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Sammanfattande resultat
Ett seminarium med temat Kultur- och trädgårdsväxternas historia under och på mark, i
herbarier och arkiv hölls i Uppsala 12- 14 september 2012. Detta seminarium var det tredj e
i ordningen arrangerat av nätverket NT AA- Nordiskt Nätverk for Trädgårdens Arkeologi och
Arkeobotanik - Nordie Nerworkfor the Archaeology and Archaeobotany ofGardening. I
semi nariet deltog ett 40-tal personer (se nedan). För detta sem inarium hade medel bevilj ats
från Riksantikvarieämbetet.
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. Bakgrund, syfte och mål med NTAA
Nordiskt Nätverkfor Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik - Nordie Networkfor the
Archaeology and Archaeobotany ofGardening bildades på Sveriges lantbruksuniversitet,
Alnarp 2010.

Syftet med nätverket är att sammanföra forskare från olika ämnesområden för
att tvärvetenskapligt diskutera växternas och trädgårdsodlingens histori a, arkeologi och
arkeobotanik.
Seminariernas syfte är att samla och dela kunskap och forskningsresultat. Som ett led i detta
ombads alla deltagare att bidra till en gemensam litteraturlista med egna titlar som berör
seminariets tema. Listan återfi nns i sin helhet på det nu etablerade forskarnätverkets Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (Nordic Network for the
Archaeology and Archaebotany of Gardening) (N TAA).
Hemsida: http://www.archaeogarden se/NT AA.html.
Målet med NT AA och de seminarier som arrangeras av NT AA är att sprida och höja
kompetensen inom forskningsområdet trädgårdens och trädgårdsodlingens historia, arkeologi
och arkeobotanik.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Forskningsområdet växternas och trädgårdsodlingens historia, arkeologi och arkeobotanik är
sant tvärvetenskapligt och kräver samverkan av många olika discipliner fö r att nå goda
resultat. Deltagama i nätverket NTAA kommer från vitt skilda fålt, bl.a. arkeologi,
arkeobotanik, kvartärgeologi, paleoekologi, landskapsarkitektur, trädgårds- och
landskapshistoria samt språkvetenskap. I dag, våren 20 13, har nätverket ca 60 aktiva
medlemmar.
Alla föredrag på de tre seminarierna behandlade växter och odling ur någon aspekt, från tiden
då de första människorna invandrade till Skandinavien efter istiden, viajärnålderns
byggnadsnära intensiva odlingar och stormaktstidens parker, till 1800- och 1900-talets
odli ngar.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Det första seminariet hade titeln A rkeologins källor till trädgårdarnas oclt kulturlandskapets
historia: växterna och arrangerades den 3-4mars 2010 på SLU, Alnarp. En kort rapport
publicerades med titeln Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna:
källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia LTJ-fakultetens
faktablad 2010: 19 (http://pub.epsilon.slu.se/500411/andreasson e al l 00813.pd.t). Vid detta
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tillfålle bildades nätverket NT AA. Seminariet arrangerades av Anna Andreasson, Inger
Larsson, Kjell Lundquist och Boel Persson.
Program i valda delar innefattande de hållna fOredragen:
Onsdag 3 mars
Kjell Lundquist - VarflJr lir vi /tär?
Jens Heimdahl - Spdr av trlidgårdsväxter oclt odlingsjord
Karin Viklund-Om NAG oclt Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå Universitet
Mats Regneli - Gårtlenlinlllignatlen, byggnadsn/Jra odling & potentialen i nya analysmetoder
Torsdag 4 mars
Karin Lindeblad - Den odlade staden -ett annat perspektiv pli stadslivet.
Maria Petersson - Odlingsllimnilrgar- ett arkeologiskt m etodutvecklingsprojekt.
(Annika Nordström) - Trlidgdrdsarkeologi i staden - kv. Lyckan, Norrköping.
Katarina Frost- KulturviJ.xter vid Kalvstorp - metoder oclr resultat.
Inga-Hl in Valdimarsd6ttir- Medeltida klostergrunder p å Island - vegetation oclr flora
Peter Ham bro Mikkelsen - A rkteologiske plantelevtr
Lena Löfgren-Uppsäll - A rkeologiska undersökningar oclr markdokumentationer i historiska parker oclr
tradgårdar ur ett statligt flJrvaltarperspektiv
Anna Andreasson - Trlidgdrdsarkeologi- park oclr trlidgcirdfr/in historisk tid, oclr splir av inlrlignad
byggnadsnära odling från romersk }lirnålder i Hyllie, Skdne.

