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Förord 

NOVEMBER 1916. En tid av oro och krig i världen. I Helsingborg grundas Helsingborgs Träd-

gårdsförening. Initiativtagare var Helsingborgs dåvarande borgmästare, Johan Bååth. Syftet var 

att främja odling, både till nytta för att avhjälpa den brist på livsmedel som rådde och för skön-

het. Det var stora insatser som gjordes när det gällde inspirerande utställningar 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 även beträffande odlingen 

‒ står Helsingborgs Trädgårdsförening stark. Bland såväl föreningens medlemmar som styrelsens 

ledamöter finns numera både entusiastiska amatörer och yrkesmän inom trädgårdsnäringen. Den 

flesta har egna trädgårdar och odlingar, andra kanske kolonilott eller balkong. Den gemensamma 

nämnaren och det stora intresset är i varje fall 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 synlig-

göra det år föreningen grundades. Förutom det omfattande programmet med föredrag, resor och 

kurser som föreningen alltid erbjuder sina medlemmar, innehåller jubileumsåret ett par för före-

ningen nya aktiviteter, såsom TrädgårdsVår i Stadsparken i maj, i samarbete med Helsingborgs 

stad och att föreningen blir ansvarig för de årliga trädgårdsrundorna i nordvästra Skåne. 

   I grundningsmånaden november erbjuds alla medlemmar att var 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 intresset för trädgårdsodling går allt lägre ner i åldrarna och tror att vi ska lyckas med 

ambitionen att också åstadkomma en föryngring. Vi använder oss alltmer av digitala informa-

tionskanaler som ger oss helt andra möjligheter att sprida information om vad vi sysslar med. 

   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 stora 

arrangemang som de årliga trädgårdsrundorna, deltagande i olika evenemang på Sofiero och 

Fredriksdals trädgårdar samt årets första stora trädgårdsevenemang i Stadsparken ökar intresset 

för föreningens verksamhet. 

Det är en blomstrande framtid Helsingborgs Trädgårdsförening går till mötes! 

 

Lotta Friberg 

Ordförande i Helsingborgs Trädgårdsförenin 
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Författarens inledning 

HUNDRA ÅR ÄR EN TÄMLIGEN lång tid i en förenings historia. Många föreningar bleknar 

och upphör betydligt tidigare. Ofta har de tillkommit på grund av några eldsjälars insatser eller 

formats kring någon fråga vars aktualitet med tiden upphört eller fallit i glömska och inte längre 

engagerar människor. Helsingborgs Trädgårdsförening grundades 1916, där den drivande kraften 

var Johan Bååth, stadens borgmästare. Dessutom har föreningen den stora fördelen att ämnet ‒ 

trädgården och dess odling ‒ knappast är av den karaktären att det faller i glömska utan fängslar 

människorna.   

   Framställningen i denna jubileumsskildring följer tidslinjen. Oftast är kapitlen indelade i tio- 

eller 20-årsperioder, som ändå till viss del följer historiens och samhällets utveckling: Grund-

ningstiden under första världskriget, Mellankrigstiden, Andra världskriget, Återhämtningen, Väl-

färdsåren. Århundradets slut, Kring Millenniumskiftet och Nutiden. 

   Materialet har hämtats från trädgårdsföreningens arkiv och några andra arkiv, pressklipp från 

dagstidningar, särskilt från Helsingborgs Dagblad, litteratur, enstaka kommunalt tryck samt 

vissa uppgifter från nätet. Beträffande arkivet har protokollen från styrelsesammanträden och 

årsmöten varit huvudkällan. Under tidigare skeden har de varit mer av karaktären diskussions-

protokoll med beslut, men sedan övergått till att bli mer av beslutsprotokoll till förfång för fors-

karen. En brist är också saknaden av stora delar av trädgårdsföreningens skriftväxling, särskilt 

gäller detta från 1990-talet och framåt. Några för framställning väsentliga skrivelser har dock 

återfunnits.  

   Fotografierna har mestadels kommit från trädgårdsföreningens arkiv. Under senare år är de 

nytagna. 

   Ett särskilt tack går till ett par ledamöter i trädgårdsföreningens styrelse som svarat på frågor 

som inte gått att finna i materialet. Innehållet i framställningen är jag givetvis ensam ansvarig 

för. 

 

Råå i februari 2016 

Jan Berggren 
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1. Trädgårdsföreningens bakgrund och de första åren  
 

TRÄDGÅRDSODLINGEN HAR MYCKET GAMLA anor. Under medeltiden fanns runt klost-

ren örtagårdar. Senare i början av Nya tiden (i Sverige Vasatiden), anlades trädgårdar i direkt 

anslutning till slotten och herrgårdarna. I dessa odlades blommor, frukter och köksväxter. Skåne 

är rikt på herremansbyggnader och därför blev trädgårdarnas antal också stort i detta landskap. 

Under 1700-talet tillkom också vad man kan kalla prydnadsträdgårdar i anslutning till slotten. 

Vid 1800-talets ingång var fortfarande trädgårdarna begränsade till dessa byggnader. Men under 

detta århundrade skedde stora förändringar. Offentliga parker och planteringar har med få undan-

tag tillkommit i de skånska städerna efter 1860.  

   Men Helsingborg var tidigt ute. Redan 1729 beslutade magistraten att lindar skulle planteras på 

Stortorget. Samma trädslag planterades också vid Mariakyrkan vid mitten av 1850-talet. Under 

årtiondet därpå blev en allé längs Södergatan färdigplanterad. Staden anställde dessutom sin 

första trädgårdsmästare, Johannes Jönsson, 1864. År 1873 började Krookska plantering att an-

läggas. Från 1900-talets början intresserade sig stadens myndigheter för Helsingborgs försköning 

med parker. Öresundsparken, Hälsan och Nybodal slogs samman till en park som kan betecknas 

som en naturpark. Slottsparken tillkom 1903 i samband med detta års Industri- och slöjdutställ-

ning, men blev färdigbyggd först 1911. Sturzen-Beckers park lades ut 1923. Margaretaplatsen 

invigdes 1924. Vikingsbergs park omformades mellan 1928 och 1931. Även fortsättningsvis, och 

i hög grad, har staden vårdat och vårdar sina parker. Under senare år har flera områden planlagts 

som parker. 

 

1916 ‒ Helsingborgs Trädgårdsförening bildas i en brydsam tid 

Trädgårdsföreningar bildades i Europa under 1800-talet. Ursprunget, vilka andra länder kopie-

rade, var den engelska The Royal Horticultural Society som grundades 1805. Svenska Träd-

gårdsföreningen, som tillkom 1832, var en typisk efterföljare. Något senare bildades Skånska 

Trädgårdsföreningen i Lund. Initiativtagare var professor Carl Adolph Agardh. Efter att Agardh 

blivit biskop i Karlstad 1835 förde föreningen en tynande tillvaro och upphörde ganska snart. 

Nya initiativ till att återbilda föreningen togs på 1850-talet och vissa föreningsstatuter infördes. 

Den som särskilt drev frågan var Carl Adam von Nolcken, som var ordförande i Malmöhus läns 

Hushållningssällskap. Emellertid avled Nolcken 1857, men viktigare var att trädgårdsintresset 

var sovande hos den stora skånska allmänheten.  

   År 1875 genomfördes den första skånska trädgårdsutställningen i Malmö. Utställningen gav 

impulser till att grunda en ny trädgårdsförening och i början av 1876 konstituerades denna med 
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samma namn som den förra, det vill säga. Skånska Trädgårdsföreningen. Initiativtagare denna 

gång var en annan professor vid namn Hjalmar Nathorst. 

    I början på 1900-talet tillkom flera föreningar med skånsk anknytning. För Malmöhus län kan 

nämnas Malmöhus läns Trädgårdsodlarförening, för städerna: Helsingborgs Trädgårdsförening 

1916 och Kristianstads Trädgårdsförening 1923. Föreningar av denna typ låg i tiden. Att skapa 

för ögat vackra trädgårdar var naturligtvis huvudsyftet, men föreningen i Helsingborg hade också 

ett annat syfte, nämligen att trygga folkförsörjningen i en tid med brist på födoämnen som i sin 

tur berodde på det krig som rasade i Europa, Första världskriget. ”Folkförsörjning” är ett ord som 

förkommer i litteraturen om Sverige under de båda världskrigen då landet befann sig i kris. 

Livsmedelsförsörjningen var en viktig del av denna försörjning och det är det som avses i denna 

skildring. 

   Livsmedelsbristen gjorde att stadens livsmedelsnämnd i hög grad engagerade sig för odling av 

grönsaker och frukt i koloniträdgårdarna. Ordföranden i nämnden var Helsingborgs borgmästare, 

Johan Bååth. Han tog initiativet till att bilda Helsingborgs Trädgårdsförening. Bååth skickade ut 

en kallelse i november 1916 till intresserade att möta upp i Rådhuset den 17 november för att 

diskutera bildandet av en förening med syfte att befordra intresset för trädgårdsskötsel i staden. 

Mötet fick stor anslutning och Bååth utsågs till mötesledare. Förutom att odla sådant som gick att 

äta fanns också ett estetiskt skäl, nämligen att göra trädgårdarna till en fröjd för ögat.  

   Resultat blev att föreningen bildades. Samtidigt antogs stadgar i sex punkter. Första punkten 

behandlade ändamålet i fyra att-satser, nämligen att främja trädgårdsodlingen i staden, att be-

fästa och vidmakthålla intresset för trädgårdsodling, med särskild betoning på koloniträdgårdsrö-

relsen, att genom lämpliga instruktörer ge råd och anvisningar och dela ut priser i tävlingar på 

utställningar, vilka syftade till att ytterligare förbättra trädgårdsodlingen samt att slå ett slag för 

prydnads- och skönhetsintressena genom att anlägga planteringar, balkongträdgårdar och dylikt. 

   Redan vid föreningens konstituering 1916 anslöt sig cirka 50 personer till föreningen. Inträdes-

avgiften sattes till tre kronor och årsavgiften till två kronor. 

   Föreningens styrelse omfattade nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter, valda för ett år vid 

ordinarie sammanträde som skulle hållas varje år före maj månads utgång. Styrelsen skulle inom 

sig välja ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare (kassör). Stadgarna framgår 

av bilaga 1. 

Ordinarie styrelseledamöter blev: 

Borgmästare Johan Bååth (ordförande) 
Rådman Thorsten Sjövall (vice ordförande) 
Läroverksadjunkt Nils G Enert (sekreterare) 
Stadsträdgårdsmästare Oscar Henrik Landsberg 
Konsul Erik Banck (skattmästare) 
Doktor Carl Holmdahl 
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Riksdagsman Carl Johansson 
Trädgårdsdirektör Albert Hedström 
Konsul Robert B G Ljunggren 

Suppleanter blev: 

Fru Ragnhild Schlyter 
Konsul Lloyd Lundström 
Läroversadjunkt Johan Ahlgren 

 

   Värt att lägga märke till är att det var stadens manliga toppar som ingick i styrelsen samt att 

endast en kvinna fanns med och valdes in som suppleant – Ragnhild Schlyter. Men det kan för 

eftervärlden tillfogas att hon nog är den av styrelsefunktionärerna som lämnat mest avtryck i 

Helsingborg eftersom hon var bildkonstnär, vars alster kan beskådas på flera platser i staden, 

bland annat statyn ”Sjöjungfrun” vid Simhallsbadet. 

 

Utställningen 1917 ‒ det första kraftprovet 

Redan vid mötet den 17 november 1916 diskuterades att arrangera en utställning så snabbt som 

möjligt. Det går att förstå att styrelsen och de nya medlemmarna ville att något påtagligt skulle 

hända för att underblåsa intresset. Därför skickades en skrivelse till Skånska Trädgårdsförening-

ens styrelse med fråga om det fanns möjlighet att samarbeta för att genomföra en trädgårdsut-

ställning i Helsingborg redan under hösten 1917. Svaret blev positivt. En likalydande skrivelse 

hade också sänts till Sveriges Handelsträdgårdsmästares Skånedistrikt, som även gav ett jakande 

svar.  

   En utställningsstyrelse bildades med Johan Bååth som ordförande och med styrelse-ledamöter 

från Helsingborgs Trädgårdsförening och de två ovan nämnda organisationerna. Kronprins Gus-

tav (VI) Adolf och kronprinsessan Margareta ställde sig som utställningens beskyddare. Kron-

prinsparet hade ju sitt sommarboende på Sofiero. 

   Ekonomin löstes så att Helsingborgs stad gick in som garanter för 7/10 av ett eventuellt under-

skott, dock högst 7 000 kronor. Malmöhus läns Hushållningssällskap garanterade 2/10, men 

högst 2 000 kronor. Den sista tiondelen garanterades av Kristianstads läns Hushållningssällskap, 

dock högst 1 000 kronor. Utställningsdagarna blev fyra, 27 till 30 september. Drätselkammaren i 

Helsingborg ställde utställningslokalerna ‒Tennishallen och Konsthallen ‒ till förfogande gratis. 

Utställningskatalogen upptog 291 nummer som fördelades på utställare från olika huvudgrupper: 

Handelsträdgårdar, Herregårdsträdgårdar, Jordbruksträdgårdar, Villaträdgårdar, Koloniträdgår-

dar, Trädgårdsredskap, Arkitektur, Litteratur och Biodling.  

   Vid utställningen hölls flera föredrag. Professor Albert Tullgren talade om ”Fruktodlingens och 

köksväxtodlingens farligaste fiender bland insekterna”, direktör Albert Hedström om ”Dvärg-



9 
 
trädsodlingens räntabilitet, med särskild hänsyn till päron”, amanuens Karl Hammarlund om 

”Trädgårdarnas fiender bland svamparna” och redaktör Waldemar Bülow om ”Svampar”,  

   Utställningen blev en stor succé. Presskören var överlag synnerligen positiv. Utställningen blev 

en triumf för Skåne. Allmänheten ansåg att utställningen var den yppersta i sitt slag och den mest 

representativa som visats i Skåne inom detta område. Från Danmark kom många besökare. Trots 

hyllningarna gick det hela emellertid med förlust. Men beloppet som måste täckas av garantierna 

blev dock jämförelsevis litet. Det var också känt för alla kostnadsbärare att trädgårdsutställningar 

i allmänhet brukade gå med förlust. Så förlusten kom inte som någon chockartad överraskning 

och mildrades naturligtvis av den stora publikframgången. 

     

Koloniträdgårdsrörelsen 

Tankar om att odla täppor eller kolonier kom från Danmark där det redan 1826 påbjöds att i stä-

dernas utkanter skulle mark avsättas för så kallade ”Hauge-Colonier”. Rörelsen kom så små-

ningom att få stor omfattning. Det danska initiativet påverkade Sverige och där naturligt nog 

först i de skånska städerna. För Helsingborgs del togs det första steget 1905 genom att förening-

en Helsingborgs Koloniträdgårdar u.p.a. bildades. Föreningen är alltså några år äldre än Helsing-

borgs Trädgårdsförening. 

   Livsmedelssituationen i första världskrigets skugga med knapphet på livsmedel satte fart på 

verksamheten. Helsingborgs livsmedelsnämnd tillsatte ett särskilt utskott som omedelbart etable-

rade samarbete med den nybildade trädgårdsföreningen. Det gällde att så fort som möjligt förse 

kolonisterna med olika fröer, sättpotatis och konstgödsel.  

   Dessutom engagerades trädgårdskonsulenter som rådgivare, bland andra trädgårdskonsulenter-

na Agda Wikström och Evy Ahlecrona. Tävlingar anordnades och priser delades ut. Till exempel 

fick 44 tävlande priser 1917. Livsmedelsnämnden gav avsevärda anlag till och omkring odling-

arna. Ragnhild Schlyter utfärdade konstfärdiga diplom. Koloniträdgårdstävlingar anordnades 

1917-1921, 1925 och 1930. Tävlingarna favoriserade de odlare som inte bara skötte sina trädgår-

dar under den varma sommaren, utan även under hösten och vintern. 

   Organiserandet runt koloniträdgårdarna bar frukt. Antalet intresserade som ville förvärva od-

lingslotter steg kraftigt. År 1919 hade cirka 100 hektar av stadens område lagts ut till kolonier, 

vilket i runda tal innebar 3 600 lotter. Genom detta tillgodosågs en stor del av folkförsörjningen. 
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 Efter världskriget, då livsmedelsbristen lättade, minskade intresset för koloniträdgårdsodlingen. 

Anhängarna betonade då att koloniträdgårdarna också hade en estetisk betydelse när den mer 

praktiska minskade. Till detta kan tilläggas den sociala betydelsen, nämligen att umgås med 

andra odlare, utbyta erfarenheter och dylikt. De som saknade odlingslotter kanske hade bal-

konger. Tävlingar anordnades och prisbelöntes även vad beträffar dessa odlingar, vilket gav et-

viktigt skönhetsvärde åt Helsingborgs gator och torg. Helsingborg förvärvade epitetet ”Sveriges 

balkong mot kontinenten”.  

 

 

 

 

2. 1920- och 30-talen ‒ Utställningar, mässor, tävlingar och  
föredrag 
 

UTSTÄLLNINGEN 1917 GAV BLODAD tand. Föreningens styrelse insåg att utställningar, 

trädgårdsmässor och tävlingar samt föredrag var livsnerverna i föreningsverksamheten. Utställ-

ningar anordnades 1922, 1924, 1928, 1930 och 1934. 

 

Utställningen 1922 

Temat för utställningen detta år var sena sommarblommor, rosor och tidig frukt. Utställningen 

planerades äga rum den 1 till 3 september i Konsthallen. I inbjudan vände sig styrelsen till odlare 

av blommor och tidig frukt att delta, särskilt de som ägde koloniträdgårdar. Tyvärr stod inte väd-

rets makter utställningsarrangörerna bi. Sensommaren var regnig och soldagarna få. Utställning-

en hade måst skjutas upp en vecka för att i möjligaste mån få frukten att mogna. Öppnandet 

skedde därför inte förrän den 8 september.  

   Vid invigningen delade borgmästare Bååth dels ut hederspriser, men utan gradering av prista-

garna, dels föreningens diplom för första gången. Det hade, som nämnts, utformats av Ragnhild 

Schlyter, vilkens konstnärliga ådra här fick sitt uttryck. 

   Trots vädret blev utställningen en framgång med sin lysande färgprakt som blomsterhavet er-

bjöd. En välförtjänt framgång fick Helsingborgs folkskolors produkter från skolträdgårdarna. Det 

ansågs fostrande att få barnen att intressera sig för trädgårdsarbete och blomsterodling. 

   Ett föredrag hölls av direktör Carl G Dahl över ämnet ”Skånsk trädgårdskultur”. 

   Besökarantalet var stort och den allmänna meningen tycktes vara att utställningen även denna 

gång var synnerligen lyckad. 
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Utställning 1924 

Åter drev borgmästare Bååth på. Denna gång föreslog han att utställningen skulle kombineras 

med en allmän skånsk trädgårdsmässa. Det hela skulle gå av stapeln i mitten av oktober. Repre-

sentanter inbjöds från alla Skånes trädgårdsföreningar och trädgårdsmannaföreningar.  

   Avsättningsmöjligheterna för de skånska trädgårdsprodukterna betonades. Odlaren måste få 

möjlighet till ett större ekonomiskt utbyte av sitt arbete än dittills. Samverkan mellan producen-

ter och konsumenter måste bli bättre. Vid trädgårdsmässan skulle odlarna få möjlighet att knyta 

direkta kontakter med de större konsumenterna och köpmännen inom branschen. Vidare skulle 

allmänheten ges möjlighet att närmare granska och bedöma produkterna. Trädgårdsföreningens 

agerande kom därmed att få en kommersiell inramning.  

   Utställningen varade denna gång i fem dagar mellan 23 och 27 oktober. Ekonomiska garanter 

med lika garantidel blev samma som 1917, det vill säga Helsingborgs Trädgårdsförening, Mal-

möhus läns Hushållningssällskap och Kristianstads läns Hushållningssällskap. Konsthallen som 

utställningslokal kompletterades denna gång med Terrassrestaurangen. För att underlätta och 

göra det trevligt för publiken slöts avtal med SJ om resor, visades en trädgårdsfilm och Stadstea-

tern gav en festföreställning. På utställningen anordnades dessutom en tombola. Utan att veta 

prisernas karaktär är det knappast en vågad tanke att dessa bestod av trädgårdsprodukter.  

   Föredrag hölls av försöksledaren J Rasmusson över ämnet ”Sortering och packning av bär och 

grönsaker”, kapten D M Klingspor talade om ”Historik över fruktodlingen i Urshultsbygden”, 

civilingenjör G W:son Cronquist om ”Natur och konst i våra Trädgårdar”, Doktor M Hindhede 

om ”Köksväxternas värde och användning” och docent A Pedersen om ”Privatgartneriet i Dan-

mark”. 

   Det var ett omfattande arbete som lades ner denna gång. Det blev inget problem att fylla delta-

garplatserna i lokalerna. Publiktillströmningen var hög. Som tidigare delades hederspriser ut. De 

odlare och firmor som deltog var nöjda, särskilt gällde detta fruktodlarna, vilket väl betydde att 

de fick sina varor sålda. Det uppkom tankar om att göra mässan årlig, men ekonomin lade hinder 

i vägen. Någon ny trädgårdsmässa kom inte till stånd, i alla fall inte under den kommande tioårs-

perioden.   

 

Utställningen 1928 

Även om tanken på trädgårdsmässor stannade på papperet, fortsatte utställningsverksamheten. 

