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Att anlägga en trädgård – några exempel tagna ur Johan Gadolins boksamling

För hundra år sedan, våren 1919, mottog Åbo Akademis bibliotek en samling med cirka 3400 band
av lantbruksrådet Emil af Hällström, ättling till den kände kemiprofessorn Johan Gadolin. Samlingen
omfattar Johan Gadolins bibliotek, hans far Jakob Gadolins och morfadern Johan Browallius’
bibliotek. Alla tre verkade som professorer vid den Kungliga Akademien i Åbo. Det är en bred
samling böcker och tidskrifter, unik i sitt slag i Finland eftersom ytterst få professorsbibliotek från
1700-talet skonades från Åbo brand 1827 (Gardberg 1959, 62). Samlingens officiella namn i den
nuvarande kontexten är det Gadolinska biblioteket. Samlingen upptogs 2017 i UNESCO:s nationella
förteckning över världsminnen, vilket gjort att intresset för samlingen har ökat.

Det Gadolinska biblioteket är uppställt i bibliotekets magasin för specialsamlingar i den ordning
Johan Gadolin själv förtecknat böckerna i den handskrivna katalog som medföljde samlingen. Av
handstilen att döma sammanställde han katalogen under en lång tid. Det sista trycket han mottagit
och nedtecknat i katalogen är Lettre a monsieur Rodérick Impey Murchison, esq. sur le rhopalodon,
genre de saurien fossile du versant occidental de l'Oura, skrivet av direktören för naturhistoriska
museet i Moskva, Johann Fischer von Waldheim. På omslaget finns en dedikation, under
författarnamnet: A lh b. Prof. Gadolin, hommage de l’auteur. Det tunna och slitna pappersbandet
från 1841 är ur idéhistorisk bemärkelse lika värdefullt som bibliotekets dekorerade praktband i
helskinn, Hortus Cliffortianus (1737), Carl von Linnés omfattande beskrivning av holländaren Georg
Clifford III:s trädgårdsanläggningar.

I samlingen samsas böcker av olika format; duodeser, kvarton, oktaver och folianter från olika
århundraden – de äldsta från år 1500 och den nyaste från år 1841. Även banden är av skiftande slag,
från solida pergamentband, halv- och helskinnband och bland de senare trycken en hel del billiga
gråpappersband. Till innehållet återspeglar samlingen tre professorgenerationers forskning och
intressen. Johan Gadolin har inte i kataloguppgifterna angivit vem som ursprungligen ägt verken.
Utgående från tryckår och innehåll kan man dra slutsatser om proveniens i de fall då ägaranteckningar
eller dedikationer saknas.

Samlingen finns även katalogiserad i bibliotekets portal Alma. Inför en förestående flyttning bör alla
böcker och tidskriftsband indexeras och göras lättare tillgängliga för forskningen. Det är inte bara
bokhistoriker som är intresserade av biblioteket, utan också kemister, geologer, vetenskapshistoriker,
kulturhistoriker och den breda allmänheten. Inför flyttningen av samlingen har mitt intresse för
”gråkapporna”, de billiga pappersbanden, vaknat. Ur förvaringssynpunkt är de fragila och de mest
slitna exemplaren bör placeras i arkivaskar eller kapslar. Jag har i denna fallstudie valt ut ett antal
pappersband i samlingen. Jag har uteslutit kemisk och annan forskningsrelaterad litteratur, och
fokuserat mig på de verk som Johan Gadolin köpt, fått i gåva eller bytt till sig och som anknyter till
hans trädgårdsverksamhet.

Metoder att undersöka en samling

När man närmar sig en så bred samling som det Gadolinska biblioteket, kan man göra det på flera
olika sätt. För en vetenskapshistoriker återspeglar samlingen kunskapscirkulationen under
tidigmodern tid fram till industrialismen och då är det (det vetenskapliga) innehållet i böckerna som
är intressant. En bokhistoriker, däremot, är mer intresserad av böckernas materialitet i bred
bemärkelse, givetvis i förhållande till innehållet. Man kan exempelvis göra jämförande
undersökningar av bokbanden i samlingen, försöka proveniensbestämma de enskilda verken utgående
från marginalia, eller, om möjligt, på basis av brev eller andra arkivhandlingar dra slutsatser om hur
man förvärvade och bytte böcker under 1700- och 1800-talen. I Johan Gadolins brevsamling i
Nationalbiblioteket finns många diskussioner om tidskrifters och böckers tillgänglighet, byten och
köp (Gadolin-Hällströmska släktarkivet, Coll. 57).

