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Styrelsen och ordföranden i FORUM har ordet

Årets Bulletin är verkligen fullspäckad, vilket den långa innehållsförteckningen på motstående sida är ett tydligt bevis på. Det stora 
antalet artiklar och skribenter beror dels på att det gjordes många presentationer vid förra årets seminarium, men det får också ses som 
ett tecken på att det händer mycket på den trädgårdshistoriska fronten både i Sverige och på andra håll runt om i världen. Det genom-
förs många projekt, konferenser och seminarier som vi vill rapportera om. Det skrivs också en hel del böcker, både vetenskapliga och 
mer populära, och det nätverkas som aldrig förr. I år kan vi även presentera två färska avhandlingar och ett nystartat doktorandprojekt, 
vilket är extra roligt. Även ett antal kandidat- och masterarbeten inom ämnet presenteras i en lista, där länkar till uppsatsernas digitala 
versioner leder den vetgirige vidare. 

Flera av texterna här i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning kunde ha varit längre och utförligare, men för att visa på mångfalden 
inom ämnet har vi valt att ha med ett flertal kortare texter istället för ett fåtal längre artiklar. För den som önskar ytterligare informa-
tion finns källförteckningar och/eller möjlighet att kontakta de enskilda skribenterna via e-post. Ett varmt tack till alla skribenter och 
fotografer för värdefulla bidrag! 

I arbetet med årets Bulletin vill vi också speciellt tacka de som har arbetat med korrektur och kommentarer av alla texter, vår trogna 
redaktion. Vi vill också rikta ett varmt tack till Estrid Ericssons stiftelse och Helgo Zettervalls fond för möjligheten att genomföra 
seminariet Gender, Gardens & Garden History, samt Helgo Zettervalls fond för bidrag till arbete och tryckning av Bulletinen. 

Detta är det tredje numret i följd med Boel Nordgren som redaktör och även om styrelsen är lite jävig så vågar vi påstå att Bulletinen inte 
bara har bibehållit sin kvalitet, den har dessutom utvecklats under hennes ledning. Vi vill passa på att tala om att Bulletinen kommer att 
få en ny redaktör, från och med januari 2017. Styrelsen vill rikta sitt varmaste tack till Boel för hennes insatser!  

Vi vill gärna passa på att göra lite reklam för FORUMs påbörjade medlemsregister på hemsidan, där medlemmar har lagt ut kontakt-
uppgifter och information om sina specialkunskaper. På hemsidan www.gardenhistoryforum.org kan ni som vanligt också botanisera 
bland gamla nummer av vår Bulletin och hitta information om våra seminarier. Vi vill önska alla trädgårdshistoriskt intresserade läsare 
och inte minst alla FORUM-medlemmar ett gott nytt trädgårdshistoriskt år! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

To all our contributors, to the devoted editor and co-editors of this issue: our warmest thanks! 

To all our readers: we hope you find this year’s Bulletin interesting and do not hesitate to contact the FORUM board via the website 
www.gardenhistoryforum.org if you have any questions, or if you want to browse old Bulletins. We wish you all a great Garden History 
year! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bilder på framsidan uppifrån, radvis från vänster till höger: 

• Trädgårdsarkitekt Anna Lang, 1930. Foto: Courtesy of Anna Margaret Lang. Se sid. 5 samt 11-13 i Bulletinen. 
• Trädgården vid Mühlbauer haus, ritad av Anna Lang, 1932. Foto ur: Ottillinger/Sarnitz 2003. Se sid. 11-13 i Bulletinen. 
• Stina Swartling, grundare till en trädgårdsskola för kvinnor i Närke 1899. Foto: Bovins fotosamling, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). 
• Geraldine Knight Scott (1904-1989), landskapsarkitekt, Kalifornien. Foto: Courtesy of the UCB Environmental Design Archives. Se sid. 7-10 i Bulletinen. 
• Food machinery and Chemical Corporation, ritad av Geraldine Knight Scott, odaterad. Foto: Courtesy of the UCB Environmental Design Archives. Sid. 7-10. 
• Elever på Jenny Elfvings Järvenlinna högre trädgårdsskola för kvinnor, 1910-talet. Foto: Eva Tuominens privata arkiv. Se sid. 35 i Bulletinen. 
• "Mary, Mary quite contrary". Illustration ur: Boswell, Hilda (1960), Hilda Boswell ’s treasury of Nursery rhymes, London.
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Med konferensen Gender, Gardens and Garden History den 8–9 
oktober 2015 bjöd Forum för trädgårdshistorisk forskning till-
sammans med ArkDes Mötesplats in till en konferens med ge-
nusperspektiv på trädgårdar och trädgårdshistoria. 

Ny forskning har på senare tid bland annat presenterat kvinnor som 
landskapsarkitekter, utbildningsansvariga och författare. Men trots 
att kvinnor har utformat allt från små trädgårdar till stora offentliga 
parker och landskap, drivit blomsterbutiker och handelsträdgårdar 
och så vidare, finns det ännu stora kunskapsluckor om kvinnors po-
sitioner i ett mansdominerat fält, liksom om stadsplaneringens och 
parkgestaltningens betydelse i ett genusperspektiv.

Andra aspekter som förtjänar att undersökas är hur kvinnor, män 
(och barn) har använt, format eller drivit trädgårdar för umgänge, 
lek och arbete, liksom hur trädgårdar och användandet av träd-
gårdar kan tolkas och omtolkas utifrån föreställningar om under- 
och överordning, hierarkier, maktstrukturer eller klassperspektiv. 
Forskningen är spridd inom många ämnen och det är svårt att hålla 
sig uppdaterad. Ett syfte med konferensen var att försöka samman-
fatta var forskningen befinner sig idag och hur vi kan gå vidare. Un-
der två dagar samlades internationella och nordiska forskare inom 
området för att bidra till en fördjupad diskussion och kunskapsut-
byte om kvinnors möjliga yrkesroller och inverkan på gestaltning, 
byggprocesser och samhällsplanering, på användandet av den egna 
trädgården, kunskapsspridning, filantropi och författarskap.

Vad talades det om?
Innehållet i programmet sträckte sig tidsmässigt från antiken till 
nutid och omfattade geografiskt länder som Italien, USA, Finland, 
Frankrike, Österrike och Sverige. Till konferensen hade tre gäs-
ter bjudits in att hålla längre anföranden: Thaïsa Way, Washington 
University, Seattle, USA samt Ulrike Krippner och Iris Meder från 
Universität der Bodenkultur i Wien. Övriga medverkande bidrog 
med kortare presentationer. 

Thaïsa Way föreläste på temat The emergence of modernism in the 
work of women landscape architecture om kvinnors vägar in i land-
skapsarkitekturen i USA, om utbildningsmöjligheter och uppdrag, 
men också om medieringen av kvinnliga landskapsarkitekter. Thaï-
sa Way påpekade också vikten av att koppla samman de professio-
nellt verksamma kvinnorna med deras verk, för en öppen plats som 
inte är associerad med ett namn är en potentiellt hotad plats.

Ulrike Krippner och Iris Meder visade med sitt föredrag Modern 
Viennese Gardens – The Concept of Indoor and Outdoor in Women Gar-
den Architecture vilken betydelse kvinnliga trädgårdsarkitekter av 
judisk börd, fram till Andra Världskrigets utbrott, hade för såväl ut-
vecklingen av formspråket som för yrket i Österrike. Att så många  
trädgårdsarkitekter var kvinnor hänger till stor del samman med att 
de kom från borgerliga familjer där man ansåg att det var viktigt att 
döttrarna utbildade sig, och då ansågs trädgårdsområdet ofta lämp-
ligt. En tydlig tematik i deras anförande var den nära relationen 
mellan ute och inne som bland annat underströks med stora fönster 

och trädgårdsrum. Krippner och Meder har haft ett mycket besvär-
ligt källäge, främst beroende på dramatiska omständigheter under 
kriget då både källmaterial och trädgårdar gått förlorade. Med 
hjälp av fotografier har ändå ett flertal trädgårdar kunnat studeras. 

Bernadette Blanchon (Ecole Nationale Supérieure de Paysage, 
Versailles, France), presenterade med Three French Female pione-
ers in Landscape Architecture Ingrid Bourne, Isabelle Auricoste och 
Marguerite Mercier; tre fransyskor som visar helt olika, men ändå 
representativa yrkesroller inom fältet.

Nina Edgren-Henrichson, Svenska litteratursällskapet i Finland 
och doktorand vid Helsingfors universitet, presenterade Alexandra 
Smirnoff, som efter studier hos den svenska trädgårdsmannen och 
pomologen Olof Eneroth blev Finlands första kvinnliga pomolog, 
en framgångsrik sådan som planerade fruktträdgårdar, skrev fack-
litteratur och populärvetenskapliga artiklar. 

Agr. dr Inger Olausson (Linköpings universitet) visade med The 
image of women in the garden profession produced in magazines for 
gardeners 1860–1950 hur kvinnor kunde presenteras i trädgårds-
tidskrifter under 1900-talets första hälft, ofta med en nedsättande 
ton, som att de inkräktade på männens område, eller att de inte var 
tillräckligt starka för att kunna verka professionellt.

Med Viridia from Varia – a community garden? gjorde fil. dr Lena 
Landgren (Lunds universitet) en intressant presentation av Varia 
Pansina från Nola i Kampanien som är känd genom en inskription 
från omkring 100 e. Kr. och som med all sannolikhet donerade ett 
område som kan förstås som en större allmän trädgård eller park 
med tillhörande portik, statyer, och växtlighet. Med hjälp av annat 
känt material diskuterade Landgren hur en sådan trädgårdsmiljö 
kan ha sett ut och hur den skulle förstås som en storslagen donation 
av stort ekonomiskt värde.

Under rubriken Silent women in the background of early modern Fin-
nish gardens diskuterade Teija Alanko, doktorand vid Helsingfors 
universitet, möjligheterna att finna spår av kvinnors verksamhet i 
trädgårdar i tidigmodern tid. I mycket handlade det om en metod-
presentation: hur kan källor användas för att tolka kvinnors arbete i 
och relationer till trädgårdar, också på ett mera privat plan? 

Ulla Ijäs och Laura Yli-Seppälä från Åbo universitet i Finland var 
delvis inne på samma spår i sitt anförande Garden is my lover. 18th 
century and early 19th century women as garden owners and users. Här 
fick Magdalena Hising vid Fagerviks trädgård och Marie Hack-
man, innehavare av egendomen Herttula vid Viborg och direktör 
för Finlands ledande träexportföretag, Hackman, fungera som ex-
empel på hur kvinnors relationer till och användande av trädgårdar 
som sociala rum kan studeras ur ett genusperspektiv.

Åsa Klintborg Ahlklo hade inte möjlighet att genomföra sin pre-
sentation When the family was a garden and the mother its gardener vid 
seminariet, men gör en kort presentation här i Bulletinen. 

Gender, Gardens & Garden History
Forums för trädgårdshistorisk forskning seminarium 2015
Catharina Nolin
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      Isabelle Auricoste (1941–) är en av tre franska landskapsarkitekter som presenterades vid Forums seminarium av Bernadette Blanchon, Ecole Nationale Supérieu-
re de Paysage, Versailles, Frankrike. Fotot togs under en studieresa till Petworth, England med landskapsarkitektstudenter från Bordeaux. Foto: Serge Briffaud, 2005.

Alexandra Smirnoff (1838–1913) var en framgångsrik finsk pomolog. Fotot 
är taget i familjen Topelius fruktträdgård i Sibbo, troligen på 1890-talet. Vid 
seminariet presenterades Smirnoff av Nina Edgren-Henrichson, doktorand vid 
Helsingfors universitet. Foto: SLS arkiv/SLSA 801.   
  

Ovan: Kvinnliga elever vid Adelsnäs trädgårdsskola år 1916. AgrD Inger  
Olausson, Linköpings universitet, talade vid seminariet om hur kvinnor skildra-
des som arbetskraft i trädgårdsbranschens tidskrifter 1860–1950. Foto: Träd- 

gården. Illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel. 1916, nr 39, s 308.   
 

Anna Lang (1895–1983) var en av flera kvinnliga    
trädgårdsarkitekter av judisk börd som var verk-   
samma i Wien på 1920- och 30-talen. Tre av dessa    
kvinnor och deras verk presenterades av Ulrike    
Krippner och Iris Meder vid seminariet 2015.     
Photo: Courtesy of Anna Margaret Lang.  
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ArkDes har en förhållandevis stor samling av ritningar, handlingar 
och fotografier som på olika sätt kan knytas till professionellt verk-
samma kvinnor. Ett besök i arkivet och biblioteket var därför en 
självklar punkt på konferensprogrammet. Ritningar av bland an-
dra Ester Claesson, Helfrid Löfquist och Ruth Brandberg visades 
av Catharina Nolin och diskuterades utifrån attribueringar (troligt 
upphovsmannaskap), typer av uppdrag och vad man utifrån ritning-
arna kan utläsa om respektive kvinnas arbeten och samarbeten med 
manliga arkitekter.

Med undantag för Ruth Brandbergs efterlämnade ritningar, som 
utgör en egen samling i ArkDes, så har det varit svårt att över-
blicka vad som finns i samlingarna av kvinnliga upphovspersoner 
då materialet ingår i samlingarna efter de arkitekter som kvinnorna 
samarbetade med, som Cyrillus Johansson och Isak Gustaf Clason. 
I biblioteket visade Lena Wranne och Frida Melin hur en del rit-
ningar gjorts sökbara på respektive kvinnas namn och hur det även 
kan studeras i en digital utställning på Digitalt museum (I muse-
ets dolda vrår). Med anledning av konferensen hade även aktuell 
svensk och internationell litteratur om kvinnliga landskapsarkitek-
ter ställts fram.

Avslutning
Konferensen avslutades med en visning av Reimersholme och Kv. 
Plankan på Södermalm under ledning av Catharina Nolin. Bo-
stadsområdet Reimersholme som uppfördes av HSB i början av 
1940-talet är ett av Ulla Bodorffs mest framträdande arbeten. Här 
arbetade hon med en omfattande landskapsgestaltning för att skapa 
en boendemiljö som framför allt skulle kunna användas av kvinnor 
och barn, med lekplatser, badstrand och barnträdgård som inte bara 
skulle ge barnen en pedagogisk och omhändertagande miljö utan 
även skulle ge kvinnor möjlighet att uträtta ärenden utan barn el-
ler kanske arbeta några timmar om dagen. Reimersholme kan ge 
intryck av ett orört kulturlandskap med gamla ekar vackert integre-
rade med punkthusen, men i själva verket bestod mycket av arbetet 
i att dölja sprängmassor och rivningsmaterial från gamla industri-
byggnader i mjukt svepande kullar och att skapa en ny strandlinje 
genom utfyllnad av mark. 

Kvarteret Plankan består av ett bostadshus av arkitekten Lars Bryde 
med tillhörande planterad gård av Sylvia Gibson från 1960-taletets 
slut. Gibson lyckades med att få in både lekplatser för barn i olika 
åldrar och sitt- och mötesplatser för vuxna och äldre människor. 
Gården har länge varit hotad av förtätning då det har funnits långt 
framskridna planer på att uppföra ett studentbostadshus på gårdens 
mitt. Med ett sådant ingrepp skulle ett av Sylvia Gibsons relativt 
välbevarade projekt i Stockholm gå helt förlorat. 

Konferensen var välbesökt och anförandena väckte många frågor 
och öppnade för intressanta diskussioner. Det stod också klart hur 
angeläget det är att med utgångspunkt i ett genusperspektiv studera 
kvinnors och mäns (liksom även barns) olika roller och verksamhe-
ter inom trädgårdsfältet, men kanske ännu viktigare: sträva efter att 
inkorporera resultaten i historieskrivningen för att få en hel i histo-
ria och inte en historia och en annan historia om kvinnor. 

I samband med konferensen presenterades ArkDes digitala utställ-
ning I museets dolda vrår som bygger på Nolins forskning.

Catharina Nolin, Docent 
Institutionen för kultur och estetik
Stockholms universitet
catharina.nolin@arthistory.su.se                                                                              

Reimersholme är ett av Ulla Bodorffs mest framträdande arbeten.                                         
Fotografiet togs 1946 av Lennart af Petersens. Arkiv: Stockholms stadsmuseum. 

Takplantering på Kungl. Serafimerlasarettet, Stockholm.                                                                         
Ritning av Ruth Brandberg 1930. Ur: Arkitektur- och designcentrums samling. 
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The emergence of modernism 
in the work of women landscape architects
Thaïsa Way

The narratives of modernism have rarely focused on the con-
tributions of women, even in fields where women were clearly 
present as in landscape architecture. By turning the view to wo-
men, the alternative narrative opens up alternate readings of 
modern landscape architecture from the edges, the apparent 
boundaries, as practice, as theory, and as a profession. This 
challenges then not merely who is included - i.e. by adding a 
few women - but the idea that there is a linear history leading 
progressively to modern practice and contemporary profession. 
This history is a suggestion of the richness of the history of the 
design professions meant to engage the diverse narratives of 
our built environments.  

In 1964, when the Museum of Modern Art published the book Mo-
dern Gardens and the Landscape by Elizabeth Mock Kassler, a cura-
tor at MoMA, she included no women, beyond a glancing reference 
to Gertrude Jekyll as a gardener and garden designer. However, it 
did describe a larger practice of modern design than one often reads. 
When the anthology Modern Landscape Architecture: A Critical Re-
view appeared in 1993, it included the work of only one woman 
designer, Martha Schwartz - of a decidedly more recent generation 
From these seminal pieces one might conclude that women did not 
have a presence in design development at midcentury or within the 
modernist investigations. However, we do in fact know that women 
were active in the formations of modernism in the decades before 
and after the WWII, as designers, academics, writers, and collec-
tors, curators, and patrons, especially in the United States, Europe, 
and South America. And while one is tempted to focus a critical eye 
on why this misconception of women's active role was repeated so 
often, although I will briefly discuss this as it suggests a larger issue, 
this essay is directed to differencing that trope by considering how 
an investigation of the history of modernism through the lens of 
women might difference the narrative. 

Unbounded Practice: Women and Landscape Architecture in the Early 
Twentieth Century, my first book, challenged the historiography of 
landscape architecture, i.e. the ways in which the narratives of the 
profession's emergence have been shaped, which in turn frame how 
we understand contemporary practice. My work is grounded in the 
argument that Heidegger in his essay “Building Dwelling Thin-
king” suggests of "A boundary is not that at which something stops 
but, as the Greeks recognized, the boundary is that from which so-
mething begins its presencing" (Heidegger, 2013, Part II). My focus 
is on the narratives of modernism and how a narrative on the work 
of women in landscape architecture opens up alternate readings of 
modern landscape architecture from the edges, the apparent boun-
daries, as practice, as theory, and as a profession. This challenges 
then not merely who is included - i.e. adding a few women - but the 
core idea that there is a linear and legible history leading progres-
sively to modern practice and the contemporary profession. 

Modernism was not a one-sided or thin project practiced by a few 
white men, it was a messy investigation of multiple trends, ideas, 
and experiences explored by diverse communities of artists, desig-
ners, scientists, and advocates, among others. Let us not be confu-
sed by the history that suggested that modernism might be reduced 
to a "coherent and logical progression toward a single telos" (Butler, 
2010, 45).

In addition to the dilemmas of identifying women's presence and 
defining modernisms, we can also note what historian Dorothee 
Imbert has argued can be a challenge for any historian of moder-
nisms in landscape architecture: "Landscape architecture did not 
present a unified front in its pursuit of modernism" (Imbert, 1999, 
69).  However, I suggest this is the position, a boundary, from 
which to start - a place that is not unified but rather a richly di-
verse place of exploration and investigation. Modernism in lands-
cape architecture was negotiated over five decades by constellations 
of individuals shaped by a multitude of factors including gender, 
class, geography, education, to mention just a few. Let us revel in 
the richness, the depth and breadth of modernists in their efforts to 
difference the world just as we today want to difference our world 
and our futures.

The profession of landscape architecture in the United States was 
initially formed in 1899 when the American Society of Landscape 
Architects (ASLA) was founded to make visible the work of a, re-
latively small but significant, community of practitioners. The prac-
tice was not confined initially to one normative state as it develo-
ped into a full-fledged profession, the practice was shaped by a rich 
breadth of practitioners from distinct backgrounds, including many 
women. The founding members of ASLA included a woman, Bea-
trix Jones Farrand, and within weeks Elizabeth Bullard was elected 
as a Fellow along with Olmsted Jr. 

Farrand’s work included designs for Princeton University, Yale 
University, the University of Chicago, the Santa Barbara Bota-
nical Garden, and the town square in Oberlin, Ohio as well as a 
number of large country estates. In 1916 Marian Coffin was na-
med the third female fellow and during the 1920s and 30s num-
bers of women were elected professional members and appointed to 
committees, wrote for the professional journal, and participated in 
professional activities. In professional practice one could find wo-
men as leaders and mentors including Ruth Dean, Annette Hoyt 
Flanders, and Martha Brookes Hutcheson, as well as Ellen Ship-
man, Helen Jones, Helena Burnham, Marjorie Sewell Cautley, and 
Mabel Parsons. Theodora Kimball was named a Corresponding 
Member of the ASLA in 1919 and served as the founding librarian 
for the Graduate School of Design library at Harvard. Marianna 
Van Rensselaer, who was elected an honorary member of ASLA in 
1926, was the most prolific writer about the profession. In addition, 
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     Food Machinery and Chemical Corporation, plan by Geraldine Knight Scott, landscape architect, no date. Courtesy of the UCB Environmental Design Archives. 

contemporary magazines and books attest to the range and depth of 
practice, even when the public did not necessarily understand the 
practice or its role in the landscapes they enjoyed. 

And women served in leadership positions in the professional or-
ganization of landscape architects - the ASLA, if not in numbers 
reflecting their role as practitioners. Katherine Bashford served as 
chapter secretary in Southern California in the 1930s and in 1953 
Dorothea Harrison was elected president of the Boston Chapter 
and was the first woman trustee of the ASLA. Cary Mullholland 
Parker, Jane Silverstein Ries, Helene B. Warner, and Karen Ander-
son followed in Harrison’s path. Edith Henderson was elected Vice 
President of the ASLA, becoming the first woman officer in 1971. 

Women taught in both accredited professional degree programs as 
well as in the vitally important and productive schools for women 
in architecture and landscape architecture - the Cambridge School, 
Lowthorpe, and the Pennsylvania School in Ambler, Pennsylva-
nia. Katherine D. Jones, Mabel Keyes Babcock, Marjorie Sewell 
Cautley, Florence Bell Robinson (first tenured woman), Annette 
Hoyt Flanders, and Elizabeth May McAdams taught design, site 
planning, city planning, and horticulture in programs at Columbia 
University, the University of California, Berkeley, Wellesley, and 
the University of Illinois, among others. 

In these same decades, the profession as a whole struggled to be 
recognized by the public as a legitimate profession. Despite the 
professional association, the establishment of degree programs at 
MIT, Harvard, and elsewhere, throughout the 20th century, the 
public frequently conflated landscape architecture and the craft of 
gardening, which to many meant undermining the professional or 
artistic nature of the practice. Practitioners grew increasingly frus-
trated and actively sought to disengage their practice from garde-
ning and horticulture. Jens Jensen noted the call to disassociate with 
gardening, as if, he said, "that word smelled of cabbage" (letter from 
Jensen to Mr. and Mrs. Boardman, in Grese, 1992, 61). 

Those who came to design through the garden or gardening be-
cause they had worked in a nursery (Warren H. Manning and An-
nette McCrea) or after learned to love gardens as children (Fletcher 
Steele and Beatrix Jones Farrand) or those who advocated a horti-

culturally-oriented design practice (Lockwood de Forest and Ellen 
Biddle Shipman) or practiced from an ecologically-oriented posi-
tion (Elsa Rehmann and Jens Jensen) were placed in the side bars. 
To reveal the presence and the contributions of such practitioners, it 
is important to open historic narratives to diverse approaches to and 
readings of modernism and modern life in the mid-twentieth cen-
tury. In this way we can learn from the broad range of experiments, 
purposes, visions, and practices that were engaged in the name of 
becoming modern. And within and between the work of these wo-
men, and their male colleagues we can find what has become known 
as modernist practices, in their breadth and depth. 
 
