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Summary 
 
During the late 19: th century the park Tivoli in Halmstad, today called Norre Katts park, was 
known as one of the most beautiful amusementparks of southern Sweden. This is a description 
that hardly anyone would use to portray the park today. This made it interesting to investigate 
what the park once looked like and how it has changed until today’s neglected state. The 
history of the place and by who and for whom the park was created. 
 
On the ground where the Tivoli was built, lay during the 17:th century bastion Norre Katt 
with it´s surroundig rampart graves. During 18: th century tobacco was cultivated on the non 
water-logged area. In the beginning of the 19: th century potatoes were cultivated in the area. 
 
In the year of 1843 the convertion of Bastionen Norre Katt began, when the ground was 
bought by the citiy´s hostelry A.J. Sjögren. Under the supervision of A.J Sjögren the 
amusementpark Tivoli was created. Tivoli, a park called spa management with 4 ½ acers with 
meandering paths, caves, an avenue, leaf halls and bowers. Tivoli became an important place 
for the upper- and middle-classes pleasure and gathering. The park was formed on basis of the 
establishment’s values and the buildings and the art should rear the people. It was men from 
the establishments who in the year of 1863 secured the future of Tivoli and made it to a public 
park.  
 
Who designed the park is an unrequited question and it’s not likely that it should have been 
the Danish Landscape architect Henry August Flint, wich some sources state. The gardener in 
the park between 1866-1879 Andreas Larson had a big impact of the design of Tivoli. It was 
he who planned the expansion in the north of Tivoli in year 1866. According to notes he could 
have planted the north area of the Tivoli with exotic flowers and trees. Perhaps it was Larsson 
that created the original Tivoli, though he was an important gardener creating parks in and 
outside the city even before he became gardener at Tivoli.  
 
In the year of 1888 a big part of the north park, which was used by the gardener Jac Ericson, 
was sacrificed for a railway station. The remaining part of the north park was described as 
miserable, perhaps as a result of lack of money.  
 
The park was the gardener’s way of expression. A new gardener meant new ideas with a new 
philosophy, shapes and plants. Because no plant lists have been found, it has been assumed 
that the current fashion ideals were followed and that the plants used in the park, were what 
the gardener cultivated.  
 
During the 20: th century the way of living changed and the shadow created by the park was 
replaced by sun and bath. In the trace of functionalism the park transformed and the 19: th 
century meandering paths were made straight. Today not much remain of the romantic 19: th 
century park. The unforeseen park has become predictable. Tivoli was built around buildings 
that no longer exist, which result in gone entirety. The southern part of the park was destroyed 
when the new bastion was built during 1970. By that time a part of the city wall was replaced 
wich resulted in lack of communication between the city and the park and the park became 
the backyard of the city.  
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Sammanfattning 
 
Halmstads Tivoli, nuvarande Norre Katts park, beskrevs som en av södra Sveriges vackraste 
förlustelseplatser. Eftersom formuleringen knappast skulle användas för att beskriva dagens 
park, blir det intressant att undersöka hur den en gång så vackra parken såg ut, av vem och för 
vem parken skapades, platsen historia, och dess gestaltning fram tills dagens förfall. 
 
Platsen på vilken Tivoli anlades, utgjordes under 1600-talet av Bastionen Norre Katt med 
omgivande vallgrav. Under 1700-talet odlades det, på de marker som inte var vattensjuka, 
tobak och medicinalväxter och under 1800-talets början potatis. 
 
År 1843 blev startskottet för platsens förvandling till en park, då marken köptes av ägaren av 
stadens gästgiverigård A.J. Sjögren. Under dennes ledning skapades stadens förlustelseplats 
Tivoli. En parkanläggning, som kom att benämnas som en brunnsinrättning, på 4 ½ tunnland 
med bl.a. slingrande gångar, grottor, allé, lövsalar, paviljonger och bersåer. Med tiden blev 
Tivoli en betydelsefull plats för stadens över- och medelklass, umgänges- och nöjesliv. 
Parken skapades utifrån borgerliga värderingar och parken med dess musik, byggnader och 
konst ansågs fostrande. Det var män ur den borgerliga kretsen som såg till att säkra Tivolis 
framtid och göra den till en offentlig park. År 1863 skänktes Tivoli till staden, med villkoret 
att platsen för all framtid skulle användas, som promenadplats för stadens invånare.  
 
Vem som ritade den vackra parken Tivoli förblir en obesvarad fråga och att det skulle vara 
den danske trädgårdsarkitekten Henry August Flindt förefaller inte troligt. Parkens 
trädgårdsmästare, mellan åren 1866-1879, Andreas Larsson hade däremot stor betydelse för 
parkens gestaltning. Larsson ritade och planlade en betydande utvidgning av parken mot norr 
1866. Enligt protokoll kan han där ha anlagt en botanisk samling av exotiska blommor och 
träd. Kanske var det även denne Larsson, som ritade den ursprungliga parken Tivoli, eftersom 
han redan innan tiden som trädgårdsmästare på Tivoli var en betydande trädgårdsmästare, 
som ritat anläggningar både i och utanför staden.  
 
Under 1880-talet brukade den dåvarande trädgårdsmästaren Jac Ericson en stor del av parken 
i norr för egen odling, mark som delvis offrades för byggandet av en järnvägsstation år 1888. 
Den återstående delen som Ericson brukade beskrevs sedan som miserabel, vilket kanske 
berodde på brist på kapital. 
 
Parken var trädgårdsmästarens ansikte utåt och en ny trädgårdsmästare betydde nya idéer 
både gällande formspråk och växter. Eftersom inga växtlistor gått att finna har det antagits att 
de rådande stilidealen följts och att växterna som användes var de som trädgårdsmästaren 
odlade i parken.  
 
Under 1900-talet förändrades levnadssättet och parkens skugga ersattes av sol och bad. 
Parken förenklades i funktionalismens spår och 1800-talets slingrande gångar rätades ut. Idag 
återstår inte mycket av den romantiska 1800-tals parken. Den oförutsedda parken har blivit 
förutsägbar och byggnaderna kring vilka parken var uppbyggd är borta och helheten har 
därmed försvunnit. Den södra delen av parken har förstörts i och med byggandet av en ny 
bastion i betong under 1970-talet. Även en bit av stadsmuren byggdes då upp och därmed 
försvann kontakten mellan staden och parken, parken som idag utgör stadens bakgård.  
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Som Halmstadbo har jag kommit i kontakt med Norre Katts park i Halmstad, som är 
Halmstads största centrala park och ligger utmed Nissan. (Se bild 1)  
 

                    Bild 1: Karta över Halmstad, pilen visar Norre Katts parks placering. 
                                           (Illustration: Johanna Ericson 2006-09-06) 
                                                   
I en tidningsartikel i Hallandsposten den 5 augusti 1874 beskrevs parken, som fram till 1918 
hette Tivoli, som ”en af de skönaste platser våra svenska landsortsstäder ha att uppvisa” och 
år 1904 skrevs följande om Tivoli: ”Genom sin kuperade terräng, sin präktiga hortikultur och 
sin förtjusande utsikt öfver Nissan torde Halmstads Tivoli utgöra en af de vackraste 
förlustelseplatser i hela södra Sverige” ett citat som går att läsa i Halmstad genom tiderna 
(1960). Detta är beskrivningar som inte många som ser parken idag skulle hålla med om 
vilket gjorde att jag blev intresserad av att undersöka vad som hänt med min hemstads en 
gång så vackra park. Arbetet inleddes med en uppgift i kursen Trädgårdshistoria I, Lp0144, 
hösten 2005 på SLU Alnarp. Titeln var då: NORRE KATTS PARK - en parks historia och 
arbetet omfattade 16 sidor. I intervjuer fick jag då bl.a. reda på att de som har ansvaret för 
parkskötseln, Tekniska kontoret i Halmstad saknade historiska planer över hur parken Norre 
Katt sett ut. 
 
 

Norre Katts park 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med arbetet är att teckna parkens historia från dess tillkomst fram till idag genom att 
försöka finna eventuella äldre planer och andra relevanta historiska uppgifter och sätta in dem 
i sina sammanhang. Med en förhoppning att detta kan leda till att de ansvariga i Halmstad i 
framtiden kommer att ta mer hänsyn till parkens historia vid skötsel och nyplantering.  
 
 

1.3 Några aktuella frågeställningar 
 

• Vad fanns på platsen innan anläggningen? 
• När anlades parken? 
• Hur såg parken ut och vilken var dess användning förr och idag? 
• Varför har parken förändrats? 
• Vilka växter har funnits i parken och finns där idag?  
• Kan det vara den danske trädgårdsarkitekten Henry August Flindt som ritat parken, 

vilket vissa uppgifter gör gällande? 
 
 

1.4 Material, metod och avgränsningar 
 
Sökandet efter material har koncentrerats till olika arkiv i Halmstad och Lund, efter gamla 
anteckningar av trädgårdsmästare, planteringsplaner över parken och annat primärt 
källmaterial. Sekundärt källmaterial har även sökts på Internet och i litteratur, som skrivits om 
staden Halmstad. Har intressanta uppgifter hittats i det sekundära materialet har den primära 
källan sökts. 
 
Koncentrationen har legat på att beskriva 1800-talets park Tivoli. För att kunna göra en 
jämförelse mellan dagens och 1800-talets park och dess användning, har dock 1900-talets 
park mindre ingående tecknats. 
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2. En historisk presentation av Tivoli och dess 
omgivningar 
 

2.1 Bastionen Norre Katt 
 
Under större delen av medeltiden tillhörde Halmstad och Halland Danmark.1 När Halmstad 
(Övraby) år 1307 fick sina stadsprivilegier låg staden två kilometer inåt land, men på 1320-
talet flyttades staden till sitt nuvarande läge vid Nissans utlopp i Kattegatt.2 Den nya platsen 
var en låg isolerad sandås, begränsad av ån på ena sidan och på den andra av vattensjuka 
marker och strandängar.3  
 
I början av 1600-talet lät den danske kungen Christian IV bygga en försvarsanläggning kring 
Halmstad. Denna skulle försvara hamnen och stoppa svenska anfallande trupper från 
landsidan.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bild 2: Halmstads regelbundna 1600-talsplan och försvarsverket runt staden,  
                                        som utgjordes av sex bastioner, en av dessa var Norre Katt   
                                        (Ur: Hallandia antiqua et hodierna 1735) 

                                                 
1 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Halland. 
2 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Halmstad.  
3 Augustsson, 1980, sid. 6-8. 
4 Berggren, 1971, sid. 61.  

   
 Bastionen  
 Norre Katt   N 
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Katt var en skjutplats för långtskjutande kanoner. Den konstgjorda höjden för katten var 
byggd av lera och grus, som grävts upp ur vallgraven intill.5 Bastionens fundament låg 10-12 
meter över vallgravens vattenyta.6   
 

 

 

 
Bild 3: Norre Katt och Norre Port, ritning från 1698. 

(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv)  
 

 
I dag finns endast en av fästningsportarna, Norre Port, bevarad. Denna låg intill bastionen 
Norre Katt, platsen för bastionen utgör idag en del av Norre Katts park.  
 
Utgrävningar gjorda i fästningskullen tyder på att det funnits en ännu äldre stadsport med 
angränsande fästningsverk, murar och kanontorn.7                           
 
Vid freden i Brömsebro år 1645 överlämnades Halland till Sverige på 30 år och vid freden i 
Roskilde 1658 blev Halland svenskt för alltid.8 Sedan Halland och Skåne blivit svenska hade 
Halmstad som gränsfästning spelat ut sin roll och försvarsverket fick förfalla. Regeringen 
beslutade att fästningsverket skulle rivas och den 19 mars 1734 skrevs beslutet under av kung 
Fredrik I (1676-1751).9  
 
 

2.2 Tobaksplantage  
 
År 1724 utgick ett kungligt påbud att alla städer skulle avsätta jord till tobaksplantager, vilket 
ledde till att odlingen av tobak satte fart i Sverige.10 
 
Rådmannen Berndt Liedberg och köpmannen Lars Gabrielsson, ägare av stora tobaksfabriker 
i Halmstad, ansåg att de raserade fästningsvallarna skulle vara lämpliga för tobaksodling och 
de ansökte om att få köpa området med tillhörande byggnader. Efter beslut, av den dåvarande 
landshövdingen i Hallands län generalmajoren Wilhelm Bennet, gjordes en värdering av 
området.11 
 
 
 
                                                 
5 Berggren, 1971, sid. 65. 
6 Halmstads kommuns, informationstavla, Västre Katt, Hantverks/Bryggaregatan, 2006-09-30. 
7 Berggren, 1971, sid. 62-65.  
8 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Halland.  
9 Ruhe, 1887, sid. 14f. 
10 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Tobak. 
11 Ruhe, 1887, sid. 15. 