Det andra seminariet hölls den 8-9 juni 2011 i Norrköping på Norrköpings stadsmuseum på
temat: Kålgårdar och köksträdgårdar. Seminariet arrangerades av Karin Lindeblad, Maria
Petersson, Annika Nordström och Anna Andreasson.
Program i valda delar innefattande de hållna föredragen:
Onsdag 8 juni
Elisabeth Gräslund Berg: Köksväxtodling ur ett genusperspektiv
Per Arvid Åsen : Reliktväxter - ett nordiskt perspektiv på .fynd ovan mark
Maria Petersson : Vedartsanalys som trädgårdsarkeologisk metod
J ens Heimdahl: Medicina/odling på stadsgårdar
Karin Hallgren : Landsbygdens kålgårdar i kartorna
Pia Nilsson: Humleodling under stormaktstiden
Hå kan Thoren: Georadar i trädgårdssammanhang (preliminärt)
Torsdag 9 juni
Annika Nordström: Kålgårdarnas materiella spår
Agneta Åsgrim: l önköpings kålgårdar - med anledning av bok
Anna Andreasson och C laes Pettersson: Baron Posses park vid Rosenlund
Karin Lindeblad : Norrköping - staden och kålgårdarna
Kristina Jonsson: Kvarteret Spinnrocken- en arkeologisk undersökning av kålgårdar
Fältbesök vid den pågående undersökningen i kvarteret Spinnrocken, därefter hemfärd

Det tredje seminariet med temat Kultur- och trädgårdsväxternas historia under och på
mark, i herbarier och arkiv hölls i Uppsala 12- 14 september 2012. För detta seminarium
hade medel beviljats från Riksantikvarieämbetet.
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Fullständigt program:
Onsdag 12 september
18.00
Samling i Linneträdgården (Svartbäcksgatan 27) och inledande kvällsprogram med
visning av trädgård och museum. Linneträdgården är en rekonstruktion av Linnes botaniska trädgård som den
såg ut på 1700-talet.
ca 18.00-18.30 museet(Eva Björn)
ca 18.45-19.45 trädgården (Jesper Kårehed)
ca 20.00
Välkomstdrink och mingel på Pub 19 (Svartbäcksgatan 19). Efter finnsfor den som vill även
möjlighet att äta middag (självkostnadspris).
Torsdag 13 september
Plats: Upplandsmuseets hörsal, S:t Eriks torg JO, Uppsala.
08:30
Samling och registrering i Upplandsmuseets hörsal.
09:00
Vätkommen och praktikaliteter. Museichef Ben t Syse hälsar välkommen.
lngvild 0ye - Odling i den medeltida staden före och efter klosteretableringama: arkeologiska
09:05
och historiska källor.
Jens Heimdabl- Makrofossil: möjligheter, begränsningar och nya fynd.
09:45
10:25
Fika och m inge/.
10:40
Sabin e Karg - Diversity of garden plants in Southem Seandinavia from the Iron Age to Ear1y
Modern Times based on archaeobotanical evidence.
Il :20
Per Lagerås - Pollen: möjligheter och begränsningar ur trädgårdsodlingsperspektiv.
Lunch på egen bekostnad.
12:00
13:30
Inger Larsson och Per Arvid Åsen- Medeltida klostergrunder på Island: vegetation och flora,
kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn: rapport från tvärvetenskapligt projekt.
14:10
Tino Hjorth Bjerregaard - Reliktväxtinventeringar och skötselplaner på Bomholm
14:40
Anna Jakobsson- Tomarpsprojektet: rapport från ett tvärveteskapligt trädgårdshistoriskt projekt (georadar, historiskt källmaterial m.m.)
15:10
Fika och mingel
15:30
Karin Persson -DNA och molekylära markörer- vad kan nu levande växter säga om sin
historia?
Karin Hallgren - Trädgårdsväxter i arkiven (bondedagböcker, frågelistmaterial,
16:00
lantmäterikartor, hushållningslitteratur mm).
16:30
Erik Persson - NordGens reliktväxtsatsning
Katarina Wedelsbäck Blad h - Osebergsskeppet och pepparroten som inte fanns.
16:45
Inger Larsson och Anna Andreasson - Växthistoria: skrönor och belägg
17:00
Diskussion och rundabordssamtal med trädgårdsarkeologi i fokus.
17:15-18:00
19:30
Gemensam middag på Trattoria Commedia (Skolgatan 31).
Fredag 14 september
Förmiddag: Herbarier & bokverk - fler källor till trädgårdarnas och växternas historia.
Under förmiddagen kommer vi att dela upp oss i två grupper. Grupp l börjar på Evolutionsmuseet och avslutar
på Carolina, grupp 2 gör tvärt om. Antalet deltagare är begränsat: detta innebär att deltagare som anmält sig fOre
20 augusti automatiskt har en plats om de vill fO lja med, medan de som anmält sig senare tyvärr bara kan följa
med om det blir platser lediga.
09:00