After WWII, with the emergence of what has come to be called 
mid-century modernism, landscape architecture was offered an 
updated manifesto for modernism, Garret Eckbo's 1950 Landscape 
for Living. The post-war economy demanded pragmatic solutions to 
landscape scale problems: the suburban housing boom, expanding 
road systems, parks and recreation systems. Landscape for Living 
served as a framework and guide to landscape architectural design 
method. Where the original modernist architects, such as Le Cor-
busier and Mies van der Rohe, saw their architecture as ideally sited 
in a Virgilian pastoral landscape that represented the idea of nature, 
Eckbo and his contemporaries believed that landscape should be a 
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humanized extension of architectural space—a “landscape for li-
ving" as he titled his book. This approach to landscape design would 
be followed by many of the women landscape architects at midcen-
tury including Ruth Shelhorn, Geraldine Knight Scott, Mae Arbe-
gast, Clara Coffee, and Carol Johnson among others. 

The modernist design tenets focused on modern space, technology, 
science, and social and cultural relevance. The concept was one of 
total design where the art of design and the rationalism of science 
were merged so that all aspects of the environment would be fully 
integrated. Modernism as such embraced a diverse palette of con-
temporary and often experimental materials as well as using fami-
liar materials in unconventional ways, and, in the absence of teams 
of gardeners, it strived to become low maintenance. It focused on 
clients’ desire to link house and garden to extend the living space 
outdoors. The Modernist garden frequently used irregular forms 
and asymmetry. Japanese gardens often provided an inspiration for 
its abstraction and supposed simplicity and clarity. This work was 
seen in the designs of Maria Harbeck Berger, Geraldine Knight 
Scott, and Mae Arbegast. The most iconic book to establish a broad 
canon is Kassler's 1964 Modern Gardens and landscape. As a publica-
tion of the Museum of Modern Art it helped established the canon 
of modern landscape architecture, although a rather limited canon.

An area that women were considered as having expertise was in 
the landscapes of recreation, shopping, and other types of social 
and gathering spaces for the public. Ruth Shelhorn was landsca-
pe architect for both the early Bullock Shopping Centers and for 
Disneyland in Los Angeles. From 1945 to 1978 Shelhorn designed 
landscapes and site plans for Bullock’s department stores, creating 
Modernist designs in a park-like setting that evoked a sun-soaked, 
leisurely lifestyle. In 1956 Shelhorn was hired by Walt Disney, and 
was responsible for Disneyland’s comprehensive pedestrian circula-
tion system, Entrance, Main Street and Plaza Hub, creating the 
small-town America feeling envisioned by Disney. It was a lands-
cape of the imagination but also provided a model of what good 
town planning might offer. Thus Shelhorn’s designs for Disneyland 
were not merely recreational but socially important. 

At the Bullock Shopping Center we find Shelhorn designing lands-
capes of recreation and pleasure. She designed as if driving to the 
shopping center might be a pleasure and that parking might imitate  
arriving at a park. Her designs suggested that driving, parking, and 
shopping  were  a modern experience that took place in the public 
realm. Her designs showed how places of recreation might offer 
beauty, variety, fantasy. Designs by women such as Shelhorn reveal 
the ways in which  midcentury modernism was engaged with ideas 
of pleasure, beauty, and fun. They exhibit how modern life might 
be efficient. The shopping mall was an example as it could be an ef-
ficient alternative to downtown and  a pleasurable place as it offered 
moments of beauty for mothers and children who would visit on a 
regular basis.

As Kassler had written in 1946: Modern architecture isn't that easy. 
It isn't just another imitative style. It is an attitude towards life, 
an approach which starts with living people and their needs, phy-
sical and emotional, and tries to meet them as directly as possible, 
with the best procurable means. Otherwise there are no rules. The 
results will be as various as the range of materials offered, the hu-
man problems posed, and the creative talent employed in solving 
them."(Kassler, 1946, 7). We find this variety in the work of various 

women who worked in the Post WWII era. With a more environ-
mentally oriented approach, design projects were realized by Carol 
Johnson, Alice Ireys, and Barbara Fealy among others. These wo-
men pursued design projects for parks, plazas, and shopping malls 
as well as residences, businesses, and public services.  

At the same time as these women were practicing, women in Eng-
land, Sweden, and Italy were gaining recognition. At the opening of 
the first International Conference in Landscape Architecture that 
was held in London in 1948 and which led to the foundation of the 
International Federation of Landscape Architects, landscape archi-
tects sat on the podium including the Italian Maria Teresa Par-
pagliolo Shephard, the German Herta Hammerbacher, the Eng-
lishwoman Sylvia Crowe and the American Edith Schryver. Ulla 
Bodorff was also an active member of the International Federation 
of Landscape Architects and the Swedish Society of Landscape 
Architects. As the profession expanded to other countries and cul-
tures, it retained to some extent the open-ended character it had 
experienced in the first half of the twentieth century in the United 
States, with a broad range of project types and approaches.

A domain of practice we have recently come to focus on, but think 
of more as the postmodern site is the industrial site. Important 
precedents are found in the extensive work of Brenda Colvin, and 
Dame Sylvia Crowe. As they imagined the landscapes of industry, 
they would celebrate the industrial modernity of transforming na-
tural resources into energy and technologies. This work arose out of  
modern science and business and manifested in the landscapes of 
Colvin, Crowe, and others. Crowe's 1958 book The landscape of Po-
wer was a groundbreaking work that shaped landscape architecture 
for decades. 

Geraldine Knight Scott (1904–1989),     
landscape architect in Northern Cali-    
fornia and University of California      
Berkeley. Courtesy of the UCB Environ-    
mental Design Archives. 

Ruth Shelhorn (1909–2006),     
landscape architect in southern      
California. Courtesy of Los Ange-     
les Times Photographic Archive.      
Department of Special Collections.     
Charles E. Young Research Library,     
UCLA. 

Barbara Fealy (1903–2000),      
landscape architect in Oregon,      
Courtesy of the Architecture      
Foundation of Oregon and Portland     
State University. 
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And so we have lightly traced women's engagement in the moder-
nist styles as well as the challenges of modern housing, modern 
technologies, modern cities, and modern industry. Not all of the 
work is remarkable on their own, but as a constellation trace a rich 
legacy of praxis. As a historian I believe that revealing the breadth 
of praxis allows us to better understand the legacies we work with, 
for they are not merely the result of a few successes, but the synthe-
sis of generations of praxis, some of which was successful, much of 
which was not, and most of which was somewhere in between.

This focus on the collective narrative of constellations of women 
comes not from denying the individual as agent, nor to deny the 
incredible guts and gumption it took for women at midcentury to 
pursue a professional career as a landscape architect - there was 
much against them - but rather it suggests that we can identify and 

Thaïsa Way, Professor 
Landscape architecture, Architecture and History
University of Washington
tway@uw.edu                                                                             

Carol R. Johnson, landscape architect and founder and chairman emeritus of 
Carol R. Johnson Associates, Inc. Courtesy of Carol R. Johnson Associates. 
     

describe the work of men and women in larger constellations, in 
dialogue with one another and thus the whole becomes so much ri-
cher and more powerful than any one part - be it by men or women. 
It is far more than just the absence or presence of women that I want 
to critique in the histories of landscape architecture. I set out to not 
only show that there had been a rich history of women whose work 
informed and shaped the profession of landscape architecture, but 
also how those threads might be identified in contemporary praxis. 
As many have argued: we cannot merely add women and stir.

History is not a mere exercise in facts, and adding women to the 
canon should not be merely the addition of more fact, I would hope 
that by differencing history, we can also difference contemporary 
and future praxis. The collective narrative of midcentury design 
praxis is suggested not as a panacea but as an addition to multiple 
histories. It is an argument for more complexity even verging on 
the chaotic and messy. It is an argument that like art, we can return 
to history again and again to re-read, to difference our knowledge 
and our questions. The narrative I composed emphasizes collective 
legacies, lineages, and networks of women in the design professions 
in order to engage the building of histories of our built environme-
nts, and today in the descriptions and discourses of the history of 
modernism in landscape architecture.
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Modern Viennese Gardens 
The concept of indoor and outdoor in the work of three women garden architects
Iris Meder & Ulrike Krippner

In Vienna in the 1920s and 1930s, numerous progressive gar-
den architects ran garden design studios. Among them were 
five Jewish women: Paula Fürth, Anna Plischke, Grete Salzer, 
Hanny Strauß and Helene Wolf. This text presents the life and 
work of three of them – Anna Plischke, Grete Salzer and Hanny 
Strauß. It is the result of a research project on women in garden 
and landscape architecture in Austria and the successor states 
of the Danube monarchy1. This project was carried out at the 
Institute of Landscape Architecture at the University of Natural 
Resources and Life Sciences, Vienna, in 2012 to 2014. 

Only very few women were able to establish successful careers in 
garden architecture in Vienna during the 1920s and 1930s. There-
fore, most of the women garden architects had nurseries attached to 
their garden design studios. The horticultural trade enabled them 
to make a living at the outset of their careers or when commissions 
were low. In entering new professions like horticulture and garden 
architecture, these women played a leading role in the professional 
restructuring of Jewish society and in women’s liberation in general. 

Belonging to the liberal Jewish bourgeoisie played a significant role 
for women in receiving higher education, establishing practices of 
their own and being awarded commissions (see Krippner/Meder 
2011). Since the turn of the 20th century, higher education and 
professional training for women had gained in importance but were 
still far from being common. Studying was important in the Jewish 
tradition as part of the social integration and Jewish families, espe-
cially those of the middle-class, often encouraged their daughters to 
attend secondary school. 

In 1912, Yella Hertzka (1873–1948), also intensely engaged in the 
women’s and peace movements, founded the Höhere Gartenbauschule 
für Frauen in Vienna. It was the first advanced horticultural school 
for women in the Austro-Hungarian Monarchy. A degree from the 
school was considered at least the equivalent of a full apprentice-
ship. Yella Hertzka’s school became the leading training institution 
for women in horticulture and garden architecture in Vienna and 
the former Austro-Hungarian Monarchy in the early 20th century. 
In opening a horticulture school, Hertzka offered many women the 
potential to attain higher professional training and to form a basis 
for economic independence as gardeners or garden architects.

Vienna's women garden architects worked together with modern 
architects, especially from the modernist Wiener Schule. Their gar-
dens were significant contributions to Austrian garden architecture 
in the early 20th century. Unlike the Vienna Secession’s aestheticist
approach, the Wiener Schule – with protagonists including Oskar 
Strnad and Josef Frank – followed an ideal of cultivated noncha-
lance. In the tradition of the English country house, they stressed 
the close relationship of house and garden and provided direct ac-
cess to the garden from the living room. 

1   The project was financed by the Austrian Science Fund (FWF), Project number 
P 24421-G21, carried out by Ulrike Krippner and Iris Meder, project management 
Lilli Lička.

A characteristic example of the dynamic Wiener Schule concept is 
Strnad’s Vienna house for the German writer Jakob Wassermann 
and his wife Julie (1914), the building being supposed to become an 
integral part of its surroundings (Meder 2007). Frank and Strnad 
conceived the single-family house as a living organism, which is, in 
response to the changing needs of its residents, ultimately subject 
to continual change. 

Another example of the close relation between inside and outside 
is Frank’s Vienna house for Julius and Margarete Beer (1930). In 
his programmatic article Das Haus als Weg und Platz (The house as 
street and square) (Frank 1931), Frank describes his concept of a he-
terogeneous layout of living room and garden that can only be fully 
appreciated by moving around in them. The design of the house 
cannot be understood from a single standpoint, but as a succession 
of partial aspects relating to each other. The multiplicity of the sha-
pes of space in the context of inside and outside, open and closed, 
rest and movement, statics and dynamics corresponds to the diver-
sity of relations and dimensions of space inside the building. The 
garden façade dissolves in terraces and a loose spatial composition 
extending several levels; the corner balcony’s slender columns are an 
allusion to the trunks of trees that were on the plot (Meder 2008).

In 1913, Frank drafted four flat-roofed terraced houses in the out-
skirts of Vienna. One of the two houses that were eventually built 
was commissioned by Oskar Strauß, owner of a textile-trading 
agency, and his wife Hanny. Hanny Strauß, née Jellinek (1890–
1947), ran her perennial nursery Windmühlhöhe from her home 
since the early 1920s. As a garden architect, she worked with Frank 
several times. In 1929, she provided the plants for the Krasny gar-
den Frank designed with his interior company Haus und Garten (see 
Meder 2015). Following his concept of indoor and outdoor, the 
garden provides different levels of terraces, paved zones, and lawns.

Hanny Strauß provided the plants for the Krasny garden designed in 1929 
by Josef Frank and his interior company Haus und Garten (Wiener Architekten, 
1935).
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Frank, vice president of the Österreichischer Werkbund, an association 
of architects, craftsmen and industrialists, was the artistic head of 
the settlement (Werkbundsiedlung) the Werkbund built in Vienna in 
1932. Again, he commissioned Hanny Strauß to deliver the plants 
for the gardens of the houses designed by himself, Oskar Wlach, 
Hugo Gorge, and Oskar Strnad (Meder 2012). Strnad, quoted by 
the architecture critic Else Hofmann, described the plantings: “The 
beautiful, flourishing perennial garden Mrs. Hanny Strauß has de-
signed here makes me very happy […]. Through it an old dream of 
mine has been fulfilled: the flowers come straight into the apart-
ment.” (Hofmann 1932: 26)

Following internal conflicts, the Österreichischer Werkbund split soon 
afterwards. In 1934, the Neuer Werkbund Österreichs (New Werkbund 
of Austria) was founded against the (Jewish) “internationalists” 
around Josef Frank by more conservative members like Josef Hoff-
mann and Peter Behrens. Hanny Strauß designed an indoor garden 
at the Neuer Werkbund 's Christmas Exhibition in 1935, an orga-
nically shaped elevated flowerbed serving as a partition (Simony 
1936). Josef Frank had already immigrated to Sweden by then. At 
the Paris World Fair of 1937, Strauß created the outer space and the 
courtyard garden of the Austrian pavilion, with free, floating forms 
and a water basin. In direct connection to the courtyard Frank’s 
interior company Haus und Garten designed a modern living room.

Just a year later, after the “Anschluss”2, both Werkbund sections were 
liquidated. Hanny Strauß placed her nursery at the disposal of the 
Jewish Community when she left Vienna with her husband and 
their four children, travelling via Palestine to the USA, where she 
founded a perennial nursery in New Jersey (Karner 2011: 8; Karner 
2012). The Jewish Community transformed Strauss’s nursery into 
a horticultural retraining centre, preparing emigrants for the move 
to Palestine.

Like Strauß, the first generation of Vienna's women garden archi-
tects went into business in the early 1920s, covering several trades, 
like a nursery and a garden architecture studio, which provided 
them with an economic existence and allowed for gaining ground 
in a male-dominated profession. One of them was Grete Salzer 
(1882–1944?), who, from the mid-1910s on, ran a nursery, a garden 
architecture studio, and a horticultural school named Hortensium 
for girls and boys in Vienna’s 19th district.

In 1930, Salzer designed the surroundings of the Khuner country 
house, created by Adolf Loos and Heinrich Kulka, in Payerbach 
in the Semmering mountains south of Vienna (Kulka 1930: 43). 
Paul Khuner's sister Alice, married to Salzer’s brother Richard, 
probably arranged the contact. Salzer designed the surroundings 
of the house, visible through a large panorama window from the 
library, in a very nature-like way, in order to keep maintenance low. 
In 1932, Salzer also designed the gardens of the houses of Jacques 
Groag in the Vienna Werkbundsiedlung (Meder 2012). Unlike Loos, 
Groag was intensely concerned with the design of the gardens of the 
houses he planned. At the Eisler country house in the Czech Be-
skids, designed by Groag in 1934, "the lawn crawls into the house." 
(Eisler 1937:14).
 
In February 1939, Grete Salzer sold her nursery to a teacher at her 
school. Salzer, who was not married, left for London in March 1939 
and probably died there during the war.

2   The National Socialist annexion of Austria to the German Reich.

When Josef Frank was commissioned to design a winter garden 
for the house of Robert and Anna Lang in 1927, the garden ar-
chitect Anna Lang, née Schwitzer (1895–1983) met her future se-
cond husband, Ernst Plischke. Plischke was the assistant of Frank 
and responsible for the project. Anna Lang, daughter of well-to-
do assimilated Jewish parents, had attended the Vienna Kunst-
gewerbeschule, and received horticultural training at the famous 
Rothschild’s gardens. In 1932, Anna Lang was commissioned to re-
design and plant the garden of Hans and Anny Moller. Their house 
had been designed by Adolf Loos four years earlier. In connection 
to the redesign, the architects Franz Singer and Friedl Dicker, who 
had studied at the Weimar Bauhaus, designed a garden pavilion and 
rearranged the garden paths. Anna Lang planted exuberant peren-
nials and small trees and arranged paths with stepping stones in 
order to loosen the orthogonally structured plot.

Anna Lang’s first collaboration with Ernst Plischke was the gar-
den of the Mühlbauer house in Vienna, also in 1932 (Ottillinger/
Sarnitz 2003: 237). To handle the sloping terrain of the elongated 
plot, she replaced the traditional turf slope with orthogonal terraces 
and dry stone walls. In the sense of the Wohngarten style, these ar-
chitectural structures – a common feature in garden designs then – 
formed a link between house and garden and created small outdoor 
areas. While the top terrace was paved and served as a sitting area, 
the following levels were planted, the lowest containing a square 
swimming pool. Perennials, evergreens and small shrubs covered 
these terraces, criss-crossed by paths of large stepping stones. Anna 
Lang designed the garden part most distant from the house as an 
open lawn with fruit trees. The gardens materiality and design, with 
exuberant plantings, functioned as an in-between zone of house and 
nature (Krippner/Meder 2015).

In 1938, the couple immigrated to New Zealand. In the mid-twen-
tieth century, the modern concept of a Wohngarten was unknown 
in New Zealand, where traditional gardens were still divided into 
a representative Victorian garden in front of the house and a kit-
chen garden in the back. Encouraged by Wellington’s mild climate, 
Anna Plischke tried to follow her ideas of composing gardens as 
enlarged living spaces. In 1948, she gained her first commission to 
redesign a garden, for the sisters Katherine and Moira Todd, two 
doctors, of whom one was a passionate gardener. Plischke arranged 

In 1930, Grete Salzer designed the surroundings of the Khuner country house, 
created by Adolf Loos and Heinrich Kulka, in Payerbach in the Semmering moun-
tains, south of Vienna  (Kulka 1930).
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several terraces and garden rooms around the house, which “gives 
shelter and sun space for outdoor living even in the winds of Wel-
lington” (Plischke 1952: 83). Next to the paved seating area, she 
structured the sloping terrain with a sequence of dry stonewalls and 
terraces, abundantly planted with flowering perennials and shrubs. 
She always tried to put blooming plants as close to the house as pos-
sible in order to interweave the inner rooms with nature.

During her time in New Zealand, Anna Plischke designed about 
fifteen gardens, some of which are still well preserved. In 1962, the 
Plischkes returned to Vienna as Ernst Plischke was appointed head 
of the architectural master course at the Kunstakademie. They conti-
nued working together with the family houses of Koller-Glück and 
Frey. Anna Plischke died in 1983 in Vienna.

The unity of house and garden was the most important task for 
Vienna garden architects of the 1920s and 1930s. In further deve-
lopment of a functional, sober modernism, the focus was the spa-
tial conception of the garden in analogy to the house. Designing 
Wohngärten in the 1930s, architects and garden architects fruitfully 
cooperated. Professional networking was an important strategy of 
female garden architects. 

Having successfully established their own businesses in Vienna, the 
Jewish women garden architects were torn out of professional and 
private networks as well as deprived of economic backgrounds when 
they had to escape the Nazis. The violent expulsion of Jewish and 
socialist architects and garden architects from Austria was an enor-
mous loss for the country’s architecture and garden design, and its 
culture as a whole. It was also the end of the programmatic pursuit 
of the unity of house and garden in Austria.
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Three French Female pioneers 
in Landscape Architecture
Bernadette Blanchon

Today women represent more than 60% of the students in 
landscape architecture in France, but only a few women atten-
ded the new Section du Paysage et de l’Art des jardins (Depart-
ment of Landscape and Garden Art) created in Versailles at the 
School of Horticulture in 1945, and only some of them became 
landscape architects. We have traced three of these female in-
dividuals whose careers bear witness to significant changes in 
the evolution of the landscape architect profession and in the 
training of landscape architects. They all brought trail-blazing 
contributions and present a slightly different story from the 
more official one, which is mainly about male figures. 

The first female pioneer was Ingrid Bourne, born Cloppenbourg 
in 1933. She was a Dutchwoman raised in a German environment 
during WWII and early learnt the art of turning constraints into 
opportunities. She first studied at a horticultural school in England 
and attended the Section du Paysage in France as an auditor student 
in 1954. She brought her background of different references from 
northern Europe, such as planting and ground modelling in multi 
scale situations, into the rather conservative Versailles training. Ex-
amples of her different references were the German highways set 
in the landscape by Professor Seifert and associations of local spe-
cies at the botanical garden in Hamburg during internships with 
Karl Plomin. These methods impacted the professional experiments 
tested with her husband in their office near Lyons. He directed the 
family nursery and the garden contracting firm while Ingrid mana-
ged the agency (and had four children!). They gained recognition in 
challenging the new scale of intervention in social housing districts 
and inventing new solutions. From 1967, in the Atelier de Paysage, 
she developed her own projects - gardens, public parks and new 
housing districts in Grenoble, where she constantly called on her 
international background searching a balance between geometry 
and the right local combination of plants.

The second pioneer was Isabelle Auricoste (1941–). After a range of 
studies in Humanities and Urbanism, she joined the Section du Pay-
sage in 1962 at a turning point in teaching renewal. Jacques Sgard 
and Bernard Lassus brought in new issues and introduced a memo-
rable course in ecology by Professor Montaigut. Forbidden to pass 
the diploma because of her pro-FLN involvement (Algerian Libera-
tion Group), she was linked with the architecture and activist mi-
lieus of the Marxist group and journal Utopie (Utopia), inspired by 
the work of sociologist Henri Lefebvre. “Social housing projects”, 
she said, “took Landscape Architects out of their role of gardeners”1. 
After this, she progressively moved from public spaces and histori-
cal gardens to an early and on-going reflection about planning and 
rural spaces. Her career was always associated with political enga-
gement, pioneering practices with young colleagues and pedagogi-
cal commitments as well as literary passions. She created a course 
in Garden art history at the school of  Landscape Architecture in 
Versailles (created in 1976, after the Landscape department closed) 

1   Isabelle Auricoste, interviewed by B. Blanchon, Poitiers, October 25 2013.

and was a major contributor to the building of the school of Lands-
cape Architecture in Bordeaux (1991—2008). In 2000, she received 
the first and only Grand Prix du Paysage ever awarded to a woman. 
She still holds a challenging position, between elective municipality 
and regional responsibilities and Unesco and Heritage expertise.

Our last figure, Marguerite Mercier, was born in 1946 and bene-
fited from a similar training background as Auricoste, cumulating 
the renewed Section du Paysage and Urbanism and Sociology studies, 
at a time of heated debates. She was early involved in linking public 
policies and their on-site implementation, a position of humility 
then little shared by landscape architects. She developed her ma-
jor commitment in MIACA (Regional development agency for the 
coast of Aquitaine), during 12 years (1976 -1989). She demonstrated 
the potential of an environmental approach, connecting landscape 
architecture, ecology as well as forest management and she defined 
the landscape programmes and specifications for private designers 
involved, focusing on the consistency at different scales of develop-
ment and status (public and private) of implementation. From 1989 
followed seventeen years working for the DDE (Public works de-
partment) in Gironde County, promoting the concept of the lands-
cape project beside government and local authorities.  

These three examples show how deep commitments of some wo-
men with alternative ideas and practices have widened the field of 
landscape architecture and opened up new perspectives. All three 
women considered landscape architecture as a means of improving 
society and all three followed original paths no other woman had 
ever done before in France. More interested in concrete actions than 
in media coverage, they rarely appear on the front scene, but conti-
nually fought to defend the potential of landscape architecture and 
the building of the profession in this founding period for French 
landscape architecture! This female genealogy opens a research do-
main we do aim at pursuing. 

Further reading: 
Blanchon, Bernadette (2015). “Creative margins, three women in 
post war French landscape architecture”, in Dümpelman and Be-
ardsley (Eds), Women, Modernity and Landscape Architecture, (103-
121). London: Routledge. 
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Pomologen Alexandra Smirnoff 
– en sann pionjär
Nina Edgren-Henrichson

Alexandra Smirnoffs (1838―1913) namn dyker upp i många 
trädgårdshistoriska undersökningar, för det mesta i förbifarten 
eller i någon enstaka fotnot. Vem var då denna kvinna som från 
1870-talet arbetade sig upp till att bli en auktoritet inom den 
manligt dominerade pomologin? 