Norre Katt   Norre Port
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I en skrivelse från kung Fredrik, den 11 mars 1737, till Kammar- och kommerskollegiet, 
framgår att marken och byggnaderna skulle säljas på offentlig auktion till högstbjudande.  
Villkoret var dock att området skulle användas till tobaksplantering och även så i framtiden 
om inte köpet skulle hävas. I brevet redovisas även att Berndt Liedberg och Lars Gabrielsson 
ville köpa området, för att använda till plantering av utländska tobaksblad, som skulle 
underhålla och driva deras ”spinnerijwärk”, tobaksfabriker, något som också landshövdingen 
förordade.12  
 
I maj samma år auktioneras fästningsområdet ut. De största köpen gjordes av Liedberg, 
Gabrielsson och landshövdingen Bennet. Liedberg köpte Norre Port för 5 daler och 16 öre 
silvermynt13 och han köpte även ” Norre Katt med sjelfva grafven och jordstycket, som går 
intill utanverket, jemte sjelfva vallstycket invid Norre Port” för 17 daler och 12 silvermynt.14 
Fästningsvallarna blev tobaksplanteringar och kålhagar, men kom inom en snar framtid att 
användas för helt andra ändamål, utan att marken återlämnades i enlighet med det kungliga 
brevets beslut.15  
 
 

 
Bild 4: Av kartan från år 1773 framgår att det var många olika ägor på de gamla raserade fästningsvallarna 

(Ur: Halmstad Lantmäteriets arkiv Akt 13-Hal-5). 
 

                                                 
12 Ruhe, 1887, sid. 17f. 
13 ibid. 
14 Westman, 1930, sid. 5. 
15  Ruhe, 1887, sid. 19. 

N
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2.2 Medicinalväxtodling 
 
År 1617 fick det danska Halmstad sitt första apotek, i Sverige fanns tidigare ett.16 
Apotekare i Halmstad mellan 1771-1792, Anders David Krüger hade sin medicinalväxtodling 
till ”höger om den omtalade landsvägen” vilket sannolikt var där Norre Katts park ligger 
idag.17 Med säkerhet vet man att här odlades rabarber, eftersom detta rapporterades av 
landshövdingen år 1783 till Collegium Medicum.18 Ursprungligen var Collegium Medicum en 
svensk läkarorganisation, som bildades år 1663 av ett antal Stockholmsläkare, vars syfte var 
att verka för hög standard inom läkarkåren och motarbeta kvacksalveri. Organisationen var en 
föregångare till nuvarande Socialstyrelsen.19 
 
Medicinalväxtodling hade sannolikt förekommit i staden sedan 1200-talets mitt, vid 
dominikanerklostret i Övraby (dåvarande Halmstad). När staden flyttade på 1320-talet byggde 
dominikanermunkarna klostret S:ta Catharina i den nya staden. År 1494 påbörjades byggandet 
av ytterligare ett kloster i staden, franciskanklostret S:ta Anna vid nuvarande Lilla torg,20 bara 
ett stenkast ifrån Norre Katt. Genom munkarnas etablering torde inte bara nya växter kommit 
till staden utan även kunskap om trädgårdsodlingen. 
 

2.3 Potatisåker 
 
I början av 1800-talet tillhörde området, där Norre Katts park idag ligger, Carl J. Borelius. 

När egendomen år 1813 ropades in på 
auktion av handelsmannen P.G. 
Kröger,21 bestod området av: 
 
1) den högsta skansen eller Katten 9    
    kappland    
2) potatisåker, som omgav denna 17  
    kappland 
3) den höglänta marken, som utgjorde     
    nedre verken, 2 tunnland 8 ½    
    kappland 
4) stora dammen 25 kappland 
5) lilla dammen 18 kappland 
6) området mellan muren och ån 6 ½  
    kappland. 

 Hela området var 4,64 tunnland eller     
                                                                                         22 824 m2 22 
 

                                                 
16 Nilsson, Sjöberg, 1965, sid.448. 
17 Nilsson, Sjöberg, 1965, sid.452. 
18 Hägge, 1979, sid. 180. 
19 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Collegium medicum.  
20 http://www.gamlahalmstad.se/hisartal.htm 
21 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1870-11-18 (2006-05-20). 
22 Halmstad Lantmäteriets arkiv, Akt 13-HAL-30.  

N

Bild 5: Karta över Norre Katt år 1813  
(Ur: Halmstad Lantmäteriets arkiv Akt 13-Hal-30) 
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2.3 Parken Tivoli tar form 
 
Området Norre Katt gick under 1800-talets första hälft genom flera händer. År 1843 köpte  
A.J. Sjögren, ägare av stadens gästgiverigård, Norre Katt i Halmstads västra gärde mellan 
stora landsvägen och Nissan.23 Sjögren lät anlägga en förlustelseplats för stadens invånare på 
sin mark. Platsen kallades Tivoli,24 vilket betyder just nöjesplats.25  
 
Det finns ett dokument, bevarat på Tekniska kontoret i Halmstad, med titeln ”Halmstads 
stadsplanteringars tillkomst och utveckling”. I marginalen har någon skrivit till; ”1844-45 
kallade han hit den danske Trädgårdsarkt. Flint som anlade Tivoli (Flint blev sedan 
slottsgartner vid Freriksborgs slott i Köpenhamn).”26 Att någon vid namn Flint skall ha anlagt 
parken är ett rykte som florerar, men ingen har dock kunnat redovisa någon tillförlitlig källa 
som bekräftar att detta stämmer 
 
Henry August Flindt (1822-1901), landskapsarkitekt, chefsinspektör för de kungliga danska 
trädgårdsanläggningarna, var även verksam med universitetsplatsen i Lund och utvidgningen 
av Ronneby brunnspark 1873. Flindt tog sin gartnerexamen år 1844 och mellan åren 1846-51 
gjorde han flera studieresor i utlandet. År 1851 var han ett läroår vid Fredensborg.27 
 
Att det kan vara denne Henry August Flindt som anlagt Tivoli är dock föga troligt och några 
belägg för att det skulle vara han som ritat parken har inte gått att finna. Om Flindt varit 
delaktig i Tivolis gestaltning är det mest troligt att han i så fall gått in och ändrat några 
detaljer i den redan existerade planen.  
 
 

 
 
                           Bild 6: Blyerts ritad av Flint på en gammal ritning. (Ur: Danmarks Havekunst II s.116)  

                                                 
23 Westman, 1930, sid. 6. 
24 ibid. 
25 Svenska akademiens ordlista, 1950, uppslagsord: Tivoli. 
26 Svensson, sid. 6. 
27 Stephensen, 2001, sid. 212f. 
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2.4 Bad vid parken 
 
Vid Tivoligränden, nuvarande Norre Katts gränd, (se bild 7) byggdes 1842 ett simhus intill ett 
redan befintligt varmbadhus. Samma år anställdes en simlärare, troligtvis Halmstads första. 
Sommarens simundervisning avslutades med uppvisning i Nissan ackompanjerad av musik 
och kanonsalut. År 1858 lät det nybildade Halmstads Simsällskap bygga, delvis på pålar i 
Nissan, ett nytt kallbadhus på det gamla badhusets mark. Vid badhuset fanns tre olika höga 
trampoliner och en bassäng för mindre simkunniga. För magistermärket krävdes en simtur 
från badhuset till Laxön och åter.28   

 

  
Bild 7: Simturen i Nissans ström. 

                                                        (Illustration: Johanna Ericson 2006-09-06) 
  

2.5 Vackra Tivoli till salu 
 
År 1851 annonserades Tivoli ut till försäljning i stadens tidning Halmstadsbladet. Enligt 
annonsen bestod Tivoli av ca 4 ½ tunnland med god jord, grottor, lövsalar, en allé och en 
köksträdgård, åtskilliga fruktträd, en tvåvåningspaviljong inredd till restaurang, två vackra 
lusthus, kägelbana, dansbana m.m.29  
 

 
 
 
 
 
 
Bild 8: Bilden visar en av de svalkande grottorna på nedre 
Tivoli vid trädgårdskullen. Grottorna var en viloplats varifrån 
de vackraste partierna av trädgården kunde beskådas 30. 
 

                                                 
28 Svensson, 1932. 
29 Westman, 1930, sid. 6. 
30 Illustrerad Trädgårdstidning 1858, sid. 6. 

Laxön Tivoli gränden 
Tivoliparkens gräns 
mot söder 

(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, Selma 
Angels fotografisamling, fotograf Axel Holst) 
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Av annonsen går att utläsa att mycket hänt sedan Sjögren år 1843 övertog marken. Denna 
förvandling måste ha krävt stora investeringar och troligtvis hade inte intäkterna varit 
tillräckliga eftersom han ville sälja. Pengabristen kan också utläsas av att han år 1850 varit 
tvungen att anordna dansnöjen ”för den lägre klassen”. Någon försäljning blev dock inte av.31 
 
Efter att Sjögren år 1854 blivit åtalad för att ha sålt starka drycker, lämnade han in en begäran 
om att få idka värdshusrörelse. Detta godkändes av myndigheterna, på villkoret att starka 
drycker endast fick säljas i samband med förtäring.32  
 
År 1856 köptes egendomen av vice konsul Göran Hammar och handlaren E.M. Beckman, 
tillsammans ägde de bolaget Hammar & Beckman.33 Två år senare var anläggningen åter till 
salu i sin helhet, delad eller för utarrendering. Tivoli var enligt en annons i Halmstadsbladet 
känt för sitt sköna läge invid staden och Nissan.34 Spekulanter ville anlägga ett bryggeri på 
platsen. För att inte riskera att området skulle styckas, utan bevaras som en park, gick 
Hammar, som hade förköpsrätt,35 Beckman och 58 medborgare samman och bildade Tivoli 
Aktiebolaget och köpte anläggningen.36 
 
 

 
 
                                       

2.6 Tivoli en brunnsanläggning 
 
När bolaget år 1859 sökte utskänkningstillstånd för spritdrycker söktes detta för ”brunns- och 
tivoliinrättningen å lägenheten Norre Katt”. Föreståndare för utskänkningen blev 
värdshusidkaren Fredrik Mårtensson, som samma år grundade Hotell Mårtensson i 
Halmstad.37 Tivoli var alltså en brunnsanläggning och i Svenska Familj-Journalen år 1866 
beskrivs sandåsen (Galgberget), som ligger ett stenkast norr om Tivoli, som den ”aldrig 
trytande reservoiren för det friska källvattnet”.38  

                                                 
31 Westman, 1930, sid. 6f. 
32 ibid. 
33 Westman, 1930, sid. 7. 
34 Halmstadsbladet,  torsdagen 11 mars 1858. 
35 Westman, 1930, sid.20. 
36 Westman, 1930, sid. 8. 
37 ibid. 
38 http://runeberg.org/famijour/1866/0030.html (2006-05-20). 

Bild 9: Tivoli till försäljning.                                                    
(Ur: Halmstadsbladet torsdagen 11 mars 1858) 
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2.7 Staden blir ägare till Tivoli  
 
Parken spelade en viktig roll i strävan efter en bättre stadsplanering och miljö, samt för 
hortikulturens utveckling. Parken fyllde även en funktion för det framväxande borgerskapet, 
då den representativa mötesplatsen var en arena där det kunde manifestera sina positioner i 
samhället. Män ur de borgerliga kretsarna arbetade därför aktivt för att förse städerna med 
parkmiljöer och borgerliga värderingar, som disciplin, nykterhet, ordning, flit och 
familjekänsla betydde mycket vid utformningen av parkerna.39 
 
En av Tivolis delägare, vicekonsul Hammar, var också ledamot i 
Brännvinsutskänkningsbolagets styrelse.40 Den 3 mars 1863, vid stadsfullmäktiges 
sammanträde, anmäldes att Brännvinsutskänkningsbolaget inlöst Tivoli Aktiebolagets 
egendom Norre Katt med byggnader och hageplats öster om Norre Port. Köpebrevet 
överlämnades till staden med villkoren att platsen för all framtid skulle användas som 
promenadplats för stadens invånare och att inkomsterna från parken skulle användas till att 
försköna anläggningen.41  
 
Efter en ny donation från Brännvinsutskänkningsbolaget påbörjades år 1865 byggandet av en 
ny restaurang. Den byggdes på den tidigare orörda högsta punkten på befästningsverket, 
Katten och den gamla restaurangbyggnaden revs. Två mindre byggnader tillkom, en av dessa 
på trädgårdskullen på nedre Tivoli.42 År 1865 utvidgades Tivoli med det så kallade 
Schånbergska huset och med tillhörande jordområde43 och senare med den så kallade 
Rhedinska lyckan.44 (se bild 18, sid.15) 
 

                                                 
39 Nolin, 1999, sid. 11, 150, 160, 250. 
40 Nilsson, 1934, sid. 185. 
41 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1863-03-03 (2006-05-20). 
42 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1865-03-21 (2006-05-20). 
43 Westman, 1930, sid. 10. 
44 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1867-10-07 (2006-05-20). 
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Schånbergska 
huset  

Schånbergska hagen och Rhedinska lyckan.

