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Inledning

Denna rapport utgör en dokumentation av det första seminarium som hölls den 3 maj 2004 inom
ramen för projekt Nydala klosterträdgård. Initiativet togs av undertecknad som tillsammans med Ann-
Marie Nordman, arkeolog på Jönköpings Läns Museum, arrangerade seminariet som en inledning
till de trädgårdsarkeologiska grävningarna vid Nydala kloster våren 2004. Syftet var att ge en
inledande bakgrundskunskap om Nydala kloster samt öppna upp för diskussioner om trädgårdsar-
keologiska metoder inför vårens provgropsgrävningar. Seminariet blev det första i en serie för att
behandla frågor kring historiska kloster- och trädgårdsanläggningar samt trädgårdsarkeologiska
metoder och rekonstruktionsfrågor.

Både den trädgårdsarkeologiska utgrävningen och det inledande seminariet ingick i projekt Nydala
klosterträdgård, ett projekt som initierades sommaren 2002. Efter diskussioner och förstudie fick
projektet en formell start i januari 2004 efter att kommunstyrelsen i Värnamo beslutat att ställa sig
positiv till projektet. Kulturförvaltningen samt Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Värnamo gav
därefter den första ekonomiska grundplåten för att möjliggöra den första trädgårdsarkeologiska
utgrävningen på Nydala. Projekt Nydala klosterträdgård syftar till att skapa förutsättningar för att på
sikt kunna bygga upp en mindre trädgård av medeltida snitt i anslutning till klosterruinen på Nydala.
Idag vet man ingenting om trädgårdsodlingen vid Nydala kloster under medeltiden. Sökandet efter
information innebär därför att man måste ta hjälp av många olika discipliner, öppna upp för samtal
på flera nivåer och tillåta diskussioner för flera olika tolkningsmöjligheter. För att satsningen även
ska kunna bli långsiktig läggs mycket arbete på att förankra projektet på en lokal nivå. Projektet
arbetar för ett brett deltagande inte bara bland fackfolk utan även hos en intresserad allmänhet och
uppmuntrar engagemang bland barn och ungdomar genom att visa upp Nydala kloster som en del
av deras arv och kulturhistoria.

Seminarierapporten bygger dels på föredragshållarnas eget textmaterial och dels på ljudupptagningar
som gjordes under delar av dagen. Sammanställning av rapporten har utförts av Jonas Haas,
byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum. Förhoppningen är att denna seminarierapport ska
fungera som minnesdokumentation för seminariedeltagarna samt som innehållsrik sammanfattning
för de som inte hade möjlighet att delta. Framtagandet av denna rapport har möjliggjorts tack vare
generöst bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa. Samtliga seminarierapporter finns tillgängliga att ladda
ner kostnadsfritt på projektets hemsida www.nydalaklostertradgard.se.

Jönköping den 7 september 2006

Hanne Romanus
Projektledare Nydala klosterträdgård
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Projekt Nydala klosterträdgård – från idé till verklighet
Hanne Romanus

Hanne Romanus är landskapsarkitekt och arbetar på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Värnamo. Hon är även
projektledare för Nydala klosterträdgård, och inledde seminariet med en presentation av projektet.

Hur det började
Välkommen till Nydala och till detta första
seminarium inom ramen för projekt Nydala
klosterträdgård. Men varför är vi här idag?
Det hela började med en förfrågan våren
2002 från Nydala byalag som arrenderar och
med ideella krafter sköter det som idag kallas
klosterträdgården. Vid slutet av 90-talet hade
man i detta område strax väster om kyrkan
anlagt en mindre rabatt med kryddväxter och
rosor, en grusad sittplats samt planterat en
grupp med äppelträd av äldre sorter. Merpar-
ten av trädgården hade dock fått ligga kvar
som klippt gräsmatta för att man på platsen
ska kunna hålla det årliga krönikespelet.
Fanns det möjlighet att med dessa förutsätt-
ningar utveckla trädgården och kanske göra
den mer medeltida? Lycklig över chansen att
kanske kunna konkretisera mina tidigare
studier om medeltida trädgårdar började jag
skissa och leta efter dokumentation som inte
skulle innebära allt för mycket arbete att sätta
sig in i. Utifrån mer generella resonemang om
den medeltida klosterträdgården gjorde jag ett
konkret förslag till en trädgård i medeltida stil.
Våren 2002 lämnades det över till byalaget
samt till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Länsstyrelsen måste i slutändan godkänna alla
ingrepp inom fornlämningsområdet runt
Nydala kyrka.

Vägval
Mina erfarenheter av hur man hanterar
historiska anläggningar i olika sammanhang
gjorde mig osäker på om det trots allt var rätt
väg att gå. Jag började därför ringa runt och
kontakta personer som arbetat med historiska
trädgårdsanläggningar och som förhopp-
ningsvis kunde fungera som ett bollplank för
mina funderingar. Vändpunkten kom när jag
kom i kontakt med Maria Flink, trädgårdsan-
tikvarie i Stockholm. Hennes slutsats var att
kunde vi inte göra en trädgårdsarkeologisk

utgrävning skulle vi inte göra något överhu-
vudtaget på just denna autentiska plats. Detta
var hårt att höra med tanke på att jag visste att
det inte fanns några som helst ekonomiska
förutsättningar för något sådant. Samtidigt
hade jag allt mer börjat inse det unika i ett
sådant företag. Hittills har det aldrig gjorts
någon trädgårdsarkeologisk utgrävning i
Sverige med avseende på medeltida träd-
gårdsodling, eller på medeltida klosterodling
för den delen. Idén lockade allt mer, men
fanns det möjlighet att skapa förutsättningar
för att kunna genomföra en träd-
gårdsarkeologisk utgrävning vid Nydala
kloster? Jag fortsatte att ringa runt och efter
många intressanta telefonsamtal och upp-
muntrande idéer så bestämde jag mig för att
samla ihop de som skulle kunna tänkas vara
direkt berörda till en första träff för att
presentera en projektidé.

Ett projekt växer fram
Hösten 2002 hölls det första mötet med
representanter från Länsstyrelsen, Jönköpings
Läns Museum, Nydala församling, Nydala
byalag, Nydala hembygdsförening samt
Kulturförvaltningen i Värnamo kommun.
Projektidén som presenterades byggde på att
försöka få till en trädgårdsarkeologisk utgräv-
ning på Nydala innan man fortsatte att
diskutera konkreta trädgårdsplaner. Samtliga
var mycket intresserade av idén men man
kom också överens om att det var av stor vikt
av att ta ett steg i taget. Ingen hade tidigare
erfarenhet av något liknande projekt och även
om vi alla trodde på idén så skulle varje beslut
kräva ett ordentligt underlag. Ett första steg
skulle därför vara att försöka få genomfört en
förstudie för att mer systematiskt få ett grepp
om förutsättningarna och tydliggöra syften
och mål. Våren 2003 genomfördes förstudien
som ett samverkansprojekt mellan Kulturför-
valtningen och Miljö- och stadsbyggnads-
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kontoret i Värnamo. Arbetsgruppen kom att
ha samma sammansättning som vid det första
presentationsmötet. Min egen roll blev som
samordnare för förstudiearbetet. Samma höst
lades en förstudierapport fram. Den låg som
underlag till Kommunstyrelsens beslut att
ställa sig positiv till projektidén.

Första konkreta steget
Projektet kunde definitivt påbörjas i januari
2004 då Miljö- och stadsbyggnadskontoret
och Kulturförvaltningen beslutade att till-
sammans lägga 40 000:- till den första prov-
gropsgrävning som kommer att genomföras
om lite drygt en månad. Tidigare bidrag från
Länsstyrelsen har gjort det möjligt att lägga
upp en hemsida för projektet. Hemsidan
lanserades 1 maj 2004. Efter att provgrops-
grävningen har genomförts kommer en
projektbeskrivning att sättas samman. Den
ska avrapportera projektets första etapp samt
visa hur projektets fortsatta arbete och
inriktning ska kunna se ut. Projektbeskriv-

ningen kommer fungera som beslutsunderlag
om huruvida projektet ska fortsätta eller inte.

