
Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år

1

Helsingborgs Trädgårdsförening
1916 - 2016

100 år av trädgårdsodling till nytta och nöje
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November 1916
En tid av oro och krig i världen. 

I Helsingborg grundas Helsingborgs Trädgårdsförening på initiativ av Helsingborgs dåvarande borg-
mästare, Johan Bååth. Syftet var att främja odling, både till nytta för att avhjälpa den brist på livsmedel 
som rådde och för skönhet. Det var stora insatser som gjordes när det gällde inspirerande utställ-
ningar och mässor för att sprida och förmedla vikten av trädgårdsodling. Vi har alla anledning att vara 
tacksamma för de insatser som banade väg för dagens Trädgårdsförening.
   
Hundra år senare ‒ efter många förändringar i samhället i stort men också beträffande odlingen ‒ står 
Helsingborgs Trädgårdsförening stark. Bland såväl föreningens medlemmar som styrelsens ledamö-
ter finns numera både entusiastiska amatörer och yrkesmän inom trädgårdsnäringen. De flesta har 
egna trädgårdar och odlingar, andra kanske kolonilott eller balkong. Den gemensamma nämnaren och 
det stora intresset är att både odla och pyssla i den egna täppan, men också att sprida kunskap och 
inspiration.

Hundraåringen firas under året på olika sätt. Föreningens logotyp har reviderats för att synliggöra det 
år föreningen grundades. Förutom det omfattande programmet med föredrag, resor och kurser som 
föreningen alltid erbjuder sina medlemmar, innehåller jubileumsåret ett par för föreningen nya aktivite-
ter, såsom TrädgårdsVår i Stadsparken i maj, i samarbete med Helsingborgs stad, och att föreningen 
blir ansvarig för de årliga trädgårdsrundorna i nordvästra Skåne.

I november, som var den månad föreningen grundades, erbjuds alla medlemmar att vara med på en 
festlig lunch på Sofiero, då vi minglar, diskuterar framtiden och minns vad som varit.

Nu ser vi med tillförsikt fram emot att få forma trädgårdsföreningens framtida verksamhet. Som de 
flesta ideella föreningar arbetar vi idogt med att öka antalet medlemmar. Vi tycker oss skönja att intres-
set för trädgårdsodling går allt längre ner i åldrarna och tror att vi ska lyckas med ambitionen att också 
åstadkomma en föryngring. Vi använder oss alltmer av digitala informationskanaler som ger oss helt 
andra möjligheter att sprida information.
 
Efterhand som föreningen får nya medlemmar och nya ledamöter i styrelsen, kommer också nya idéer 
och nya önskemål. Det är tydligt hur våra allt större ansträngningar att genomföra större arrangemang 
ökar intresset för föreningens verksamhet.

Det är en blomstrande framtid Helsingborgs Trädgårdsförening går till mötes!

Lotta Friberg
Ordförande
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Under krig och fred

1916 – 1938 En förening under krig och fred
Helsingborgs Trädgårdsförening bildades 1916, mitt 
under första världskriget. I Sverige rådde det stor brist på 
livsmedel på grund av att landet var avspärrat. Helsing-
borgs borgmästare Johan Bååth tog därför initiativet att 
bilda en trädgårdsförening som skulle kunna hjälpa till att 
trygga folkförsörjningen genom att arbeta för att öka träd-
gårdsintresset i staden och hjälpa till att förse kolonister 
och odlingslottsinnehavare med olika fröer, sättpotatis, 
konstgödning och med trädgårdsrådgivning. 

Föreningens styrelse bestod utöver borgmästaren av 
stadens betydelsefulla herrar, däribland stadsträdgårds-
mästaren Oscar Henrik Landsberg. Den enda kvinnan 
i styrelsen, Ragnhild Schlyter, blev suppleant. Ragnhild 
Schlyter var konstnär och den som utformade de vackra 
diplom som delades ut av föreningen. 

50 personer anslöt sig till föreningen 1916 och årsav-
giften sattes till två kronor.

