsbetingelser inte kan ges i nuvarande situation. Man avvaktar
den ovan omtalade nya detaljplanen för området som helhet
och träden aktualiserar det arbetet. Kollektivtrafiken är hårt
belastad och behöver kanske ta mer plats i anspråk,
Västtrafik planerar att åtgärda sin terminal och allt måste
samordnas.
Längs Stationsgatan i höjd med GL-terminalen sträcker sig
en frodig buskplantering där några sorter upprepas, bl.a.
benved, idegran, kornell, spireor och syren. Även här står
unga lindar på rad och västra änden markeras av en grupp
med lärkträd och rosenrips. Cykelbanan avskärmas med en
avenbokshäck och i öster finns en låg häck av brudspirea
samt botaniska tulpaner. Rabatten längs infarten till
stationen hyser blodhägg, röd berberis samt perenner såsom
alunrot, kärleksört, höstanemon och nävor.

Allén sedd mot öster 2012-05-09.

I gångtunneln åt söder går man i en på de lackerade plåtväggarna stiliserad björkallé och når en
såväl yt- som växtmässigt generös platsbildning. I slänterna runtom växer exempelvis järnek,
buxbom, idegran, oxbär, rosor, hassel, björk och andra unga lövträd.
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Informant Borisson står för all information i stycket.

Alingsås växtdepå
Även om Alingsås växtdepå inte låg i direkt anslutning till stationen anser jag det vara av så stort
intresse, och ha ett starkt samband med ämnet, att jag vill skildra något av vad som odlades där
och arbetet med detta. Materialet kommer från en intervju med Assar Bengtsson född 1924 som
arbetade som trädgårdsmästare och 1:e banbiträde där 1944-1954. Han har lånat mig foton, visat
depåritningen från 1866 och lånat mig en utskrift av en intervju gjord av Mikael Pålsson.47

Läget för SJ:s växtdepå i Alingsås markerat, gränserna är ungefärliga. Stationsområdet beläget vid den gula markören.
Eniro-Kartor, internet.

Växtdepån i Alingsås, Andra
Bandistriktet, drevs under 83 år,
1866-1954, och inrättades av
SJ:s förste trädgårdsdirektör
Olof Eneroth för ”såväl
parkträn, busk- och häckväxter
m.fl. som för fruktträn.48 Det
var, om inte den allra första, en
av de tre första som inrättades
jämte anläggningarna i
Liljeholmen och Uppsala.
Växtdepåer fanns senare även i
49
Växtdepån sedd från öster med trädgårdsmästarbostaden till vänster.
Östersund, Värtan, Boden,
Örebro och Hässleholm; den anläggning (Tredje Bandistriktet 1876-1973) jämte Alingsås som
trädgårdsverksamheten drevs med längst kontinuitet.50 Distrikten delades in i 4-5 bansektioner.
Ritningen över Alingsås tresidiga växtdepå från 1866 visar att moderträd för ympningav olika
fruktträd skulle stå längs kanterna. Bland sorterna som står uppräknade är päronsorterna många;
Hofsta päron, Fulleröpäron, Borgmästarepäron, Långt kanelpäron, Åkerö sockerpäron,
47

Examen vid SLU Alnarp 2005 SJ i Paradiset: Berättelserna bakom en epoks gröna kulturarv i järnvägsstaden
Hässleholm. Intervjun är gjord 2006 på uppdrag av Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.
48
Inkommen handling till Kungl. Styrelsen för statens järnvägstrafik, enligt Pålsson s. 3.
49
Alla svartvita foton i detta kapitel är tagna och utlånade av Assar Bengtsson under hans arbetstid där.
50
Statens järnvägar 1906-1931, s. 362; Pålsson s. 3; Thorn.

Windsorpäron etc. Men här finns också äpplen som Röda Astrakan och Säfstaholm, samt
plommonen Gutes Green och Röda äggplommon. Vidbyggt trädgårdsmästarebostadens södra
långsida fanns ett uppvärmt växthus varifrån värme leddes ut till ytterligare fristående växthus
och sedermera till 200 varmvattenbänkar.51 Det vidbyggda växthuset togs bort före 1940-talet.
Planritningen visar att det fanns en
trappförbindelse mellan 1:e
trädgårdsmästarens kontor och
växthuset. Värmeslingorna är inritade.
Växthuset var 50 meter långt och 11
meter brett. Byggnaden kostade 9 252
kr att bygga.
Sektionsritningen nedan visar
värmekällan under växthusets golv.
(Övriga ritningar finns i bilagan.)