För eftervärlden är Alexandra Smirnoff bäst känd för den revide-
rade och utökade andra upplagan av Olof Eneroths Handbok i svensk 
pomologi 1896–1902. Uppgifterna om hennes liv fram till början av 
1890-talet, när hon etablerade sig som trädgårdsskribent, är knapp-
händiga. Det finns flera biografiska artiklar, men de bygger alla 
på en och samma källa: en levnadsteckning som författaren Alta 
Dahlgren publicerade 1897. Endast två senare skribenter, Ossian 
Lundén (1935) och Ole Gripenberg (1973), kastar något mer ljus 
över hennes första femtio år. Av deras artiklar framgår att Dahlgren 
och Smirnoff kände varandra väl och umgicks i samma kretsar i 
Helsingfors. Här får man också en ingång till fler spår om Smirnoffs 
liv och till den betydelse de sociala nätverken hade för hennes väg 
till erkännande. Men den vägen var varken självklar eller spikrak. 

Köpmansdottern Alexandra Smirnoff, född 1838, hade en lycklig 
barndom som tog slut abrupt när hennes hemstad Vasa ödelades 
i en brand 1852. Familjens hem förstördes och modern dog kort 
därefter. Alexandra togs om hand av grevinnan Stewen-Steinheil på 
Saarela gård på Karelska näset. Här tillbringade Smirnoff 20 år och 
det var också här hon lärde sig trädgårdsodling. Efter grevinnans 
död reste Smirnoff till Sverige 1873 för att förkovra sig på hortikul-
turens område och blev då elev till Olof Eneroth (Dahlgren 1897).

Någon formell trädgårdsutbildning fanns inte för kvinnor i Finland 
på 1870-talet – de första hushålls- och trädgårdsskolorna för flickor 
grundades på 1890-talet (Donner 2015, s. 114, 123). Smirnoff var 
alltså en föregångare i två avseenden: hon utbildade sig inom träd-
gårdsodling i syfte att utöva det som yrke och hon var den första 
professionella pomologen i Finland. 

Smirnoff återvände till Finland 1876 med unik pomologisk kun-
skap och Eneroths ord om att den skulle vara till stor nytta för hen-
nes fosterland. Av sin lärare hade hon också fått sitt engagemang för 
folkbildningen; liksom Eneroth ansåg Smirnoff att trädgårdsodling 
och i synnerhet fruktodling var ett sätt att höja välfärden. Hen-
nes önskan var att fruktodlingen skulle bli en rationell näringsgren 
(Dahlgren 1897, s. 187). 

Lätt blev det ändå inte. Hon fick avslag bland annat på ansökningar 
om att undervisa fruktodling i folkskolan. Men hennes pomologiska 
kunskaper var efterfrågade bland herrgårdsägare och under ett par 
decennier blev rådgivning till dem hennes främsta inkomstkälla. 
Samtidigt samlade hon in material om fruktträden, material som 
hon senare använde för bland annat Handbok i finsk pomologi (1894).

I egenskap av trädgårdsrådgivare kom hon i kontakt med det nät-
verk som fick en avgörande betydelse för henne både privat och 
professionellt. I början av 1880-talet gav Zacharias Topelius henne 

fria händer att anlägga en fruktträdgård i den Topeliuska familjens 
trädgård i Sibbo öster om Helsingfors. Smirnoff skriver själv om 
denna ”försöksträdgård” i den lilla skriften om fruktodling som 
Folkupplysningssällskapet gav ut 1893 (Smirnoff 1893, s. 17–18). 

Hos familjen Topelius blev Smirnoff bekant med den äldsta dot-
tern Ainas svärfamilj, där svärfaderns systrar Ottiliana (Jetta) och 
Augusta (Utti) Nyberg kom att stå Smirnoff mycket nära. Smirnoff 
flyttade in med dem i deras villa i Brunnsparken i Helsingfors, san-
nolikt i mitten av 1880-talet, och bodde där resten av sitt liv. Hon 
fick också tillgång till villans trädgård, som blev som en ”försöks-
trädgård i miniatyr” (Gripenberg 1973).

Ett annat viktigt nätverk som Smirnoff fick genom familjen Topeli-
us var kretsen kring författaren och kvinnosaksaktivisten Alexandra 
Gripenberg, dit bl.a. Alta Dahlgren hörde. Alexandra Gripenberg 
var ordförande för den första kvinnosaksorganisationen i Finland, 
Finsk kvinnoförening, 1889–1913 och chefredaktör för föreningens 
tidskrift Koti ja yhteiskunta (Hemmet och samhället). År 1893 bad 
hon Smirnoff börja medverka i tidskriften med en trädgårdsspalt. 
Spalten utvidgades några år senare till en bilaga, med Smirnoff som 
redaktör. Det var under dessa år som hon på allvar etablerade sig 
som trädgårdsskribent, började få ekonomiskt stöd för sin verksam-
het och belönades med både pris och hedersmedlemskap i inhemska 
och utländska trädgårdssällskap.

Kvinnonätverkets och Alexandra Gripenbergs betydelse för 
Smirnoff framgår av hennes ord när hon avgick som redaktör för 
trädgårdsbilagan: ”Huru mycket Alexandra bidragit till detta gläd-
jande resultat genom att räcka mig en hjälpsam hand just den tid då 
lusten mest stod till att – såsom det heter – kasta yxan i sjön – det 
känner bäst endast undertecknad” (Smirnoff till Gripenberg 1908).

Källor 
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Kvinnor i trädgårdsbranschen 1860–1950 
Inger Olausson

Hur skildras kvinnor som arbetskraft i trädgårdsbranschens tid-
skrifter 1860–1950? Med den frågan som utgångspunkt har jag 
gått igenom ett urval svenska tidningar riktade till trädgårdsod-
lare och sökt efter notiser, artiklar och illustrationer som bely-
ser detta. Bilden jag fått är att trädgårdsbranschen i Sverige var 
kraftigt mansdominerad. Kvinnorna var mindre synliga och få 
hade lika fina titlar som sina manliga kollegor, men visst fanns 
de! Här redovisas ett urval av undersökningens resultat.  

Antalet enskilda företag inom trädgårdsbranschen ökade kraftigt 
från slutet av 1800-talet och andelen kvinnor i företagen låg kon-
stant omkring 40 procent under 1900-talets första hälft. Antalet 
kvinnor som var trädgårdsmästare, trädgårdsarbetare och liknande 
ökade från knappt 300 (3 % av yrkeskåren) år 1910 till drygt 2 200 
(9 %) år 1940 (Olausson 2014, s 38-39). 

Återkommande i de studerade tidskrifterna är artiklar om att kvin-
nans fysik skulle utgöra hinder för hennes lämplighet i yrket, men 
de som försvarade henne var fler. Ett exempel är från 1868: ”…ty 
att fruntimmer skulle vara olämpliga till dylika arbeten lärer väl 
ingen kunna påstå, ty vore detta fallet, skulle icke trädgårdsodlarne 
i Stockholm och flerstädes använda qvinliga arbetare i ofta nog öf-
vervägande antal” (Tidning för... 1868, nr 1, s 2-3). Skribenten ansåg 
att kvinnor var mycket lämpliga för trädgårdsarbete, men att det 
saknades utbildningar där de kunde lära sig yrket.

I materialet lyser några kvinnor särskilt starka. En av dem var Sti-
na Swartling (1858–1929). Hon var engagerad i frågor som rörde 
trädgårdsskötsel och fjäderfän, vilket hon skrev både artiklar och 
böcker om. Hon startade en trädgårdsskola för kvinnor i Närke år 
1899, som beskrivs som den första i landet ”…på grund av att den 
anlades och uteslutande sköttes av en kvinna.” (Bolin 1900, s 131). 
Swartling skriver så här: ”Trädgårdsarbete för kvinnor är intet nytt. 
Det nya är, att kvinnorna få undervisning häri. Sedan skolor för 
utbildande af kvinliga trädgårdsodlare öppnats, först i England, se-
dan i Tyskland, Finland och Danmark, hafva vi här i Sverige följt 
exemplet och dylika skolor hafva även hos oss ordnats. Då denna 
sak var ny, fick man ofta höra det omtalas med uttryck som: ”nya på-
hitt”, ”att kvinnor trängde sig in på männens arbetsfält” o dyl. Man 
kunde inte nog uttrycka sin ovilja öfver, att kvinnor skulle arbeta i 
trädgården” (Swartling 1909, s 14). 

Året därefter startade trädgårdsskolan Agdatorp i Blekinge, vilken 
tog emot 14-16 kvinnliga elever per år. Annonser om skolan före-
kommer regelbundet i tidningen Viola. En av grundarna var Ida 
Schmidt (1857–1932). Hon reste till Tyskland år 1892 och besökte 
en trädgårdsskola, flera trädgårdar och plantskolor. Hon studerade 
för Rudolf Abelin vid Norrvikens trädgårdsskola i Båstad 1896–
1897, och därefter vid Roskilde trädgårdsskola i Danmark. Efter tio 
år, 1910, lades skolan ned på grund av att statsanslagen upphörde. 
Under dessa år hade 132 elever antagits (Dagny 1910, nr 51, s 590).

De problem och hinder som känns mest främmande för oss idag 
är förmodligen de som klädedräkten förde med sig. Fram till om-
kring 1910-talet ansågs det mycket opassande för en kvinna att 
ha annat än kjol. I en artikel signerad ”Miss Hardy” står följande: 

”De kvinnor som ägna sig åt rent praktiska sysselsättningar såsom 
trädgårdsskötsel och lantbruk, måste mer än en gång ha kommit 
underfund med, att den vanliga kvinnliga kjolkostymen är mer än 
lovligt opraktisk vid dessa göromål” (Trädgården… 1910, nr 10, s 
177). Sex år senare i samma tidskrift återgav en annan anonym skri-
bent artikeln i sin helhet, med kommentaren att ”…inte anade hon 
då, att den här å bilden synliga dräkten skulle bli obligatorisk redan 
i nådens år 1916” (Trädgården… 1916, s 307-309). Detta illustrera-
des med en gruppbild av en årskurs kvinnliga elever vid Adelsnäs 
trädgårdsskola, iklädda luftiga kjolliknande byxor.

Åsikterna om huruvida kvinnor hörde hemma i trädgårdsyrket eller 
inte varierade över tid. Under 1800-talet var det ett fåtal artiklar 
som var kritiska till kvinnor, kanske för att kvinnorna inte var så 
många. Under 1900-talets första decennier ökade antalet kvinn-
liga trädgårdsutbildningar och därmed även de negativa artiklarna. 
Hur kvinnorna framställdes skiljer sig åt mellan olika tidningar 
och redaktörens inställning styrde i hög grad. De mest negativa 
inläggen finns i Svensk trädgårdstidning, organ för Sveriges kondi-
tionerade trädgårdsmästares förbund. I till exempel Allmän svensk 
trädgårdstidning förekom däremot allt fler bilder på kvinnor i prak-
tiska arbetskläder i färd med att utföra tyngre arbeten. Under andra 
världskriget efterfrågades manliga trädgårdsmästare och trädgårds-
arbetare som inte riskerade att kallas in – eller kvinnor. I andra ma-
terial (t ex Alfvén 1925) framgår att det under tidigt 1900-tal fanns 
kvinnliga konditionerade (anställda) trädgårdsmästare vid gårdar 
och bruk, men dessa syns inte i branschens tidskrifter.
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Viridia från Varia 
– en trädgård till folket
Lena Landgren

Även om vi idag har god kunskap om den romerska antikens 
trädgårdar, hur de såg ut och vad som växte i dem, vet vi mycket 
lite om romarinnornas roll för tidens trädgårdar. En inskrift, da-
terad till ca 100 e.Kr., ger oss dock en unik inblick i en romersk 
kvinnas engagemang inom hortikulturens område.

Inskriften har hittats i Nola, en gång en blomstrande romersk stad 
i landskapet Kampanien, söder om Rom. Den nämner en romersk 
kvinna vid namn Varia Pansina. Hon var hustru till Lucius Rufinus, 
en hög ämbetsman – ungefär motsvarande dagens borgmästare – i 
Nola. Varia dedicerar vad som kan tolkas som en trädgård till sin 
hemstad. Enligt inskriften lät Varia uppföra en portik med statyer 
och viridia, d.v.s. "grönska", på sin egen mark och för sina egna 
pengar. Hon dedicerade portiken till gudinnan Venus och folket i 
staden (Ferrua 1971).

En portik var från början ett område omgivet av en kolonnad. Un-
der Varias levnadstid avsågs dock med portik en plantering med 
statyer och fontäner, omgiven av kolonnader under tak. Sådana 
portiker hade blivit populära allt sedan Pompejus den store lär 
uppföra den så kallade "Pompejus portik" i de centrala delarna av 
Rom kring mitten av sista århundradet f.Kr. för att fira sina seg-
rar i östra Medelhavsområdet. Pompejus portik, en kolonnad och 
planteringar med plataner, en teater och ett tempel till gudinnan 
Venus, brukar kallas den första romerska allmänna parken, och var 
känd långt efter sin skapares död. Platanerna beskrivs i litteraturen 
hundra år efter portikens tillblivelse och även om vi inte vet exakt 
hur portiken såg ut under Varias levnadsdagar tyder allt på att den 
fortfarande var känd. Pompejus portik blev med tiden så berömd att 
man menar att begreppet "portik" under första århundradet e.Kr. 
var liktydigt med en offentlig park (Gleason 1994).

Men vad menas med viridia? Begreppet är en substantivering av det 
latinska adjektivet viridis, som betyder grön. Det är alltså "grönska". 
Beskrivningar i den latinska litteraturen vittnar om att viridia syf-
tar på städsegröna växter, som t.ex. lager, buxbom och myrten. Av 
sammanhanget kan vi sluta oss till att det med största sannolikhet 
handlar om formklippta växter, vilka betecknades just som viridia 
och var populära i trädgårdar vid tiden för Varias dedikation, d.v.s. 
kring år 100 e.Kr. (Landgren 2004; 2013).

Det som Varia dedicerar till sin stad är alltså en trädgård med ko-
lonnader, statyer och – troligen – formklippta växter, ingredien-
ser vi hittar i många romerska trädgårdsanläggningar. Men varför 
donera just mark med planteringar till sin stad? Hade Varia några 
speciella motiv för detta? Och varför donera anläggningen till just 
gudinnan Venus tillsammans med invånarna i staden? Frågorna är 
många och kräver vidare och djupare studier av inskriften kring så-
väl valet av dedikation som motiv. Men redan nu kan vi våga oss på 
några tolkningar av innebörden av inskriften.

Det var inte ovanligt för höga ämbetsmän och framgångsrika kvin-
nor att donera till sin hemstad. Det kunde vara pengar, underhåll-
ning eller mat, men även mer permanenta företeelser som byggnader 
eller just markområden. Pompejus portik i Rom är ett exempel, och 
det finns andra exempel från staden; kejsar Augustus öppnade upp 
området kring sitt gravmonument i Rom till invånarnas fromma 
(Landgren 2014). Ville Varia genom att donera just en trädgård till 
sin egen stad, på hennes egen mark och med sina egna pengar, sälla 
sig till ledet av kända personer som gjort samma sak? Hon verkar ha 
varit medveten om hur man gör sig odödlig och inte tvekat att göra 
sällskap med både berömda militärer, politiker och t.o.m. kejsare 
genom valet av dedikation.

Kan det kanske också handla om att hon upplät sin egen mark och 
erbjöd sina medinvånare en möjlighet till hälsosam rekreation? I 
källorna omtalas att just viridia bör planteras i portiker bl.a. för att 
det är bra för hälsan att promenera bland dem (Landgren 2004). 
Om detta var ett motiv till gåvan försäkrade Varia sig om att bli 
ihågkommen under lång tid genom att erbjuda en miljö för rekrea-
tion men också njutning i skuggan bland skulpturer och växter. 

Ytterligare en fråga gäller valet av gudinnan Venus som även hon 
omtalas som mottagare av dedikationen. Ville Varia även här visa 
att hon var väl förtrogen med den berömda anläggningen i Rom 
som Pompejus dedicerat till stadens invånare och liksom den kände 
militären dedicera sin anläggning till gudinnan Venus? 

Men den kanske allra intressantaste frågan rör Varia själv och det 
faktum att hon är kvinna; de mycket få evidens vi har för kvinnors 
involvering i trädgårdsrelaterade frågor under den romerska antiken 
kan med vidare studier av denna inskrift både berikas och fördjupas. 
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Noblewomen in the background 
of three 16th century Finnish gardens
Teija Alanko

Men have constantly been visible in Finnish garden history as 
operators and owners of gardens, while women’s influence on 
gardens in the early modern period is more or less hidden. Al-
though society was restrictive for women in the 16th century, 
upper class women did affect the planning and management of 
gardens. However, they seem to have done so in the background. 
In the following text I will present some of the noblewomen who 
probably influenced gardens in the 16th century Southern Fin-
land, the Swedish Eastland.

In Nådendal Convent, which was for both nuns and monks, some 
of the nuns were presumably responsible for a garden. Gardening 
was part of Birgittine convent life, in Nådendal as in the mother 
convent Vadstena in Sweden (Melander 1921; Lamberg 2011:110; 
Alanko & Uotila accepted). Nådendal Convent existed as a Catho-
lic institution from 1443 to 1544, although Catholic life continued 
in some extent until the last nun died in 1591 (Suvanto 1976). The 
nuns brought connections to local noble families. Valborg Fleming, 
member of a powerful Finnish noble family, was the abbess, the 
head of the convent, in the 1530s (Lahtinen 2008). According to 
the rules of the Birgittine Order, she was the manager of finances 
and housekeeping, and the monks were subordinate to the abbess in 
all wordly matters (Suvanto 1976:75). Thus, as the abbess, Valborg 
presumably had influence on the convent’s gardens too. 

Abbess Valborg’s sister-in-law, Hebbla Sparre Fleming (1510–
1570), was an influential noblewoman running her morning gift 
Svidja Manor (Mäkelä-Alitalo 2001). Hebbla’s husband, Erik Fle-
ming (1487–1548), was to plant apple and pear trees in Svidja in 
1539, but he left for a war (Ruoff 2001:20). It is reasonable to believe 
that Hebbla supervised the planting and took care of the garden 
while he was away. After Hebbla widowed, she became the head of 
Svidja Manor and other properties (Mäkelä-Alitalo 2001). She was 
a sophisticated lady with skills as reading and writing, and appa-
rently capable of succeeding her husband. She ordered materials for 
the manor castle and luxury products, such as spices and dates, for 
the household (Mäkelä-Alitalo 2001), hence most likely also seeds 
and plants for the garden. 

In the autumn of 1556, King Gustav Vasa sent a woman called Ma-
dam Karin to Åbo Castle to take care of the herb gardens (Hag-
grén pers. comm.). The same year Johan the Duke (1537–1592) es-
tablished his court in Åbo Castle. Johan the Duke was interested in 
contemporary garden art and employed a male gardener to improve 
the castle garden (Sinisalo 1997:228-233). Karin Hansdotter (1532–
1596), Johan’s mistress, and a madam in the castle accounts (Lahti-
nen 2010), also came to Åbo Castle in 1556. The question is whether 
Madam Karin was a gardener or actually Karin Hansdotter, who 
was supposed to take care of the household, including the garden. 

Katarina Jagellonica (1526–1583) arrived at Åbo Castle as Duke 
Johan’s newlywed wife in 1562. She brought employees from her 
Polish court, e.g. a pharmacist and a dyer (Turun maakuntamuseo 
2002), both working with plants and presumably managing the 

castle garden. Although it is not clear if Katarina brought a garde-
ner, it is most probable that she introduced the grand Italian garden 
style she was used to from her home castle Wawel in Kraków (Nii-
ranen pers. comm.). 

Although we lack straightforward evidence apart from sporadic re-
cords of noblewomen’s connections to gardens, it is reasonable to 
assume that the women presented here had impact on the mana-
gement and contents, but maybe also the design of the gardens at 
Nådendal Convent, Svidja Manor and Åbo Castle. Therefore, they 
can be seen as examples of female influence on the 16th century 
Finnish gardens.
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"Garden is my lover"
18th century and early 19th century Finnish women                            
as garden owners and users 
Ulla Ijäs

My PhD thesis Talo, kartano, puutarha. Kauppahuoneen omis-

taja Marie Hackman ja hänen kulutusvalintansa varhaismo-

derinssa Viipurissa1 focused on consumption choices of a mer-
chant widow named Marie Hackman (1776–1865). She was the 
mistress of a country house called Herttuala, near Vyborg (sw. 
Viborg). Herttuala’s garden was an important, if not the most 
important, place of consumption for Marie. ‘Garden is my lover’, 
she described it when ordering plants from Germany.

Archival sources of my study consist of letters and account books 
provided by the archives of Hackman & Co, Hackman family 
and Monrepos manor. The source material demonstrated the im-
portance of gardens for conspicuous consumption (‘showing off ’) 
and socializing. Lifestyle of the Vyborg elite emulated the lifestyle 
of St. Petersburg, Baltic and northern German bourgeoisie or gen-
teel people.

Gender and gardens
One of my interests are gendered gardens. In Vyborg, most of the 
manorial estates were situated quite close to the town. Hence, wo-
men and children often spent the whole summer in the country-
side while men worked in town and sporadically visited the country 
estates. This resembles suburban villa lifestyle, which was known in 
London and Hamburg at the time, described by Jon Stobart (2016, 
pp. 89–102) and Michael North (2008, pp. 77–92) in their studies.
Magazines or plants and seed catalogues were ordered from Ger-
many and information was exchanged while visiting friends or pu-
blic gardens in St. Petersburg. Hence, both men and women knew 
about the latest garden fashion and took part in both designing of 
the gardens and the actual gardening, at least by giving orders and 
monitoring the paid workforce (Vainio-Korhonen 2011, p.). 

The gardens of Vyborg were fashionably styled, ambitiously built 
and cared-for places. The owners of the gardens, both men and wo-
men, put a lot of effort into these gardens, which were places for so-
cializing and status manifestation. Michael North (2008, p. 94) has

1   The House, The Mansion, The Garden. Merchant House’s Owner Marie 
Hackman’s Consumption Choices in Early Modern Vyborg: http://urn.fi/
URN:ISBN: 978-951-29-6053-8, with an English abstract.

 described how the elite of the North-German cities enjoyed the in-
formal and sociable lifestyle of the country houses. Informality and 
sociability were the key features of the Vyborg country houses, too.  
Based on letters and diary entries, it seems that especially women 
were enthusiastic users of the gardens. This has to be linked to 
women’s responsibilities; they prepared food for their family and 
other household members. Also women were important figures in 
social life and the garden was one of the informal arenas where they 
could act. 

Hence, if we want to study gender, garden and garden history, we 
should look beyond the architectural structures or building proces-
ses and focus instead on the daily use of the garden space. 
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When the family was a garden 
and the mother its gardener
Åsa Klintborg Ahlklo

Enlightenment ideas about “cultivating your own garden” were 
developed as part of a larger mindscape where the dissemina-
tion of knowledge about new agricultural methods played a cen-
tral role. On the 19th century model farm the garden served as a 
pedagogical model for larger scale cultivation for both students 
and visitors and a detailed rhetoric connecting gardening and 
education, including words like kinder-garten, nursery and se-
minar, was successfully launched. While the garden served as a 
model for agriculture in the early 19th century, I argue that the 
second half of the century saw a shift towards the garden as 
a model for the new family home concept with the mother as 
“head gardener” nursing her little “plants”. 

The synonymy between the concepts of “external culture and in-
ternal cultivation” was central in the rhetoric about gardens and 
popular education used by the Swedish garden theoretician Olof 
Eneroth (Klintborg Ahlklo 2005, Schnitter 2011). Eneroth was 
deeply influenced by American antebellum ideas about the new fa-
mily home as a place where abundant outer cultivation served as a 
key to the family’s level of culture or civilization (Klintborg Ahlklo 
2012). These ideas were conveyed to him by the “first” Swedish fe-
minist author Fredrika Bremer, who after travelling North Ame-
rica published her impressions of “The Homes of the New World”, 
1853–1854. Bremer herself was greatly inspired by the American 
landscape architect Andrew Jackson Downing, a friend and leading 
proponent of the ideal American family home “covered in verdant 
flowering showers”. Downing, in turn, owed much of his home-
garden ideas to his British forerunner John Claudius Loudon, 
landscape gardener and model farmer of Scottish origin. Loudon, 
Downing and Eneroth all encouraged and wrote about gardens as 
a suitable occupation for “ladies”. To Downing and his intellectual 
circle the individual family home was central and they believed 
good taste in houses and gardens reflected civilty and moral superi-
ority (Sweeting 1996). In the setting of the American single-family 
rural dwelling, the wife and mother emerged as the teacher/garde-
ner entrusted with tending the garden and educating the children. 

