
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

Seminarium 
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Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria  
 

Tid Måndag 14 dec, kl 18.00–20.00 (kaffe med smörgås från kl 17.30) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 7 dec via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 10 dec, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Frågor Åsa Ahrland, asa.ahrland@slu.se, 070-339 33 12 
Catharina Nolin, catharina.nolin@arthistory.su.se , 070-939 56 32 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, Stiftelsen Lagersberg,  
C. F. Lundströms stiftelse och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien  

 

Välkommen till en presentation av ett nytt bokprojekt om trädgårdar och trädgårdsodling i Sverige ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv!  

 

Trädgårdar och trädgårdshistoria är ett brett internationellt forskningsfält som under senare år vitaliserats 

med nya perspektiv. Även i Sverige befinner sig detta forskningsområde idag i ett dynamiskt skede. Den 

forskningsmässiga utvecklingen under de senaste 20 åren har resulterat i ett stort antal doktorsavhandlingar 

i olika ämnen, publicerade artiklar och rapporter, dokumentationer och restaureringsprojekt, vilka generellt 

bidrar till att ge en delvis annan bild av Sveriges trädgårdshistoria än äldre översikter.  

 

Utmärkande för den senare utvecklingen inom trädgårdshistoria som forskningsfält är att forskningen inte 

bedrivs inom en specifik disciplin. Det är snarare ett mångvetenskapligt forskningsfält innefattande 

hortikultur, konstvetenskap, landskapsarkitektur, botanik, agrarhistoria, arkeologi, kulturgeografi, arkitektur 

och etnologi m fl. Ämnets tvär- och mångvetenskapliga karaktär innebär att ny kunskap är svår att 

överblicka, och den omfattande forskningen till trots finns det inget aktuellt översiktsverk över svensk 

trädgårdshistoria. Den planerade översikten fyller därför en viktig lucka genom att redovisa och 

sammanfatta ett aktuellt forskningsläge, dra nya övergripande slutsatser från tidigare forskning och 

dessutom ställa nya centrala frågor till både tidigare utnyttjat och nyfunnet källmaterial. 

 

Projektets ansats är kulturhistorisk. Genom att analysera trädgårdar och trädgårdsodling utifrån normer, 

värderingar, praktiker och livsvillkor synliggörs trädgården som kulturell företeelse och hur denna hänger 

samman med olika samhällsprocesser. En utgångspunkt är att inkludera såväl elitkultur som folk- och 

populärkultur och att tolka hur detta uttrycks i trädgårdssammanhang. Trädgårdens kulturhistoria inkluderar 

olika trädgårdsföreteelser, från stora lustträdgårdar och parker, småskaligt trädgårdsodlande på landsbygden 

och i städerna, offentlighetens anläggningar till trädgårdsnäringen framväxt och utveckling. Trädgård 

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. 

 
Vid seminariet kommer huvudförfattarna och redaktörerna Åsa Ahrland och Catharina Nolin att presentera 

projektets upplägg och bokverkets utformning samt öppna ett par titthål in till respektive bokdel.   

Projektet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 
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Nytt bokprojekt om svensk trädgårdshistoria 
 

Måndag 14 dec 2015 
 
 

Moderator Birgitta Svensson, professor, Vitterhetsakademiens ständige sekreterare 
 

 

 Välkomna 
Carl-Anders Helander, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och VD 

 

Kort introduktion av Stiftelsen Lagersberg samt C. F Lundströms stiftelse 

Fredrik Sterzel, professor och ordförande i Stiftelsen Lagersberg 

Åke Barklund, civiljägmästare, f. d. VD Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt 

styrelseledamot i C. F. Lundströms stiftelse 

  

Presentation av bokverket Svensk trädgårdshistoria 

Åsa Ahrland, docent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, 

SLU, redaktör och huvudförfattare till Band I  

 

 Bokverkets första del: medeltiden till 1830 

Åsa Ahrland, docent, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, 

SLU, redaktör och huvudförfattare till Band I 

 

 ”… hämtade hon sina söner för att tala med dem i sin lökgård”. Trädgården i 

medeltida hövisk kultur 

Anna Andréasson, doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms 

universitet, författare i band I 
 

 Bokverkets andra del: 1830 till 2015 

Catharina Nolin, docent, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms Universitet, 

redaktör och huvudförfattare till Band II 

 

”… då var de så en darre på handen…” Om arbetet i en handelsträdgård under 

1900-talets första hälft 

Inger Olausson, FD, akademiforskare, Vitterhetsakademien/Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, författare i Band II 

 

Avslutande diskussion 

 

Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring 
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