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tRoLLKARLEN

Ferdinand Boberg, Baltiska utställningens arkitekt. På bilden från 1903 befinner han sig på toppen av sin karriär på väg att 
förverkliga den konstindustriella utställningen i Stockholm 1909. 

Här kan fantasien rasa så vilt den 
vill, man kan forma det hela som vax 
i sina händer, och allt lystrar till en 
minsta önskan …

Ferdinand Boberg, arkitekt
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an höjde sitt trollspö och svisch så skapades ”den vita 
drömmen” i Malmö. Ferdinand Boberg var den självskrivna 
arkitekten för den mest storslagna festen i stadens historia: 

Baltiska utställningen 1914. En suverän prestation, ett trolleritrick där 
sagolika palats krönta med kupoler, tinnar och torn växte upp ur åkern 
tillsammans med vitputsade trappstegsgavlar och moderna industri-
tempel. Bakom den fantasifulla formglädjen doldes byggkonstruktioner 
av trä, med uppspänd väv som illusoriskt fasadmaterial. En skicklig 
”kulissarkitektur” med andra ord. Den tog tre år att bygga.

Platsen för den baltiska manifestationen var den blivande Pil-
dammsparken.

Det var där Ferdinand Boberg skapade Margaretapaviljongen – den 
kungliga paviljongen under utställningen – med den pampiga bloms-
tergatan och omgivande trädgårdar. Vid tiden för utställningen bestod 
området av en stor, öppen yta med två invallade dammar, ett gammalt 
vattenverk och ett vattentorn från 1904 omgivet av träd och buskar. 
Kring dammarna avtecknade sig siluetterna av enstaka pilar. Utställ-
ningen begränsades av järnvägen mellan Malmö och Ystad, koloniom-
rådet, Roskildevägen och John Ericssons väg (dåvarande Farmvägen). 
Mot diset i söder avtecknade sig gårdarna Anneberg, Johnstorp, Nytorp 
och Lorensborg som små kullar i det vidsträckta jordbrukslandskapet. 

Ferdinand Boberg såg utställningsområdet som en utmaning i hans 
anda. ”Det är härligt att skapa ett festligt intryck för tusentals män-
niskor, och även om byggnaderna blott stå en sommar, ett vackert 
minne blir ändå kvar”, konstaterade han i en intervju. Han framhöll 
också att byggnaderna till en kortlivad utställning ställde samma krav 
som de mer beständiga byggnadsverken, men med den skillnaden att 
man kunde leka friare med dimensioner och utformning när det gällde 
utställningsarkitekturen. ”Här kan fantasien rasa så vilt den vill, man 
kan forma det hela som vax i sina händer, och allt lystrar till en minsta 
önskan … En utställning bör vara som en festlig dröm – för byggmästa-
ren och publiken.”  

H
Den festliga invigningen av 
Baltiska utställningen den 15 
maj 1914.

Nästa uppslag:
Baltiska utställningen. 
Mästerlig perspektivteck-
ning av den tjeckiskfödde 
konstnären Franz Sedivý 
(1864–1945). Hans föräldrar 
utvandrade till Sverige, men 
själv bosatte hans sig på 
Frederiksberg i Köpenhamn.

Uppslaget därefter:
Den pampiga centralgår-
den, sedd från stora entrén, 
med den kupolförsedda 
kongresshallen omgiven 
av trappgavlade torn samt 
maskinhallens och industri-
hallens originella skärmfasa-
der – varav endast den ena 
kan anas till vänster på bil-
den. Framför kongresshallen 
ses Bobergs tempelliknande 
granitbrunn som står kvar 
på samma plats än idag.
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fter baltiska utställningen skulle staden anlägga Bal-
tiska parken. Den ingick i major Nilssons stora stadsplan från år 
1914, och skulle bli en jättelik skogspark med en samlad yta av 76 

hektar, inklusive dammar, tivoli och plantskola. I den nya parken ingick 
ursprungligen de tre gårdarna Lorensborg, Nytorp och Anneberg 
med stallar, åkrar och allt. Men så blev det inte. Av de stolta planerna 
hann man bara anlägga den lilla dammen längst i norr och den ståtliga 
parterren som sedermera fick heta Galateas hage. Men det var vackert 
tänkt. 

