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Att Arkitektur- och designcentrum är en guldgruva för dem som
forskar om arkitektur och arkitekter är för många en självklarhet. Men går det också att få veta något om landskapsarkitektur,
närmare bestämt om kvinnliga landskapsarkitekter? Med utgångspunkt i min egen forskning om kvinnliga landskapsarkitekter under
1900-talets första hälft vill jag föra ett resonemang kring yrkespraktik, uppdragstyper och arbetssätt utifrån Arkitektur- och designcentrums samlingar.1 Går det till exempel att utifrån samlingarna
göra mer ingående analyser av kvinnors uppdrag, arbetsmetoder
och ställning i yrkeslivet? Går det att utifrån samlingarna studera
samarbetet mellan yrkespersoner, som antingen genom eget kontor
eller som anställd arbetat tillsammans – från skiss till färdigt projekt? Och kan man utifrån källmaterialet dra slutsatser om arbetsrelationer, hierarkier och positioneringar? Som den intresserade
läsaren snart förstår är detta möjligt, men förutsättningen är att
arbeta med en källpluralistisk metod, alltså en inkluderande metod
där flera olika källmaterial används i undersökningen, då en källa
sällan ger ett tillfredsställande belägg.2 Utgångspunkten i detta fall
är en sedan tidigare förvärvad kunskap om arbetsrelationer och
kontaktnät som kan användas för att samläsa processers olika faser och överlämningar, klargöra delaktighet i uppdrag samt för att
spåra upphovspersoner, trots att dessa inte namngivits i materialet
och inte heller är sökbara på eget uppslagsord.
Landskapsarkitekt som kvinnligt yrke
I Sverige började kvinnor etablera sig inom yrket redan under
1900-talets första år, vilket är förhållandevis tidigt även i ett internationellt perspektiv, och de utgjorde under århundradets första
hälft en liten men stabil grupp. Till de första hörde Ester Claesson och Ruth Brandberg, snart följda av bland andra Helfrid Löfquist, Agda Haglund, Inger Wedborn, Ulla Bodorff, Sylvia Gibson
1	Jag har med finansiering från Riksbankens Jubileumsfond bedrivit ett stort
forskningsprojekt om kvinnliga landskapsarkitekter. Resultatet bygger på
uppgifter i offentliga och privata arkiv i Sverige, Danmark, England och Tyskland liksom tryckta arbeten varav de kvinnliga landskapsarkitekternas egna
publikationer varit av stor betydelse.
2	För en kritisk diskussion om källpluralism i jämförelse med andra metoder, se
Janken Myrdal, »Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket», Historisk tidskrift 2007 nr 3, s. 495–504.
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och Ulla Molin. Merparten av kvinnorna hade en i bred bemärkelse
borgerlig bakgrund med gedigen skolgång. De hade utbildat sig och
arbetat utomlands, företrädesvis i England och Tyskland, och drev
med stor framgång egna kontor, främst i Stockholm. De anlitades
för en mängd olika uppdrag; i likhet med sina manliga kollegor arbetade de i början av 1900-talet främst med privatträdgårdar, men
därutöver gestaltade de allt från sjukhusparker och bostadsområden till industrimiljöer och begravningsplatser. När dessa kvinnor
etablerade sig var den gängse benämningen trädgårdsarkitekt och
så kallade de sig också själva. Från omkring 1960 kom denna beteckning att ersättas med landskapsarkitekt, vilket också är den
vanliga idag. Ulla Bodorff använde från omkring 1950 uttrycket
landskapsplanering för det arbete hon utövade. Jag har valt att i
detta sammanhang använda beteckningen landskapsarkitekt då
det har en vidare betydelse än trädgårdsarkitekt.3 Flertalet hade
även en omfattande karriär som författare och redaktörer och var
tillika engagerade i nationella och internationella yrkessammanslutningar.
Dessa yrkeskvinnor var högt ansedda och kända i sin tid, inte
bara inom kåren, utan också i vidare kretsar. Om en persons frånfälle kan användas som måttstock för hennes position i levande livet, så gav Ester Claessons alltför tidiga bortgång 1931 ett entydigt
besked: de många minnesord som publicerades i Sverige, Danmark
och Tyskland framhöll enhälligt hennes professionalitet och skicklighet inom ett då alltigenom mansdominerat yrkesområde.4 Tongångarna var desamma vid Gartnersällskapets minneshögtid över
henne. Vid Ulla Bodorffs bortgång 1982 underströks i de publicerade minnesorden på ett liknande sätt hennes idérikedom, professionalitet och förmåga att arbeta med terrängen och landskapet, även
om hon också omnämndes som charmig och färgstark.5 I senare texter har dock funnits en tendens till att framhäva hennes borgerliga
bakgrund, extravaganta klädstil och sociala förmåga på bekostnad
av hennes yrkesutövning. I takt med tidens gång har sålunda sy3	För en diskussion kring yrkesbeteckningarna trädgårdsarkitekt och landskapsarkitekt, se Catharina Nolin, En svensk lustgårdskonst. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt (2008) s. 14 ff.