 Bild 13: Rotundan och en nyplanterad berså på 1860-talet. 
 (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv,  
 fotograf Selma Angel) 

  Bild 12: Rotundan och konsten i parken på 1860-talet. 
  (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf J. Hansen) 

Bild 11: Rotundan och stenpartiet med snäckor runt år 1866. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf  Selma Angel) 

Bild 10: Rotundan och en lövkoja år 1866.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Axel Rydin) 

 
Bild 16: Vy mot Nissan på 1860-talet. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, 
fotograf Selma Angel) 

Bild 15: Två män sitter på en parkbänk vid Kärleksgången  
i Tivoli nedanför Bastionen 1866. (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf J. Hansen) 

Bild 18: Karta över Tivoli år 1865 
(Ur: Byggnadskontoret i Halmstads arkiv ritnings nr 2180b) 

Bild 19 och 20: Den år 1865 nybyggda restaurangen på övre kavaljeren.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Selma Angel) 

 

 

Bild 14: Västra paviljongen på 1860-talet.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Selma Angel) 

Bild 17: Västra paviljongen år 1866.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Selma Angel) 
 

Restaurangen 

Rotundan

Tredubbla allén, 
Tivolis gräns 
mot norr 

Västra 
paviljongen 

2.8 Parken på 1860-talet 
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3. Trädgårdsmästare Andreas Larsson (1820-1880) 
 

3.1 A[ndreas] Larsson Trädgårdsmästare hos Bissmark 
 
Under 1850-talet och fram till sin död var handlaren Fredrik Edvin Bissmark (1831-1885) en 
stor markägare i Halmstad som ägde plantskolor, köks- och fruktträdgårdar.45 Bissmarks 
plantskola grundades i slutet av 1860-talet och blev med tiden en av Sveriges mest välkända.46 
Plantskolan gav ut växtkataloger över sitt sortiment. För att sköta driften av trädgårdsrörelsen, 
anläggningarna och för nyanläggandet av trädgårdar hade han den skicklige 
trädgårdsmästaren A. Larsson anställd, ”som med tiden blev välkänd i hela Sverige”.47 
Antagligen är denne A. Larsson, Andreas Larsson (1820-1880)  
 
 

3.2 Kallvattenkuranstalten och kurgästerna 
 
Trädgårdsmästaren A. Larsson upprättade år 1865 en planritning och kostnadsförslag till en 
två tunnland stor parkanläggning ”å södra utkanten af GalgBerget”. Anläggningen skulle 
bestå ”af lämpliga slag af löfträd och buskväxter, öppna gräsplaner och gångar”.48 
Plantering på Galgberget utfördes under Larssons ledning med sådd av bl.a. svenska tallfrön 
från Jönköpings skogsskola49 Om Larssons parkanläggning gick även att läsa i Svenska 
Familj-Journalen år 1866, där det stod att det påbörjats byggandet av en park i anslutning till 
den nya Kallvattenkuranstalten, som öppnats år 1865 i närheten av Tivoli.50  
 
 

 
Bild 21: Kallvattenkuranstalten oktober 1902, som Brännvinsutskänkningsbolaget var delägare i.                      

(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf C. Persson) 
 
 

                                                 
45 Aremar, 1991, sid. 14. 
46 Hallands trädgårdsförening 1872-1937 En minnesskrift, 1937.  
47 Aremar, 1991, sid. 14f.  
48 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1865-03-21 (2006-05-21). 
49 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1865-03-21 (2006-05-21). 
50 http://runeberg.org/famijour/1866/0030.html (2006-05-21). 
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I Svenska Familj-Journalen år 1866 gick vidare att läsa om Tivoli; 
” den ovanligt naturskönt liggande stadens promenadplats, benämnd Tivoli, der 
nu äfven rätt vackra anläggningar finnas, och har denna plats med rätta tillvunnit sig alla 
resandes beundran...”51 ”få platser i Sverige kunna med Halmstad mäta sig, hvad beträffar 
att åt de badbesökande bereda alla de beqvämligheter och tillfällen till omvexlande 
sysselsättningar, som en rikt gynnad natur kan erbjuda…” 52 
 
Kurgästerna kunde vandra från Kallvattenkuranstalten till Tivoliparken, en bred väg med 
dubbla trädplanteringar,53 en sträcka där de passerade en vattenbutik som Carl Magnus Flinck 
(1813-1880) öppnat för att betjäna kallbadhusgästerna.54 Väl i det nordvästra hörnet av 
Tivoliparken kunde besökarna vandra igenom den formella allén, vidare på de slingrande 
gångarna för att åter dricka vatten, dricka brunn.  
 
 

3.3 Trädgårdsmästare Larssons olika uppdrag 
 
År 1866 anställdes Andreas Larsson som trädgårdsmästare i Tivoli. Larsson fick 
Schånbergska huset som tjänstebostad och jorden mellan allén och den nya vägen.55 (se bild 
18, sid.15)  
Parallellt med uppdraget som 
stadsträdgårdsmästare utförde Andreas 
Larsson utvidgningen av Norra kyrkogården 
i Halmstad åt öster omfattande ca 12 000 
m2.  Han planterade här ”250 st. alléträd, 
alm, kastanj och lönn, 50 st. ornamentträd 
= prydnadsbuskar, 500 st. diverse träd och 
buskar, 250 st. gröna träd – tuja och 
buxbom, 2000 st. ligustrum, 3000 st. 
hagtorn och 125 st. almplantor ” År 1868 
togs området i bruk.56 Under 1870-talet drev 
Larsson en mindre plantskola i Tivoli ”i 
förening med hans övriga odlingar och 
uppdrag”. Troligtvis användes det mesta av 
vad han odlade vid ”hans omfattande 
trädgårdsanläggningar i och utom länet”.57  
 
Bild 22: Larssons annons år 1874.(Ur: Hallands läns 
kalender 1874) Enligt annonsen var han 
handelsträdgårdsmästare och åtog sig att göra 
ritningar och kostnadsförslag till park- och 
trädgårdsanläggningar samt själva anläggandet.58  

                                                 
51 http://runeberg.org/famijour/1866/0025.html (2006-05-20). 
52 http://runeberg.org/famijour/1866/0030.html (2006-05-20). 
53 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1871-11-24 (2006-05-21). 
54 Hägge, 1987, sid.85. 
55 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1868-11-16 (2006-05-25). 
56 Gustafsson, 1944, sid. 160. 
57 Tidningen Halland, Hallands trädgårdsförening 1872-1937 En minnesskrift, 1937.  
58 Appeltofft, 1874.  
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3.4 Anläggandet av botanisk samling för fostran och nöje 
 
Den 10 Mars 1868 inkom ett brev jämte en ritning av Andreas Larsson till Stadsfullmäktige i 
Halmstad. Ritningen finns inte bevarad, men i brevet står att Larsson erbjöd sig att, på marken 
som han disponerade i Tivoli, rita och anlägga en parkanläggning, förse den med passande 
träd och blommande buskar, samt en särskild avdelning för perenna blommande växter. En 
botanisk samling av inhemska och exotiska arter av träd och blommor skulle planteras i 
alfabetisk ordning och förses med etiketter, som angav de botaniska namnen och dess 
familjer.59  
 
Tanken med etiketteringen var att samlingen skulle användas av stadens Högre Elementar-
läroverk för dess botanikstudier. Larsson skrev att han ville ”förena det sköna med det 
nyttiga” allmänheten skulle inhämta kunskap och en önskan om att försköna i det egna 
hemmet. För dem som saknade egen täppa ansågs det som ett nöje. ”Han blefwe derjemte i 
tillfälle, att tillbringa en ledig timma angenämare och bättre än på wärdshus och i 
bullersamma, ofta förstörande nöjen och tidsfördrif.” Anläggandet skulle påbörjas hösten 
1869. Larsson åtog sig att sköta området under en tioårsperiod. De större träden skulle då 
växa på 8-10 fots (ca 2,7 m) avstånd mellan varandra och mindre buskar med 4-6 fots (ca 1,5 
m) mellanrum och i den botaniska blomstersamlingen skulle det finnas ett exemplar av varje 
art. Fanns det för många växter skulle han fritt få disponera över dessa.60  
 
Det stadsfullmäktigeprotokoll som beslutade om ärendet saknas dock.  Den 16 november 
1868 blev Larsson anställd på 10 år61men vad som hände med förslaget är okänt, eftersom 
protokoll även från flera senare sammanträden saknas. I en skrivelse till planteringsstyrelsen i 
Halmstad den 2 september 1925, står det att läroverket under åtskilliga år använt parken för 
studier i växtkännedom62. Kanske var detta en tradition skapad av Larsson, eftersom det var 
för just detta ändamål han ville upprätta sin botaniska samling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1868-04-07 (2006-05-25). 
60 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1868-04-07 (2006-05-25). 
61 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1868-11-16 (2006-05-25). 
62 Kommunarkivet i Halmstad, akt Planteringsstyrelsen. 
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Larsson var inblandad i de flesta projekten i staden. Ser man på de olika områdena som han 
har gjort så påminner de mycket om varandra, Norra Kyrkogården Kallvattenkuranstalten, och 
norra Tivoli. Kanske har han även gjort Tivolis södra del eftersom den påminner mycket om 
den norra delen han ritat (se bild 23). Efter att jag tagit del av allt som Larsson åstadkommit, 
förstått den kunskap han måste ha besuttit, blir frågan just den, om Larsson kan ha varit med 
och skapat det ursprungliga södra Tivoli åt Sjögren.  
 
 
 

 
 
 
Bild 23: Staden Halmstad år 1878, områden Larsson ritat. (Ur: Byggnadskontorets arkiv kart nr 2215) 
 
 

Norra kyrkogården

Kallvattenkurantalten 

Tivoli
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3.5 Den Halländska trädgårdsföreningen   
 
Under 1800-talet ökade det allmänna trädgårdsintresset, vilket trädgårdsföreningarna runt om 
i landet var en bidragande orsak till.63 Den första föreningen bildades 1832 i Stockholm.64 År 
1842 startades i Stockholm en ”bildningsanstalt för trädgårdsmästare i förbindelse med 
trädgårdens vårdande”.65 Svenska trädgårdsföreningen utgav Svenska trädgårdsföreningens 
årsskrift 1834-62 och Svenska trädgårdsföreningens tidskrift 1869-72 och 1878-1905.66  
 
I trädgårdspublikationerna fick trädgårdsmästaren, eller gartnern som han kallades vid denna 
tid, en chans att skapa sig ett namn som skribent. Under 1800-talet utkom många 
trädgårdspublikationer, vilket gjorde att tidens ideal, gestaltningsprinciper nya rön och 
innovationer, snabbt spreds till en stor läsekrets. 67   
 
Trädgårdsodlingen i Halland var under mitten av 1800-talet obetydlig. Husen på landsbygden 
låg i stort sett oskyddade utan privata trädgårdar. Några handelsträdgårdar fanns knappt, frukt, 
blommor och grönsaker var en rikemansvara. Trädgårdsodling bedrevs endast vid herrgårdar, 
av de där arbetande skickliga trädgårdsmästarna. De hade praktiskt lärt sig yrket och utbildade 
i sin tur trädgårdselever. Eleverna utvecklade sin kunskap genom att arbeta vid flera olika 
herrgårdar och genom studieresor till utlandet. Det var dessa som blev pionjärerna till att 
försöka intressera allmogen för trädgårdsodling och få lantbrukare att sätta skydds- eller 
fruktträd och buskage och för att få dem att använda trädgårdsalster i hushållet.68 
 
Andreas Larsson var initiativtagare till att den 30 november 1872 samla 19 trädgårdsmästare i 
Tivoliresturangen, för att diskutera försköning av den halländska landsbygden. De ansåg att 
den för övrigt så storslagna halländska naturen, med små medel kunde göras ännu vackrare, 
genom inslag av träd kring varje gård och stuga. Det skulle inte bara bli vackrare utan även 
bidra med nytta, nöje och ha ekonomiska fördelar.69  
 
Tillsammans bildade trädgårdsmästarna en förening, ”Hallands Läns Trädgårdsförening”.  
Enligt stadgarna fick endast trädgårdsmästare och trädgårdselever inträde i föreningen, något 
som senare ändrades. Föreningens syfte var att höja trädgårdsmästaryrkets status, öka och 
utveckla trädgårdsodlingen inom länet. Särskilt angeläget ansågs det vara att länets mindre 
jordbrukare fick ta del av kunskapen om trädgårdsskötsel, dess ekonomiska betydelse och 
försköning. Bristen på privata trädgårdar på landsbygden skulle avhjälpas genom 
upplysningsarbete och propagandaverksamhet. De förde diskussioner och höll föredrag i 
ämnet i praktisk riktning. Föreningens styrelse utsåg skribenter och för att få kunskap om 
trädgårdsodlingens utveckling i Sverige och utlandet skulle nya tidningar och tidskrifter 
införskaffas.70  
 
 

                                                 
63 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Trädgård. 
64 Nationalencyklopedin, 1995, uppslagsord: Trädgårdsförening. 
65 http://runeberg.org/nfao/0509.html (2006-07-08). 
66http://www.kslab.ksla.se/periofor.htm (2006-06-05). 
67 Nolin, 1999, sid. 80-81. 
68 Tidningen Halland, Hallands trädgårdsförening 1872-1937 En minnesskrift, 1937.  
69 ibid. 
70 ibid.  
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Den Halländska Trädgårdsföreningens ledning ansåg att det mest effektiva sättet att nå ut till 
allmänheten var genom utställningar. Det sägs i Hallands trädgårdsförenings minnesskrift  att 
föreningen hade sin första utställning den 9 september 1874 i den stora allén i Tivoli.71  
Det står emellertid i Hallandsposten den 27 augusti 1873 att föreningen den 13 september 
skulle ha en utställning i av trädgårdsalster i parken vid Kallvattenkuranstalten.72  
År 1898 den 18-20 november höll föreningen en Krysantemum- och fruktutställning i 
restaurangen på övre Tivoli.73  
 