När major Anders Nilsson tillträdde tjänsten som stadsingenjör i 
Malmö 1898, hade han tidigare tjänstgjort vid det Södra Skånska Artil-
leriregementet. Han var ingenjör och militär, och vem kunde ana att 
den strikte majoren med de buskiga mustascherna innerst inne var en 
romantiker? 

Inspirerad av den österrikiske arkitekten Camillo Sitte (1843–1903), 
stoppade Nilsson undan de gamla rutnätsplanerna och började rita 
medeltida, slingrande gator och oregelbundet formade torg. Camillo 
Sitte menade att det moderna stadsbyggandets snörräta planer och ku-
biska byggnadsblock – den haussmanska stadskirurgins esplanadsystem 
– var ett hån mot det förgångnas rikt varierade miljöer. Sitte ville också 
erbjuda alternativ till de europeiska kejsarstädernas överdimensionera-
de boulevarder och pläderade för en anpassning till städernas naturliga 
stråk och formationer. En upplevelserik stad, formad av mänskliga mått 
och behov, var hans mål. 

”En stad måste byggas så att människor känner sig säkra och lyckliga”, 
skrev Camillo Sitte i boken Der Städtebau (Stadsbyggnad) från 1889. 
Boken blev raskt en bestseller. Utgiven i en mängd upplagor, och på 
många olika språk, spreds den över hela världen. Under 1970-talet 
fick den en pånyttfödelse då den blev något av en bibel för den unga, 
svenska arkitektgenerationen. När funktionalismens gigantiska bo-
stadsområden effektivt sopat undan den sista resten av stadsplanering i 
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mänsklig skala, plockade arkitekturstudenterna fram boken av Camillo 
Sitte. Han upplevdes fortfarande som en stridbar och betydelsefull 
debattör. Och påfallande modern.

SväNgDA gAtoR
För major Anders Nilsson blev Camillo Sitte en ledstjärna redan under 
hans första år som stadsplanerare. Nilsson ritade konstfullt arrangerade 
planer med svängda gator som strök förbi slutna stadskvarter mot 
trivsamma torg med kyrkor och offentliga byggnader i oregelbundna 
formationer. Med förtjusning gjorde han en extra krök för gator som 
Friisgatan, S:t Johannesgatan, Simrishamnsgatan och Erik Dahlbergs-
gatan. Friisgatan fick sin böj för att fånga upp sikten mot S:t Johan-
neskyrkans torn. När det var dags för Baltzarsgatans förlängning in i 
kvarteret Ellenbogen, lät han gatan följa en gammal medeltida stads-
gräns. För villorna i nya Bellevue ritade Nilsson romantiskt vindlande 
gator och prickade in små platser som Midgårdstorget och Månplan. 
Det var gröna friytor som gav villaområdet en alldeles speciell karaktär. 
På samma sätt formade han Professorsstaden i Lund. 

Den växande industristaden krävde plats för nya bostadsområden, sko-
lor och arbetsplatser. I Nilssons stadsplaner fanns särskilda ”arbetare-
qvarter” markerade, vilket var ett politiskt-ideologiskt ställningstagande 
utanför hans givna ram som stadsplanerare. För detta fick han utstå en 
hel del kritik, men Nilsson, som inspirerats av en annan tysk teoretiker, 

Josef Stübben (1845–1936), föreslog att denne skulle göra ett expertut-
låtande över planerna. Nilssons utvidgningsplaner omfattade stora om-
råden som bland annat Möllevången, Mellersta Förstaden, Hästhagen, 
Värnhem, delar av Ribersborgsområdet och Bellevue. Josef Stübben 
tackade ja till inbjudan från Malmö och gjorde ett utlåtande vintern 
1914 över den aktuella planen. Betyget var ”förträffligt bearbetat”.