Styrelserna för Helsingborgs Trädgårdsförening och Nordvästra Skånes Gartnersällskap beslu-

tade våren 1928 att anordna en utställning i Helsingborg mellan den 5 och 8 oktober. Namnet på 

utställningen skulle vara Nordvästra Skånes Trädgårdsutställning. Som tidigare blev Johan Bååth 

ordförande i utställningsstyrelsen. På nytt lokaliserades den till Konsthallen och Terrassrestau-
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rangen, vars utrymmen gick lätt att fylla. Det hela gick i vana mönster. Hederspris utdelades och 

publiken var talrik. Många besökare kom från Danmark. En raritet att beskåda var Indiens heliga 

lotusblomma, en upplevelse i färgprakt. 

   Ett föredrag med rubriken ”En blick på vår trädgårdsodling just nu” hölls av redaktör Gustaf 

Löfving. 

 

Blomsteruppvisningen 1930 

I trädgårdsföreningens styrelse hade ledamöterna åtskilliga gånger diskuterat en särskild bloms-

teruppvisning i månaden maj. Tidigare hade utställningarna koncentrerats till hösten för att de 

mogna frukterna och grönsakerna skulle bli representerade.  

Tanken på en särskild uppvisning av vårens blomsterprakt hade sina förespråkare och i januari 

År 1930 beslutade styrelsen att tillsammans med Gartnersällskapet anordna en blomsteruppvis-

ning i Konsthallen mel1an 16 och 19 maj. Experter hade uppmärksammat att anläggandet av 

stenpartier ibland gjorts felaktigt då det gällde val av platser och växter. Visningarna hade 

sålunda en pedagogisk inriktning. Råd och anvisningar gavs till intresserade besökare.  

   Prisbedömningar gjordes inte denna gång, men utställarna hyllades för det nerlagda arbetet och 

de kostnader som de stått för. Fru Sylvia Lundström gjorde en affisch som prydde ingången till 

Konsthallen. Denna första vårutställning blev mycket lyckad och uppskattad av besökarna. 

 

Utställningen 1934 

Den oförtröttlige borgmästaren Johan Bååth föreslog i september 1933 att en större trädgårdsut-

ställning skulle anordnas i Helsingborg under hösten 1934. Utställningslokalerna denna gång 

skämdes inte för sig. Utställningen skulle inrymmas i det nybyggda Konserthuset vid Drottning-

gatan, som invigts 1932 och ritats i funkis av arkitekten Sven Markelius. Numera räknas 

Markelius skapelse ‒ idag statligt byggnadsminne ‒ som ett av de tidigaste och förnämsta ex-

emplen på funktionalistisk arkitektur i Sverige. Det skulle också visa sig att Konserthuset med 

sitt centrala läge i staden och stora utställningsytor inomhus blev en synnerligen uppskattad och 

tilldragande plats för den besökande allmänheten. 

   Gartnersällskapet medverkade även denna gång. Utställningen visades mellan 5 och 8 oktober. 

Flera skånska föreningar deltog. Utställningsstyrelsen, under ordförandeskap av Bååth, bestod av 

inte mindre än 44 personer ‒ 43 män och en kvinna, nämligen trädgårdsarkitekt Margareta Mo-

berg från Lund. Med en så stor numerär var det nödvändigt med ett arbetsutskott med ett färre 

antal personer. Helsingborgs Trädgårdsförening åtog sig det ekonomiska ansvaret, varvid dock 

Gartnersällskapet och ett par enskilda personer förband sig att täcka en del av en eventuell för-

lust. 
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   Antalet utställare fylldes snabbt. Arbetsutskottet lyckades lösa alla uppkomna problem. Särskilt 

stadsträdgårdsmästaren i Helsingborg, Oscar Henrik Landsberg, som utsetts till utställnings-

kommissarie, drog ett tungt lass som utfördes till allas belåtenhet. Invigningstalare, landshövding 

Fredrik Ramel, framhöll särskilt att trädgårdsodlingen mer och mer blivit en hela folkets egen-

dom. Ramel konstaterade också att Skåne hade strävat efter att frukt och grönsaker odlats i sådan 

omfattning att landet blivit så gott oberoende av import av dessa varor. Vad gällde folks intresse 

för blomsterodling påpekade han betydelsen av den framlidna kronprinsessan Margaretas stora 

intresse för blommor och den mönsterträdgård som anlagts på Sofiero. 

   Direktör Marcus Mellin höll ett föredrag med rubriken ”Fruktförvaring och vinberedning och 

därtill hörande aktuella problem”. 

   Hederspriser utdelades som tidigare. Även denna ögats fest höjdes till skyarna av den mång-

hövdade publiken och media. I den stora konsertsalen dominerade frukterna, men här fanns även 

storartade blomsterarrangemang. Utanför huset hade ett område avgränsats. Där hade tre stora 

tält satts upp som fyllts med frukt, grönsaker och konserver till försäljning. Många av besökarna 

kom långt ifrån. En del lockades kanske inte bara av utställningen, utan även av att se det omta-

lade konserthuset från insidan. Den vackra utställningsaffischen med funktionalistiskt drag lik-

som diplomen till pristagarna gjordes även denna gång av Sylvia Lundström. 

  

Föredrag vid årsmöten 

Förutom omnämnda föredrag vid utställningarna hölls sådana också vid föreningens årsmöten. 

Innehållet i dessa avspeglade vad som för tillfället ansågs viktigt. Föredragshållarna var natur-

ligtvis särskilt kunniga i sina ämnen. 

   Vid årsmötet 1919 talade fröken Evy Ahlecrona över ämnet ”Arbetet i trädgårdstäpporna” och 

1923 direktör Carl G Dahl över ämnet ”Modern svensk trädgårdskonst och Norrviken”. År 1926 

berättade redaktör Gustaf Löfving om ”Krukväxtodling i hemmet”. Samma talare föreläste 1928 

om ”Varför sätta träden icke frukt trots de blomma” och 1932 talade fil. dr. Nils Sylvén över 

ämnet ”En skånsk botanisk trädgård”. 

 

Medlemsantal och ekonomi under de första 20 åren 

Som nämnts låg medlemsantalet vid Helsingborgs Trädgårdsföreningens grundande kring 50 

stycken. I början av 1918 fanns 83 årsbetalande och 24 ständiga medlemmar.  

   Det är lätt att förstå att medlemsavgifterna inte på långa vägar var tillräckliga för att driva före-

ningen vidare. Stadsfullmäktige tillsköt betydande anslag för driften, vilket var mer än nödvän-

digt för verksamheten särskilt då det gällde utställningsproduktionen. Utan dessa medel hade nog 

föreningen mer eller mindre avtynat.  
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   En annan hjälpare av stor betydelse var tidningarna. Dessa såg mycket positiv på föreningen 

och dess redogörelser för utställningarna måste betecknas som i det närmaste lyriska. Odlarnas 

vilja att medverka var dessutom aldrig något problem. Föreningen hade inte svårt att fylla ut-

ställningsområdena med villiga deltagare. Till detta ska läggas att publiktillströmningen för det 

mesta var jämn och hög. 

   Föreningens styrelseledamöter bidrog med sitt arbete till föreningens utveckling. Speciellt bör 

nämnas borgmästaren Johan Bååth och stadsträdgårdsmästaren Oscar Henrik Landsberg. Den 

senare gjorde stora insatser som den främste av utställningskommissarierna, en krävande och 

ansvarsfylld post. 

 

Trädgårdsföreningen och den botaniska trädgården på Fredriksdal 

I Gisela Trapps donation av egendomen Fredriksdal till Helsingborgs stad 1918, till minne av 

maken Oscar, ingick anläggandet av en botanisk trädgård som skulle rymma Skånes alla växter. 

Anläggandet av den botaniska trädgården skulle ske i samråd mellan stadens museistyrelse och 

Helsingborgs Trädgårdsförening. Förberedande åtgärder ägde rum, men det hela drog ut på tiden 

avsevärt.  

  Först 1931 beslutade museistyrelsen att tillsätta en kommitté. Förslaget kom från Lloyd Lund-

ström som var trädgårdsföreningen skattmästare. Trögheten i beslutfattandet då det gällde att 

verkställa donationens bestämmelser i denna del kan därför inte skyllas på trädgårdsföreningen, 

som i stället får ses som pådrivare. Trädgårdsföreningen beviljade 2 000 kronor till kommittén 

som ett bidrag till utredningskostnaderna. 

   Ett arbetsutskott tillsattes som 1935 lade fram en utredning med namnet: ”Utredning rörande 

botaniska trädgården å Fredriksdal”. Stadens myndigheter såg positivt på utredningens förslag 

och beviljade ett första anslag för att arbetet skulle komma i gång. Under hösten 1936 plantera-

des de första träden. Men arbetet gick, på grund av bristen på ekonomiska medel, tämligen lång-

samt. 
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3. Orosmoln hämmar verksamheten ‒ krigsåren 1939-1945 

 

ANDRA VÄRLDSKRIGET MEDFÖRDE en minimering av trädgårdsföreningens verksamhet 

under 1940-talets första hälft.  

   Redan 1937 propagerade föreningen för grönsaksodling och föredrag hölls om beskärning och 

besprutning av fruktträd. Men odling för ögat glömdes inte bort. I juli 1938 visades utställningen 

”Blomstersymfoni”, som dock gav en förlust på 1 500 kronor. Platsen var även denna gång Kon-

serthuset. 

   Under de första krigsåren, 1939 och 1940, gick verksamheten på sparlåga. Situationen för det 

avspärrade Sverige märktes tydligt från 1941, då livsmedelsverket och kristidsnämnden bland 

annat genom olika broschyrkampanjer slog på trumman för odling, konservering, förvaring, med 

mera av produkter som gick att äta. 

   Ett hinder var också de många inkallelserna, som gjorde att många odlare och trädgårdsadmi-

nistratörer befann sig på annan plats, ”någonstans i Sverige”. Styrelsens årsberättelse för 1940 

redogör helt klart för läget: ”Tidsläget har tyvärr nödsakat föreningen att låta verksamheten i 

huvudsak ligga nere under det gångna året.”  

   Föredragen gick i folkförsörjningens tecken, till exempel 1941 ”Aktuellt i kolonitäppan”. Inte 

mindre än fyra föredrag hölls 1942 i detta ämne i samarbete med kristidsnämnden. I september 

sistnämnda år ordnades en utställning i Konserthuset. En kolonistuga ställdes upp och informat-

ion gavs om konservering, vinterförvaring, skadeinsekter, växtsjukdomar, gödsling och kalkning. 

   Året därpå försökte föreningen sälja stugan genom ett lotteri vilket gick mycket trögt, trots att 

försäljningen intensifierades så gott det gick. Försäljarna av lotter måste ha tagit alla chanser som 

gavs för att bli av med lotterna, vilket väckte anstöt och protester hos vissa personer. Styrelsen 

såg sig därför tvungen att gå ut med en allvarlig rekommendation till lottförsäljarna, nämligen att 

lotter inte fick säljas under den tid då högmässorna pågick i kyrkorna! 

   År 1944 hölls ett föredrag under rubriken: ”Trädgårdens fiender och deras bekämpande”. 

Krigsretoriken hade trängt in även på odlingens territorium. En utställning planerades detta år, 

men måste ställas in på grund av inkallelserna. Däremot bedrevs en intensiv medlemsvärvning. 

Någon form av gemensamhetsabonnemang på tidningen Täppan diskuterades också. Folks all-

männa brist på kontanta medel hade också spridit sig till föreningens verksamhet. 

   År 1945 slutade världskriget och avspärrningen hävdes. En trädgårdsutställning ägde rum, som 

denna gång gav en vinst på över 5 000 kronor. Samtidigt hölls ett föredrag som kallades: ”Växter 

i täppa och park”, vilket inte i första hand, som under krigsåren, betonade odling av köksväxter-

na. 
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   Ett annat slut detta år blev borgmästare Johan Bååths långa ordförandeskap i Helsingborgs 

Trädgårdsförening, vilket varat i nästan 30 år. Till ny ordförande utsågs läroverksadjunkt Nils G 

Enert. Denne var knappast ett okänt namn inom föreningen. Han hade varit med i styrelsen sedan 

grundningen 1916 och hade dessutom varit dess sekreterare till 1934. 

   Tacksamheten mot Johan Bååths insatser för trädgårdsföreningen fick sitt uttryck i att han ut-

sågs till hedersledamot och hedersordförande vid årsmötet 1947. 

 

Antalet medlemmar i föreningen 1943 var 40 stycken, av dessa var nio ständiga. Sex medlemmar 

hade lämnat föreningen. Alla medlemmar hade Helsingborg som hemadress, utom den ständige 

medlemmen, bankdirektören Fredrik Östman, som bodde i Stockholm. Av övriga ständiga med-

lemmar fanns en firma, Daehnfeldts Fröhandel. Resterande sju hade ”fina” titlar och måste räk-

nas in bland stadens societet. Dessa var f.d. borgmästaren Johan Bååth, disponent Henry Dunker, 

konsul Ivar P:son Henning, med. Dr. Martha P:son Henning, konsul Otto Hillerström, grosshand-

lare Sven Jeppson och konsul Lloyd Lundström.  

   Drygt ett år efter föreningens bildande var, som nämnts, antalet medlemmar över 100. Av 

dessa var 24 ständiga och 83 årsbetalande, vars antal dock sjönk under 1920-talet till runt 40, för 

att i slutet av 1930-talet ha krympt till något över 30.    

   På årsmötet 1943 beslutades att medlemsavgiften skulle höjas från två, som den varit sedan 

starten, till fyra kronor. Medlemsantalet hade 1942 krympt till under 30, vilket naturligtvis blev 

en kris för föreningen. På årsmötet 1943 beslutades därför att en inbjudan skulle sändas ut till 

sådana som de antog kunde vara intresserade av föreningens verksamhet. Inbjudningar sändes ut 

i slutet av augusti. Men resultatet blev tämligen magert. Endast fyra nya medlemmar, samtliga 

boende i Helsingborg, anslöt sig 1944. Vid ett styrelsesammanträde i augusti 1944 uppkom åter 

frågan om medlemsvärvning. Direktör Ingvar Jakobsson menade att ”odlingspropaganda” inte 

behövdes ”i dessa tider”. Föreningens kapital borde i stället användas till ”en ordentlig med-

lemskampanj”. Han fick stöd av förre stadsträdgårdsmästaren Landsberg, som också menade att 

medlemmarna borde få någon form av valuta för sina medlemsavgifter, mer än vad de dittills 

hade fått, kanske en tidning.  

   Som något av en förnyelsens vind i föreningen kan man se den styrelse som valdes vid årsmö-

tena i februari 1945 och i april 1947 (1946 hölls inget årsmöte). Enert omvaldes till ordförande 

1947. I styrelsen ingick dessutom stadsträdgårdsmästare Victor Anjou (vice ordförande), assi-

stent Einar Jennerup (sekreterare), redaktör Filip Westling (vice sekreterare), konsulent Erich 

Chronblad (kassör), bankdirektör Erik Borna, direktör Ingvar Jakobsson, lagerchef J A Persson 

och lektor Hervid Vallin.  
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4. Från ”träda” till nya ”sticklingar”.  

Föreningen från 1945 till 1956  
 

KRIGET VAR SLUT OCH gränserna öppnades på nytt. Det blev dock en något trög uppgift för 

styrelsen att blåsa nytt liv i Helsingborgs Trädgårdsförening. Som nämnts hölls inget årsmöte 

1946, men året därpå var man igång på nytt. Årsmötet 1947 beslutade att en tävling skulle an-

ordnas om den vackraste balkongplanteringen. De tre första priserna bestämdes till 50, 35 och 20 

kronor. Vissa fastighetsägare hade dessutom tänkt att pris även kunde ges till fastigheter som 

stod under deras förvaltning.  

   Stadsträdgårdsmästare Victor Anjou höll ett föredrag kallat ”Grönytornas och familjeträdgår-

darnas betydelse för samhället och dess invånare”. Tävlingen gick av stapeln med tre balkongbe-

siktningar under juli, augusti och september. Helsingborg Dagblad kunde i december meddela 

att N P Kroon med maka på Södra Stenbocksgatan hade vunnit första pris och nu hade ”jul-

pengar” att vänta. På årsmötet i juni 1948 meddelade dock stadsträdgårdsmästaren att resultatet 

av balkongpristävlingen i många fall blivit dåligt.  

   Årsmötet 1949 avslutades med att direktör Erik Gunnar Callmar från Alnarps trädgårdsinstitut 

höll ett uppskattat föredrag om aktuella trädgårdsproblem med hjälp av färgbilder. Nordvästra 

Skånes Tidningar refererade föredraget under rubriken ”Yrkesfruktodlingen kommer att slå ama-

törodlingen ur brädet”.  

   År 1950 ställdes årsmötet in, vilket även blev fallet 1952. År 1951 var ämnena ‒ förutom de 

formella ‒ få. Vid årsmötet 1953 avgick Nils Enert, som tillhört styrelsen sedan 1916. Till ny 

ordförande utsågs lektor Hervid Vallin, som varit med i styrelsen sedan 1940. Vallins tid som 

ordförande blev dock kort. Han ansåg sig inte ha tid med uppdraget. Redan 1954 ersattes han 

därför av trädgårdsmästaren Melcher Olsson. 

   Kyrkogårdsföreståndare G Malmkvist, revisor i föreningen, meddelade på årsmötet 1954 att en 

skrivelse inkommit från Svensk Trädgårdsungdoms (STU) Helsingborgsavdelning, som ville 

rekommendera årsmötet att ge STU ett anslag på 500 kronor. Pengarna skulle användas till kur-

ser och föredrag. Årsmötet beslutade i enlighet med detta.  

   På årsmötet höll amanuensen T Nitzelius ett föredrag om en resa till Japan som han gjort 1952 

för att insamla härdigt växtmaterial till Göteborgs Botaniska Trädgård. I protokollet står att före-

draget var ”utomordentligt intressant”. Det är därför rimligt att anta att föredraget inte bara rörde 

växtmaterialet, utan också allmäntillståndet i Japan, landet som nyligen deltagit i ett förlorat 

världskrig och till och med atombombats. 
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   Nyheter under året var att föreningen ordnat exkursioner under hösten till Danmark, där Bota-

niske Have och Kongelige Havesellskabs Have besökts, liksom en utfärd till trädgårdsutställ-

ningen Forum. Även utflykter till trädgårdsmästare i Helsingborgsområdet hade företagits. 

   Föreningsstyrelsen beslutade på förslag att undersöka om en tävling kunde göras 1955 om 

bästa skötseln av villaträdgårdar. En kommitté om tre personer utsågs att ta hand om uppgiften. 

Vid ett styrelsesammanträde i februari 1955 uppsköts emellertid tävlingen till 1956. Det framgår 

inte varför, men man kan ana att den stora internationella utställningen i Helsingborg, H55, 

skulle bli en allvarlig medtävlare, som föreningen inte ville konkurrera med.  

   Vid detta sammanträde beslutade styrelsen att inom sig bilda ett arbetsutskott. Valda till detta 

blev ordföranden, trädgårdsarkitekt Olsson, stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson, redaktör 

Filip Westling, trädgårdsmästare K E Pettersson och trädgårdsarkitekt Robert Montan. Värt att 

notera är att arbetsutskottet inte i första hand fylldes av stadens ledande män, utan av personer 

som hade trädgårdsskötsel som yrke. 

   Föreningen ville ändå på sitt sätt medverka i H55. Vid årsmötet i mars 1955 rapporterades 

nämligen om en planerad balkongutställning under sommaren. Balkongerna skulle naturligtvis 

pryda Helsingborgs gator och torg under utställningssommaren vilket måste betraktas som ett 

synnerligen lämpligt val. Vidare redogjordes för planerade utflykter under sommaren och hösten. 

Bland annat besöktes Elektroflora i Båstad och Norrvikens Trädgårdar samt det Kongeliga Ha-

vesellskab och Botaniske Have i Danmark. 

   Ordförande Melcher Olsson rapporterade om den stipendiefond som bildats av överskottet från 

trädgårdsutställningen 1945 och läste upp förslag till fondens stadgar, vilka godkändes.  

   Efter årsmötet kåserade Olsson om växtkulturer i den romerska antiken. Åhörarna imponerades 

av Olssons ingående kunskaper i detta ämne. Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson höll ett 

föredrag med ljusbilder om blomsterutställningar i Keukenhof i Holland och i Planten und Blu-

men i Hamburg. 
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5. Trädgårdsföreningen under de så kallade välfärdsåren,  
1956-1976 
 

HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING FIRADE 1956 sitt 40-års jubileum. Högtidsda-

gen firades den 19 november med en tesupé i Gillestugan i Jacob Hansens hus vid Norra Storga-

tan. Förenings sekreterare, Robert Montan, gjorde en översikt av de gångna decennierna och 

ordförande Melcher Olsson höll ett kåserande föredrag med titeln: ”Plock ur den äldre trädgårds-

litteraturen”. 

   Årsmötet 1957 hölls den 12 april på Hotell Savoy. Vid årsmötet skedde en del omval till sty-

relsen, vars sammansättning framgår av bilaga 2. Intrycket av att styrelseposterna besattes av 

män som hade trädgårdsskötsel i olika former som sitt yrke förstärktes. Professionalism hade 

tagit över ledningen i trädgårdsföreningen. Men fortfarande valdes ingen kvinna till föreningens 

förtroendeposter. 

   För att få en smidigare hantering av ekonomin beslutade årsmötet att ett postgirokonto skulle 

öppnas med kassören som ensam tecknare. 

   Vid de följande årsmötena till mitten av 1970-talet upprepades de formella punkterna år efter 

år, vilket kan verka tröttande för läsaren. Här följer därför avvikelser i det invanda mönstret. 

 

Omställningar i föreningen och styrelsen 

År 1960 införde föreningen en valberedning. Ordförandevalen skedde med kortare tidsperioder 

än tidigare. År 1961 valdes stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson, 1962 tjänsteman Hans Jes-

persson, 1963 överingenjör Aron Kvist och 1966 civilingenjör Arvid Goffeng, som kom att sitta 

som föreningens ordförande under många år. 