Projektets grund
Projektet berör fem olika utvecklingsfrågor:

1. Landsbygdsutveckling och god bebyggd
miljö

2. Stärka Nydalas identitet
3. Utveckla ett av Värnamo kommuns

riksintressen
4. Levandegöra Nydala som kulturhistorisk

plats
5. Forskning och pedagogisk utveckling

För att detta ska kunna göras på ett långsiktigt
hållbart sett är det mycket viktigt att arbetet
genomförs som ett samarbetsprojekt mellan
kommunen, länsstyrelsen, länsmuseet och de
ideella föreningarna i Nydala.

Nydala klosterkyrka, med portkapell och rest av klostermuren. Foto: Hanne Romanus.
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Projektet är tänkt att ha fyra huvuduppgifter:

1. Administration och organisation:
Projektet ska fungera som paraplyor-
ganisation för ett flertal underprojekt med
inriktning på medeltida företeelser som
kan knytas till Nydala kloster. Projekt-
gruppen ska fungera som idéspruta och
stöd för mindre projekt framförallt inrik-
tat mot barn- och ungdomsverksamhet,
samt för verksamhet inom ideella organi-
sationer och föreningar. Målsättningen är
att ta fram förutsättningar för att sats-
ningarna ska få en hållbar och långsiktigt
positiv effekt på kulturarbetet och turist-
näringen.

2. Information: Inom projektet tas verktyg
och förutsättningar fram för informa-
tionsspridning. Ett av dessa huvudverktyg
blir en hemsida.

3. Arkeologi: Förutsättningar tas fram för en
trädgårdsarkeologisk utgrävning. I anslut-
ning till den möjliggörs diskussioner om
kulturarvsanvändning och hur man kan ta
tillvara och pedagogiskt presentera en hi-
storisk anläggning på olika sätt.

4. Medeltida trädgård: Efter den arkeo-
logiska insatsen och utvärderingen anläggs
en medeltida trädgård i anslutning till Ny-
dala kyrka. Hur den kommer att se ut be-
ror bl a på de slutsatser som grävningen
kan ge.

Slutligen är förhoppningen att projektarbetet i
sig ska kunna inspirera och fungera som ett
gott exempel på hur man kan arbeta gräns-
överskridande: mellan lokala aktörer, kom-

mun och statliga instanser. Mellan fackfolk
och intresserad allmänhet, mellan unga och
gamla. På alla nivåer ska det finnas någonting
att hämta och en möjlighet att tillföra någon-
ting. Viktiga verktyg för att detta ska bli
verklighet i praktiken är en tydlig projekt-
struktur med stor vikt på öppenhet, en
konsekvent dokumentation och tydliga
etappbeslut.

Seminariets roll
Detta första seminarium har flera uppgifter.
Dels att presentera Nydala som historisk plats
och dels ge inspiration och öppna upp för
viktiga diskussioner inför det fortsatta
projektarbetet. Med detta som bakgrund kan
förväntningarna från projektarbetsgruppen på
seminariet sammanfattas på följande sätt:

• Skapa intresse!
• Ge deltagarna en inblick i några av de

forskningsområden som man behöver ta
hjälp av för att få en bild av Nydala klos-
ter och dess trädgårdsodlingar under me-
deltiden.

• Väcka frågor som deltagarna kan ta med
sig hem för vidare diskussion.

• Bygga nätverk.
• Få idéer för det fortsatta arbetet med

Nydala.
• Uppmärksamma fallgropar som kan

uppstå i projektet.
• Diskutera inriktningen för uppföljnings-

seminarier.

Än en gång varmt välkomna!

Hanne Romanus
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Rekonstruktionen av Tycho Brahes trädgård
Kjell Lundquist

Kjell Lundquist, landskapsarkitekt och agronomie doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, berättade om
sina erfarenheter från rekonstruktionen av Tycho Braheträdgården på Ven. Följande artikel är ett särtryck ur
Lundquist, K., ”Rekonstruktionen av Tycho Brahes renässansträdgård på Ven”, Svenska Linnésällskapets
årsskrift 2002-2003, s. 100-112, återgiven med tillstånd från Svenska Linnésällskapet. Det finns även en engelsk
version, Lundquist, K., 2005 ”Reconstruction of the planting in Uraniborg, Tycho Brahe’s (1546-1601) Renais-
sance garden on the island of Ven”, Garden History, Vol. 32, Nr 2 (2004), s. 152-166.

Ön Ven i Öresund, mellan Skåne och Själ-
land, har under innevarande år besökts av i
runda tal 150 000 personer. Cirka 25 procent
av dessa, 36-37 000, har besökt Tycho
Braheminnena Uraniborg och Stjärneborg på
öns höjdpunkt och mitt, och också betalat
entré för ett besök i den partiellt rekonstrue-
rade renässansträdgården. Uraniborg är ett
besöksmål av rang. Förutom den astronomis-
ka och biografiska bakgrunden, med bidrag
till formandet av vår moderna världsbild,
utgör trädgården och växterna i denna det
huvudsakliga och åtminstone fysiskt mest
påtagliga besöksmålet.l Men, vad är det
egentligen för en trädgård som besökarna får
se innanför de resta jordvallarna på den norra
sidan av landsvägen?

De möter en del av den store danske ast-
ronomen Tycho Brahes (1546-1601) rekon-
struerade trädgård, närmare bestämt en kvartil
av den ursprungligt kvadratiska anläggningen.
En örtagård inom ett trästaket med infatt-
ningshäckar av buxbom och en fruktträdgård
med ett centralt beläget lusthus, begränsad av
jordvallar med stenskoning och halvcirkel-
formade bastioner. Det italienskt renässans-
inspirerade slottet, korresponderande mot
Andrea Palladios (1508-1580) Villa Rotunda i
Vicenza, i rött tegel och i flera våningar, får de
däremot inte se, blott dess grundformer på
marken markerade av en klippt oxelhäck.
Hade vissa ivrare fått som del velat skulle
även en replik av denna tillfälliga gäst på den
svenska slätten, eller en metallkonstruktion
för att åtminstone markera den tredje dimen-
sionen, på nytt ha brutit horisontlinjen på ön.
Den skulle än tydligare ha skvallrat om att det
hållits möten mellan himmel och jord på just
denna plats, sådana som man bör lyssna till.

Ty så har hela Uraniborg karakteriserats, som
"en kosmisk projektion på jorden av him-
melska lagbundenheter". Geometrin och dess
former sågs vid tiden, och så också av Tycho
och hans främste lärjunge Johannes Kepler,
såsom en länk mellan det gudomliga och det
mänskliga.2

Men frågan kvarstår, vad är det egent-
ligen besökaren möter idag på platsen för den
renässansgenialiske adelsmannen Tycho
Brahes tjugoåriga astronomiska, alkemiska,
matematiska och meteorologiska multiartiste-
ri? Ett arrangemang av krydd- och läkeväxter,
rosor och prydnadsväxter i balanserade geo-
metriska former och en lund av bärande träd,
med en dominans av nordeuropeiska äppel-
sorter från 1500-talet närmast vallarna. Men,

Uraniborg 1586, från Civitates orbis terrarum, Georg
Braunius och Frans Hogenberg, Köln.
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hur vet vi att det såg ut just så här? Vad har vi
för belägg? Varför är inte bäddarna satta med
träplank, fruktträden lika många som i Tychos
avbildningar och alla 1590-talets intro-
ducerade trädgårdsväxter och brukade 'vilda'
växter representerade?

Alla dessa frågor är mer än berättigade,
och de blir än fler om vi koncentrerar oss på
urvalet av växter i den rekonstruerade
trädgården. Varför buxbom, men inte pil eller
vinbär? Varför ålandsrot men inte pestskråp?
Varför hyacint men inte kejsarkrona eller
tulpan? Den partiella rekonstruktionen av
trädgården till Tycho Brahes Uraniborg aktu-
aliserar i ett slag alla trädgårdsrestaurerings-
konstens dilemman. Vad är det egentligen
besökaren möter på Uraniborg och vad är det
som de ansvariga under rekonstruktionens
gång har velat visa? En jättelik "planterad
hypotes", en addition av blommande sanno-
likheter, en realiteternas kompromiss.3 En
soppa verkar ha kokts på några 1500-
talsträsnitt. Men kan man verkligen ta betalt
för att bjuda på en sådan?

