
Foto från vänster: Rosenfest i juli månad när rosorna är som vackrast. Foto från höger: Guidning i parken.

4. Kort karaktäristik av parken
Trädgårdsföreningen är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker i romantisk stil. 
När parken anlades 1842 blev den en naturlig del av det gröna stråk som än idag omsluter 
Göteborgs stadskärna. Karakteristiskt för parken är de slingrande gångstråken, unika träd 
med tillhörande woodlandplanteringar, vidsträckta gräspartier och tapetgrupper återska-
pade i modern tappning efter historiska ideal. I parken återfinns även Göteborgs rosarium 
med en samling av 1000 olika arter och sorters rosor samt Palmhuset med såväl tropiska 
växter som medelhavsväxter. 

Trädgårdsföreningens huvudsakliga funktion har sedan starten varit att skapa en plats 
för rekreation, socialt umgänge samt att bevara och förmedla kunskap om hortikulturella 
värden. Parkens karaktär bibehålls genom en god balans mellan dess sociala funktion samt 
inriktning på trädgårdskonst och trädgårdsupplevelser.

Vid sekelskiftet 1900 upplever Trädgårdsföreningen sin guldålder. Promenadkulturen är 
starkt etablerad inom stadens borgerskap och breder även ut sig i allt djupare folklager. 
Den engelska trädgårdsstilen har satt sin prägel på anläggningen, men starka influenser 
finns även från Tyskland. Parkens dragningskraft är stor med sina olika attraktioner så 
som de hortikulturella sevärdheterna både på friland och i växthus, daglig musikunderhåll-
ning från restaurangens terrass och det sociala umgänge som kretsar kring fontänplatsen 
som utgör parkens nav. Det är också i sekelskiftet 1900 man har tagit avstamp för att hitta 
en historiskt korrekt tolkning av parken så som den är utformad idag.

Trädgårdsföreningens grundstruktur är till stora delar oförändrad. Stråken av gräsmattor 
och träd skapar ett landskap med öppna och slutna rum. De för parken typiska grusgång-
arna har sin ursprungliga sträckning, vackert slingrande genom gräsmattor och träd-
dungar med utblick över några viktiga siktlinjer med syfte att ge besökaren en varierad 
upplevelse av skönhet och stämning. Den medvetna oöverskådligheten ger en illusion 
om att parken är större än den egentligen är och förstärker den estetiska mångfalden.  I 
gräspartierna återfinns unika träd som solitärer. Ursprungligen var även exotiska växter 
utplacerade i kanten av gräsmattona för att skapa en spännande variation. 



Foto från vänster: Vallgraven går längs med parken. Foto från höger: Traditionellt midsommarfirande i parken.

Parken avgränsas från yttervärlden dels i form av den vattenfyllda vallgraven och runt om 
resten av parken löper ett staket av järn och träribbor. 

Många av Trädgårdsföreningens byggnader är historiskt intressanta inte minst Palmhuset 
som tillkom 1878. Under en konstruktion av glas och stål om ca 1000 kvadratmeter kunde 
dåtidens besökare beskåda intressant växtmaterial från jordens alla hörn. Här återfanns 
den tidens populära växter och huset användes även som showroom för att visa upp sä-
songens urval. I arbetet med att återskapa historiska värden i parken har idén att använda 
Palmhuset som showroom nyligen återupptagits. Utställningar med fokus på olika växt-
grupper arrangeras numera årligen, vilket även bidrar till den viktiga kunskapsspridning-
en som ingår i parkens uppdrag. 

Under verksamhetsåret 2013 har Trädgårdsföreningen haft över en miljon besök. Bland 
våra många besökare är intresset för växter och önskan om rekreation fortfarande den 
största anledningen till varför man besöker parken.
Trädgårdsföreningen är som helhet kulturminnesmärkt sedan 1992 vilket stärker parkens 
betydelse ur nationell synvinkel. Detta ställer krav och förväntningar på att verksamheten 
speglar dess historia och särart, men också att leda parken in i framtiden.