Borgmästare Johan Bååth, initiativtagare till 
Helsingborgs Trädgårdsförening och dess förste 
ordförande.

I Helsingborgs Trädgårdsförenings stadgar från 1916 formulerades föreningens målsättning att: 

·  främja trädgårdsodlingens utveckling inom staden
·  skapa intresse för trädgårdsskötsel i allmänhet med allt vad som därtill hörde
·  särskilt hjälpa till att utveckla koloniträdgårdsrörelsen bland annat genom att tillhandahålla   
 lämplig rådgivning
·  genom anordnande av utställningar och prisbedömningar försöka få fram bästa 
 möjliga resultat av trädgårdsanläggningarna
·  arbeta för att trädgårdarnas produkter på bästa sätt skulle tillvaratas samt 
·  på lämpligaste sätt verka för att prydnads- och skönhetsintressena ur hortikultursynpunkt   
 skulle bli tillgodosedda genom planteringar och balkongträdgårdsanläggningar.



Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år

4

Helsingborgs koloniträdgårdar
Parallellt med trädgårdsföreningen fanns föreningen Hel-
singborgs Koloniträdgårdar som bildats redan 1905. 

Intresset för att odla ökade kraftigt som ett resultat av 
alla insatser och 1919 hade närmare 100 ha av stadens 
mark lagts ut till kolonier, ca 3 600 lotter. 

Staden kom att öppna upp många områden för koloni-
trädgårdar - även parker. Margaretaplatsen förvandlades 
till koloniområde både under första och andra världskri-
get. Även privata obebyggda tomter behövde användas. 

”En välskött kolonilott blir heder icke blott för inneha-
varen utan även för jordägaren under det att en outnytt-
jad jordlapp som kunnat uppodlas blir en skamfläck i 
dessa tider”  

      Kristidsnämnden i Hälsingborg.               

Tack vare alla insatser kom en stor del av livsmedels-
försörjningen att bli tillgodosedd.

Äntligen fredstid!
När freden kom 1918, avspärrningarna försvann och 
livsmedelsbristen upphörde, då minskade också intresset 
för nyttoväxtodlingen. Resultatet blev att mer lustfyllda 
trädgårdar kunde få möjlighet att växa fram. 

Kolonilotten bestod fortfarande av en stomme av 
fruktträd och bärbuskar men nu fanns också prunkande 
prydnadsrabatter och små gräsmattor. Koloniområdena 
blev viktiga sociala mötesplatser. 

De som inte hade en trädgård eller odlingslott hade 
kanske en balkong. Trädgårdsföreningen anordnade bal-
kongträdgårdstävlingar, stadens gator och torg försköna-
des och Helsingborg fick epitetet ”Sveriges balkong mot 
kontinenten”. 

Helsingborgs Trädgårdsförening tog nu också initia-
tivet till att arrangera trädgårdsutställningar. Den första 
var Allmänna Trädgårdsutställningen i Hälsingborg 1917. 
Det trädgårdsintresserade kronprinsparet på Sofiero blev 
utställningens beskyddare. Utställningen blev en stor 
publikframgång och föreningen kände sig uppmuntrad, 

Ett stort antal trädgårdsutställningar, trädgårdsmäs-
sor och tävlingar arrangerades under åren fram till andra 
världskriget. Trädgårdsutställningarna anordnades i olika 
byggnader under denna tid, bland annat i Tennishallen, 
Konsthallen och Terassrestaurangen i nuvarande Slotts-
hagen. 

Det var byggnader som stod kvar i parken efter 1903 
års stora Industri- och slöjdutställning.

