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Mästers manuskript
AKADEMITRÄDGÅRDSMÄSTARE GERNANDTS ”REGLOR FÖR TRÄDGÅRDSKONSTEN” FRÅN 1837
I LJUSET AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS SAMLINGAR

Reglor för trädgårdskonsten
Akademiträdgårdsmästaren Johannes Gernandt (1769-1850) fick aldrig se sina Reglor för trädgårdskonsten utgivna. Inte förrän nu, nästan 200 år senare, finns de för första gången tillgängliga för alla
trädgårdsodlare av idag som vill erhålla mera fullkomlig insigt i detta både nyttiga och vackra yrke.
Den aktuella utställningen, som uppmärksammar den moderna utgåvan av Gernandts manuskript
(Arena förlag), är ett samarbete mellan Botaniska trädgården och Universitetsbiblioteket i Lund.
Utöver manuskriptet i original består utställningen av material från Universitetsbibliotekets samlingar,
utvalt i syfte att spegla och fördjupa kunskapen om de företeelser som Gernandt beskriver.
Johannes Gernandt var anställd som akademiträdgårdsmästare i Botaniska trädgården i Lund mellan
åren 1809 och 1824. Han var en engagerad och synnerligen kunnig mäster om man ska tro hans
eftermäle. Hans Reglor, som tillkom efter att han avslutat sin tjänst i Botaniska trädgården, vittnar
om en kompetent trädgårdsmans erfarenheter. Man kan inte annat än beundra den skicklighet och
arbetsinsats han ger uttryck för i beskrivningar av hur man till exempel odlar ananas i 1800-talets
Lund.
I Reglor för trädgårdskonsten beskrivs inte odling för den lilla täppan. Här framkommer snarare
Gernandts erfarenheter från arbetet i Botaniska trädgården och från sin tidigare trädgårdsmästargärning vid slott och herresäten. Men det ska inte avskräcka den moderna läsaren; även dagens
trädgårdsodlare hittar här intressanta iakttagelser om fruktträdens ympning, det bästa sättet att
föröka indiankrasse och vikten av att skugga melonplantan för att undvika spinn.
Varmt välkomna till Gernandts trädgård!

Denna sida: Ur Gernandts manus där han beskriver odling av dahlior. Motsatt sida: Dahlia. Ur Curtis’s botanical magazine, T. 1885b, 1817.

Trädgårdslitteratur i UB:s samlingar
Utställningen Mästers manuskript tar sin utgångspunkt i Johannes Gernandts text från 1837
och den moderna kommenterade utgåvan. Olika slags material ur Universitetsbibliotekets
samlingar kompletterar innehållet i Gernandts manuskript men visar även på det varierade
källmaterial som finns tillgängligt för att lära känna äldre tiders trädgårdar.

I katalogen från plantskolan på Lindhults säteri i Halland från 1896 beskrivs till exempel över 200
olika sorters päronträd! Från vardagstrycket har vi också hämtat stadgarna för den allra första svenska
trädgårdsföreningen vid dess bildande år 1838 och program för trädgårdsutställningar i Lund från
början av 1900-talet.

Utställningen tittar både bakåt och framåt i tiden i förhållande till Gernandts text. Här finns
flera av de verk som hänvisas till i introduktionskapitlet till den moderna utgåvan, men
även annat material som kan studeras i relation till texten. Vi har valt ut sådan litteratur
som Gernandt själv säkert hade tillgång till; här hittar vi till exempel ett exemplar av Petter
Lundbergs Trädgårdspraxis från 1754, en riktig kioskvältare bland tidens trädgårdsböcker
som kom i många tryckningar. I montrarna finns också senare tiders trädgårdslitteratur som
bygger på erfarenheterna från Gernandt och hans samtida.

Från UB:s handskriftsavdelning ställer vi ut brev skrivna av Gernandts hand. Här kan vi följa en korrespondens mellan mäster och greve Jacob De la Gardie på Löberöd slott norr om Lund. I ett av breven
erbjuder Gernandt sina tjänster om grevens orangeriväxter skulle behöva extra vård.

