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 Det är ca 4,5 km från nr 1 och 
tillbaka. 
Från nr 1 till Kockska parken 
(nr 10) är det lite drygt 1 km.  
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Wilhelm Pensers plats
Planteringen mellan Stora torg och Stor- 
gatan, mittemot Eslövs stadsmuseum, heter  
Wilhelm Pensers plats och invigdes av sonen 
Erik Penser år 2006. 
Wilhelm Penser (1901-1993) var gift med  
Elisabeth Herrmann, och startade år  
1925 sin advokatbyrå i Eslöv tillsammans 
med Iwar Hedner.  Wilhelm Penser var leda-
mot i stadsfullmäktige 1935-70 och avslutade 
perioden med att vara kommunfullmäktiges 
ordförande. Wilhlm Penser skrev dessutom 
två romaner.

Trekanten är en mindre plantering som 
ursprungligen ingick i en privat trädgård, 
ägd av fabrikör C. P. Sahlin, som hade sin 
fabrik i närheten. 
Konstverket ”Leda och svanen” av Helge 
Högbom placerades där 1951, vilket ledder 
till debatt då, eftersom motivet visar på ett 
omoraliskt leverne. Leda och svanen är ett 
motiv från antikens Grekland. Leda var gift 
med en hellenska konung och samtidigt äls-
karinna till guden Zaues, som besökte Leda 
i en svans skepnad. 
Skulpturen var Eslövs konstråds första inköp. 

Stenberget
Christian E. Nilsson, Eslövskungen kallad, 
lät anlägga detta märkliga byggnadsverk, 
Stenberget. 
Han lät resa det av stenar som blev över 
när han byggde sin villa. Det är 7,5 m högt, 
byggt i spiralform. Idén till berget sägs han 
ha fått av Babels torn i Bibeln. Platsen där 
Stenberget ligger tillhörde Christian E.  
Nilssons privata trädgård. 
Scener till Jan Troells film ”Ingenjör André-
es luftfärd” med Max von Sydow spelades in 
på Stenberget. 
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Rosengången
Rosengången ligger nära Eslövs folk-
högskola och Ekenässkolan och är en 
passage mellan Skolgatan och Sture- 
gatan. Här finns äldre rossorter som är 
föräldrar till dagens rosor, bland annat 
myskrosor som har fått sitt namn efter 
en persisk prinsessa som sägs vara den 
första som framställde rosenolja. 

Trollsjöområdet
Trollsjön är en av Eslövs mest uppskattade parker, anlagd i engelsk parkstil, som har 
mjuka och naturlika former. Parken fick sitt nuvarande utseende under 1930-talet. 
Fast ska man vara riktigt nogräknad är det faktiskt tre parker, Sahlins park i nordväst, 
Ekenäs i nordost och Skytteskogen i söder. 
Man tror att det är Charlotte, dotter till C.P. Sahlin, som namngivit sjön. Ursprung-
ligen var det inte en sjö, utan en mosse som fungerade som torvtäkt fram till 1915.
I parken finns dansrotunda, servering, utomhusscen och en discgolfbana (fris-
beesport). Under 2016 anlades en ny lekplats i parken. Här finns också flera slingor 
för både promenader, jogging och spontanboule. 
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Allmänningen 
Eslövs allmänning eller Fäladen, är ett natur-
skyddsområde som ligger i centrala Eslöv. 
Redan 1919 avsattes södra delen som natur-
reservat och är därmed ett av Sveriges älds-
ta. Orsaken till reservatsbildningen var att 
området har stora geologiska värden genom 
att den nordöstra isströmmen här har sin 
ändplats och därmed finns en tydlig gräns 
mellan två olika moräntyper här.
Här finns också Hundramannastenen, vil-
ken inte är en så stor sten som man kan tro, 
utan en sten som man samlades vid omkring 
1900-talet då folket gick samman i vad man 
kallade Hundramannaföreningar. Detta var 
föregångare till sjukkassan där medlemsan-
talet skulle utgöra ett hundratal för att ge 
hjälp till behövande.
I området finns även Eslövs vattentorn från 
1967. Här finns också en grillplats ungefär 
mitt i området. 
På vårkanten är hela området alldeles vitt 
av vitsipporna som brukar slå ut i april-maj 
månad.  

Edelbergsparken 
Edelbergsparken ligger mellan Sallerupsvä-
gen, Mossavägen och Trehäradsvägen. Ur-
sprungligen var området en torvmosse. Vid 
förra sekelskiftet byggdes istället ett renings-
verk på marken och soptippen förlades här. 
Soptippen fylldes igen på 1950-talet. 
Parken har fått sitt namn efter kyrkoher-
de Lorentz Edelberg (1851-1926) som ock-
så var ledamot i stadsfullmäktige 1911-18.  
I parken står statyn ”Begynnelsen” från 1996 
av Alexis Huber.  
2014 planterades en lund av äppelträd som ska 
vara ett minne av vänortsmötet samma år. 

6

7



Gröna torg
Gröna torg färdigställdes 1984 och ligger 
precis vid Stadshuset. Man kan i viss mening 
säga att parken utgör en grön länk mellan 
Edelbergsparken och Stadsparken. Plante-
ringen utmärks av rönn, lönnar och blodlönn. 
Gröna torg kännetecknas av vattenbassäng-
en (som dock inte är i bruk nuförtiden) med 
skultpuren ”Granitblomman” av Christian 
Berg (1883-1976). 
Vid förra sekelskiftets början var det här på 
Gröna torg som cirkusar eller tivolin slog upp 
sina tält med toppiga tak.  

Stadsparken 
Parken är delad i tre delar, dels delen bakom 
det gamla rådhuset, dels den centrala delen 
och slutligen delen som idag kallas Joel Sallius 
plats, bredvid Medborgarhuset. 
Den centrala delen av parken fungerade under 
20 år runt förra sekelskiftet som kreaturstorg. 
Redan vid tiden för stadsbildningen arbetade 
man för en plantering av området, men det var 
inte förrän på 1930-talet som arbete tog fart. 
Parken färdigställdes 1934 inför hantverks- 
utställningen. 
Joel Sallius plats är ritat av Hans Asplund som 
även är arkitekt till Medborgahuset. 

Om du vill gå lite längre
...så finns Kockska parken... 
En renoverad park som nyinvigdes juni 2015. 
Gösta och Edit Kock skänkte 1961 parken till 
Eslövs kommun. Då fanns medel avsatta för 
underhåll i 30 år. Men efter dessa 30 år förföll 
parken. 2014 började Eslövs kommun skissa 
på en renovering av parken. Renoveringen 
har hela tiden skett med den ursprungliga 
parken som utgångsmaterial. 
I parken finns statyn ”Bollspelande pojkar av 
Ivar Åhlenius-Björk. 
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