 

3.6 Ordning, inträde och musik i parken 
 
Parken var stadens förlustelseplats och för att minimera åverkan på parken antogs år 1871 den 
4 april ordningsregler för Tivoli (se bilaga 1). Det bestämdes att tillträde till parken var 
förbjudet för person som bar på större eller osnygg packning, var sjaskigt klädd, tiggde 
pengar, var överförfriskad, förde oljud eller inte uppförde sig ordentligt. Det bestämdes även 
att hundar skulle vara kopplade och gräsmattor inte fick beträdas.74 Ordningsvakter, polis och 
trädgårdsmästaren kom att hålla ordning på Tivoli.75 Genom att förlägga 
trädgårdsmästarbostaden i parken förvissade man sig om att parken var bevakad även 
nattetid.76 
 
Under 1800-talet var musiken en viktig del av det borgerliga umgängeslivet. Från salongerna 
spreds musicerandet till restauranger och förlustelseställen för att ta steget ut i parkerna.77 För 
att musiken skulle höras väl i parken rekommenderades att träden skulle vara uppstammade.78  
 
Stadsfullmäktige i Halmstad beslutade år 1880 att arrendatorn av Tivoli-restaurangen skulle 
vara skyldig att bekosta god harmonimusik, minst sextett under 4 timmar om dagen, under sex 
veckor på sommaren. Musiken beskrevs som en ”wäsendtlig faktor[…] rent moraliskt 
förbättrande, som, med anledning af ett dylikt arrangément, bör komma samhällets alla 
klasser till del”. 79 Efter en omröstning där 14 röstade för och 9 stycken mot, fattades ett 
beslut om en avgift på 3 kronor per familj och 1 kr och 50 öre för en person för hela säsongen, 
samt 10 öre per person för enkelt besök. Tivoli skulle genom avgiften få en mer ”städad och 
anständig publik”. 80  Inträdesavgiften skulle tas ut ”å de tider af dygnet, som verkligt god 
musik å Tivoli utföres, samt att, hvad serskildt denna sommar beträffar, all inträdesafgift 
upphör omedelbart efter musikens upphörande”.81 Redan år 1862 uppfördes en musikläktare 
på övre Tivoli där regementsmusik och medlemmar i den militärt organiserade 
skarpskyttekåren spelade tre gånger i veckan.82 
 

                                                 
71 Tidningen Halland, Hallands trädgårdsförening 1872-1937 En minnesskrift, 1937. 
72 Hallandsposten den 27 augusti 1873.  
73 Svenska trädgårdsföreningens tidsskrift 1898 dec. nr 12 sid. 181. 
74 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1871-04-04 (2006-05-26). 
75 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1872-03-08 (2006-05-26). 
76 Nolin, 1999, sid. 257.  
77 Nolin, 1999, sid. 266. 
78 Jakobsson, 2004, sid. 51. 
79 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1880-09-03(2006-06-15). 
80 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1880-10-07 (2006-06-15). 
81 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1881-07-29 (2006-06-15). 
82 Westman, 1930, sid. 16. 
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Bild 24: Vykort på den lilla musikpaviljongen på övre Tivoli troligtvis vid sekelskiftet 1900. 

(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt J.B. Meijel) 
 

Inträdesavgiften till Tivoli var kontroversiell och efter diverse överklaganden beslutade 
kunglig Maj:t den 30 april 1881 att Tivoli skulle vara avgiftsbelagd.83 Även hos allmänheten 
väckte inträdesavgiften uppror. Vid den första stora strejken i Halmstad den 13 juni 1881, 
omfattade 400 hamn- och brädgårdsanställda som ville ha högre timlön, gick ett hundratal 
demonstrerade arbetare in i parken utan att betala inträde.84 Den 23 november 1911 slopades 
alla entréavgifter till Tivoli. 85 

 
 

                                                 
83 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1881-06-03 (2006-06-15). 
84 Aremar, 1991, sid. 61-63. 
85 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1911-11-23 (2006-06-17). 
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4. De offentliga 1800-tals parkernas struktur och växter                
 
 

4.1 Gångar 
 
I de offentliga parkerna under 1800-talet utgjorde gångarna en viktig del. På dessa skulle 
besökaren vandra förbi parkens olika element och vyer och helst skulle inte parken kunna 
överblickas i sin helhet utan successivt upptäckas. Målet var att skapa en så lång och 
omväxlande promenad som möjligt, kantad av vackra planteringar och botaniska rariteter.86  
 
Det skulle också finnas tillräckligt med skugga, lövsalar och viloplatser. Parken skulle erbjuda 
de promenerande skuggiga alléer där man kunde se och synas, men även slingrande 
gångvägar och lövgångar, som kunde erbjuda ensamhet och lugn för den som så önskade.87

 

 
Från 1800-talets mitt menade allt fler att parken blev mer enhetlig och estetisk med färre 
gångar. Uppfattningar om att gångarna skulle leda till ett bestämt mål började betonas från 
1840-talet och under 1870-talet anslöt sig allt fler skribenter till denna åsikt.88 
 
 

4.2 Växtmaterial 
 
Gräsplaner användes för att bilda en enhet eller en fond till de övriga växterna och förstärka 
siktlinjerna samt bilda en förgrund eller mellangrund till trädridåerna. Fram till 1800-talets 
senare del fick inte gräsmattorna beträdas. För att underlätta studierna av träd och buskar var 
dessa placerade vid de små gräsmattornas ytterkanter och vid gångvägarnas 
skärningspunkter.89  
 
Gräsmattorna besåddes med olika gräsfröblandningar. Från 1880 besåddes Tivoli med 
trädgårdsmästare Jac Ericsons gräsfröblandning som han kallade Tivoli gräsfröblandning och 
som enligt Ericson åtminstone var länsbekant. Arterna som ingick i Ericsons blandning var 
engelskt rajgräs (Lolium perenne), krypven (Agrostis stolonifera), fårsvingel (Festuca ovina), 
ängsgröe ( Poa pratensis), timotej (Phleum pratense) och oftast även vitklöver (Trifolium 
repens).90  
 
Under 1800-talet var intresset stort för exotiska och ovanliga växter. Löv- och barrträd med 
olika kron-, stam- och bladformer samt färger användes för att skapa variation. Även 
växternas geografiska ursprung väckte intresse. Barrträd som weymouthtallar och lärkträd 
användes flitigt i de offentliga parkerna. Vissa träd kopplades ihop med olika sinnes-
stämningar, tår- eller hängpilar ansågs vara melankoliska. Träden skulle beskådas ur olika 
synvinklar på olika avstånd och solitärer kunde planteras framför en enhetlig fond.91 
 
                                                 
86 Nolin, 1999, sid. 104-109. 
87 ibid.  
88 ibid.  
89 Nolin, 1999, sid. 110f. 
90 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1910-06-06 (2006-06-17). 
91 Nolin, 1999, sid. 113.  
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Nya växtintroduktioner från bl.a. Amerika och Asien, tillsammans med den omfattande 
växtförädlingen, gjorde att antalet olika slags blommor ökade dramatiskt.  
Under 1800-talets första del var rabatterna informella, där olika höga växter och färgrika 
blommor blandades. Även så kallade blomsterlister utmed gräskanterna förekom.92   
 
Vid 1800-talets mitt var blomrabatterna vanligen ovala, runda eller njurformade. Rabatterna 
var ofta planterade med dahlior, fuchsior, lobelior, rosor och pelargoner som kombinerades i 
grupper eller var för sig. Dahlian var en mycket populär växt, som fanns i olika färger både i 
enkla och fyllda varianter. Rabatter utan mönster bestående av olika blomsorter och färger, 
planterades för att skapa masseffekt, med de högsta blommorna i mitten.93  
  
Efter rabatterna blev de så kallade tapetgrupperna populära, planterade med olika 
utplanteringsväxter där tydliga färg- och formkontraster eftersträvades på blommor och blad.  
Mönsterböcker med förslagsritningar på tapetgrupper publicerades under 1800-talets andra 
hälft i Tyskland och spreds vidare till Sverige. I handböcker och tidskrifter publicerades 
många artiklar om hur växter skulle kombineras. 94 
 
Under 1860- och 1870-talet minskade intresset för de färgstarkt blommande exotiska växterna 
till fördel för de tropiska och subtropiska bladväxterna.  Bladväxter, som aralia, yucca och 
agave, fick ofta en central placering. Variationsrikedom eftersträvades och färgerna som 
användes var i regel olika komplementära färger. Exempelvis kombinerades orange med lila 
och gult med blått.95 Illustrerad Trädgårdstidning presenterade i maj 1861 exempel på en 
passande blomsterparterr (se bilaga 2), växter som även kanske förekom i Tivolis 
tapetgrupper. Blomsterparterrerna var antingen omslutna av sand eller kort gräs. 
Gräsomfattning ansåg som vackrare, men var mer kostsamt och svårare, då gräset ännu 
framförallt slogs med lie.96

 

 
 

4.3 Tivolis olika beståndsdelar  
 
Vilket växtmaterial som ingått i den ursprungliga gestaltningen av Tivoli är i det närmaste 
omöjligt att veta, eftersom växtlistor saknas och växtutbudet även hos en ordinär plantskola 
var mycket stort under slutet av 1800-talet.97 Det kan dock antas att de växter som användes 
främst var de som Tivolis trädgårdsmästare saluförde (se bilaga 3) Trädgårdsmästaren torde 
även ha följt de rådande stilidealen, för vilka växter som skulle planteras och hur parken 
skulle vara planerad. Självklart kan man se att vissa av växterna som finns i parken idag, 
måste ha stått här under en lång tid, men att bara utifrån storleken avgöra hur gamla träden är, 
är en mycket svår uppgift då träden växer olika under skilda förhållanden. De många 
fotografierna från parken, som finns i Länsmuseet i Halmstads bildarkiv, med början på 1860-
talet, ger en bild av hur parken såg ut, men bara ett fåtal växter kan utifrån dessa urskiljas. 

 
 
 

                                                 
92 Nolin, 1999, sid. 115-118 
93 ibid.  
94 ibid.  
95 ibid. 
96 Illustrerad  Trädgårdstidning, maj 1861 N:o 1 5 årgången. 
97 Klintborg-Ahlklo, 2000, sid. 129. 
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Genom denna ritning från 1886 (bild 25) fås en överblick över hur parken var uppbyggd. De 
slingrande gångarna erbjöd omväxling och bastionen skapade en naturlig utsiktspunkt. På 
ritningen går även att se en fontän och rabatter. Resten av vallgraven syns som en ringlande 
bäck genom området. Bäcken ger ett naturligt intryck och bidrar till intrycket av naturlig park, 
en park där naturen eftersträvas, en slags landskapspark. 
 
Inga träd, förutom allén, är utmärkta. Den formella raka allén löper som en central axel ned 
mot Nissan. Grottor och lövkojor eller bersåer är tecknade och kan ses som cirklar i 
gräsplanerna. Det framgår att norra delen nyttjades för odling och att det där fanns 
tapetgrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 25: Ritningen är uppmätt av Jac Ericson år 1886. En ritning, från 1878-79 under Andreas Larssons tid som 
trädgårdsmästare, är i princip identisk förutom det nordöstra hörnet som utvidgats och tapetgruppen som ändrat 
form. (Ur: Kommunarkivet i Halmstad gömmor) 
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5. Jac Ericsons tid som trädgårdsmästare i Tivoli 
 

5.1 Tivolistyrelsen bildas och anställer en trädgårdsmästare 
 
År 1880 valde statsfullmäktige en styrelse till att förvalta Tivoli, styrelsen skulle vårda och 
verkställa utarrendering av restaurangbyggnaden och ha huvudansvaret för stadens övriga 
planteringar förutom kyrkogårdarna.98 Efter Andreas Larssons död, var det den nytillträdda 
tivolistyrelsens uppgift, att anställa en ny stadsträdgårdsmästare, vilken blev Jac Jacob 
Ericson 22 år gammal. Enligt kontraktet med Ericson skulle dennes uppdrag vara att sköta och 
underhålla Tivoli, Kallvattenkurinrättningen, samt stadens andra planteringar. Träd, perenna 
växter och gräsfrö betalades av staden, medan plantering och sådd skulle ske utan ersättning.99 

Vidare skulle Ericson enligt kontraktet förutom lön få disponera Schånbergska huset som 
tjänstebostad, han fick också bruka jorden mellan allén och kyrkogårdsvägen med villkoret att 
han inte utan tillstånd skulle få fälla några träd ”samt att verkstälda parkanläggningen väl 
vårdas och att alla gångar å boställsjorden hållas i prydligt skick samt tilgänglige såsom 
promenadplats för allmänheten”. Han skulle även se till att grinden vid landsvägen skulle 
hållas stängd från klockan fem på eftermiddagen till klockan fem på morgonen.Till skillnad 
mot Andreas Larsson var det för Ericson ”strängeligen förbjudet att på platsar utom staden 
åtaga sig trädgårdsanläggningar eller trädgårdsmästaregöromål.” 100 
 

5.2 Järnvägen tar en del av parken 
År 1888 uppläts ca 7000 kvm av, trädgårdsmästarens mark till järnvägen och 
stationsbyggnaden Norra Station, vilket motsvarade ungefär hälften av trädgårdsmästarens 
mark. Järnvägsstyrelsen var tvungen att kompensera Ericson ”för honom tillhöriga träd, 
plantskolor m.m. å det område, som användes till stationen”.101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1880-10-07 (2006-06-15). 
99 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1880-09-03 (2006-06-15). 
100 ibid.  
101 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1888-02-09 (2006-06-16). 