4	Minnesord publicerades bl a i Die Gartenkunst, Die Gartenschönheit, Havekunst
och Lustgården.
5	Minnesord över Ulla Bodorff publicerades i dagstidningar och i Lustgården.
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nen på kvinnliga landskapsarkitekter förvandlats från att firas som
självständiga pionjärer inom yrket till att beskrivas i termer av underordning eller i värsta fall raderas ur historieskrivningen.
Idag är den allmänna kunskapen om dessa yrkeskvinnor
mycket låg; deras utförda verk har endast i mindre utsträckning
bevarats, än mindre skyddats som byggnadsminnen eller liknande.
Vad som är känt om de enskilda kvinnorna varierar i hög grad; ämnesområdet är förhållandevis outforskat och tidigare genomförda
studier har hittills varit mer inriktade på enskilda kvinnors verksamheter än på strukturella förhållanden och jämförelser dem
emellan.6 Att de idag är marginaliserade är en effekt av landskapsarkitekturens historieskrivning, i vilken konstarten som sådan från
efterkrigstiden till omkring 1990 var föga uppmärksammad och där
det begränsade urvalet av betydande uppdrag eller verk har lett till
en överrepresentation av män. Holger Blom och Erik Glemme som
till övervägande del arbetade med det offentliga rummet har varit
föremål för ett flertal artiklar och böcker. Det samma gäller Sven A.
Hermelin, som närmast uppnått status av guru, medan hans partner Inger Wedborn efter sin bortgång 1969 – då också hennes namn
försvann ur firmabeteckningen – nästan helt har glömts bort.7
Sökningar i samlingarna –
förförståelse och förutsättningar
I förstone verkar Arkitektur- och designcentrum inte vara den
självklara platsen för ett studium av kvinnliga landskapsarkitekter; endast en kvinna finns representerad med en egen samling:
Ruth Brandberg (1878–1944). En noggrannare genomgång visar
emellertid att här finns en hel del att hämta, men förutsättningen är
tidigare förvärvade förkunskaper om de enskilda kvinnornas samarbeten och uppdrag. Det hela bygger nämligen på vetskapen att
flertalet kvinnliga landskapsarkitekter hade omfattande samarbeten med manliga arkitekter. Inte för att de föredrog att samarbeta
6	För Claesson, se Jonstoij 2000 och Nolin 2009, för Brandberg, se Nolin 2000
och Nolin 2010, för Bodorff, se Persson & Nowotny 1988 och Nolin 2013, för
Löfquist, se Nolin 2011a och Nolin 2011b.
7	Inger Wedborn och Sven A. Hermelin drev från 1941 det välrenommerade
kontoret Hermelin och Wedborn Trädgårdsarkitekter FST. Efter Wedborns
bortgång 1969 bytte kontoret namn till Sven A. Hermelin AB. Firmans efterlämnade arkiv finns fortfarande i privat ägo.
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med män, utan för att kvinnliga arkitekter var ännu sällsyntare än
kvinnliga landskapsarkitekter. Med undantag för Ruth Brandbergs
samling, är det främst via de män kvinnorna samarbetade med, som
man kan söka material och uppgifter om dem. Deras ritningar och
skisser är nämligen inte sökbara under eget namn. Av de inledningsvis nämnda kvinnorna diskuteras i detta bidrag Ruth Brandberg,
Ester Claesson och Helfrid Löfquist och då främst i relation till de
arkitekter de samarbetade med. Ulla Bodorff, Inger Wedborn, Agda
Haglund, Sylvia Gibson och Ulla Molin är lika goda exempel på hur
en kvinnlig landskapsarkitekts karriär kunde forma sig, men Arkitektur- och designcentrums samlingar kan inte användas för att illustrera detta då de är mycket sparsamt representerade eller inte
alls förekommer.8
Med vården i centrum – Ruth Brandberg
och Gustaf Birch-Lindgren
Ruth Brandbergs ritningar och fotografier kom till Arkitekturmuseet genom SARs försorg i två omgångar, 1962 respektive 1972
(fig. 1 och fig. 2). Detta var möjligen mot hennes egna intentioner;
hon hade nämligen uppmanat sin syster att förstöra efterlämnade
ritningar och handlingar efter hennes bortgång.9 Det kan ha funnits
flera skäl till att förstöra handlingarna. En kan ha varit att hon inte
ville belasta sin familj med att ta hand om det som rörde hennes
yrkesverksamhet – kanske som en form av kvinnlig strategi? Det
kan också tolkas som respekt gentemot beställare så att korrespondens och annat material inte skulle nå offentligheten. Någon måste
emellertid ha sett ett värde i hennes ritningar och menat att de borde sparas till eftervärlden. Möjligen var arkitekten Gustaf BirchLindgren, som medlem i SAR, en förmedlande länk. Ritningarna
består huvudsakligen av planer till sjukhusparker och privatträd8	Ulla Bodorff som var en av de mest framgångsrika under sin livstid är samtidigt den mest osynliga i denna undersökning. De enda bidrag av hennes
hand som har påträffats i Arkitektur- och designcentrum är några perspektivteckningar hon gjorde under den korta tid hon arbetade med Holger Blom
vid Stockholms parkförvaltning, från 1935 till hon öppnade eget kontor 1937.