I år är det redan 11 år sedan den partiellt
rekonstruerade trädgården återinvigdes, den 3
juli 1992, på dagen 400 år efter kronprins
Christians (Christan IV) berömda besök på
ön. Rekonstruktionens förhistoria är lika lång
som spännande, liksom för övrigt hela det
praktiska restaureringsarbetet.4 1985 initiera-
des restaureringen, en arbetsgrupp bildades
1986, arkeologiska undersökningar och
grävningar genomfördes 1988-92. I februari
1991 hölls ett seminarium på Alnarp, "Urani-
borgs renässansträdgård. Renässansens växt-
material", vilket både betjänade professor
Sven-Ingvar Andersson förslags- och ritnings
arbete inför rekonstruktionen, och kom att
ligga till grund för det arbete som har bedri-
vits beträffande växtmaterialet i trädgården
efter återinvigningen.

Seminariets utgångspunkt kan samman-
fattas i frågorna: "Vilka trädgårdsväxter fanns
i 1580-talets Danmark? Vilka arter, och i vilka
arrangemang, kan på goda grunder antas ha
funnits i Uraniborgs trädgård?"5 Frågorna var
aktuella inför och under seminariet och är om
möjligt än mer angelägna idag. De är lätta att
ställa men svåra att besvara. Ja, till och med
svårare ju mer man lär sig om Tycho och

renässanstiden och om samtidens trädgårds-
konst, hortikultur och växtmaterial.

För tio år sedan, 1993, initierades det
samarbetsprojekt mellan Kulturförvaltningen
i Landskrona och Sveriges lantbruksuniver-
sitet i Alnarp, vilket fortfarande pågår, med
det långsiktiga målet att med en 'laborativ
metod' till såväl växtmaterial som planterings-
mönster och former, komma så nära de
ursprungliga uttrycken i trädgården som möj-

Gravyr av Pieter Brueghel d:ä 1570 (överst) och rekonstruktio-
nen av Uraniborgsträdgårdens andra kvartil i ett tidigt skede.
Foto: Kjell Lundquist.
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ligt. Arbetet går framåt, steg för steg, med att
för varje art som preliminärt planterades i
trädgården 1992, liksom ur det möjliga 1580-
90-talssortimentet i Danmark, försöka belägga
och dokumentera en möjlig förekomst på
Ven eller i Danmark. Vidare, och detta må
vara det unika, eftersträvas ett dokumenterat
1500-talsursprung – och helst också en nära-
liggande källa – för de exemplar av respektive
art som nyintroduceras i anläggningen. Pro-
jektet tar tid och får ta tid, långsamheten och
försiktigheten har snarast blivit dygder, men
är förstås också betingat av begränsade
ekonomiska resurser.6

På vad skall man då basera en rekon-
struktion av en 400 år gammal trädgårds-
anläggning, vilken både medvetet raserats och
naturligt eroderats, år efter år, sekel efter
sekel? Hur väcker man en trädgård som
bokstavligen är utplånad, och inte bara
slumrar i sin törnrosasömn, till liv? På vilka
stumma 1500-talsfragment bygger man en
blommande, doftande och levande trädgård,
en sådan som Tycho och hans kvinnor –
'hustrun' Kirsten, systern Sophie Brahe och
hushållerskan Live Larsdotter – kan förmodas
ha planerat, anlagt, skött och nyttjat? Vilka
växter kan tänkas ha funnits i Tycho Brahes
trädgårdar till Uraniborg? Vilka växter fanns
överhuvudtaget introducerade i Danmark vid
den här tidpunkten; vilka sorter av frukt och
bär, och hur odlades de? Frågorna är nästan
oräkneliga.

Det är alltså inte på en stor mängd upp-
gifter och belägg som arbetet med Uraniborgs
trädgårdar har bedrivits. Tvärtom. Det är med
en skriande brist på evidens av vad trädgår-
darna faktiskt har innehållit som alla i projek-
tets olika faser arbetat. Men detta är också det
intressanta. Utblottade på belägg av vad som
verkligen odlades för 425 år sedan i trädgår-
den blir det möjligt att ödmjukt laborera med
sannolikheter; pröva, ifrågasätta, korrigera
och så pröva igen. Målet är förvisso ett
uttryck som önskas ligga verkligheten så nära
som möjligt, men det är vägen dit som gör det
arbetet såväl meningsfullt, som vetenskapligt
och konstnärligt. I så måtto korresponderar
det väl till Tychos egen hållning på den
berömda inskriften till det halvt underjordiska
näraliggande observatoriet Stjärneborg: Nec
fasces, nec opes, sola artis sceptra perennant (Varken

makt eller rikedom, endast konstens och
vetenskapens välde består).7 Rekonstruktio-
nen av delar av Uraniborgs trädgård kan
liknas vid att koka soppa på några träsnitt.
Men även det är som vi skall finna en konst.
Ingredienserna är inte godtyckligt valda.

Uraniborg blev en av de första svenska
trädgårdsanläggningar som grävdes ut inför
en restaurering.8 Stora förhoppningar fästes
också till denna. Arkeologin hjälpte till med
vallar och yttre begränsningslinjer, gångar,
grundstenar, stolphål och brunn. Inga prover
för pollenanalyser, mikrofossilstudier, gips-
avlagringar av rotavtryck eller möjliga relikt-
växtlokaler säkrades dock i detta skede, varför
inte de mer närgångna frågorna beträffande
trädgårdens växtmaterial kunde besvaras.

Vid seminariet på Alnarp (1991) presenterade
professor emeritus, dr phil. Johan Lange vid
Landbohøjskolen i Köpenhamn hur ett
systematiskt närmande till frågeställningarna
kunde göras. Det var ur följande fem katego-
rier av källmaterial (i prioritetsordning) som
växterna till den första planterade hypotesen
borde införas, menade han.9

1. Tycho Brahes (direkta) egna anteck-
ningar och tryckta skrifter
2. Tycho Brahes läkemedelsnamn
3. Reliktväxter på Ven
4. Arkivalier från samtiden, framförallt
växtlistor och trädgårdsbeskrivningar
5. Tryckt samtida litteratur om använda
växter, speciellt läkeböcker

Det skulle här föra alldeles för långt att
redovisa Johan Langes alla rön. Ett exempel
må dock ges ur den första kategorin, ett prov
på hur en planterad hypotes kan växa fram ur
en skriftmening och ett träsnitt. I Tycho
Brahes meteorologiska dagbok skriver han
det året trädgården lades om, den 6 april
1591, att "de første stiklinger sat". På friland
vid den tiden på året kan det bara ha varit
frågan om vedartade sticklingar, eller rotade
tidigare stuckna småplantor, vilket begränsar
urvalet. 1590-talets sortiment begränsar
urvalet ytterligare, till 8-10 olika arter. Frågan
blir vilken funktion dessa sticklingar skulle
kunna ha; till lähägn (Salix alba, Populus nigra),
till prydnadsbuskar eller infattningshäckar
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(Buxus sempervirens, Lavendula angustifolia, Taxus
baccata, Ligustrum vulgare) eller till bärbuskar
(Ribes spp., Vitis vinifera, Sambucus nigra). Eller
var det sticklingar i bädd till vidare kultur?

Ett belägg för att Tycho troligen känt till
buxbom som kantväxt ges i träsnittet över
den stora träkvadranten som stod uppställd i
rådmannen Paul Hainzels trädgård utanför
Kassel i ett av Tychos egna astronomiska
verk. Det visar en låg och klippt infattnings-
häck, åtminstone till förväxling lik buxbom.
Sven-Ingvar Anderssons tolkning blev också
buxbom, och buxbom infattar idag alla
bäddarna i Uraniborgs rekonstruerade kvartil.