   Vid årsmötet 1961 valdes två kvinnor in som styrelsesuppleanter, Laila Jespersson och Elsie 

Lindell. Laila Jespersson valdes till ordinarie styrelseledamot vid årsmötet 1962, den första 

kvinnan på sådan plats i föreningens historia. Båda kvinnorna stannade emellertid en kort tid i 

sina uppdrag. Vid årsmötet 1964 valdes fru Inger Jönsson in i styrelsen som vice kassör. 

   Vid årsmötet 1963 tillsattes en stadgekommitté bestående av tre personer, ordföranden, sekre-

teraren och kassören. Tidigare hade diskuterats att stadgarna borde moderniseras, eftersom de 

var nästan 50 år gamla. På årsmötet 1966 meddelades att arbetet tills vidare stannat av i väntan 

på föreningens anslutning till Skånska Trädgårdsföreningen. Nya stadgar antogs vid årsmötet 

1967, men reviderades redan 1969. Bland annat stadgades att ordföranden skulle väljas direkt av 

årsmötet. 

   Årsavgiften höjdes vid årsmötet 1962 från fyra till sex kronor. Kassören menade att höjda om-

kostnader motiverade en höjning, vilket godkändes efter diskussion. En ytterligare höjning sked-
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de 1964 då årsavgiften höjdes från sex till åtta kronor för enskild medlem. Samtidigt infördes en 

årsavgift på tio kronor för äkta makar. Årsmötet 1966 beslutade att höja årsavgiften till 15 kro-

nor. Detta i samband med att Helsingborgs Trädgårdsförening anslöts till Skånska Trädgårdsför-

eningen. Den särskilda avgiften för äkta makar slopades. 

   Enligt årsberättelsen 1964 ansåg styrelsen att ett vidgat samarbete tycktes vara en uppskattad 

och framkomlig väg, som möjligen kunde prövas vid andra arrangemang än vid utflykter. Som 

pressombudsman adjungerade styrelsen 1964 skriftställaren och redaktören Herbert Larsson, 

Råå. En annan särskild post blev att en utflyktskommissarie tillsattes med en av styrelseledamö-

terna. Studiecirklar visade sig inte vara särskilt populära varför styrelsen 1966 beslutade att före-

ningen fortsättningsvis i stället borde arbeta med föreläsningar. Därefter valdes en studieledare 

som även denne togs ur styrelseledamöternas krets. Även en post som föreningsarkivarie hämta-

des från denna grupp.   

   Vid ett styrelsesammanträde i januari 1971 diskuterades val av ledamöter. Sekreteraren Lars-

Olof Eriksson, som benämndes korresponderande sekreterare till skillnad från en andra sekrete-

rare som kallades protokollssekreterare, ville lämna sitt uppdrag för yngre medlemmar. Protokol-

let förmedlar att: ”Avgångspsykosen spred sig till andra styrelsemedlemmar och de flesta kom 

fram till att de egentligen inte gjorde någon nytta. Eftersom inte hela styrelsen torde kunna avgå 

beslöts, att de medlemmar som hade de mest vägande skälen skulle kontakta valberedningen”. 

Valen vid årsmötet 1971 visade emellertid att inga sensationella omkastningar ägde rum. Endast 

två män i styrelsen avgick och ersattes med två nya. Se bilaga 3.  

   Kvinnorepresentationen var fortfarande begränsad. Av de tio ledamöterna i styrelsen var bara 

två kvinnor, hortonomen Ingrid Jönsson som protokollssekreterare och trädgårdsingenjören Ing-

egärd Larsson som vice kassör. Att en modern syn på kvinnan ännu inte helt slagit igenom för-

står man av det förhållandet att kvinnorna ibland tjänade som uppassande systrar. Av styrelse-

protokollet i januari 1972 får vi veta att ”damerna Jönsson” som vanligt lovat att står för kaffe-

kokningen vid det kommande årsmötet. Vid årsmötet i januari 1974 rapporterades det att en an-

ledning till att föreningen inte behövt höja årsavgiften berodde på de kaffekokande kvinnorna. 

   Styrelsen fortsatte att in på 1980-talet särskilt tacka de ”kaffekokande damerna” för deras strå-

lande insatser. 

   Föreningens 60-årsjubieum 1976 firades värdigt men enkelt i Sjömansgårdens högtidssal på 

Drottninggatan, en lokal som föreningen använt flitigt under senare år. Cirka 85 av medlemmar-

na deltog och fick bland annat lyssna till ordförande Arvid Goffengs högtidstal. En utställning 

med anledning av 60-årsjubileet anordnades i Stadsbibliotekets vestibul där glimtar ur förening-

ens historia visades med hjälp av väggplanscher, kataloger och pressklipp. Ett växtarrangemang i 

vestibulens mitt tjänade som ett blickfång som fick besökarna att stanna upp. 
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Samtidigt med 60-årsjubileet anordnades en tävling med priser som delades ut vid utställningen i 

Stadsbiblioteket.  

 

Fler medlemmar och nya idéer   

Medlemsantalet var fortfarande tämligen långt. Fram till mitten av 1960-talet lågt det i genom-

snitt kring cirka 50 stycken. Men därefter skedde en stor ökning. Antalet medlemmar 1965 var 

52 för att året därpå öka till 100 och detta trots att medlemsavgiften nästan hade fördubblats. År 

1974 passerande medlemsantalet 200 och var stadigt på väg uppåt. Två år senare hade trädgårds-

föreningen 222 medlemmar, vilket betydde en sakta ökning trots att avgiften detta år höjts till 20 

kronor.  

   Konstateras kan att medlemsavgiften knappast skrämde folk från att ansluta sig till föreningen, 

utan att det snarare var tvärtom. Medan avgiften ökat med 150 procent hade antalet medlemmar 

ökat med över det dubbla.  

  Vad var det som gjorde att trädgårdsföreningen på tio år lockade så många nya medlemmar? 

Något måste ha hänt som inte enbart kan förklaras med att folk i allmänhet fått det bättre under 

dessa år och kunde ägna sig åt en verksamhet som måste betecknas som en hobby, vid sidan av 

livets nödtorft. 

   Förklaringen ligger i en sakta förändring av föreningens verksamhet. Samverkan med andra 

trädgårdsföreningar och andra föreningar steg efterhand. De uppskattade utflykterna gjordes ofta 

tillsammans med Svensk Trädgårdsungdoms (STU) Helsingborgsavdelning, meddelade träd-

gårdsföreningens styrelse i årsberättelsen för 1962. Samma årsberättelse rapporterade att ett 

samarbete också inletts med ABF beträffande en föreläsningsserie och en studiecirkel. Ledare för 

dessa aktiviteter var utbildat ”trädgårdsfolk”, där föreningens egna krafter också ställt sig till 

förfogande. 

   I ett styrelsemöte på hösten 1962 beslutades att ett ”propagandablad” om föreningens föreläs-

ningar borde spridas i ”utpräglade småhusområden såsom Sofieberg, Ramlösa m.fl.”. Vidare 

skulle ett deltagarkort och ett propagandakort utarbetas tillsammans med ABF. Det förstnämnda 

kortet skulle sändas till tidningarna i Helsingborg, det andra till koloniföreningarna. 

   Vid årsmötet 1963 rekommenderades styrelsen att sprida kännedom om föreningens verksam-

het. Av den anledningen beslutade styrelsen att lägga en speciell uppgift till sekreteraren, nämli-

gen att också vara föreningens pressombudsman.  

   Under 1964 samarbetade trädgårdsföreningen även med andra föreningar såsom Helsingborgs 

Botaniska Förening och Skid- och friluftsfrämjandet. Under året diskuterades också föreningens 

anslutning till Pomologiska föreningen (Pomologi är läran om odlade frukt- och bärsorter). 

Denna förening bytte något senare namn till Riksförbundet Svensk Trädgård med betoning på att 
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förbundet skulle vara en riksorganisation för trädgårdsamatörer anslutna till olika trädgårdsför-

eningar landet runt.  

   Vid Helsingborgsföreningens årsmöte 1966 beslutades att ansluta föreningen till Skånska 

Trädgårdsföreningen. Genom detta fick föreningsmedlemmarna en tidskrift som Riksförbundet 

Svensk Trädgård gav ut, kallad Hemträdgården. Vid ett styrelsesammanträde i trädgårdsförening 

i april 1966 redogjorde ordförande Goffeng för hur förhållandet till den Skånska Trädgårdsför-

eningen och Riksförbundet såg ut: 

 
Hälsingborgs Trädgårdsförening är en självständig förening, som är ansluten till 
Skånska Trädgårdsföreningen, vilken i sin tur är ansluten till Riksförbundet Svensk 
Trädgård. Genom medlemskap i Hälsingborgs Trädgårdsförening har man automa-
tiskt medlemskap i de två andra föreningarna. Hälsingborgs Trädgårdsförenings hela 
styrelse får närvara vid Skånska Trädgårdsföreningens styrelsesammanträden och en 
medlem har rösträtt.  
   Styrelsen beslöt att denna rösträtt skall utövas av ordföranden. 
 

I årsberättelsen för 1966 kunde styrelsen konstatera att året utmärkts av en synnerligen aktiv 

verksamhet med elva styrelsesammanträden. Förutom nämnda anslutning så diskuterades också 

på nytt ett förslag till nya stadgar, vilka uppgjorts av en särskild stadgekommitté. Dessutom hölls 

fyra föreläsningskvällar i det nya Stadsbiblioteket i Stadsparken över temat ”Att själv göra träd-

gård”. Föredragen blev mycket populära och samlade över 200 deltagare varje kväll. En stencile-

rad promemoria delades ut vid de två sista föredragen som betonade fördelarna med att vara 

medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening. Genom detta kunde föreningen, som nämnts, för-

dubbla sitt medlemsantal detta jubileumsår, då den fyllde 50 år, vilket denna gång firades på 

Ramlösa Gästis. 

 

Störningar i förhållandet till andra trädgårdsorganisationer 

Det ökade samarbetet mellan trädgårdsföreningarna var i stort positivt för Helsingborgarna, men 

kunde vid några tillfällen också leda till gnissel i maskineriet vilket blev skönjbart vid årsmötet 

1969. I stadgarna som antogs 1967 stod att Helsingborgs Trädgårdsförening skulle vara ansluten 

till Skånska Trädgårdsföreningen. Helsingborgsföreningens årsmöte den 29 januari 1969 bevil-

jade emellertid styrelsen rätt att gå ur den Skånska Trädgårdsföreningen om det skulle visa sig 

nödvändigt, varför framgår dock inte av protokollet.  

   Men i en skrivelse från ordföranden i Skånska Trädgårdsföreningen till Goffeng den 24 januari 

samma år framgår det att årsavgiftens höjning till Skånska Trädgårdsföreningen var ett skäl för 

styrelsen att lämna densamma. Vid årsmötet omvaldes Goffeng tillsammans med kassören Åke 

Andersson till styrelserepresentanter i Skånska Trädgårdsföreningen. Inblickar i dess verksamhet 

saknades således inte. Skånska Trädgårdsföreningens ordförande, Harald Eriksson, och Goffeng 
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hade i november 1968 valts till representanter vid Riksförbundet Svensk Trädgårds fullmäktige-

möte våren 1969.  

   Vid ett styrelsesammanträde i Helsingborgsföreningen i mars 1969 beslutades att Goffeng vid 

Riksförbundets kommande möte skulle framföra synpunkter på tidningen Hemträdgården. Tid-

ningen ansågs vara för vetenskaplig. Den borde i stället ha lättillgängliga artiklar för villaägare 

med tips, frågespalter och dylikt lättare stoff. Synpunkterna verkade rimliga med tanke på att 

såväl Riksförbundet som Helsingborgsföreningen främst måste betecknas som sammanslutningar 

för trädgårdsamatörer. 

   Vid årets sista styrelsesammanträde 1969 diskuterades föreningens medlemskap i den Skånska 

Trädgårdsföreningen, som kostade tio kronor per medlem, men som den nu ville höja till 15 kro-

nor. Det ville emellertid styrelsen inte gå med på. Den såg därför två alternativ: Antingen stanna 

i den Skånska Trädgårdsföreningen mot oförändrad medlemsavgift eller direkt gå in i Riksför-

bundet där årsavgiften var nio kronor. Beslutet underkastades årsmötet i januari 1970, som gav 

styrelsen fria händer att handla som den fann bäst, alltså i princip samma beslut som vid årsmötet 

1969. 

   Vid ett styrelsemöte i Helsingborgsföreningen i februari 1970 meddelades i protokollet att den 

Skånska Trädgårdsföreningen skrivit ett brev med följande innehåll: 

Helsingborgs Trädgårdsförening är välkommen att ansluta sig till Skånska Träd-
gårdsföreningen med oförändrad avgift, dock om föreningen representeras av någon 
annan än ingenjör Arvid Goffeng. 

Detta utfall mot föreningens ordförande accepterades inte av styrelsen. Den beslutade enhälligt 

att utträda ur Skånska Trädgårdsföreningen, enligt protokollet, ”dels på grund av Hbg:s träd-

gårdsför. ej kan godta sådana villkor, som ställs i brevet, och dels att Hälsingborgsför. ej har den 

nytta av Sk. Trädg. för. som var väntat”. Styrelsen beslutade också att skicka en svarsskrivelse 

med mottagningsbevis. 

   Nämnda skrivelser finns i kopia i Helsingborgsföreningens arkiv. Det står klart att den Skånska 

Trädgårdsföreningen ville bli av med Goffeng, som den inte ville ha någon som helst kontakt 

med, medan styrelsen helt backade upp sin ordförande.  

   Varför denna urladdning? Klart är att den knappast gällde medlemsavgiftens höjning, eftersom 

den Skånska Trädgårdsföreningen gick med på oförändrad avgift bara den slapp Goffeng. För-

klaringen till föreningarnas agerande låg i personliga antipatier. Vissa av den Skånska Träd-

gårdsföreningens handlingar från 1960-talets slut finns samlade i kopior i Helsingborgsförening-

ens arkiv. Det rör sig om protokoll och en del skrivelser. Arvid Goffeng ingick ju vid denna tid 

också i styrelsen för den Skånska Trädgårdsföreningen. Han fick föreningens förtroende att i 

Riksförbundet Svensk Trädgårds tidning Hemträdgården skriva om Skånska Trädgårdsförening-
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ens årsmöte som hade ägt rum den 26 april 1969. I tidningen gjorde Goffeng ett angrepp på revi-

sorernas sätt att granska räkenskaperna: 

Flera saker förvånade i samband med detta årsmöte, men kanske mest att revisionen, 
som inte bara har att se till att riktiga siffror står på rätt plats, men också det enligt 
stadgarnas paragraf 13 ”granska förvaltningen”, inte ens har regerat med enda litet 
frågetecken vid åsynen av den ytterligt magra årsberättelsen tillsammans med det allt 
annat än magra omkostnadskontot. 

Skånska Trädgårdsföreningens revisorer slog bakut mot Goffengs skrivning i Hemträdgården. 

De menade i en skrivelse den 2 september 1969 till Helsingborgsföreningens styrelse att Goffeng 

som styrelseledamot i Skånska Trädgårdsföreningen borde ha framfört sin kritik vid föreningens 

styrelsemöte eller vid det efterföljande årsmötet i april. Men där hade han tigit. I stället hade han 

basunerat ut Skånska Trädgårdsföreningens interna angelägenheter i en tidning som läses av 

trädgårdsintresserade i hela landet. Det var ett slag under bältet som revisorerna inte kunde ac-

ceptera: 

En läsekrets som knappast kan ha något intresse av Skånska Trädgårdsföreningens 
mera interna angelägenheter. Ingenjör Goffengs utfall mot den förening där han själv 
är styrelseledamot verkar närmast som en inkompetensförklaring mot honom själv 
som styrelseledamot. 

Efter dessa urladdningar lade föreningen locket på. I årsberättelsen för 1970 står endast att: ”An-

slutningen till Skånska Trädgårdsföreningen upphörde den 1 januari 1970.” Däremot meddelades 

att Helsingborgs Trädgårdsförening varit kollektivt anslutet till Riksförbundet Svensk Trädgård 

under året och att medlemmarna erhållit tidskriften Hemträdgården som medlemsblad. Dessu-

tom prisades det synnerligen goda samarbetet med förbundets kansli och tidskriftens redaktör, 

”vilket i flera avseenden är till stor nytta för vår förening”. Det är därför troligt att de anmärk-

ningar som riktats mot Hemträdgårdens innehåll och redigering hade lösts enligt styrel-

sens/Goffengs önskan. 

  

Utflykter, föredrag, praktiska övningar, tävlingar och stipendier 

Rubricerade ämnen blev under perioden något av Helsingborgs Trädgårdsförenings livsnerver 

som i hög grad motiverade föreningens existens. Utställningsverksamheten som varit domine-

rande under tidigare decennier var inte lika omfattande under perioden. Föreningen deltog emel-

lertid i trädgårdsutställningarna Hortus som arrangerades åren kring 1960-tales slut och 1970-

talets början. Syftet var ursprungligen att presentera föreningens verksamhet, men vid utställ-

ningen 1969 tog föreningen på sig ett ökat deltagande. En balkong med blomsterarrangemang 

byggdes, råd gavs i trädgårdsfrågor och ett hundratal arter av städsegröna buskar och träd presen-

terades. 
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   Utflykterna ägde rum i Helsingborg och dess närområde, på Själland och med tiden till intres-

santa mål i södra Sverige. Då levnadsstandarden ökade, blev också resor till kontinentens olika 

mönsterträdgårdar vanliga. Resor kunde också ske i tanken, då olika föredragshållare, ofta ledsa-

gade av vackra färgbilder, berättade om intressanta odlingar från världens alla hörn. 

   Det skulle föra för långt att redogöra för alla utflykter, men låt oss ta de viktigaste och åter-

kommande. Botaniska trädgården på Fredriksdal och vandringar i Helsingborgs parker blev upp-

repade inslag som inleddes vid 1950-talets mitt. Andra platser som besöktes var Råådalen, Gåse-

bäcksravinen och Jordbodalen. Även stadsvandringar från Berga-liden till Vikingsberg stod på 

programmet. Vidare gästades såväl privata trädgårdar som handelsträdgårdar i stadens närhet.  

   Utfärder gjordes under andra delen av 1950-talet till Köpenhamn och dess grannskap, där 

bland andra Botaniske Have, Landbohøjskolens Have, Forum, Det Konglige Havesellskabs Have 

och Charlottenlunds Forstbotaniska Have gästades. För medlemmarna hölls vidare intressanta 

föredrag om trädgårdar i England, USA och Italien. 

   Dessa arrangemang fortsatte under 1960- och 1970-talen. I Skåne ställdes färden till mål som 

Sofiero, Weibulls, Alnarp, Övedskloster, Hammenhög, Assartorp, Ven, Hallands Väderö, Vrams 

Gunnarstorp, Görarp, Krapperup, Balderup, Stidsvig, Rydebäck, med flera platser. Resor skedde 

även till Själland men inte lika intensivt som tidigare, förmodligen beroende på att resorna till 

Skånes trädgårdar duggade betydligt tätare under dessa årtionden. I början av 1970-talet utsträck-

tes färderna till Västtyskland och Holland. Föredrag hölls även om Italiens trädgårdar och Syda-

merikas växtlighet.  

   De lärorika föredragen fortsatte och blev fler. Medlemmarna ville lära sig av trädgårdsexperter 

hur de bäst skulle sköta sina egna trädgårdar och odlingar eller bygga och plantera nya. Föreläs-

ningsserier och studiecirklar startades. Det skulle visa sig att medlemmarna var mer intresserade 

av föreläsningar än av studiecirklar i ABF:s regi. 

   Föreläsningarna hade ofta en pedagogisk inritning. Under rubriken ”Att själv göra en trädgård” 

hölls 1966 fyra föredrag: Trivsel i trädgården, Ge jorden vad växten behöver, Träd och buskar i 

trädgården och Grunderna för trädgårdens planering. Andra föredrag gällde Landskapsplanering, 

Förädling av växter, Krukväxterna och dess skötsel, Organisk biologisk odling, Lättskött träd-

gård och vacker, Trädgården och uterummet, Perenna växter, Buskar och träd i trädgården, Vin-

terträdgård, Landskap i omvandling, Vår i bokskogen ‒ vår bokskog, med flera. 

   Vid sidan av föredragen förekom praktiska övningar som kallades demonstrationer. Sådana 

gällde bland annat: Hur en villaträdgård blir till, Beskärningar och Från frö till planta. En kurs 

under rubriken ”Tumme med trädgår´n” genomfördes 1969. För att ytterligare serva förenings-

medlemmarna anordnades dessutom frågeaftnar. Flera av dessa övningar fortsatte under 1970-

talet.  
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   För att stimulera intresset arrangerades tävlingar, men inte i samma utsträckning som tidigare. 

År 1963 tävlades det under rubriken ”Välskött trädgård”, som styrelsen ansåg hade varit fram-

gångsrik, inte minst för att den gav kännedom om föreningens verksamhet. Men kanske ansågs 

det att tävlingar inte längre låg så bra i tiden. När styrelsen året därpå ville starta en ny tävling 

var intresset så ljumt att det hela måste avblåsas trots annonsering och en viss uppmärksamhet 

från pressen. 