10.15

På Evolutionsmuseet Botanik (Norbyvägen 16) visar Svengunnar Ryman Joachim Bursers
unika herbarium Hortus siccus från tidigt 1600-tal samt andra hortikulturellt och historiskt
intressanta samlingar.
På Carolina Rediviva (huvudentren: Dag Hammarskjölds väg l) får vi möjlighet att se unika
verk som Rudbecks Blombok och Bauhins Pinax, och lyssna till Krister Östlund som berättar
lite mer om dem, deras betydelse i botanikens historia etc.

Eftermiddag: Exkursion till arkeologisk utgrävning, Gamla Uppsala.
11.00
En buss hämtar upp oss vid Carolinas södra gavel (Thunbergsvägen).
1/.30
Gemensam lunch på Odinsborg, A·rnavägen 4, Uppsala.
12.30
Gamla Uppsala:
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13.00

-direkt efter lunch kort promenad upp till kungshögarna
Visning av museet i Gamla Uppsala
Introduktion till det arkeologiska projektet i museets hörsal (arkeolog Lena Beronius,
arkeobotaniker Anneli Ekblom, kulturgeograf Karin Hallgren).
Promenad ut fbr att se grävningarna (fliltansvariga berättar om ett par delytor)

15.30

Bussen avgår mot Uppsala.

16:00

Ater i Uppsala. Bussen lämnar av oss vid Hotell Uppsala!järnvägsstationen.

Deltagare NTAA-seminarium i Uppsala 2012 (alla har inte deltagit i allt)
Agneta Åsgrim, Jönköpings läns museum agneta.asgrim@jkpglm.se
Aja Guldåker, Kulturen i Lund aja.guldaker@kulturen.com
Alexandra Holmgren, Calendula, Uppsala alexandra.holmgren@gmail.com
Andre Strömkvist, Stockholm andre@andrestromqvist.se
Anja Rautenberg, Länsstyrelsen i Uppsala län anja.rautenberg@lansstyrelsen.se
Anna Andn!asson, ArchaeoGarden, Malmö anna@archaeogarden.se
Anna Jakobsson, Sveriges lantbruksuniversitet anna.jakobsson@slu.se
Anna-Gretha Eriksson, Riksantikvarieämbetet anna-gretha.eriksson@raa.se
Anneli Ekblom, Uppsala Universitet anneli.ekblom@arkeologi.uu.se
Carolina Andersson, Rikantikvarieämbetet carolina.andersson@raa.se
Elisabeth Gräslund Berg, Stockholms universitet Elisabeth.g_ berg@humangeo.su.se
Erik Persson, NordGen, Alnarp erik.persson@nordgen.org
Eva Björn, Linnemuseet, Uppsala universitet eva.bjom@ linnaeus.uu.se
Gustaf Klarin, SR
Hanne Haas, Länsstyrelsen i Skåne län hanne.haas@yahoo.se
Inger Emstsson, Göteborg inger.emstsson@gmail.com
Inger Larsson, Stockholms universitet inger.larsson@ nordiska.su.se
Ingrid Dyhlen-Täckman, Stockholms stadsmuseum ingrid.dyhlen@stockholm.se
lngvild 0ye, Universitetet i Bergen ingvild.oye@ahkr .uib.no
Jan Kockum, Lunds universitet jan.kockum@ark.lu.se
Jens Heimdahl, Riksantikvarieämbetet jens.heimdahl@raa.se
Jesper Kårehed, Uppsala linneanska trädgårdar, UU jesper.karehed@botan.uu.se
Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet joakim.kjellberg@ upplandsmuseet.se