Men tänk om Tycho inte menade bux-
bom utan vinbär till produktion för vin och
sylt i fruktträdgårdsdelen, då stämmer ju
ingenting. Då har det aldrig sett ut på Urani-
borg som det gör idag! Alla bäddar var kanske
också upphöjda och satta med grovt ekplank,
så som vi känner dem från Peter Brueghel
den äldres berömda målning och kopparstick
från 1570-talet. Kanske satte Tycho stickling-
ar av pil och poppel för att senare plantera ut
runt sin "fågelbur" på den sydöstra delen av
Ven eller till ett tidigt energiskogsbruk till
bränsle på den vedfattiga ön. Tänk om det
faktiskt handlade om sticklingar till äkta vin i
en nordisk vingård! Vi lär aldrig få veta. Veta
bör vi dock att respektera komplexiteten i
trädgårdsrestaureringskonsten, erkänna be-
hovet av samarbete över disciplingränserna
och att vara ödmjuka inför tolkningsalternati-
ven. Tvärsäkerheten har vi lämnat för länge
sedan. Beträffande hypotesen om buxbom
som kantväxt så har vi valt att både bekräfta
den ytterligare och att ifrågasätta den (se
Anna Jakobssons och Kenneth Lorentzons
respektive artiklar i Svenska Linnésällskapets
årsskrift 2002-2003). Målet är att i alla delar
som rör växtmaterialet förfina den planterade
hypotes som såg dagens ljus i juli 1992,
genom att utesluta eller bekräfta det växtma-
terial som då planterades. För varje accepte-
rad art vill vi härefter också finna en så
tidsautentisk proveniens som möjligt. Genom
fallstudier av de olika arternas ursprung och
introduktion vill vi vinna både en generell
kunskap om det historiska växtmaterialet
under den skandinaviska renässansen, och
finna dessa 1580-90-talsväxter i så autentiska
typer som möjligt.10

1500-talet, inte bara 1300-talet, handlade
mycket om pesten. Johan Langes andra
kategori gäller namnen på läkemedel som
ända tills för några år sedan såldes på danska
apotek. Historierna om Tychos pestelixirer
för kejsar Rudolf II i Prag, till vilken Tycho
reste efter fördrivningen från Ven 1597, är
fascinerande. De lämnade så småningom
farmakopéerna men bevarade sitt anseende i
folkmedicinen. Langes analys av namnen och
läkemedlen har gett oss följande arter: Acorus
calamus, Angelica archangelica, Artemisia absinthi-
um, Cnicus benedictus, Crocus sativus, Gentiana
lutea eller G. purpurea, Inula helenium, Juniperus
communis, Poterium sanguisorba eller Sanguisorba
offjcinalis, Prunella grandiflora, Rheum offjcinale och
Valeriana phu. Alla dessa kommer också att
föras till trädgården.11

Redan 1996 kompletterades den vanliga
fjällkvannen (Angelica archangelica) med den
märgfyllda fjällkvannen (A. archangelica ssp.
maiorum) från Vosse-området i Norge, den
kvannetyp som redan under vikingatiden an-
vändes som grönsak i fjälltrakterna i Nor-
den.12 Ålandsroten (Inula helenium) fördes till
trädgården 1997, från ett bestånd vid Citadel-
let i Landskrona, upptäckt i samband med
muddringen av vallgraven. Den utgör en
möjlig reliktförekomst från det forna karme-
literklostret på platsen. Kattvänderoten (Vale-
riana phu), vilken många botanister och träd-
gårdsodlare känner föga till och med ett
ursprung och namnsättning som försvinner in
i historiens dimmor, fördes till trädgården
1998 från ett bestånd i Köpenhamns botanis-
ka trädgård.13 Introduktionen inom denna
kategori fortsätter, senast med fröplantor av

Sveriges äldsta buxbom, Vrams Gunnarstorp i Skåne från
1630-40. Foto: Stefan Mattson.
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vanlig en (Juniperus communis) från Tychos
födelseplats, Knutstorps gods i Skåne. Likaså
fortsätter utbytet mot mer troliga provenien-
ser.

Johan Langes tredje kategori handlar om
reliktväxterna på Ven. Med reliktväxter
förstås de växter som 'står kvar' på eller i
anslutning till den ursprungliga odlings-
platsen. Det kan handla om ett rent vegetativt
kvarstående, i den första generationen, som
hos lökväxter och några perenner. Dessa kan i
princip leva oavbrutet då de föryngrar sig
själv, lökarna från sin inre tillväxtpunkt och
perennerna i skottspetsarna. Vanligare är dock
ett kvarstående i populationer, inrymmande
individer ur ett flertal frösådda generationer.
Ett reliktväxtstudium kan hjälpa till att med
yttersta försiktighet dra slutsatser om en
tidigare odling.

Det gäller att ha klart för sig, vilket Johan
Lange entydigt framhåller, att de eventuella
reliktväxter som inventeraren finner kan
härröra från en mycket senare odling än den
han önskar dokumentera. Uraniborg som
ligger längs landsvägen mellan Bäckviken och
Kyrkbacken har utgjort passage, rastställe och
besöksmål sedan länge. Detta kan komplicera
iakttagelserna enormt. Att direkt hänföra fynd
av naturaliserade växter i diken, ägogränser
eller vallar som rymlingar från Tychos
trädgård hade därför varit direkt felaktigt eller
åtminstone mycket vanskligt!

En reliktväxtlista från Ven av Arvid Nils-
son upptar 32 arter vilka alla introducerats
före år 1600 i Skandinavien.14 De allra flesta
har ingen närmare geografisk koppling till
Uraniborg med omgivningar idag. Av dessa
har därför blott gyllenlack (Erysimum cheiri)
och madonnalilja (Lilium candidum) från
Kyrkbackens backafall förts in i trädgården,
liksom luktvioler (Viola odorata) från Kungs-
gården söder om Uraniborg. En annan kollekt
av den sistnämnda kommer från gräsmarken
just utanför kyrkogårdsmuren söder om S:t
Ibbs medeltidskyrka ovanför Kyrkbackens
samhälle. Blommande luktvioler insamlades
här under våren 1996 av kulturchefen i
Landskrona, Christin Nielsen, och stads-
trädgårdsmästare Magnus Landtblom.

Luktvioler, liksom aklejor (Aquilegia vulga-
ris), kommer också från Ulfåsa herrgård invid
sjön Boren i Östergötland. Violerna insamla-

des 1996 av Agneta von Essen, öster om den
befintliga herrgården på den plats som
rubriceras som "Lilla trägården" på den äldsta
kartan från 1635 och där de växer ymnigt.
Violerna på Ulfåsa är med stor sannolikhet
äldre eller t.o.m. mycket äldre än så. På 1580-
talet stod den nya herrgården av greve
Hogenskild Bielke färdig, på en då ny plats.
Hans hustru, Anna Sture, dotter till greve
Svante Sture, hade redan som barn fått lära
sig örtläkekonsten. I dokumentära belägg
framgår att hon själv samlade hälsobringande
örter, skickligt tillredde olika läkemedel av
dem och samlade dem i förråd. Vid sina
sjukbesök främst till kvinnor på landet
tvättade hon själv sår, smorde med salvor och
lade förband. Hon fick ofta gå långt och
sparade knappast sig själv i sin strävan att
rädda liv och lindra smärta. Troligtvis övertog
Hogenskild Bielke och Anna Sture vid sin
ankomst till UIfåsa den gamla trädgård som
redan fanns på platsen och som hade hört till
Vadstena kloster. Denna är belagd redan ca
1447 i klostrets jordebok. Luktviolen från
Ulfåsa kan alltså mycket väl ha medeltida anor
och ha stått relikt på denna plats sedan dess.
Aklejor från ett annat förmodat reliktväxtbe-
stånd, vallarna runt den mycket avlägsne
Brahe-släktningen Per Brahes Visingsborg på
Visingsö i Vättern, planterades på Uraniborg
1997.