Både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas i bokhistorieforskningen. Man kan till exempel
göra en bibliografisk analys av böcker, med ytterlig precision och beskrivningar som tillämpar
matematiska kollationeringsformler. Böckernas materialitet kan också kontextualiseras, sättas i ett
historiskt sammanhang. Metoderna – dragna till sin spets – återspeglar de två huvudfårorna i den
bokhistoriska forskningen; den bibliografiska diskursen och den mer kulturhistoriskt eller
sociologiskt inriktade diskursen, där man tar fasta på relationer och processer, till exempel mellan
bokbindare och bokägare. Denna diskurs har utvecklats av bland andra Robert Darnton, vars modell

över kommunikationskretsloppet (communications circuit) sedan 1982 har samlat bokhistoriker med
kontextuellt inriktad forskning. I det senare fallet är det inte bara böckerna i sig som är intressanta,
det är också viktigt att förklara de historiska eller samhälleliga sammanhangen. Detta kan göras med
att utvidga källforskningen utöver boksamlingarna. Arkivmaterial, brev, läsarundersökningar,
matriklar, bouppteckningar med mera kan belysa bokens väg till läsaren eller andra segment i
kretsloppet (Darnton 1982, 2007).

Det Gadolinska biblioteket kan avläsas i tidsskikt, som återspeglar vetenskapens och samhällets
utveckling. Både Browallius och Jakob Gadolin var professorer i naturvetenskaper, men verkade även
som präster och senare biskopar. Det ena uteslöt inte det andra under upplysningstiden. Under Johan
Gadolins tid (han var ordinarie professor i kemi 1798–1822) sekulariserades vetenskapen och de
första naturvetenskapliga tidskrifterna började utkomma regelbundet. I motsats till sin far och morfar
valde inte Johan Gadolin kyrkans bana, utan stannade vid den Kungliga Akademien. Han har också
kallats Finlands ”första moderna vetenskapsman”, med säker fot i den empiriska vetenskapen.

I en tidigare artikel om Gadolins bibliotek har jag analyserat Johan Gadolins förvärv, som utgör cirka
en tredjedel av samlingen. Gadolins ökade intresse för nationalekonomiska frågor, för lantbruk,
trädgårdsskötsel och brännvinsbränning, allt som förkovrar ekonomien, uppodlingen och
utvecklingen, återspeglas tydligt i biblioteket. En klar genreförskjutning i förvärvet kan ses i slutet av
1700-talet. Gadolin fortsätter att skaffa kemisk och mineralogisk litteratur, men samtidigt bygger han
upp en samling med nyttolitteratur (Costiander-Huldén 2018, 36).

Bland sprängda band och gråkappor

En allmän uppfattning är att man fram till mekaniseringen av bokbinderiet under 1800-talet köpte
bokens inlaga varefter man gick till en bokbindare för att på överenskommet sätt låta binda in sin
bok, eller sina tidskrifter. De flesta böcker köptes antingen i lösa, falsade ark eller häftade. Oftast
skyddades trycken av ett pappersomslag. Om man valde att binda in sin bok i halvskinnband,
avlägsnades pappersomslaget, varefter boken bands in med en pärm i papp, ofta med ett
överdragspapper, bestruket med färg eller med ”sprängt” papper, då papperet stänkts med droppar av

en mörkare färg. Hörnen och ryggen förstärktes med skinn. Särskilt dyrbara och värdefulla band
kunde ägaren binda in i helskinn.

De årliga läsförhören ledde till att bokbindarna fick privilegium att sälja färdigbundna böcker, men
det begränsade sig till katekeser, psalmböcker, abc-böcker och Nya testamenten. Dessa såldes på
marknader och i bodar och var tryck som hade en säker avsättning (Strömquist 2010, 104; Vallinkoski
1992, 20).