When Eneroth describes the ideal family home, all surrounded 
by garden greens, and it’s orderly, clean and pious inhabitants (in 
his article “Swedish women and the care and embellishment of 
the home exterior” and elsewhere in his writing), the influence of 
American antebellum aesthetics and morality stand out very clearly 
(Eneroth 1863). Here he outlines a picture of women in the role of 
caring gardeners, seldom researched or described academically but 
abundantly depicted in the popular press and illustrated children’s 
books from the late 19th century onwards. 

In the 19th century the image of the child as a young plant beco-
mes a standard metaphor for the education of children. “-Delightful 
task! To teach the young idea how to shoot! To train the tender 
plants, and watch their buds unfolding day by day!” exclaims the 
young governess Agnes Grey in Anne Brontë’s novel (Brontë 1847). 
In an article 1862 about “The education and cultivation of young 

women” the mother is called “gardener of the young human plant” 
and the family is compared to a garden plot and a piece of earth 
whereupon the plant can thrive. 

The idea of the garden as a means of self-improvement stands out as 
a long-lasting concept denoting the culture and cultivation neces-
sary for forming the independent citizens of enlightened society. 
The idea has been particularly long-lasting in the vocabulary of 
children’s education where the Kindergarten or Nursery school, 
with a predominance of female teachers has remained a viable con-
cept well into our days. An interesting aspect of this important nar-
rative of human cultivation is that it forms a distinct pattern: A 
raw piece of nature (or a baby) is brought by hard incessant work 
(in the garden) and knowledge (at school or in the family home) to 
flourishing (independence). This story of civilization captures the 
essence of the 19th century belief in progress with the garden as a 
prominent part of the pattern.
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Anteckningar i trädgårdsskötsel 1882
 – en trädgårdselevs dagbok 
Agneta Åsgrim Berlin

Med trädgårdseleven Ored Håkanssons dagbok som nyckel kan 
vi glänta på dörren till det dagliga arbetet i en skånsk slotts-
trädgård under 1800-talets senare del. Odlingsårets skiftande 
arbetsuppgifter har dokumenterats, och genom yrkestermer 
och växtsortiment framträder slottsträdgården som en högt 
specialiserad verksamhet, formad av ägarens resurser och högt 
ställda anspråk. Förutom dagboken bygger artikeln främst på 
dokument i Karsholms godsarkiv.

"Emedan ägaren av Karsholm Patron Treschof i dag väntas hit så ha 
vi idag ställt flera växter till slottet för att därmed dekorera vestibulen 
och patronens rum. I trädgården omkring slottet ha derjemte gångarna 
blifvit räfsade, busketterna rensade och gräsplanerna klippta, med ett ord 
allt har gjorts så snyggt som möjligt för att festligt kunna emottaga ega-
ren” (O. Håkanssons dagbok 20 april 1882). 

Med ovanstående rader förflyttas vi tillbaka till skånsk slottsmiljö 
under 1800-talets senare del. Dagboksnoteringen, daterad den 20 
april 1882, är nedtecknad med välvårdad och sirlig handstil av den 
nyanlände trädgårdseleven på Karsholms slott, beläget i nordöstra 
Skåne, vid västra sidan av Oppmannasjön. Godsägaren skulle kom-
ma på besök till sin skånska egendom, kanske skulle han inspektera 
arbetet med vårbruket och i trädgårdarna. Under alla förhållanden 
måste ordningen vara perfekt när patron anlände. Trädgårdsarbe-
tare och dagsverkare mobiliserades. Under de föregående dagarna 
hade gräsplanerna vid slottet ställts iordning och ”planen med det 
nysådda gräsfröet blivit tillstampad av personer som under träskorna på 
sig ha fäst mindre brädlappar” (O. Håkanssons dagbok 17 april 1882).
 
Dagboken är förd av den 21-årige Anders Ored Håkansson och 
omfattar perioden 1 april 1882 till 31 januari 1883. Ored Håkans-
son var lantbrukarson, född 1861 på gården Boana, söder om sjön 
Immeln i nordöstra Skåne (Lind & Thulin 1939, sid 507). Ored var 
äldst i syskonskaran. Familjen var självägande bönder och i hushål-
let ingick även drängar och pigor. Praktikplatsen på Karsholm låg 
väl till geografiskt, fågelvägen var det drygt en mil till hembyn på 
andra sidan av Oppmannasjön.

Ored förde sin dagbok i en linjerad skrivbok med styva brunmarmo-
rerade pärmar. Varje sida är indelad i två spalter, där han gjorde sina 
tätskrivna anteckningar om arbetsuppgifterna i trädgården. Under 
höst- och vinterperioden började han även notera temperatur och 
väderförhållanden. Troligen var dagboken en förelagd uppgift, som 
måste fullföljas som en del av utbildningen. Med hjälp av anteck-
ningarna kunde den blivande trädgårdsmästaren dokumentera sina 
erfarenheter och skapa en egen handbok inför kommande anställ-
ningar. På grund av en lucka mellan 12 maj och 4 september sak-
nas tyvärr upplysningar från den mest intensiva trädgårdsperioden. 
Trots detta ger dagboken rik information om arbetsuppgifter, od-
lingsmetoder och växtmaterial i en skånsk slottsmiljö på 1880-talet.

Den patron som nämns i artikelns inledande dagbokscitat avser 
Michael Treschow, förmögen och inflytelserik dansk-norsk godsä-

gare och industrialist. Ett par generationer tillbaka hade familjen 
blivit adlad. År 1870 förvärvade Michael Treschow skånska Kars-
holm, ett par år senare även Sannarps gods i Halland. Familjens 
huvudresidens var Lyngebaeksgaard på Själland samt en stadsvå-
ning i centrala Köpenhamn (Wikipedia, online, Michael Treschow, 
2016-07-06).

Karsholms gods under 1800-talets andra hälft
Vid besöket i april 1882 hade Karsholm varit i Treschows ägo i tolv 
år. Slottsbyggnaden var, då som nu, placerad på en halvö i sjön, 
medan ladugården och övriga ekonomibyggnader utgjorde en egen 
strikt grupperad bebyggelseenhet på ”fastlandet”. I Vittskövles 
godsarkiv finns ett dokument med följande skönmålande beskriv-
ning av egendomen, daterat 1869:

”Egendomen Karsholm är belägen i en ovanligt naturskön trakt i Öster-
lövs socken av Villands härad uti Christianstads Län, 1½ mil från Sta-
den Christinstad [...] har ett nyligen uppfört smakfullt Corps de Logi 
som är omgivet av park och trädgårdar, hvilka sednare lemnar, förutom 
hvad frukter och grönsaker som behöfvas till gårdens hushåll, en årlig 
nettobehållning af cirka 400 Rdr Rmt” (Widtsköfle godsarkiv, Ö3:1).

Syftet bör ha varit att beskriva gårdens alla tillgångar inför en 
försäljning, troligen kort efter den tidigare ägarens, kammarherre 
Rudolf Hodder Stjernswärds bortgång 1867. I dokumentet för-
tecknas underlydande arrendegårdar och torp, skogsareal och krea-
tursbesättning samt andra inslag i godsekonomin som väderkvarn, 
tegel- och kalkbruk, sågverk samt ett större ångbränneri för bränn-
vinsproduktion. Inledningsvis framhävs Karsholms natursköna 
omgivningar.

Rudolf Hodder Stjernswärd var en ivrig jordbruksreformatör. På 
sitt huvudgods Vittskövle bedrev han ett intensivt arbete för att för-
bättra driften och byggnaderna. År 1855 hade han köpt till Kars-
holm och även här inlett en period av förändring. Ladugården och 
övriga ekonomibyggnader flyttades bort från slottets omedelbara 
närhet och trädgårdarna nyordnades (Fernlund 1996, sid 40). Un-
der åren 1860–1862 restaurerades slottets fasader. För omgestalt-
ningen svarade Christian Zwingmann, en dansk arkitekt som anli-
tades av en rad skånska godsherrar. Upprustningen av gårdsmiljön 
fortsatte med den nya ägarfamiljen Treschow. Nya stallar och andra 
ekonomibyggnader uppfördes och slottets interiörer renoverades 
(Karsholm, hemsida, Historia, 2016-07-06).

Trädgårdarna på Karsholm
Trädgårdarna på Karsholm hade nyanlagts efter mitten av 1800-ta-
let (Fernlund 1996, sid 23). Kring själva slottet på halvön hade en 
park och prydnadsanläggning ersatt de köks- och fruktträdgårdar 
som finns beskrivna från 1700-talets slut. Dessa flyttades till ett nytt 
läge söder om slottet. En spillra av den gamla fruktträdgården finns 
fortfarande kvar på platsen (Karsholms godsarkiv, Chartebeskrifning 
öfver Sättesgården Karsholm 1784, Karta öfver Karsholms Åkervångar 
1857; Lantmäteriet/Historiska kartor, Häradsekonomiska kartan).
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Ekonomiträdgården med dess plantskola var en förutsättning för 
de representativa delarna, men hade i lika hög grad en ren nytto-
funktion genom att den försåg ägarfamiljens hushåll med frukt och 
köksväxter samt att där odlades trädgårdsprodukter till försäljning. 
Som elev fick Ored delta i båda sidorna av verksamheten. 

Det dagliga arbetet försiggick i ekonomiträdgården. För sina olika 
arbetsuppgifter rörde sig Ored mellan trädgårdens specialiserade 
anläggningar och byggnader; ströbädden och kallbacken, kallhuset, 
bakhuset, vinkasten och växthuset (begreppen är hämtade ur O. Hå-
kanssons dagbok 1882) Det fanns även ytor för frilandsodling samt 
trädskola för fruktträd. 

Trädgårdsdagboken inleds den 1 april, troligen också Oreds första 
dag som elev. Den intensiva vårsäsongen hade börjat. Drivbänkar 
och växthus skulle ställas i ordning för meloner, blomkålsplantor 
och gurkor. Jordblandningar, radavstånd och planteringsdjup no-
teras omsorgsfullt av trädgårdseleven. Kannor (Canna sp.) skulle 
omkrukas efter vinterförvaring och sticklingar planteras av begonia 
och fuchsia. Den 6 april blev potatisen lagd och sådderna av rödlök 
och spenat avslutades. Den 13 april var det dags för omgrävning av 
jorden mellan de fleråriga vårprimörerna ”varvid den som täckning 
derstädes begagnade gödseln blivit nedgrävd och jorden för sjökål (trol. 
Crambe maritima, strandkål, förf. kommentar) upplagd i list, för ra-
barber har den blivit utjämnad och för sparris har den upplagts i sängar” 
(O. Håkanssons dagbok 13 april 1882).

April fortskrider med uppgifter av skiftande slag. Växtmaterialet är 
omfattande och mångsidigt; blomsterknölar och lökar skall sättas 
för drivning, broccoli- och andra småplantor omskolas, vinstock-
arna i kasten tas om hand efter vintern. Tobak sås och ananasstick-
lingar planteras i krukor. Mot slutet av månaden är det tid för sådd 
av rotfrukter och ettårigt blomsterfrö. Under maj månad fortsätter 
arbetsdagarna med omkrukning och avhärdning av prydnadsväxter, 
sådder och ständig tillsyn av odlingarna. Ored noterar arbetsmeto-
der, växtmaterial och rutiner i dagboken, ibland med latinska namn 
men i allmänhet anges inte specifika namnsorter. Kanske förde han 
en särskild bok över plantornas fullständiga benämningar och sort-
namn, i likhet med den som finns bevarad från hans anställning i 
Uppsala Botaniska Trädgård (Anteckningar från Botaniska Trädgår-
den i Upsala 1884–1885 af O. Håkansson).

Periodvis är arbetet förlagt till prydnadsanläggningarna i slotts-
trädgården. Den 18 april antecknar Ored metoden för att anlägga 
ett stenparti: ”Vid slottet ha vi i dag börjat att uppföra ett stenparti 
varvid ditkörts dels utvalda och vackra stenar dels vanliga stenar samt 
kompostjord. Vid sjelva uppförningen derav har tillgått så att på sjelva 
grundlinierna av gruppen, som har en avlång och fri form med flere in-
skärningar, ställts vackra stenar bakom vilka jord lagts till stöd. Inuti 
mitten har vanlig jord blivit lagd. På yttre sidan av gruppen har därefter 
uppställts nya stenar av vacker form och olika storlekar, bildande skarpa 
och djärva utsprång och avsatser uppåt sidorna, där genom stenarnas 
ställning hålor bildats som fyllts med jord för plantering av växter” 
(O. Håkanssons dagbok 18 april 1882).

Trädgårdsmästare och dagsverkare på Karsholm
Arbetsuppgifterna krävde många händer och god organisation och 
stod under slottsträdgårdsmästarens ledning. Under Oreds prak-
tik hette trädgårdsmästaren på Karsholm C. M. Petersson. Hans 
profession var betydelsefull och värderades högt. Årslönen 1882 
utgjorde 1 156 kr och utbetalades vid två tillfällen vår och höst. 

Den överträffades enbart av gårdsförvaltarens 1200 kr och över-
steg vida mejerskans, husmamsellens och slottsfruns årsbetalning. 
Till sin hjälp hade mästaren tre fasta trädgårdsdrängar samt årets 
trädgårdselev. Därutöver anlitades i stor omfattning dagsverkare 
från Karsholms underlydande gårdar och torp. (Karsholms godsar-
kiv, DI: vol 173. Cassabok: avlöningslista 24/4 1882 & DII. Vol. 11. 
Verifikationer 1882: trädgårdsmästarens veckovisa avlöningslistor över 
dagsverken till trädgården).
 
Förutom att organisera det praktiska arbetet skulle trädgårdsmästa-
ren föra journal över trädgårdens utgifter och inkomster. Fröer och 
växtmaterial köptes från fröhandlare i Kristianstad och Ystad, men 
också från specialiserade firmor i Tyskland och Frankrike. 

Första noteringen i Ored Håkanssons dagbok, 1 april 1882. 
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Dagsverken i trädgården utgör en varje vecka återkommande post i 
kassaboken. Dagsverken utfördes av gårdens underlydande; vuxna 
män och kvinnor, pigor, drängar och barn. Antalet varierade med 
säsongen; i början av våren utfördes drygt 20 mans- och kvinno-
dagsverken i veckan, under den mest arbetsintensiva perioden i maj 
och juni gjordes 40 – 45 dagsverken per vecka (Karsholms gods 
DII. Vol. 11. Verifikationer 1882: trädgårdsmästarens veckovisa av-
löningslistor över dagsverken till trädgården). Under senhösten och 
vintern anlitades dagsverkare för att bunta tobak och binda halm-
mattor till täckning (O. Håkanssons dagbok 14/11, 2/12). Ett kvin-
nodagsverke betalades med 60 öre, ett mansdagsverke med 1,17 kr. 
Som trädgårdselev hade Ored 50 öre om dagen i ersättning, samma 
belopp som barnen. 

Inkomsterna från trädgården flöt in ojämnt under året, med en topp 
under sommar och höst. Marknadsresor gjordes återkommande till 
Kristianstad och Åhus. Frukt och grönsaker i mindre kvantiteter 
avyttrades också till det nära omlandet. Under vintersäsongen sål-
des lagringsbara köksväxter som vitkål, lök och vinteräpplen. Även 
bärbuskar, fruktträd och blommor såldes vidare. I januari 1883 
packades krukor med cyklamen, primulor, kaktus, kamelior och 
azaleor för leverans till en blomsterhandel i Stockholm. (O. Hå-
kanssons dagbok 9/1 1883).

Slottsträdgården som statusmarkör 
Trädgårdens produkter användes givetvis också i slottsköket, vars 
hushåll bör ha varit omfattande även under de perioder då ”herrska-
pet” inte var på plats. Under större delen av året gick en strid ström 
av förnödenheter från Karsholm till familjen Treschows hushåll i 
Lyngebäcksgaard och Köpenhamn samt ibland även till egendo-
men i Sannarp i Halland. Bevarade fraktsedlar i godsets räkenska-
per vittnar om regelbundna sändningar, under höstens skördetid så 
gott som varje vecka. Inte bara trädgårdsprodukter utan även annat 
av godsets avkastning skickades över sundet. Omsorgsfullt packade 
i kistor, tunnor och korgar transporterades varorna med järnväg via 
Kristianstad/Hässleholm/Helsingborg till Själland; Smör, 1 tunna 
kött, 1 låda vindruvor, 1 låda frukt, 1 rådjur, 1 låda grönsaker, 1 
korg frukt. Sommartid sändes färska blommor, packade i halm, och 
inför vintern en hel vagnslast ved (Karsholms godsarkiv. DII:11 Ve-
rifikationer. Fraktsedlar).

Trädgården på Karsholm bidrog, trots sin stora arbetsinsats, relativt 
obetydligt till godsekonomin. Jordbruket med spannmålsodling 
och mjölkdjursbesättning, fåravel för ullproduktion, gårdsmejeri, 
skogsbruk och sågverk för virke samt jakt och fiske svarade för in-
täktposter i en mångsidig verksamhet. (Widtsköfle godsarkiv Ö3:1) 
Trädgården levererade både morötter och palsternackor till om-
landet, men den var framför allt en förutsättning för ägarfamiljens 
ståndsmässiga livsföring. Året runt försågs hushållet med först-
klassiga och exklusiva livsmedel; under våren primörer som sparris, 
under sommaren och hösten sydfrukter som aprikoser och ananas, 
druvor, meloner och persikor, under vinter och vårvinter tidigt 
framdriven rabarber och strandkål, kardoner och blekselleri. En 
mångfald av annueller, knölväxter och krukade växter drevs fram 
för slottets trädgård och vid högtidliga tillfällen kunde dess salar 
prydas med exotiska växthusplantor. Med dagens språkbruk skulle 
vi tala om trädgården som en livsstilsmarkör. 

Trädgårdseleven Ored Håkanssons fortsatta karriär
Perioden på Karsholm var ett av flera steg på vägen till trädgårds-
mästaryrket. Efter elevåret stannade Ored kvar på Karsholm i unge-

fär ett år, som avlönad trädgårdsdräng. Från och med 1884 fortsatte 
han sin utbildning vid Uppsala botaniska trädgård och därefter vid 
Göteborgs trädgårdsförening samt under flera år vid plantskolor och 
trädgårdar i Tyskland. Med 15 års skolning och praktisk erfaren-
het rekryterades han år 1897 till trädgårdsdirektör M. P. Andersens 
nyetablerade handelsträdgård och plantskola i Jönköping, där han 
kom att verka som plantskoleförman under drygt 40 år (muntligt B. 
Håkanson samt Lind & Thulin 1939, sid 507).
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Kallmurade konstruktioner i natursten
Ställningstaganden vid underhåll och restaurering
Joakim Lilja

Trots att det är vanligt med kallmurar så saknas det idag en hel 
del kunskap om dem. Därför startade Hantverkslaboratoriet vid 
Göteborgs universitet år 2012 projektet ”Kallmurade konstruk-
tioner i natursten”. I projektet har kunskap samlats in genom 
intervjuer och workshops tillsammans med kunniga murare och 
hantverkare. I den här artikeln diskuteras kortfattat några av 
projektets frågeställningar och resultat. 

Begreppet kallmur används endast för naturstensmurar. Det bety-
der att inget murbruk används mellan stenarna i murverket. Det 
som gör konstruktionen hållbar är att den muras med omsorg, nog-
grannhet och kunskap om konstruktionens principer och material.

Kallmurar är vanliga i många olika miljöer. Vi hittar dem bland 
annat i gärdsgårdar, kyrkogårdsmurar, husgrunder och terrasser. 
Kanske har du stött på en kallmur och undrat hur du ska göra. Ska 
muren restaureras? Är det en allvarlig skada? Riskerar muren att 
rasa? Hur gör man? I den här artikeln förmedlas några tankar om 
hur man kan förhålla sig till antikvariska frågor - underhåll, restau-
rering, material mm. Vill du veta mer om olika konstruktioner och 
tekniker ska du läsa Handbok i kallmurning som finns tillgänglig på 
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40137. Skriften är till för både 
hantverkare och beställare av arbeten främst inom kulturmiljövår-
den och historiska miljöer. Den förklarar hur olika typer av murar 
är konstruerade och hur man arbetar praktiskt med att bygga och 
restaurera naturstensmurar. 

Värden hos naturstenskonstruktioner
Det är svårt att inte bli fascinerad av stenmurar. Man förundras 
över hur det är möjligt att lyfta och passa ihop dessa tunga hårda 
saker. Hur kan en mur se mjuk eller slät ut när den består av sten? 
Men murar är inte bara fascinerande – de representerar ofta viktiga 
historiska skeenden eller förhållanden. Stengärdsgårdar visar till 
exempel hur landskapet genomgick en enorm förändring vid den 
agrara revolutionen. Marker skiftades, plogen infördes, skogen var 
utarmad och det var brist på stängselvirke. Med stengärdsgårdar 
kunde man skapa hållbara stängsel och gränsmarkeringar samtidigt 
som åkrarna röjdes på sten. På det sättet blir vår historia manifes-
terad i landskapet och bildar en stark länk bakåt i tiden, samtidigt 
som vi upplever dem som en del av vårt levande kulturlandskap och 
vår framtid.

Vi kan också titta på terrasser i trädgårdar och parker. Många ter-
rasser byggdes som en följd av de stilideal som var rådande under 
olika tidsepoker. De användes också för att få plan odlingsmark i 
sluttningar med gynnsamt klimat. Vissa finns kvar, och andra har 
bytts ut. De finns runt slott och herrgårdar, men vi hittar dem även 
vid bondgårdar och kring villor och kyrkogårdar. De visar oss hur 
omsorgsfullt människor har arbetat med trädgårdar och parker för 
att få skönhet och funktion. 

På senare tid har vi också börjat uppmärksamma vikten av att be-
vara hantverkskunskaper. Att mura med natursten är ett tidlöst och 

hållbart sätt att bygga, och att bevara kunskapen innebär att vi säk-
rar nutida och framtida möjligheter att bygga hållbart. Vi kan också 
se kunskapen som en del av vårt kulturarv eftersom vi behöver den 
för att reparera och underhålla de äldre byggnader och konstruktio-
ner som är kallmurade. 

Ställningstaganden vid restaurering 
När restaureringar av äldre kallmurade konstruktioner i kulturmil-
jöer ska genomföras görs normalt ett antal antikvariska ställnings-
taganden. Oftast handlar det om vilka material och metoder som 
ska användas, vad som ska bevaras och vad som kan göras om, tas 
bort eller bytas. Första frågan är alltid om det är nödvändigt att göra 
en restaurering – det är ofta ett stort arbete. Låt en kunnig natur-
stensmurare titta på skadorna och göra en bedömning. Är skadorna 
pågående, eller har de stannat av och är en del av konstruktionens 
historia? Om det är en pågående förändring i muren är det oftast 
nödvändigt att plocka ner hela det skadade partiet, och ibland ännu 
mera, för att kunna komma tillrätta med problemet. 

Under den period jag arbetade med projektet ”Kallmurade kon-
struktioner i natursten” stötte jag på tre huvudsakliga sätt att för-
hålla sig till restaurering av kallmurar. Det finns inga vattentäta 
skott mellan förhållningssätten, och de kan mycket väl flyta ihop. 
Jag tycker ändå det finns en poäng i att diskutera dessa tre förhåll-
ningssätt, och ge ett par exempel från konkreta projekt, inte minst 
för att göra oss som jobbar med dessa frågor medvetna om våra val.
 
1. Använda moderna material 
I det första förhållningssättet byts vissa av materialen till helt mo-
derna material. Detta är ett bra sätt att tydligt visa att en restaure-
ring har utförts. Moderna material som tydligt skiljer sig från ori-
ginalmaterialen gör att framtida kulturvårdare lätt ser att det de har 
framför sig inte är en ursprunglig konstruktion och det går att skilja 
på orörda och restaurerade partier. Moderna metoder och arbetssätt 
används också i så stor utsträckning som det är möjligt. 

Vid detta förhållningssätt är det viktigt att ha kännedom om hur 
de moderna materialen skiljer sig från de ursprungliga. Det är inte 
alltid lämpligt att använda moderna material i äldre kallmurade 
konstruktioner helt enkelt för att de kanske inte kommer överens. 
Till exempel har användandet av cement under 1900-talet i vissa 
konstruktioner gjort mer skada än nytta eftersom cementen är för 
hård och murens naturliga rörelser hindras. Det kan också handla 
om användandet av bergkross i fraktionen 16-32 mm i kärna och 
packning. Den rinner med tiden ut i fogar och springor och bildar 
hålrum i muren. Däremot är ett grövre krossmaterial utmärkt. Där-
för är det viktigt att känna till hur äldre naturstenskonstruktioner 
fungerar i förhållande till moderna material. 