Det är ur kategorin reliktväxter och från
reliktväxtbestånd på andra platser i Norden
som flera växter förts till trädgården. Förutom
de redan nämnda har snöklocka (Leucojum
vernum) från Munkträdgården i Vadstena och
påsklilja (Narcissus pseudonarcissus) från Barsø
på Sønderjylland kommit till Uraniborg.
Vildinsamlingar, eller insamlingar från äldre
kulturbestånd har gjorts av Mariatistel
(Silybum marianum) från Beit Sahour utanför
Betlehem i Palestina, tyskiris (Iris germanica)
från Kaiserstuhl i sydvästra Tyskland och från
Hieropolis i Turkiet, violrot (Iris germanica
'Florentina') från Toscana och vildkaprifol
(Lonicera pereclymenum) från Saxtorp söder som
Landskrona. Äldre sorter av några lökväxter
och perenner, såsom trädgårdsnejlika (Dian-
thus caryophyllus, 'Painted Beauty'), pingstlilja
(Narcissus poeticus var. recurvus och N. poeticus
'Plenus') har införskaffats från special-
plantskolor i England respektive Holland.
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Ännu har en stor del av sortimentet inhand-
lats från vanliga plantskolor i väntan på egna
utredningar. Alla växter med sina härkomster
och bakgrunder i övrigt kommer att föras in i
det växtregister som håller på att upprättas
och sedan löpande och dagboksmässigt
àjourhållas.

Langes fjärde kategori handlar om "Arki-
valier från samtiden, framförallt växtlistor och
trädgårdsbeskrivningar". Till denna hör
framförallt den danske kungens och Tychos
store mecenat, Fredrik II, växtbeställningar,
bland annat till Skanderborg slott från 1560-
80-talen. Mest handlar det i arkivalierna och
räkenskaperna om fruktträd, humle och
köksväxtfrön. Beträffande de förra har arbetet
utgått från Allan Gunnarssons uppsats
"Något om fruktträden i renässansens
trädgårdar och särskilt i Uraniborgs" (1993).

En nödvändig omläggning av frukt-
trädgården genomfördes 1998. Mark-
kompakteringen bröts och jorden bearbetades
i hela trädgården mellan örtagården och
vallarna. Trädgården tolkades också friare till
en trädgård med alla tillgängliga arter och
sorter i tiden av bärande träd utifrån Tychos
egen korta beskrivning i sitt verk Epistolarum
Astronomicarum Libri (1596): Horti arborum varij
generis numero circiter trecentarum. Under träden
etablerades en ängsmark med hö från det
ursprungliga Uraniborgs vallar, kompletterad
med ursprungsmaterial från Vens backafall.

Landbohøjskolens Pometum i Tåstrup
utanför Köpenhamn hjälpte praktiskt till med
förökningen av de valda sorterna av äpplen
och päron, liksom med anskaffandet av
ympris. 1995 ympades de gamla äpplesorterna
'Borgherre', 'Borsdorfer', 'Järnäpple', 'Kani-
ker', 'Old Nonpareil', 'Röd kortstilk', 'Röd
vinterkalvill', 'Vit vinterkalvill' och 'Vitgylling',
liksom päronsorterna 'Blodpäron' och
Munkpäron (från Munkträdgården i Vadste-
na) på äldre typer av grundstammar. Krikon
(Prunus insititia) liksom surkörsbär (Prunus
cerasus) anskaffades parallellt som rotskott från
Øm kloster på Fyn, medan sötkörs-
bär/fågelbär (Prunus avium) hämtades från den
Olanderska lergraven på Ven. Äkta valnöt
(Juglans regia) valdes och förökades från nötter
från Vens största valnötsträd i Norreborg.
Ympris av svart mullbär (Morus nigra) skars
från Nordens troligtvis äldsta exemplar vid

Christian IV:s proviantgård vid Rigsarkivet
och kungliga Biblioteket i Köpenhamn, och
sticklingar av fikon (Ficus carica) kunde
anskaffas från två av Bornholms största och
äldsta exemplar, från Rønne respektive
Svaneke. Äkta kvitten (Cydonia oblonga) med ett
förmodat klosterursprung, nådde oss från
Ribe kloster på Jylland. Ett äldre plommon av
typen "Gult äggplommon" återfanns vid
Kyrkbacken på ön och erhöll också hemorts-
rätt i trädgården. Ännu väntar flera bärande
träd och buskar som persika (Prunus persica),

äkta kastanj (Castanea sativa), fläder (Sambucus
nigra), hassel (Corylus avellana), hagtorn (Cratae-
gus spp.), slån (Prunus spinosa) med flera arter
på platser i den befintliga trädgården eller i
den del som är under utveckling, kanske till
och med i dess växthus.
"For at finde tidsrigtige kulturplanter til en
rekonstruret 1500-tals-have er der en god,
omend ikke 100% sikker mulighed, nemlig
den at konsultere tidens trykte bøger, der

Iris (Iris germanica) från Kaiserstuhl, Tyskland och Hieropolis,
Turkiet, samt bondpioner (Paeonia x festiva). Foto: Kjell
Lundquist.
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nævner planter, det er næsten kun lægebøger",
skriver Johan Lange, som inledning till sin
femte kategori "Tryckt samtida litteratur om
använda växter, speciellt läkeböcker". Det är
självklart inte så att alla de arter som kan
beläggas introducerade i Danmark vid tiden
för Tychos trädgårdsbygge också nödvändigt-
vis fanns planterade på Uraniborg, men det
går med en viss sannolikhet att snegla på
sortimentet, menar Lange.

Hur många trädgårdsväxter fanns då un-
gefärligen introducerade i Danmark vid tiden
för förläningen av hela Ven till Tycho år 1576
och under de två följande decennierna? Lange
tar sin utgångspunkt i läkaren Henrik Smids
olika verk, liksom i Malmöläkaren Christiern
Pedersens läkebok.15 Lange supplerar också
med arter ur en rad anonyma läkehandskrifter
och arkeologiska fynd och når i storleksord-
ningen fram till ett 160-tal möjliga trädgårds-
växter. Vid medeltidens slut hade ett drygt
180-tal olika kulturväxter nått södra Skandi-
navien, alla jordbruksgrödor inkluderade.
Inkluderar vi även de 'inhemska' eller 'vilda'
växterna, vilka finns identifierade som
brukade i medeltidskällorna, når vi en siffra
om ett 270-tal olika arter som varit i männi-

skans tjänst; till mat, läkedom, kryddning,
färgning, bränsle, prydnad och med större
eller mindre symbolisk betydelse. Det saknas
alltså inte arter att plantera hypoteser med.

I rekonstruktionsarbetet med Uraniborgs
trädgård händer det allt oftare att tanken
svindlar inför det vetenskapliga och konstnär-
liga allkonstverk som hela ön Ven utgjorde
under Tychos tid och i hans händer. Det går
inte att stanna kvar i trädgården, hela land-
skapet kallar.

På Ven, på Uraniborg och bland dessa
växter lades en grund till vår moderna
världsbild. Det spelar då en roll om det var
bland almar, ekar och pilar som Tycho och
hans följen vandrade, eller om det var i en
nyplanterad vingård; om den ovidianske
poeten mediterade bland rosor, liljor och
violer eller företrädesvis skördade i bäddarna
för sina paracelsiskt inspirerade dekokter. Det
spelar en roll vad vi sentida lärlingar gör med
platsen, och hur vi tolkar de bristfälliga
källorna. Det går alltså att koka en soppa på
några träsnitt och ett par latinska strofer. Utan
recept behöver man bara vara än mer nog-
grann med ingredienserna. Vi blir inte färdiga,
och det är som det skall...16