   År 1955 bildades Trädgårdsföningarnas i Helsingborg Stipendiefond med egna stadgar (revide-

rade 1969). Syftet var att hjälpa personer, särskilt unga, med speciellt intresse för trädgårdssköt-

sel och trädgårdsodling, att finansiera praktiska och teoretiska studier, speciellt i utlandet. Sti-

pendiater borde bo i och helst vara bördiga från Nordvästra Skåne. Fonden skulle förvaltas av 

styrelseordförandena i Nordvästra Skånes Handelsträdgårdsmästarförening, Nordvästra Skånes 

Gartnersällskap, Helsingborgs Trädgårdsförening och SALF:s avdelning 8:s Trädgårdsmästar-

klubb. Fondens innestående belopp skulle alltid uppgå till minst 10 000 kronor (ursprungligen 

5 000) enligt 1969 års reviderade stadgar. 

   Grundplåten på knappt 3 000 kronor togs av överskottet från 1945 års utställning. Från bland 

annat lotterier och överskott från Hortusutställningarna har fonden efterhand fyllts på med kapi-

tal, varför utdelningar har kunnat äga rum vid flera tidpunkter, dock inte varje år. Vid årsskiftet 

1976/1977 var behållningen drygt 48 000 kronor. Ordförande i stipendiefondens styrelse var 

sedan 1967 ordföranden i Helsingborgs Trädgårdsförening, Arvid Goffeng. Den 60-åriga Stipen-

diefonden (2016) har visat sig livskraftig. 
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6. Mot seklets slut. Medlemsantalet ökar kraftigt och växer med 
över hundra procent, 1976–1996 
 

VISSA FÖRÄNDRINGAR I HELSINGBORGS Trädgårdsförenings programutbud skedde un-

der den rubricerade 20-årsperioden. Till de beprövade punkterna i utbudet ‒ vandringar i 

Helsingborgs parker, besök i Botaniska trädgården på Fredriksdal, föredrag med bildvisning, 

kurser, demonstrationer, utflykter till dels stadens omgivningar, dels södra Sverige och dels 

Danmark ‒ tillkom några nyheter.  

   År 1977 bildades en särskild Rhododendronsektion. Samma år började föreningen delta i 

fruktutställningen på Fredriksdal. År 1991 arrangerades i november en trivselkväll med anled-

ning av föreningens 75-årsjubileum. Trivselkvällen blev ett återkommande inslag, liksom pro-

grampunkterna ”Öppen trädgård” och ”Julmarknad”. Allmänhetens kännedom om föreningen 

breddades genom att ett informationsblad och en logotype infördes samma år. Logon hade ut-

formats av Bruno Östholm. Den används alltjämt, fast i något förändrad form. 

 

Rhododendronsektionens tillkomst 

Då gamle kungen, Gustav VI Adolf, gick bort 1973 testamenterade han Sofiero till Helsingborgs 

stad. Bestämmelserna i testamentet fastslog att staden fick riva slottet och övriga byggnader om 

den så önskade, men att parken och trädgårdsanläggningarna för all framtid skulle bevaras i den 

form som de hade vid kungens död.  

   Beträffande trädgården blev redan under kungens levnad rhododendronodlingarna något av en 

anläggning av hög internationell klass. Odlingarna kom så att förbli fortsättningsvis. Det blev 

nästan självklart att Helsingborgs Trädgårdsförening och dess medlemmar dels skulle agera för 

att marknadsföra parken både hemma och internationellt, dels själva skulle intressera sig för och 

sprida kunskap till andra om odling av rhododendron.  

   Trädgårdsföreningens kassör, Åke Andersson, förslog vid styrelsens sammanträde i november 

1976 att föreningen tillsammans med Turistföreningen skulle hjälpa till att lansera Sofiero, vilket 

naturligtvis också skulle göra trädgårdsföreningens existens ytterligare känd. Men även att bilda 

en rhododendronsektion som bland annat kunde anordna demonstrationer av parkens rhodo-

dendronodlingar. Styrelsen beslutade behandla frågan vid kommande föreningsmöten. 

   Rhododendronsektionen med särskild interimsstyrelse bildades. Stadgar utarbetades, som 

emellertid måste godkännas av två föreningsmöten, av vilka ett måste vara årsmötet. Det första 

mötet hölls i december 1977, vid vilket trädgårdsföreningen godkände stadgeförslaget. Slutligt 

beslut togs av årsmötet den 30 januari 1978.  
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   Till ordförande i sektionen valdes Ulrich Neuhaus, till styrelseledamöter Hans Leibel, Bengt 

Carlheim-Gyllenskiöld, Gunilla Fjellmar och Ingvar Danielsson samt till suppleanter Hilding 

Nilsson och Jan Unnerman. Årsavgiften sattes till tio kronor utöver avgiften till trädgårdsför-

eningen. Styrelsen avsatte 500 kronor till sektionen för inköp av litteratur. Hans Leibel, som var 

styrelseledamot i både Helsingborgs Trädgårdsförening och i rhododendronsektionen, blev före-

ningens kontaktman med sektionen.   

   Rhododendronsektionen hade ett nära samarbete med Sofiero. Flera av sektionens sammanträ-

den och utflykter förlades dit. Dessutom gick sektionen i spetsen för en insamling till ett min-

nesmärke över Gustav VI Adolf som skulle sättas upp i parken. En skrivelse om detta sändes till 

gatunämnden i Helsingborg 1978.  

   I januari 1981 hade ärendet avancerat till kommunfullmäktige genom att kulturnämnden i feb-

ruari året före skrivit till fullmäktige om att den skulle ge ett anslag till nämnden på 65 000 kro-

nor för detta ändamål. I skrivelsen står att läsa bland annat att ”Trädgårdsföreningen i Helsing-

borg har väckt förslag att skaparen av Sofiero slottsträdgård HMK Gustav VI Adolf på lämpligt 

sätt skulle hedras genom någon form av minnesmärke, placerat i Sofieros slottspark”. Med an-

ledning av förslaget hade en särskild arbetsgrupp tillsatts med representanter för trädgårdsför-

eningen, gatunämnden och kulturnämnden.  

   Arbetsgruppen utredde frågan och föreslog att en monumentsten i Fjäråsgnejs med ett infällt 

medaljporträtt i brons av Gustav VI Adolf skulle sättas upp i anslutning till den så kallade 

Teaplatsen i södra bäckravinen, väster om slottsbyggnaden.  

   Kommunstyrelsen tillstyrkte kulturnämndens förslag och föreslog i januari 1981 fullmäktige 

att besluta i enlighet med detta. Då ärendet kom upp för beslut i fullmäktige senare samma må-

nad yrkade Leif Andersson (vpk) på att kulturnämndens framställning skulle lämnas utan bifall, 

medan Curt Ljungberg (m) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Votering begärdes och 

utföll så att 51 ledamöter av 65 röstade för bifall till kommunstyrelsens förslag, nio röstade nej 

och fem ledamöter lade ner sina röster. 

   Samma år, den 14 juni, uppsattes minnesstenen som invigdes av den danska änkedrottningen 

Ingrid, Gustav VI Adolfs dotter. Stenen hade komponerats av Gunvor Svensson-Lundkvist. 

 

Föreningsangelägenheter 

Vid ett styrelsesammanträde i maj 1979 meddelades att trädgårdsföreningens mångårige ordfö-

rande Arvid Goffeng var sjuk. Vice ordföranden, Allan Ahrenfalk, gick därför in som ordfö-

rande. På grund av att sjukdomen inte ville ge med sig, avsade sig Goffeng återval vid årsmötet 

1980. Till ny ordförande valdes Åke Andersson. Som en hyllning till Goffeng utsågs han till he-



29 
 
dersordförande i föreningen, samtidigt som diplom och blommor överlämnades till Goffengs 

hustru för att vidarebefordras till maken. Arvid Goffeng gick ur tiden 1983. 

   År 1980 bildades ett arbetsutskott, AU, med tre till fyra ledamöter, för att bereda frågorna före 

beslut i styrelsen och därigenom få en effektivare hantering av frågorna. Från början verkar vissa 

AU-sammanträden protokollförts, vilket rapporterats i årsberättelserna till och med 1983. Dessa 

protokoll har inte återfunnits. Från 1984 omtalas AU:s sammanträden, men inte att de protokoll-

förts. Först 1993 beslutade AU att minnesanteckningar fortsättningsvis skulle föras vid dess 

sammanträden, men sådana har bara återfunnits för detta år. 

   Årsmötet 1980 beslutade att höja medlemsavgiften för 1981 med tio kronor till 35 kronor och 

för medlemmar i rhododendronsektion med ytterligare tio kronor, sammanlagt sålunda till 45 

kronor. År 1984 höjdes avgiften till moderföreningen med fem kronor till 40. Redan 1986 höjdes 

den på nytt, denna gång med tio kronor till 50. 

    Årsmötet 1984 valde Allan Ahrenfalk till ny ordförande. Styrelsens sammansättning då före-

ningen fyllde 70 år 1986 framgår av bilaga 4. Den kvinnliga representationen i styrelsen var 

alltjämt tämligen mager. Tre kvinnor ingick, en var vice sekreterare och två besatte posterna som 

suppleanter. 

   Trädgårdsföreningens styrelse 1996 visade upp en jämnare könsfördelning. Bland nio ordinarie 

ledamöter var fem män och fyra kvinnor. De två suppleantplatserna innehades av en man och en 

kvinna. Styrelsens sammansättning framgår av bilaga 5. 

   Till ny ordförande i föreningen utsågs vid årsmötet 1987 Rune Bengtsson. Samma år antog 

föreningen nya stadgar. År 1988 avled en föreningens hedersledamöter, Åke Andersson, som 

under ett trettiotal år varit föreningens kassör. Under fyra år på 1980-talet var han också dess 

ordförande. Av styrelsen betecknades han som föreningens mest drivande kraft under senare år 

och skulle minnas för sina stora insatser till föreningens fromma.  

   Årsavgiften höjdes 1988 till 60 kronor, medlemmar i rhododendronsektion betalade fortfarande 

ett tillägg på tio kronor. Nya höjningar ägde rum 1989 med fem kronor till 65 och 1991 med 15 

kronor till 80 kronor. Anledningen till den senare höjningen var att Riksförbundet Svensk Träd-

gård höjt avgiften för tidningen Hemträdgården med lika mycket. År 1991 togs det fram en in-

formationsfolder, som omarbetades 1992, vilken presenterade föreningens verksamhet, ändamål, 

funktionärer, med mera. Även rhododendronsektionen omtalades i foldern. Informationsfoldern 

gavs namnet Trädgårdsbladet 1994 och blev ett stående medlemsorgan, som gavs ut några 

gånger under året. Från och med 2009 publicerades den i en tryckt färgglad version och sedan 

2015 i ett häftat A5-format. 

   Medlemsavgiften höjdes 1992 med 20 kronor till 100 kronor. Alltjämt var tilläggsavgiften för 

medlemmar i rhododendronsektion tio kronor. En ny höjning gjordes 1994 med tio kronor till 
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110 kronor och 1995 med 20 kronor till 130 kronor. Sistnämnda år ökade också avgiften för 

medlemmarna i rhododendronsektionen med fem kronor till 15 kronor. Höjningarna berodde inte 

främst på en expansivare politik från föreningen, utan var i mycket en följd den allmänna inflat-

ionen i samhället. 

   Till ny ordförande vid årsmötet 1991 valdes Rolf Johansson. Under detta år firade föreningen 

sitt 75-års jubileum. Ett vårdträd planterades vid konsul Perssons villa och blommor lades ned på 

Johan Bååths och Åke Anderssons gravplatser. Själva jubileet firades den 17 november på Grö-

nadals bygdegård, som hade smyckats rikligt med växter och blommor. Över 90 personer deltog 

i festen. Gåvor överlämnades av Helsingborgs kommun, rhododendronsektionen, Riksförbundet  

   Trädgårdsföreningens 80-års jubileum firades med en trerätters meny på Vasatorps golfrestau-

rang, följt av dans till levande orkester. Cirka 70 medlemmar deltog i festligheterna.  

 

Medlemsutvecklingen 

Trädgårdsföreningen hade 235 medlemmar 1979, ett 60-tal var också medlemmar i rhodo-

dendronsektionen. År 1982 kunde föreningen räkna in 261 anslutna, året därpå 295, 1984 var de 

330, av vilka 71 också tillhörde i rhododendronsektionen. År 1985 rapporterade årsberättelsen 

355 anslutna och 95 till rhododendronsektionen. Medlemsökningen förde med sig att Sjömans-

gårdens samlingssal, som föreningen använt för sina inomhusaktiviteter under många år, blivit 

för liten. Ny lokal för dessa aktiviteter blev Maria församlingssal på Södra Storgatan. 

   Medlemsantalet fortsatte att öka. År 1986 hade föreningen 405 medlemmar, vilket året därpå 

ökade till 435. En minskning skedde emellertid 1988, då årsberättelsen bara kunde rapportera 

419 medlemmar, således en reducering med 16. Sedan följde en långsam minskning. Medlems-

antalet 1991 uppgick till 407, men därefter ägde en kraftig återhämtning rum. Antalet 1992 upp-

gick till 442 och året därpå till 502. Ökningen fortsatte språngartat. År 1994 hade föreningen 556 

medlemmar, året därpå 588 och 1996 var 616 personer anslutna. 

   De nya medlemmarna var särskilt intresserade av teoretisk och praktisk utbildning i beskär-

ning. Sådana kurser anordnades i början av 1990-talet. Även kurser i bindning av blomsterkran-

sar och arrangerandet av buketter med både levande och torkade blommor kom till stånd, liksom 

en kurs i kompostering. Att den moderna tiden trängt igenom förstår man av att medlemmarna 

kunde låna videoband och i teven studera trädgårdsodling i hemmiljö. 

   Ett arrangemang som verkade slå väl ut var ”växtbytardagar”. År 1994 anordnades sådana på 

Fredriksdal och gällde främst krukväxter och perenner. Föreningen hade också utverkat att dess 

medlemmar skulle erhålla tio procents rabatt vid inköp av växter hos åtta namngivna plantskolor 

i Helsingborgs närhet.   
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Föreningsaktiviteter under så gott som årets alla månader 

Är man en föreningsmänniska som vill delta i så många aktiviteter som möjligt kanske det kunde 

räcka att vara medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening. Anslöt man sig dessutom till rhodo-

dendronsektionen led medlemmarna knappast av brist på syssel-sättning. Så välordnat var det 

nämligen med olika föreningsverksamheter. Kanske var detta en av orsakerna till den stora med-

lemsökningen i föreningen. En annan förklaring var att nya trädgårdsintressenter ville ta del av 

vad föreningen kunde erbjuda av professionell kunskap, ofta med egna medlemmar som undervi-

sare. Sålunda förekom såväl praktiska övningar som teoretiska föredrag om till exempel beskär-

ningar.  

  De som varit medlemmar länge och var vana vid de beprövade aktiviteterna, fick sitt genom 

nya föredrag med bilder från resor i Storbritannien, Italien, Schweiz, Norge, Portugal (Madeira), 

Östtyskland (Rügen), Västtyskland (Mainau), Österrike, länder i Östeuropa samt utomeuropeiska 

länder som USA, Japan, Israel, Sydostasien, Kina och Australien. Dessutom kunde mängden 

föredrag i olika trädgårdsämnen locka.  

   Bussutflykter attraherade som tidigare. Skåne, södra Sverige och Danmark var återkommande 

resmål, liksom vandringar i Fredriksdals Botaniska trädgård och i Helsingborgs parker. 

   Utställningen Fruktens dag på Fredriksdal den 7 och 8 oktober 1978 blev mycket populär. 

Cirka 2 000 besökare kunde räknas in. Utställningar på Fredriksdal skedde ofta i samarbete med 

andra aktörer. Även på Stadsbiblioteket visades utställningar då och då. 

   Media, särskilt HD, bevakade ofta vilka arrangemang som föreningen genomförde. Dessutom 

annonserade föreningen flitigt för att påminna om plats för olika arrangemang. 

   Året 1984 var också förberedelsens år på många håll i staden för det som skulle hända året 

därpå, nämligen firandet av Helsingborgs stads 900-års jubileum, med bland annat kungligt del-

tagande. Föreningen, tillsammans med HD, planerade för en beprövad åtgärd som praktiserats 

tidigare i föreningens historia. Det gällde att få stadens balkonger att lysa av blomsterprakt. Eg-

gelsemedlet var att balkonginnehavare skulle delta i en pristävling om den vackraste balkongen i 

Helsingborg. Meddelandet om tävlingen fördes ut till allmänheten bland annat genom att tid-

ningen i mitten av oktober 1984 skrev en artikel om tävlingen. 

   I verksamhetsberättelsen för 1992 gav styrelsen en exposé över det gångna året, men den kan 

också stå som en sammanfattning för hela den rubricerade 20-årsperioden: 

”Vissa [aktiviteter] i gammal god stil, andra i ny tappning. Anslutningen till våra 
olika arrangemang tyder på att vi lyckats med våra föredrag, utflykter, rundvandring-
ar och inte minst med den Trevliga Trivselkvällen i oktobermörkret. Vi noterar också 
med tillfredsställelse en betydande ökning av medlemsantalet. Utställningen på 
Stadsbiblioteket blev så uppskattad att styrelsen anser att fortsättning skall följa.” 
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7. Trädgårdsföreningen åren kring millennieskiftet, 
1997–2006  

 

VID TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS 80-ÅRSJUBILEUM 1996 skrev Astrid Persson en mycket 

kort sammanfattning över föreningens historia. Beträffande 1990-talet konstaterade hon att ”lik-

nande aktiviteter som pågått sedan 1960-talets med föredrag, bussfärder, parkvandringar, besök i 

Botaniska trädgården på Fredriksdal och kurser med varierande innehåll”, fortsatte att vara hu-

vudändamålen i verksamheten. Detta ska dock inte tolkas som om föreningen stelnat i gamla 

aktiviteter.  

 

Medlemsutvecklingen  

Medlemsantalet nådde sin topp 2001 då föreningen kunde räkna in nästan 700 anslutna. Men mot 

slutet av rubricerad period sjönk antalet drastiskt. År 2006 hade föreningen drygt 350 medlem-

mar. Minskningen hade sin orsak i en brytning med Riksförbundet Svensk Trädgård. Om denna 

se nedan. Tabellen visar medlemsantalet för åren 1997 till 2006: 

 
Tabell 
1997 650 
1998 655 
1999 636 (totalt) 520 anslutna till RST och 116 enbart till trädgårdsföreningen 
2000 675 (totalt) 502 anslutna till RST och 173 enbart till trädgårdsföreningen 
2001 688 (totalt) 462 anslutna till RST och 226 enbart till trädgårdsföreningen 
2002 650 (totalt) 439 anslutna till RST och 211 enbart till trädgårdsföreningen 
2003 621 (totalt) 389 anslutna till RST och 232 enbart till trädgårdsföreningen 
2004 479  
2005 387 
2006 362 

 

Medlemsavgiften 

År 1999 var avgiften till trädgårdsföreningen 230 kronor. På sex år, från 1993, hade avgiften 

höjts med 130 procent, vilket måste betecknas som en kraftig höjning. I början var höjningen 

måttlig, men 1999 höjdes den med 100 kronor. Största delen av avgiften gick till Riksförbundet 

Svensk Trädgård (RST) medan Helsingborgs Trädgårdsförenings (HTF) del länge endast var 30 

kronor. RST:s höjning 1999 var på 80 kronor. Motiveringen var att tidningen Hemträdgården nu 

gavs ut med sex nummer om året mot tidigare fyra. Samma år ökades även HTF sin andel av 

medlemsavgiften från 30 till 50 kronor. Bland annat för att erbjuda medlemmarna en lägre avgift 

föreslog HTF:s styrelse att medlem kunde anslutas till enbart föreningen för en avgift på 100 

kronor, men då inte få tidningen. Årsmötet 1998 beslutade enligt förslaget. Medlemsavgiften för 

åren 1993 till 2006 framgår av nedanstående tabell: 
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Tabell 
1993 100 kr, 70 till RST och 30 till HTF 
1994 110 kr, 80 till RST och 30 till HTF 
1995-1998 130 kr, 100 till RST och 30 till HTF 
1999-2003 230 kr, 180 till RST och 50 till HTF, enbart anslutning till HTF 100 kr.  
2004 120 kr. (HTF fristående)  
2005 120 kr. 
2006 120 kr. 
 
 
Lägg märke till att avgiften till HTF var lägre 1999-2003 om en medlem också var ansluten till 

RST. De som enbart var anslutna till HTF subventionerade de som var anslutna till RST med 50 

kronor.  

  

Schism med Riksförbundet Svensk Trädgård 

Vid trädgårdsföreningens årsmöte den 25 januari 1995 diskuterades medlemsavgiften. Höjningen 

var på 20 kronor. Året före hade den höjts med 10 kronor, sålunda en höjning på två år med 30 

kronor eller 30 procent. Hela höjningen gick till RST och där till tidningen Hemträdgården. 

Årsmötet fastställde den nya årsavgiften på 130 kronor, men reserverade sig ändå mot avgifts-

höjningen till RST. 

   HTF:s ordförande, Rolf Johansson, skrev den 16 februari 1995 till RST om detta. Johansson 

menade att ökningen av medlemsavgiften hade väckt förvåning eftersom ”ingen enda krona av 

ökningen kom den lokala föreningen till del utan att hela höjningen [gått] till Stockholm”. Han 

skrev vidare att styrelsemötet den 6 februari, det vill säga efter årsmötet, beslutat att ”efterlysa 

mera detaljerade upplysningar kring de ekonomiska frågorna i förbundets verksamhet”, särskilt 

ville ”Helsingborgsföreningen” ha ”en redovisning av tidningens budget”. Protokollet den 6 feb-

ruari nämner dock inget om detta.  

   För att undvika missförstånd påpekade emellertid Johansson i skrivelsen ”att tidningen har 

blivit mycket bra de senaste åren och att den fyller en mycket stor och viktig funktion som inspi-

ratör, konsumentupplysare och idémakare för våra medlemmar”. Men kostnaden för tidningen 

var dyr och styrelsen ville ha ”en fullständig genomlysning av tidningens totala ekonomiska situ-

ation” i syfte att föreslå billigare hantering, utan att minska kvalitén.  