Ibland är arbetet i den gamla konstruktionen bristfälligt utfört, el-
ler så behöver den förstärkas på grund av ändrad användning. Då 
får nya lösningar helt enkelt övervägas, och dessa får ses som en del 
av konstruktionens liv. 
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2. Använda samma material och metod som vid uppförandet
I detta andra förhållningssätt används enbart samma material och 
teknik som (man tror och/eller vet) användes vid uppförandet. Ma-
terial och konstruktion undersöks av experter och hantverkaren 
återskapar så långt det är möjligt konstruktionen i sin helhet. Med 
detta förhållningssätt ser man kunskapen om hantverket som det 
centrala. Kunskapen är viktigare än materialet, och materialet tap-
par sitt värde om vi tappar kunskapen om hur man gör. Ursprungs-
materialet återanvänds så mycket som möjligt. Om material behö-
ver kompletteras så söker man efter det material som användes vid 
uppförandet. Kännedom om lokala material och särdrag är viktigt 
och kunskapen om att använda olika sorters material har ett egen-
värde. I vissa fall kan det även bli en kostnadsfråga – det kanske är 
billigare, eller mer praktiskt, att återanvända materialet på plats? 

Vid detta förhållningssätt finns en problematik som handlar om att 
vi faktiskt inte vet om vi gör på samma sätt som vid uppförandet, 
och inte heller om materialet är exakt detsamma. Vi kan helt enkelt 
inte göra exakt likadant som förr eftersom vi lever i en annan tid nu 
jämfört med då. 

Ett projekt som jag medverkat i, där detta förhållningssätt till-
lämpats, är hämtat från Gudhem. I projektet skulle en valvslagen 
jordkällare restaureras. Hela frontmuren hade rasat och murstenen 
hade flyttats därifrån. Eftersom frontmuren var borta så visste vi 
inte hur den ursprungliga muren sett ut. En uppskattning av hur 
den kunde ha sett ut gjordes genom att studera andra källare som 
låg i trakten. När vi rev resterna av den gamla frontmuren hittades 
spår av kalkbruk mellan vissa stenar. Kanske var originalkonstruk-
tionen lagd i bruk? 

Tanken var att så långt som möjligt återuppföra muren som den 
troligen sett ut från början. Sten till återuppbyggandet av frontmu-
ren hämtades från åkern intill. Konstruktionen blev en kallmurad 
skalmur med kärna av jordpackning. När muren är färdig ska den 
ska fogas med kalkbruk. 

Arbetet med jordkällaren var inte oproblematiskt utan innehöll en 
hel del svårigheter. Stenen i originalmuren kom förmodligen från 
ett stenbrott som låg intill, men eftersom vi inte fick bryta sten där 
fick vi ta odlingssten istället. Det blir ganska stor skillnad i utseende 
på sten från ett stenbrott och sten från åkern. Kalkbruket som låg 

mellan stenarna kom förmodligen från en av många lokala kalk-
ugnar som låg i trakten under början av 1900-talet.  Alla dessa ugn-
ar är idag borta och den typen av kalk får man i så fall bränna själv. 
Därför valde vi att inte lägga stenarna i bruk. Även om ambitionen 
var att så långt som möjligt återskapa samma mur som i original-
konstruktionen så var det alltså inte möjligt att helt följa vår ambi-
tion eftersom muren ursprungligen uppfördes i en annan tid med 
andra förutsättningar än idag. 

3. Bevara originalet
I detta tredje synsätt ska så mycket som bara är möjligt av original-
material och konstruktion bevaras orört. Det ursprungliga materia-
let betraktas som det viktigaste för att förstå och tolka kulturarvet. 
Det värde som ligger i ett autentiskt material kan aldrig ersättas – 
om vi byter ut det säger det något om vår tid snarare än om hur det 
var när konstruktionen byggdes. 

I en tid då allt förändras i rasande fart blir det allt viktigare att 
bevara det gamla och ursprungliga. De människor som växer upp 
i dag har inget förhållande alls till tiden före industrialiseringen. 
Med det här förhållningssättet tillåts skador vara kvar oförändrade 
och konstruktionen stagas upp och säkras, snarare än restaureras. 
Minsta möjliga förändring på originalmaterial och konstruktion 
görs. 

Exemplet Karlslund
Vi ska nu exemplifiera de tre olika principerna i ett verkligt fall. En 
restaurering som jag följde i projektet var på kulturreservatet Karl-
slund i Örebro. Karlslund är en herrgårdsmiljö från tidigt 1800-tal, 
med anor långt bakåt i tiden. Muren som skulle restaureras var en 
terrassmur som låg framför herrgården i en vacker terrasserad träd-
gård. Ett parti av terrassmuren hade kalvat ur till följd av en läck-
ande vattenpost. Den skadade delen av muren monterades ner och 
materialet bakom muren (bakmuren) grävdes bort. Det bedömdes 
att materialet var olämpligt och det byttes till bergkross. En geo-
textil lades mellan jord och bakmur. Murstenen lades snyggt och 
prydligt tillbaka med samma visesidor för att restaureringen inte 
skulle synas. 

Detta arbete skulle jag säga är ett exempel på det första förhåll-
ningssättet: att byta material för att tydliggöra det restaurerade par-
tiet. Moderna metoder och material användes och resultatet blev en 

Jordkällaren i Gudhem restaurerades år 2014. Målet var att så långt som möj-
ligt återuppföra muren så som den sett ut från början, men detta var inte möjligt 
eftersom det inte gick att få tag på exakt samma typ av material som använts i 
originalkonstruktionen. Foto: Joakim Lilja, 2014. 

Pågående restaurering vid Karlslund, Örebro. Den skadade delen av terrass-
muren har restaurerats, och ursprungligt material är bytt mot bergkross. En 
geotextil ska hindra jord från att leta sig in i stenmaterialet. Foto: Charlott 
Torgén, 2013.
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fin restaurerad mur. Hade vi tillämpat det andra förhållningssättet 
så hade vi lagt en del tid på att undersöka originalkonstruktionen, 
för att sedan återskapa den. Vi hade valt att återanvända materialet 
som låg bakom muren och kompaktera och packa den så som det 
förmodligen gjordes vid uppförandet. Vi hade sett muren som en 
bärare av information om kulturarvet, något som kunnat lära oss 
saker, men vi hade också försökt sätta kunskapen i ett sammanhang 
där vi kan ha nytta av den idag och i framtiden. Om vi hade till-
lämpat det tredje förhållningssättet så skulle vi inte ha gjort en res-
taurering. Vi skulle ha tagit bort orsaken till skadan (den läckande 
vattenposten), och haft koll på att muren inte rör sig mer. Eventu-
ellt kunde vi tryckt tillbaka muren försiktigt med en tung maskin. 
Hela originalkonstruktionen skulle då ha funnits kvar så orörd som 
möjligt.

Vilket av dessa tre förhållningssätt ska vi tro är det ”rätta”? Det vet 
vi såklart inte, utan det behöver diskuteras från fall till fall. Vad är 
viktigt i just den mur som du står framför? Är det att bevara funk-
tionen, originalmaterialet, teknik eller kunskap? Ofta har vi en eko-
nomisk ram att förhålla oss till som begränsar möjligheten att välja.

Avslutning
Projektet ”Kallmurade konstruktioner i natursten” avslutades 2015. 
I projektet låg fokus på att samla in hantverkares kunskap om några 
vanliga murtyper. Det handlade främst om enkelmurar, skalmurar, 
stödmurar, valv och balkar. Detta har också varit utgångspunkten 
för handboken som utgår från just dessa rubriker. Underhåll är en 
viktig fråga för förvaltning av kallmurar och därför finns en del 
grundläggande underhållsåtgärder beskrivna. Sten finns ju överallt 
omkring oss men är ofta skyddad av olika lagar. I boken beskrivs 
var sten kan hämtas, och vilka lagar som styr användningen av sten 
till restaureringar. 

Kallmurar är ett stort och omfattande kunskapsområde. Handbo-
ken måste därför ses som ett första steg i att bygga upp kunskap. 
Nästa steg är att lära oss mer om olika tekniker, material och lokala 
varianter. Som exempel pågår olika projekt runt om i landet där det 
finns kallmurar i olika vattenkonstruktioner. Dammar och kana-
ler innehåller ofta kallmurar, och behovet av restaurering och un-
derhåll blir med tiden allt mer aktuellt. Kunskapen inom området 
är begränsad, och förhoppningsvis kan dessa projekt leda till ökad 
kunskap om historiska vattenkonstruktioner i natursten.

Generellt kan man säga att det finns ganska lite skrivet om hantver-
ket som rör kallmur i Sverige. Däremot finns duktiga hantverkare 
runt om i landet. Något som upplevs problematiskt är att kunskapen 
är isolerad och finns hos enskilda personer. En förhoppning är att 
projektet på sikt ska öka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan 
hantverkare och även mellan förvaltare. Ett led i detta är bildandet 
av ett nätverk för naturstensmurare. Tanken är att ha årliga träffar, 
workshops och kurser. På så sätt kan hantverkare träffas och byta 
erfarenheter, skaffa sig viss kompetens mm. Är du intresserad av att 
vara med? Kolla in Hantverkslaboratoriets nyhetsbrev, http://craft-
lab.gu.se/kontakt/nyhetsbrev, eller sidan ”Nätverk för naturstens-
murare” på facebook. Vill du vara med i nätverket kan du skicka 
e-post till joakim.lilja@conservation.gu.se så kommer du med på 
listan för informationsutskick.

Joakim Lilja, hantverkslärare       
Institutionen för kulturvård
Göteborgs universitet
joakim.lilja@conservation.gu.se

Terrassmuren på Karlslunds herrgård efter restaurering. Eftersom materialet 
bakom muren är utbytt mot ett modernt material så kommer man i framtiden 
se att partiet är restaurerat. På utsidan syns dock ingen skillnad. Detta är ett 
exempel på det första antikvariska förhållningssättet som beskrivs artikeln. 
Foto: Charlott Torgén, 2013.
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Kulturväxter och trädgårdsodling ur ett    
arkeologiskt och arkeobotaniskt perspektiv
NTAA:s seminarium 2016
Anna Andréasson

I början av juni anordnades för sjunde gången seminarium 
inom Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobo-
tanik (NTAA). Syftet med seminarierna är att få forskare från 
en mängd olika ämnesområden att träffas, diskutera och dela 
kunskap kring de fysiska lämningarna efter trädgårdar och träd-
gårdsodling, oavsett tidsperiod. Huvudarrangörer för årets möte 
var arkeobotanikerna Mette Marie Hald, Morten Fischer Morten-
sen och Peter Steen Henriksen på Nationalmuseets enhed for 
Miljøarkæologi og Materialeforskning, Danmark.

Vid årets seminarium fick vi bland annat höra om nya danska ar-
keobotaniska fynd av lök och vindruvor från järnåldern och vi-
kingatid, om arkeobotaniska undersökningar av latriner som givit 
ny spännande information kring vad som odlats och konsumerats i 
danska städer under medeltid och tidigmodern tid, samt en intres-
sant analys av växtmaterialet i 1600-talsbiskopen Peder Winstrups 
kista.  Ett till nyligen nästan helt bortglömt arkeologiskt fyndma-
terial, planterings- och blomkrukor, presenterades också. Dessutom 
berättades i flera föredrag om historiskt intressanta, och idag inte 
sällan akut hotade, bestånd av kulturreliktväxter i staden Borgå/
Poorvo i Finland, vid Visby ringmur, och i form av ovanliga arter av 
gräs- och fibblor i landskapsparker från 1700-tal och 1800-tal runt 
omkring i Sverige.

Torsdag 9 juni träffades vi på Nationalmuseets avdelning for miljö-
arkeologi och materialforskning i Brede strax utanför Köpenhamn. 
Efter rundvisning startade presentationerna med Medicinal plants 
of the Vikings av Anna Jäger (Lægemiddeldesign og Farmakologi, 
Københavns Universitet). Därefter berättade Peter Steen Henrik-
sen (Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmuseet) om 
nya intressanta arkeologiska fynd av kulturväxter i Danmark: Om 
løg og vindruer i jernalder og vikingetid. Slutligen talade Per Lagerås 
(SHMM Arkeologerna, Lund) om undersökningen av de välbeva-
rade växterna i Lundabiskopen Peder Winstrups (1605–1679) kista. 
Dagen avslutades med en kultur- och naturhistorisk vandring längs 
Mølleåen som slutade med middag på Raadvad kro.

Fredagen tillbringades på Frilandsmuseet, Brede. Morten Fischer 
Mortensen (Miljøarkæologi og Materialeforskning, Nationalmu-
seet) inledde med ett föredrag om arkeobotaniska studier av Det 
spiste måltid – undersøgelser af latriner. Därefter diskuterades läke-
växten Symphytum officinale ur kulturreliktperspektiv av Per Arvid 
Åsen (Agder Naturmuseum og Botanisk Hage, Kristiansand) och 
Planterings- och blomkrukor i arkeologiska material av Karin Linde-
blad (SHMM Arkeologerna, Linköping). 

Efter lunch och visning av Frilandsmuseet fortsatte presentatio-
nerna med Spår av ”engelska” landskapsparker i Sverige – ovanliga kul-
turreliktväxter: gräs & fibblor av Torbjörn Tyler (Biologiska museets 
botaniska samlingar, Lunds Universitet). Därefter berättade Anne 

Rihtniemi-Rauh (Stadsplaneavdelningen Borgå/Poorvo, Finland) 
och Leena Linden (Institutionen för Lantbruksvetenskaper, Hel-
singfors Universitet) om kulturreliktväxter: Levande fornminnen i 
gamla Borgå. Peter Mose Jensen (Konservering og Naturvidenskab, 
Moesgaard Museum) fortsatte med ett föredrag om Bispens latrin 
fra Budolfi Plads i Aalborg: gen-undersøgelsen af en arkæobotanisk prø-
ve fra 1930’erne. I det sista föredraget presenterade Inger Larsson 
(Svenska och flerspråkighet, Stockholms Universitet) och Per Ar-
vid Åsen (Agder Naturmuseum og Botanisk Hage, Kristiansand) 
en alldeles ny inventering av Kulturreliktväxter kring Visby ringmur. 
Dagen avslutades med en avsmakning av  Egtvedpigens øl, tillver-
kat efter det innehåll som fanns kvar på botten av ett kärl nedsatt i 
graven, daterat till 1370 f.Kr.

Söndagen ägnades åt exkursion på Nordsjælland där Fredensborg 
Slotshave och ruinerna efter Æbelholt Kloster besöktes. 

Anna Andréasson, trädgårdarkeolog och doktorand       
Stockholms universitet
anna.andreasson@ark.su.se

Visning av köksträdgården vid Frilandsmuseet i Brede där många insamlade 
äldre kulturväxter odlas. Foto: Anna Andréasson, 2016. 
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När inbjudan till Byggnadsvårdens konvent 2015 kom ut reagerade 
trädgårds- och byggnadsantikvarie Ulrika Rydh – de teman som 
presenterades handlade enbart om byggnader. Hon föreslog ett 
annat tema: "Det gröna mellan husen". Arrangörerna accepterade 
och ville ha förslag på program. Detta ledde till att några träd-
gårdsantikvarier i Stockholm träffades ett par gånger under våren: 
Daniel Hofling (André Strömqvist kulturmiljö), Klara Johansson 
(Stockholms stadsmuseum), André Strömqvist (André Strömqvist 
kulturmiljö), Patricia Vinkka (atri Landskapsingenjörer), Ulrika 
Rydh (Hus och Grönska) och undertecknad. En gång var även Boel 
Nordgren (Edlas Have) med.

Vi hittade på ämnen för föreläsningar som passade tillsammans 
och som vi själva kunde tala om. Vi kontaktade också några andra 
som vi ville ha med: Tina Westerlund & Joakim Seiler (Göteborgs 
universitet) om deras forskningsprojekt om historisk trädgårds-
skötsel, Fabian Mebus (RAÄ) om boken "Fria eller fälla", POM 
(Programmet för odlad mångfald) om insamling och marknadsfö-
ring av historiska växter samt HUT (Hållbar utveckling) Skåne om 
deras nätverk för grönt kulturarv. Alla våra förslag blev antagna. 
Arrangörerna gav oss en eftermiddag med tid för sex föreläsningar 
på 20 minuter vardera. De ville också att vi skulle ha en moderator. 
Vi frågade trädgårdsarkeolog och trädgårdsantikvarie Inger Ernsts-
son eftersom hon kände oss alla och de flesta inom byggnadsvården 
känner till henne. Två föreläsningar blev placerade under andra 
rubriker. Under temat "Förvaltning" presenterade Tina Westerlund 
projektet Utvecklande skötsel av historiska trädgårdar – trädgårdsmäs-
tarperspektivet. Under samma tema berättade Klara Johansson om 
Stadsodling – från potatislott till urban gardening.

Programmet för temat "Det gröna mellan husen" (tors 1 okt):

13–14.30 
• Trädgårdsantikvariens roll, att bevara det föränderliga. 
   Maria Flinck
• Detektivarbete efter år av eftersatt underhåll. 
   Ulrika Rydh, Hus och Grönska
• Kyrkogården – platsen dit alla ska... 
   Daniel Hofling (André Strömqvist blev sjuk)
15–16.30
• Fria eller fälla? Om trädens värden i kulturmiljöer. 
   Fabian Mebus, RAÄ
• Äldre växter i museimiljö – bevara och sprida historiskt växtmaterial.  
   Henrik Morin, Grön Produktion & Maria Löfgren, Vallby fri- 
   luftsmuseum
• Nätverk för det gröna kulturarvet i Skåne. 
   Helena Thelander, HUT Skåne & Patrik Olsson, Regionmuseet  
   Kristanstad

Vår sal var fullsatt ca 50–60 personer (av konventets 500 deltagare). 
Åhörarna verkade intresserade, ställde frågor och de flesta satt kvar 
hela tiden. Henrik Morin hade med sig en utställning och flera av 
POMs småskrifter som sålde bra. Ingers ambitiösa presentationer 
av föreläsarna fick beröm. Vi tycker det var ett lyckat första försök 
men blev mindre glada åt arrangörernas avslutande sammanfattning 
på fredagen då de inte med ett ord nämnde det gröna kulturarvet. 

Konventet hölls 30 september–2 oktober 2015 i Mariestad och åter-
kommer 2017. 

Det gröna mellan husen
- för första gången på Byggnadsvårdens konvent
Maria Flinck

Nätverk för trädgårdsantikvarier
Maria Flinck
 
Gruppen som arbetade med ett program om trädgårdsfrågor till 
Byggnadsvårdens konvent, diskuterade även möjligheten att bilda 
ett nätverk eller förening för vår yrkesgrupp.

Ett utskick angående intresset för ett nätverk gick ut i augusti via 
olika adresslistor, bland annat Forums. Daniel Hofling var ansvarig 
för att ta emot intresseanmälningar och 10 stycken kom in. Under 
våren har vi haft ett möte om framtida verksamhet och en visning 
av Skansens trädgårdar med Andreas Lindblad. Den anordnades 
dagen före Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö, då vi hoppades att 
flera ändå skulle komma till Stockholm.

Det vi hittills beslutat är att ha en hemsida där trädgårdsantik-
variens arbete beskrivs och där vi kan presentera oss. Adressen är 
www.tradgardsantikvarie.se. För intern information har vi en ut-
skickslista på numera 19 personer. Informationsutskicken sköts av 

Daniel Hofling. På förslag finns även att varje år skicka in namn på 
personer som arbetar med trädgårdar till Svenska byggnadsvårds-
föreningens utmärkelse "Årets byggnadsvårdare". Vi ska också fort-
sätta föreslå programpunkter till olika seminarier och konvent.

Arbetar du med vårdprogram för kulturhistoriskt värdefulla träd-
gårdar, parker eller kyrkogårdar, eller på annat sätt med vård och 
bevarande av sådana anläggningar? Välkommen att gå med i Nät-
verk för trädgårdsantikvarier! Sänd ett mail till tradgardsantikva-
rie@gmail.com eller fyll i kontaktformuläret på hemsidan (www.
tradgardsantikvarie.se). 

Maria Flinck, fil. kand., trädgårdsantikvarie 
maria.f linck@bredband.net                                                                        



Nyheter

29BULLETIN NR 29 | 2016

Det danske gartnerihistoriske netværk blev stiftet ved et semi-
nar i 2014 for at skabe et fællesforum for de mange forskellige 
initiativer, projekter og forskningsopgaver, som har med gartne-
rihistorien at gøre. Ideen til netværket havde sin baggrund i et 
interessefællesskab, der var opstået i 2010.

Baggrund
I 2010 åbnede Byarkivet i Horsens en udstilling med titlen Haver 
og havebrug på Horsensegnen. Tove Engelhardt Mathiassen, muse-
umsinspektør ved Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum, og 
Gitte Kidmose Røn, museets gartnerformand, kom for at se udstil-
lingen. Det blev begyndelsen til samarbejdet mellem Den Gamle 
By og den daværende arkivar ved Byarkivet Bodil Møller Knudsen.

Vores arbejde havde forskellige udgangspunkter. For Den Gamle 
By var rammerne for arbejdet i gruppen det museale/antikvariske 
ansvar for museets genskabelse og vedligehold af de historiske haver 
fra renæssancen til 1927, handelsgartneriet fra 1885 samt for stu-
eplanterne i museets boliginteriører. Den Gamle By rummer ni his-
toriske haver dateret fra renæssancen til 1927 og et parkanlæg som 
i en mindre provinsby i 1927. For Bodil Møller Knudsen udgjorde 
den topografiske, befolkningsmæssige og byhistoriske synsvinkel, 
som var Byarkivets ansvarsområde, rammerne. 

Der opstod en vis arbejdsdeling i gruppen, i det Den Gamle By 
mest koncentrerede sig om handelsgartneriets blomsterproduktion 
og grønsagerne i haverne, og Byarkivets repræsentant mest om pro-
duktion af fødevarer. Lidt efter lidt udvidedes gruppen. Vi tog på 
besøg hos kolleger, udvidede vore institutioners samlinger, deltog 
i kurser og efterhånden udmundede vore forskellige anstrengelser 
i ønsket om afholdelse af et seminar, således at vi eventuelt kunne 
etablere et netværk af kolleger og ligesindede.

Etablering af forskningsnetværk
I september 2014 afholdtes det første seminar med Den Gamle By 
som vært. Deltagerne kom fra danske og svenske museer, arkiver, 
private samlinger, universiteter, handelsgartnerier og større virk-
somheder. Emnet for dagen var handelsgartneriets historie:

• En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Sverige med utblickar  
   i Norden 1900–1950
   Inger Olausson, AgrD, hortonom
• Handelsgartnerier i Horsens 1840–1920. Topografi og arbejdsdeling 
   Bodil Møller Knudsen, arkivar 
• Et moderne, økologisk handels- og produktionsgartneri
   Axel Månsson, landmand og produktionsgartner 
• Blomster i byernes vindueskarme 
   Tove Engelhardt Mathiassen, museumsinspektør 
• Formeringsdrivhuset og paradedrivhuset
   Gitte K. Røn, gartnerformand
• Sådan fungerede en mistbænk
   Leif Juul, gartner, Det Danske Gartnerimuseum
• Emdruphøj 1880–1930. Skraldsortering og recycling i et gartneri 
   Laurits Nørgaard Petersen, museumsassistent, cand. phil. 

Forskningsnetværket var efter seminaret en realitet. 

Andet seminar 
I april 2015 blev det næste seminar afholdt med Odense Bys Museer 
som vært. Her var programmet således:

• Fynske gartneriers historie – en oversigt
   Rene Schrøder Christensen, museumsinspektør 
• Besøg på PKM i Stige nord for Odense. Rundvisning ved gartneriets  
   produktionsplanlægger. Produktion, markeder, udfordringer.
   Ena Måhr 
• Årslev Forsøgsstation i 100 år. Samarbejde mellem forskning-produkion
   Hanne Lakkenborg Kristensen, forskningsleder 
• Debat om nedsættelse af arbejdsgrupper i netværket
   Anders Myrtue, overinspektør, indledte og stillede som forslag en  
   arbejdsgruppe, der skulle samarbejde om museernes Kapitel 8-
   arbejde vedr. gartnerierne. Kapitel 8 er danske museers retnings-
   linjer for bevaring af kulturarv i by og på land.
• Formidling af gartnerihistorie-via hjemmeside, nyhedsmail tids- 
   skrift, Facebook. Hjemmesiden blev vedtaget og efterfølgende  
   oprettet på adressen: http://www.gartnerihistorie.dk/
   Jørgen Burchardt, forsker
• Handelsgartnerierne indtil 1930. Præsentation af samarbejdet fra 2010
   Bodil Møller Knudsen. cand. mag. 