Kjell Lundquist

Noter
1 För en allmän bakgrundsbeskrivning av ön Ven, Tycho Brahe och minnena efter honom, hänvisas till den officiella hemsidan (Landskrona
kommun), www.tychobrahe.com. För en utförlig sammanställning av Tychos liv och verksamhet i tiden, hänvisas till John Robert Christianson, On
Tycho's Island. Tycho Brahe, Science and Culture in the Sixteenth Century (Cambridge, 2003).
2 Jfr Claudia Lazzaro, The !talian Renaissance Garden (1990), f.f.a. kap. 1,8 f.
3 Uttrycket "planterad hypotes" är myntat av den restaureringsansvarige landskapsarkitekten, professor Sven-Ingvar Andersson.
4 Se t.ex. uppsatserna av Klas Hylten-Cavallius, "Tycho Brahe och forskningsanläggningen på Ven" och Sven-Ingvar Andersson, "Uraniborgs
renässansträdgård. Restaureringsprojektets förutsättningar och hypoteser", i Kjell Lundquist (red.), Uraniborgs renässansträdgård. Renässansens växtmaterial.
Stencil 93:7, Inst. för landskapsplanering, SLU, Alnarp.
5 Seminariet redovisas i Lundquist (red.) 1993, jfr not 4.
6 För en utförligare projektpresentation och fylligare bakgrundsteckning beträffande inspirationer och bakgrunder till Uraniborgsträdgården hänvisas
till uppsatserna "Kulturväxter i Tycho Brahes trädgårdar" av Kjell Lundquist, 109-146, och "Plantjakt" av Kenneth Lorentzon, 147-169 i Tycho Brahe.
Stjärnornas Herre (Landskrona, 1996).
7 Översättning till svenska av Birger Bergh.
8 Se vidare Anders Ödman, "Arkeologi i Tycho Brahe-lämningarna" i Tycho Brahe. Stjärnornas Herre (Landskrona, 1996), 170-180 och Richard Bradshaw
, "The use of pollen and seed analysis to reconstruct a historic garden", i Lundquist, K., (red.) Uraniborgs renässansträdgård. Renässansens växtmaterial.
Stencil 93:7, Inst. för landskapsplanering, SLU, Alnarp, 35-40.
9 Jfr Johan Lange, "Hortikulturelt plantemateriale i 1500-tallets Danmark med speciellt hensyn til Uraniborg-haven", i Lundquist, K., (red.) a. a., 21-34.
10 Det är projektets ambition att löpande upprätta innehållsrika faktablad om de växter av dokumenterat äldre ursprung som löpande förts till
Uraniborg och som dessutom förökats i tillräckligt antal för försäljning. För närvarande kan följande växter och faktablad erbjudas: gyllenlack
(Cheiranthus chein), ålandsrot (Inula helenium) , luktviol (Viola odorata), trädgårdsnejlika (Dianthus caryophylIus) och buxbom (Buxus sempervirens). Kommande
faktablad handlar om kattvänderot (Valeriana phu) och madonnalilja (Lilium candidum)
11 Beträffande Tycho Brahe som kemist och hans pestmediciner, se Torkil Morsing, "Kemikeren" i Tycho Brahe. Stjärnornas Herre, 87-93.
12 Se Knut Fægri, "Kvanngården – en parkhistorisk relikt", Lustgården 1950-51,5-17.
13 I England är den dock allmänt känd i sin gula form, Valeriana phu 'Aurea'.
14 Se Arvid Nilsson, Hven. Vegetation och flora (Malmö, 1963), Skrifter utgivna av Landskronatraktens Natur IV.
15 Smid, En Skön lystig ny Urtegaardt (Malmö, 1546/1577) och Rostock (1599); Pedersen, En nøttelig Lægebog for fattige og rige, unge og gamle, (Malmö,1533).
16 Varje år uppdateras växtförteckningen för trädgården. En aktuell växtförteckning för 2006 jämte en kortfattad sammanfattning av projektet - Kjell
Lundquist, Tycho Brahe Trädgården, Växtförteckning 2006, Landskrona kommun 2006 - kan beställas av Landskrona kommun. Avslutningsmeningen är
hämtad från Tomas Tranströmers nästan sönderälskade dikt "Romanska bågar", jfr Maria Bergom Larssons recension av Magnus Ringgrens bok
Stjärnhimlen genom avloppsgallret i Aftonbladet 2001-12-13.
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Analyser av fossilt växtmaterial i historiska trädgårdar
Ann-Marie Hansson

Ann-Marie Hansson är arkeobotanist vid Arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm. Ann-Marie har
erfarenheter från växtmakrofossilanalyser från flera utgrävningar i Stockholm och berättade under seminariet om
dessa.

De senaste åren har det varit ett stort intresse
för trädgårdshistoria och naturligtvis också
för trädgårdar i allmänhet. Som informations-
källa för vidare kunskaper om de historiska
trädgårdarna kan man utnyttja olika källmate-
rial såsom målningar eller illustrationer i olika
sammanhang. Man måste dock vara medveten
om att målningar ibland kan försköna eller
visa en trädgård så som den var planerad från
början, även om trädgården aldrig blev
färdigställd som den var tänkt. Någon gång
existerar också växtlistor, beställningslistor
eller inköpslistor av växter för trädgården.

En kompletterande metod att få information
om de växtarter som verkligen fanns i en
äldre trädgård är att genomföra en s.k.
växtmakrofossilanalys. Denna metod utför
man bl.a. på Arkeologiska Forsknings-
laboratoriet vid Stockholms universitet. För
växten är det viktigaste att fröna gror och blir
till nya växter. I det naturliga kretsloppet
kommer sedan växtresterna och överblivna
fröer vanligtvis att ätas av betande djur eller
ruttna och i slutändan bli till näring för nya
växter. Växtmakrofossilanalys som metod
bygger på att man utnyttjar de växtrester som
fallit ur detta naturliga kretslopp och där man
drar nytta av t ex förkolnade frön och andra
växtrester i antropogena sammanhang.

Exempel från studier av järnåldershus
Hittills har den vanligaste kontexten som vi
arbetat med när det gäller växtmakrofossil-
analyser varit i samband med undersökningar
av järnåldershus. Det finns sällan någonting
kvar av husets träkonstruktioner, men själva
stolphålen kan oftast urskiljas som två rader
av runda mörka fläckar. Från stolphålen tas
jordproverna eftersom det oftast är där, som
de förkolnade fröna och säden finns kvar.

När stolphålen är lokaliserade sker prov-
tagningen under den arkeologiska utgräv-
ningen. Metoden går ut på att man tar minst 2
liter jord och floterar jorden i vatten. Är
jorden väldigt lerig eller smutsig, använder
man olika typer av kemikalier för att disperge-
ra materialet. Det förkolnade botaniska
materialet flyter upp till vattenytan och sållas
därefter i ett antal siktar, med minsta mask-
storlek 0,5 mm. Därefter analyseras materialet
under stereolupp. De förkolnade fröerna
identifieras om möjligt till artnivå och man
jämför med ett referensmaterial av moderna
fröer och bestämningslitteratur.

I den här typen av kontext är det mycket
sällan som icke-förkolnat botaniskt material
finns kvar och det oförkolnade materialet
som påträffas räknas i denna kontext som
recent, dvs modernt.

Historiska trädgårdar och källkritiska
aspekter
För historiska trädgårdar och medeltida städer
är situationen helt annorlunda jämfört med
undersökningarna vid järnåldersboplatser.
Här finns det sällan förkolnat växtmaterial.
Möjligtvis om aska från eldstaden har använts
som jordförbättrare eller om man tagit prover
i avfallshögar. Jordprover tas därför, där vi
kan ha en chans att finna subfossilt växtmate-
rial, dvs. där frön och frukter har bevarats i
fuktigt eller vått tillstånd, och växtmaterialet
inte haft tillgång till syre. Syre gör att bakterier
och mikroorganismer kan trivas, och de
förstör då växtmaterialet. Det är oftast frön
och fruktskal som har bevarats i sådana
miljöer, och själva frövitan eller endospermen
har försvunnit. Ibland kan de subfossila
fröerna likna mycket små tomma påsar.
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När vi vill ha mera kunskap om växterna i
historiska trädgårdar menar vi oftast de
odlade växterna. Men ogräsen producerar
också frön, och det spelar ingen roll hur
energiskt vi rycker upp det - ogräset finns
alltid där. Ogräsfloran är också mycket
intressant. Sammansättningen av ogräsarterna
kan ge information om jorden med dess pH-
värde och kväveinnehåll. Ogräset kan också
indikera om mikrobiotopen är solig eller
skuggig. Vi kan också få information om
mänsklig aktivitet och om den närliggande
miljön med denna metod. Som ett exempel
kan nämnas våtarv (Stellaria media) som är en
sann kosmopolit. Man kan finna växten
överallt på jorden utom i Arktis och i djung-
eln. Våtarv indikerar en kväverik jord, och
den trivs i halvskugga. Den mycket nära
besläktade grässtjärnblomman (Stellaria
graminea) hör också till nejlikväxternas familj
men har andra behov. Den behöver inte så
mycket kväve och den vill ha en torrare jord.