Bild 26: Norra Station tar en del av 
parken.(Ur: Byggnadskontoret i Halmstads 
arkiv, kart nr.2241b, 1889) 

Norra station
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Järnvägsstyrelsen köpte den s.k. Flinckska paviljongen, vattenbutiken, för att använda som 
stationsbyggnad på Norra Station.102                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 27: Vykort på den nya Norra 
stationsbyggnaden, som ersatte Flinckska 
paviljongen. Lindarna som syns till vänster 
försvann vid elektrifieringen av järnvägen 103 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf 
okänd) 

 
 

5.3 Försköning och fostran  
 
Restaurangen byggdes om i omgångar. Efter beslut av stadsfullmältige 1892 glasades 
verandan in, glaskupolen togs bort och musikrummet liksom flertalet övriga rum 
utvidgades.104  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 28: Restaurangen i 
Schweizerstil år 1902 med  
fontänen framför, som anlades år 
1886. Schweizerstilen gjorde sitt 
intåg vid mitten av 1800-talet 
och innebar att husen blev rikt  
utsmyckade med snickarglädje 
och verandor med lövsågerier105.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf Orla Back) 
 

 

                                                 
102 Hägge, 1976, sid.85. 
103 Bengtsson, 1988, sid. 209.  
104 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1892-08-11 (2006-06-16). 
105 http://www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard/bygg5.cfm?in_idnr=75 (2006-06-16). 
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Bild 29: Vid festligheter lystes parken upp. 
(Ur: Hallandsposten onsdagen den 3 
september 1873) 

 
 

Tivoli var en av de platser dit elektriciteten kom först, allra först var Halmstads Mekaniska 
verkstad, som låg vid andra sidan Nissan mitt emot Tivoli. Från verkstaden drogs 1888 
elektricitet till Tivoli så att restaurangen och dess omgivning lystes upp.106  
 
Statyer i parken och andra konstverk ansågs ha fostrande egenskaper.107  
Den 4 augusti 1874 fick Halmstad, enligt Länsmuseet, sitt första offentliga konstverk 
föreställande segergudinnan Victoria (se bild 30).108 Frågan är vad som anses vara konst, för 
även på bilder från 1860-talet syns urnor och spegelklot (se sid. 15).  
 
 

 
                Bild 30: Segergudinnan Victoria (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

                                                 
106 Hägge, 1979, sid. 154. 
107 Nolin, 1999, sid. 280f. 
108 http://elmer.hallmus.se; sökning på Segergudinnan (2006-08-27). 
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För att hedra vice konsul Göran Hammar sattes 1906 en porträttbyst upp, på vars sockel det 
står ”Genom Göran Hammars Kraftiga Åtgärd Bevarades Denna Park Åt Samhället”. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 32: I början av 1900-talet arbetade Halmstads Naturskydds- och 
Försköningsförening för att bevara och försköna staden. Enskilda personers 
bidrag gjorde det möjligt för föreningen att år 1920 överlämna en brunn 
huggen i granit, som var en kopia av s.k. Nyropska brunnen, som fanns vid 
Nikolai kyrka i Köpenhamn.109 Brunnen placerades nedanför slänten till 
bastionen. Vattnet som sprutade ur brunnen släckte parkbesökarnas törst, 
idag står brunnen vid Norre torg.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt Gunnar Lundh Höganäs 
–Mölle) 

 
Halmstads Naturskydds- och Försköningsförening, lät även tillsammans med enskilda 
personer och Skandinaviska Granitbolaget, bidra till en urna som placerades på en av 
gräsmattorna på nedre Tivoli. 110 I dag står den i Trefaldighetsallén. 
                       
Under senare delen av 1800-talet tillkom många bildningsbyggnader, som museer och 
bibliotek i anslutning till de offentliga parkerna i Sverige. I folkbildande syfte flyttades också, 
kring sekelskiftet 1900, byggnader till parkerna som ansågs kulturhistoriskt värdefulla, med 
friluftsmuseet Skansen i Stockholm som förebild. Tanken var att pedagogiskt visa lokala 
byggnadstraditioner, natur och levnadsmönster.111  
 
När Halmstads Museiförening bildades 1886 uppläts Norre Port för museiverksamheten och 
1933 byggdes ett nytt museum i anslutning till Tivoli.112 

                                                 
109 Westman, 1930, sid. 27. 
110 Westman, 1930, sid. 28. 
111 Nolin, 1999, sid. 281- 284.  
112 Hägge, 1979, sid.70. 

Bild 31: Bild från parken med 
Hammars byst i bakgrunden 
(Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, kortet märkt 
Knackstedt & Näther 
Lichtdruck, Hamburg) 
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En gammal ryggåsstuga, Särdalsstugan, flyttades till parken, av Hallands museum.113 Stugan 
var försedd med gammaldags inventarier och öppnades 21 juni 1903 för allmänheten mot en 
avgift.114 År 1928, i protokoll från den 2 maj, står det att växtbeståndet vid ryggåsstugan var 
exempel på typiska blommor och buskar vid äldre gårdar i Halland.115    
 

 
 
Mellan åren 1904-1905 uppfördes Högre Allmänna Läroverket norr om Tivoli. 
 
Nykterheten var en stadigt växande och återkommande fråga vid diskussioner rörande de 
offentliga parkerna. År 1837 bildades Svenska nykterhetssällskapet vars mål var att kraftigt 
inskränka försäljningen och tillverkningen av brännvin.116

 

 
Då den Västra paviljongen i nedre Tivoli, som använts för utskänkning av öl och brännvin, 
ansågs för liten lät Tivolistyrelsen uppföra en ny byggnad.117 Representanten för stadens 
nykterhetsfolks centralkommitté skomakaren E.O. Lindqvist ansökte om att få hyra Västra 
paviljongen på nedre Tivoli. Han önskade där inrätta ett folkbibliotek med läsrum och ett litet 
nykterhetskafé.118 Ansökan bifölls i juni1907.119 Nykterhetskaféet fick anslag för inköp av 
böcker och tidskrifter, med villkoret att dessa överlämnas till det planerade stadsbiblioteket, 
om och när ett sådant byggdes.120 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
113 Länsmuseet Halmstads bildarkiv; sökning på Särdalsstugan (2006-08-27). 
114 Westman, 1930, sid. 19. 
115 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1928-05-02 (2006-06-18). 
116 Nolin, 1999, sid. 52.  
117 Westman, 1930, sid. 20f. 
118 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1907-05-30 (2006-06-17). 
119 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1907-06-20 (2006-06-17). 
120 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1908-04-16 (2006-06-17). 

Bild 34: Västra paviljongen 
sedermera Nykterhetskaféet Vykort 
postat troligtvis 1904. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, kortet märkt Albert 
Lindblad & C:s Bocktryckeri) 

Bild 33: Ryggåsstugan med Trefaldighetsallén i  
bakgrunden. (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv,  
fotograf Eric Salvén.) 
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Bild 35: Västra paviljongen och 
fontänen. Fontänen tillkom 1887. 
121 (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf okänd.) 

 

5.4 Trädgårdsmästarens ´privilegierade´ fria boende 
 
I Hallandsposten lördagen den 31 juli 1897 skriver en tidningsman om det så kallade 
Schånbergska huset, som varit trädgårdsmästarens bostad i mer än 30 år. 
”Det är i synnerhet anmärkningsvärdt därför, att det onekligen är stadens sämsta hus och 
skulle ovillkorligen, så vidt icke staden själfägde detsamma, för länge sedan blivit utdömdt 
och rifvet.” Huset var, litet, brunrött, saknade stenfot och med ett golv beläget under jordytan, 
vilket ledde till det var fuktigt och översvämmades vid regn. Huset gick ut flera fot i 
trottoaren och utgjorde därför ett hinder för trafiken. Flera gånger hade en rivning varit på tal 
och det skrevs att ”Det är sannerligen högst egendomligt att folk får bo där och ännu mera, 
att staden själf vill upplåta ett sådant ruckel till bostad.” Vidare skrevs om 
stadsträdgårdsmästaren ”Att han och hans familj likafullt hållit sig friska, det är åtminstone 
icke hans principals (stadens) förtjänst”. Ericson var enligt artikeln intresserad av den 
nybildade föreningen Egna hem vilket tidningsmannen skrev inte var konstigt med hänsyn till 
hans ”egna osunda boende”.122 Ericson var med i styrelsen för Arbetares Byggnadsförening 
Egna hem.123År 1899 beslutades att trädgårdsmästarbostaden skulle bortföras.124  

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                 
121 Westman, 1930, sid. 17. 
122 Hallandsposten N:115 Lördagen den 31 Juli 1897.  
123 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1898-10-07 (2006-06-17). 
124 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1899-12-18 (2006-06-17).  

Bild 36: Troligtvis uthus till 
Schånberska huset, framför syns 
sannolikt trädgårdsmästarens 
odling. (Ur: Föreningen gamla 
Halmstads årsbok, 1992, sid. 71) 
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5.5 Borgerlighetens park 
 
 
I Hallandsposten nr 115 lördagen den 31 juli 1897 beskrevs en afton på Tivoli; 
”Paris har sin Bolognerskog, Wien sitt Pratern, Stockholm sin Kungsträdgård och Halmstad 
sitt Tivoli” vidare skrev Hallandsposten att i varje fall övre Tivoli hade blivit över- och 
medelsklassens privilegierade nöjesplats, där de kunde njuta ljuvliga sommarkvällar till 
sextettens välljudande musik och också av vad källarmästaren kunde bjuda på av mat och 
dryck. Från övre Tivoli ner till nedre Tivoli vandrade kärleksparen genom de så kallade 
”Kärleksgångarne” och överklassdamerna promenerade och visar upp det senaste modet. 
Vandringen kantades av bänkar med betraktande människor. Vid tiotiden nådde stämningen 
sin absoluta höjdpunkt ”ögon spela och cigarrer glimma” i det elektriska ljuset. Dåtidens 
populärmusik, La Paloma, folk- och operettmelodier, och metergaloppen fick mest bifall.125 
 
Iakttagelsen avslutades med att tidningsmannen skrev att det var ett enformigt och trångsynt 
liv han hade betraktat ”detta evinnerliga  promenerande fram och åter på några 
kvadratfamnars område” Han längtade ut till havets oändliga stränder, ensamhet och 
tystnad.126  
 
Artikelförfattaren ironiserade över borgerlighetens flärdfulla liv. Hela artikeln andas en ny tid, 
med nya tankar och nya ideal, en tid då strandlivet började överta parkens roll som 
samlingsplats.  

 

 

                                                 
125 Hallandsposten N:115 Lördagen den 31 Juli 1897.  
126 ibid.  

9.  

Bild 37: Vy från restaurangen på övre Tivoli år 1909.       
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
 

Bild 38:Vandring på nedre Tivoli år 1909.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd)
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Vid springbrunnen på nedre Tivoli fanns en hög halvcirkelformad häggberså, innanför 
den stod bänkar och i mitten fanns ett stenpari med ett litet rör, ur vilket det ständigt 
rann vatten.127 Redan på 1860 talet syns stenpartiet på bild, (se bild 11 & 12, sid 15.) 
troligtvis tillkom detta vid denna tid. 
 

 
 
 
 
 
 

Gustaf Wienecke skrev 1960 om sina ungdomsminnen från parken frön början av 1900-
talet ”Vackra sommardagar var det ett kärt tillhåll för mödrar, barnjungfrur och 
barnungar samt om kvällarna lika kärt för dem, som ville sitta och viska ljuva ord i 
varandras öron. Men även tidigt om morgnarna hade bersån besökare, ja, varför inte 
rent kalla dem stamgäster. Det var några stadens till mera mogen ålder komna manliga 
medborgare, som varje morgon drucko brunn. En del av dem hade glas med sig, medan 
andra hade sina väl gömda bland stenarna.”128 Wienecke skrev vidare att när 
sommarkvällarna kom samlades allt folket på Norre Katt. De unga vandrade till musik 
den s.k. ”själavandringen” runt springbrunnen, medan gamla satt på bänkar och 
iakttog. Musik spelades och människor fyllde serveringsterrassen (se bild 40, sid.34) 
och när det blev kyligare försågs gästerna med filtar. När Gustaf Wienecke tog 
studenten 1913, hölls enligt tradition studentfesten på Tivolirestaurangen och 
regementsmusikkåren spelade.129  
 
År 1905 gjordes ett förslag till en ny restaurangbyggnad på övre Tivoli.130 Det slutade med att 
den gamla restaurangen restaurerades och byggdes till efter ritningar av statsarkitekten Sven 
Gratz.131 Senare utvidgas den översta terrassen för att ge större plats till friluftsservering.132 

                                                 
127 Wienecke, 1960, sid. 260. 
128 Wienecke, 1960, sid. 261-262. 
129 Wienecke, 1960, sid. 262-264. 
130 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1905-03-16 (2006-06-18). 
131 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1908-03-19 (2006-06-19). 
132 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1908-12-19 (2006-06-19). 