Hennes eget arkiv, avseende den omfattande verksamhet hon bedrev fram till
1970-talets början, har inte bevarats.
9	Detta framgår av Ruth Brandbergs testamente bilagt bouppteckningen daterad 27 november 1944 i Stockholms stadsarkiv.
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gårdar från 1920- och 30-talen, vilket också ger ett typiskt utsnitt
av hennes uppdrag. En del ritningar är skissartade, andra noggrant
genomarbetade och försedda med växtförslag. Återigen andra ger
intryck av att vara idéritningar eller tävlingsritningar.
Material som brevväxling med beställare, offerter, växtförteckningar med mera finns däremot inte i Ruth Brandbergs samling. Detta uppvägs till viss del av den bevarade omfattande korrespondensen mellan henne och Selma Lagerlöf (fig. 3) som ger en unik inblick i
en yrkeskvinnas utveckling och reflektion över den egna praktiken.
Selma Lagerlöf hade varit Ruth Brandbergs lärare i Landskrona och
blev hennes första arbetsgivare på Mårbacka efter trädgårdsutbildningen vid Horticultural College for Women vid Swanley i England.
Uppdraget hos Lagerlöf 1909–1911 med efterföljande rekommendationsbrev torde ha varit en viktig inträdesbiljett till de beställare ur
ett adligt och högborgerligt samhällsskikt med namn som Crafoord,
Wallenberg och von Horn för vilka hon utförde sina första arbeten.10
Dessa uppdrag var inte enbart ett bevis på hennes förmåga att utforma trädgårdar som tilltalade en välbeställd samhällsklass, de var
också ett viktigt incitament till ekonomisk självständighet, vilket
inte var en självklarhet för en kvinna på 1910-talet. Under arbetet
med dessa uppdrag använde Brandberg yrkesbeteckning »konsulterande trädgårdsmästare», vilken onekligen signalerade större självständighet än den hon hade haft på Mårbacka; trädgårdsfröken. I
benämningen ligger också en antydan om det ambulerande i verksamheten; mycket tid ägnades åt att resa runt till olika egendomar
och ge råd och utföra arbeten på plats.
Ruth Brandberg ansåg sig inte färdiglärd efter tiden i England,
hon fortsatte att vidareutbilda sig genom studieresor och kurser.
En av de värdefullaste perioderna torde ha varit studietiden hos
trädgårdsarkitekten I P Andersen i Köpenhamn 1919–1921, då en
av Danmarks ledande inom området. Brandberg har själv i ett brev
till Selma Lagerlöf uttryckt hur erfarenheterna från tiden i Danmark, som även hade inkluderat arbete på en egendom på Jylland,
skulle kunna omsättas i praktik:
»Man blir satt att göra dussinarbeten för en oerhört liten lön, så
tycker man ej att man lär sig nog o så kan man inte stanna kvar
10	För mer om relationen mellan Brandberg och Lagerlöf, se Nolin 2000 och Nolin 2010.

215
längre, därför att de betala en för dåligt. Men nu har jag i alla fall
börjat på egen hand o hoppas dels vinna litet erfarenhet o kanske
senare en gång få lära litet mer eller se litet mer. Helst skulle jag
vilja komma till en vanlig arkitekt här för att vara behjälplig med
planteringsplaner till deras anläggningar, jag tycker det borde behövas, men jag känner tyvärr inga. ‘Trädgårdsarkitekterna’ här
hemma ha nog i allmänhet alltför liten förståelse av arkitektur, o
jag undrar om byggnadsarkitekterna förstå sig på vad som ur trädgårdssynpunkt är utförbart!»11
Citatet ur Ruth Brandbergs brev visar att hon hade en klar ambition med sin yrkesutövning, men också att hon uppfattade yrket
trädgårdsarkitekt som problematiskt eller oklart. Hon såg alltså
att hon själv hade förvärvat en kunskap som skulle kunna fungera
i samarbete med arkitekter. Att satsningen på en egen verksamhet,
genom vilken hon skulle kunna förmedla den kunskap hon menade saknades, gav önskad frukt visar sig av att hon enbart några år
senare inledde ett mångårigt samarbete med just en arkitekt, den
ovan nämnda Gustaf Birch-Lindgren.
I Brandbergs samling ingår både ritningar till privatträdgårdar
och till offentliga uppdrag. De privata uppdragen är svårbearbetade då det är problematiskt att hitta annat källmaterial som kan ge
ingångar till förståelse av tillkomstprocessen. Sjukhusuppdragen är
något enklare att komma åt då det kan finnas protokoll och andra
handlingar i sjukhusarkiven, liksom sekundärlitteratur och fotografier som möjliggör vidare studier. Ungefär hälften av ritningarna
gäller de uppdrag som Brandberg från 1920-talet, fram till sin bortgång 1944, arbetade med i samarbete med Gustaf Birch-Lindgren,
alltså huvudsakligen sjukhusmiljöer av olika slag då detta var hans
specialområde. Dessa uppdrag var alla omfattande och genomfördes under längre perioder. Till det intressantaste materialet hör
ritningarna till Sandträsk sanatorium (1930–31) och Uppsala läns
centralsanatorium (1937–38), då det för dessa parker finns material
från flera olika stadier i processen som därigenom tillåter oss att
studera ett gestaltningsförlopp (fig. 4). Ritningarna säger däremot
inget om hur kommunikationen mellan landskapsarkitekt och arkitekt såg ut.
