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Ruth Brandberg (1878–1944) och Helfrid Löfquist (1895–1972)

tillhörde Sveriges första kvinnliga trädgårdsarkitekter, men har i

många år varit osynliggjorda inom forskningen och det offentliga

samtalet. Catharina Nolin har grävt i ArkDes samlingar och tecknar en

bild av de två kvinnornas liv och gärning.
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Både Brandberg och Löfquist hade stora offentliga uppdrag och

långvariga samarbeten med manliga arkitekter, främst Gustaf Birch-

Lindgren och Cyrillus Johansson. Brandberg har en egen samling hos

ArkDes, Löfquist har varit involverad i åtskilliga ritningar i arkivet, men har

ingen egen samling. Dessa förhållanden speglar kvinnors verksamhet i

ett mansdominerat yrkesfält, men också under vilka premisser de kan

studeras idag.

Den första kontakten

I ett av sina många brev till sin tidigare lärare Selma Lagerlöf skriver Ruth

Brandberg att hon funderat på att slå sig samman med en ung flicka från

Ludvika. Året var 1925 och Brandberg var relativt etablerad inom fältet,

Löfquist betydligt grönare. Hur denna första kontakt utvecklades kan

man ana sig till genom olika fragmentariska uppgifter. En titt i

adresskalendrar visar att Löfquist under en tid hade samma adress som

Brandberg; förmodligen fanns kontoret i samma byggnad. När Löfquist

1935 valdes in i Stockholms Gartnersällskap var det på förslag av

Brandberg. Brandberg var periodvis sjuklig, då fanns Löfquist där för att

avsluta arbetena. När ett av Brandbergs verk skulle ingå i den stora

"state of the art" Trädgårdskonst. Den moderna trädgårdens och parkens

form (1948) var hon inte längre i livet; det föll på Löfquist att presentera

trädgården vid Lennartsnäs i Uppland, ett uppdrag som hon förmodligen

hade avslutat åt sin kollega.

Testamente och minnesord vittnar om nära relation

Ett tecken på kvinnornas nära förbindelse är Brandbergs testamente av

vilket det framgår vilka uppdrag Löfquist borde avsluta samt att hon

skulle ha de böcker hon önskade. När Brandberg gick bort skrev Löfquist

minnesordet, ett minnesord som ger en mera levande bild än vad som

kan utläsas ur ritningar och arbetsbeskrivningar. Att kvinnorna

diskuterade sina uppdrag är lätt att föreställa sig, men det finns inget

som understödjer deras kontakt, kunskapen om deras samarbete och

vänskap går hela tiden via en annan person eller källa.



Arkitekt Ruth Brandberg. Kungliga serafimer lasarettet. Foto: Matti

Östling, från ArkDes samlingar.

Materialet i ArkDes samlingar

I Brandbergs samling i ArkDes finns detaljerade ritningar till parker vid

Akademiska sjukhuset i Uppsala, Serafimerlasarettet i Stockholm och

Sandträsk sanatorium, men också till många villaträdgårdar. Dock saknas

det uppgifter om uppdragen som sådana, hur hon fick dem, eller hur

Birch-Lindgren och beställare såg på dem. Fotografierna är i dubbel

bemärkelse en mediering av hennes uppdrag: de visar sjukhusparker för

patienternas rekreation som idag minimerats genom sjukhusens egna

expansioner; de bär också spår av att ha visats på utställningar eller i

tidskrifter.

Löfquists ritningar har handgripligen sökts fram ur Cyrillus Johanssons

omfattande samling; de har hittills inte varit sökbara på hennes namn. De

visat hur hon tolkade Johanssons förslag och hur de utbytte idéer med

varandra till Ludvika stadspark, gården över fallna flygare vid Tre Vapen

på Gärdet i Stockholm eller till Fagersta bruks nya huvudkontor.



Kerstin Brunnberg om Gestal... » « "Får nästan ont i magen av ...

Arkitekt Helfrid Löfquist. Sidsjön sjukhus. Foto: Matti Östling, från ArkDes

samlingar.

Digitalisering av Brandberg och Löfquists material

ArkDes har digitaliserat delar av Brandberg och Löfquists material, som

nu finns tillgängligt via DigitaltMuseum, fritt för alla som vill att ta del av.

Båda trädgårdsarkitekternas namn har gjorts sökbara och man har även

sammanställt en särskild digital utställning utifrån materialet.

Ritningarna och fotografierna i ArkDes samlingar är inte sällan det som

idag återstår av dessa yrkeskvinnors bidrag till vårdande sjukhusmiljöer,

städernas urbana rum och representativa industrimiljöer som fullt ut visar

att de i mycket högre grad än man tidigare menat bidrog till

uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten. Tyvärr finns få av dessa

miljöer kvar.

Catharina Nolin 

Docent vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

Till utställningen på DigitaltMuseum
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