   Johansson tillade att HTF också hade stigande kostnader, men inte vågade öka medlemsuttaget 

ytterligare. Risken kunde bli ett stort tapp av medlemmar. Hur HTF:s skrivelse mottogs av RST 

framgår inte. Flera påstötningar gjordes men blev i stort resultatlösa. Kontakterna mellan HTF 

och RST var dock inte helt brutna. Årsmötesprotokollet för 1996 meddelade att RST:s ordfö-

rande varit på mötet och informerat om RST:s målsättning och att underskottet för Hemträdgår-

den blivit större på grund av minskade annonsintäkter och höjt porto. 
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   HTF:s styrelseledamot Ann-Margret Kåse användes av styrelsen som informatör om vad som 

hände i RST. Hon rapporterade hem från flera möten i Stockholm. År 1997 meddelades att en ny 

höjning av avgiften skulle ske 1999. Höjningen var denna gång kraftigare än tidigare, från 100 

till 180 kronor. Till detta kom att HTF också behövde höja årsavgiften, som sammanlagt skulle 

bli 230 kronor. Medlemmarna skulle dock kunna välja att endast vara anslutna till HTF för en 

avgift på 100 kronor, men då bli utan tidning. Trädgårdsföreningens årsmöte 1998 beslutade en-

ligt styrelsens förslag. Mot detta protesterade RST och menade att medlemmar i HTF också 

måste vara anslutna till RST. HTF såg med ogillande detta som en tvångsanslutning.  

   Läget mellan de två trädgårdsorganisationerna blev konfrontation som så småningom skulle 

leda till en brytning. Skriftväxlingen mellan organisationerna fortsatte emellertid, men ledde inte 

fram till något konkret. Känslan vid läsning av handlingarna är att båda organisationerna talade 

förbi varandra. Styrelsen beslutade att årsmötet 2001 skulle få avgöra om styrelsen skulle arbeta 

vidare på om föreningen skulle gå ur RST eller inte. Före hade nämligen RST ändrat sina stad-

gar, vilket betydde att alla medlemmar i HTF också skulle vara obligatorisk anslutna till RST. 

HTF, å sin sida, hade i sina stadgar infört att medlemmarna kunde välja att antingen välja anslut-

ning till RST eller enbart till HTF. Årsmötet stannade emellertid för att HTF skulle lämna RST.  

   Vid det konstituerande styrelsemötet i februari 2002 beslutades, som tidigare, om frivillig an-

slutning till RST samt att överlåta till RST att utesluta HTF, om RST inte accepterade det alter-

nativa medlemskapet. RST skrev till HTF i september 2003 att HTF skulle uteslutas från och 

med 2004 om man vidhöll sin tidigare inställning. Någon ändring inträdde dock inte. HTF blev 

formellt utesluten. RST och HTF gick skilda vägar. Helsingborgs Trädgårdsförening arbetade 

vidare, men med ett reducerat medlemsantal.  

 

Styrelsens sammansättning och uppgifter 

Könsfördelningen bland styrelsens ordinarie ledamöter var i början av perioden tämligen jämn, 

men en förskjutning mot kvinnodominans ägde rum vid periodens slut. Av styrelsens nio ordina-

rie ledamöter 2006 var endast två män.  

   Styrelseuppdragen fördelades som tidigare mellan de valda ledamöterna, utom ordförandepos-

ten som sedan 1967 särskilt valdes av årsmötet. Förutom de sedvanliga styrelseposterna ordfö-

rande, sekreterare och kassör, med utsedda vice sådana, hade styrelsen 1997 speciella funktioner 

såsom två klubbmästare, där den ena ansvarade för utflykter och den andra för planering och 

estetik. År 1999 fick sekreteraren också vara bibliotekarie. Året därpå nöjde styrelsen sig med en 

klubbmästare för utflykter. År 2002 fördelades bokningen av föreläsare på två personer. En an-

svarig för kurser och övriga arrangemang (andra än särskilt angivna) utsågs 2003. Särskilt ansva-
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riga för medlemsregister, hemsida, program och föreningsutbyte utsågs 2005. Datorernas intåg i 

samhället hade även nått föreningslivet. 

   Beträffande det inre arbetet i styrelsen fanns det ledamöter som alltför sällan deltog i samman-

trädena beroende på att de var upptagna av andra verksamheter. Ordförande Rolf Johansson fö-

reslog vid septembersammanträdet 2003 att dessa ledamöter borde ersättas av sådana som hade 

bättre tid. Det beslutades vid nästa sammanträde i november att dessa skulle uppmanas att skrift-

ligt avsäga sig ledamotskapet, vilket de också gjorde utan protest. Några ledamöter ville avgå på 

grund av att de ansåg sig ha blivit alltför tyngda av föreningens arbete. Styrelsen diskuterade 

fördelningen av arbetsuppgifterna för att lätta upp dessas situation. I ett par fall lyckades styrel-

sen också med att få vederbörande att stanna.  

   I mitten av 2000-talets första decennium visade det sig svårt att rekrytera nya ledamöter till 

styrelsen. Valberedningen ville därför ha hjälp med att hitta sådana. Inger Brandin Ingelstam, 

sammankallande i valberedningen, berättade i november 2005 att det var svårt att få tag på ersät-

tare för avgående ledamöter. Hon utlovades därför en lista med medlemmar som brukade hjälpa 

till vid olika arrangemang. Vid nästa sammanträde meddelades att tre av dessa kunde tänka sig ta 

ett uppdrag så att styrelsen kunde fyllas. Men redan i september 2006 avsade sig flera styrelsele-

damöter omval, varför alla i styrelsen borde anstränga sig att finna nya. Vid sista mötet samma år 

meddelades att situationen var allvarlig. En uppmaning skulle skickas ut till medlemmarna till-

sammans med vårprogrammet.  

   Styrelseledamöterna valdes för ett eller två år, men kunde väljas om, vilket inte var ovanligt. 

Trädgårdsföreningens ordförande, Rolf Johansson, hade innehaft sin post sedan 1991 och fort-

satte på denna till årsmötet 2001. Han satt emellertid kvar som styrelseledamot. År 2002 var han 

vice ordförande och 2003 åter ordförande. Året därpå var han styrelsesuppleant och 2005 in-

trädde han som ordinarie ledamot från och med den 10 maj och kvarstod som sådan under 2006. 

Anledningen till att han kom tillbaka som styrelseordförande torde ha att göra med den turbulens 

som uppstått inom föreningen på grund av schismen med Riksförbundet Svensk Trädgård. Jo-

hansson var 2007–2008 suppleant i valberedningen och 2009–2011 ledamot av densamma. Från 

2012 har han inte innehaft några förtroendeuppdrag i föreningen.  

   På årsmötet 2001 valdes Elisabeth Svalin till ordförande. Hon stannade i ett år. Till ny ordfö-

rande i trädgårdsföreningen valdes 2002 Christin Nielsen. Hon avgick dock efter verksamhetså-

ret och avtackades på årsmötet 2003 med en present och tackade samtidigt för sin tid i styrelsen 

och berömde dess arbete. 

   Lotta Friberg valdes till ny ordförande på årsmötet 2004 och omvaldes på årsmötena 2005 och 

2006. Styrelsens sammansättning det sistnämnda året framgår av bilaga 6. 
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Övriga föreningsangelägenheter 

Litteraturen om trädgårdar och dessas odlingar och skötsel tenderade att öka under andra delen 

av 1900-talet. Flera av dessa böcker var tämligen dyra att köpa. Det uppkom därför ett intresse 

bland föreningens medlemmar att ordna ett bibliotek inom föreningens ram där de kunde låna 

nyutkommen trädgårdslitteratur. Flera av sådana böcker gick visserligen att hitta på de allmänna 

folkbiblioteken, men det fanns specialintressen bland medlemmarna som kanske inte till fullo 

tillgodosågs av folkbiblioteken.  

   En av ledamöterna i styrelsen fick till uppgift att vara föreningens bibliotekarie och sköta inkö-

pen (även av äldre klassiska böcker inom området), publicera litteraturlistor och sköta utlåningen 

samt administrationen kring dessa funktioner. Särskilt dokumentationen av utlåningen var viktig, 

annars kunde biblioteket lätt skingras. 

   En annan funktion var skötseln av trädgårdsföreningens arkiv som naturligtvis växte varefter 

föreningen blev äldre. Författaren till denna skildring konstaterar att här har föreningen ännu inte 

lyckats fullt ut. Arkivet är varken ordnat eller förtecknat. Dessutom finns uppenbara luckor, spe-

ciellt beträffande föreningens skriftväxling, det vill säga. inkommande handlingar och kopior på 

utgående, vilket gjort de svårt att i en del fall följa utvecklingen av vissa, för historieskrivningen, 

viktiga frågor.  

   De ansatser som ändå ägt rum har tyvärr stannat på papperet. Redan på 1960-talet utsågs en 

föreningsarkivarie. Posten, som innehafts av flera personer, omtalades i protokollen under 1970- 

och 1980-talen. Något arkivarbete verkar dock inte ha skett, i alla fall inget märkbart. Det före-

faller som arbetet endast innebar en förvaring av föreningens handlingar. Under 1990-talet och i 

början av 2000-talets första decennium nämns inte arkivariefunktionen.  

   Men att arkivet med tiden blivit ett problem förstår man av att Lotta Friberg på ett styrelsemöte 

i maj 2007 fick i uppdrag att fråga Rolf Johansson om arkiveringen av föreningens material. Av 

ett styrelseprotokoll från början av november samma år rapporterade Friberg att det fanns hand-

lingar som tillhörde trädgårdsföreningen under Trädgårdshistoriska föreningens disposition och 

att man behövde hjälpas åt att gå igenom dessa. Vid ett sammanträde i slutet av samma månad 

konstaterades emellertid att inget hänt i frågan. År 2014 överlämnades emellertid arkivet till 

Helsingborgs Stadsarkiv, som åtog sig att ordna, förteckna och förvara arkivet. 

 

Trädgårdshistoriska föreningen bildas 

Intresset för historiska trädgårdar fanns tidigt i Helsingborg liksom på andra platser i Sverige. 

Christin Nielsen, som ett antal år senare skulle bli ordförande i Helsingborgs Trädgårdsförening, 

föreläste i januari 1995 om en historisk koloniträdgård i Landskrona. I mars samma år höll Si-

mon Irvine från Läckö slott ett föredrag under rubriken: ”Gamla kålgårdar från Gabriel de la 
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Gardies tid och Läckö läckra trädgård från idag.” Föredragen var välbesökta och intresset väckt. 

”Historiska Trädgårdar” nämndes därefter i protokollen vid några tillfällen. 

   Helsingborgs Trädgårdsförening var med om att grunda en fristående Trädgårdshistorisk före-

ning som invigdes på Långeberga den 14 juni 2001. Andra intressenter var Nordvästra Skånes 

distrikt av Trädgårdsnäringens Riksförbund och Nordvästra Skånes Gartnersällskap. En inte-

rimsstyrelse hade haft hand om verksamheten före föreningsgrundningen. Vid ett styrelsesam-

manträde i föreningen i maj beslutades att 5 000 kronor skulle överlämnas som ett startkapital till 

den nya föreningen.  

   Helsingborgs Trädgårdsförening arrangerade tillsammans med Trädgårdshistoriska föreningen 

ett par resor till kontinenten.  

 

Medlemsförmåner 

Uttåget ur Riksförbundet Svensk Trädgård gjorde att vissa förändringar måste genomföras, bland 

annat beträffande medlemmarnas ekonomiska favörer. 

   Medlemmarna hade erhållit en rabatt på tio procent vid inköp hos åtta, varierande till elva, fö-

retag i trädgårdsbranschen i Helsingborg och dess närhet. År 2001 tillkom Killbergs bokhandel 

där en rabatt på likaledes tio procent lämnades på trädgårdsböcker och tidskrifter i ämnet. Så 

länge föreningen tillhörde Riksförbundet Svensk Trädgård kunde medlemmarna visa upp för-

bundets gröna medlemskort för att erhålla rabatten. Medlemsförmånen lämnas i fortsättningen, 

det vill säga från 2004, mot uppvisande av trädgårdsföreningens medlemskort. Eftersom företa-

gen var lokala torde det inte ha inneburit något problem för styrelsen att omförhandla överens-

kommelserna med företagen.  

 

Aktiviteter 

Invanda och beprövade aktiviteter fortsatte under 1990-talet och i början av 2000-talets första 

årtionde. Avvikelser från kända mönster och ett visst nytänkande tas upp här, medan upprep-

ningar av tidigare verksamheter mestadels har utelämnats.  

   Trädgårdsföreningen deltog i augusti 1996 i den Stora Trädgårdsfesten på Sofiero, med bland 

annat loppmarknad, föreläsningar och tipspromenad. Det hela slog väl ut och föreningens ar-

rangemang upprepades därför året därpå. Föreningen kom att svara för entréinformation, föreläs-

ningar, odlingstävling och tipspromenad. Arrangemangen kunde genomföras tack vare många 

frivilliga insatser från flera medlemmar. Tusentalet besökare kunde informeras om föreningens 

verksamhet. Den fortsatte att åren framöver delta i Trädgårdsfesten som alltid äger rum i augusti 

med många besökare. Särskilt populärt blev blomsterlotteriet. Nytt för 2002 var föreningens ar-

rangemang om och kring blommor kallat ”Vågat”. Föreningsinformationen 2003 och 2004 gav 
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ett 30-respektive 60-tal nya medlemmar. År 2005 var dock deltagandet begränsat och 2006 del-

tog föreningen inte i Trädgårdsfesten.  

   Trädgårdens dag i september var ett samarrangemang mellan trädgårdsorganisationer och 

plantskolor som pågick under några år på 1990-talet. Men 1998 beslutade styrelsen att inte delta. 

Programpunkten ströks därefter men ersattes av andra.  

   Flera traditionella kurser meddelades som förr. Ny var bland annat en Bonsaikurs i samarbete 

med Studiefrämjandet. Speciella kurser erbjöds 1996, nämligen i fotografering med naturfoto-

grafen Bertil Hagberg som kursledare. En grundkurs och två avancerade erbjöds.  

   Föredragen om fjärran trädgårdar fortsatte, liksom föredrag och kåserier om odling. Mycket av 

föreläsningarnas innehåll hade förekommit sedan föreningens grundades 1916, men åhörarna och 

föreläsarna var naturligtvis nya. Biokemisten Kerstin Olsson höll i september 2001 ett föredrag 

om potatisens historia under rubriken ”Från Andernas guld till gyllene chips”. År 2004 berättade 

Nils Stormby om kakao, dess ursprung, botanik, spridning, odling och användning. 

   Tävlingar hade alltid varit populära bland medlemmarna och upprepades ständigt i olika vari-

anter. En tävling, som så att säga var lite vid sidan av, var den på Fredriksdal 2003, som gällde 

vem som hade bakat den godaste äppelkakan, en tävling om tycke och smak. 

   Nyutkomna böcker presenterades då och då. Bokfloden rörande trädgårdar och dessas skötsel 

hade, som omtalats, ökat markant och väckt stort intresse.  

   Stadsvandringar, utflykter till närområdet, till Sydsverige och till Själland i Danmark fortsatte 

som förr. De längre kostsamma resorna utomlands med tåg, buss och flyg blev fler, vilket, som 

meddelats, hade att göra med svenskarnas förbättrade levnadsstandard och att de blivit resvana. 

Det var inte längre så komplicerat att bege sig utomlands, särskilt då resenärerna kunde lita till 

kunniga reseledare. Mycket av det som föredragshållare tidigare hade berättat om, ofta till vackra 

bilder, kunde medlemmarna nu uppleva och se med egna ögon. 

   I april 2000 gjordes en fullsatt bussresa på fyra dagar till Holland, där flera platser besöktes, 

bland annat Ada Hoffmans botaniska vattenträdgårdar i Loozen. Tillsammans med Trädgårdshi-

storiska föreningen gjordes i augusti 2002 en ny fyradagarsresa till Holland. Denna gång besök-

tes bland annat utställningen Floriaden samt Het Loo och Piet Odulfs plantskola. Intresset var 

stort. Alla som ville följa med fick tyvärr inte plats. Också tillsammans med samma förening 

arrangerades en fyradagars bussfärd till Tyskland i maj året därpå, då Parken Planten und Blu-

men i Hamburg, fågelparken i Walsrode, den stora orchidéplantskolan i Celle, barockträdgården 

i Herrenhausen och den stora trädgårdsmässan i Rostock besöktes. Resan blev mycket uppskat-

tad.  

   År 2004 gick en tiodagars resa med flyg och buss till Italien, där träd- och vingårdar i Rom och 

Florens gästades. Året därpå företogs en veckofärd med flyg från Kastrup till Dublin på Irland. 
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En buss förde sedan deltagarna runt till flera trädgårdar på ön. I samarbete med Trädgårdshisto-

riska föreningen gick en resa till norditalienska trädgårdar i början av maj 2006. I slutet av 

samma månad detta år ställdes en annan till Cote de Azur på den franska Rivieran. 
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9. Trädgårdsförening mot 100 år. Återhämtning och  
reorganisation, 2007–2016 

 

UNDER DEN SENASTE TIOÅRSPERIODEN före Helsingborgs Trädgårdsförenings hundraår-

sjubileum 2016 skedde ganska stora förändringar i föreningens och styrelsens arbete. Dels rikta-

des ansträngningen mot medlemmarna, dels mot styrelsens inre arbete. Medlemmarna skulle få 

en förening i tiden som var lyhörd för de önskemål som dessa lämnade vid diskussioner eller på 

annat sätt. Arbetet inom styrelsen omformades så att ansvarsfördelningen blev tydligare än tidi-

gare, samtidigt som vissa principer reglerades och fastställdes efter hand. 

   Vi tittar först på hur många medlemmar föreningen har haft under de senaste åren, vad det 

kostat att vara ansluten till föreningen och vilka förmåner medlemmarna har kunnat påräkna ge-

nom medlemskapet. Sedan behandlas föreningens anpassning till nutiden och styrelsens inre 

arbete. Därefter följer vi, under rubriken ”Från Trädgårdsfest till Trädgårdsfest”, aktiviteterna 

under säsongen 2013 till 2014. Året är ett exempel på aktiviteter som upprepats efter att före-

ningen funnit sitt uttryck i samtiden. Sist får 2016 års styrelse blicka mot framtiden.    

 

Medlemsantal och avgifter 

Antalet personer anslutna till Helsingborgs Trädgårdsförening framgår an följande tabell:  

 

Tabell 

2007   315 2012   413 
2008    432 2013   437 
2009 448 2014   439 
2010   413 2015   448  
2011    422  
 
 
 
År 2007 blev ett lågvattenmärke för föreningen. På sex år hade den förlorat över hälften av sina 

medlemmar. En måttlig återhämtning ägde emellertid rum. År 2015 var medlemsantalet knappt 

450. Trenden var dock inte rakt uppåtgående. Antalet anslutna både minskade och ökade, men 

antalet medlemmar verkar ha stabiliserats kring drygt 400.  

 

Medlemsavgiften under perioden låg till och med 2014 på samma nivå, 120 kronor med ett extra 

uttag på 20 kronor för dem som också var anslutna till rhododendronsektionen. Avgiften hade 

inte höjts sedan 2004. Den var knappast i den storleken att den exkluderade medlemmar som 

hade intresse för trädgårdsodling och ville utbyta erfarenheter med likasinnade. År 2013 var till 
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exempel månadsavgiften hälften av vad ett enda lösnummer av Helsingborgs Dagblad kostade! 

Föreningens aktiviteter och föredrag betalades emellertid särskilt vid varje tillfälle.  

   Avgiftens storlek diskuterades emellertid i styrelsen vid några tillfällen. Vid oktobersamman-

trädet 2009 dryftades en höjning, men stannade vid att föreslå årsmötet 2010 oförändrad avgift, 

vilket också beslutades. Vid styrelsens novembermöte 2010 föreslogs en höjning av avgiften till 

140 kronor. Därmed skulle alla också automatiskt bli medlemmar i Rhododendronsektionen. Så 

blev det emellertid inte. Sektionens ordförande, Ingo Renz, menade att ekonomin var god och 

därför fanns inget behov av denna åtgärd. Och så blev det. Årsmötet beslutade 2011 om oföränd-

rad avgift. 

   För år 2015 höjdes medlemsavgiften emellertid med 30 kronor till 150 kronor. Även rhodo-

dendronsektionen höjde med 10 kronor till 30 kronor. Medlemskap även i sektionen blev alltså 

180 kronor. Samma medlemsavgift beslutades också för 2016.    

   Vid styrelsens oktobersammanträde 2012 tycks ett återinträde i Riksförbundet Svensk Träd-

gård ha diskuterats. Men detta skulle ha inneburit att alla medlemmar skulle ha ”kollektivanslu-

tits” till förbundet, vilket ju var i linje med förbundets stadgar som uppenbarats vid den tidigare 

schismen mellan föreningen och förbundet som nu låg cirka tio år tillbaka i tiden.  

   Styrelsen konstaterade att avgiften skulle öka med 210 kronor till 330 kronor per medlem och 

år. Det är lätt att förstå styrelsens beslut, nämligen att trädgårdsföreningen även i fortsättningen 

skulle stå utanför förbundet. En så stor höjning av avgiften kunde nog verka chockartad för med-

lemmarna och leda till ett stort medlemstapp, menade styrelsen.  