11	Kungl. biblioteket, handskriftsavdelningen, Selma Lagerlöfs samling, brev
från Ruth Brandberg till Selma Lagerlöf 24 juli 1921.
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Fotografierna visar trädgårdarna som nyanlagda. En del är
monterade som om de har visats på utställningar, andra överensstämmer med dem som finns i Trädgårdskonst. Den moderna trädgårdens och parkens form (1948). Påskrifter på fotografierna anger
som regel att det rör sig om anläggningar av Ruth Brandberg, där
hon alltså framhävs som ensam upphovsperson. I vissa fall har det
också noterats att hon både projekterat och anlagt, eller enbart
projekterat.12 Det brukar hävdas att Sven A. Hermelin och Inger
Wedborn var de första som enbart projekterade, men detta visar
att även Brandberg var tidig med att enbart projektera. I efterhand
tolkas det ofta som en framgång att ett kontor endast projekterade
och inte ägnade sig åt det praktiska anläggningsarbetet. Man kan
också vända på resonemanget och se det som att den som också ansvarade för anläggandet av miljön hade full kontroll över processen,
liksom att även kvinnor, som Ruth Brandberg och Ester Claesson,
kunde fungera som arbetsledare för den huvudsakligen manliga
arbetskraft som utförde anläggningarna. Att Ruth Brandbergs ritningar finns i samlingarna gör det lättare att söka sig fram till hennes uppdrag, men materialet är svårtolkat då det inte finns några
kompletterande handlingar som kan kopplas till det.
Anställningen: Ester Claesson
hos Isak Gustaf Clason
När Ester Claesson (1884–1931), med första världskriget för dörren,
1913 återvände till Sverige efter tio år i Tyskland var det primära
skälet en anställning hos finansministern Theodor Adelswärd vid
baroniet Adelsnäs i Östergötland. Detta arbete skulle kombineras
med en anställning hos Isak Gustaf Clason, tillika arkitekt till den
nya huvudbyggnaden på Adelsnäs som vid denna tid var under planering. Under tiden i Tyskland hade Ester Claesson varit nära medarbetare med framstående arkitekter som Joseph Maria Olbrich
(fig. 5) och Paul Schultze-Naumburg och utvecklats till en högt
kvalificerad landskapsarkitekt med dokumenterad skicklighet i
att teckna konstnärligt och stringent. Adelsnäs nya huvudbyggnad
sågs vid dess tillkomst, under 1910-talet, som nyskapande och både
denna och parken skildrades i en rad artiklar. Moderniseringen av
12	På ett av fotografierna har uppgiften korrigerats från »projekterad och anlagd» till »projekterad».

217
parken inleddes samtidigt som den nya huvudbyggnaden planerades, bland annat genom att Adelswärd knöt Ester Claesson till sig,
då ännu anställd hos Schultze-Naumburg. Theodor Adelswärd var
utöver en framträdande liberal politiker också en skicklig företagare som utvecklade Åtvidaberg till ett modernt industrisamhälle.13 Ester Claesson arbetade omkring ett år hos Clason, 1913–1914,
innan hon valde att starta egen verksamhet, och det är tiden hos
Clason som är i fokus här. Ester Claessons efterlämnade ritningar
och handlingar finns inte samlade i ett arkiv. Det mesta är skingrat,
men lite material finns i privat ägo och i olika offentliga arkiv. Det
mesta är känt genom sekundärkällor, som hennes egna publikationer. Hur hon själv reflekterade över sin yrkespraktik framgår av artikeln »Trädgårdsanläggningskonst som kvinnligt verksamhetsfält»
i Stockholms Dagblad 1918.14
Ester Claesson var under tiden hos Isak Gustav Clason inblandad i ett antal större trädgårdsprojekt, som det nyss nämnda Adelsnäs, Sundby gård i Huddinge, Stjärnvik i Östergötland och platsen
framför Riddarhuset i Stockholm.15 Den mest kända av dessa miljöer är idag Adelsnäs, som redan vid dess tillkomsttid rönte mycket
uppmärksamhet i publikationer och vid utställningar. Ester Claesson utförde, medan hon ännu var i Tyskland och innan hon hade
påbörjat sin anställning vid Adelsnäs, ritningar till den så kallade
nedsänkta trädgården som huvudsakligen också följdes (fig. 6).16
Ritningar och korrespondens visar samstämmigt att Ester Claesson stod bakom utformningen av flera delar av den nyskapande
trädgården. Trots det har hon sällan nämnts i litteratur om Adelsnäs, utan fokus har legat på arkitekten Isak Gustaf Clason och på
byggherren Theodor Adelswärd, vilket är intressant med tanke på
att Adelswärd själv engagerade Ester Claesson för att rita delar av
trädgården. Även Rudolf Abelin, i sin roll som ledare för Adelsnäs
trädgårdsskola, har namngivits i olika skildringar, medan Claesson

13	Adelswärd tog själv kontakt med Ester Claesson medan hon ännu var hos
Schultze-Naumburg.