Att det växte så det knakade i depåns växthus framgår
av fotografiet nedan, taget 1918 den 14 december.52
Fotot nedan t.h. är taget senast 1931 i ”det större”
växthuset där palmer och pelargoner frodas.53
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Informant Bengtsson.
Kopia av fotografi hos Alingsås museum.
53
Statens järnvägar 1906-31, s. 588.
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Här står Assar med sina kollegor
vid varmbänkarna på Alingsås
växtdepå, sent 1940-tal; t.h.
Harald Lagerström, Pålsson,
Josua Johansson, t.v. Artur
Svensson, Arvid Eklund, Assar
Bengtsson, Herbert Mejer.

När Assar Bengtsson
som 19-åring började på
växtdepån 1944 hade han
tagit kurser i olika
trädgårdsrelaterade
ämnen på Hermods och
redan arbetat med parken
och handelsträdgården på
Bryngenäs gård (han byggde sitt hus i närheten 1948), samt på Hallgrens handelsträdgård inne i
Alingsås.54 Han var yngst i arbetslaget med sex till sju personer utöver 1:e trädgårdsmästaren;
övriga kallades trädgårdsmästare. Här odlades och levererades annueller, dahlior, perenner,
frukträd och i mindre omfattning bärbuskar (till banvaktarstugorna). Man förvarade ömtåliga
växter som lagerträd och agave i det så kallade lagerhuset på området. Här drevs under Assars tio
år varken försöksodlingar eller någon folkbildning med etikettering i rabatterna eller dylikt.
Distriktet sträckte sig från Mora ner
till Båstad och trädgårdsmästarna
(placerade i Mora, Åmål, Lidköping,
Falköping, Uddevalla, Falkenberg,
Halmstad) fick göra beställningar i
december så att man kom igång i tid
med att dra upp sticklingar utifrån
dessa. Leverans av cirka 80 000
annueller skedde i regel i början av
juni. Bland perennerna märktes
riddarsporrar, stormhattar, flox och
höstastrar. Somliga sorter kunde man
inte finna ute i handeln såsom penstemoner och ovanliga varianter av petunior och begonior,
vilka väckte stort intresse hos allmänheten när de planterades vid stationerna.
Rabatterna i Andra Bandistriktet förlades i regel utmed stationsfasaderna. Fristående förkom i stort
sett inte utom i Herrljunga55 och uppenbarligen i Alingsås. Till de då egentligen omoderna
tapetgrupperna, främst anlagda vid stoppbockarna på centralstationen i Göteborg, odlades små
låga växter med kontrasterande röda eller gröna bladverk. I bakkanten av dessa placerades ibland
stampelargon eller blodsdroppe.56 Stenpartier började anläggas vid stoppbockarna kring 1930,57
54

Följande information om arbetet vid depån är informant Bengtssons uppgifter om inget annat uppges.
Pålsson, s. 5.
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Pålsson, s. 5.
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Statens järnvägar 1906-31, s. 355.
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men således inte i Göteborg. Perenner delades även ut till personalen och de fruktträd och
bärbuskar som ympades/okulerades var avsedda för banvakter och personal. Man fortfar således
att uppmuntra odlandet de anställda. Odlade häckväxter var främst oxel och amerikansk hagtorn.
Prydnadsbuskar ingick inte i sortimentet. Krukväxter odlades att ha inne på expeditioner och
kontor.

1:e trädgårdsmästaren i svart kavaj med sin personal vid agaveurnorna.