Tredje seminar i Skåne 
I oktober 2016 skal det næste seminar afholdes i Sverige, se:
www.gartnerihistorie.dk/program-handelstradgardar-och-fruktod-
ling alternativt http://garthistnord2016.dk/

Gartnerihistorisk netværk i Danmark
Bodil Møller Knudsen & Tove Engelhardt Mathiassen

Bodil Møller Knudsen, cand. mag. i historie og middel-
alderarkæologi, forhenværende leder af Byarkivet i Horsens,            
nu redaktør og faglig konsulent
bodil@moellerknudsen.eu

Tove Engelhardt Mathiassen, cand. phil. i social antropologi,  
museumsinspektør Den Gamle By
tem@dengamleby.dk

Handels-og Kunstgartner Clausens gartneri i Horsens omkring 1890. Han  
lavede anlægsplaner og forslag til haveudsmykning. Foto: Byarkivet i Horsens. 
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Ett nytt trädgårdshistoriskt översiktsverk
Åsa Ahrland & Catharina Nolin

Under hösten 2015 inleddes ett projekt som syftar till att ge en 
bred presentation av kunskapsläget inom svensk trädgårdshis-
toria i ett översiktsverk i två band. Avsikten är att skapa ett syn-
tesverk som genom att sammanföra studier som rör vitt skilda 
aspekter av den trädgårdshistoriska utvecklingen i Sverige tyd-
liggör mönster, synliggör problemkomplex och ställer nya frå-
gor. Bokverket kommer att publiceras på svenska hösten 2018. 

Trädgårdshistoria har under de senaste decennierna blivit ett allt-
mer omfattande forskningsfält med en rad olika inriktningar såväl i 
Sverige som internationellt. Detta har varit en nödvändig förnyelse, 
samtidigt har ämnets mer och mer tvär- och mångvetenskapliga 
karaktär medfört att den nya kunskapen är svår att överblicka. I 
syfte att göra kunskapen mer överblickbar inleddes det här projek-
tet hösten 2015. En grundläggande utgångspunkt är att syntesen 
har en viktig uppgift inte bara genom att redovisa och sammanfatta 
forskningen inom ett fält, utan att den genom att dra nya övergri-
pande slutsatser och ställa nya frågor också visar vägen framåt. Hög 
vetenskaplig kvalitet är ett fundament i projektet. Målsättningen 
är att kunna bidra med nya tolkningar, men inte att fylla eventuella 
forskningsluckor.

Förutsättningarna för en trädgårdshistorisk översikt är utomor-
dentligt goda just nu: det finns en bred internationell forskning 
med nya perspektiv och ingångar i ämnet att hänvisa till. I Sverige 
har en forskningsmässig utveckling skett de senaste 20 åren med 
ett stort antal doktorsavhandlingar i olika ämnen, publicerade ar-
tiklar, rapporter, dokumentationer och restaureringsprojekt, vilka 
blir självklara referenspunkter och kommer att bidra till att ge en 
delvis annan bild av Sveriges trädgårdshistoria än den äldre. Det 
trädgårdshistoriska fältet är som nämnts tvär- och mångvetenskap-
ligt; forskningen måste bedrivas inom olika discipliner av forskare 
med olika förförståelse, olika frågeställningar och olika analysme-
toder, men ibland utifrån samma källmaterial. Detta understryker 
betydelsen av att skapa en syntes, men också den komplexitet detta 
innebär. Ett syfte med bokverket är att öppna upp och tillgänglig-
göra ämnesområdet för andra akademiska ämnesfält, myndigheter 
och civilsamhället samt inte minst en intresserad allmänhet.

Upplägget kommer vara kronologiskt och tonvikten ligga på att 
belysa kulturella, sociala, ekonomiska och estetiska aspekter på 
den trädgårdshistoriska utvecklingen i Sverige. Geografiskt kom-
mer såväl den finska rikshalvan som Skåne före 1658 att behandlas. 
Projektets ansats är kulturhistorisk, vilket innebär att vi genom att 
analysera trädgårdar och trädgårdsodling i ett perspektiv utifrån 
normer, värderingar, praktiker och livsvillkor vill synliggöra träd-
gården som kulturell företeelse och hur denna hänger samman med 
olika samhällsprocesser. En viktig utgångspunkt är att inkludera 
såväl elitkultur som folk- och populärkultur och att tolka dessa 
fenomen, vanligen studerade utan inbördes sammanhang, i en ge-
mensam kontext för att skapa en djupare förståelse för trädgård som 
föreställning och företeelse. Det innebär att till skillnad från be-
fintliga översikter, omfattar denna kulturhistoria hela spektrat av 
trädgårdsföreteelser, från stora lustträdgårdar och parker, småska-
ligt trädgårdsodlande på landsbygden och i städerna, offentlighe-
tens anläggningar till trädgårdsnäringens framväxt och utveckling. 

Trädgården kommer att analyseras som idébärare, representation, 
kulturuttryck, social arena, arbetsplats och kunskapsområde och 
trädgårdsodling utifrån perspektiv som genus, social tillhörighet, 
produktion, konsumtion, försörjning och fritidssysselsättning.

Den alltmer utvecklade digitalisering av originalmaterial som har 
gjorts och kontinuerligt görs på arkiv och bibliotek är av stor bety-
delse för projektet. Digitaliseringen innebär att tidigare svåröver-
skådligt och ömtåligt eller till och med okänt källmaterial nu är 
både sökbart och nedladdningsbart. Det gäller originaltexter som 
medeltida dokument och manuskript till botaniska verk, trädgårds- 
och jordbrukslitteratur, arkitekturens mönsterböcker från tidig mo-
dern och modern tid, skönlitteratur och dagspress samt kart- och 
bilddatabaser. Stor vikt kommer att läggas vid bilder, och här kom-
mer tyngdpunkten ligga på svenskt material. Bilder och kartor ska 
utgöra en del av publikationens vetenskapliga framställning.

Vi är bokverkets vetenskapliga redaktörer och huvudförfattare: Åsa 
Ahrland till del I och Catharina Nolin till del II.  Bland författarna 
återfinns också ett antal utvalda specialister som skriver längre eller 
kortare tematiska artiklar: FD Åsa Klintborg Ahlklo, SLU, profes-
sor Anders Andrén och doktorand Anna Andréasson, Stockholms 
universitet, AgrD Allan Gunnarsson, SLU, AgrD Eva Gustavsson, 
SLU, FD Anna Jakobsson, SLU, docent Matti Leino, Nordiska 
museet, professor Janken Myrdal, SLU, AgrD Inger Olausson, 
Linköpings universitet, professor Birgitta Svensson, Vitterhetsaka-
demien. Författargruppen representerar en ämnesmässig bredd och 
spridning på olika institutioner och universitet.

Projektet pågår under perioden 2015–2018 och är ett samarbete 
mellan Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien, Stiftelsen Lagersberg och C F Lundströms stif-
telse. Bokverket kommer att publiceras på svenska av Kungl. Vitter-
hetsakademien hösten 2018. Avsikten är att den svenska upplagan 
ska följas av en förkortad engelsk version. 

Åsa Ahrland, docent, universitetslektor   
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp     
asa.ahrland@slu.se

Catharina Nolin, docent, universitetslektor   
Institutionen för kultur och estetik
Stockholms universitet      
catharina.nolin@arthistory.su.se
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Nationella genbanken invigd
Linnea Oskarsson

Den 15 juni 2016 invigdes den Nationella genbanken vid Sve-
riges lantbruksuniversitet i Alnarp utanför Malmö. I genbanken 
kommer mer än 2000 växter som odlats i Sverige i minst 50 år 
att bevaras. Växterna kan användas till bland annat forskning, 
växtförädling, undervisning och i trädgårdshistoriska projekt. 

Nationella genbanken är resultatet av flera års arbete med invente-
ringar av äldre sorter av vegetativt förökade trädgårdsväxter inom 
Programmet för odlad mångfald, POM. Under åren 2002 till 2011 
startade POM åtta olika upprop och med hjälp av allmänheten och 
särskilt utbildade inventerare spårades tusentals växter upp. Växter-
na skulle ha odlats i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 - kravet va-
rierade beroende på växtslag. De intressantaste samlades in, prov-
odlades och efter flera års utvärdering har nu drygt 2200 sorter av 
frukt, bär, rosor, perenner, krukväxter, lökar och knölar, träd och 
buskar och perenna köksväxter valts ut för att bevaras i genbanken. 

Genbanken består av flera delar
Nationella genbanken samordnas från Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och förvaltning vid SLU i Alnarp och finan-
sieras av Näringsdepartementet via Jordbruksverket. Den består av 
tre delar; genbanken i Alnarp, lokala klonarkiv och skyddad odling 
av bär. I genbanken i Alnarp bevaras alla 2200 sorter samlade på 
en plats. Genbanken är en fältgenbank där sorterna bevaras som 
levande plantor, inte som frö, och här finns allt från flera meter höga 
träd till krypande marktäckare. Genbanksfälten började planteras 
2012 och i dag är genbanken ungefär fyra hektar stor. 

De lokala klonarkiven finns spridda över Sverige och kan till exem-
pel vara trädgårdsskolor, friluftsmuseer och botaniska trädgårdar. 
Klonarkiven har en viktig uppgift att visa upp och berätta om sor-
terna som samlats in i respektive region. Växterna i de lokala klo-
narkiven fungerar dessutom som säkerhetskopior till de exemplar 
som finns i genbanken i Alnarp. Redan nu finns 14 lokala klonarkiv 
för frukt och arbetet med att bygga upp nätverket av klonarkiv för 
de andra växtgrupperna pågår för fullt. 

Både växter och historia bevaras
I genbanken ska de utvalda växterna bevaras för framtiden. För-
utom växterna har genbanken också i uppdrag att bevara historien 
som hör ihop med dem. I genbanken finns växter från många olika 
slags miljöer, allt från slott och herrgårdar, stads- och järnvägspar-
ker till torp och ödeträdgårdar. Alla sorter har en minst 50-årig 
historia, ofta betydligt äldre. I genbanken finns till exempel hum-
lesorter som samlats in på platser där de vuxit sedan 1600- eller 
1700-talet. Många av växterna har gått i arv i familjer och historien 
bakom dem har förts vidare från generation till generation. Ibland 
har de även fått egna, lokala namn som ”Netas dahlia”, ”Namns-
dagsrosen” eller till och med ”Ärveblomman” (en sibirisk nunneört).
 
Användning av växterna
Växterna i genbanken är avsedda att användas för forskning, växt-
förädling, undervisning och förökning i plantskolor, men också i 
kulturhistoriska miljöer, på friluftsmuseer, i trädgårdshistoriska 
projekt osv. Arbetet med att bygga upp genbanken pågår fortfa-
rande, men så småningom ska det gå att få information om alla 
växter som bevaras här via genbankens hemsida. När genbanken 

har etablerats ska det också gå att beställa växtmaterial i små kvan-
titeter från samlingen. Det kan vara till exempel sticklingar eller 
ympkvistar och de distribueras i mån av tillgång. För sorter som 
lanserats under varumärket Grönt kulturarv® hänvisas privatperso-
ner till plantskolor och garden centers. Grönt kulturarv® är ett va-
rumärke som Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram tillsammans 
med Elitplantstationen, LRF Trädgård och Sveplant E-grupp för 
att kunna lansera och saluföra växtmaterial som samlats in genom 
POM. Redan nu finns ett sextiotal olika växter från genbanken att 
köpa i handeln, till exempel höstfloxen ’Morfar Albert’ från Stock-
holm, den fyllda krolliljan ’Kallmora’ från Dalarna och den lilla 
kanelrosen ’Lövhult’ från förra sekelskiftets Småland. 

Läs mer om Nationella genbanken, Grönt kulturarv och POM:s 
inventeringar på hemsidan www.slu.se/pom.  

Linnea Oskarsson, genbankskurator    
Programmet för odlad mångfald, POM
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp
linnea.oskarsson@slu.se

Invigningen av Nationella genbanken i Alnarp 15 juni 2016. Anders Berngarn,  
kommunstyrelsens ordförande i Lomma, och Karin Persson, verksamhetsledare 
för Nationella genbanken, planterar ett Sannahedspäron. Foto: Henrik Morin. 

Det nyplanterade fältet för perenner, lökar, knölar och perenna köksväxter i 
 genbanken. Foto: Linnea Oskarsson, 2016. 
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I samband med att Statens Fastighetsverk år 2014 planerade 
trädförnyelse i Carl Hårlemans 1700-tals park Lundagård 
genomfördes en arkeologisk förundersökning på den plats där 
ärkebiskopens residens låg under medeltiden. Vid undersök-
ningen påträffades bland annat odlingslager som visar på hus-
hållsnära odlingar av kålgårdstyp med inblandning av köksav-
fall i ärkebiskopsborgens centrala delar.  

Platsen är klassificerad som statligt byggnadsminne och motsvarar 
delvis den tomt som tillhört ärkebiskopens residens under medelti-
den, fornlämning RAÄ Lund 73:1. Byggnadsminnet kallas för det 
Egentliga Lundagård, för att skilja det från området som i dagligt 
tal kallas Lundagård. Trädförnyelsen berörde f lera alléer, och då 
1700-talsparken är byggnadsminne är nyplanteringen ett viktigt led 
i att bevara det forna utseendet. Fornlämningen och byggnadsmin-
net måste betraktas som lika kulturhistoriskt viktiga. 

Ärkebiskopens residens och trädgård
Biskopens gård kan ha etablerats omkring 1060. I samband med att 
Lund blev säte för det nyinrättade ärkesätet 1103/04, förändrades 
gården till ett residens med f lera monumentala byggnader som 
omgavs av murar. Norr om residenset låg ärkebiskopens trädgård 
(Gardelin et al 1997 s 99). 

När länet drogs in under Malmöhus 1655 donerade kung Fredrik 
III Lundagård till rikshistoriografen Vitus Bering. Egendomen 
såldes vidare 1660 till biskop Peder Winstrup, som året därpå fick 
Lundagård som personlig förläning av den svenske kungen (Löw-
gren 1953 s 34ff; Törje 1959 s 9f). Biskopen dog år 1679 och där-
efter verkar gården ha hyrts ut. År 1688 blev Lundagård, genom ett 
kungligt brev, överlämnat till universitetet som bedrev verksamhet 
i byggnaderna i ungefär 70 år. Vid övertagandet var byggnaderna 
förfallna och f lera stod som ruiner. År 1692 valde man att bryta sten 
ur dem till försäljning (Löwgren 1953 s 34ff; Törje 1959 s 10-11).

Det Egentliga Lundagård omvandlas till 1700-talets Lundagård 
Medeltida murar stod kvar i Lundagård ända in på 1730-talet och 
togs slutligen bort i samband med anläggandet av parken (Törje 
1959 s 13; Gardelin et al 1997 s 16). Carl Hårleman fick upprätta 
ett förslag för hur platsen skulle utformas, vilket levererades som en 
skiss hösten 1745 och därefter anlitades trädgårdsmästaren Adam 
Christian Fast för anläggningsarbetet. I mars 1746 inlämnades ett 
förslag till konsistoriet om hur arbetet skulle genomföras och där 
beskrivs att ”Lundegården bör rajoleras ungefär 4 alnar djupt”, dvs 
breda diken skulle grävas för att jorden skulle luckras upp och en 
fyllning av matjord skulle påföras. Arbetet pågick från april till 
oktober med en styrka på upp till 20 man. Stenen som togs upp 
användes till murar runt dåvarande botaniska trädgården och till 
stenläggning av gator (Törje 1959). 

Arkeologiska undersökningar i området
Vid arkeologiska undersökningar i området under 1990-talet kon-
staterades kulturlagren vara kraftigt nedbrutna (Gardelin et al 1997; 
Balic 2001; Balic & Gardelin 2002; Gardelin 2004). Det kan ha sin 
förklaring i de stora ingreppen i samband med grävningsarbetena 

som utfördes i området 1746. Längs gångarnas kanter placerades 
träd när parken anlades och vid tidigare undersökningar har det 
visat sig att trädrötter bryter ner kulturlagren omkring 30-50 m² 
runt ett enda träd, så att lagerskiljen inte längre går att identifiera. 

I samband med den arkeologiska förundersökningen 2014 öpp-
nades nio schaktområden upp. Schakt 1, 2 och 6 grävdes ner till ett 
djup av 1,20 m för att se huruvida en nyplantering skulle komma att 
beröra kulturlager eller endast rajoleringsnivåer. Endast rajolerings-
massor och sentida matjord berördes. Schakt 3 berörde det område 
där domkyrkans och ärkebiskopens område möttes under medelti-
den. En naturstensmur påträffades med ett valvanfang av tegel, 
beläget mellan domkyrkan och ärkebiskopsborgen. Det framkom 
även ett brandlager med datering till år 1452 och ovanpå detta ett 
raseringslager från tiden innan parkens tillkomst, då byggnaderna 
plundrades på sten och tegel och området lämnades i ruiner. Ovan 
det kulturlagret framkom rajoleringsmassor från 1746.

Schakt 4, 5, 7, 8 och 9 grävdes i områden där ärkebiskopsborgens 
ekonomibyggnader kan ha stått. I schakt 4 framkom ett medeltida 
odlingslager, men utan tecken på ekonomibyggnader. Schakt 5 
grävdes i den västra delen av Lundagård, och rajoleringsmassor från 
1746 framkom. Därunder framkom flera medeltida kulturlager, 
såsom fyllningslager i en brunn, med fynd av östersjökeramik. I 
schakt 8 påträffades lämningar av ett golv i ett kök, beläget cen-
tralt i borgen. I schakt 7 framkom lämningar av en senmedeltida 
byggnad med ekonomifunktion, och därunder spår av hushållsnära 
odlingar av kålgårdstyp. Även i schakt 9 påträffades medeltida od-
lingslager som visar på hushållsnära odlingar av kålgårdstyp med 
inblandning av köksavfall i ärkebiskopsborgens centrala delar. 

Den fullständiga arkeologiska rapporten finns på http://samla.raa.
se under arkeologirapporter: Kv Universitetet 1, Lundagård, forn-
lämning Lund 73:1, Lunds stad, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk 
förundersökning 2014. Gertie Ericsson och Aja Guldåker. 2015:34.

Källor
Balic, I. (2001). Processionsgången, Lundagård, Lund.   
 Arkeologisk förundersökning. Arkeologiska arkivrapporter  
 från Lund, nr 100. Kulturen, Lund.
Balic, I. & Gardelin, G. (2002) Lundagårdsområdet. Arkeologiska  
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Det Egentliga Lundagård
Arkeologisk förundersökning i ärkebiskopens residens och trädgård
Aja Guldåker

Aja Guldåker, arkeolog 
Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige (Kulturen) i Lund
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Kronprinsessan Margaretas okända trädgård
Vårdprogram för trädgården vid Villa Gransäter
Ulrika Rydh

”Den tredje trädgården, som jag skulle tala om, ligger i en gran-
skog ute i skärgården, där man har många svårigheter att räkna 
med.” Så börjar beskrivningen av Villa Gransäter i kronprinses-
san Margaretas bok Vår trädgård på Sofiero. I boken beskrivs 
inte bara arbetet med trädgårdarna på Sofiero utan även tre 
andra trädgårdar där kronprinsessan varit inblandad. Till Villa 
Gransäter ritade kronprinsessan flera planteringar, bland annat 
en blomstergata (”Prinsessgången”) lik den på Sofiero. År 2015 
togs ett vårdprogram fram för trädgården vid Villa Gransäter. 
 
Villa Gransäter byggdes år 1886 som sommarnöje åt hovintendent 
John Böttiger och hans fru Hildegaard, alltid kallad Jim. Ägorna 
omfattar fyra ha och ligger högt uppe på en klippa vid Baggensfjär-
den i Stockholms innerskärgård. Den stora oregelbundna huvud-
byggnaden i en kombinerad fornnordisk/anglosaxisk stil ritades av 
Agi Lindegren. Villa Gransäter blev förklarat som byggnadsminne 
1980 och ägs än i dag av familjen Böttiger. Fram till 1943 fanns det 
en åretruntanställd trädgårdsmästare på Gransäter men därefter har 
familjen skött allt själva. Familjemedlemmarnas intresse och ambi-
tionsnivå har varierat genom åren och större krafttag har tagits då 
allt blivit för igenväxt. 

Nu är tiden inne för en ny åtgärdsinsats i syfte att återskapa de delar 
som kronprinsessan Margareta ritat, framför allt Prinsessgången. 
Den har med tiden utarmats växtmässigt och buxbomshäcken som 
planterades på 1980-talet har tagit över. Som underlag för kom-
mande åtgärder behövdes ett vårdprogram och mitt uppdrag bestod 
i att utforma det. Vårdprogrammet innehåller Gransäters historia 
och tillkomst, en genomgång av källmaterialet, en inventering av 
kvarvarande strukturer och växtmaterial, en värdering samt åt-
gärdsförslag (Rydh 2015).

John Böttiger tjänstgjorde vid hovet i 50 år, under tre olika kungar. 
Relationen till kronprins Gustaf Adolf var god och när denne gifte 
sig med Margaret av Connought 1905 blev kronprinsparet ofta sed-
da gäster ute på Gransäter. Trots en åldersskillnad på nära 30 år blev 
Margareta och Jim nära vänner och Jim ingick i den lilla trädgårds-
klubb som kronprinsessan bildade. Margareta kom att intressera sig 
för att skapa något av Gransäters marker, för så mycket till trädgård 
fanns inte då. Några tidiga foton visar indiankrasse (Tropaeolum ma-
jus) och solrosor (Helianthus sp.) och i den s k Gårdsboken nämns 
inköp av en aristolochia (Fam Böttingers privata arkiv), alltså en 
pipranka. Den växer än idag vid entrén och brer ut sig över hela fa-
saden. I övrigt bestod fastigheten till stora delar av naturmark med 
stensatta promenadstigar som med tiden utökades alltmer. 

Några ritningar till de planteringar som kronprinsessan Margareta 
gjorde finns inte men i Vår trädgård på Sofiero finns beskrivet hur 
de såg ut och en del av växtmaterialet som användes (Margareta..., 
1916, s. 52). Kronprinsessan blandar latin med svenska och engelska 
så det är inte helt lättolkat. Ingen av de växter som nämns i boken 
finns idag kvar längs Prinsessgången. Däremot skapades små plan-
teringshyllor på bergväggen bakom och där växer det fortfarande 
sedum. Kanske kan det vara samma sedum som beskrivs i boken. 

Familjen har en del äldre fotomaterial, men den främsta källan till 
information kring trädgårdens utformning och framväxande är alla 
de brev som kronprinsessan Margareta och Jim skrev till varandra 
(Bernadotte-arkivet & Fam. Böttingers privata arkiv). I breven dis-
kuteras växter och odlingsråd och Margareta beskriver vilka inköp 
av fröer och plantor hon tänker göra till Gransäter. Även växtlis-
tor finns bifogade i breven liksom listor på lökväxter. I växtlistorna 
nämns bland annat röda pioner samt irisar, vilka kan vara desamma 
som fortfarande finns i Prinsessgångens rabatter. Kronprinsessan 
beskriver också alla de ”digitalis” (fingerborgsblommor) som sprider 
sig och som ”stå där helt förtjusande bland ljung och gran” (Mar-
gareta…, 1916, s. 51). Det gör de fortfarande. Även plommonträdet 
och bänken som syns på fotografiet från år 1916 (se figur) finns kvar 
på samma plats. 

Tack vare att samma familj innehaft Gransäter sedan villan upp-
fördes finns mycket kvar av ett oerhört spännande och rikt källma-
terial. Det skapar en kontinuitet i minnena och berättelserna kring 
livet på Gransäter och utgör en fantastisk källa till information. Fa-
miljen har vårdat både arkiven och den fysiska anläggningen med 
kärlek och omsorg. De har varit stolta över sitt trädgårdshistoriska 
arv och är måna om att det ska föras vidare på bästa möjliga sätt till 
kommande generationer. 

Källor
Bernadotte-arkivet
Familjen Böttigers privata arkiv

Margareta, kronprinsessa av Sverige (1916). Vår trädgård på So- 
 fiero. Stockholm: P. A. Norstedts förlag.
Rydh, Ulrika (2015). Villa Gransäter - vårdprogram. Stockholm.

Ulrika Rydh, trädgårds- och byggnadsantikvarie 
Hus och Grönska
ulrika@husochgronska.se

Prinsessgången vid Villa Gransäter år 1916. Ur: Fam. Böttingers privata arkiv. 
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Forskningsprojekt

Järnvägens gröna kulturarv 
Doktorandprojekt om järnvägens planteringsväsende 1858–1973
Anna Lindgren

Järnvägens planteringar präglade, tillsammans med anlägg-
ningar och byggnader för järnvägens behov, landskapet längs 
alla järnvägssträckor i Sverige från mitten av 1800-talet. Inom 
Statens Järnvägar beslutades år 1972 att trädgårdsverksamhe-
ten skulle avvecklas. Hur såg järnvägens planteringsväsende ut 
och varför finns det så lite kvar av det gröna kulturarvet? I ett 
samarbete mellan Trafikverket och Göteborgs universitet kom-
mer nu järnvägens planteringsväsende att undersökas.