DEN StoRA PLANEN
År 1914 stod Anders Nilsson på toppen av sin karriär. Han hade just 
avslutat arbetet med den jättelika planen där han ritat in Baltiska 
parken som juvelen i den planerade omgivande stadsbebyggelsen. Med 
denna plan skulle han kröna sin visionära verksamhet. Nu gällde det 
bara att anlita en skicklig landskapsarkitekt som kunde fullfölja idéerna 
med parken. Nilsson fick då uppdraget att kontakta den danske träd-
gårdsarkitekten Erik Erstad-Jørgensen (1871–1945). Erstad-Jørgensen 
hade studerat vid Kunstakademiets arkitektskola och arbetat hos 
Edvard Glæsel, Slottsparkens arkitekt. Sedan 1898 var han väl etable-
rad som egen företagare i Köpenhamn med bland annat verk som den 
eleganta buxbomsparterren kring Christian V:s ryttarstaty på Kongens 
Nytorv och parken längs Christianshavns fästningsvallar. 

Under årens lopp hann Erstad-Jørgensen utföra en lång rad bety-
dande parkanläggningar och privata trädgårdar i Danmark. Med boken 
Villahaven (1900) förde han fram den klassicistiska, enkla stilen för 
mindre trädgårdar och tog därmed avstånd från den mer romantiska 
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formerna. Det klassiska gåsfotsmönstret, la patte-d´oie, trevägsklykan, 
som tar avstamp från huvudentrén vid Själlands torg, var exempelvis 
en ofta återkommande detalj i den franska barockträdgården. Gåsfoten 
togs även med förtjusning över av engelsmännen i anläggningar som 
St James´s Park och Hampton Court. Barockens broderiparterrer och 
intrikata mönsterrabatter förvandlades dock till praktiska, släta gräsbe-
vuxna ytor i Bülow-Hübes parkplan.

SoM EN KoMPASSRoS
Med vattentornet som riktpunkt rätade Bülow-Hübe upp sin företrä-
dare Erstad-Jørgensens perspektiv i strikta väderstreck. Från vattentor-
net drog han ut en rak linje mot väster, tvärs över den stora dammen 
och den lilla ön och poppeludden, för att sedan låta den forsa vidare 
genom en tätplanterad bokskog med en jättelik rund festplats i mitten. 
Via festplatsen, sedermera kallad Tallriken, fortsatte siktstråket ut mot 
det intilliggande, planerade bostadsområdet via en nedsänkt, trädkan-
tad gräsmatta som döptes till Bobergsängen. Därifrån fortsatte sikten 
så långt ögat nådde. Numera bryts dock siktsträckan av en tvärgående 
bokhäck vid Bobergsängens bortre del. Lite synd, eftersom flanörerna 
missar den ståtliga entrén när de närmar sig parken från John Ericssons 
väg på andra sidan av häcken. I sin analys av Bülow-Hübes parkplan 
har författaren och konsthistorikern Per-Jan Pehrsson fyndigt karaktäri-
serat Tallriken som en jättelik kompassros.

Från Roskildevägen och Själlands torg, som alltså var parkens huvud-

entré, ritade Bülow-Hübe in trevägsklykan – där den mittersta delen 
förde rakt upp mot stora dammen, poppeludden och Margaretapavil-
jongens blomstergata. De andra två stråken drogs mot Galateas hage 
till vänster och Tallriken till höger. Den suveräna sikten mot Tallriken 
från Själlands torg avslutades i en brant kälkbacke som i folkmun 
snabbt döptes till Himlabacken. Tallriken korsades av ännu ett stråk 
från Roskildevägen som ledde rakt in i bokskogen och vidare över 
Baltiska vägen mot en öppen amfiteater – en friluftsteater – i parkens 
sydliga del. Parkens huvudentré markerades av två halvcirkelformade 
platser.

Från Margaretapaviljongen och blomstergatan gick en osynlig linje i 
nord-sydlig riktning mot parkens entré i norr – det vill säga hörnet av 
Roskildevägen och Carl Gustafs väg. Bülow-Hübe hade tänkt på allt. 
Tallrikens yta motsvarade exempelvis Baltiska utställningens storslagna 
centralgård där alla paviljongerna hade legat. Det blev en generös 
festplats för malmöborna. Erstad-Jørgensens planerade restaurang vid 
stora dammens norrsida, flyttades till den betydligt elegantare pop-
peludden. Där, mitt i siktsträckan mot vattentornet, gav Bülow-Hübe 
restaurangen formen av ett grekiskt tempel. En utmärkt idé, som än 
idag väntar på att förverkligas.