I depåpersonalens uppgifter ingick även
att hjälpa till i banvakternas trädgårdar
med att putsa och binda upp eller så om
gräsmattor. Man anlade också rabatter
för dem och Assar har gjort
rosenrabatter med den populära
floribundarosen ’Rödhätte’ 58 vid de
flesta av Femte sektionens banvaktsstugor.
De hade tidigare fått hämta olika
blommor på depån till en rabatt, men
efter eget önskemål ersattes den
premien undan för undan med rosor.59

Vresrosor användes också och en sådan plantering utförd av Assar finns bevarad i Fåglaviksbanken där 1000 plantor sattes med hjälp av stegar för att binda sanden på slänten.60
Assar Bengtsson hade åren 1944-48
endast uppgifter på växtdepån men
därefter, och fram till nedläggningen
1954, arbetade han som förste
banbiträde på Femte Bansektionen mellan
Göteborg och Falköping. Han
ansvarade som sådan för all SJ:s
växtlighet längs denna sträcka med ett
tjugotal stationer. Säsongen inleddes
med förökning, fönsterunderhåll och
tillverkning/reparation av transportlådor. Beskärning av träd och häckar
Assar Bengtsson på väg ut med plantor i sin Volvo-lastbil.
började i februari. Perronghäckarna
bestod oftast av oxel. Som skyddsplanteringar utmed banvallarna fanns granhäckar men de var
banvaktarnas ansvar, vilka även assisterade vid stationsklippningarna. I april såddes gräsmattor
om, vårblommor planterades på vissa stationer. Efter grävning och gödsling började den stora
utplanteringen i rabatterna vid juni början; även urnor och amplar arrangerades. Därefter var
växthusen tomma och kunde underhållas. Alla häckar skulle klippas igen efter midsommar och
när det var klart fick man ta semester. Efter den skulle stationsrabatterna rensas och grävas upp
och blomsterlökar sattes. Gräsmattorna jordfrästes och såddes kontinuerligt om på stationerna
och sådant arbete bedrevs fram till december, innan det var dags att återvända till depån och
58
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börja så t.ex. isbegonior och föröka olika växter. Omskolningen skedde med hjälp av små klykor
som man överförde de späda plantorna med. Alla gjorde skisser på stationsrabatterna. Som
banbiträde blev arbetet vid depån allt mer sporadiskt.
Här ses depån mot norr.
Infarten från Norra
Strömgatan går bakom
häcken och björken. I
förgrunden syns
transportlådorna som var
märkta ”Trm Alingsås” och
alltid returnerades. I
lådorna syns också
lerkrukorna som användes.
De kom från Bergströms
krukfabrik ett par hundra
meter från depån.

Assar träffade
trädgårdsdirektör
Gösta Reuterswärd
flera gånger och de
hade en god kontakt. Reuterswärd berömde hans sommarblomsarrangemang en gång med orden
”När man kommer till femte bansektionen, då kommer man till sommaren.”61 Reuterswärds egna
intentioner stötte ibland på patrull, som när en ekonomiskt sinnad baningenjör avfärdade hans
nya planer för stationsrabatterna i Herrljunga med att det skulle bli för dyrt.
Varmbänkarna elektrifierades 1952 men bara
två år senare beslöts det 1954 att Alingsås
växtdepå skulle läggas ned och flyttas till en
mindre anläggning i Borås, som servat den
med SJ inkorporerade Boråsbanan. Växthusen
revs, lådförvaringsladan flyttades till och står
kvar i Nolhaga, men Assar och flyttbart
material överfördes till Borås. Han arbetade
där till 1957. Kommunen köpte marken och
anlade en genomfartsled, Vänersborgsvägen.
Trädgårdsmästarbostaden har använts av olika
föreningar och kommunen innan den revs
något av de senaste åren. Inget på platsen
minner om den trädgårdshistoria som här har
utspelats.
Överst ses bostadens östgavel och den troligen
vildvinsbeväxta sydfasaden. På marken syns golvet till det
rivna orangeriet. Entrésidan åt norr där oxelhäckar hägnar
och en blomsterrabatt sträcker sig mellan dörrarna.
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Pålsson s. 7.