Det finns olika aspekter som gör trädgårds-
historiska och trädgårdsarkeologiska studier
särskilt intressanta men också komplexa. En
trädgård stannar ju aldrig i sin utveckling.
Varje växtsäsong måste man gräva, rensa
ogräs och kanske ta bort växter som inte
klarat vintern. Kanske ändrar man något i
planeringen, flyttar en gång eller utvidgar en
rabatt eller örtagård. Man måste ju gödsla
också. Det som är utmärkande för ogräsen i
trädgårdarna, är att de är opportunister, så
fort det blir en liten fläck öppen jord så är de
framme. De har alltid mycket frön, som också
kan ligga och vänta i flera år på ett tillfälle att
få gro. Några av ogräsarterna förekommer
också som åkerogräs, och en del av dessa frön
har hårda skal, så hårda att de kan tåla en resa
genom kornas magar och tarmkanal och till
slut hamna på gödselstacken, och därifrån kan
de färdas vidare per dyngkärra ut i någon
vacker trädgård.

När det gäller de odlade växterna i trädgården,
både de ätbara och de som odlades för lyst, så
är det oftast människan som tar frön och
ordnar med sådd. Av vissa växter äter vi
rotknölarna, och där blir det oftast inga frön
som kan sprida sig själva i trädgården. När det
gäller blommorna tar man ibland bort de

vissna blommorna innan de går i frö, vilket
stimulerar knoppsättningen. Det här gör att
vid en analys av frön och frukter, blir det
automatiskt många flera frön från ogräsväxter
än kulturväxter

Undersökning i Humlegården i Centrala
Stockholm
Mitt första försök med växtmakrofossilanalys
i historiska trädgårdar gällde Humlegården i
centrala Stockholm, som är Stockholms näst
äldsta bevarade park från 1619. Humlegården
var från början köks- och fruktträdgård till
det kungliga hushållet, och humle odlades där
bara under en kort tid fram till 1630–talet.
Under drottning Kristinas tid planterades
lindalléer i parken, och enstaka träd från den
tiden finns fortfarande kvar.

Detta var en första test för växtmakro-
fossilanalys i en torr kulturjord. Antikvarie
Ingrid Dyhlén-Täckman, Stockholms stads-
museum, var ansvarig för undersökningen i
Humlegården, som ingår i Stockholms stads
fornlämningsområde med kulturlager från
medeltiden och senare. Undersökningen
föranleddes av att man 1996 schaktade för
ledningar för fjärrkyla till Kungliga biblioteket
i Humlegården. I anslutning till denna
undersökning togs jordprover för analys av
växtmakrofossil. Här kunde man urskilja en
stratigrafi med 5 olika lager.

Lager 1 (det översta lagret) var ca 20 cm
tjockt och utgjorde påförd sand.
Lager 2 innehöll ljus sand och grus, vilket
tolkades som en grusgång.
Lager 3 innehöll fet organisk jord och från
detta lager togs prov 1.
Lager 4 innehöll en gul lera av okänt ur-
sprung.
Lager 5 kan beskrivas som ”geologiskt
deponerad grå lera” och från denna lera
togs prov 2.

Sammantaget togs två prover för växtmak-
rofossilanalys, ett vardera från lager 3 och 5.
Analysen av proverna visade att det var
möjligt att få information från jorden, eller
rättare sagt växtresterna i den. Naturligtvis
hoppades vi finna humle, eftersom parken var
döpt till Humlegården. Man det var kanske



19

inte så konstigt, att humlefrukter inte påträf-
fades, eftersom humle odlades här bara under
en kort tid.

Bland de få växter som kunde hänföras till
Humlegårdens kulturväxter var lindfrukter
(Tilia sp.). Här fanns också frö från fläder
(Sambucus sp.), druvfläder eller äkta fläder.
Frön från dessa fläderarter skiljs åt genom
fröstorleken, men det finns en överlappning,
och vi hamnade mitt emellan de två arterna.
Troligtvis rörde det sig här om den äkta
flädern, som infördes till Mälardalen tidigare
än druvflädern. I jordproverna hittade vi
också ett förkolnat rågkorn (Secale cereale)
tillsammans med många frön från vilda
växtarter som indikerade en fuktig biotop.
Några av arterna inom mållafamiljen, som
kräver ett mycket högt kvävetal, dvs det är
arter som man kan finna nära dynghögar och
liknande biotoper.

Förutom växtrester fick vi också fram mycket
antropogent avfall såsom keramikbitar, tegel
och glasfragment, en spik och metallbitar,
men också organiskt material såsom fiskben,
fiskkotor och fiskfjäll. Detta tolkades delvis
som köksavfall. Största delen av det osteolo-
giska materialet i det understa lagret var
obränt. Genom alla dessa fynd fick man fick
här en liten inblick i alla de aktiviteter som
försiggått i parken.

Tyvärr fanns ingenting som direkt kunde
datera dessa lager, och vi fann heller inga spår
av humle. Vi vet emellertid att under 1600-
talet låg en insjö vid Jarlaplan, ”stora Träsk-
sjön”, och sjöns södra utlopp ”Rännilen”,
som gick i Birger Jarlsgatans sträckning
mynnade ut i Nybroviken (Hansson &
Dyhlén-Täckman 1999).

Undersökning i Polishusparken på
Kungsholmen i Stockholm
Nästa trädgårdsförsök blev Polishusparken på
Kungsholmen i Stockholm, där garage skulle
byggas intill nuvarande rådhuset. Här låg
greve Pipers köksträdgård under 1700-talet.
Han ägde en av barocktidens ståtligaste
trädgårdar. Platsen vid polishusparken kom
att fungera som trädgård ända fram till 1900-
talet. Polishusparken ligger utanför Stock-

holms stads fornlämningsområde, men
Stockholms Stadsmuseum fick möjlighet att
följa schaktningarna i samband med garage-
bygget i polishusparken år 2000. Vid den
arkeologiska undersökningen påträffades en
brunn, där jordprover togs av antikvarie
Ingrid Dyhlén-Täckman från Stockholms
Stadsmuseum. Detta är den enda kända
brunnen på Kungsholmen och den dateras till
slutet 1600-talet. Det blev totalt 4 jordprover,
som omfattade 6,5 l jord. Brunnar är en
utmärkt plats att ta prover på, eftersom det
där finns en god chans att frön och frukter
bevarats. Nackdelen med brunnar kan vara att
innehållet kan vara svårt att datera, eller att de
har grävts om.

Jordproverna visade att det på platsen funnits
odlade växter såsom köksväxter, nyttoväxter,
blommor till lyst samt fruktträd
Arbetet med Polishusparken är ett lagarbete
tillsammans med både antikvarie Ingrid
Dyhlén-Täckman och intendent Anna-Lena
Anderberg, som är botanist och knuten till

En av de prydnadsväxter, som återfanns i Pipers trädgård var
jättebalsaminen (Impatiens glandulifera). Foto: Ann-Marie
Hansson
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Naturhistoriska Riksmuseet. Detta är ett
pågående arbete.

Undersökningar på Nydala
Det skulle vara mycket spännande att få göra
en liknande analys för Nydala, och kanske få
se vilka växter som ligger gömda i jorden som
kan berätta spännande saker från klosterträd-
gården. Bästa förhållanden bör finnas under
sten och grus i brunnen, där det har varit
fuktigt. Man kan till exempel försöka ta några

prov med ryssborr då vi förhoppningsvis
också kan få fram en stratigrafi. Bra provtag-
ningsplats är också där bäcken eller kanalen
har runnit ut från klostret. Den skulle kanske
kunna ge information om dieten, om man
hade inälvsparasiter osv. Jag vet nu inte om
trädgården kan ha sträckt sig till ruddammen,
men där borde det också vara möjligt att ta
prov. Överhuvudtaget där det har varit fuktigt
kan vara lämpligt som provtagningsställe.