Jonas Nordin, Statens historiska museer jonas.nordin@historiska.se
Karin Hallgren, Sveriges lantbruksuniversitet karin.hallgren@slu.se
Karin Persson, Sveriges lantbruksuniversitet karin.persson@slu.se
Karin Viklund, Umeå universitet kar in. viklund@arke.umu.se
Katarina Andreasen, Uppsala universitet katarina.andreasen@ebc.uu.se
Katarina Wedelsbäck Bladh, Sveriges lantbruksuniv. katarina.wedelsback.bladh@slu.se
Lena Beronius, Riksantikvarieämbetet lena.beronius@raa.se
Lena Löfgren Uppsäll, Statens fastighetsverk lena.lofgren-uppsaell@sfv.se
Magnus Elfwendahl, Uppsala kommun magnus.elfwendahl@uppsala.se
Maria Flinck, Stockholm maria.ninck@bredband.net
Pia Nilsson, Riksantikvarieämbetet pia.nilsson@raa.se
Per Lagerås, Riksantikvarieämbetet per.lageras@raa.se
Per Arvid Åsen, Agder naturmuseum & botaniske hage per.asen@kristiansand.kommune.no
Sabine Karg, Köpenhamn sabine.karg.dk@gmail.com
Svengunnar Ryman, Evolutionsmuseet, Uppsala univ. svengunnar.ryman@em.uu.se
Tino Hjorth Bjerregaard, Naturstyre Isen, Bomholm jemurt2@gmail.com
Ulla de Verdier, Sveriges radio ulla.deverdier@sverigesradio.se
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Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av
tidigare forskning inom området
På seminarierna har framstående svenska, danska, norska och finländska forskare framträtt,
delgivit varandra de senaste forskningsrönen och inbjudit till di skussion. Många nya frågor
har väckts och nya resultat har framkommit. Intresset för forskningsområdet har lyfts fram
och stimulerats. NTAAs konferensspråk har hittills varit svenska, danska och norska vilket är
ett medvetet val väl i överensstämmelse med nätverkets syfte. Det är viktigt att alla kan delta i
diskussionerna på lika villkor utan språkliga hinder. Nu planeras ett internationellt
seminarium med inbjudna gäster där engelska blir konferensspråk

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Merparten av nätverkets medlemmar är antingen själva lärare på universitet och högskolor
med anknytning till forskningsområdet eller direkt anställda av myndigheter eller egna
företagare med inriktning på kulturarvsarbete.

. Resultatspridning-nuläge och framtidsläge
Publicering av föredragen
Under fredagens sista pass på seminariet i Uppsala diskuterades kommande verksamheter.
Det konstaterades att detta seminarium var det tredje sedan nätverket bildades 20 l O.
Nätverkets medlemmar enades om att foredragen från dessa tre seminarier skulle publiceras
och beslöt att samtliga föredragshållare skulle inbjudas att delta. En arbetsgrupp utsågs for att
redigera skriften:
Anna Andreasson, Archaeogarden

Anna Jakobsson, SLU

Elisabeth Gräslund Berg, SU
Jens Heimdahl, RAÄ

Inger Larsson, SU
Erik Persson, NordGen

Skriften blir den forsta i sitt slag som samlande diskuterar kultur- och trädgårdsväxternas
historia med utgångspunkt i samtliga till buds stående källor, skriftliga, arkeobotaniska,
arkeologiska och botaniska samt de olika metodernas användbarhet och problemställningar.
Det är närverkets förhoppning att skriften skall kunna användas i framtida utbildning inom
fo rskningsområdet.
Skriften är preliminärt antagen för publicering i rapportserien Landskap trädgårdjordbruk
Fakulteten for landskapsplanering, trädgårds- och j ordbruksvetenskap, SLU, Alnarp.