Bild 39: Vykort över bersån på nedre Tivoli med springbrunnen i mitten,  
postat 21 mars 1909. (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt  
Granbergs Konstindusti-Aktiebolags Förlag.) 
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Bild 40: Den nyreparerade restaurangen och 
terrassen på övre Tivoli samt några av de 
många sofforna som fanns i parken. År 1905 
fanns enligt en förteckning fanns 129 
stycken133. Vykort postat juli 1913. (Ur: 
Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet 
märkt J.B. Meijel) 

 
För att göra vägen kortare söderut från läroverket hade en gångväg anlagts genom Tivoli 
utefter Nissan. Denna utvidgades genom en utfyllnad i ån och en träkaj utmed denna efter ett 
beslut i stadsfullmäktige den 21 januari 1909.134 
 

 
Bild 41: Gångvägen utefter Nissan före 1918, längs ner till höger syns Tivolibryggan. (Ur: Länsmuseet    
Halmstads bildarkiv, kortet märkt Knackstedt & Näther Lichtdruck, Hamburg) 
 
 

                                                 
133 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1905-07-31 (2006-06-19). 
134 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1909-01-21 (2006-06-19). 

Bild 42: Nissan och Tivolibryggan med bland annat 
båten som gick till Laxön.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf 
Lorentz Larsson)  
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Bild 43:. Näckrosdammen tillkom våren 1910 och innehöll 
flera  ovanliga näckrosarter,135 iris och kaveldun.136 Vykort 
skrivet april 1918.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt 
Lindströms Importaffär, Halmstad)  
 

 

5.6 Nationalromantik och nyttoodling  
 
Vid sekelskiftet 1900 var en av de mest nyskapande idéerna inom trädgårdskonst och 
arkitektur tanken om att det praktiska var vackert.137 Intresset för det egna hemmet och den 
egna trädgården ökade. Idealet blev den lantliga trädgården och exotiska växter ersattes med 
tåliga perenner och nyttoväxter. I nationalromantikens spår blev intresset stort för inhemska 
träd som björk, lind, tall och lönn.138  

Jac Ericson var i tidens anda intresserad av nyttoodling och fruktodling. Han var ordförande i 
Hallands pomologiska sällskap, som utgav boken Hallands pomologiska sällskaps samlade 
rön om fruktodling med fruktlista år 1900.139 Liksom den förre trädgårdsmästaren i Tivoli 
Andreas Larsson var Ericson ordförande i Hallands trädgårdsförening.140 
 

5.7 Stadsträdsträdgårdsmästarens mark och lön 
 
I stadsträdgårdsmästaren Jac Ericsons kontrakt år 1905 stod att han före 1907 var tvungen att 
avstå de norra delarna av Tivoli förutom marken där växthusen fanns, samt där 20-åriga 
fruktträd var planterade.141  
 
Den fasta ersättningen som utgick till Ericson skulle bekosta alla utgifter gällande Tivoli och 
övriga planteringar såväl arbetarlöner som växtmaterial.142 Ericsons kostnader specificerades 
därför inte.143 Detta har inneburit att det inte finns nedskrivet i protokoll vilket växtmaterial 
han använde i parken. Ericson lämnade in åtskilliga skrivelser till Stadsfullmäktige i Halmstad 
där han klagade på ersättningsnivån. I en skrivelse som togs upp i ett 
Stadsfullmäktigeprotokoll år 1900, skrev Ericson att han bara fått 2 550 kronor, vilket fått till 
följd att han varit tvungen att försörja sig och sin familj på annat sätt. Han gjorde en 
jämförelse med vad andra städer lade ut för sina planteringar år 1899, då exempelvis 
Landskrona lade ut 7 904 kronor och Borås 4 000 kronor.144  
                                                 
135 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1911-06-29 (2006-06-19). 
136 Bengtsson, 1988, sid. 218. 
137 Jonstoij, 2000, sid. 174.  
138 Nolin, 1999, sid. 108, 113, 153.  
139 http://www.kslab.ksla.se/periofor.htm (2006-06-16). 
140 Hallands trädgårdsförening 1872-1937 En minnesskrift, 1937. 
141 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1905-12-21 (2006-06-19). 
142 ibid. 
143 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1905-07-31 (2006-06-19). 
144 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad, 1900-12-20 (2006-06-17). 
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I en skrivelse från en besiktningsman som tas upp vid stadsfullmäktigemöte i juni 1910 står 
följande;”För öfrigt är det i högsta grad önskvärdt, att norra Tivoliträdgården med det allra 
snaraste helt och hållet befrias från den belamring, af hvilken den nu lider. Vanprydande 
växthus, skjul och drifbänkar, gammalt ris och affall, ständigt upprifven mark, ruttnade 
växtdelar, unken fuktighet, rykande gödsel, kaninafvel, allt sådant stämmer illa med de vilkor, 
med hvilka Tivolilägenheten som gåfva till staden är förbunden. I dessa vilkor heter det bland 
annat, att influtna medel skola användas till platsens försköning och att trädgården skall 
bibehållas så som allmän promenadplats.” 145 
 
Som styrelsemedlem i Halmstads kaninavelsförening propagerade Ericson för 
kaninavelsuppfödning i städerna för att få färskt kött146och han kunde inte förstå att 
myndigheterna klagade på detta.147 
 
Stadsfullmäktige beslutade att Ericson inte längre fick inneha norra delarna av Tivoli för att 
idka handelsträdgård, växthusen skulle tas bort och området omvandlas till park.148  
 
 
 
 

 
  

 
 
 

                                                 
145 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1910-06-16 (2006-06-20). 
146 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1918-03-27 (2006-06-20). 
147 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1910-06-16 (2006-06-20). 
148 ibid. 

    Bild 44: Jac Ericsons plantskola i slutet av 1800-talet. 
    (Ur: Föreningen gamla Halmstads årsbok 1988 sid. 197) 
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Ericson åtog sig att mot ersättning, planera norra Tivoli och ta bort de 50-tal fruktträden, så att 
området våren 1912, skulle kunna användas till park. För att säkerställa den fortsatta 
uppdrivningen av plantor och vinterförvaring, sedan växthusen tagits bort från Tivoli, åtog 
han sig att använda sina egna växthus utan ersättning.149 Jac Ericson hade en plantskola på 
Norra utmarken Kärleken, Blomsterdalen, som ansågs vara en av de finaste i landet.150     

 

5.8 Hantverks- industri- och slöjdutställningen 1912 
 
Planeringen av området norr om lindallén sammanföll med att platsen uppläts till Hantverks- 
industri- och slöjdutställning år 1912.151 Utställningsstyrelsen fick därmed bekosta 
omläggningen av området till park. Nya växtgrupper, gräsplaner och byggnader tillkom.152 
Enligt utställningsvillkoren fick inga träd fällas utan tillstånd, planteringarna skulle skyddas 
och ersättning utgå vid skador på vegetationen. Efter utställningens slut, skulle 
utställningsbyggnaderna rivas och marken jämnas.153  
 
 
 
 

                                                 
149 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1910-12-20 (2006-06-20). 
150 Bengtsson, 1988, sid. 218f. 
151 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1911-05-24 (2006-06-20). 
152 Westman, 1930, sid. 20. 
153 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1911-05-24 (2006-06-20). 

Bild 45: Vy över Hantverks- industri- och slöjdutställningen år 1912. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
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                  Bild 46: Byggnader vid utställningen 1912, till höger syns Ryggåsstugan. 
                      (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
 

  
 
 

 

 
 

 

 Bild 47: Maskinhallen 1912.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 48: Utställningshall bakom Ryggåsstugan 1912. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 49: Entrén till utställningen och maskinhallen till höger, i mitten 
på bilden syns ett träd, troligtvis en blodbok, som står där än idag. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 



  

 
 

 
Jac Ericson var specialiserad på odling av låga rosor och han hade vunnit flera priser vid utställningar runt om i landet enligt hans egna plantskolekatalog.161På bilder från norra Tivoli efter utställningen syns att nu 
fanns rosenplanteringar där växthusen tidigare stått. Vad det var för sorts rosor är svårt att säkert veta men troligtvis var det några ur hans egna sortiment (se bilaga 4). 

                       
 

                          
 

 
  
 

Musikpaviljongen

Ryggåsstugan 

Bild 56: Tivolis musikpaviljong och stenparti med namngivna växter 
framför. (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 55: Musikpaviljongen med värmestugan i bakgrunden.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Olof Carlander) 

  

Stationshuset 

Bild 51: Den norra entrén till Norre Katt med rosenplantering. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
 

 

 
Bild 50: Rosenplantering i norra delen av Norre Katt. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
 

 Bild 54: Rosenplantering vid Ryggåsstugan i Tivoli, skrivet mars 1922. 
 (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt Calegi vykortslager 
Stockholm) 

5.10 Tivoli efter utställningen 1912, parken fick 1918 namnet Norre Katt 

Bild 52: Vy mot norra entrén till Norre Katt. (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, kortet märkt J.B. Meijel, Calegi vykortslager) 

Bild 53: Ritning över parken 1944 av Gunnar Svensson 
 (Ur: Tekniska kontorets arkiv) 

Bild 57: Stenparti och musikpaviljongen i Tivoli. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet märkt Nordisk konst, 
Stockholm) 

39 

154 Ericson, 1908. 
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6. Parken förr och nu   
 

6.1 Gestaltningen 
 
Nya influenser och ideal började gälla, funktionalismen gjorde sitt intåg och det rationella 
sattes i första hand. Nya ideal gjorde att skuggan i parken inte längre var lika eftertraktad, 
vilket gjorde att många bersåer försvann.155 
 
Åren 1928-1954 var Gunnar Svensson stadsträdgårdsmästare, han tillhörde den nyare skolan, 
med andra idéer om hur Norre Katts park, (f.d. Tivoli) skulle drivas och rationaliseringar 
skedde i rask takt. I nordöstra hörnet av parken tillkom på 1930-talet en värmestuga och på 
1940-talet togs Ericsons stenpartier bort 156 

 

 
 
 
 
Ännu på 40- och 50-talet samlades de unga i Norre Katts park för att vandra den s.k. 
själavandringen eller för att sitta ner vid resturangens servering för att blicka ut över 
musikestraden och de promenerande. De samlades även vid Nykterhetskaféets balkong, för att 
blicka ut över fontänen nedanför samt magnoliorna. 157   
       
Under 1960-70-talen skedde en stegvis ´förfulning´ och den en gång så välbesökta parken fick 
allt färre besökare. På 1960-talet revs Nykterhetskaféet och restaurangen på bastionen. År 
1968 gjorde Stockholms stadsträdgårdsmästare Holger Blom ett utformningsförslag för 
parken, som tog fasta på områdets historiska karaktär med försvarsverk. Han betonade att det 
inte var någon historisk rekonstruktion utan att platsen istället skulle framkalla en känsla av 
det historiska. Av utformningsförslaget (se bild 59) blev endast en liten del förverkligad. En 
”bastion” i mörkt trä och betong byggdes på 1970-talet.158  

                                                                                                                            

                                                 
155 Dunér, 2004, sid. 47. 
156 Bengtsson, 1988, sid. 196- 213. 
157 Andersson, 1988, sid.184f. 
158 Johansson, 1988. 

Bild 58: Nykterhetskaféet, 1930.      
 (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
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           Bild 59: Holger Bloms utformningsförslag 1968. (Ur: Tekniska kontoret i Halmstads arkiv) 
 
 

På slänten från bastionen ned mot parken stod ett 30-tal bokar, dessa fälldes och slänten 
gjordes brantare. Den grovhuggna granittrappan, som ledde från den forna bastionen ner mot 
Nissan, togs bort. Den förut frilagda Norre Port byggdes in i vallar och de vackra 
planteringarna vid porten togs också bort.159  
 
Den nya bastionen fick ingen dragningskraft. År 1981 slogs det i en utredning fast att detta 
kunde bero på bastionens dystra karaktär.160 
 
 

                                                 
159 Graveleij, 2005. 
160 Johansson, 1988. 
 

Bastionen 
Norre Port 
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Genom att jämföra med bilder från förr, går det tydligt att se hur den en gång så vackra parken 
idag har blivit betydligt fulare och dystrare.  