14	Ester Claesson, »Trädgårdsanläggningskonst som kvinnligt verksamhetsfält»,
Stockholms Dagblad 24 juni 1918.
15	Hans Edestrand och Erik Lundberg, Isak Gustaf Clason (1968). I boken ingår
en förteckning över Clasons arbeten samt vilka medarbetare som arbetade
med vilka uppdrag.
16	Dessa ritningar finns på Adelsnäs.
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utelämnats.17 Vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 deltog
Ester Claesson under eget namn som utställare i flera avdelningar.
Även Adelsnäs ställdes ut, dock inte med hennes namns nämnande,
utan enbart som ett verk av Theodor Adelswärd och Isak Gustaf
Clason, och detta trots att illustrationen i utställningskatalogen visar den del av trädgården som hon hade ritat.18
Går det då att utifrån Isak Gustaf Clasons samling bilda sig en
uppfattning om Ester Claessons ställning på kontoret? Både ja och
nej. Merparten av trädgårdsritningarna är osignerade, däremot som
regel daterade, vilket är till hjälp för att fastställa Ester Claesson
som upphovsperson. Hennes sätt att teckna och skriva var vid denna tid så distinkt att det utan större svårighet går att urskilja vilka
ritningar som är utförda av henne och ingen annan. Det gäller bland
annat ritningarna till den nyanlagda köksträdgården vid Adelsnäs
(fig. 7) och till den så kallade exedran, en vackert skulpterad sittplats i parken. Här framträder hennes förmåga att återge lövverk
på ett detaljerat och livligt sätt, liksom hennes växtkunskap.
Ytterligare ett verk av Ester Claesson under tiden hos Clason
ska tas upp; ritningar till en formell trädgård vid Sundby gård vid
Huddinge år 1913–14.19 Om arbetet innebar en total nygestaltning,
eller om den baserade sig på en äldre trädgård är ännu oklart. Det bevarade ritningsmaterialet visar en historiserande trädgård som i en
förenklad form erinrar om trädgårdar från stormaktstiden. Förslaget anslöt till den äldre huvudbyggnaden och passar förhållandevis
väl in i Clasons övriga samtida uppdrag, som till stor del bestod av
restaureringar eller ombyggnader av äldre egendomar, men det ligger
tämligen långt från de uppdrag Ester Claesson var engagerad i hos en
progressiv arkitekt som Joseph Maria Olbrich. Samtidigt ingår för
tiden moderna inslag i trädgårdsmiljön, som exempelvis en tennisbana. Det är uppenbart att projektet fick stort utrymme på kontoret då förslagen till trädgården består av ett flertal skisser med
sinsemellan olika variationer. Trädgårdsritningarna är osignerade
och odaterade, vilket försvårar utläsningen av hur de förhåller sig
17	Se till exempel Nils Sonesson, »Adelsnäsparken samt några ord om trädgårdsanläggningskonst», Lustgården 1921 s. 25–43.
18	
Internationella stadsbyggnadsutställningen. Nordiska avdelningen: Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Katalog (1923) s. 381.
19	Huvudbyggnaden brann ned till grunden 1941 och det finns idag endast vaga
spår av en äldre trädgård.
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till varandra och i vilken riktning planerna har förändrats genom
processen. Även visuellt varierar de: en är utförd i ett kraftfullt
och snabbt skissmanér (fig. 8), andra ritningar torde vara vidareutveckling av denna skissartade ritning (fig. 9). Samtliga bevarade ritningar har till sin karaktär otvivelaktigt drag som överensstämmer
med andra ritningar av Ester Claesson, och har samstämmig likhet
dels med ritningsarbeten som hon hade utfört i Tyskland, dels med
skiss- och ritningsmaterial som hon kom att utarbeta vid det egna
kontoret.
Av de ovan presenterade projekten kan man sluta sig till att
Clason uppenbarligen inte krävde att kontorets ritningar skulle göras på ett enhetligt sätt, och att åtminstone Ester Claesson tilläts
sätta sin egen prägel på den visuella framställningen. Å andra sidan
är de ritningar som bör vara av Claesson inte signerade, vilket kan
tolkas som att allt som gjordes vid kontoret skulle kommuniceras
som Clasons verk. Frånvaron av skriftlig dokumentation rörande
Ester Claessons tid hos Clason gör det svårt att med säkerhet uttala
sig om vilka önskemål eller krav han hade på henne i konstnärligt
och arbetsmässigt hänseende. Att hon efter mindre än ett år valde
att avsluta anställningarna vid Adelsnäs respektive hos Isak Gustaf
Clason, till förmån för en osäker tillvaro med eget kontor talar dock
för att hon inte gavs utrymme att verka på det självständiga vis som
hon hade kunnat göra hos Joseph Maria Olbrich och Paul SchultzeNaumburg.