Den blomsterprydda entrén till utställningen i 
konserthuset 1934
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I det nybyggda konserthuset i funkisstil, ritat av arkitekten Sven Markelius, kunde trädgårdsutställning-
en 1934 arrangeras mer centralt i staden.  
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I Gisela Trapps donation av egendomen Fredriksdal till 
Helsingborgs stad 1918 ingick en önskan om anläggan-
det av en botanisk trädgård på Fredriksdal. Trädgården 

När andra världskriget bröt ut 1938 blev Sverige åter 
utsatt för avspärrningar och på nytt uppstod brist på livs-
medel. Nu var det dags för trädgårdsföreningen att åter 
propagera för odlingar av nyttoväxter, men nu också för 
konservering och förvaring. 

skulle anläggas i samråd med 
bland annat Helsingborgs Träd-
gårdsförening. Föreningen var 
mycket pådrivande men förverkli-
gandet av den botaniska trädgår-
den med Skånes vilda växter och 
växtsamhällen tog sin tid. Först 
1936 planterades de första träden.

Ett blomrikt växtsamhälle på 
Fredriksdal på 60-talet. 

Möllan i bakgrunden.

På trädgårdsutställningen 1942 i konserthuset byggde 
man upp en kolonistuga och i anslutning till den gav 
föreningen information om allt från konservering, vinter-
förvaring, skadeinsekter, växtsjukdomar till gödsling och 
kalkning.

Kolonistugan ”Orosmoln”. 
Stugan med sin lilla trädgård ser 
rätt idyllisk ut, namnet till trots.



Helsingborgs Trädgårdsförening 100 år

7

1945 var andra världskriget över, avspärrningarna upp-
hävdes och odlingspropagandan kunde upphöra. 

Samma år anordnade trädgårdsföreningen en träd-
gårdsutställning med temat ”Växter i täppa och park”. Nu 
kunde prydnadsväxterna återigen få sin rättmätiga plats i 
parker, trädgårdar, på odlingslotter och på balkonger. 

Balkongplanteringstävlingar kom tillbaka och 1947 
anordnade trädgårdsföreningen en tävling tillsammans 
med Helsingborgs Dagblad. 

Efterkrigstid och folkhemmet
”Första pris tilldelas N.P. Kroon på Södra Stenbocks-

gatan 118 som jämte sin maka med kärlek och kunnighet 
skött om sin balkongodling så att den blivit en ögonfröjd 
för gatutrafikanterna och en prydnad för stadsdelen, 
vacker och färgrik som balkongen varit hela växtåret”.

Under 1940-talet höjdes medlemsavgiften till fyra 
kronor. Intresset för föreningen var något svalt och för 
att värva medlemmar krävdes det någonting mer av 
föreningen.  En välbehövlig förnyelse av föreningens 
verksamhet skedde. Utflykter, studiebesök och föreläs-
ningar anordnades och samarbeten inleddes med andra 
före-ningar. 

Femtiotalet var framtidsdecenniet. Kristiderna var över 
och den ekonomiska utvecklingen såg mycket ljus ut. 
Många småhus och radhus byggdes och under 1950-ta-
let blev det viktigt för trädgårdsföreningen att fokusera på 
egnahemsträdgården. I samband med H55, den stora ut-
ställningen för arkitektur och konsthantverk i Helsingborg, 
arrangerade trädgårdsföreningen en stor balkongutställ-
ning som skulle pryda Helsingborgs gator och torg under 
denna utställningssommar.

Botaniska trädgården på Fredriksdal och vandringar i 
Helsingborgs parker blev upprepade inslag liksom stads-
vandringar. Vidare gästades såväl privata trädgårdar som 
handelsträdgårdar i stadens närhet.

En stipendiefond inrättades 1955 tillsammans med 
Handelsträdgårdsmästarföreningen och Nordvästra Skå-
nes Gartnersällskap.

På 60-talet valdes äntligen den första kvinnan in på en 
förtroendepost i styrelsen. 

Samverkan med andra trädgårdsföreningar och andra 
föreningar ökade efterhand i form av samarbete vid före-
läsningar, studiecirklar och utflykter. Föreläsningskvällar 
som ”Att själv göra trädgård” var mycket populära och 
samlade över 200 deltagare varje kväll. 

Utfärder till b l a botaniska trädgårdar i Danmark och 
till Skånes slott och trädgårdar duggade tätt under 60- 
och 70-talet.