Forskningsområdet
År 1855 började anläggningen av de statliga stambanorna, det som 
blev början på Statens Järnvägar (SJ) (Berggrund & Bårström 2014, 
s. 23).  Efter bara några år tillsattes en trädgårdsdirektör. På kort 
tid organiserades ett helt planteringsväsende kring järnvägen i Sve-
rige med växtdepåer och trädgårdsmästare (Sundius 1906, s. 584).  I 
varje distrikt som SJ var indelat i fanns en växtdepå med plantskola, 
drivbänkar och växthus. Planteringsväsendet omfattade trädplan-
teringar för snö-, eld- och stormskydd längs järnvägen, parker och 
prydnadsplanteringar vid stationer samt växtarrangemang i vänt-
salar, kontorsrum, resebyråer och tågfärjor. Dessutom försågs de 
anställdas bostadshus och kolonilotter med prydnadsplanteringar 
samt nyttoväxter som fruktträd och bärbuskar (Sundius 1906, s. 
586-592).  Planteringsväsendet handlade således om både nytta och 
nöje. Parker, planteringar och personalens odlardrift blev förebilder 
som även påverkade samhället utanför järnvägen. Motsvarande or-
ganisation som hos SJ fanns troligen hos de privata banorna, vilka 
förstatligades under mitten av 1900-talet (Bergkvist 2013, s. 58).  
År 1973 togs funktionen trädgårdsväsendet bort hos SJ, efter mer 
än 100 år som stor organisation. 

Syfte och målsättning
Syftet med doktorandprojektet är att undersöka hur och varför 
statens och de privata banornas planteringsväsende bildades, or-
ganiserades och sedan nedmonterades. Målet är att ge en bild av 
planteringsverksamheten och dess bakomliggande motiv. Några 
aktuella frågeställningar är: Vad var syftet med statens och de pri-
vata banornas trädgårdsverksamhet? Hur präglade planteringarna 
landskapet? När och varför började avvecklingen? Vilka spår kan vi 
se efter planteringarna idag och hur kan vi hantera dem?

Källor och metod
Det gröna kulturavet från Statens Järnvägar och de tidiga privata 
banorna är idag ytterst lite känt. Några forskare har uppmärksam-
mat SJ:s planteringsväsende och dess betydelse för trädgårdsverk-
samheten i landet, t.ex. Åsa Klintborg Ahlklo, Johan Bergkvist, Eva 
Gustavsson, Charlotta Lagerberg Fogelberg och Fredrik Fogelberg. 

I projektet kommer i huvudsak arkivmaterial och intervjuer, för-
utom den publicerade litteraturen, att användas som källor. Sedan 
fem hyllkilometer av SJ:s centralarkiv förtecknades av Landsarki-
vet i Göteborg i början på 2000-talet finns möjlighet att få fram 
material om planteringsväsendet från de olika bansektionerna och 
distrikten som järnvägen varit uppdelad i.  Även om många origi-
nalritningar verkar ha gallrats från SJ:s centralförvaltning så finns 

kopior på ritningar, årsberättelser, beställningar och meddelanden 
bevarade från organisationen ute i landet.  På Kungliga Biblioteket 
finns en mindre samling från den första av SJ:s trädgårdsdirektö-
rer, uppmärksammat av trädgårdsantikvarie Ulrika Rydh som har 
ett uppdrag att förse forskningsprojektet med arkivmaterial. Äldre 
fotografier finns bland annat tillgängliga via www.samlingsporta-
len.se sedan några år tillbaka och kommer att användas i projektet. 
Intervjuer av tidigare anställda inom järnvägen planeras att genom-
föras. I en inledande fas kommer forskningsfrågan att ringas in och 
en pilotstudie att genomföras på Landsarkivet i Göteborg. 

Forskningsprojektet drivs i samarbete mellan Institutionen för 
kulturvård vid Göteborgs universitet och Trafikverket i form av 
att undertecknad är samverkansdoktorand på halvtid. En licentiat-
uppsats är planerad att vara klar våren 2020. 

Källor
Berggrund, Lars & Bårström, Sven (2014). De första stambanorna.  
 Nils Ericsons storverk, Gävle: Sveriges Järnvägsmuseum.
Bergkvist, Johan (2013). Landskapsarkitektur i järnvägslandskap.  
 Platsernas förändring i historiskt perspektiv, Uppsala: SLU.
Sundius, Agathon (1906). ”Planteringar” i Statens Järnvägar 1856- 
 1906. Historisk-teknisk-ekonomisk beskrivning, Del II  
 Bana och byggnader, Stockholm. 
Arkiv
Sveriges järnvägsmuseum A4ch, SJ Trädgårdsväsen.
Landsarkivet i Göteborg, SJ II Distriktet, Distriktsförvaltningen.

Anna Lindgren, samverkansdoktorand   
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet och   
Sveriges Järnvägsmuseum, Trafikverket
anna.lindgren@trafikverket.se

Planteringsverksamheten var omfattande längs landets järnvägar under mer 
än 100 år. Under de första åren på 1900-talet planterades i snitt över 400 000 
ettåriga blomsterväxter, nästan 10 000 fleråriga blomsterväxter, 1100 frukt-
träd, 9300 bärbuskar och över 27 000 parkväxter per år av SJ. Även de privata 
banorna anlade planteringar. Här Eskilstuna station omkring år 1907.   
Från: www.samlingsportalen.se
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Karin Hallgren

En kåhltäppa eij at räkna
Köksväxtodlingen i 1700-talets jordbrukssystem

Doctoral dissertation
Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna 2016

Vegetable growing in the agricultural system 

in 18th century Sweden

Written in Swedish with an English abstract

The vegetable growing by peasants is a component of the 18th cen-
tury agricultural system in Sweden that has not been described to 
any significant degree. As a result, there is uncertainty about basic 
issues like the frequency of vegetable growing among peasants, the 
size and location of vegetable gardens, what vegetables were grown 
and how vegetable gardens were managed. These issues were in-
vestigated through a major review of cadastral maps and contem-
porary agricultural literature. The topic required thorough source 
criticism analysis.

A detailed survey of cadastral maps from the 18th century cove-
ring most of Götaland and Svealand in southern Sweden showed 
that vegetable gardens (cabbage gardens (kålgårdar) and herb gar-
dens (kryddgårdar)) were registered for around 60 per cent of 2000 
mapped settlement units. The maps provide more evidence of the 
existence of vegetable gardens in the southern and western part of 
the study area than in the east. Further analysis suggested that the 
presence of the land tenure system of solskifte in the eastern part 
of the area meant that the 18th century land surveyors gave priority 
to marking the boundary of the tofts (plots), since the tofts served 
as a document of ownership, while landscape elements inside the 
boundary, such as vegetable gardens, were often left out.

Most of the vegetable gardens were located in the vicinity of the 
homesteads, but it was also quite common to have gardens further 
away from the homestead. The size of the vegetable gardens per 
household was about 500 square metres but with substantial diffe-
rences between the settlement units. A regional study showed that 
the size of the gardens seems to have been unaltered during the cen-
tury in average. Part of the area was sometimes used for purposes 
other than vegetable cultivation, such as growing fruit trees, hops or 
hemp, and part could also be set to grass. The hemp and grass crops 
may have been used in rotation with the vegetables.

This thesis showed that vegetable cultivation by peasants was very 
widespread and that it played an important role in the agricultural 
system, since it spread food shortage risks both in time and in space.

Agrovoc terms: domestic gardens, vegetable growing, vegetable 
crops, cropping systems, farmers, land use, cadastres, cartography, 
history, sweden

Keywords: Köksväxtodling, 1700-tal, Jordbrukssystem, Lantmä-
terikartor

The dissertation is available online: 
http://pub.epsilon.slu.se/13679/

Karin Hallgren, AgrD 
Division of Agrarian History     
Department of Urban and Rural Development   
Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) Ultuna 
karin.hallgren@slu.se

In 1692 the farm Labbarn in Ängsö parish in Västmanland had a hop garden 
(humlegård) (D), an orchard (trädgård) (E), a vegetable garden (kåltäppa) (F) and a 
hemp plot (hamptäppa) (G). Lantmäteriet, LSA T10:8.



36 BULLETIN NR 29 | 2016

Avhandlingar

Julia Donner

Kasvitarhasta puutarhakotiin 
Naiset kotipuutarhan tekijöinä Suomessa 1870–1930

From a vegetable patch to a garden home 
Women as actors in the formation of the domestic garden in Finland 
1870–1930

Doctoral dissertation
Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
University of Helsinki, 2015

Från grönsakslandet till hemmet i trädgården: Kvinnor som 

skapare av hemträdgården i Finland 1870–1930

Written in Finnish with an English abstract

This study examines the formation of the domestic garden in Fin-
land 1870–1930. The purpose is to open new perspectives into how 
gardens, especially domestic gardens, served as a tool in building  
the new nation and at the same time to explore the role of women in 
the process. The study is based on biographical material concerning 
Aino Sibelius (1871–1969) and her garden in Ainola, Järvenpää and 
the garden writing of Jenny Elfving (1870–1950), a teacher and 
prominent actor in the field of horticulture. Contemporary garden 
literature and articles in newspapers and magazines also served as 
material for this inquiry. 

Popular enlightenment was an essential part of the project of nation 
building. The notion of gardening as a tool for improving the people 
became one of its topics and spread widely in Finland in the last 
decades of the 19th century. A new type of garden for the people 
took shape in the popular garden literature that was published by 
the end of the century. This discussion links homes, gardens and 
women together. 

The analysis of Jenny Elfving´s and Aino Sibelius´s agency shows 
that women played a vital role in the formation of the domestic 
garden. By hoeing and weeding, planting and tending, writing and 
teaching these two women defined the garden´s physical and intel-
lectual boundaries. Their work in and for the gardens formed and 
reflected meanings that society assigned to gardens. Through this 
process the vegetable patch intended as the place for women, grew 
into a domestic garden, which became associated with the tools of 
craft and design, utility and beauty and feelings as well as the work 
done in the garden.

Keywords:
Domestic gardens, Popular enlightenment, Women, Education, 
Smallholders, Aino Sibelius, Jenny Elfving, Arts and Crafts.
Hemträdgården, Folkupplysning, Kvinnor, Utbildning, Småbru-
kare, Aino Sibelius, Jenny Elfving, Arts and Crafts.

The dissertation is available online:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/158235/kasvitar.
pdf?sequence=1

Julia Donner, PhD 
School of Arts, Design and Architecture, Dep. of Architecture        
Aalto University
julia.donner@aalto.fi

Elever på Jenny Elfvings Järvenlinna högre trädgårdsskola för kvinnor, 1910- 
talet. Trädgårdsplanering var ett av ämnena som undervisades på skolan.  
Eleverna vistades på närliggande gårdar och ritade förslag på "mindre träd- 
gårdar för småbrukare". Eva Tuominens privata arkiv. 
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Fanny Ciszuk & Cecilia Eriksson
Skolträdgårdar nu och då: ett gestaltningsförslag för en 
skolträdgård vid Lagga skola

Kandidatuppsats
Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversi-
tet (SLU) Ultuna 2016

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/9314/

Anna Karlquist
Adelsnäs trädgårdsskola
En kulturhistorisk undersökning och värdering

Kandidatuppsats
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2016

Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/44442

Liliana Ravanshad
Förnyelse av historiska alléer i Sverige: hur förnyas och 
restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller 
kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?

Kandidatuppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2015

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/8397/

Carina Haugerud
Remningstorps herrgård – trädgårdens utveckling från 
1850-tal och fram till idag

Kandidatuppsats
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2016

Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/44564

Lisa Edman Hellberg
Den svenska grupphusträdgården under 1970-talet: 
faktorer och idéer som varit centrala för dess utformning 
och användning

Kandidatuppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2016

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/9249/

Freja Hansson
Sven-Ingvar Anderssons arbete i Fredriksdals parker och 
trädgårdar: en studie av 20 års samarbete med parkens 
renovering och gestaltning

Kandidatuppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2015

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/8677/

Matilda Hjalmarsson
Jönsas fruktträdgård i Äskhults by - historia och framtid

Kandidatuppsats
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 2016

Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/44440

Pernilla Fogelmark
I arbetarens trädgård: en studie av gruv- och bruksarbeta-
res trädgårdar i Höganäs under första halvan av 1900-ta-
let

Kandidatuppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2016

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/9181/

Malin Christensson
Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och 
praktik

Masteruppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2015

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/8067/

Malin Tegmar
Teorin kring bevarande av historiska trädgårdsanläggning-
ar och hur detta appliceras på Torups slottsträdgård

Kandidatuppsats
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalt-
ning, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 2015

Tillgänglig: http://stud.epsilon.slu.se/8711/
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Portal forlag, 2015 (nytt opplag 2016)
336 sidor, illustrert med egne fotografier
ISBN 978-82-8314-037-8

La det være sagt med én gang: Dette er et storverk!

Den dokumenterte historien om når og hvordan planter som står 
igjen i gamle hager kom til Norge, er i de fleste tilfeller skuffende 
kort. Få arter kan følges tilbake til før reformasjonen (Lange 1999), 
og ruinene av klostrene har gitt rom for spekulasjoner. Flere bota-
nikere har forsøkt å spinne videre på fortellingen i Hamarkrøniken 
om pilegrimer og munker som brakte hjem planter fra sørlige strøk 
(se bl.a. Schübeler 1862, Nordhagen 1941). Avgjørende bevis for at 
middelalderens hagedyrking tilførte vår flora nye arter, har imid-
lertid vært vanskelige å fremskaffe. Det forblir en sannsynlighet, og 
Knut Fægris ord om at dette er en spiker det er kokt suppe på flere 
ganger, har fortsatt gyldighet.

De få opplysningene i vår egen litteratur gir lite eksakt informasjon 
om saken. Det meste er dessuten skrevet nokså lenge etter refor-
masjonen. Siden de ulike klosterordnene var svært regelbundne, 
kan middelalderlitteraturen fra land lenger sør i Europa si noe om 
dyrking av frukttrær, grønnsaker og medisinvekster, og om hvor ha-
gene lå i klosteret. Men vi blir henvist til å anta at man var nøye med 
å dyrke det som var anvist i forordningene.

På denne bakgrunn er det mer enn modig av Per Arvid Åsen, når 
han gir seg i kast med problematikken på nytt i bokverket Norske 
klosterplanter. Om ikke skriftlige kilder duger, kunne en håpe at 
arkivet av pollen, frø og planterester avsatt i jorda på klosterloka-
litetene kunne gi noe. Dessverre, til tross for at en rekke av Norges 
klostre har vært undersøkt av kunsthistorikere og arkeologer, har 
det inntil nylig vært lite fokus på å sikre levninger etter klosterhage-
ne. Forfatteren gjennomgår og finner noen viktige referansepunk-
ter, men mangelen på undersøkelser står i kontrast til situasjonen i 
Danmark og England, der det er gjort mange og viktige funn ved 
klostrene.

I mangel av kilder og fossile rester, undersøker forfatteren i detalj 
eksisterende forekomster av antatte klostervekster ved ruinene. Han 
har gjennom en årrekke besøkt alle kjente klosterlokaliteter både én 
og i noen tilfeller flere ganger, og presenterer den til dato grundigste 
studie vi kjenner til. Til støtte har forfatteren benyttet de offentlige 
herbariene i Norge der de eldste innsamlingene er fra 1700-tallet. 
Her finnes både dyrkede vekster som har overlevd og ugras som 
fulgte med hagedyrkerne på lasset. Et vanskelig dilemma blir å av-
gjøre hvilke vekster som ble dyrket aktivt og hvilke som kan sies å 
være følgearter. Åsen følger en bred tilnærming og antar at mange 
vekster vi i dag oppfatter som plagsomme ugras, tidligere var brukt 
som nytteplanter.

Første del av boka tar for seg de 31 klostrene i Norge (inkludert 
Bohuslän) ordnet i de middelalderske bispedømmer, og bruker tid-
ligere riksantikvar Christian C. A. Langes fine omtaler fra 1856 
som innledning i omtalen av hvert kloster. Atmosfæren er gitt, og 
vi følger forfatterens vandring blant ruinene. På denne måten får 
han anledning til å male det store bildet, og tilføyer mange egne, 
nye observasjoner. Dataene gjør det også mulig å sammenligne 
funn mellom klostre. Dette igjen gir et vesentlig bedre grunnlag for 
drøfting av plantenes historie enn tidligere. Det store problemet er 
like fullt å avgjøre om og i tilfelle hvilke arter som mot alle odds kan 
ha overlevd ved klosterruinene siden før reformasjonen. Som boka 
viser i sin grundige gjennomgang også av det som finnes skriftlig 
om klostrene, ble de i flere tilfeller anlagt der det allerede var aktivt 
hagebruk. Dertil, og vel så vanskelig å skille ut, er følgene av det 
ofte omfattende hage- og jordbruket som ble utøvet på klostergrunn 
etter reformasjonen. Enkelte planter kan være kommet inn lenge før 
klostervesenet, og mange kan utmerket godt ha innvandret senere 
– kanskje flere ganger. 

Siste del av boka gir en gjennomgang av de artene forfatteren an-
ser som mulige klosterrelikter, og gjennomgår tilgjengelige kilder 
om dem tilbake til faraoene og klassiske forfattere. Tro og overtro 
preger mye av den tidlige omtalen, men han makter å illustrere og 
synliggjøre hver enkelt arts historie i vår kulturkrets. I motsetning 
til tidligere forfattere, begrenser Åsen seg til å sannsynliggjøre om 
planter kan stamme fra klostertiden. Han klarer her å skille over-
bevisende mellom to arter tidligere prof. Knut Fægri antok som (de 
eneste) sikre klosterplanter: mesterrot (Peucedanum imperatoria) og 
murtorskemunn (Cymbalaria muralis). For mesterrot finnes rikelige 
belegg for at den har vært dyrket ved klostrene – og kan være kom-
met hit av den grunn. Murtorskemunn derimot, følger trolig klos-
terruiner rett og slett fordi den trives med slike murer, og må være 
kommet inn i nyere tid.

Middelalderens plantenavn er ofte ikke de samme vi bruker i dag, 
og stort sett er forfatteren svært presis i sin omgang med navnene. 
Som han også viser, er det mange dunkle kroker i den gamle litte-
raturen. Eksempelvis ordet ‘eple’. En eplegard (hage) kan antakelig 
ofte også ha vært en frukthage, hvor kirsebær, plommer o.a. kunne 
inngå. Sågar hasselnøtter har skjult seg bak ‘eple’-navn, jfr. også 
granateple og jordeple (potet). Et par steder er vi litt i tvil om forfat-
teren ikke ser fruktene for bare epler. Det ville i et så omfattende 
arbeid som det foreliggende være merkelig om vi ikke også fant en 
og annen tyrkleif, og språk som hist og her kunne vært strammet 

Per Arvid Åsen

Norske klosterplanter
Levende kulturminner fra middelalderen



Recensioner

39BULLETIN NR 29 | 2016

litt opp, men dette svekker ikke på noen måte et meget velskrevet 
og fremfor alt forbilledlig grundig verk. Vi er aldri i tvil om hvor 
forfatteren har sine opplysninger fra, med noter til hvert kapittel og 
generelle referanser bak i boka. 

Vi savner ikke mye, men tar fra Bergen med at murtorskemunn 
vokser i beste velgående på murene både ved Bontelabo og andre 
steder i byen. Vi kan også nevne et lite arbeid begått av advokat W. 
M. Schjelderup for gartnernes landsmøte i 1910, der det gis detaljer 
om hager tilbake til klostertid. Der vises til Henrik Smids (1546) 
anførsel fra Danmark om at fransiskanerne i mange år hadde dyrket 
«Muncke Rhabarbara» i hemmelighet. Rabarbra var ellers kun kjent 
som innført droge, og dette er en svært tidlig rapport om dyrking 
i Europa. Schjelderup antyder at den kunne ha vært dyrket også i 
Bergen, og det er jo en mulighet som er vanskelig å motbevise.

Per Arvid Åsen nøyer seg for øvrig ikke med å skrive bok, han har 
også anlagt klosterhage ved Agder naturmuseum og botaniske hage 
i Kristiansand der planter egenhendig samlet i Norge stilles ut. Ha-
gen ble innviet av den katolske prest monseigneur Torbjørn Olsen 
ved en vakker seremoni 13. juni 2015.

Det skulle vel være unødvendig å si at boka anbefales på det var-
meste!
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Fægri, K. (1987) Klostervesenets bidrag til Norges flora og vege- 
                tasjon. Foreningen til norske fortidsminn. bevaring, Årbok  
 1987, s. 225-238.
Lange, J. (1999) Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark indtil  
 midten af 1900-tallet. DSR Forlag.
Nordhagen, R. (1941) De gamle klosterhager. Foreningen til norske  
 fortidsminn. bevaring, Årbok 1939, s. 55-94.
Schjelderup, W. M. (1910) Kort historisk oversigt over havebrugets og  
 gartneriets utvikling i Bergen. Bergen.
Schübeler, F. C. (1862) Die Culturpflanzen Norwegens. Christiania.
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Dagfinn Moe, professor emeritus
Universitetsmuseet i Bergen
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Per Harald Salvesen, førsteamanuensis
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Maria Löfgren

Trädgården på Gäddeholm
Glädjens Akademi, 2015
167 sidor, illustrerad i färg, inbunden
Form: Anneli Pettersson; Foto: Magdalena Widegren 
ISBN: 9789198219913

Bakgrunden till denna bok är en trädgårdshistorisk utredning 
om Gäddeholm gjord år 2011 av museiträdgårdsmästaren Ma-
ria Löfgren på Vallby Friluftsmuseum. I förordet som är skrivet 
av Katarina Frost, museichef på Vallby Friluftsmuseum, be-
skrivs boken på följande vis: ”All historisk fakta finns samlad, 
analyserad och presenterad i en utförlig rapport. Men den här 
boken är något annat […] Det här är boken om människorna 
som arbetade i Gäddeholms trädgårdar.” Detta är en bok skri-
ven av en trädgårdsmästare, om trädgårdsmästare på Gädde-
holm genom historien.

Gäddeholm är en herrgård cirka 10 km söder om Västerås, belägen 
vid Västeråsfjärden i Mälaren. Herrgården har en lång historia och 
har tillhört släkterna Sture, Bielke, Posse, Cronstedt, Lewenhaupt 
med flera. Från 1746 till 1997 var Gäddeholm fideikommiss.

År 2003 köptes Gäddeholm av Västerås stad och 2008 blev det ett 
kulturreservat. Sedan 2010 finns ett besökscenter med kafé, konfe-
rens- och festlokaler samt butik . Utanför kulturreservatet växer ett 
nytt bostadsområde fram sedan 2009. Jordbruket är utarrenderat. 
Trädgården på Gäddeholm har till stora delar försvunnit och bru-
kas idag som betesmark för nötkreatur.

Utgångspunkten för boken är en historisk herrgårdsträdgård och 
arkivalier. Maria Löfgren upptäcker, möter och tolkar olika typer av 
källmaterial såsom kartor, fotografier, arkivmaterial, intervjuer, in-
venteringar och arkeologiska undersökningar. En del av arkivmate-
rialet finns i ett gårdsarkiv på Gäddeholm. Boken innehåller bitvis 
redovisningar av fynd i källmaterialet och bitvis författarens egna 
föreställningar om den tid som flytt, baserat på dessa fynd. Troligen 
speglar den anekdotiska framställningen källmaterialläget. 

Det berättartekniska greppet i boken är huvudsakligen att berätta 
under rubriker som ”Året är 1781: I kammarens dunkel” och ”Året 
är 2011: De dolda spåren”. Det är både nödvändiga och poetiska 
rubriker som anger tidpunkt och något om kapitlets innehåll. Be-
rättelsen rör sig flyhänt mellan nu och då.

Boken är rikt illustrerad med historiska ritningar, kartor och foto-
grafier samt nytagna fotografier av Magdalena Widegren. Den är 
formgiven, producerad och utgiven av Anneli Pettersson på bokför-
laget Glädjens akademi lokaliserat till Gäddeholm. Det är en lokalt 
producerad bok, skapad med mycket kärlek. Verket kan ses som ett 
led i ett skapande av en kulturarvsberättelse i en kommunal kontext.
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Vi får stifta bekantskap med en rad historiska personligheter: träd-
gårdsdrängen Olof Jäderholm, trädgårdsmästare Anders Ahlgren, 
prosten Muncktell, jägmästare Josef Arpi, trädgårdskullan Anna 
Andersson etc. Flera av de yrkesgrupper som Maria Löfgren berät-
tar om har ofta fört en undanskymd tillvaro i andra böcker. Per-
songalleriet visar att det är många som på olika sätt arbetat med 
och bidragit till park och trädgård på Gäddeholm. Bland de mer 
ovanliga yrkestitlarna finner vi en humlegårdsläggare som bodde på 
Gäddeholm någon gång under perioden 1758–68. 