Ritningen som en kommunikativ akt i en kreativ process:
Helfrid Löfquist och Cyrillus Johansson
Ett samarbete som förefaller ha varit mera formaliserat och synnerligen fruktbart, och där det går att utläsa en struktur för hur
det gick till, är det mellan Cyrillus Johansson och Helfrid Löfquist
(1895–1972). Helfrid Löfquist har inte efterlämnat ett eget arkiv,
men i Cyrillus Johanssons samling finns flera ritningar och handlingar som ger oss inblickar i hur de arbetade tillsammans. Det man
kan utläsa om Löfquist ur Johanssons samling utgör ett väsentligt
bidrag till att förstå hennes yrkespraktik. Helfrid Löfquist kom ursprungligen från Dalarna, men bodde i Stockholmstrakten sedan
slutet av 1920-talet. Möjligen var det också i Löfquists hemstad
Ludvika som deras vägar korsades, under Johanssons tid som stadsarkitekt 1931–1941. Samarbetet var etablerat vid 1930-talets mitt
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och upphörde förmodligen först vid Johanssons bortgång 1958.
Några av de första samarbetena rörde också uppdrag i Dalarna,
och visar på den bredd som karakteriserade såväl Johanssons som
Löfquists arbeten: Ludvika stadspark och kyrkogård samt Fagersta
Bruks AB:s representativa huvudkontor.20
Här vill jag för ett ögonblick stanna vid materialet till Ludvika
stadspark då det på ett synnerligen konkret sätt visar hur ritningarna har använts som en kommunikativ akt i den kreativa processen och därmed synliggör ett led i Johanssons och Löfquists gemensamma arbete.21 En detaljerad ritning till stadsparken av Cyrillus
Johansson visar inte enbart hans visioner för parkens visuella framtoning, den visar också hur de kommunicerade genom ritningar. Påskriften »Till Helfrid Löfquist» visar tydligt för vem de många förklarande anteckningarna var avsedda (fig. 10). Det blir också tydligt
att inte bara denna ritning utan även annat material har cirkulerat
mellan dem för vidare utveckling och granskning. Motdraget från
Löfquists sida är en ritning med Johanssons kommentarer omsatta
i praktiken, med växtförslag, men också med hänvisningar till tidigare utförda ritningar (fig. 11). Till detta kan fogas en noggrann
arbetsbeskrivning som i sin tur låter ytterligare någon inblandad
person överföra planerna till en tredimensionell park.
När Fagersta bruks huvudkontor stod klart 1939 ansågs det
vara en av de modernaste anläggningarna i sitt slag. Den omgivande representativa parken med vattenspeglar, fontäner och
ymniga planteringar utformades av Helfrid Löfquist i samarbete
med Johansson, förmodligen parallellt med kontorshusets tillkomst. Johanssons äldsta bevarade skisser, daterade 1936, har
en expressiv och kraftfull framtoning, och precis som vid arbetet med Ludvika stadspark har denna skiss i Löfquists händer
förvandlats till ett praktiskt dokument som kunde användas vid
anläggningsarbetet.
Ett betydligt mer omfattande arbete, som också avsatt fler arkivhandlingar, är utformningen av försvarsstabens anläggning Tre
vapen, däribland Flygvapnets ämbetsbyggnad, och Krigsarkivet
20	Arkitektur- och designcentrum, Cyrillus Johanssons samling, K43. Ritningarna till stadsparken utfördes 1938–1940. Något tidigare, 1936, arbetade de
även med Vaxholms kyrkogård, se samma kapsel.
21	Arkitektur- och designcentrum, Cyrillus Johanssons samling, K43, arbetsbeskrivning av Helfrid Löfquist.
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på Gärdet i Stockholm som Cyrillus Johansson och Helfrid Löfquist arbetade med under framför allt 1940-talet (fig. 12).22 Även i
detta projekt har kraftfulla och till synes hastigt utförda skisser av
Johansson i Löfquists händer förvandlats till ändamålsenliga ritningar med detaljerade planteringsförslag som grund för det fysiska
anläggningsarbetet (fig. 13 och fig. 14). I artikeln »Flygvapnets Ämbetsbyggnad, Ladugårdsgärde, Stockholm» i den nordiska tidskriften Havekunst 1952 uttrycker sig Löfquist explicit: »Efter skiss utförd av byggnadens arkitekt Cyrillus Johansson, har undertecknad
utformat terräng, vattenanläggning och planteringar under 1943.»