Lokalpressen uppmärksammar den plane-
rade balkongtävlingen
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De senaste 46 åren
1970 - 2000
När Gustav VI Adolf dog 1973 visade det sig att han 
testamenterat sitt älskade Sofiero med parken och träd-
gårdsanläggningarna till Helsingborgs stad, för att dessa i 
all framtid skulle bevaras i den form de hade vid kungens 
död. 

Trädgårdsföreningen fick nu en mycket betydelsefull 
roll i att vara med och bevara och utveckla kungens stora 
och värdefulla rhododendronsamling och sprida kunskap 
om odling av rhododendron. 

I föreningen bildades en ny avdelning, rhododendron-
sektionen, 1977.

Samma år fick föreningen sin första logotype, som 
utformades av Bruno Östholm, landskapsarkitekt på då-
varande Parkkontoret. Den används fortfarande, fast i en 
något moderniserad form.

Kvinnorepresentationen var fortfarande begränsad. Av 
tio ledamöter i styrelsen var bara två kvinnor som ibland 
tjänade som uppassande systrar. Vid årsmötet 1974 rap-
porterades att en anledning till att föreningen inte behövt 
höja årsavgiften var de kaffekokande kvinnorna. 

Styrelsen fortsatte ända in på 1980-talet särskilt tacka 
de ”kaffekokande damerna” för deras strålande insatser.

Foto: Anders Ebefeldt

Minnesstenen med en 
medaljong föreställande 
Gustav VI Adolf, som står på 
Sofiero, kom till på initiativ 
av Helsingborgs Trädgårds-
förening.

Den stora trädgårdsfesten 1996 på Sofiero blev av-
stampet för föreningens stora engagemang under många 
år framåt på Sofiero. Arrangemanget kom att genomföras 
de första åren med hjälp av trädgårdsföreningens insat-
ser. På trädgårdsfesten har man sedan deltagit under alla 
år utom ett sedan starten till idag.  
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På Fredriksdal deltog trädgårdsföre-
ningen i slutet av 1970-talet och 
början av 80-talet i arbetet med att 
arrangera de mycket uppskattade 
årliga fruktutställningarna.
Föreningen engagerade sig också i 
växtbytardagar och aktiviteter om-
kring perenner och krukväxter. 

1998 var föreningen engagerad 
i en idéodling i köksträdgården som 
man anlade och skötte under sä-
songen. Varmbänkar byggdes upp för 
tidiga primörer. En trädgård kompo-
nerad med vackra blommor - speciellt 
luktärter - gladde besökarna under 
sommaren. 

Nytt sekel
En kvinnodominerad styrelse tar över och anpassar för-
eningen till nya tider. Aktiviteter som föredrag, utflykter i 
grannskapet och utlandsresor, studiebesök och kurser är 
fortfarande viktiga men nya uppgifter har tillkommit. 

Hemsidan har utvecklats och hålls uppdaterad med 
aktuellt program och mycket annat.  Arrangemanget Öp-
pen trädgård har startats där medlemmarna öppnar sina 
trädgårdar för besökare.   

1996 var fördelningen mellan män och kvinnor jämn i 
föreningens styrelse. Mot seklets slut ökade medlemsan-
talet kraftigt och 2001 hade föreningen 688 medlemmar 
– som mest i föreningens historia hittills.

Medlemsantalet ligger nu på 550 personer. Nya idéer 
tas fram och förverkligas kring hur föreningen ska bidra 
och vara engagerad på den Stora trädgårdsfesten på 
Sofiero. ”Trädgård på lek och allvar” – designa trädgård, 
”Sagoträdgården” för barn är nya grepp. 

En del av trädgårds-
föreningens monter på 
Den Stora Trädgårdsfesten på 
Sofiero 2015. 
Temat var ”Ett rum och kök”

Öppna trädgårdar hos föreningens medlemmar är upp-
skattade tillfällen att inhämta inspiration och idéer till den 
egna täppan.

Trädgårdsföreningens medlemmar medverkar vid Rosdagarna på Fredriksdal.
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Jubileumsåret
Det ordinarie programmet var lika fullmatat som vanligt 
med bland annat en rad intressanta föredrag, en längre 
resa och några kortare utfärder. 