Den gamla fruktträdgården på Gäddeholm innehöll 400-600 
träd. Idag finns fem kvar. Bara dessa korta uppgifter säger väldigt 
mycket, inte bara om Gäddeholms uppgång och fall, utan även om 
hortikulturens utveckling, eller skall vi säga avveckling, i Sverige.

Trädgården på Gäddeholm handlar om fruktträd, humle, vilda träd, 
orangeriväxter, potatis, sparris, gurkor – växter som till viss del kan 
sägas vara signalarter för olika historiska epoker. Genom de olika 
kulturerna berättas om historiens gång och hortikulturens utveck-
ling. Här finns även ett större avsnitt om pomologi och något om 
trädgårdsarkeologi. Men det som Maria Löfgren framförallt berät-
tar om är människorna i trädgården och deras arbete.

Om trädgårdsmästarna skriver Maria Löfgren bland annat: ”De 
syns inte och inte heller den trädgård de varit satta att skapa och 
vårda” (s. 16).  Löfgren skildrar med känsla och inlevelse sådant som 
inte längre finns kvar, bland annat i följande beskrivning: ”Men 
inget går upp mot de solmogna persikorna”.  Det var länge sedan det 
fanns solmogna persikor på Gäddeholm. I ett annat avsnitt berättar 
hon om en del av parken som är helt borta, bara namnet finns kvar: 
”Engelskan”. Man kan beskriva Maria Löfgrens metod som poetisk 
rekonstruktion.  Ofta närmar hon sig det skönlitterära när hon fan-
tasirikt utvecklar ett fragment av källmaterial till en fullödig bild.

I boken finns intressanta faktarutor som berättar mycket om träd-
gårdsproduktionen under det tidiga 1900-talet. Här ser man bland 
annat vad trädgården skulle leverera till köket varje månad under 
året. Löfgren beskriver inte bara trädgårdsmästeriverksamheten vid 
en herrgård under 1700- och 1800-talen, hon skildrar också det 
tidiga 1900-talets affärsmässiga trädgårdsmästeri då trädgårdsmäs-
taren blev självständig och började arrendera trädgården som en af-
färsverksamhet. Ibland, såsom i beskrivningen av Oranieäpplet, går 
författaren djupare och berättar mer. Då visar sig boken från en av 
sina bästa sidor. Andra höjdpunkter återkommer vid flera tillfällen 
då Maria Löfgren visar sin fina förmåga att blåsa liv i svunna tider.

Boken skulle vunnit på att färre saker skildrats, men att författaren 
gått djupare in i varje ämne eller berättelse. Nu blir det lite brokigt, 
vilket också kan vara härligt. Men jag funderar till exempel över 
poängen med ympningsbeskrivningen (s 94-95). Den ger en all-
män förståelse för hur det fungerar, men det blir lite för kortfattat 
för att bli riktigt användbart. Kanske hade verket mått bra av en 
strängare redaktör som hjälpt till med avgränsningar och stringen-
sen i framställningen. Det kan dock vara så att det är precis denna 
bok man velat skriva. Att berätta en brokig, eller många brokiga, 
historier. Ibland i form av flyktiga skisser och ibland i uttömmande 
skildringar. Kanske är det viktigt att trädgårdsmästare får vara 
trädgårdsmästare, även när de skriver en bok? Att inte tvingas bli 
akademiker, konsthistoriker, författare eller trädgårdsjournalist. 

I Trädgården på Gäddeholm redovisas vad en trädgårdsmästare vid 
en herrgårdsanläggning som Gäddeholm skulle kunna. ”En träd-
gårdsmästare ska kunna allt” sammanfattar författaren trädgårds-
mästarens traditionella kompetensområde, men praktiken beskrivs 
inte i detalj. Här finns en utmaning för samtidens och framtidens 
praktiker: att skriva praktiknära beskrivningar. Inte bara att man 
förr kunde, utan också i detalj vad denna kunskap bestod och består 
av. Att försöka sätta ord på kunskapsinnehållet i praktiken. Men 
detta har inte varit författarens intention med denna bok. 

Det är lätt att sympatisera med intentionen att berätta historierna 
om den lilla människan bortom kungar och krigsskådeplatser, men 
berättelsen blir lite begränsad i sitt perspektiv när bara arbetets och 
arbetarens historia beskrivs. Anläggningar som Gäddeholm hade 
aldrig tillkommit utan förmögna, framgångsrika ägarfamiljer. Ti-
digare berättelser skildrade ofta bara herrskapet och här skildras 
bara arbetarna. Kan man inte berätta hela historien, teckna bilden 
av herrgården som helhet? Nu blir det gungbräda från en ytterlig-
het: bara överheten, till en annan ytterlighet: bara arbetaren. Dock 
är detta säkert ett medvetet val. Det är trädgårdsmästarna och 
drängarna som är huvudgestalterna här.

Vem vänder sig boken till? Är denna bok en faktabok, skönlitteratur 
eller kanske populärvetenskap? Jag vet inte om den vinner på att inte 
tydligt ingå i en genre. Kanske beror mina betänkligheter angående 
boken på att jag själv är doktorand, upptagen av källor, historiska 
fakta och vetenskaplighet. Andra trädgårdsälskare kanske kan njuta 
ohämmat av denna bok. Jag ser dock ett problem i att redovisandet 
av källor inte alltid är precist. Intressanta historiska metoder be-
skrivs utan att källorna redovisas tydligt. Det förtar något av värdet 
om man vill arbeta vetenskapligt eller söker historisk fakta.  

På sidan 51 skriver Maria Löfgren: ”På Gäddeholm har stora ytor 
av trädgården i senare tid grävts upp vid arbeten med jordvärme, 
vatten och avlopp och det är därför inte möjligt att idag hitta un-
derliggande spår av gångar eller liknande”. Det hade varit värdefullt 
om författaren diskuterat de insatser som gjorts i samband med ut-
vecklingen av kulturreservatet Gäddeholm. Vilka har varit bra och 
vad kunde ha gjorts annorlunda? Vilka erfarenheter har man gjort 
som man kan dela med sig av till andra? Vad vinner man och vad 
förlorar man vid utveckling och kulturarvifiering av en egendom 
som Gäddeholm? Jag hade uppskattat ett mer kritiskt perspektiv.

Maria Löfgren, en riktig trädgårdsmästare, har skrivit denna bok.  
Ofta är det andra, inte trädgårdsmästare, som gör sig till språkrör 
för ämnet; konsthistoriker, journalister, hobbyodlare etc. Här är det 
en trädgårdsmästare som sätter ord på sin yrkeskunskap. Det är en 
viktig aktivitet och kan ses som ett led i att återupprätta en margi-
naliserad yrkeskår. Boken vänder sig till en bred allmänhet och ger 
viss grundkunskap. Men framförallt ger den insikt om forna tiders 
arbetsvillkor och den rika kunskap som fanns hos trädgårdens mäs-
tare. Maria Löfgren gör historiens trädgård och trädgårdsmästare 
märkvärdigt levande från första sidan. Trädgården på Gäddeholm är 
en brokig bok som stundom glimrar av liv och historier.

Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare Gunnebo slott  
doktorand vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
joakim.seiler@gunneboslott.se
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Hager mot nord
Nytte og nytelse gjennom tre århundrer

Ingebjørg Hage, Elin Haugdal, Sveinung Hegstad (red.)

Orkana Akademisk forlag, Stamsund 2015
441 sider, fargeillustrert
ISBN: 978-82-8104-240-7

I antologien Hager mot nord: Nytte og nytelse gjennom tre år-
hundrer, behandles hagekunst og hagekultur i Nord-Norge gjen-
nom 13 vitenskapelige artikler. 

Boken presenterer mye av forskningen som har foregått historiske 
hager i Nord-Norge gjennom de siste tiårene. En stor del av bo-
ken er ny primærforskning. Bredden av temaer og typer av hager er 
formidabel: prestegårdshager, væreierhager1, offentlige parker, mer 
herskapelige og borgerskapets hageanlegg, folkelige hager, krigs-
gravplasser og samenes bruk av uterommet rundt huset som et ar-
beidsområde i stedet for en hage. Professor Karsten Jørgensen priser 
i sin introduksjonsartikkel det frodige mangfoldet og motivasjonen 
for å dyrke under til tider ekstreme naturforhold, og hilser velkom-
men en oppreisning av historiske hager som har vært en underkom-
munisert del av nordnorsk historie og identitet. 

Boka er svært rikt og vakkert illustrert. Spesielt er det gledelig at 
mange av de historiske fotografiene er gjengitt i helsider. Da kan le-
seren selv studere detaljer i hagene, som inndeling, gjerder, prydele-
menter og planter. Det er tydelig at fotoene har potensiale for langt 
mer detaljerte studier av hagene enn det artiklene i boken legger 
opp til. I mangel av bevarte plantegninger er fotoene selvsagt ekstra 
viktige. Mange av dem er svært skarpe og det ligger nær at det in-
tense nordnorske lyset har gjort forholdene for fotografene ideelle. 

Hver artikkel har et ensides engelsk sammendrag, i tillegg er alle 
billedtekstene både på norsk og engelsk. Dette gjør boken mer til-
rettelagt for et internasjonalt publikum, noe den absolutt fortjener. 
Artiklene i boken er organisert i hovedsak kronologisk etter tema-
ene som blir behandlet, noe som fungerer greit, selv om en del av 
temaene er noe overlappende. Stikkordregisteret bak i boken gir 
hjelp hvis det er spesielle temaer, personer eller hager man søker. 
Flerårige prydplanter nevnt i boken har blitt satt i en egen liste, men 
dessverre uten sidehenvisninger. 

Gjennom tre artikler tar professor Ingebjørg Hage for seg formal-
hagene i den nordnorske hagekulturen. Hennes innledende artikkel 
viser hvordan hagekunstneriske motiver har vært på vandring gjen-
nom Europa fra syd til nord. Vekten legges særlig på hvordan for-
male motiver i Syd-Europa på 1400- og 1500-tallet kan finnes igjen 
ennå i det tidlige 1900-tallet i Nord-Norge. At labyrinter, snegle-
berg og løvganger omtales når de ikke er funnet i Nord-Norge vir-
ker noe forvirrende. Utvalget av hagemotiver kunne med fordel vært 
begrenset til de aktuelle, og i stedet tydeligere belyse det særegne 
med landsdelens hagemotiver i en europeisk sammenheng. Et motiv 
som er illustrert i artikkelen, men ikke er sett som del av de lange 
historiske linjer, er miniatyrutgaven av et fiskevær i en Bodøhage. 

1   De norske fiskeværene (svensk: fiskeläger) var gjerne eid av bare en familie.

Slike miniatyrer er det gamle tradisjoner for, et eksempel er Med-
ici-familiens Rometta eller ‘Lille Roma’ i hagen ved Villa d’Este. 
Hages andre artikkel fokuserer på introduksjonen av hagekunst og 
hagedyrking i Norge, med særlig vekt på Christian Gartners betyd-
ning på sent 1600-tall og utgivelsen av Horticultura (1694). Disse to 
artiklene kunne med fordel ha blitt bakt sammen for lesbarhetens 
skyld og for å unngå gjentakelser.

I en annen av Hages artikler tas den folkelige ‘Stuehagen’ opp som 
en egen hagetype. Her får vi innblikk i blant annet de helt enkle 
små hagene inngjerdet av stokker og fiskegarn, samt småhager med 
renessansemotiver. En del hager er det laget enkle illustrerende 
oppmålinger av, noe som er til stor hjelp for leseren. En svakhet er 
at noen av tegningene kun er hagetyper og ikke direkte kan knyt-
tes til konkrete navngitte hager. Det kunne med fordel vært gitt 
mer rom for flere hageoppmålinger, på bekostning av teksten, som 
kunne vært kortere og mer presis. 

Dokumentundersøkelser av forretningsarkiver har i liten grad blitt 
benyttet som kilde for hagehistorisk forskning i Nord-Norge, og 
potensialet fra slike arkivsøk vises tydelig med professor Annegreth 
Dietze-Schirdewahns artikkel om væreierhagene. Hun viser hvor-
dan eierfamiliene i seks ulike fiskevær formet sine vakre hager, og 
hun fokuserer på personene, hagens innhold, endringer i hagean-
leggene over tid og dagens bevaringsutfordringer. Kvinnenes inn-
sats for hagene gis ekstra oppmerksomhet, blant annet Lorentze 
Dons på Havnvik som i kampen mot naturkreftene benyttet var-
merør med oppvarmet vann for å øke jordtemperaturen.  Artikkelen 
er illustrert blant annet med landskapsarkitekt Magne Bruuns re-
gistreringer som ble utført rundt 1960 som del av en landsdekkende 
hagehistorisk gransking i regi av Norges landbrukshøgskole.

Botaniker Brynhild Mørkveds artikkel om prestegårdshagene vit-
ner om grundige undersøkelser gjennom flere år. Hun setter hagene 
i en kulturhistoriske kontekst, med betydning for prestefamilien 
personlig, men i stor grad også hagenes betydning for utviklingen 
av hagebruk blant befolkningen. Prestehagene kan føres langt til-
bake. Helt i det ytterste nord i Vadsø ville nyankomne prest Dein-
boll i 1816 anlegge den første hage på stedet, selv om slikt ble sett på 
som «en alt for gigantisk Ide». Deinboll lyktes etter noe utprøving, 
selv om første året ble potetene av størrelse som erter. I Mørkveds 
fremstilling er plantenes introduksjonshistorie gjennom preste-
gårdshagene sentralt. Samme grundighet og nærhet til personer og 
deres planter går igjen i Mørkveds to øvrige artikler i boken. Den 
ene tar for seg systematiske utprøvingen av arter i Nord-Norge på 
siste halvdel av 1800-tallet med professor Frederik Christian Schü-
beler i Christiania som drivkraft under mottoet «dyrk verdifulle 
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Else-Marie Karlsson Strese & Clas Tollin

Humle
Det gröna guldet

Nordiska museets förlag, 2015
304 sidor, illustrerad, inbunden
ISBN 978-91-7108-574-0

Lad mig sige det med det samme: Det har været en stor fornøjelse at 
læse denne spændende undersøgelse, som spænder meget vidt. Fra 
middelalderhistorie, over kulturgeografi, botanik, kemi og medicin 
– for blot at nævne nogle af de kilder og analysemetoder, der an-
vendes på temaet humle. De to forfattere kombinerer på smukkeste 
vis deres fagområder, idet Else-Marie Strese er biolog og ansat ved 
Nordiska Museet, Clas Tollin er kulturgeograf med kartografi og 
ældre kort [kartor] som speciale.

Et helt bemærkelsesværdigt arbejde er gjort ved at gennemgå en 
lang række skriftlige middelalderlige kilder, sammenholde oplys-
ningerne med det kartografiske materiale og igen med optegnelser 
fra 1930-erne og med recent materiale. Det er et enestående forsk-
ningsarbejde. Dertil skal lægges et stort og meget smukt billedma-
teriale med gengivelse af kort, gamle fotos og mange nutidige fotos.

Som altid er Sverige langt foran Danmark i arbejdet med at doku-
mentere og bevare den levende kulturarv, hvor der efter indsamling 
og prøvedyrkning af 200 svenske humlekloner bliver bevaret 54 i 
Nordiska museets have på Julita og på Sveriges lantbruksuniversitet 

i Alnarp. Klonsamlingen er derfor en vækstgenetisk ressource og 
levende kulturarv. Og det er ligeledes karakteristisk, at det sker på 
yderst velundersøgt og veldokumenteret grundlag som samarbejde 
mellem Alnarp, Programmet för odlad mångfald (POM) med flere. 
Heldigvis for Sverige sidder kulturhistorien meget mere i rygraden, 
end den gør i Danmark. I Danmark er der så vidt vides kun udført 
prøvedyrkning af 12 indenlandske humlesorter.

Et formål har været at undersøge, om der findes en endemisk svensk 
humle eller om planten er bragt til Sverige samt hvilke kloner der 
har været. Ud fra humleforekomst på 1600-tallets storskalakort er 
lokaliteterne blevet undersøgt, og på over 1/3 af lokaliteterne er 
der fundet humleplanter. Humlen blev ofte dyrket nær gammel 
bebyggelse eller på tidligere bebyggede arealer. Den form for un-
dersøgelse vil desværre ikke kunne lade sig gøre i Danmark, hvor 
gårdene er blevet flyttet ud på marken, og hvor stort set alle arealer 
er intensivt dyrket. Indførselsvejene til Sverige kan ikke verificeres, 
idet svensk humle er forskellig fra mellemeuropæisk humle, da den 
svenske modner tidligere. 

vekster».  Den andre omhandler hagebrukspioneren og planteskole-
mannen Severin Ytreberg, og gir et gartnerihistorisk blikk på hage-
historien og spesielt introduksjon av uvanlige planter. Mørkved har 
også lagt vekt på å spore opp gamle hageplanter i landsdelen og vise 
når de ble tatt i bruk og hvordan de ble spredt nærmest fra hage til 
hage. Denne innfallsvinkelen styrker i stor grad den faglige bred-
den i boken. De mange vakre fotografiene av planter er både estetisk 
berikende og er nyttig historisk dokumentasjon.

Sveinulf Hegstads studie av 1800-tallets landsteder utenfor Tromsø 
er et interessant nybrottsarbeid. Han beskriver landstedskulturen 
som sosialt fenomen, samt det materielle uttrykket det fikk i organi-
sering av det enkelte sted med byjordbruk og hager. Forskningen er 
belyst med et svært godt billedmateriale, der hageportal av hvalbein 
og hovedhus dekket med russisk never er fine eksempler på et ark-
tiske tilsnitt i noen av hagene.

Videre tar Hage i en artikkel opp to offentlige parker fra rundt 
1900, fra Mosjøen og Hammerfest, sistnevnte anlagt i ‘Jordens 
nordligste skog’, som det står på et gammelt postkort fra stedet. De 
to parkene står som eksempler på de mange byparkene som ble eta-
blert på denne tiden, og parketableringene settes i et norsk og euro-
peisk sammenheng. Parken i Mosjøen har blitt restaurert i senere år, 

med stor oppmerksomhet mot å gjenskape opprinnelig utforming 
og plantebruk. 

Boken gir et tverrsnitt av den nord-norske hager, men det er noen 
deler som utenfra sett glimrer med sitt fravær. Gitt at tittelen er ha-
gekunst gjennom tre århundrer, virker det imidlertid underlig at et-
terkrigstiden i liten grad berøres. Unntakene er artiklene om krigs-
gravplassene rundt 1950 og campusutviklingen i Tromsø gjennom 
de siste tiårene. Men hvor ble det av hagene etter krigen?  Hvilken 
betydning fikk gjenreisingen av Nord-Norge med nybygging av tu-
senvis av standardiserte villaer etter nedbrenningen av Finnmark 
og Nord-Troms? Ble hagene også standardiserte? Det er ikke å for-
vente at boken skulle inneholdt mer, men kanskje burde utvalget av 
temaer som er behandlet, vært litt klarere formulert. Samlet sett er 
boken et svært lesverdig hagehistorisk verk, og bør inspirere til mer 
interesse for og forskning på den nordnorske hagearven, og dens 
plass i nordisk og europeisk kulturhistorie. 

Bjørn Anders Fredriksen, PhD, parksjef   
Parkenheten      
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, Ås 
bjorn.fredriksen@nmbu.no
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Rein Matson & André Strömqvist

Parkvård i kulturmiljö
Råd och erfarenheter

Statens fastighetsverk, 2015
36 sidor, häfte, illustrerad i färg

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av kulturland-
skap. De kan berätta om det samhälle och de människor som tidi-
gare funnits här och som bidragit till att bygga upp det rika kul-
turarv vi har i dag. Kulturarvet är en gemensam resurs och SFV:s 
regeringsuppdrag är att fastigheternas värden, inklusive kultur- och 
naturmiljövärden, ska bevaras, vårdas och utvecklas. För att verka i
kulturlandskapet behövs kunskap, varsamhet, rutiner samt hållbara 
metoder. Det är vad denna skrift vill förmedla.

Rapporten vänder sig i första hand till dem som på olika sätt arbetar 
eller kommer i kontakt med parker, trädgårdar och kulturmiljöer 
som förvaltas av SFV. Rapporten avgränsar sig också till dessa delar 
av kulturlandskapet. De råd och erfarenheter som redovisas här ut-
gör inga styrande krav utan ska ses som vägledning och inspiration. 
Det finns flera övergripande syften med parkvård i kulturmiljö: 

stärka kulturhistoriska värden, utveckla park och trädgård som be-
söksmål och bedriva hållbar vård och förvaltning.

Rapporten består av tre kapitel. Den första delen, kulturlandskap 
i SFV:s förvaltning är en kort introduktion till olika typer av kul-
turlandskap som SFV förvaltar. I den andra delen, förvaltning av 
kulturlandskap och parker, ges några olika aspekter på förvaltningen 
av kulturlandskap: perspektiv, förhållningssätt och verktyg. Den 
tredje delen, parklandskapets komponenter och vård, är en samman-
ställning av de olika delar som kulturmiljön är uppbyggd av och 
vården av dessa. Det finns även en förteckning över aktuella lagar 
och förordningar.

Parkvård i kulturmiljö finns tillgänglig digitalt: http://www.sfv.se/
globalassets/broschyrer/parkvard/parkvard-lag.pdf

Flere kildetyper er gennemgået fra middelalderen, bl.a. herreds-
segl [häradssigill], tiende og kilder om avl ved klostre. Fra Birka er 
der skriftlige belæg fra perioden 800—1000, og der har også været 
humle i Ribe og i Hedeby. I hele middelalderen var der import af 
humle i relativt stor målestok, ikke mindst til slottene.

En helt enestående kilde er storskalakort fra omkring 1630 og frem, 
også selv om ikke al humleavl er indtegnet. Der var store regionale 
forskelle på avlens størrelse, og om humlegårdene var anlagt ved be-
byggelse eller ved grænsen til udmarken. På landet var avlen størst 
i kvægområder, hvor der var adgang til gødning, men der var også 
stor avl ved kongelige slotte. I modsætning hertil kan det nævnes, at 
danske humlehaver lå ved siden af kålgården og abildgården.

Forfatterne fremhæver, at der har været to former for centraldiri-
gering af humleavlen – dels lovtekster og dels håndbøger, som ofte 
tager udgangspunkt i regler og forordningen. Det er en fin be-
tragtning, men bøgerne kan ikke have haft særlig stor betydning 
på landet, hvor mange ikke kunne læse, og hvor bøger var en stor 
sjældenhed. Anvisninger indgik dog også i havelitteratur fra 17- og 
1800-tallet, hvor bønderne begyndte at læse mere, men humleavl 
ophørte ofte ved udflytning af gårdene ved Laga-skiftet.

Først fra 1600-tallet findes der oplysninger om humlens værdi i for-
hold til antal humlestænger eller -kuler. Humlen havde meget høj 
værdi per hektar i forhold til andre afgrøder, men med store årlige 
variationer i udbyttet. Alligevel gav det grund til betegnelsen ”det 
grønne guld”.

I Humle: det gröna guldet diskuteres også brug af humle til ølbryg-
ning og som lægemiddel. Alt i alt kommer forfatterne yderst grun-
digt rundt om temaer. Det mest epokegørende er imidlertid den 
meget store historiske kildegennemgang af såvel skriftlige kilder 
som storskalakort – og at materialet går helt op i tid med anbe-
falinger til nutidig humleavl.

De indsamlede humlekloner er således blevet analyseret for forskel-
lige indholdsstoffer, og forfatterne påviser, at svensk humle kan 
være lige så god som udenlandsk, og at der kan brygges mange lo-
kale slags øl på svensk humle, men humledyrkning er ret krævende 
og kræver nøje kendskab til jordbund, opbevaring af humlekop-
perne med mere.

I det hele taget er der meget få anker til undersøgelsen. Det ville 
dog have klædt forfatterne at komme med kildehenvisninger, når 
der omtales dansk materiale, og ligeledes er ingen henvisninger til 
danske avlsforsøg. Rapporten findes tilgængelig på nettet https://
www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Afgroeder/Nicheafgroeder/
Medicinplanter/Filer/pl_medicinplanter_Humledyrkning_dyrk-
ningsvejledning010710.pdf.

Helle Ravn, etnolog, mag.art,    
forhenværende museumsinspektør Langelands Museum  
helleravn@gmail.com
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