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Pildammsparken 1914–2014
Författaren och journalisten Ulla Hårdes nya bok är en hyllning till en älskad park. Här har 
generationer av malmöbor promenerat i skuggan av de mäktiga träden, åkt kälke nedför 
”Himlabacken” eller tagit en kopp kaffe på Olgas Kafé.

Boken Pildammsparken tar avstamp i Baltiska utställningen, då kronprinsessan Margareta 
skapade den ståtliga Blomstergatan, och följer därefter den stundtals mödosamma utvecklingen 
mot en modern skogspark i klassisk barockstil, utformad av Malmös legendariske förste 
stadsingenjör Erik Bülow-Hübe. Huvuddelen av parken anlades under åren 1924–1928 som 
ett jättelikt nödhjälpsarbete under ledning av stadsträdgårdsmästare Birger Myllenberg. Det 
var tungt, slitigt, lerigt och dant. Emellanåt tog pengarna slut och då låg arbetet nere, men väl 
färdigställd blev parken en monumental skapelse med djärva geometriska grepp och befäste 
Malmös ställning som ”Parkernas stad”.

”Pildammsparken är ett mästerverk, ett av de få stora verken inom trädgårdskonsten 
i Skandinavien”, konstaterade Steen Eiler Rasmussen, professor i byggnadskonst vid 
Kunstakademiet i Köpenhamn (1955–1973).

Genom historiska tillbakablickar och intervjuer sätts Pildammsparken även in i ett socialt 
sammanhang. Här avslöjas hemliga minnen och personliga upplevelser från parkens olika 
tidsepoker – alltifrån 1940-talets mammor, som snällt satt och stickade vinterkoftor vid 
sandlådan, till 1970-talets folkfester då kommungubbarna skickade ut särskilda spejare för att se 
vad proggarna egentligen hade för sig …

Utöver ett rikt historiskt bildmaterial innehåller boken 
nytagna bilder av fotografen Martine Castoriano med 
flera.
 
För mer information, för att komma i kontakt med 
författaren eller för att beställa pressex kontakta 
Hanna Johansson, hanna.johansson@arenabok.se eller 
040-10 92 50.
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