Under senare delen av 1700-talet blev de egentliga pappersbanden allt vanligare. Böckerna var då
häftade och hade färgade eller tryckta pappersomslag, ofta så kallade gråkappor, framställda av grovt
lumppapper. Snitten är sällan jämnt skurna. Papperet höll ihop det häftade bandet från producent till
konsument. Det var lätt att ta isär om man senare ville binda in trycket, men pappersbanden börjar
småningom bli etablerade som bruksband som allt mer sällan bands om. Strömquist nämner bland
andra tillfällighetstryck, dissertationer, almanackor, nöjesläsning, mindre skrifter rörande jordbruk
och hushållning (Strömquist 2010, 90–91). Mekaniseringen och den ökade utgivningen ledde till att
man började förse de enkla pappersomslagen med bokens titel och författare och med enkla dekorer
ofta utformade som ramar runt texten (Strömquist 2010, 214). Enligt bokhistoriker Anna Perälä har
en hel del av informationen som funnits på dessa gått förlorade på vetenskapliga bibliotek, då
bokbindarna har avlägsnat de tunna ornamenterade omslagen (Perälä 2012, 16).

Pappersband finns i riklig mängd i det Gadolinska biblioteket i den delen av samlingen Johan Gadolin
förvärvade. Pappersbanden är av olika slag: Många band har ett gråblått, styvare pappersomslag. På
en del av bandens rygg har Johan Gadolin skrivit in författarens namn, ibland även titeln på boken.
På vissa böcker finns tryckta ryggtiteletiketter. Det finns också pappersband med kolorerade eller
marmorerade omslag och bland de sista publikationerna Gadolin anskaffat finns tunna pappersband
med tryck på omslaget. Omslagstrycket, oftast bokens titel och författare, är inramade med bårder
och rössjor, enkla typografiska ornament. I samlingen finns också tryck som helt saknar omslag. Den
av Strömquist tidigare nämnda kategorin ”mindre skrifter rörande jordbruk och hushållning” är väl
representerad i samlingarna, och en underkategori är trädgårdslitteraturen.

Både offentliga och privata trädgårdar anlades före och under Gadolins tid i Åbo, i linje med
upplysningstidens ideal. Gadolins intresse för uppodling och utveckling av Finlands ekonomi och
hans affärsverksamhet ser man klart i biblioteket. Vid sidan av sin vetenskapliga verksamhet inrättade
han ett brännvinsbränneri och ett bryggeri år 1793, samma år medverkade han i grundandet av en
tobaksfabrik i Nådendal. Gadolin köpte postmästare Johan Alléns åkrar år 1795 invid Klosterbacken,
och anlade en stor trädgård och en plantage. Han har med stor sannolikhet inspirerats av sin
föregångare, professor Pehr Adrian Gadds trädgård på Kakolabackens sluttning och Kungliga
Akademiens botaniska trädgård vid åstranden, anlagd av Pehr Kalm 1757, som även hans morfar
Browallius var föreståndare för. Säkert ligger också ekonomiska orsaker bakom grundandet av det
som kom att kallas Gadolins trädgård; han behövde råvaror till sina fabriker, men han drevs också av
en stor experimentlusta. Trädgården utvecklades också till en välförsedd handelsträdgård. På basis av
brandförsäkringsdokument vet man att Gadolin också hade en äppelträdgård på sin stora stadsgård,
den Gråbergska gården i Klosterkvarteret nr 44. (Dahlström 1935, 75 ff.; Savolainen 2018, 147–148.
Johan Gadolin är också en av grundarna till Kungliga Finska Hushållningssällskapet år 1797.
(här kan läggas in bild med två pappersband och ett sprängt band)

10 fallstudier

Jag har för mina fallstudier valt ut några trädgårdsböcker som utkommit vid tiden för grundandet av
den Gadolinska trädgården 1795 fram till sekelskiftet. De flesta av Johan Gadolins trädgårdsböcker
är tryckta i slutet av 1700-talet, och förmodligen skaffade inför hans stora trädgårdsprojekt.