Sedan 1698 levereras allt svenskt tryck till Universitetsbiblioteket i Lund i enlighet med den
så kallade pliktlagen. Tillsammans med Kungliga biblioteket i Stockholm måste Lunds UB
enligt lagen tillgängliggöra och förvara allt som har tryckts på svenska tryckerier för all
framtid. Det är en av förklaringarna till bibliotekets rika samlingar.
En del av materialet i utställningen utgörs av det så kallade vardagstrycket. Det är den del av
det svenska trycket som kommer till UB men som inte synliggörs i bibliotekets kataloger. Här
finns bland annat så kallade priskuranter, plantskolekataloger, som visar på det imponerande
sortiment av växter som fanns tillgängligt under 1800- och början av 1900-talet.

De utställda fotoreproduktionerna kommer från några av Universitetsbibliotekets fotosamlingar. Ett
familjefoto från 1918 på en sentida efterträdare till Gernandt, akademiträdgårdsmästare Hagman
med familj, ingår i den så kallade Baggesamlingen. Den består av foton tagna av Per Bagge, känd
Lundafotograf under första hälften av 1900-talet och vars samling av glasplåtar finns i UB:s ägo. Bagges
foton och de andra fotosamlingarna är alla digitalt tillgängliga via UB:s webbplats.
Att trädgårdsintresset har fått en renässans kan nog ingen förneka, och det visar sig i raden av nya
böcker, som vänder sig till den trädgårdsintresserade allmänheten. Moderna böcker av relevans för
utställningens teman finns utställda. Här finns också exempel på aktuell svensk trädgårdshistorisk
forskning, utvalda för att spegla några av de områden som Gernandt behandlar.

Indiankrasse (Tropaelum Majus), detalj. Ur akvarellbok av Beata Sparre f. Ramel, 1778. Universitetsbiblioteket, Lund.

Dahlior och päron
Johannes Gernandt började som akademiträdgårdsmästare vid Botaniska trädgården i Lund 1809. Under
sina 15 år som anställd upprustade han trädgården; i ett intyg beskrivs att han efterlämnade den i ett sådant
skick att det väckte även utländingars uppmärksamhet. Botaniska trädgården låg då vid universitetsplatsen.
I Lunds universitets årsskrift från 1959 ges en detaljerad historik över den gamla botaniska trädgården och
här återges bland annat en skiss från 1819 av Gernandts hand över ett nytt drivhus till trädgården.
Dahlian var en populär blomma under Gernandts tid. Han beskriver hur han förökade växten enligt en egen
teknik, efter min metodhe. Dahlian var en ny bekantskap; den blommade för första gången i Europa 1789.
I utställningen finns ett exemplar av den skrift där dahlian för första gången blir vetenskapligt beskriven,
av den spanske botanikern Antonio José Cavanilles. Här finns också en rad plantskolekataloger som vittnar
om det stora intresset för dahlior under 1800- och i början av 1900-talet; ta gärna lite tid och läs namnen
och beskrivningarna, som ger en inblick i arbetet man lade ner för att ge en rättvis bild av de olika sorterna.
Botaniska trädgården ger Gernandt och hans dahlior uppmärksamhet än idag genom de innehållsrika
dahliarabatterna söder om växthusen.
Men det var inte bara dahlior som fångade Gernandts intresse. Han är även upphovsman till en päronsort, en
av få inhemska svenska päronsorter. Gernandts päron Beurré de Gernandt beskrivs i 1800-talets pomologiska
standardverk, Olof Eneroths Pomologi från 1866, som naturligtvis finns representerad i utställningen. Men
någon större spridning fick inte frukten; i de senare stora svenska pomologierna nämns Gernandts päron
inte längre. Sorten finns dock fortfarande i odling, bland annat i Botaniska trädgården här i Lund.
Efter sin tid i Botan ägnade sig Gernandt åt odling på det som kom att kallas Gernandtska lyckan, ett kvarter
i södra Lund som fortfarande benämns så. Här odlade han tobak och sålde svenska och utländska fröer.