KäRLEKSgÅNgEN
För att parkens besökare skulle kunna njuta av bokskogens inre delar 
lät han anlägga en slingrande gång – den så kallade kärleksgången – 
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DEMoNREgISSöREN 

Väggarna i trädgårdsrummet, de höjd-
givande elementen, är och förblir träd 
och buskar. Det är med detta material 
man måste lära sig att arbeta.

En grön trädgård av Erik Bülow-Hübe 
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ed erik bülow-hübe kom funktionalismen till staden. 
Han öppnade de slutna kvarteren, ställde husen på tvären 
och släppte in sol, ljus och luft. Med säker hand rätade 

han ut de romantiska linjerna som hans företrädare hade snirklat till i 
Pildammsparken och skapade en monumental barockpark med mäk-
tig massverkan och långa perspektiv. Parken speglar en brytningstid i 
svensk parkarkitektur – från den engelska landskapsparkens fria former 
till klassicismens strama geometri och funktionalismens förenkling. Pil-
dammsparken blev ett mästerverk. Bülow-Hübe myntade stolt begrep-
pet ”Malmö – parkernas stad”. 

Erik Bülow-Hübe var en dynamisk man, något av en demonregissör. 
Under sina 25 år som förste stadsingenjör (1921–1946) utformade han 
165 stadsplaner. Hans verk bars fram av ett starkt socialt engagemang 
format av stadsmänniskans behov av friluftsliv och avkoppling. Inspi-
rationen till Pildammsparken kom från förkrigstidens moderna tyska 
stadsparker där antikens hippodromer och amfiteatrar fått bilda möns-
ter. Ett närliggande exempel var den stora stadsparken i Hamburg från 
1909 – en modern sportpark som på nybarockt manér genomkorsades 
av en siktsträcka med ett vattentorn som utgångspunkt.

 Den gröna staden var hans signum. Erik Bülow-Hübe hade läst Ca-
millo Sittes banbrytande bok Der Städtebau (1889) och fått en personlig 
dedikation på ett särtryck av Sittes artikel om storstadsgrönska 1901. 
Liksom Sitte visade han stor respekt för kulturhistoriska värden i stadens 
befintliga växtlighet, som han också livfullt beskrev i artiklar och föredrag.

Bülow-Hübe värnade om vartenda träd – särskilt de gamla ståtliga 
exemplaren som lämnats kvar efter äldre bebyggelse och gamla gårds-
miljöer. De var speciellt värdefulla som topografiska riktmärken, me-
nade han – de syntes lång väg, ofta ovan bebyggelsen, som en välkom-
nande gestalt i ett annars kalt och blåsigt gathörn. De uppvuxna träden 
var en viktig del av stadens kulturmiljö. 

Det finns fortfarande många fina exempel på träd och miljöer som räd-
dats åt eftervärlden av Bülow-Hübe. Vid Stadsteatern, Fersens väg och 
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et är mitten av september, sensommarsolen är het och det 
är minst tjugofem grader varmt. Kronprinsessan Margaretas 
blomstergata glöder. Som i en orientalisk matta från Tusen och 

en natt lyfter mustigt svartröda dahlior ur varpen av växter tillsammans 
med mörkröd gladiolus och rödrosa liljor. I den varma färgskalan över-
raskar höga spiror av djupblå riddarsporrar och gyllengula fackelliljor 
matchade av eldig montbretia och lysande röd kornvallmo. I förgrun-
den virvlar hundratals vita små fjärilsliknande blomhuvuden av Gaura 
lindheimeri tillsammans med den intensivt ljusblå jungfrun i det gröna. 

Färgprakten får besökarna att förtjust stanna upp och sticka näsan 
i rabatten. En dam med en liten terrier i släptåg undrar vad den där 
röda dahlian med de bronsfärgade bladen heter. Jo, det är ’Bishop of 
Llandaff’, får hon veta. Lite längre bort hittar hon en svartröd, mus-
tig skönhet som kallas ’Arabian night’ och bland fjärilsblommorna får 
hon syn på en liten salvia som heter ’Red Sensation’. Nöjd med svaren 
strosar hon vidare och Torun Jorde, som rensar ogräs vid rötterna hos 
den röda biskopen, slänger skräpet diskret i en korg. Vi befinner oss 
på gränsen mot lite svalare tider, men än så länge kan de frostkänsliga 
dahliorna gona sig i solen. Torun säger att dahliorna håller ställning-
arna väl. Växterna ser ut att trivas tillsammans.

