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Park söder om befintlig gångväg 
bevaras oförändrad

Illustrationsplan 
skala 1:500 (A3)

Befintliga vinbärsbuskar bevaras 
och kompletteras med två nya rader 
av bärbuskar

Befintlig vegetation på resterna av 
repslagarbanan bevaras

Befintliga ligusterhäckar bevaras

Rosengång återskapas med nya frukt-
träd, rosor och perenner av 

historiska sorter

Nyplantering av valnötsträd

Växthus restaureras

Ny beläggning av naturstenshällar 
med gräsfog möjliggör möblering

i trädgårdens västra del

Befintliga träd utmed 
fastighetsgräns bevaras

Nya gångar med ljust beige stenmjöl 
förbinder parken med

Gathenhielmska husets trädgård

Trädgårdsbod flyttas till nytt läge
vid parkentré

Befintligt gunnebostängsel utmed 
Bangatan ersätts av traditionellt 
falurött plank, höjd ca 1,2m
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Rosengången med fruktträd utvecklas med nyplantering av historiska sorter.
(Foto från Gathenhielmska trädgården i “Svenska hem i ord och bild” 1937)

Nyplantering av valnötsträd.
(Foto på valnötsträd i Gathenhielmska trädgården 1931, 
Göteborgs Naturhistoriska museum)

Traditionellt falurött plank återskapas för att stärka 
gränsen mot Bangatan. Med höjd 1,2m blockeras ej 
sikten i ögonhöjd.
(Foto från Skeppargränd, Stockholm)

En yta med oregelbundna stenhällar med 
gräsfog möjliggör möblering och ökad an-
vändning av trädgårdens västra del.
(Foto: Flisby)

Nya kantskurna grusgångar beläggs med ljust 
beige stenmjöl för att  efterlikna traditionella 
sandgångar.
(Foto: Göteborgs Domkyrkoförsamling)

Gathenhielmska trädgårdens många historiska lager tillåts 
leva vidare sida vid sida samtidigt som området öppnas upp 
och görs mer tillgängligt. Genom att förbinda trädgården 
närmast huset med den angränsande parken återskapas 
delvis den historiska utbredningen och förståelsen för plats-
ens historia som privat trädgård tillhörande Gathenhielmska 
huset stärks. 

1800-talets och det tidiga 1900-talets hortikulturella arv 
bevaras och förstärks närmast byggnaden genom bevarande 
av befintlig vegetation och rekonstruktion av den centrala 
rosengången. Nya fruktträd, rosor, bärbuskar och perenner 
av historiska sorter återplanteras. 
Det i början av 1900-talet omskrivna valnötsträdet återin-
förs till trädgården på ny, skyddad plats intill det restaure-
rade växthuset. I anslutning till detta föreslås en yta med 
naturstenshällar med gräsfog för att möjliggöra möblering. 
Denna yta kan exempelvis användas vid event i samarbete 
med angränsande kulturhuset Oceanen eller som picknick-
plats för parkens besökare.

Trädgårdens historiska mittaxel förtydligas genom att den 
förlängs till befintlig asfaltsväg. Grusgångar beläggs med 
sandfärgat stenmjöl för att återskapa känslan av traditionella 
sandgångar. Den röda trädgårdsboden föreslås placeras i 
anslutning till parkens entré mot Bangatan.  Ytan söder om 
befintlig asfalterad gångväg lämnas orörd. Befintlig vegeta-
tion på resterna av den tidigare repslagarbanan bevaras 
liksom de många popplar som under 1900-talets andra hälft 
växt fram spontant utmed planket mitt i trädgården. 

Utmed Bangatan föreslås befintligt flätverksstängsel bytas 
mot ett traditionellt, falurött plank av samma typ som  
funnits på platsen under tidigt 1900-tal men med en lägre 
höjd så att sikten mot trädgården i ögonhöjd inte blockeras.