Som barnbarn till Linnévännen Browallius hade säkert Johan Gadolin redan i unga dagar läst och
bläddrat i praktverket Hortus Cliffortianus från år 1737. Boken har morfaderns ägaranteckningar på
titelsidan: Aboae 1739 in Julio, Ex libr. Joh:Browallii, och är förmodligen en personlig gåva av Linné.
Den är utförd i ett lyxband i grönfärgat skinn med riklig guldornamentering. Försök till attribuering
till bokbindare i Åbo och Stockholm har gjorts, men utan resultat. Bokbandsforskaren Sten G.
Lindberg menar att en stämpelanalys av ornamenten utesluter inbindning före 1800, vilket skulle
betyda att Johan Gadolin besörjt inbindningen (Lindberg 1988, 57–58). Bandet står i skarp konstrast
till de enkla praktiskt inriktade böckerna i trädgårdsskötsel Johan Gadolin skaffat, vilket visar att

bandet närmast utgör en statussymbol medan de trädgårdsböcker jag nedan beskriver är
brukslitteratur.

En brevväxling mellan botanisten Olof Swartz och Johan Gadolin åren 1790–1796 ger oss ledtrådar
i hur några trädgårdsböcker kommer i Gadolins ägo. År 1791 utses Swartz till den bergianska
professuren och blir föreståndare för den Bergianska trädgården i Stockholm, som blev en
mönsteranläggning i hortikultur (Svenskt biografiskt lexikon). De brev som finns bevarade av Swartz
visar en förtrolig vänskap utöver det professionella; förutom att Swartz försåg Gadolin med Kungl.
Vetenskapsakademiens handlingar hjälpte han Gadolin med köp av förlovningsringar 1793. Men
framför allt blev Swartz Gadolins rådgivare när det gäller anläggandet av trädgården i Åbo. Han
skissade upp planritningar, gav råd vid plantering och trädgårdsredskap och gav tips om
trädgårdslitteratur. I ett brev 31.12.1795 skriver Swartz:

Fleischers Haugebog är en ypperlig auctor; torde sända et du kan också [...] begagna
min el. rättare Vothmans Trädgårds Cateches som jag nu trycker. Hvad gräfning
vidkommer har vist Fleischer ganska rätt, men han presupponerar en redan adapterad
trädgårdsjord [...]
(Från Swartz till Gadolin 31.12.1795)

Conference-råd Esaias Fleischers Trädgårds-Bok i svensk översättning finns i Gadolins bibliotek;
sannolikt ett exemplar Swartz sänt Gadolin. Boken är omfattande, 635 paginerade sidor, tidstypiskt
inbundet i halvskinn med sprängt omslag. Eftersom texten inte är akademisk är texten satt i fraktur,
förutom namn på personer och de latinska beteckningarna på växterna, som tryckts i kursiv antikva.
Titelsidan pryds av två putti, och i boken förekommer rössjor och vinjetter med fruktkorgar, men inga
illustrationer som stöder texten. Trädgårdsboken översattes från danska till svenska 1795, och utkom
i två upplagor. Det är framför allt ett grundverk som ger råd vid anläggning av trädgårdar. I boken
ger Fleischer noggranna råd hur man planterar köksträdgårdsväxter men också plantering, ympning
och beskärning av fruktträd.

Men hur gick det med Vothmans Trädgårds Cateches? Swartz återkommer i flera brev om trycket.
Swartz har översatt verket från tyska och redigerat det för svenska förhållanden. I juni 1796 skriver
han till Gadolin:

Jämte andra saker jag sändt till herr Prof. Hellenius har jag låtit medfölja ett paket til
dig som 1° innehåller et exempl. af min Trädgårds Cateches för din räkning [...] 2do 2
andra exempl. enligt din till tillåtelse, dem Du kanske torde finna framdeles utväg at
föryttra. Priset är 16β därå – som jag sjelf tycker är vänpris, ty almänt betalas 2β arket.
Men man måste göra något publico bono, så som Good Citizen.
(Från Swartz till Gadolin 2.6.1796)