  

 
Bild 61: Den inbyggda porten.                                                      
(Foto Johanna Ericson 2006-09-06)     
 
                                        

 
       
 
 

Bild 64: Vykort skrivet augusti 1923, som visar den 
fristående porten med kontakten mellan stadskärnan och 
parken. Höger om porten syns en av parkens ingångar. (Ur: 
Länsmuseet Halmstads bildarkiv, Nordisk Konst Stockholm) 

          Bild 60: Den inbyggda porten sedd från parken. (Foto: Johanna Ericson 2005-11-05) 

Bild 63: Den inbyggda porten med muren som avgränsar 
parken från staden. 
(Foto Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 62: Den fristående porten. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 
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(Foto Johanna Ericson 2006-09-06) 
 

 

Bild 70: Detta var vad besökarna 1902 kunde beskåda på 
toppen av trädgårdsterrassen (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf Olrla Back) 
 

 

  

Bild 67: Den kantiga ogästvänliga 
trappan som leder upp till bastionen. 
(Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 68: Väl uppe på bastionen, den gamla trädgårds-
terrassen, möts besökarna idag av denna sorgliga syn, en  
vanprydande scen. (Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 

 
Bild 71: Istället för en ogräsbevuxen grusplan fanns denna 
vackra vy att beskåda 1913 (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 66: Trädgårdsterrassen med 
restaurangbyggnaden på 1860-talet. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, 
fotograf Selma Angel ) 

 
Bild 65: Den dystra cementbastionen som 
idag har ersatt den vackra trädgårdsterrassen. 
(Foto: Johanna Ericson 2006-05-20) 

Bild 69: Besökaren möts idag även av en stor 
ogräsbevuxen grusplan. 
(Foto: Johanna Ericson 2006-05-20) 
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Väremstugan/katthem 

Trefaldighetsallén

Rotundan 

Konst, brunnsdrickning, 
och bersåer/stor öde 
gräsplan 

Norra station/daghem 
och parkeringsplats 

Trädgårdsmästarens 
odling och rosodling/ 
perennplantering och 
gräsmatta 

Slingrande bäck, 
näckrosdamm/ 
näckrosdamm 

Nykterhetskaféet/ 
gräsmatta 

Trädgårdsterrassen med 
restaurangbyggnad och 
fontän/cementbastion med ogräsbevuxen 
grusplan 

Norre Port 

Slänt med bokar/ 
vall och trappa till 
bastionen 

Fontän 

Bild 72: Pilarna markerar några av de platser som genom bilder jämförs förr 
och nu. Karta från 2005 (Ur: Tekniska kontorets arkiv i Halmstad, Carlberg, 
2005) 
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Under 1980-talet ökade antalet besökare, Rotundan rustades upp och användes som café och i 
Trefaldighetsallén spelades boulespel och på gräsytorna utövades exempelvis gymnastik. Det 
debatterades om byggandet av en konsthall på bastionen och 1988 utlystes en 
arkitekttävling.161 Byggandet av en konsthall blev aldrig förverkligad och sedan dessa har 
flera olika användningsområden diskuterats. Som Halmstadbo upplever jag att dagens 
användning av parken liknar den på 1980-talet. I trefaldighetsallén spelas fortfarande boule. 
Rotundan används som sommarcafé och sommargymnastik utövas i parken.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Idag är Norre Katts park speciellt välbesökt vid studentavslutningen, då studenterna tågar 
genom staden för att samlas och hyllas av anhöriga på den stora gräsplanen i Norre Katts park 
(se bild 75 & 77). Parken är även välbesökt på Valborgsmässoafton, då körer sjunger, 
fyrverkerier skjuts och maj-brasan flyter på Nissan. De senaste åren kan skönjas en 
upprustning av parken med förnyat växtbestånd. Bostadskvarter byggs och har byggts med 
bl.a. studentbostäder på den tidigare industrimarken rakt över Nissan vilket har ökat antalet 
besökare i parken. Med olika evenemang försöker man locka besökare till parken. 

                                                 
161 Johansson, 1988. 

Bild 73: Framför Rotundan syns ett lärkträd och till 
vänster skymtar näckrosdammen. (Foto: Johanna 
Ericson 2006-09-06) 

Bild 75: Området kring Rotundan är idag öppet och 
sterilt. (Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 
 

Bild 74: 1860-talets lummiga park med en berså och då 
liksom nu står ett lärkträd framför Rotundan. 
 (Ur Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf: Selma 
Angel) 

Bild 76: Den rumsliga parken under 1860-talet, med 
konstverk, lövkojor och en brunn. (Ur: Länsmuseet 
Halmstads bildarkiv, fotograf: J. Hansen) 
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Bild 77: Om platsen där Västra paviljongen, sedermera  
Nykterhetskaféet stod, vittnar idag bara en upphöjd  
gräsplan bakom några magnolior.  
(Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 
 

Bild 78: Västra paviljongen på 1860-talet.  
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf Selma Angel)
 

 

Bild 80: Västra paviljongen troligtvis vid 
sekelskiftet 1900. (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf okänd.) 

Bild 81: Andra sidan Nissan, har exploaterats. 
Tivolibryggan har tagits bort, liksom växtlighet längs 
kajräcket vilket bidrar till ett kalt intryck.  
(Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 82: Tivolibryggan vid 1900-talets början. Uppe till höger i 
bild skymtar Tivolirestaurangen. (Ur: Länsmuseet Halmstads 
bildarkiv, fotograf okänd) 
 

 Bild 79: Fontänen framför Nykterhetskaféet har idag 
fått hårdare linjer. (Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 
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Bild 83: Vy från parken mot järnvägsbron. Idag har 
stigarnas böljande former och grus bytts ut mot asfalt. 
(Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 84: Vy mot järnvägsbron före 1918. (Ur: Länsmuseet 
Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 87: Av Ericsons alla stenpartier återstår idag bara 
fragment. (Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 
 

Bild 85: Katthemmet idag. 
(Foto Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 86: Ericsons stenpartier troligtvis 1930-tal, i bakgrunden 
skymtar värmestugan. (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, 
fotograf Olof Carlander) 
 

Stora delar av norra Norre Katt upptas idag av parkeringsplats, dagis och katthem. Dagiset håller 
till i den gamla stationsbyggnaden och katthemmet har övertagit den gamla värmestugan.  
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Bild 88 & 89: Norra station är idag ett daghem omgiven av en lekplats och parkeringsplatser.  
( Foto: Johanna Ericson 2006-09-06) 

Bild 90: Tågstationen Norra station före elektrifieringen av järnvägen. 
(Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, fotograf okänd) 

Bild 91: Ett skrymmande elskåp finns idag i 
nordvästra hörnet av parken. ( Foto: Johanna 
Ericson 2006-09-06) 
 
 

Bild 92: Efter 1912, då marken användes för rosodling samt norra 
entrén till parken. (Ur: Länsmuseet Halmstads bildarkiv, kortet 
märkt J.B. Meijel, Calegi vykortslager) 
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6.2 Växtmaterialet 
 
Från början fanns i Tivoli alar, antagligen var de självsådda på platsen innan anläggningen 
tillkom eftersom marken var fuktig. En lindallé fanns redan 1851, då den omtalas i 
försäljningsannonsen för Tivoli. Vid 1870-talet ersattes en del av alarna med rader av alm och 
lind162. Vid 1800-talets slut planterades svenska granar och tallar. Ett flertal stormar har 
drabbat parken, natten till annandag jul 1902 knäcktes många träd.163 Även 1969 drabbades 
parken av en storm, då flera lindar fälldes i Trefaltighetsallén. Dessa ersattes av lindar som 
växt vid Maratonvägen i Halmstad.164 
 
Många av de gamla träden i parken har dött och aldrig ersatts. År 1962 gjordes en 
trädinventering och vid uppföljning år 1987 hade 100 av ca 300 gamla träden dött.165 
En ytterliggare uppföljning visade att det före 1990 funnits 46 st. almar (Ulmus glabra), varav 
42 av dessa med stamomfång över 1 m. Vid en inventering 2005 fanns endast 29 st. av 
almarna kvar och en gulbladig engelsk alm (Ulmus procera ´Lois van Houtte´), hade 
planterats.166 Det kan antas att även flera av dessa almar kommer att dö på grund av 
almsjukan.  

 
Runo Graveleij på Tekniska kontoret i Halmstad menar att förändringarna av parken som 
gjordes under 1960-70 talen förstörde parken och enligt honom jobbar Tekniska kontoret med 
att öka antalet exotiska träd, där det finns öppna ytor. Vilka träd som funnits historiskt sett, 
eller var, bryr man sig inte om vid dessa planteringar. Nya träd som tillkommit sedan 1987 är: 
rödblommig hästkastanj (Aesculus carnea), himalayabjörk (Betula utilis ´Doorenbos´), turkisk 
trädhassel ( Corylus colurna), katsura (Cercidophyllum japonicum), tulpanträd (Liriodendron 
tulipifera), kinesisk sekvoja (Metasequoia glyptostroboides), kaukasisk vingnöt (Pterocarya 
fraxinifolia), silvertall (Pinus parviflora), gulbladig engelsk alm (Ulmus procera ´Lois van 
Houtte´), sumpcypress (Taxodium distichum), rödek (Quercus rubra), persisk ek (Quercus 
macranthera), japansk tuja (Thuja standishi) och japansk skenkamelia (Stewartia 
pseudocamelia).167 (se bilaga 5) 
 
 

                                                 
162 http://www.lokalhistoria.nu; Halmstad 1873-12-18 (2006-05-21) 
163 Laufke 1970, sid. 134. 
164 Runo Graveleij, stadsvandring, 29 Juni 2006. 
165 Johansson, 1988. 
166 Carlberg, 2005, Tekniska kontorets arkiv; Förteckning över träd i Norre Katts park juni 1987 uppdaterad 
1992. 
167 Carlberg, 2005. 
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Bild 93: År 1813, odlades på sluttningen upp till den gamla 
skjutplatsen Norre Katt potatis. Marken nedanför sluttningen 
bestod till största delen av dammar.  
 (Ur: Halmstad Lantmäteriets arkiv Akt 13-Hal-30) 

7. Parken genom tiderna 
 
Genom att jämföra kartor från åren 1813-2005 går det att följa vad som hänt med parkens utformning. 

Bild 94: År 1865, området har sedan 1843, förvandlats till en 
park. En park med slingrande gångar, grottor, bersåer, en formell 
allé, en restaurangbyggnad och paviljonger. 
 (Ur: Byggnadskontoret i Halmstads arkiv ritnings nr. 2180b) 

Bild 95: År 1878-79, Tivoli har utvidgats mot norr och 
denna del bestod av slingrande gångar, en stor tapetgrupp och 
mängder av planteringar, utformade av Andreas Larsson.  
I Tivolis ursprungliga del har terrassen och dess sluttning på 
övre Tivoli förändrats och restaurangbyggnaden byggts ut. 
(Ur: Byggnadskontoret i Halmstads arkiv ritnings nr. 2209) 

Bild 96: År 1886, har en bit i det nordöstra hörnet 
tillkommit i och med järnvägens sträckning förbi parken. 
Tapetgruppen har förändrats och några små förändringar av 
gångarnas placering har skett. Det syns tydligt på denna karta 
att den nordvästra delen av parken användes för odling.  
(Ur: Kommunarkivet i Halmstads arkiv) 

Bild 97: År 1889, syns att Norra station och vägen fram till 
stationen tagit en stor del av parken. Därmed har den stora 
tapetgruppen försvunnit och en bit av bäcken. Denna karta är 
ett montage av gamla kartor, vilket också märks eftersom 
fontänen som tillkom i nedre Tivoli år 1887 inte finns med.  
(Ur: Byggnadskontoret i Halmstads arkiv ritnings nr. 2241b) 
 

Bild 98: År 1944, mycket i parken har förändrats och 
förenklats i funktionalismens spår. Bersåer och grottor har 
tagits bort och de slingrande gångarna och rabatterna har 
blivit kantigare. Även fontänen på nedre Tivoli har blivit 
kantigare. Värmestugan och Ryggåsstugan har tagit delar 
av parkens norra del och av den slingrande bäcken återstår 
bara en damm. (Ur: Tekniska kontoret i Halmstads arkiv)

Bild 99: Förslag från1968, av utformningsförslaget blev 
endast den kantiga bastionen och en mur mellan staden och 
parken förverkligad. Tidigare under 1960-talet hade 
restaurangen och Nykterhetskaféet rivits. 
(Ur: Tekniska kontoret i Halmstads arkiv) 

Bild 100: År 2005, fontänen har åter blivit rund. 
Ryggåsstugan har försvunnit och värmestugan 
utvidgats. Rabatter har tagits bort och nya tillkommit. 
Gångarna har förändrats något, men fortfarande 
återstår det stela formspråket. Det går även att se att 
stora delar av parken består av grus och asfalt.  
 (Ur: Tekniska kontorets i Halmstads arkiv) 
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Slutsater och reflektioner 
 
Platsen för Norre Katts park eller Tivoli var under 1600-talet en bastion med omgivande 
vallgravar, även tidigare fanns här en försvarsanläggning. Under 1700-talet användes området 
för bl.a. tobaks- och medicinalväxtodling och i början av 1800-talet odlades här potatis. Efter 
år 1843 började områdets förvandling till förlustelseplatsen Tivoli, med restaurang, 
köksträdgård, gräsmattor, alléer, lövsalar och grottor. Tivoli kan betraktas som en brunnspark, 
eftersom det enligt äldre källor dracks brunn här. Parkens formella allé kan även betraktas 
som en brunnsallé. 
 
I tidens anda var det män ur den borgerliga kretsen som såg till att Tivoli blev en offentlig 
park och blev den prydliga representativa mötesplatsen. Om inte konsul Göran Hammar och 
handlaren E M Beckman gått samman med ett antal invånare 1856 och bildat Tivoli 
Aktiebolaget, hade troligtvis parken inte existerat idag. År 1863 inlöste Brännvins-
utskänkningsbolaget Tivoli, köpebrevet överlämnades till staden med villkoren att platsen för 
all framtid skulle användas som promenadplats för stadens invånare och att inkomsterna från 
parken skulle användas till att försköna anläggningen.  
 