 

Föreningen rycks upp och anpassas till nutidens behov    

På några år under 2000-talets första decennium hade medlemsantalet halverats, vilket till stor del 

var en följd av att Helsingborgs Trädgårdsförening inte längre var ansluten till Riksförbundet 

Svensk Trädgård. Det sjunkande medlemsantalet var naturligtvis ett stort problem för förening-

en. Vad kunde styrelsen göra för att locka fler att bli medlemmar? Vid styrelsemötet den 5 no-

vember 2007 diskuterades detta. Annonsering i vissa stadsdelars lokalblad föreslogs. Frågan 

bordlades till nästa möte den 28 november då ett utkast till annons skulle tas fram avsett för Ma-

ria Parkbladet och Rååbladet. Vid det första styrelsemötet 2008 dryftades på nytt PR och annon-

sering, men också Trädgårdsbladets layout och ett eventuellt byte av logotype samt kostnader 

för detta. För att öka medlemsantalet beslutade styrelsen dessutom vid aprilmötet att fribiljetter 

till föreningens olika arrangemang skulle delas ut. Vid detta möte diskuterades även en framtida 

workshop om föreningens inriktning och mål. Detta ska tolkas så att styrelsen avsåg att ta ett 

radikalt grepp, inte bara för att få fler medlemmar ‒ även om detta var nog så viktigt ‒ utan även 



42 
 
förnya föreningens verksamhet, vilket innebar att en del gammalt skulle avlägsnas och nytt 

komma till. Föreningen skulle anpassas till 2000-talet. 

   Från Workshopen, som ägde rum den 9 september 2008, finns kortfattade minnesanteckningar 

förtecknade under fem rubriker: STYRKOR ‒ våra föredrag och teman, rabatter i olika butiker, 

resorna, god ekonomi och alla i styrelsen arbetar. SVAGHETER ‒ föreningsformen, svårt att 

rekrytera medlemmar till arbete, lokalerna (stadsbibliotekets hörsal för liten, Maria församlings-

sal för tråkig), vid mötena talar styrelsen med varandra samt är dålig på att välkomna nya och 

gamla medlemmar. MÖJLIGHETER ‒ bra marknadsföring, kurser, miljöaspekt på trädgård, bli 

bättre på att bjuda in medlemmar till träffar för diskussion och planering samt använda förslags-

lådan mer. HOT ‒ människors tidsbrist, många andra aktiviteter konkurrerar om människors be-

gränsade tid, åldersstrukturen hos trädgårdsintresserade och medlemstapp. FÖRBÄTTRINGS-

FÖRSLAG ‒ namnskyltar på styrelsens medlemmar på mötena, styrelseledamöterna ska mingla 

med medlemmarna på sammankomsterna och programmen ges en ny utformning. 

   Det är troligt att styrelseledamöterna fick i uppdrag att tänka över verksamhetsutvecklingen. 

Vid mötet i oktober 2008 beslutade styrelsen att arbeta vidare ”med att förstärka föreningens 

möjligheter och styrkor”, samt att ”satsa på föreläsningarna ‒ det är där det händer”.  

   Den 27 januari 2009 samlades styrelsen och särskilt inbjudna, tidigare styrelseledamöter, 

sammanlagt 19 personer, till diskussion om verksamhetsutvecklingen. Samtal fördes kring sju 

punkter: MÖTESLOKALEN ‒ Ett trettiotal medlemmar hade tillfrågats. Majoriteten föredrog 

Maria församlingssal. Flertalet av mötesdeltagarna tyckte dock att föredragen kunde fördelas 

mellan församlingssalen och Stadsbibliotekets hörsal, dock inte i Café Birger. Utvecklingen kom 

dock att gå mot att Maria samlingssal, med Stadsbiblioteket som en reservlokal. PROGRAM-

MET ‒ Efterfrågan från medlemmarna av olika kurser exemplifierades, men problemet var att 

hitta lämpliga kursledare. Medlemmarnas önskemål hade blivit så speciella att det var svårt att 

hitta föredragshållare runt Helsingborg. Styrelsen byggde också upp en idébank där olika förslag 

noterades. VÄXTMARKNADEN ‒ Hildings Haves växtmarknad borde marknadsföras bättre 

genom att ett särskilt blad bifogas programmet. Från en bils baklucka kan växter säljas direkt. 

Kanske bör kaffe säljas i samband med marknaden, vilket ger möjlighet till en stunds prat mellan 

medlemmarna och information till presumtiva medlemmar. Styrelsen diskuterade i januari 2009 

att införa ”enklare” växtmarknader på parkeringsplatser i staden och beslutade att undersöka hur 

medlemmarna såg på sådana arrangemang. Protokollen visar fortsättningsvis att bakluckeförsälj-

ningar av växter blev lyckade tillställningar, även om det kunde finnas problem att hitta de lämp-

ligaste parkeringsplatserna. ÖPPNA TRÄDGÅRDAR ‒ Det var svårt att få medlemmarna att 

öppna sina trädgårdar på grund av att många tyckte att dessa inte var fina nog. Det föreslogs att 

trädgårdarna skulle presenteras under olika teman och att styrelseledamöterna själva skulle 



43 
 
öppna sina trädgårdar som goda exempel. Svårigheterna till trots lyckades styrelsen genomföra 

”Öppen trädgård” som en etablerad programpunkt som meddelades i Trädgårdsbladet. RESOR ‒ 

Önskan fanns om flera dagsresor. Styrelsen försökte hitta en balans mellan dagsresor och längre 

resor. NYA AKTIVITETER ‒ En sådan kunde vara en filmkväll, exempelvis på biografen Röda 

Kvarn eller på Maria Församling. TA TILLVARA MEDLEMMARNAS ENGAGEMANG ‒ 

Bättre fånga upp de medlemmar som säger sig vilja hjälpa till. Skapa arbetsgrupper med olika 

inriktning, till exempel för föredrag, resor, kurser, marknader, PR, marknadsföring, hemsidan, 

utformning av program, trycksaksproduktion, administration av medlemsregister och medlems-

kort. Idén med arbetsgrupper skulle presenteras på det stundande årsmötet 2009. Men årsmötes-

protokollet nämner inget om detta, men idén kan ha diskuterats. Arbetsgrupper kom faktiskt till 

stånd. Verksamhetsberättelsen för 2011 rapporterade om sådana för Stora trädgårdsfesten på 

Sofiero, för Lökmarknaden och för Växtmarknaden. En del medlemmar ställde också upp som 

”oavlönade” medhjälpare vid en del arrangemang. En ytlig betraktelse kan se detta som ett för-

sök att kasta över arbete från styrelsen till medlemmarna. Men så är knappast fallet. Det ökade 

medlemsengagemanget blev en styrka för föreningen och de hjälpande medlemmarna blev även 

en slags kår ur vilken framtida styrelseledamöter kunde hämtas. Men givetvis blev det en viss 

avlastning för styrelseledamöterna som också hade ett civilt arbete att sköta och oftast ett famil-

jeliv att vårda. 

   Föreningens logotyp genomgick en varsam förändring, som började användas 2010 och som 

ändrades 2016 då föreningens grundningsår tillkom. 

   Nytt var att presentkort infördes 2010. Dessa var av två typer, dels för ett års medlemskap, dels 

för inträde till föreningens föreläsningar. 

   Omsorgen om nya medlemmar yttrade sig så att dessa bjöds in till en ”nybörjarträff”, där före-

ningen presenterades. En första sådan ägde rum i september 2014, då tolv kom till träffen.   

   Samtidigt kapade styrelsen kostnader genom att avbryta och säga upp vissa åtaganden och för-

bindelser. Samma år gick föreningen ur Trädgårdshistoriska föreningen. Tidigare hade styrelsen 

diskuterat medlemsavgiften i den historiska föreningen. I en skrivelse till denna den 30 mars 

2010 angavs skälet. Föreningen hade varit med om att bilda den Trädgårdshistoriska föreningen 

med ambitionen att aktivt delta i föreningsverksamheten. Men det hade visat sig att engage-

manget bland föreningens medlemmar saknades och därför hade styrelsen beslutat om utträde. 

Trädgårdshistoriska föreningens stadgar behövde vidare skrivas om, bland annat därför att före-

ningen enligt dessa påtagit sig ”ansvaret för förvaltning, revision eller annat i Trädgårdshisto-

riska föreningens verksamhet”. Ett annat problem var att föreningarnas arkiv måste särskiljas. 

Detta löstes så att den äldre föreningens arkiv och annat material placerades i en ny lokal i cen-

trala Helsingborg. 
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   I protokollen återkommer ofta en diskussion om hemsidans uppdatering så att inget glöms bort. 

Omsorgen om hemsidan var självklart viktig, så att den låg i fas med samhället i övrigt i dataål-

dern. Besöken på hemsidan ökade.  År 2014 hade den i genomsnitt 63 besökare per dag. Detta år 

tillkom även en facebooksida på vilken bland annat trädgårdsfoton och besök lades upp. 

   Protokollen visar också den särskilda omtanken om Stora trädgårdsfesten på Sofiero som åter-

kom varje år i augusti. Här kunde besökare få gratis rådgivning i trädgårdsfrågor som självklart 

verkade lockande för dessa. Men festen gav, som nämnts, föreningen ett tillskott av både pengar 

och nya medlemmar. Pengarna, överskottet, som för det mesta låg omkring 10 000 kronor, kom 

från lotteriet, som var mycket omtyckt, kanske för att det hade fina växtpriser. Antalet nya med-

lemmar, rekryterade i samband med Sofierofesten, var 2007 23 stycken, 2008 53, 2009 25, 2010 

15 och 2011 34 stycken. Men en annan sak är om föreningen kunde behålla de nya medlemmar-

na för en längre tid. För 2012 separerades inte de nya medlemmarnas avgifter och lotteriintäkter-

na. Överskottet detta år skrevs till 8 000 kronor.  

 

Styrelsens inre arbete 

Då man läser protokollen är det några saker som särskilt sticker ut: Styrelsens sammansättning, 

arbetsuppgifternas fördelning samt omsorgen om budgeten och regler för utbetalningar. 

   Som nämnts hade föreningen vid årsskiftet 2006/2007 svårt att fylla styrelsen med stadgat an-

tal ledamöter, vilket blev ett bekymmer. Samtliga ordinarie styrelseposter, nio stycken, kunde 

inte besättas. Men med suppleanterna kunde ändå styrelsen bli komplett. Däremot valdes ingen 

ordförande av årsmötet 2007, utan sysslan kom att växla vid varje styrelsemöte. Situationen be-

klagades vid styrelsemötet i februari, det första efter årsmötet. En viktig sak för styrelsen blev att 

få en väl fungerande valberedning. Vid årsmötet 2008 valdes Katarina Trohammar till ordfö-

rande, men 2009 och 2010 stod förening åter utan ordförande, varför sysslan alternerades som 

2007. För 2011 lyckades man få den nygamla ordföranden Lotta Friberg att ta på sig ordförande-

skapet. Styrelsen tackade särskilt för detta vid decembersammanträdet 2010. Friberg omvaldes 

därefter av samtliga årsmöten till och med 2016. 

   En annan sak är att styrelsemedlemmarna under perioden nästan alla var kvinnor, i stark kon-

trast mot föreningens ungdom och långt fram i tiden, då alla var män. Styrelsen hade en framträ-

dande roll gentemot den enskilda medlemmen, vilken nog framförde åsikter som togs tillvara i 

”idébanken” eller på annat sätt. Däremot fanns det vid årsmötena en återkommande rubrik: ”Av 

enskild medlem väckt förslag”. Under rubriken stod alltid: ”Inga förslag” eller ”Inga förslag har 

inkommit”, (fram t.o.m. 2015) utom en gång då en styrelseledamot hade väckt en motion. I före-

ningar är det ju annars viktigt att en medlem skriver en motion till föreningens högsta organ om 

en förändring yrkas.  
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   Tydligt är också nedtecknandet i styrelseprotokollen av arbetsuppgifternas fördelning, som i 

och för sig även gjorts tidigare, men nu skedde det med stor detaljrikedom. Det kan tyckas att 

vissa uppgifter, till exempel vem eller vilka som ska köpa kaffe, bröd och kakor, koka kaffe och 

ordna med praktiska småsaker såsom köp av blommor till föredragshållare med mera, är löjliga 

att skriva in i ett protokoll, men dessa uppgifter har nog sin betydelse för att ett föreningsmöte 

skulle ses som positivt och lyckat av föreningsmedlemmarna. Därför ansågs det vara viktigt att 

även småsakerna sattes på pränt. 

   Ett par ordningsfrågor inom styrelsen klarades ut. En gällde omröstningar inom styrelsen och 

hur dessa skulle protokollföras. Vid en röstning i början av 2010 hade röstetalet skrivits ut, men 

också vilka som stod bakom de olika förslagen. Detta ändrades så att det inte skulle framgå hur 

styrelseledamöterna röstat i det ena eller andra förslaget, men väl röstetalet. Däremot, om någon 

reserverat sig mot beslutet, skulle namnet anges. 

   Skötseln av föreningens ekonomi fick ett rejält lyft under perioden. Kassören sedan 2007, 

Anette Nilsson, styrde upp det ekonomiska arbetet. Ett nytt bokföringsprogram installerades. Vid 

sista styrelsemötet 2007 lade hon fram förslag till budget för 2008 och kostnader för aktiviteterna 

2007 (resultat- och balansräkning), som presenterades vid det första styrelsemötet 2008 och god-

kändes av årsmötet samma år. Ekonomiska rapporter, resultaträkningar samt intäkter och kostna-

der, presenterades därefter för styrelsen med jämna mellanrum och blev naturligtvis ett utmärkt 

underlag för diskussioner och analyser. Styrelsen hade därmed funnit sin metod beträffande ad-

ministrationen av räkenskaperna. Anette Nilsson avgick som kassör vid årsmötet 2011, men 

kvarstod som styrelsesuppleant till årsmötet 2013. Kassörsposten övertogs av Inger Wittfjord. 

   Redan vid det första styrelsemötet efter årsmötet 2007 beslutades att ”särskilda utgifter skall 

beslutas av styrelsen och verifieras med kvitto”. Detta upprepades vid ett styrelsemöte i mars 

2010, men med tillägget att ”större ekonomiska beslut ska diskuteras på ett möte och beslut ska 

fattas på ett efterföljande” Denna ordningsfråga återkom som en påminnelse vid styrelsens 

februarimöte 2011 och marsmötet 2012. Vid varje ny styrelses konstituering uppmärksammades 

särskilt de nya ledamöterna på styrelsens arbetssätt.  

   Styrelsen var väl medveten om att trädgårdsföreningen 2016 skulle fira sitt 100-års jubileum. 

Diskussioner om utställningar och en minnesskildring över de hundra åren fördes och en kom-

mitté tillsattes för detta ändamål.     

 

Från Trädgårdsfest till Trädgårdsfest ‒ aktiviteter säsongen 2013-2014 

Den Stora trädgårdsfesten på Sofiero ‒ en av årets begivenheter då det gäller trädgårdsodling ‒ 

gick av stapeln under tre dagar, 23-25 augusti 2013. Många föreningar, trädgårdsföretag och 

matproducenter medverkade. Helsingborgs Trädgårdsförening deltog med trädgårdsdesign under 
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rubriken: ”Trädgård på lek och allvar” och med ”Gratis trädgårdsrådgivning”, där besökarna fick 

30 minuters professionell konsultation. Trädgårdsdesigners från Alnarp hade ställt sina kunskap-

er till förfogande. För barnen fanns ”Sagoträdgården”, där sagofigurer gömde sig bland växtlig-

heten. Tre vinnare korades varje dag.  

   Brita och Anders Norberg äger en vingård i Frillestad (Påarp). Den 7 september öppnade de sin 

vingård för trädgårdsföreningens medlemmar. De berättade om vinodling på våra breddgrader,  

   Kurser och föredrag var stående inslag i föreningens programutbud. Den 7 september skulle en 

kurs ha getts under rubriken ”Höns i trädgården” under Eva Kullenbergs ledning. Men den blev 

tyvärr inställd på grund av att för få personer hade anmält sig. Och så kan det vara. Planering är 

en sak, för få anmälda en annan. 

   Den 11 september talade arboristen (trädvårdaren) Andreas Eriksson från Yggdrasil Trädser-

vice över ämnet ”Trädgårdsvård/trädbeskärning”. Samtidigt hölls traditionell ”Lökmarknad”, 

som gav möjlighet till inköp av både vanliga och ovanliga lökar. 

   Den 25 september höll Ingrid Bondesson en vegetarisk matlagningskurs i Wieselgrensskolans 

kök med ekologiskt odlade råvaror från Fredriksdals trädgårdar. 

   Den 2 oktober stod äpplen på dagordningen under beteckningen ”Äppelfestival”. Landskapsar-

kitekt Maria Nyman-Nilsson, ansvarig för Fredriksdals fruktodlingar, informerande om olika 

sorters äpplen och hur man känner igen dem. Hon gav vidare tips och råd om odling av denna 

frukt samt bjöd på provsmakning.  

   Den 12 oktober gick en kurs under rubriken ”Kurs i ekologisk odling och permakultur”. Den 

var andra delen av en tidigare kurs i samma ämne. Lärare var Karin Jansson, redaktör för tid-

ningen Odlaren. Kursen lockade tio deltagare. 

   Den 16 oktober berättade trädgårdsarkitekten Camilla Sandén, ägare till Knapp Trädgårdsde-

sign, om hur man kan utforma en trädgård.   

   Den 14 november talade hortonomen Maj-Lis Pettersson, som i många medverkat i radions 

program ”Odla med P1”, om växtskydd under rubriken ”Skydda din trädgård mot skadegörare”. 

   Den 4 december gav journalisten och trädgårdsingenjören Ann Richardsson ‒ även styrel-

sesuppleant i föreningen ‒ en rapport från sitt besök på Chelsea Flower Show. Hon berättade om 

trädgårdstrender, spännande lösningar och trädgårdsnyheter. Dessutom hölls den traditionella 

Julmarknaden. 

   Den 5 december gav floristen Maria Simonsson tips och råd vad gäller juldekorationer och hur 

man kan göra egna arrangemang Sex intresserade lyssnade till Simonsson, som har sin dagliga 

verksamhet i blomsterhandeln på Södra Storgatan 16, en av Helsingborgs äldsta.  
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Under vintern och våren 2014 fortsatte föredragen i Maria församlingssal. Den 21 januari talade 

före detta stadsträdgårdsmästaren i Enköping, Stefan Mattson, inför ett åttital deltagare, om 2014 

års Mästarrabatt. I samband med årsmötet den 12 februari höll Krister Cedergren från Ceder-

grens Plantskola ett föredrag om årets klematisnyheter. 75 personer lyssnade. Den 5 mars berät-

tade trädgårdsvisionären Hannu Sarenström om bland annat ”Trädgårdens skugga”. Försam-

lingssalen fylldes till bredden med bortåt 140 åhörare. 

   Den 23 april beskrev Christina och Leif Fryle från Varberg om hur de under tio år har byggt 

upp sin sluttande trädgård på 1 400 kvadratmeter från nästan bara gräsmattor till en innehållsrik 

anläggning med torv- och gruspartier, gångar, perennrabatter, växthus, damm och bäck. Ett 70-

tal besökare lyssnade till föredraget som ledsagades av vackra bilder.  

   Mellan föredragen ägde ett par utflykter rum. Den 29 januari besökte ett trettiotal medlemmar 

tulpanodlaren KG Hanssons Handelsträdgård i Billeberga och den 5 april Kabbarps trädgård i 

Åkarp.  

   I april var inomhussäsongen i Maria församlingssal avslutad. Men flera utflykter följde. Den 7 

maj besöktes Cedergrens Plantskola som var en uppföljning av Krister Cedergrens föredrag i 

februari. 

   Söndagen den 11 maj var det dags för växtmarknad i form av bakluckeförsäljning. Platsen var 

vid de engelska radhusen, mittemot Hedens idrottsplats på Planteringsvägen. 

   Nästa söndag, den 18 maj, var det dags för Öppen trädgård. Den här gången visade föreningens 

sekreterare, Maria Winberg Nordström på Sofierovägen, sin trädgård. Trots regn och rusk på 

eftermiddagen hörsammade ett femtiotal inbjudan. 

Under rubriken Öppen trädgård besöktes i juli och augusti tre andra trädgårdar.   

   Lördagen den 14 juni gavs i Döshult hos Birgitta och Stefan Jespersson en kurs i Pilflätning. 

Kursen blev inställd på grund av för få deltagare. Författaren med fotograf var okunniga om 

detta och åkte till Döshult, där tre damer var i full fart med pilflätning. 

   En stor begivenhet under senvåren/försommaren (28 maj ‒ 3 juni) var Trädgårdsresan till Bre-

tagne via Jersey, en av de brittiska kanalöarna. 52 personer deltog i resan. Färden gick med flyg, 

båt och buss. Förutom besök i flera trädgårdar gjordes även påhälsningar i intressanta kulturmil-

jöer. 

   Resor till utlandet blev populära efter andra världskriget. Målen låg då nära Skåne såsom 

Danmark, Tyskland och Holland. Efterhand har föreningen åkt längre bort. I juni 2014 visade sig 

att intresse fanns för en resa till Sydafrika, kanske till hösten 2015. Denna resa blev dock inte av 

på grund av för liten anslutning. 
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Rhododendronsektionen hade sina aktiviteter på Hildings Have. Den 7 september var det arbets-

dag. Några medlemmar träffades för lite praktiskt jordnära trädgårdsarbete. Arbetet började 

klockan nio på morgonen och avslutades med en lunch i klubbstugan vid 12-tiden. 

   Dagen därpå var det dags för den traditionella växtmarknaden. Perenner, buskar, träd och rho-

dodendron bjöds ut för försäljning till hugade köpare. 