Hon framställer det som om hennes insats är underordnad Johanssons, men det bevarade källmaterialet öppnar för den omvända
tolkningen: det var hon som stod för den stora insatsen med hela
platsens detaljutformning, inklusive växtval.23
Löfquists och Johanssons arbete följer ett visst mönster, där
man kan se att kommunikationen till stor del skedde genom ritningsmaterial och arbetsbeskrivningar; en kommunikation som i
slutändan även involverade en trädgårdsanläggare, som utifrån de
upprättade handlingarna, kunde ansvara för det praktiska planteringsarbetet. Det rörde sig alltså om kommunikativa handlingar
i flera led, eller i ett slags pendelrörelse mellan två personer, som
genom respektive yrkesutövning och kanske även kynne, kompletterade varandra, men som också kunde kommunicera uppdraget vidare ut ur denna täta arbetsmetod. Att de kommunicerade på detta
vis kan bero på att ritningar skickades mellan deras olika kontor
och att de inte alltid träffades, men också att det var viktigt att
få detaljer dokumenterade, till exempel inför presentationer av och
diskussioner kring ritningar med beställare. Detta primärmaterial
kan dessutom ofta studeras tillsammans med publicerade beskrivningar som oftast författades av Löfquist. Ritningarna är stämplade
med Cyrillus Johanssons kontorsstämpel, medan Helfrid Löfquists
arbetsbeskrivningar och växtförteckningar vanligtvis är skrivna på
hennes brevpapper. Det är stor skillnad mellan Johanssons kraftfulla och ofta kolorerade skisser och Helfrid Löfquists sakliga ritningar, men samarbetet förefaller ha varit ovanligt lyckosamt. Kan22	Även Magnus Johnson, Erika Kiesling och Sylvia Gibson var inkopplade på
projektet.
23	
Helfrid Löfquist, »Flygvapnets Ämbetsbyggnad, Ladugårdsgärde, Stockholm», Havekunst 1952 s. 36–37.
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ske var det de lyckade resultaten av dessa stora uppdrag som ledde
till att deras samarbete fortsatte in i den privata sfären, nämligen
till Cyrillus Johanssons egen villa Arken på Lidingö.
Helfrid Löfquist, Hakon Ahlberg
och Sidsjöns sjukhus
Helfrid Löfquist utförde även ett uppdrag tillsammans med Hakon
Ahlberg: Sidsjöns sjukhus utanför Sundsvall omkring 1940. Ahlberg
presenterade sjukhuset i Byggmästaren 1943, medan Löfquist skrev
om sin gestaltning av sjukhusområdet några år senare under rubriken »Parkanläggning vid Sidsjöns sjukhus, Sundsvall» i Trädgårdskonst. Den moderna trädgårdens och parkens form (1948) (fig. 15). I
sin omfattande presentation håller sig Ahlberg till sjukhusbyggnaderna och Löfquists insats nämns enbart i en bisats: »Möbler har
under mitt överinseende ritats av möbelarkitekt O. Nilsson, trädgårdsanläggningar av trädgårdsarkitekt Helfrid Löfquist.»24 Löfquists presentation av sjukhusparken är desto fylligare och läsaren
får ta del av både inspirationskällor och den visuella gestaltningen
av denna storskaliga miljö. På en punkt överensstämmer hennes
beskrivning med Ahlbergs; även hon framhåller i sin artikel att hon
utfört arbetet efter hans anvisningar. I Hakon Ahlbergs samling
finns en vacker generalplan över parken (fig. 15). Den är inte signerad och det är svårt att uttala sig om vem som kan ha gjort den,
kanske en helt annan person?
Möjligen säger det bevarade källmaterialet något om de olika
arkitekternas inställningar till sina medarbetare. Medan det finns
gott om spår efter Helfrid Löfquist i Cyrillus Johanssons samling,
så går det inte alls att avläsa hennes närvaro i Hakon Ahlbergs.
Mot bakgrund av att Sidsjöns sjukhuspark torde ha varit hennes
mest omfattande projekt som måste ha avsatt ett omfattande ritningsmaterial, liksom arbetsbeskrivningar, växtförteckningar med
mera, blir detta förhållande särskilt tankeväckande. En förklaring
kan vara att arbetet utfördes genom Kungl. byggnadsstyrelsen, och
att detta material av olika skäl inte har bevarats.

24	Hakon Ahlberg, »Sidsjöns sjukhus», Byggmästaren nr 26 1943.
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Att synliggöra det osynliga –
forskarslit och fruktbara resultat
Att söka kunskap om kvinnliga landskapsarkitekter i Arkitekturoch designcentrums samlingar är fruktbart, men det är samtidigt
en trubbig metod. Samlingens begränsningar avseende sökbarhet
kräver kompletterande källor för verifieringar. Att söka material
i dessa yrkeskvinnors namn går inte eftersom ritningar och handlingar kommit till Arkitektur- och designcentrum från arkitekternas kontor, och därigenom av naturliga skäl katalogiserats som
deras uppdrag. Många arkitekters samlingar är så stora att det har
behövts omfattande förkunskaper om de enskilda kvinnornas uppdrag, och i viss utsträckning även arkitekternas, för att över huvud
taget göra sökningarna hanterbara. Utgångspunkten för sökandet
har som regel varit en annan källa, som en artikel av Helfrid Löfquist i vilken hon anger att hon arbetat med ett specifikt projekt
med en namngiven arkitekt, som Cyrillus Johansson. Dessa ingångar till materialet är ovärderliga för att föra forskningen framåt.