I Gadolins bibliotek finns detta slitna exemplar i styvt gråpappersband. Att den kommit väl till
användning ser man tydligt; omslaget på ryggen flagnar och är slitet. Högst upp på ryggen har Gadolin
skrivit Swartz. På omslaget finns Swartz’ dedikation: ”Herr Professor Gadolin från utgifvaren”.
Tryckets inlaga och läggen är ojämna, vilket omöjliggjort en nyinbindning. Trots det billiga bandet,
så har det ett fint vikt planschblad i kopparstick i slutet med trädgårdsredskap; spadar, grepar, hackor
och krattor. I marginalerna har Gadolin också skrivit in sidhänvisningar. I senare brevväxling hänvisar
Swartz ofta till sin trädgårdskatekes, och tackar också Gadolin för försäljningen av de övriga
exemplar han sänt över. Swartz förser Gadolin både med råd och rön, frön och plantor under
Gadolinska trädgårdens första år.

Vilka andra trädgårdsböcker hade Gadolin i sitt bibliotek? En annan klassiker, men ett lite äldre tryck
från år 1754 är Then rätta swenska trägårds-praxis, eller Kort underrättelse huru kiöks- trä- örteoch lust-gårdar tillika med orangerier samt humle-gårdar böra anläggas, skiötas och conserveras,
sammanskrefwen och med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Trädgårdspraxisen är utgiven av
Peter Lundberg, ålderman för Trädgårdsmästare-societeten. Boken var mycket populär under senare
delen av 1700-talet och utkom i fem upplagor. Trots bokens mycket pompösa och panegyriska
inledning med en flera sidors försäkran om Lundbergs trohet till kungahuset är boken en praktisk
handledning till den som skall anlägga en köksträdgård, en trädplantage eller en lustträdgård. Boken
har också godkänts, eller approberats, av Kungliga vetenskapsakademien med följande ord av
akademiens sekreterare Wargentin: ”I anledning af de Academiens Ledamöters utlåtelser och
betänkande, som varit anmodae at öfverse Trädgårdsmästare Lundbergs ingifne Bok om Trädgårdsskötsel; har Academien funnit, at samma Bok innehåller den omständeligaste underrättelse i denna
Vetenskap, som hitils genom trycket på modersmålet utkommit, och att den derföre väl förtienar
blifva almän”. Gadolins exemplar är ett slitet band i styvt gråpapper med ägaranteckningen Joh.
Gadolin.

Dessvärre saknar bandet de planschblad som ingick i trycket. I samlingen finns också en fjärde
upplaga från 1780, med ägaranteckningen G. F. Tihleman. Boken har förmodligen tillhört Gadolins
svåger Georg Frans Tihleman. Detta exemplar är i betydligt bättre skick än den första upplagan, inte
minst för att det bundits in i sprängt halvskinnband. På 26 år har också titelbladsestetiken förändrats:
I den första upplagan finns inte mindre än fem olika typsnitt satta i frakturer och antikva, i olika
storlekar, ord skrivna med versaler och gemener om vartannat, medan den fjärde upplagans titelsida
ger ett strikt och sorterat intryck med endast frakturer. Stavningen har också moderniserats; i stället
för ”Then” stavar man nu ”Den”, ”Kiöks” har ersatts av ”Köks”. Rössjor och vinjetter i träsnitt är
utbytta, men brödtexten är densamma. Den nya upplagan från år 1780 har även inhängda, vikta
planschbilder i kopparsnitt. När bilderna viks ut kan de betraktas samtidigt man läser texten; i kapitlet
om ympning av träd kan man vika ut ett vackert kopparstick som visar en ”Träskola” med äppelträd
i olika storlekar och i vilket skede de skall ympas.

