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MÖTESPLATS

KVINNORNA I
TRÄDGÅRDSHISTORIEN
16 NOVEMBER 2015

Med konferensen Gender, Gardens and Garden History Gender, Gardens and Garden History den 8–9

oktober bjöd Forum för trädgårdshistorisk forskning tillsammans med

ArkDes Mötesplats in till en konferens med genusperspektiv på
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ArkDes Mötesplats in till en konferens med genusperspektiv 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 positioner 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 trädgårdar 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 sammanfatta var forskningen befinner

sig idag och hur vi kan gå vidare. Under två dagar samlades

internationella och nordiska forskare inom området för att bidra till en

fördjupad diskussion och kunskapsutbyte 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 gäster 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

landskapsarkitekturen i USA, om utbildningsmöjligheter och uppdrag,

men också om medieringen av kvinnliga landskapsarkitekter. Thaïsa Way

påpekade också vikten av att koppla samman de professionellt

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

Garden Architecture” vilken betydelse kvinnliga trädgårdsarkitekter av

judisk börd, fram till Andra Världskrigets utbrott, hade för såväl
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judisk börd, fram till Andra Världskrigets utbrott, hade för såväl

utvecklingen av formspråket som för yrket i Österrike. Att så många

kvinnliga 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 lämpligt.

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 besvärligt 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-Marseille, France),

presenterade med ”Three French Female pioneers in landscape

architecture” Ingrid Bourne som var tidig med att föra in ett ekologiskt

tänkande, Isabelle Auricoste som hade ett uttalat sociopolitiskt

förhållningsätt till sitt arbete och Marguerite Mercier som arbetat som

landskapsarkitekt med regional planering. Dessa fransyskor visar helt

olika, men ändå representativa yrkesroller inom fältet.

Nina Edgren-Henrichson, Svenska litteratursällskapet, 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 facklitteratur och populärvetenskapliga

artiklar. Agr. dr Inger Olausson (Linköpings universitet) visade med “The

image of women in the garden profession produced in magazines for

gardeners 1900–1950” hur kvinnor kunde presenteras i illustrationer i

trädgårdstidskrifter 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

Landgrens (Lunds universitet) en intressant presentation av Varia Pansia

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 som så kallad topiarii, dvs träd och buskar klippta

som olika figurer, allt tillägnat kärleksgudinnan Venus. 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 Finnish

gardens” diskuterade Teija Alanko, doktorand vid Helsingfors universitet,
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möjligheterna att finna spår av kvinnors verksamhet i trädgårdar i

tidigmodern tid. I mycket handlade det om en metodpresentation: 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 Hackman, innehavare av egendomen

Herttula vid Viborg och direktör för Finlands ledande träexportföretag,

Hackman, fungera som exempel på hur kvinnors relationer till och

användande av trädgårdar som sociala rum kan studeras ur ett

genusperspektiv.

ArkDes har en förhållandevis stor samling av ritningar, handlingar och

fotografier som på olika sätt kan knytas till professionellt verksamma

kvinnor. Ett besök i arkivet och biblioteket var därför en självklar punkt på

konferensprogrammet. Ritningar av bland andra Ester Claesson, Helfrid

Löfquist och Ruth Brandberg visades av Catharina Nolin och

diskuterades utifrån attribueringar (troligt upphovsmannaskap), typer av

uppdrag och vad man utifrån ritningarna 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 överblicka 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 ritningar gjorts sökbara på respektive

kvinnas namn och hur det även kan studeras i en digital utställning på

Digitalt museum (I museets dolda vrår). Med anledning av konferensen

hade även aktuell svensk och internationell litteratur om kvinnliga

landskapsarkitekter ställts fram.

Avslutning

Konferensen avslutades med en visning av Reimersholme och Kv.

Plankan på Södermalm under ledning av Catharina Nolin.

Bostadsområdet Reimersholme 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 eller kanske arbeta några timmar

om dagen. Reimersholme kan ge intryck av ett orört kulturlandskap med
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om dagen. Reimersholme kan ge intryck av ett orört kulturlandskap med

gamla ekar vackert integrerade med punkthusen, men i själva verket

bestod mycket av arbetet i att dölja sprängmassor och rivningsmaterial

från gamla industribyggnader i mjukt svepande kullar och 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 verksamheter inom

trädgårdsfältet, men kanske ännu viktigare: sträva efter att inkorporera

resultaten i historieskrivningen för att få en hel i historia och inte en

historia och en annan historia om kvinnor. Konferensen kommer att

presenteras mera ingående i Bulletin för trädgårdshistorisk forskning

2016.

I samband med konferensen presenterades ArkDes digitala utställning 

museets dolda vrår som bygger på Nolins forskning.

Till utställningen på DigitaltMuseum 

Exempel på böcker som presenterades i ArkDes bibliotek under

konferensen:

Women, modernity, and landscape architecture / Sonja Dümpelmann

and John Beardsley

Women garden designers : 1900 to the present / Kristina Taylor

Cornelia Hahn Oberlander : making the modern landscape / Susan

Herrington

Women of steel and stone : 22 inspirational architects, engineers, and

landscape designers / Anna M. Lewis

Emma Lundberg (1869-1953) - konstnär och trädgårdsarkitekt /

katalogredaktör: Stella Westerlund

Ulla Bodorff landskapsarkitekt 1913-1982 / Claus Nowotny och Bengt

Persson

Till stadsbornas nytta och förlustande : den offentliga parken i Sverige

under 1800-talet / Catharina Nolin

http://digitaltmuseum.se/info/owners/S-ARK/exhibition/B8C1536B-06F0-4EBA-9CAB-9F291ED0778F
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under 1800-talet / Catharina Nolin

Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år / redaktion: Thorbjörn

Andersson, Tove Jonstoij, Kjell Lundquis
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