Att utifrån det befintliga arkivbeståndet ge entydiga svar på
under vilka premisser kvinnliga landskapsarkitekter generellt kunde verka inom fältet, hur relationerna till de manliga kollegorna
såg ut och hur man i förfluten tid såg på dem och deras uppdrag
är nästintill omöjligt. Det skulle kräva kompletteringar av en helt
annan typ av källor, som privata brev, material som i detalj beskriver arbetsfördelningen på ett kontor, lönelistor och så vidare. Det
tidskrävande och handgripliga arbetet att, nästan på måfå, söka
igenom mappar och kapslar i ett så mångfacetterat material som
till exempel Cyrillus Johanssons samling har dock visat sig vara en
av få möjligheter att finna originalmaterial som ritningar och arbetsbeskrivningar, som kan knyta kvinnliga landskapsarkitekter
till specifika projekt. Genom dessa konkreta sökningar har jag inte
bara funnit tidigare okänt material utan även kunnat dra slutsatser
om arbetsmetoder, processer och samarbetens utsträckning i tid.
Bevarade ritningar av Ester Claesson talar för att hon under sin tid
som anställd vid Isak Gustaf Clasons arkitektkontor infogade sig i
staben – det vill säga, hon agerade i detta sammanhang inte som
självständig trädgårdsarkitekt. Ett tecken på detta är att hennes
ritningar inte är signerade. Hon anammade dock inte en särskild ritningsteknik som skulle särskilja Clasons kontor från konkurrerande
arkitektkontor, tvärtom; hennes ritningar är klart urskiljbara och
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i flera avseenden såsom i stil och teknik, snarlika de ritningar hon
gjorde i Tyskland. Helfrid Löfquist är något mera synlig i Cyrillus
Johanssons arkiv, främst genom att hon undertecknat arbetsbeskrivningar på eget brevpapper, upprättat växtförteckningar samt
att Johansson direkt på ritningar har givit henne instruktioner och
underlag för vidare arbete. Det bevarade ritningsmaterialet uppvisar stora variationer i teknik och konstnärlig kvalitet som både
bottnar i kvinnornas individuella skolningar och personligheter och
i omständigheterna kring tillkomst och inte minst bevarande. Ester
Claessons ritningar håller en konstnärligt mycket hög nivå, överlägsen de flestas i sin tid; Ruth Brandbergs och Helfrid Löfquists är
som regel sakligare, men kan å andra sidan ge mängder av information genom omfattande anteckningar som komplement till ritningarna. Sammantaget har Arkitektur- och designcentrums samlingar
ett synnerligen stort värde för att utifrån en källpluralistisk arbetsmetod studera och tolka kvinnliga landskapsarkitekters förutsättningar, arbetsmetoder och positioner inom ett yrkesfält i expansion.
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Fig. 1. Ruth Brandberg: Plan till Serafimerlasarettets takträdgård 1930. Ruth
Brandbergs samling.
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Fig. 2. Serafimerlasarettets takträdgård, troligen 1930-tal. Ruth Brandbergs fotosamling.
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Fig. 3. Ruth Brandberg och Selma Lagerlöf i Mårbackas trädgård ca 1910.
Mårbackastiftelsen.
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Fig. 4. Ruth Brandberg: Generalplan till Uppsala centralsanatorium utarbetad 1937.
Ruth Brandbergs samling.
Fig. 5. Arkitekten Joseph Maria Olbrich omgiven av sina medarbetare ca 1905.
Ester Claesson, till vänster i bilden, var hans enda kvinnliga medarbetare. Fotograf:
okänd. Institut Mathildenhöhe, Darmstadt.
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Fig. 6. Ester Claesson: Perspektiv till nedsänkt trädgård till Adelsnäs i Östergötland,
1913. Baroniet Adelsnäs.
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Fig. 7. Ester Claesson: Ritning till entréparti till köksträdgård på Adelsnäs, 1913–14.
Isak Gustaf Clasons samling.
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Fig. 8–9. Ester Claesson: Förslag till trädgård vid Sundby gård i Huddinge, 1913–14
samt 1913–19. Isak Gustaf Clasons samling.
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Fig. 10. Cyrillus Johansson: Förslag till Ludvika stadspark 1940. Cyrillus Johanssons
samling.
Fig. 11. Helfrid Löfquist: Ritning till Ludvika stadspark 1940, utarbetad med
ritningen i Fig. 10 som utgångspunkt. Cyrillus Johanssons samling.
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Fig. 12. Snäckgården vid Tre Vapen på Gärdet i Stockholm. Ur Havekunst 1952.
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Fig. 13. Cyrillus Johansson: Förslag till trädgård, Snäckgården, vid Tre Vapen
ca 1940. Cyrillus Johanssons samling.
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Fig. 14. Helfrid Löfquist: Ritning till trädgård, Snäckgården, vid Tre Vapen, 1943.
Cyrillus Johanssons samling.
Fig. 15. Läkarvillorna i parken vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall. Foto C. G.
Rosenberg 1943. Arkitektur- och designcentrum.
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Fig. 16. Helfrid Löfquist och Hakon Ahlberg: Generalplan till Sidsjöns sjukhus,
ca 1940. Hakon Ahlbergs samling.
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