Titel och preliminärt innehåll:
Källor till trädgårdsodlingens historia: tre tvärvetenskapliga seminarier 2010-2012 arrangerade av
Nordiskt Nätverk for Trädgårdens Arkeologi oclt Arkeobotanik (NTAA)
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S ources to the history ofgardening: three interdisciplinary seminars 2010-2012 arranged by the
N ordie Network for the A rchaeology and Archaeobotany of Gardening (NTAA)

Innehåll
Anna Andreasson och Jens Heimdahl: Begreppet trädgård- vad menar vi. Forskningshistorik
Anna Andreasson och Torbjörn Tyler: K ultur- och trädgårdsväxter i herbarier, bibliotek och arkiv- källor till
introduktions- och odlingshistoria i Norden.
Jesper Kårehed: De Flora Hortus Linnaeanus - om Linneträdgårdens flora
Inger Larsson: Syster Botilda i Vårfruberga k loster och broder Johan Petersson i Vadstena kloster - fakta eller
fiktion?
Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjånsd6ttir,: Isländska klostergrunder - några tankar kring ett
tvärvetenskapligt projekt.
Terttu Lempiäinen: Notes on the history of gardeninglhorticulture in Finland, documents, linguistic and
archaeobotanical sources.

Arkeologi
lngvild 0ye: Dyrkning i norske middelalderbyer- tver faglig belyst.
Karin Lindeb lad & Annika Nordström: Trädgårdsarkeologi i medeltida och tidigmoderna städer.
Ingeborg Mellgren-Mathiesen: Carsten Ankers hage ved Eidsvoll Verk - Hagearkeologisk unders0kelse i
forbindelse med restaurering og istandsetting av Eidsvollsbygningen mot grunnlovsjubileet i 2014.
C laes Pettersson, Anna Andreasson och Lars Winroth: Baron Posses park vid Rosen lund.
Anna Jakobsson & Boet Persson: Tomarpsprojektet: rapport från ett tvärveteskap ligt trädgårdshistoriskt proj ekt
(georadar, historiskt källmaterial m.m.).

Reliktväxter
Per Arvid Åsen: Mulige reliktvekster fra norske middelalderklostre.
Erik Persson: What's in a name?
Erik Persson, Lena Anseho & Svein 0 j vind Solberg: Cultura l relict plants in the Nordie area
Tino Hjorth Bjerregaard: Registrering og bevaring af Levende fortidsminder på Bornholm.

Kålgå rda r
Agneta Åsgrim Berlin: Kålgårdarna- lönköpingsbomas köksträdgårdar
Inger Larsson: Medeltida kålgårdar- Skriftliga belägg.

Arkeobotanik
Karin Viklund: Arkeobotanik och trädgårdshistoria.
Sabine Karg: Evidence o f garden plants in Southern Seandinavia from the Iron Age to Earl y Modern T imes
based on archaeological plant records.
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Jens Heimdahl: När grönskans prakt till mull och stoft förtvinat- forna tiders trädgårdar i Sverige studerade
genom kvartärgeologi och arkeobotanik 1999-201 2.
Jens Heimdahl: Arkeobotaniska spår av medicinalväxtodling och örtmedicinsk praktik i Sverige l 000- 1700.
Jens Heimdahl: Arkeobotaniska spår efter svensk tobaksodling 1560-1775
Kartor som källmaterial
Pia Nilsson: Köksväxtodling under 1600-talet- självklarhet eller sällsynthet? En diskussion med utgångspunkt
från de äldre geometriska kartorna (cirka 1630-1650)
Pia Nilsson: Agrar specialisering i krigets skugga - en diskussion om humleodlingens roll under första hälften av
1600-talet.
DNA och pollenanalys
Karin Persson & Katarina Wedelsbäck Bladh: DNA och molekylära markörer - Vad kan växter berätta om s in
historia? Kanske hör även detta till arkeobotanik?
Lene Synneve Halvorsen: Pollenanalyse som metode i hagearkeologiske unders0kelser. (flyttförslag)

7-1 Ojuni 2013 kommer ett seminarium att äga rum på Bornholm på Hammershus. l och med
att Rammershus fåstning skall restaureras har medel avsatts för kartläggning av
Hammershusklippans flora och upprättande av skötselplaner för densamma. Projektet
presenteras för nätverksdeltagama på seminariet och erfarenheter kan utbytas. Detta är ett gott
exempel på utbyte av erfarenheter och resultat inom forskningsområdet.
http://vvww.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Bornholm/Hammershus/Projekt
Hammershusklippens flora!
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