   Även i rhododendronsektionen hölls av och till föredrag. Den 5 november berättade Stefan 

Salomonsson, ordförande i Sydsvenska Rhododendronsällskapet, om södra Englands trädgårdar. 

Med hjälp av bilder visades Rhododendronparker, särskilt betonades parkernas anknytning till 

klassiska växtjägare och samlare. 

   Under våren och sommaren 2014 fortsatte aktiviteterna på Hildings Have. Den 27 april var det 

växtmarknad och den 17 maj bjöds det på Öppen trädgård. Lördag och söndag den 24 och 25 

maj arrangerades en bussresa till Sveriges andra ö som gick under rubriken ”Öland ‒ solens, vin-

darnas och orkidéerna ö!” 

   Onsdagen den 9 juli var det dags för Sommarfest på Haven, då också en växtauktion gick av 

stapeln. 

   Den 9 augusti inbjöds till en sensommartur till Halland och den 20 i samma månad gick en resa 

till Vikentomater. Odlingen skördar varje år mellan 250 till 300 ton tomater i växthus som om-

fattar cirka 10 000 kvadratmeter. 

   Den 29-31 augusti 2014 var det så åter dags för den Stora trädgårdsfesten på Sofiero. Därmed 

var säsongen 2013-2014 till ända och en ny började. 

 

Några styrelsens tankar 2016 om den nära framtiden 

Det är givetvis svårt för att inte säga omöjligt för styrelsen att ha några som helst tankar om de 

kommande hundra åren annat än att föreningen måtte bestå. Även några år framåt från 2016 kan 

vara svåra att skissera. Programmen beror ju i hög grad på medlemmarnas önskningar och hur 

dessa kanaliseras av styrelsen i lämplig riktning. Vi får nöja oss med vad vi i nuläget vet om den 

närmaste framtiden, nämligen jubileumsåret. Främst står här att Helsingborgs Trädgårdsförening 

blir arrangör av Trädgårdsrundorna i Skåne Nordväst. Detta sker i samarbete med Helsingborgs 

stad och Familjen Helsingborg. Programmet har två delar, dels Trädgårdsrundan den 11 och 12 

juni, dels Månskensrundan den 8 oktober. 

   Trädgårdens dag i Stadsparken lördagen den 7 maj 2016 är en annan utåtriktad begivenhet un-

der jubileumsåret. Utställningen har fått namnet, TrädgårdsVår. Aktiviteterna vänder sig såväl 

till barn med teater som till vuxna, som får rådgivning och kortare föredrag. Försäljning kommer 

att ske av bland annat växter och trädgårdsredskap. Även Bakluckeloppis och rhododendronsekt-
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ionens Växtmarknad kommer här att ha sin givna plats denna dag. Dessutom kommer tävlingar, 

lotterier och mycket annat att arrangeras. Dagen blir synnerligen välmatad. 

   Trädgårdsföreningens födelsedag är den 17 november. En jubileumsmiddag planeras till denna 

månad 
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Några tillbakablickar 
 

DÅ HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING grundades 1916 var trädgårdsföreningar inte 

ett okänt begrepp. Sådana hade funnits sedan 1800-talet i Skåne och kom att bli fler under 1900-

talets början. Det var emellertid försörjningsläget med livsmedelsbrist i första världskrigets 

skugga som gjorde att föreningen bildades just detta år. Livsmedelsnämnden, i vilken Helsing-

borgs borgmästare Johan Bååth var ordförande, arbetade på att försöka få invånarna att odla 

köksväxter, potatis med mera. Det var främsta anledningen till att Bååth grundade föreningen. I 

detta fanns en pedagogisk tanke. De odlingsvilliga måste undervisas så att de odlade på rätt sätt 

för att få ut så mycket ätbart som möjligt av sitt arbete. 

   Koloniträdgårdsrörelsen, som i Skåne växt till i början av 1900-talet, fick ett stort uppsving 

under världskriget tack vare intensiva insatser från bland andra föreningen. Men intresset sval-

nade efter att kriget upphört och förhållandena blivit normala. Nu betonades i stället odlingens 

skönhetsvärde. Inte bara odlingslotterna utan även stadens balkonger skulle smyckas. Förenings-

styrelsen menade att utställningar var det främsta incitamentet för att intresset skulle hållas le-

vande. Men till detta kom också pristävlingar och föredrag som lockade människorna.  

   Den första utställningen arrangerades redan 1917, vilken blev en braksuccé trots att den eko-

nomiskt gick med förlust. Under mellankrigstiden, på 1920- och 1930-talen, ägde inte mindre än 

sex stora utställningar rum, 1924 också kombinerad med en trädgårdsmässa. Olika teman stod 

för variationen: Sena sommarblomster, rosor och tidig frukt betonades 1922, de kommersiella 

odlarnas avsättningsmöjligheter och kontakterna mellan producenter och konsumenter 1924 och 

1928, vårens blomsterprakt 1930 och frukterna och olika blomsterarrangemang 1934. Utställ-

ningarna inrymdes i vad det dåtida Helsingborg kunde erbjuda av omfångsrika byggnader. En 

särskild dragningskraft fick utställningen 1934, då den inrymdes i det av Sven Markelius ritade 

Konserthuset, som invigts 1932. Utställningen 1938 kallades Blomstersymfoni och var en fröjd 

för ögat. 

   Arrangemangen kring utställningarna krävde många nerlagda arbetstimmar och kostade 

pengar. Trädgårdsföreningen samarbetade med andra trädgårdssammanslutningar för att få det 

hela att gå runt. Föreningens medlemsavgifter var en droppe i havet för att hålla utställningspro-

duktionen igång. Stadsfullmäktige bidrog med avsevärda summor för driften. Anledningen var 

naturligtvis att utställningarna var en stor sak för Helsingborg som lockade många svenska besö-

kare och även danska till staden som turister. Till detta kom också den gratisreklam utställning-

arna fick av tidningarna. Reportagen var många gånger överväldigande, vilket givetvis kittlade 

allmänhetens intresse. Publiktillströmning var mestadels hög. Lärorika föredrag var vanliga i 
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samband med utställningarna, men också på föreningens årsmöten då särskilt sådant som ansågs 

vara viktigt i tiden fördes fram.  

   Medlemsavgiften var fram till andra världskriget inte särskilt hög och var densamma sedan 

grundningen 1916, två kronor. Medlemsantalet 1916 var över hundra, men skulle sjunka till 

cirka 40 på 1920-talet för att ytterligare sjunka till drygt 30 under 1930-talet. Detta styrker tan-

ken på att föreningen och speciellt styrelsen i första hand under dessa två decennier inte gjorde 

allt vad den kunde för att värva nya medlemmar, utan i första hand såg sig som en kärnorganisat-

ion eller, om man så vill, en elitorganisation för att hålla trädgårdsodlingen vid liv. Styrelseleda-

möterna tillhörde också vad man skulle kunna kalla stadens manliga grädda inom olika områden, 

män som man i första hand inte tänker på med en trädgårdsspade i hand och grävande i någon 

rabatt, men som hade ett stort och betydelsefullt kontaktnät som kunde användas för att få saker 

gjorda. 

   Drivande kraft i styrelsen var dess ordförande Johan Bååth, som oförtröttlig drev trädgårdsfrå-

gorna framåt. En annan betydelsefull styrelseledamot var Oscar Henrik Landsberg som var 

Helsingborgs stadsträdgårdsmästare mellan åren 1899 och 1938. 

 

Om första världskriget gav liv åt Helsingborgs Trädgårdsförening bidrog det andra till en allvar-

lig kris ‒ om än inte föreningens kollaps. Visserligen kunde läget tyckas vara detsamma som förr 

med avspärrningar, livsmedelsbrist och ransoneringar. Och livsmedelverket och kristidsnämnden 

slog på trumman för bland annat odling, konservering med mera av det som gick att konsumera. 

Men det stora hotet mot verksamheten var de många inkallelserna som även drabbade de som var 

sysselsatta inom livsmedelsbranschen liksom de som verkade som trädgårdsadministratörer. 

Trädgårdsföreningen gick på sparlåga. Ändå hölls några föredrag i folkförsörjningen tecken. 

   Den stora krisen gällde medlemsantalet som 1942 krympt till under 30 för årsbetalande. Till 

dessa kom antalet ständiga medlemmar som var under tio. Vid årsmötet 1943 höjdes medlems-

avgiften två kronor till fyra, men samma årsmöte drog igång en värvningskampanj som dock 

blev ett fiasko då endast fyra nya medlemmar kunde räknas in. Frågan togs upp igen året därpå. 

En styrelseledamot ansåg att propaganda för odling inte längre behövdes, däremot borde man 

satsa på en medlemskampanj värd namnet. En annan tyckte att medlemmarna borde få något för 

avgiften, kanske en trädgårdstidning. 

 

Inget årsmöte hölls 1946, men 1945 och 1947 blev det en viss förnyelse av styrelsen. Nils G 

Enert valdes till ordförande. Även på övriga poster skedde ett par nyval. Inte heller 1950 och 

1952 hölls årsmöten. Enert, som varit med i styrelsen sedan 1916, avgick 1953. Den nye ordfö-

randen satt bara ett år och ersattes 1954 av trädgårdsmästare Melcher Olsson. Därmed hade före-
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ningen fått en ordförande som hade trädgårdsverksamhet som yrke. Året därpå fick styrelsen ett 

arbetsutskott med fem medlemmar där fyra hade trädgårdsanknytning. Utflykter, tävlingar och 

föredrag genomfördes som tidigare och en stipendiefond bildades. Men styrelsens uppgift att 

förnya föreningens verksamheter gick dock trögt. Under 1960-talet skedde emellertid en upp-

ryckning och förändring av verksamheten. Nyheter var att en valberedning tillsattes, kvinnor 

valdes till styrelseposter även om de till en början var få, de nästan 50 år gamla stadgarna revide-

rades, medlemsavgiften höjdes några gånger, samarbete inleddes med andra trädgårdsföreningar, 

särskilda poster inrättades såsom pressombudsman, utflyktkommissarie, studieledare och före-

ningsarkivarie. Fördelningen av uppgifter till styrelseledamöterna fortsatte under 1970-talet.       

   Vid mitten av 1960-talet var antalet medlemmar i föreningen cirka 50 och tio år senare över 

200. Värvningskampanjer särskilt bland villaägare men också i samband med populära föredrag 

gjorde sitt till för att höja medlemsantalet. Ökningen kommer av att föreningen efterhand hade 

omdanats. Samverkan med andra trädgårdsföreningar inleddes, men även med andra samman-

slutningar som man inte sätter i direkt samband med odling, såsom ABF och Skid- och frilufts-

främjandet. Föreningen anslöt sig till Skånska Trädgårdsföreningen 1966 och blev därmed auto-

matiskt anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård, RST. Genom denna konstruktion fick med-

lemmarna RST:s tidning Hemträdgården. 

   År 1966 hade civilingenjör Arvid Goffeng valts till föreningens ordförande. Därmed hade för-

eningen fått en drivande kraft jämförbar med Johan Bååth. Goffeng kom att inneha posten till 

1979, då han avgick på grund av sjukdom. Under hans ordförandeskap ökade föreningens aktivi-

tet för medlemmarna. Styrelsen tillgodosåg vad medlemmarna i tiden ville ha genom utflykter, 

föredrag, praktiska övningar och tävlingar. Utflykter gjordes till Helsingborgs centrala delar med 

parkvandringar och besök på Fredriksdal, vidare utfärder till stadens omgivningar och till södra 

Sverige, men också till Själland, Västtyskland och Holland. Flera föredrag och praktiska övning-

ar arrangerades. Det blev tydligt att medlemmarna ville använda föreningen som kunskapskälla 

till egna odlingar. Utställningsverksamheten var inte längre så dominerande, som under före-

ningens första årtionden, även om den förekom. Tävlingar i trädgårdsodling minskade också. 

Däremot blev intresset för lotterier med fina växtpriser framträdande. Lotterierna gav också för-

eningen ett tacksamt ekonomiskt överskott.  

    Goffeng och Skånska Trädgårdsföreningen kunde dock inte verka i harmoni. Bakgrunden är 

en smula dold. Redan vid årsmötet i januari 1969 gavs styrelsen rätten att gå ur den Skånska 

Trädgårdsföreningen om det var nödvändigt. Denna fullmakt upprepades vid årsmötet 1970. 

Mellan årsmötena hade Goffeng, som också satt i den skånska föreningens styrelse, anförtrotts 

att skriva om Skånska Trädgårdsföreningens verksamhet i RST:s tidning Hemträdgården. Där 

hade han angripit revisorernas verksamhet, vilket fick dessa att reagera starkt. De ansåg att en 
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förment kritik skulle ha framförts vid årsmötet eller vid styrelsemötena. Revisorerna fick sin 

styrelse med sig. Den ville inte längre ha med Goffeng att göra. Helsingborgsföreningen stod 

dock helt bakom sin ordförande. Söndringen var dock ett faktum. Som antytts är bakgrunden till 

Goffengs agerande något oklar utifrån de befintliga källorna, men revisorernas och den Skånska 

Trädgårdsföreningens syn på Goffengs handlande måste ändå betecknas som rimlig. Han borde 

ha framfört kritiken direkt till den Skånska Trädgårdsföreningen. 

   Goffeng hade också synpunkter på Hemträdgårdens innehåll och redigering, men där verkar 

hans synpunkter ha lösts i bästa samförstånd med tidningens redaktion. 

   Då Arvid Goffeng på grund av sjukdomen lämnade ordförandeskapet 1979 hyllades han samti-

digt som han utnämndes till föreningens hedersordförande.  

 

Under 1900-talets sista kvartsekel och några år in på 2000-talet skedde förändringar dels i drif-

ten, dels i utbudet vid sidan av traditionella erbjudanden till medlemmarna. Styrelsens arbete 

hade ökat. Ett arbetsutskott inrättades inom styrelsen 1980 som skulle förbereda ärendena innan 

beslut fattades. Kvinnorepresentationen i styrelsen var länge blygsam. Först i mitten av 1990-

talet blev den jämnare. I början av 2000-talet dominerades den av kvinnor. Styrelsens arbete blev 

mer krävande. Uppdragen fördelades. Ledamöter som inte sällan var borta från mötena uppma-

nades att ställa sina platser till förfogande. Arbetet medförde också att det blev svårt att fylla 

styrelsen efter avgående ledamöter och trycket på valberedningen ökade.  

   Föreningsbibliotekarie blev en ny post, eftersom medlemmarna ville låna böcker i stället för att 

köpa dem. En annan post blev föreningsarkivariens, som föreningen haft sedan 1970-talet. Före-

ningsarkivet överlämnades 2014 till Helsingborgs Stadsarkiv.   

   Föreningen fick en avläggare 1977 då rhododendronsektionen bildades med en särskild sty-

relse och en liten tilläggsavgift. Sektionens tillkomst hade att göra med kung Gustav VI Adolfs 

donation av Sofiero till Helsingborg. Sektionen fick senare en egen hemvist på Hildings Have, 

efter Hilding Nilssons trädgård vid Vasatorpsvägen, som jämte stuga övertogs av sektionen 

1992. Där hålls varje år aktiviteter i sektionens regi. 

   Föreningen, tillsammans med några andra trädgårdsorganisationer, grundade 2001 Trädgårds-

historiska föreningen. Den var fristående, även om det fanns medlemmar som var med i båda.   

   Under 1900-talet sista årtionden var inflationen hög i Sverige. Lönerna steg, men det gjorde 

även priserna. I föreningen kan detta avläsas i återkommande höjningar av medlemsavgiften. År 

1980 var avgiften 25 kronor, 1991 80, 1995 130 och 1999 230 kronor. År 2004 blev föreningen 

fristående med avgiften 120 kronor. 
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   Även medlemsantalet steg. År 1982 hade föreningen 261 anslutna, 1993 502 och 1996 616 och 

2001 688. Därefter skedde en minskning. År 2003 var 621 medlemmar och 2006 362. En ny 

krissituation för föreningen hade uppstått. 

   Medlemstappet kan till stor del tillskrivas den schism som under 1990-talet och i början av 

2000-talet uppstod mellan HTF och RST. Föreningens ordförande, Rolf Johansson; konstaterade 

i en skrivelse till RST 1995 att hela höjningarna gått till tidningen Hemträdgården. Tidningens 

utgifter sattes ifråga och en genomlysning av dess ekonomi krävdes. RST verkar inte ha svarat 

på skrivelsen, trots påtryckningar.  

   Från och med 1999 beslutade RST att höja årsavgiften från 100 till 180 kronor per medlem. 

Samtidigt skulle medlemmarna få sex nummer av tidningen mot tidigare fyra per år. Även HTF 

höjde avgiften med 20 kronor. Avgörande blev att HTF beslutade om två typer av medlemskap. 

Det ena var en anslutning till RST och HTF som kostade 180 kronor plus avgiften till föreningen 

på 50 kronor, det vill säga 230 kronor. Den andra var en anslutning enbart till föreningen som 

kostade 100 kronor, men då fick medlemmen ingen tidning. RST protesterade mot detta ar-

rangemang och menade att alla medlemmar måste vara anslutna till RST, vilket HTF såg som en 

tvångsanslutning.  

   Årsmötet 2001 röstade för att behålla det delade medlemskapet. Vid ett styrelsemöte 2002 

överläts det till RST att utesluta föreningen om RST inte accepterade det parallella medlemskap-

et. Så skedde också. Från och med 2004 blev HTF fristående.  

   Hemträdgården ersattes i någon mån av Trädgårdsbladet som införts som informationsfolder 

redan i början av 1990-talet. 

   Vid slutet av 1900-talet märktes det att medlemmarna var intresserade av att utnyttja förening-

ens kurser för att få praktiska och teoretiska kunskaper användbara i egna odlingar. Andra aktivi-

teter som slog väl ut var växtbytardagar som sparade medlemmarnas pengar liksom rabatter i 

växtaffärer och plantskolor. Fredriksdal blev platsen för återkommande aktiviteter. Stora Träd-

gårdsfesten på Sofiero, som hålls varje år i augusti, blev ett lyckokast för föreningen eftersom 

den både gav pengar, särskilt från det populära blomsterlotteriet och nya medlemmar. Deltagan-

det i Trädgårdsfesten byggde på frivilliga insatser från flera medlemmar.  

   Föredrag med bilder från utländska trädgårdar i snart sagt hela världen återkom regelbundet, 

liksom utflykter till närområdet, södra Sverige och Danmark samt Europas mönsterträdgårdar. 

Aktiviteterna annonserades i tidningarna, särskilt i Helsingborgs Dagblad, som även gjorde re-

portage om dessa.  

 

Helsingborgs Trädgårdsförenings har de tio senaste åren präglats av återhämtning och reorgani-

sation. Ett bottenrekord nåddes 2007 då endast 315 medlemmar var anslutna. Medlemsantalet 
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ökade sedan långsamt och var vid 2015 års slut 448. Avgiften låg däremot konstant på 120 kro-

nor under flera år, men från och med 2015 höjdes den med 30 kronor till 130 kronor. Styrelsen 

ansträngde sig för att medlemmarna skulle bli fler. Annonsering i Helsingborgs lokalblad blev en 

väg, Trädgårdsbladets utseende och ny logotype en annan och fribiljetter till olika arrangemang 

en tredje.  

   Styrelsen insåg dock snabbt att föreningens inriktning och mål måste genomlysas i en works-

hop. Den ägde rum i september 2008, då föreningens styrka och svagheter nedtecknades liksom 

dess möjligheter, hot och förslag till förbättringar.  

   I januari 2009 gick styrelsen vidare och samlade totalt 19 personer ‒ styrelsen och tidigare le-

damöter ‒ till ett möte där verksamheten skulle diskuteras. Resultaten nedtecknades: Maria för-

samlingssal var att föredra för inomhusaktiviteter, med Stadsbiblioteket som reserv. Lämpliga 

kursledare i närområdet var ett problem eftersom medlemmarnas önskemål blivit speciella. En 

idébank skulle byggas upp där förslagen kunde samlas. Växtmarknader på lämpliga parkerings-

platser skulle anordnas. Styrelseledamöterna skulle gå i bräschen för att öppna sina trädgårdar. 

Programpunkten Öppen trädgård blev med detta införd. Styrelsen skulle försöka få en avvägning 

mellan dagsresor, som efterlysts och längre resor. Filmkvällar kunde bli en ny aktivitet. Med-

lemmarna skulle engageras mera och ingå i olika arbetsgrupper i de ämnen som intresserade 

dem, även sådana som hade en administrativ prägel. Arbetsgrupperna kom till stånd och utveck-

lades till en styrka för föreningen, då den fick hängivna medarbetare. 

   Styrelsen arbetade med att dels öka inkomsterna, dels att minska utgifterna. Presentkort bör-

jade användas 2010 och deltagandet i Stora trädgårdsfesten på Sofiero blev viktig eftersom den 

gav möjlighet att träffa besökare och ge gratis rådgivning av experter, propagera för medlemskap 

och sälja lotter med fina växtpriser. De årliga aktiviteterna upprepades, men med olika infalls-

vinklar. De har exemplifierats under perioden 2013/2014. 

   Utgifterna minskades genom att föreningen gick ur Trädgårdshistoriska föreningen. Intresset 

saknades hos medlemmarna. Abonnemanget i Enirokatalogens Gula sidor sades upp 2010. Där-

emot lade styrelsen stor vikt vid den egna hemsidan, som fått ett ökat besökarantal under senare 

år. En facebooksida kom till 2014. 