Slutord
Jag var nyfiken på huruvida utformningen av det gröna kulturarvet vid Alingsås station genom
historien överensstämde med vad litteraturen skildrade, samt om den eventuellt tedde sig mer
storslagen då en av SJ:s få växtdepåer var belägen här.
Stationen ”planterades” första gången 1859 och omgjordes 1867 efter att växtdepån inrättats,
men jag har inte funnit några uppgifter om hur detta såg ut. Vad jag kan förstå utifrån tillgängligt
material för min studie så hade stationsmiljön i Alingsås fram till sekelskiftet flera typiska gröna
element; stora skyddande lövträd mot staden; rundel, tidvis blomstersmyckad, med solitärt
vårdträd; prydnadsrabatt med palmlilja eller agave; syrener, osäkert med berså; träd med
hängande växtsätt. Huruvida det var någon avsiktligt anlagd SJ-park i väster, samman med
hotellet, har jag inte kunnat avgöra, utan endast sett att där, samman med hotellet, på 1890-talet
fanns en grönyta med slingrande gångar. Där fanns personalbostäder i väster och deras
odlingslotter i öster. Banvaktarstugorna har som sig bör försetts med fruktträd, blommor och
bärbuskar. En sorts trädkantad esplanad tillkom omkring 1911 mot stadens centrum, men i övrigt
har inte stationen inte integrerats med den befintliga staden i stil med Edelsvärds idealplaner.
Även om den ligger i fonden av en central gata har den ett perifert läge, än mer idag.
De avbildningar jag har funnit uppvisar mestadels träd på gräsmattor och inte de blomsterkaskader som jag hade förväntat mig. Inte heller minnesskildringar som berör stationslivet
omtalar någon park eller särskild växtfägring. Det innebär emellertid inte att det inte har funnits.
Jag har inte hittat några belägg för tapetgrupper i trädgårdsdirektör Hellmans anda i Alingsås,
medan de långt fram arrangerades i Göteborg av vår depåpersonal. Däremot anlades vid okänd
tidpunkt, men före 1940-talet, en enorm, långsmal blandrabatt med perenn och sittplatser i
Reuterswärds stil, om än inga vattenanläggningar. Här manifesterade sig Alingsås tydligast som
innehavare av en växtdepå. Där bedrevs åtminstone inte under 1940-50-talen någon
försöksodling eller folkbildning, men ovanliga sorter och exotiska växter tillhandahölls. Man kan
fundera över varför just Alingsås utvaldes till att hysa en av landets tre växtdepåer. Var det
Alströmers gamla odlargärningar som satt staden på den gröna kartan? Var det den
järnvägsintresserade landshövdingen Sparre, med goda kontakter i staden? Eller hade den
Alingsåsbördige järnvägsbyggaren Claes Adelsköld ett finger med i spelet? Han som skapade
dagens Nolhaga park 1877-87 på grunderna av Alströmers förfallna 1700-talspark.
Anläggandet av GL-terminalen och Stationsvägen förvandlade stationsområdet till en asfalterad,
högtrafikerad rondell för bussar och bilar. Miljön kring dagens station lämnar många gröna
önskningar. Den ymnigaste planteringen ligger i gropen vänd från staden mot industriområdet.
De generella svårigheterna som alltid funnits gällande delat markägande mellan stat och kommun,
alltså att förankra stationsmiljön i kommunala byggnads- och parkplaner, är ännu synliga. Viss
förvirring finns kring ansvarsbördan för det gröna, och lämnar det eftersatt, och i väntan på att
många aktörer tillsammans ska åstadkomma ett helhetsgrepp får allt bero. Än så länge finns den
gamla parkkaraktären med höga lövträd och allén, som minner om Göteborgsvägens tidigare
existens, kvar i området men lindarna är sjuka och kommer tas ned. Numera har parken mitt
emot hotellet den naturligaste kopplingen till stationen. Förhoppningsvis blir dess omdaning ett
grönt lyft för resenärerna, stationsområdet och Alingsås.
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BILAGA - ”Ritning till växthus och trädgårdsmästareboställe vid Alingsås 1865”
De olika delarna har scannats var för sig och satts ihop till ett nytt collage nedan. Originalet finns i SJ:s
ritningssamling ”Stationsbyggnader”. En anteckning på ritningen visar att det skickades en kopia till
landshövdingen ”Baron Sparre” 24 april 1866, som var mycket intresserad av länets järnvägsfrågor
(Bergmark, s. 22). Fasaderna kom inte att bli fullt så utsmyckade med konsolfrier, gesims och
fönsteromfattningar, varför en ritning från 1866 finns (hos Assar Bengtsson) som visar det verkliga
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Västra fasaden

Södra fasaden med växthuset.

Norra fasaden och till höger källaren med värmeanordningen, samt kostnadsuppgiften 9 252 kr. Anteckningar på ritningen visar att den kopierats 14
oktober 1882, nr 7788, för en byggnad i Tomteboda och att den där förväntades kosta 10 000 kr.