Det har varit svårt att spåra parkens historia före 1860-talet, vilket beror på att parken då var i 
privat ägo och därmed finns inget skrivet i offentliga protokoll. Därför har det inte gått att få 
fram vem som ritat den ursprungliga Tivoli parken. Det verkar dock inte vara Henry August 
Flindt vilket vissa nyare källor gjort gällande. Kanske är det en vandringssägen, som är 
sprungen ur att Flinckska paviljongen funnits i parken. 
 
Trädgårdsmästare Andreas Larsson har haft en stor betydelse för parkens utseende, eftersom 
han ritade den norra delen av Tivoli när parken utvidgades med detta område år 1866. Kanske 
var Larsson även delaktig vid utformningen av parkens ursprungliga del, eftersom han var en 
betydande trädgårdsmästare i staden innan han blev trädgårdsmästare i Tivoli. Han var även 
initiativtagare till bildandet av Hallands Läns Trädgårdsförening. Att utröna vad Larsson ritat 
både i och utanför Halmstad är ett uppslag för vidare forskning. En fråga, som framkommit 
under arbetets gång och som inte gått att besvara är om Larsson fick genomföra sin idé om en 
botanisk samling i parkens norra del? Vad hände i så fall med den sedan, eftersom parkens 
norra del under Jac Ericsons tid beskrivs som miserabel? Var Ericson av ekonomiska skäl, 
tvungen att försaka samlingen för att istället satsa på den egna odlingen? Ericson fick till 
skillnad mot Larsson inte arbeta utanför stadens gränser och därmed var hans 
inkomstmöjligheter begränsade. 
 
Tivolis eller Norre Katts olika trädgårdsmästare har istället för att behålla den ursprungliga 
gestaltningen, velat sätta sin prägel på parken och följa sin tids stilideal. Eftersom Larsson och 
Ericson delvis levde på handelsträdgården i parken, kan det antas att parken använts som 
´utställning´ för att visa besökarna vad som var på modet för att få sälja mera. Eftersom 
trädgårdsmästarna även profilerade sig som ´trädgårdsarkitekter´ kan man förstå att de velat 
göra förändringar för att visa på sin egen stil, parken blev en del av trädgårdsmästarens 
ansikte utåt. 
 
Efter att parken 1863 övergått i stadens ägo finns information i stadsfullmäktigeprotokoll, 
inget skrivs emellertid rörande växtmaterialet eftersom detta var trädgårdsmästarens uppgift 
och inte behövde redovisas. Det är svårt att spekulera i vilka växter, som fanns i parken under 
1800-talet, eftersom växtsortimentet under denna tid var så rikt. Det måste antas att Tivolis 
utformning styrdes av de allmänna trädgårdsidealen. På enskilda bilder går det att se en del av 
växtmaterialet men det går inte att avgöra hur gammalt det är. Vid besök i dagens park går 
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även att se att vissa av träden är mycket gamla. Egentligen är det inte nödvändigt att veta 
exakt vilka växter som är gamla i parken. Eftersom förvaltaren med varsam hand ständigt 
måste förnya det åldrande växtmaterialet för att behålla en parks vitalitet, struktur och 
ursprungliga gestaltning.  Att förnya växtbeståndet är något som glömts bort eller prioriterats 
bort kanske på grund av besparingar i Norre Katts park. Gamla träd har dött, lämnat tomma 
ytor eller ersatts med helt andra träd på andra platser och parkens karaktär har förändrats, en 
process som fortsätter även idag. 
 
Mode och ideal har växlat genom tiderna, exempelvis togs 1800-talets grottor och bersåer bort 
när skugga inte längre var eftertraktad. De slingrande gångarna rätades ut, blomrabatter och 
gräsmattor förändrades och förenklandes för att minska skötseln eller för att återspegla nya 
modeideal. Det exotiska växtmaterialet ersattes med tiden av inhemska arter, nu sker åter en 
inplantering av exoter. De rådande idealen kan även skönjas genom byggnaderna i parken 
som t.ex. Ryggåsstugan som liksom statyerna och i musiken tillkom i folkbildande syfte.  
Även Hantverks- industri- och slöjdutställningen som hölls 1912 var i linje med dessa ideal. 
 
Tivoli bestod av olika delar, gångar, växtlighet i olika nivåer och byggnader. Detta 
tillsammans bildade en struktur och en helhet, som gick förlorad på 1960-talet, då 
byggnaderna revs. Då fick de uträtade gångarna inget mål och de känns idag som breda 
transportsträckor. 
 
Överskiktet, träden i parken finns, men mellanskiktet har försvunnit, den lägre växtligheten 
bestående av träd och buskar. Mellanskiktet som bidrog till den lummiga, oförutsedda och 
avskilda parken, har bytts mot öppenhet och överblick har skapats i parken. Kanske är 
parkens utformning ett naturligt steg i samhällsutvecklingen, då den slutna rumsliga 1800-tals 
parken idag skulle skapa otrygghet. 
 
Parken har offrats för diverse byggnationer, såsom järnväg, parkeringsplatser, väg och 
byggandet av en ny bastion. En stor del av parken har därmed försvunnit. Byggandet av en ny 
bastion och stadsmur har slutit parken mot staden. Eftersom inte muren fanns vid parkens 
uppförande tillhör den inte den ursprungliga gestaltningen och borde kanske just därför rivas. 
Om muren skulle rivas, blir parken åter en del av staden och mer inbjudande för besökare. 
Cementtrappan från parken som leder besökaren uppför en ogräsvall till toppen av den stora 
betongklossen avskräcker nog de flesta från att utforska bastionen. De som ändå tar sig dit 
upp möter en sorglig syn. Den gamla vackra trädgårdsterrassen med fontän och 
restaurangbyggnad, har idag ersatts av en stor ogräsbevuxen grusplan och en nedklottrad scen. 
Platsen saknar idag helt den ursprungliga 1800-talsromantiken. 
 
Parken är inte längre stadens förlustelseplats. Detta kanske delvis beror på att Halmstad är en 
kuststad och att invånarna dras till stränderna. Vid vissa tidpunkter på året, som t.ex. Valborg 
och studentavslutningar, är dock parken lika välbesökt som under dess glansdagar. 
Kanske är traditionen med att möta studenterna i parken en av parkens fallgropar. Det är 
knappast någon idé att plantera vackra rabatter och fina nyplanteringar i parkens södra del 
eftersom dessa skulle trampas ner av ivriga studenter och deras släktingar. Detta har 
förmodligen bidragit till att skapa den sterila gräsplanen i parkens södra del. 
Det går inte att säga att parken med dess grönska är ful, men den kunde ha varit så mycket 
mer. Det saknas rumslighet, variation och spänning. Nu är den just bara grönska och vissa 
delar av parken inte ens det. Idag går att ana en långsam strävan efter en vackrare park, men 
mycket återstår för att åter göra parken till en av södra Sveriges vackraste förlustelseplatser. 
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Bilaga 6 genomgånget material. 
 
 

 



Bilaga 1: Tivolis ordningsregler 12 april 1871 
(Ur: Tekniska kontorets arkiv i Halmstad) 

 

Särskilde ordningsföreskrifter beträffande Halmstads Tivoli  
 
§ 1. 
 Af ingångarne till tivoli hållas öppna: 
under månaderna November till och med Mars, endast ingången genom trädgårdsmästare-bostället från solens 
uppgång till dess nedgång; men under månaderna April till och med Oktober: ingångarna på södra och westra 
sidorna från kl. 5. f.m. till kl. 11. e.m. och ingången på norra sidan från kl. 5 f.m. till solens nedgång. 
Drätselkammaren och wederbörande bewakning å tivoli ware berättigad att, wid särskilda tillfällen och 
för särskilda tillställningar ändra tiden för ingångarnes öppnande och stängande.  
 
 
§ 2 
Tillträde å tivoli är tillåtet endast å tid då ingångsport hålles öppen och får ske endast genom öppen port eller 
från sjösidan. 
Rättighet att beträda tivoli ware dock alltid förbjuden för: 
 
a) person, som bär börda, hwilken till följd af sin storlek, osnygghet eller annan sin beskaffenhet är till hinder 

eller mehn; 
b)   person, som är trasigt eller osnyggt klädd, som bettlar, som synes wara öfwerlastad af starka drycker, 
      som förer oljud eller på annat sätt uppför sig oskickligt eller oanständigt; och 
c)    person, som upprepade gånger gjort sig skyldig till öfwerträdelse af å tivoli gällande ordning.  
        
Från tivoli kan genast wid anträffandet utwisas den, som enligt dessa bestämmelser är oberättigad att der 
inträda och äfwen den, som bryter mot inom tivoli gällande ordningsföreskrift. - Barn, som deremot sig förgå, 
böra dock warnas innan de från tivoli utwisas.  
 
 
§ 3. 
Besökande å tivoli ega att der endast beträda gångar och för promenad afsedda platsar, men ega icke att 
nedtrampa gräs eller andra wexter, icke att åstadkomma osnygghet eller förorsaka skada å byggnader, 
planteringar, träd, wexter, inhägnader eller annat.  
 
 
§ 4. 
Hundar må å tivoli medtagas endast om de ledas i band, och må icke å tivoli lössläppas.  
 
 
§ 5. 
Bryter någon emot å tivoli gällande ordningsföreskrift eller icke hörsammar de tillsägelser, som för ordningens 
upprätthållande derstädes genom polisbetjeningen eller särskildt antagne ordningsmän meddelas, ware, der 
answar för dylik förbrytelse eller ohörsamhet ej finnes bestämd i allmän lag eller Kongl. Maj:ts nådiga 
ordningsstadga för rikets städer den 24  Mars 1868, förfallen till böter af twå till och med tjugo 
riksdaler, hwilka fördelas på enahanda sätt, som är föreskrifwet beträffande fördelning af böter, hwilka, med 
anledning af nämnda ordningsstadgas bestämmelser ådömas.  
 
 
§ 6 
Öfwer ordningen å tivoli och der skedda öfwerträdelsers befriande åligger det ej mindre polisbetjeningen än den 
för tivoli antagne trädgårdsmästare jemte den eller de personer, som särskildt för sådant ändamål framdeles 
kunna i behörig ordning warda antagne, att hålla tillsyn och draga försorg; berörande de personer, hwilka i 
egenskap af ordningsmän å tivoli kunna blifwa anställda, alltid under deras tjenstgöring wara försedde med 
tecken, som utwisar deras befattning.  
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Bilaga 2: Exempel på en blomsterparterr. 
 (Ur: Illustrerad Trädgårdstidning maj 1861) 

Alla figurer var infattade av röd klöver 
”Trifolium pratens”.  Den yttersta, på fyra 
ställen genomskurna cirkeln är infattad av 
rajgräs troligtvis engelskt rajgräs (Lolium 
perenne) Klövern och rajgräset klipptes 
varje vecka. 

Planterad med röda verbenor i mitten med vita runt omkring. 

Bestod av silverarv ”Cerasteum tomentosum” och med ett 
exemplar av sharlakansröd pelargon. 

Rundeln i mitten bestod av jättehampa 
”Cannabis sativa gigantea” planterade med  
en i mitten och fyra runt omkring som 
tillsammans bildade en pyramid av 12 fots 
höjd.  

Planterad med penséer, men mångfalden gjorde att färgerna 
 inte ansågs tillräckligt lysande, eller särskilt lämpade  
till parterrer. Lobelia ”Lobelia gracilis compacta” och 
orangeröda krasse ”Tropoleolum minus Carter´s Tom  
Thumb” föreslås istället. 

Dessa trekanten var planterade med brunsyra 
”Oxalis corniculata atropurpurea” i vars mörkbruna blad  
 och ett exemplar silverek ”Cineraria maritima” var planterad.

De tung formade rabatterna var planterade 
med sommarflox ”Phlox Drummondii”. Inte
heller dessa ansåg som lämplig utan lägre 
växter som gula husarknappar ”Sanvitalia 
procumbens” och en verbena föreslogs 
istället. 

De åtta buskarna i varje grupp består av 2 
fots höga stamexemplar av centifoliaros 
”Rosa centifolia pompon”. 

Den yttersta cirkeln var planterad av låga dahlior varannan 
vit, varannan olikfärgad. Innanför den gröna infattningen var 
 på de båda yttre sidorna blå lobelia ”Lobelia gracilis erecta” 
planterad och mellan dessa orangegula sammetstagetes 
 ”Tagetes patula nova” planterade. Istället för lobelia och 
 tagetes föreslås röda och vita sommarlöfkojor (Matthiola).  



                      
 

Bilaga 3: Utdrag ur Jac Ericsons 
plantskolekatalog år 1882 
omfattande 13 sidor. 



 

Bilaga 4: Ericsons rossortiment år  
1908 (Ur: Priskurant från Jac  
Ericsons plantskola Halmstad för 
hösten 1908- våren 1909 omfattande 24 
sidor) 



 

Bilaga 5: Träden i parken idag 
 (Ur: Carlberg på Tekniska kontoret 
i Halmstad) 
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