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Stassan, som vi barn på Torpa och Söder sade i mitten på förra seklet, är en 
gammal inrättning. Den invigdes i maj 1897 och har sedan dess varit en plats 
som gett oss Jönköpingsbor mycken glädje. Det var just tanken att den skulle ge 
oss det, glädje, men kanske framförallt frisk luft och en bra miljö att vistas i. 

Under andra halvan av 1800-talet blev det mer och mer uppenbart att de hastigt 
växande städerna inte hade en miljö som befrämjade hälsan. Jönköping var 
verkligen inget undantag, Från 1850 till 1900 växte befolkningen från 6 000 till 
24 000 invånare. Orsaken var naturligtvis de många stora industrierna som 
uppstod under denna tid. Munksjö Pappersbruk, Jönköpings Mekaniska 
Werkstad och Tändsticksfabrikerna, det fanns som mest 5 fabriker som 
tillverkade tändstickor och askar i staden.  

Många städer hade tidigt fått sina Stadsparker, ja en del hade fått något så fint 
som en Boulognerskog. I Gävle fick man det redan 1865, inspirationen var 
naturligtvis från Paris. I Skövde fick man Sköfde Stads Stadspark 1875, men den 
döptes raks även den till Boulognerskogen.  

Nåväl så fina var vi inte i Jönköping.  Men en Stadsparksstyrelse bildades 1895, 
med landshövding, borgmästare, tre disponenter, jurister, ja det var ingen hejd 



på det fina folket. Som alibi fanns en snickare, en fabriksarbetare och en 
skomakare.  

Man sneglade på höjderna väster om staden där tidigare Krögarehagen, sedan 
Skjutsarehagen fanns. Denna stadens mark hade fått utnyttjas till bete för den 
som hade att hålla krog, sedan att hålla skjutsstation. Därför heter än idag 
backen upp till Stassan Skjutsarebacken. 

 

Bild från vägen som kom från Söder. 

Den 30 maj 1897 hade man den första vårfesten, som skulle komma att följas 
av många liknande genom åren. Det var huvudsakligen via dessa fester som 
Stadsparksstyrelsen kunde finansiera sin verksamhet. Stassan skull inte vara en 
finpark, det skulle vara en park, det skulle inte vara någon lyx, icke några 
klippta gräsmattor, blommor, ädla buskar eller växtgrupper såsom det är och 
bör vara uti de små planteringarna inuti staden. Kort sagt en plats där folk fick 
gå som de ville och sätta sig ner på några enkla bänkar för de vackraste 
utsiktspunkterna. 

Sådan var starten och jag kommer i följande avsnitt att skriva om både 
Stadsparksvallen, rotundan, Enslingen i kojan, Kolmilan Stugan ja kanske till och 
med om Fågelmuseet. Vi får se hur mycket jag orkar. 

Källa: Agneta Åsgrim Berlin ”Vid tall och timrad knut”. 