Dessutom genomfördes ett arrangemang i stadspar-
ken, tillsammans med Helsingborgs stad, som gick under 
namnet TrädgårdsVår och på Fredriksdal byggdes en 
utställning som till en del handlade om föreningens 100 
år. Extra ansträngningar gjordes också på Den Stora 
Trädgårdsfesten på Sofiero - i synnerhet som även den 
kungliga parken firade jubileum detta år.

Jubileumsåret blev också första året som föreningen 
övertog ansvaret för de omtyckta ”Trädgårdsrundorna”, 
som genomförs i hela nordvästra Skåne.

I skrivande stund finslipas planderna för den jubi-
leumslunch som ska hållas på Sofiero slottscafé den 13 
november.

Den 17 november är föreningens faktiska födelsedag.

I Hildings Have, som är rhododendronsektionens fasta 
punkt, arrangeras spännande aktiviteter som växtmark-
nader och sommarfest med växtauktion. Hilding Nilsson, 
som anlade ”Hildings Have”, var en man med intresse 
och kunskaper om trädgård och odling utöver det vanliga, 
inte minst rhododendron. Vid sin bortgång donerade han 
kolonistuga, inventarier och växter till rhododendronsek-
tionen.  

En lördag i månaden under vår, sommar och höst, 
samlas några av rhododendronsektionens medlemmar 
för att arbeta tillsammans i Hildings Have. På det sättet 
hålls trädgården i gott skick samtidigt som de erfarna 
surjordsexperterna i föreningen delar med sig av sin kun-
skap och erfarenhet. Alla trädgårdsföreningens medlem-
mar är välkomna till dessa ”arbetsdagar”.

Den årliga sommarfesten i Hildings Have drar alltid 
många gäster. En lätt måltid med mycket trädgårdsprat 
följs av en växtauktion med aktiv budgivning.

Både stugan och trädgården hålls i gott skick 
av medlemmarna under arbetslördagarna.

Under det festliga arrangemanget TrädgårdsVår passade 
föreningen på att unämna sin senaste hedersmedlem; 
Annika Anderberg-Boman, som här får sitt diplom av 
ordförande Lotta Friberg.
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Föreningen kommer att fortsätta sin verksamhet för att 
inspirera till ökat trädgårdsintresse och kunskap genom 
bland annat föredrag, utflykter, studiebesök, kurser, resor 
och ”Öppna trädgårdar”.

2016 tog trädgårdsföreningen över ansvaret för att 
genomföra de välbesökta Trädgårdsrundorna. Två rundor 
blev det under året, och för åren härefter planeras för tre 
rundor i nordvästra Skåne varje år. Det blir en trädgårds-
runda under juni, en höstrunda och i oktobermörkret blir 
det en ”Månskensrunda”. 

Styrelsens ambition är att kunna tillföra nya och spän-
nande aktiviteter och arrangemang.

Föreningens styrelse ser med tillförsikt framtiden 
an. Ambition, idéer och arbetsvilja saknas inte för att 
föreningen ska kunna fortsätta utvecklas med fullödiga 
program där aktiviteterna ska vara både roliga och intres-
santa och dessutom fömedla kunskap och inspiration. 
Förhoppningsvis ska det också innebära ett ökat med-
lemsantal.

Föreningens framtid

Bilden är från årets Trädgårdsrunda i juni och vi hoppas 
på många lika fina trädgårdsupplevelser framöver.

Den fantastiska resan till Italien på våren under jubileumsåret blir säkert inte den sista resan 
trädgårdsföreningens medlemmar kommer att kunna njuta av.
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Helsingborgs

Trädgårdsförening

www.hbgtradgard.se · hbgtradgard@gmail.com

Detta häfte utgör en sammanfattning av en större dokumentation över 
Helsingborgs Trädgårdsförenings 100 år. 

Dokumentationen finns för nedladdning på föreningens hemsida, www.hbgtradgard.se.


