
Johannes Gernandt var akademiträdgårdsmäs-

tare i Lund 1808–1828. År 1837 skrev han Reglor 
för Trädgårdskonsten, grundade på mångårig 
praktik af J. Gernandt. (med plancher.), som nu 

för första gången publiceras i sin helhet. 

Det hände oerhört mycket med den svenska 

trädgårdsnäringen under det tidiga 1800-talet. 

Vid denna tid kom allt fler växter till Europa 

genom växtsamlare runt om i världen och fram-

synta odlare som Johannes Gernandt lärde sig 

snabbt att ta vara på dem Det startades han-

delsträdgårdar, plantskolor och trädgårdsskolor. 

Gernandt var en av de trädgårdsmän som stod 

mitt i händelseförloppet. Utöver essäer och 

vackra illustrationer innehåller boken en omfat-

tande växtlista på de vetenskapliga och svenska 

namn på arter och sorter som han nämner i sitt 

manuskript.  
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OM BOKEN ...

▶ Johannes Gernandts var akademiträd-

gårdsmästare i Lund 1808–1828 

▶ svensk trädgårdshistoria från en tid som 

är bristfälligt studerad

▶ cirka 700 växter nämns och sortimentet 

berättar mycket om det tidiga 1800-talets 

syn på prydnads- och köksväxter. 

▶.inledande essäer om Johannes Gernandt  

och tiden han verkade i

▶ omfattande växtlista och vackra illustra-

tioner 

▶i samarbete med Botaniska trädgården, 

Lunds universitet
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Johannes Gernandts text om bland annat indiankrasse och dvärgkrasse.

Dvärgkrasse (Tropaeolum minus). Dvärgkrasse och indiankrasse från Sydamerika (Peru)
fordrar likartad be hand ling och båda förordas som fleråriga orangeriväxter, som övervintrar
vid ungefär fem graders värme och kan förökas med sticklingar. Dvärgkrasse är svår att få
tag på i dag, medan indiankrasse enbart förökas med frö och odlas som ettårig uteväxt.
Den dör av höstens första frostknäpp. Den svenske botanisten Bengt Sparre (1918–1986)
(Opera Botanica, 1991) menar att indiankrasse är en hybrid med dvärgkrasse som den ena
föräldraarten. (Curtis’s botanical magazine, T. 98, 1789)
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