(Här kan sättas in illustrationer med titelsidorna på de olika upplagorna av boken, och eventuellt
bilden av kopparsticket med de ympade träden)

Två andra svenska pappersband från sent 1700-tal får exemplifiera diversiteten när det gäller
pappersband. Ett tunt häfte, utan omslag med titeln Om Träd-Plantering är tryckt i Vasa 1782. På
titelsidan finns ägaranteckningen Herr Sacellanen Hellström. Häftet kom säkert till nytta – från år
1812 finns anteckningar om att Gadolins trädgård hade 300 äppelträd och 200 körsbärsträd
(Dahlström 1934, 84). Det andra trycket, från 1796, med styvt pappersomslag, är Flora macelli
hortensis. Swenska köks- och krydde-gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga kålrot- grön- sallat- och krydde-gårds matwäxter, med deras odling och bruk. Verket är sammanbundet
med Swenska fruckt-trägården. Eller Konsten at så, plantera och flytta allahanda fruckt-trän, samt
oculera och ympa; alt tydeligen beskrifwit, och tillika med kopparstick wisadt och förestält, at hwem
som wil kan sjelf lära och göra det. Båda verken är sammanställda av Engelbert Jörlin. Texten är i
fraktur och i bandet finns en planschbilaga med två kopparstick, föreställande ympning och frön.
Gadolin var en språkkunnig man, och i samlingarna finns flera tyskspråkiga trädgårdsguider från
1790-talet. Potatis- och tobaksodling intresserade honom givetvis, eftersom bränneriet och
tobaksfabriken skulle förses med råvaror. Der verbesserte Tobacksbau oder: Kurze und gründliche
Anleitung für den Landmann, wie der Toback zu säen, zu planzen und zu behandeln; daβ er an seiner
Gute gewinne, und in det fabrikatur besser, als bisher zu gebrauchen, skriven av F. T. Hartmann och
utgiven år 1793 är sammanbunden med ett annat tryck från år 1794: Aufrichtige und gründliche
Unterweisung guten Rauch- und Schnupftabak auf holländische Art zu verfertigen skriven av
signaturen G.C.B. Bandets omslag är av grovt grått lumppapper och läggen är ojämna. På den slitna
ryggen har Gadolin skrivit Tobak. Vi får anta att han odlade potatis både för sitt bränneri, eget bruk
och eventuellt för försäljning, och att gråkappan Ueber den vortheilhaftesten Anbau und die beste
Benutzung der Kartoffeln zu Mahlzeiten, Brantewein, Puder, Stärke, Seife, Lichter, Sauerteig u.
Dergl. av Christian Fiedrich Russ varit till nytta; även den i fraktur som de flesta icke-akademiska
verken från denna tid. Här kan nämnas att Gadolin redan 1791 publicerat en 20 sidors artikel i Kongl.
Vetenskapsacedemiens Nya handlingar, där han presenterar en ”Förbättrad afkylningsanstalt vid
Brännvins-Brännerier”. Den med ett kopparstick illustrerade artikeln beskriver en ny typ av
brännvinspanna. De i halvskinnband sprängda och inbundna handlingarna står i en lång svit i det
Gadolinska biblioteket från årgång 1739 till 1850.

Banden berättar

Som ovan konstaterats, blev de billigare pappersbanden allt vanligare i slutet av 1700-talet, inte minst
då det gäller nyttolitteratur. Teknisk utveckling och massproduktion av papper möjliggjorde också att
boken blev en konsumtionsvara. Intellektuella influenser, ekonomiska och sociala konjunkturer
påverkade hela kretsloppet kring bokproduktion, -distribution och konsumtion (Darnton 2007, 503
f.f.). Den praktiskt inriktade trädgårdslitteraturen är ett gott exempel på detta, och avspeglas i det
Gadolinska biblioteket. Nyttolitteraturen i samlingen är sällan inbunden i vackra band, men Johan
Gadolin var noggrann med att spara, bevara och katalogisera alla sina böcker, oavsett genre eller
slitage. Att pappersbanden är slitna vittnar också om materialets fragilitet och flitig läsning. Förutom
att banden berättar om en tidsepok, berättar de också om sin ägare.
Det är viktigt att för eftervärlden spara banden i rätt mikroklimat och inte göra större ingrepp i dem.
En sliten bokrygg, en instucken växt berättar mera än brutalt konserverade bokband.
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