Gernandts päron. Akvarell: Marie Widén.

Odling under glas
Till sitt manus har Johannes Gernandt fogat
ett antal egenhändigt utförda och detaljerade
skisser, som illustrerar de olika slags odlingskonstruktioner han beskriver. Det handlar bland
annat om drifbänkar till blomsteruppdragning,
drifhus för olika slags växter och varmbänkar
för meloner.
Bland skisserna finns ett exempel på en så kal�lad ananas-kur, som man odlade ananasfrukter
i. Ananasen var en eftertraktad växt under
Gernandts tid. Det var förenat med hög status
för en trädgårdsmästare att kunna erbjuda sina
arbetsgivare en mogen ananas till fest. I andra
upplagan av Johann Ahlichs bok Den swenske
lust- örte- och trä-gården från 1744, som finns
i utställningen, beskrivs hur frukten ska odlas.
Då hade det inte gått lång tid sedan den första ananasen tagits fram på europeisk mark i
England.

Till manuset hittar vi även en plan över ett
orangeri, en byggnad som ursprungligen var
platsen där man förvarade citrusväxter under
vintern. Olika slags citrus hade odlats i Europa
sedan antiken och växten blev omåttligt populär
i renässansens och barockens trädgårdar. Ett av
de historiskt centrala bokverken om citrusfrukter, som UB äger, är den italienske författaren
Giovanni Battista Ferraris bok Hesperides från
1646. I kopparstick avbildas en mängd olika
citrusfrukter, den ena märkligare än den andra.
Hos Gernandt hittar vi inte bara citrusfrukter
som lämpliga för just orangeriet utan också
en rad andra växter som exempelvis pelargon,
fuchsia och myrten.

Skiss av Gernandts hand. Botaniska trädgården, Lund.

Mäster
En del av utställningen ägnas mäster, trädgårdsmästaren i hans yrkesroll. Under Gernandts levnadstid påbörjades en professionalisering av trädgårdsmästaryrket och flera
trädgårdsskolor inrättades. Gernandt själv hade dock inte fått någon professionell skolning utan skaffat sig erfarenheter från anställningar i trädgårdar på slott och stora gårdar.
Till sin hjälp hade han säkert några av tidens populära trädgårdsböcker, som till exempel
Petter Lundbergs Trädgårdspraxis från 1745, som vi ställer ut tillsammans med en modern
kommenterad utgåva. En annan är Philip Millers The gardener’s dictionary från 1771.
Millers verk kom ut i flera utgåvor under hans livstid. Den vi ser i utställningen är en
förkortad version, som UB har tillgänglig inte bara i fysisk form utan också som e-bok.
Från vardagstrycket på Universitetsbiblioteket finns också en hel del att hämta. I kataloger
från verktygshandlare ges vi till exempel en inblick i det utbud av redskap som fanns att
tillgå för en mäster i slutet av 1800-talet, allt från handhackan Ideal och krattan Kompis
till fruktpressen Enterprise.

En betydande del av de växter som Gernandt och hans trädgårdsmästarkollegor planterade i tidens trädgårdar hade kommit till Europa genom växtjägare, vetenskapsmän som
reste till fjärran länder i jakt på ditintills okända växter. En av dem var Linnélärjungen
Carl Peter Thunberg. Han företog resor till både Sydafrika och Japan. Klockjung- och
ljungarter, Erica, blev omåttligt populär och Thunbergs bok om denna i våra moderna
ögon kanske lite oansenliga växt hittar vi i utställningen tillsammans med hans beskrivning av många andra han förde med sig hem från Sydafrika.
I den aktuella utställningen sträcker vi oss också längre fram i tiden. Mästers skicklighet
och erfarenhet har även oss moderna trädgårdsodlare något att säga. Boken I trädgårdsmästarens spår, handlar just om forna tiders trädgårdsmästare och deras kunskaper som
vi kan ha nytta och glädje av än i dag.

Exempel på trädgårdsredskap. Ur K. Frölichs redskapskatalog, 1906. Universitetsbiblioteket, Lund.
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