Att anlägga ett snirkligt mönster i en hundra meter lång rabatt som 
är fem meter bred i två längder, är som att lägga pussel. För Torun 
Jorde, hortonom och förman för Kommuntekniks arbetsstyrka i Pil-
dammsparken, är det en utmaning. Kommer alla växterna att klara sig? 
Uppstår det hål i rabatten får hon fylla på med något från växthusen i 
Slottsparken. 

Att plantera perenner, växter som återkommer år efter år, är en klok 
satsning. Sommarblommorna utgör stommen i rabatten, perennerna 
är ett komplement som blommar under olika delar av växtsäsongen. 
Torun Jorde fyller även på med växter som dahlior och gladiolus, som 
kräver förgroning och särskild hantering. Det gäller att noga hålla reda 
på de olika blomningsperioderna så att rabatten ser fyllig och vacker ut 
under hela säsongen.

D



196 197

Härom året drabbades perennanläggningarna i parken av barfrost; 
den lilla blåvioletta stenkyndeln dog, den tuffa pipörten försvann och i 
de ihållande regnen ruttnade den aromatiska artemisian, en släkting till 
malörten. Torun Jorde gräver upp och planterar om tillsammans med 
sina medarbetare. Hon ingår i den så kallade perenngruppen, en speci-
alstyrka med särskild kompetens för att utveckla de perenna plantering-
arna i Malmö. För rabatternas form och innehåll svarar Karin Sjölin, 
landskapsarkitekt på Gatukontoret, och John Taylor, trädgårdsmästare 
på Slottsträdgården och ansvarig för stadens sommarplanteringar. 
Torun Jorde är verkställande förman med hela Malmö som sitt arbets-
område. Blomstergatan i Pildammsparken hör till favoriterna.

När hösten kommer och rabatterna rensats på årets växter, ritas mönst-
ren för nästa års blomstergata upp direkt på den nakna jorden. Med 
utgångspunkt från Sjölins och Taylors ritningar, sprayar Torun och 
hennes kolleger fram eleganta mönster i myllan och lägger vårens lökar 
i stora högar. Efter den orientaliska mattan tar impressionisterna över 
med Monet som lyrisk förgrundsgestalt. Rabatterna får formen av en 
tavla i lätta pastellfärger; drömska näckrosor i vitt och rosa, skimrande 
blågrönt vatten och svepande grenar av gulgrön pil.

I vårens rabatter dominerar färgstarka lökväxter av olika slag; först 
blommar mängder av små illgula påskliljor, mörkblå scilla och blå pärl-
hyacinter. Innan de vissnat kommer drivor med röda och gula tulpaner, 

knallrosa hyacinter, vita narcisser, gula kejsarkronor och höga spiror 
av blå Camassia, en hyacintsläkting. Torun Jorde väntar med spänning 
på resultatet. ”Det är alltid lika roligt att se hur växterna utvecklas, om 
färgerna stämmer och det blir den där mäktiga upplevelsen som vi hop-
pas på.”

Torun Jorde har under årens lopp hunnit bygga upp en rejäl kun-
skapsbank. Vissa växter är tåligare än andra. Ett tag fick den pålitliga, 
skuggtåliga flocknävan fungera som marktäckare överallt – även i torra, 
soliga områden. Det var inte särskilt lyckat. Flocknävan är fantastisk i 
skugga, men behöver vatten för att överleva i solen.

Snart är det dags att gräva upp rabatterna i Galateas hage och plantera 
nytt vid vattentrappan i sluttningen bakom stora dammen, ned mot 
Baltiska vägen. Och så väntar Astilberabatten vid lilla dammen och de 
nya vattenväxterna som ska ge de tätsnaggade slänterna mot dammen 
nytt liv. Det blir en kamp mot gässen, som äter upp allt som kommer i 
deras väg, och dammens fiskar, som älskar näckrosor.

Men Torun Jorde och hennes kolleger tänker lura dem. De börjar 
med att bura in de nya planteringarna tills de har vuxit sig starka. Se-
dan får man se.