   Styrelsen stramade även upp sitt eget arbete, vilket hade betydelse bland annat därför antalet 

motioner från medlemmarna vid årsmötena var lika med noll. Vid några tillfällen kunde årsmötet 

inte välja ordförande. Posten fick därför alterneras bland ledamöterna, men från 2011 har den 

kunnat besättas. En väl fungerande valberedning blev viktig. Styrelsens uppgifter förtecknades i 

detalj i protokollen för att undvika att något hamnade mellan stolarna och kanske förorsakade 

longörer och gny bland medlemmarna. 
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   Betydelsefullast under de senaste åren torde vara att administrationen av föreningens ekono-

miska förvaltning synliggjordes i och med att ett modernt bokföringsprogram infördes. Med 

detta kunde styrelseledamöterna med jämna mellanrum få ekonomiska rapporter som underlag 

för diskussion och analys. Dessutom upprepades i styrelsen flera gånger reglerna för utbetalning-

ar och att en sådan alltid skulle styrkas med kvitto.  
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Kort sammanfattning 
SYFTET MED HELSINGBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING 1916 var att trygga folkförsörj-

ningen genom att odla sådant som gick att äta. Trädgårdarnas skönhetsvärde kom att under mel-

lankrigstiden bli dominerande. Intresset kom att främst att hållas igång genom utställningar. Un-

der andra världskriget låg driften i stort nere och det fanns en tröghet i nystarten efter kriget. 

Först under 1960-talet kom verksamheten igång på allvar genom nysatsningar på utflykter, före-

drag, praktiska övningar och tävlingar. Det blev medlemmarnas önskningar som avgjorde vad 

som skulle erbjudas och så kom det att fortsätta även om tidpunkten naturligtvis förändrade ut-

budet. Medlemsantalet de första 50 åren var lågt, men ökade från 1960-talet för att nå en topp i 

början av 2000-talet, för att därefter minska drastiskt. Vid 100-årsjubileet har dock en återhämt-

ning ägt rum. 

   Styrelsens ledamöter tillhörde under de första decennierna Helsingborgs ledande män inom 

flera områden. Med tiden förändrades detta så att föreningen kom att styras av män som hade 

”trädgård” som yrke. Kvinnorepresentationen var länge påfallande låg, men könsfördelningen 

utjämnades under 1990-talet. Efter millenniumskiftet är kvinnodominansen iögonfallande. Arbe-

tet i styrelsen har ökat väsentligt under senare år, så mycket att uppdragen har måst förtecknas 

och fördelas. Även medlemmar utanför styrelsen hjälper numera till med olika sysslor.   

   Under de 100 åren är det några personer som särskilt sticker ut, föreningens grundare borgmäs-

tare Johan Bååth, som var ordförande i nästan 30 år, och civilingenjör Arvid Goffeng som ver-

kade på samma post under 1960- och 1970-talen. Men det finns andra styrelseledamöter som 

betytt mycket. En styrka har varit att de flesta av Helsingborgs stadsträdgårdsmästare under de 

100 åren tillhört styrelsen. Under de senaste tio åren vore det fel att framhålla någon särskild, 

men jämförbart med de två männen är det kollektiva ledarskap som utövats och utövas av styrel-

sen gemensamt. 

   Som alla äldre organisationer har också Helsingborgs Trädgårdsförening haft strider och kriser. 

Striderna har gällt förhållandet till andra trädgårdsorganisationer. Kriserna har uppstått på grund 

av den begränsade verksamheten under andra världskriget och trögheten att komma igång däref-

ter samt vid det stora medlemstappet i början av 2000-talets första decennium. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Stadgar för Hälsingborgs Trädgårdsförening, antagna den 17 november 1916 

§ 1. 

Föreningen, som utgör en sammanslutning mellan för trädgårdsodling intresserade personer i 

Hälsingborg, har till ändamål att främja trädgårdsodlingens utveckling inom staden, att framkalla 

håg och intresse för trädgårdsskötsel i allmänhet med allt vad därtillhörer och särskilt befordra 

den s.k. koloniträdgårdsrörelsen, att genom tillhandhållande av lämpliga instruktörer samt genom 

råd och anvisningar i övrigt ävensom medelst anordnande av utställningar och prisbedömningar 

söka få fram bästa möjliga resultat av trädgårdsanläggningarna och arbeta för att trädgårdarnas 

alster på bästa sätt tillvaratagas samt att på lämpligaste sätt verka för att genom planteringar, 

balkongsträdgårdsanläggningar och andra dylika åtgärder prydnads- och skönhetsintressena ur 

hortikultursynpunkt bliva vederbörligen tillgodosedda.  

 

§ 2. 

Föreningens verksamhet ledes av en styrelse med säte i staden Hälsingborg, vilken styrelse skall 

bestå av 9 å ordinarie årssammanträde varje år valda ledamöter jämte 3 suppleanter. Styrelsen 

utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är besluts-

mässig då 4 ledamöter äro närvarande, därest dessa äro om beslutet ense. 

 

§ 3.  

Medlem erlägger en inträdesavgift av 3 kronor och en årsavgift av 2 kronor. Ständig medlem 

betalar en avgift av minst 50 kronor en gång för alla. 

 

§ 4. 

Ordinarie sammanträde äger rum i Hälsingborg före maj månads utgång varje år. 

   Vid detta sammanträde förekommer bland annat: 

1:o) Granskning av revisorernas berättelse för föregående kalenderår; 

2:o) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen; 

3:o) Val av ny styrelse för tiden till nästa ordinarie årssammanträde; 

4:0) Val av revisorer. 

 

§ 5. 
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Extra sammanträde må av styrelsen utlysas då omständigheterna därtill föranleda, eller då minst 

10 av föreningens ledamöter för uppgivet ändamål sådant hos styrelsen påkalla. 

   Till alla sammanträden utfärdar styrelsen i god tid förut kallelse innehållande uppgift å de 

ärenden, som vid sammanträdet skola till behandling förekomma, antingen genom annons i 

minst 2 av stadens tidningar eller ock genom personliga meddelanden till föreningens medlem-

mar. 

 

§ 6. 

Beslut avseende ändring av dessa stadgar vare ej giltigt, med mindre det biträtts av minst 2/3 av 

de vi sammanträdet närvarande, och dessa tillika utgöra minst hälften av föreningens hela med-

lemstal.  

 

Bilaga 2 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 1957 

Styrelse 

Trädgårdsmästare Melcher Olsson, ordförande (vald av årsmötet) 

Stadsträdgårdsmästare Arvid Bengtsson, vice ordförande 

Hortonom Carl-Rune Andersson, sekreterare (nyval) 

Trädgårdsmästare Åke Andersson, kassör (nyval) 

Lektor Hervid Vallin, ledamot 

Direktör Ingvar Jakobsson, ledamot 

Direktör Bror Engkvist, ledamot 

Handelsträdgårdsmästare K E Pettersson, ledamot 

Trädgårdsmästare Nils Hedström, ledamot 

 

Suppleanter 

Trädgårdsarkitekt Sven I Andersson (nyval) 

Trädgårdsmästare Aron Svensson (nyval) 

Trädgårdsmästare Nils Hedström (nyval) 

 

Revisorer 

Kyrkogårdsföreståndare Gösta Malmqvist 

Fruktodlare Claes Kristiansson 

Anläggningsträdgårdsmästare Ingvar Rundberg, revisorssuppleant (nyval) 
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Bilaga 3 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 1971  

Styrelse 

Civilingenjör Arvid Goffeng, ordförande 

Tjänsteman Allan Ahrenfalk, vice ordförande 

Hortonom Ingrid Jönsson, protokollssekreterare 

Landskapsarkitekt Lars Wikström, korresponderande sekreterare (nyval) 

Trädgårdsanläggare Åke Andersson, kassör 

Trädgårdsingenjör Ingegärd Larsson, vice kassör 

Trädgårdsmästare Sten-Ove Lennvall, studieledare och vice sekreterare 

Plantskoleägare Carl-Erik Olsson, utflyktskommissarie och klubbmästare 

Fil.lic. Helmut Merker, kontaktman med Botaniska föreningen 

Trädgårdsingenjör Hans-Otto Tengrud, arkivarie (nyval) 

 

Suppleanter 

Snickare Hilding Nilsson 

Herr Lennart Bryngelsson (nyval) 

 

Revisorer 

Kyrkogårdsföreståndare Gösta Malmqvist 

Anläggningsträdgårdsmästare Nils Ingvar Rundberg 

Fru Ruth Jönsson 

Herr Oscar Nilsson 

 

Valberedning 

Anläggningsträdgårdsmästare Nils Ingvar Rundberg 

Herr Johan Jönsson 

Herr Einar Persson (nyval) 
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Bilaga 4 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 1986 

Styrelse 

Allan Ahrenfalk (ordförande) 

Rune Bengtsson (vice ordförande) 

Olof Törnblom (sekreterare) 

Ulla Johansson (vice sekreterare) 

Åke Andersson (kassör) 

Åke Josefsson (vice kassör) 

Sten-Ove Lennwall (ledamot) 

Helmut Merker (ledamot) 

Carl-Erik Olsson (ledamot) 

Bruno Östholm (ledamot) 

Gunnel Fajersson (suppleant) 

Birthe Brinch-Lundman (suppleant) 

 

Arbetsutskott 

Allan Ahrenfalk, Åke Andersson, Sten-Ove Lennwall och Åke Josefsson. Vid behov adjungeras 

Olov Törnblom. 

 

Utställningsutskott 

Åke Andersson och Sten-Ove Lennwall. 

 

Kontaktpersoner 

med Riksförbundet Svensk Trädgård, Åke Andersson 

med Rhododendronsektion, Bengt Hansson 

 

Utflyktskommissarie 

Carl-Erik Olsson 

 

Klubbmästare 

Carl-Erik Olsson och Ulla Johansson 

 

Arkivarie 

Åke Andersson 
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Revisorer 

John Andersson och Kjell Nordström 

 

Revisorssuppleanter 

Ragnhild Åkerman-Stenholt och Jonny Ekstrand 

 

Valberedning 

Sten-Ove Lennwall, John Andersson och Olle Gustavsson 

 

Bilaga 5 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 1996 

Styrelse 

Ordförande Rolf Johansson 

Vice ordförande Ole Andersson 

Sekreterare och bibliotekarie Eva Ericson 

Kassör Anna Lena Persson 

Klubbmästare och utflykter Inga Bergfeldt 

Vice kassör Ann-Margret Kåse 

Ledamot Harald Beckman  

Ledamot Sten Eriksson 

Vice sekreterare Jard Ögren 

 

Suppleanter 

Birthe Brinch Helgertz 

Rolf Sjöstrand 

 

Revisorer 

Siv Henfalk och Bruno Östholm med Rune Nilsson och Bertil Tobiasson som suppleanter 

 

Valberedning 

Ann-Margret Kåse, Bruno Östholm och Rune Bengtsson med Åke Josefsson som suppleant 
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Bilaga 6 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 2006 

Styrelse 

Ordförande Lotta Friberg 

Vice ordförande Thomas Andersson 

Sekreterare Janet Kvist 

Vice sekreterare Eva Ericson 

Kassör Eva-Lena Wikström 

Vice kassör Inger Brandin Ingelstam 

Ordinarie ledamöter Rolf Johansson och Kerstin Stoltz 

 

Suppleanter 

Margit Johansson   

Birthe Brinch Helgertz 

 

Representant för rhododendronsektionen  

Ninna Lindblad 

 

Revisorer 

Siv Henfalk och Kjell Nordström med Tommy Hansson och Monica Johnsson som suppleanter. 

 

Valberedning 

Thomas Andersson, Ann-Margret Kåse och Maj-Britt Närvik med Berit Herlestam som supple-

ant. 
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Bilaga 7 

Trädgårdsföreningens styrelse, vald 2016   

 

Ordförande Lotta Friberg  

Vice ordförande  Inger Brandin Ingelstam 

Kassör   Inger Wittfjord 

Vice kassör   Benkt Abelin, suppleant 

Sekreterare  Maria Winberg Nordström 

Vice sekreterare Janet Fredrixon 

Ordinarie ledamot Gunnel Fajersson 

Camilla Sandén   

Kerstin Stoltz 

  Ninna Lindblad 

Suppleant  Ann Richardsson 

 

Representant från 

Rhododendronsektionen Ingo Renz 

 

 

Bilaga 8 

Stadgar för Helsingborgs Trädgårdsförening, gällande 2016 

 

§ 1 Ändamål 

Helsingborgs Trädgårdsförenings ändamål är: 

att allmänt verka för trädgårdsodling och hortikultur med Helsingborg och dess omnejd som 

verksamhetsområde. 

att stimulera medlemmarnas intresse för och berika kunskaperna om odling av prydnadsväxter i 

hemmet och odling av prydnads- och nyttoväxter i den egna trädgården och på kolonilotten. 

att berika medlemmarnas kunskaper när det gäller trädgårdsanläggning och trädgårdskonst. 

att stimulera medlemmarnas intresse för landskapsvård. 

att värna om skånsk trädgårdstradition. 

att samarbeta med andra föreningar med likartade syften. 
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§ 2 Föreningens säte 

Föreningen har sitt säte i Helsingborg. 

 

§ 3 Föreningens verksamhet 

Föreningen skall huvudsakligen bedriva sin verksamhet genom: 

att anordna sammankomster (möten) med föredrag, demonstrationer, uppvisningar och diskuss-

ioner. 

att anordna utfärder och studieresor till sevärda trädgårdsanläggningar, odlingar och botaniska 

trädgårdar samt naturområden såväl inom som utom landet. 

att anordna kurser rörande odling av prydnads- och nyttoväxter samt om trädgårdsanläggning. 

att premiera föredömliga trädgårdsanläggningar. 

att utdela belöningar för sådana insatser inom trädgårdsodlingen, som ligger inom föreningens 

verksamhetsområde. 

att föreslå stipendiater till den stipendieform, stiftad år 1955, som trädgårdsföreningarna i 

Helsingborg förvaltar. 

att om specialintresse föreligger, stödja eventuell sektionsbildning. 

 

§ 4 Medlemskap 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av varje trädgårds- eller naturintresserad person. 

 

§ 5 Hedersledamot 

Föreningen kan till hedersledamot utse person inom eller utom föreningen, vilken i särskilt hög 

grad verkar för föreningen eller för trädgårdsodlingens förkovran. Förslag till val av hedersleda-

mot skall göras hos styrelsen, som efter beredning föreslår Årsmötet kallande av vederbörande 

till hedersledamot. 

 

§ 6 Årsavgift 

Årsavgiften, med ett års framförhållning, bestämmes av årsmötet för ett år i taget. 

 

§ 7 Styrelse 

Föreningens angelägenhet handhavas av en styrelse, som skall bestå av en ordförande, plus åtta 

ledamöter samt två suppleanter, samtliga valda av årsmötet.  Ordföranden och styrelsesupplean-

terna utses för en tid av ett år, ordinarie ledamöterna för en tid av två år, så ordnat att hälften är i 

tur att avgå varje år. På samtliga förtroendeposter kan återval ske. En av varje eventuell sektions-

styrelse utsedd person skall vara adjungerad med yttrandefrihet men utan rösträtt. 
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Styrelsen utser inom sig varje år på första styrelsesammanträdet efter årsmötet vice ordförande, 

sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och utflyktskommissarie.  

Suppleanterna kallas till varje sammanträde, där de äger deltaga i överläggningarna men ej i be-

slut i annat fall än som ersättare för ordinarie ledamot. 

Styrelse är beslutsmässig när minst fem ledamöter är närvarande.  

Vid omröstning med lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. 

 

§ 8 Arbetsutskott 

Styrelsens ordförande, sekreterare och kassör bildar tillsammans ett arbetsutskott med befogen-

het att verkställa fattade beslut och att besluta i sådana ärenden, som. Icke kan anses påkalla hela 

styrelsens sammankallande. 

Arbetsutskottet skall också förbereda och göra upp förslag till dagordning vid styrelsens sam-

manträden och program för allmänna möten. 

Arbetsutskottet äger att adjungera lämpliga personer. 

 

§ 9 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen åligger: 

att verka för föreningens ändamål och genom olika initiativ och arrangemang bidraga till att den 

på ett tillfredsställande sätt fyller sin uppgift. 

att väl förvalta föreningens tillgångar och tillhörigheter. 

att verkställa de beslut, som fattas av föreningen. 

att till årsmötet framlägga en berättelse över verksamheten under det gångna året. 

att för årsmötet framlägga en översikt av föreningens räkenskaper och ekonomiska ställning. 

Styrelsen sammanträder minst tre gånger årligen. Kallelse till extra sammanträden kan utfördas 

om ordföranden eller om minst hälften av antalet styrelseledamöter så påfordrar. 

 

§ 10 Ordförandens och vise ordförandens uppgifter 

Ordföranden åligger: 

att kalla styrelsen till sammanträden då så erfordras. 

att leda styrelsens och föreningens möten. 

att underteckna alla viktiga utgående skrivelser. 

att justera styrelsens protokoll.  

att övervaka att alla beslut verkställes. 

att utåt representera föreningen. 

Vice ordföranden skall vid förfall av ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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§ 11 Sekreterarens uppgifter 

Sekreteraren åligger: 

att omhänderta och vårda föreningens handlingar, bibliotek och arkivmaterial. 

att noggrant föra protokoll vid styrelse- och föreningssammanträden. 

att sköta föreningens korrespondens samt registrera ingående och utgående skrivelser. 

att lämna kassören protokollsutdrag av de beslut som fattas i ekonomiska frågor. 

att före årsmötet utarbeta förslag till verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret. 

 

§ 12 Kassörens uppgifter 

Kassören åligger: 

att föra räkenskaper i enlighet med styrelsens och revisorernas direktiv. Räkenskaperna föres per 

kalenderns. I regel bör det finnas stöd för utbetalningarna i protokoll. 

att inkassera föreningens och eventuella sektioners medlemsavgifter. 

att överföra eventuella sektionernas avgifter på deras postgirokonton samt överlämna förteck-

ningar över betalda medlemsavgifter. 

att föra förteckning över föreningens medlemmar. 

att varje år avsluta räkenskaperna med ett bokslut, vilket efter föreläggande för styrelsen, skall 

överlämnas till revisorerna för granskning senast 14 dagar före årsmötet. 

att varje år upprätta förslag till budget för kommande år. Budgetförslaget skall lämnas till arbets-

utskottet och styrelsen för granskning innan det framlägges för årsmötet. 

 

§ 13 Revisorer 

För granskning av föreningens räkenskaper utses på årsmötet varje år två revisorer samt en per-

sonlig suppleant för var och en av dem. Avgående revisorer kan återväljas. 

Revisorerna åligger: 

att efter årets bokslut granska räkenskaperna och upprätta revisionsberättelse. 

att vid andra tillfällen granska räkenskaperna om så anses påkallat. 

 

§ 14 Valberedningen 

Valberedningen består av en ordförande, två ledamöter och en suppleant valda vid årsmötet för 

en tid av ett år. 

Till ordförande väljes medlem av styrelsen som ej är i tur att avgå vid det möte valberedningens 

förslag är avsett för. 

Övriga ledamöter väljes utanför styrelsen. 
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§ 15 Årsmöte 

Årsmöte ska hållas varje år före den 15 februari. 

Kallelse med dagordning skall vara utsänd senast 8 dagar före mötet.  

Följande dagordning skall förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande för mötet. 

2. Val av sekreterare för huvudföreningens protokoll och en för varje sektions protokoll. 

3. Val av två personer, som jämte mötets ordförande skall justera samtliga protokoll och som 

tillika skall vara rösträknare vid eventuell votering. 

4. Fråga om godkännande av kallelserna och dagordningarna. 

5. Sektionernas årsmötesförhandlingar. 

6. Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse.  

7. Räkenskaperna och föreningens ekonomiska ställning. 

8. Revisionsberättelse. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Budget. 

11. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år. 

12. Av enskild medlem väckt förslag. 

13. Förslag som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 

14. Val av funktionärerna i huvudstyrelsen. 

a. Val av ordförande 

b. Val av styrelseledamöter 

c. Val av styrelsesuppleanter 

d. Val av revisorer 

e. Val av revisorssuppleanter 

f. Val av ledamöter i valberedningen 

g. Val av suppleant i valberedningen 

15. Rapporter, bl a beträffande stipendiefonden 

16. Övrigt 

 

§ 16 Motion av enskild medlem 

Medlem av föreningen kan avge motion för årsmötet. För att kunna behandlas skall den dock 

vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före mötesdagen. 
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§ 17 Stadgeändring 

Beslut om stadgeenlig kan endast fattas med minst 2/3 majoritet av de röstande på två på 

varandra följande föreningsrörelse, varav det ena skall vara årsmötet. 

 

§ 18 Föreningens upplösning 

Beslut om upplösning av Helsingborgs Trädgårdsförening kan endast fattas enligt vad som stad-

gats för stadgeändring i paragraf 17. Vid föreningens upphörande skall tillgångarna disponeras 

enligt densitet sittande styrelsens beslut, dock med villkor att tillgångarna går till ändamål i 

Helsingborg översvämmande med föreningens anda.        

 

Dessa omarbetade stadgar slutligt godkända mars 2005. 

 

Bilaga 9 

Helsingborgs Trädgårdsförenings ordförande under 100 år 

1916-1945 Johan Bååth 

1945-1953 Nils G Enert 

1953-1954 Hervid Wallin 

1954-1961 Melcher Olsson 

1961-1962 Arvid Bengtsson 

1962-1963 Hans Jespersson 

1963-1966 Aron Kvist 

1966-1979 Arvid Goffeng 

1980-1984 Åke Andersson 

1984-1987 Allan Ahrenfalk 

1987-1991 Rune Bengtsson  

1991-2001, 2003-2004 Rolf Johansson 

2001-2002 Elisabeth Svalin 

2002-2003 Christin Nilsson 

2004-2007 Lotta Friberg 

2007-2008 Ingen ordförande vald 

2008-2009 Katarina Trohammar 

2009-2011 Ingen ordförande vald 

2011- Lotta Friberg 
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