Ann-Marie Hansson

Referenser
Hansson, A.-M. & Dyhlén-Täckman, I. 1999. Humlegården in Stockholm, Sweden – glimpses from

a garden´s history, in  Lotte Selsing & Grete Lillehammer (red.), Museumslandskap. Artikkelsam-
ling til Kerstin Griffin på 60-årsdagen. Bind A. Stavanger, pp. 89-98.
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Det samhälleliga ramverket under Nydala klosters tid
Clas Tollin

Clas Tollin är lektor i agrarhistoria på Uppsala lantbruksuniversitet. Han disputerade 1999 med avhandlingen
”Rågångar, gränshallar och ägoområden” som handlar om bebyggelse- och jordbruksutveckling, med speciellt fokus på
mellersta Småland under äldre medeltid. Under sin föreläsning redogjorde Clas Tollin för den samhälleliga strukturen
under medeltiden. Följande text är bearbetad utifrån en ljudinspelning som gjordes av detta föredrag.

Medeltiden i Sverige sönderfaller i två delar;
tiden före 1350 och tiden efter. Den tidiga
medeltiden, ca 1000–1350, var fortsättningen
på en exempellös högkonjunktur som startade
redan omkring år 750. Högkonjunkturen
bryts tvärt av vid 1300-talets mitt då digerdö-
den kommer. Pesten återkommer ungefär vart
tionde år och inte förrän under 1500-talet
börjar konjunkturen hämta sig igen.

Idag talar vi mycket om ”Sverige” – staten
Sverige och den svenska statsmakten, men
när cistercienserna kom hit under 1100-talet
fanns ingen liknande statsmakt med någon
statsapparat. I stället fanns ”statsbärande
ätter” som byggde sin makt på stora jordin-
nehav. De mest inflytelserika ätterna var den
Erikska ätten i Västergötland och den Sver-
kerska ätten i Östergötland. Ätterna hade stora
jordinnehav men saknade möjligheter att dra
in inkomster på det sätt vi skulle förväntat oss
idag. Det fanns inga skatter, ingen jord-
taxering – man kunde dra in lite pengar
genom böter, eller från godskomplexet
Uppsala öd. På 1100-talet introducerades den
s.k. ”kungstredingen” – dvs att kungen hade
rätt till en tredjedel av häradsallmänningarna i
Götaland. Men en kunglig budget för att
bygga kastaler, borgar, stenbyggnader och
framför allt för att kunna bekosta en stor
armé saknades. Kungens säkerhet garantera-
des istället av kungasläktens hird, vilket inte
alltid var en trygghet. Sverker den äldre
mördades ju på väg till julottan av en konkur-
rent.

De båda ätterna förenas omkring 1240
genom bröllopet mellan Erik Eriksson och
Katarina av sverkerätten. Men äktenskapet
blev barnlöst och de båda ätterna dog ut –
istället tog Birger Jarl och Folkungaätten över.
Med dennes son, Magnus Birgersson (Ladu-

lås), infördes på 1200-talet fasta jordskatter. I
och med detta fick kungamakten en fast
inkomst. Men så småningom bildades en
skattebefriad klass – frälset – som istället
bidrar med ryttare, hästar och vapen. Det
bildades även ett kyrkligt frälse – eftersom
kyrkan befriades från skatt på sin jord.

Det jordbrukande folket hade två stora
problem under medeltiden; brist på närsalter
– särskilt kväve – och brist på tid. Samtidigt
var avkastningen betydligt lägre än idag – en
tunna säd gav två eller tre tillbaka i Småland.
Man fick hushålla med tiden och man fick
hushålla med kvävet – man hade gärna
gödslat men dyngan var begränsad, en tredje
harvning hade minskat ogräset men då hade
man inte hunnit skörda i tid. En viktig teknisk
uppfinning var den stålskodda spaden som
gjorde det möjligt att gräva diken. Därmed
ökade odlingsmöjligheterna dramatiskt.

Under 1100-talet bedrevs jordbruket i
storgårdar med antingen en ägare eller en
bryte – en förvaltare som bestämde vad som
skulle odlas och när saker skulle göras. Och
arbetskraften var i stor utsträckning trälar,
även långt in i kristen tid. Nackdelen med
trälar var att jordbruket vilade på en grupp
som inte hade ett personligt intresse i arbetet,
som hellre önskade smita undan eller rymma.
Någon gång på 1100- eller 1200-talet kommer
så en genialisk reform där trälarna ersätts med
att man skriver juridiska kontrakt, arrenden,
med fria personer som arbetar. Träldomen
avskaffades parallellt med att arrendatorerna
ökar och därmed splittrades också storgårdar-
na upp i flera familjejordbruk. 1325 avskaffas
träldomen formellt i Sverige i den s.k. Skara
stadga, främst av ekonomiska skäl eftersom
det var så mycket förmånligare att vara
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arrendator – både för arrendatorn själv men
även för jordägaren som slapp den fysiska
kontrollen över trälarna.

Administrationen hör samman med politiken.
De administrativa enheter man använde sig av
grundade sig på den juridiska indelningen –
härader. Härader ingick i större politiska
enheter – folkland.  Socknar fanns inte under
tidig medeltid utan de flesta kyrkor uppfördes
som gårdskyrkor åt någon storman. De små
folklanden söder om Östergötland som
tillhörde Östgöta lagsaga kallades av östgötar-
na för ”smålanden” och söder om dessa fanns
ett större folkland, Värend, som inte hörde till
Östgöta lagsaga. Så småningom skulle Värend
utvidgas med häraderna i Finnveden och
Njudung och bli Tiohärads lagsaga. Småland
bestod således av smålanden Tveta, Vedbo,
Ydre, Kinda, Tjust, Sevede, Aspeland,
Handbörd och Möre samt Värend, Finnveden
och Njudung. Man kan se att vikingatida
centralområden och bygder prydligt passar in
i dessa folkland. Härader och folkland har
åtminstone kontinuitet bakåt till vikingatid. I
mellanliggande områden, gränslanden,
saknades bebyggelse och där saknas också
äldre ortnamn från yngre järnålder (namn
med t ex ändelserna -landa, -by eller -inge).
Nydala ligger i ett sådant område. Trakten
runt Rusken var vid vikingatidens slut ett
obebyggt gränsområde. Vid Ruskens norra
ände möts gränserna mellan Finnveden,
Njudung och Värend. På 1100- och 1200-talet
koloniseras även mellanområdena och vid
1300-talets början är i praktiken varenda
backe och skog bebodd i södra Sverige. Detta
avspeglas också i de för denna tid typiska ort-
namnen som slutar på t ex -boda, -ryd, -gärde,
-hult  osv.

Byarnas gränser går i många fall tillbaka till
storgårdarnas gränser under tidig medeltid.
Utan fastighetsregister och kartor, och utan
en centralmakt, upprätthölls fastighets-
gränserna med hjälp av detaljerade rågångs-
beskrivningar. Dessa gränser kan vi i vissa fall
finna i 1600- och 1700-talens kartor som ofta
innehåller rågångsbeskrivningar. I Nydala
klosters jordebok från 1500-talets början
finns avraden – arrendet – uppräknat för ett
stort antal gårdar som testamenterats till

klostret. Avraden var ca en tredjedel av
avkastningen och betaldes i smör. En normal
ko producerade ca 600 kg smör om året, att
jämföra med ca 8 000 kg idag.  Och för ett
jordbruk med fyra kor blev då den årliga
avraden ca 25 kg smör. På detta sätt kan vi
räkna ut den årliga sammanlagda rikedom
som betalades till klostret.

I ett skyddsbrev från ärkebiskop Andreas
Sunesson i Lund från 1200-talet beskrivs
Nydala klosters jordegendomar. Han talar i
det brevet om ”grangier”. I cistercienser-
sammanhang menas då ett jordbruk eller en
produktionsenhet som ligger så pass långt
borta från klostret att folk därifrån inte hann
hem efter mässan. På grangierna sköttes
arbetet av lekmän, av converser och detta
jordbrukssystem kan vi hitta spår av under
1200-talet i bevarade brev.

Under 1300-talet kommer digerdöden och på
vissa ställen kan man konstatera att ödeläggel-
sen var mellan 30 och 50 procent – på andra
ställen större. Hur digerdöden påverkade
cistercienserna är svårt att säga men vi kan se
att antalet testamenten ökade drastiskt i
digerdödens spår. Man kan följa digerdödens
väg genom att landskap för landskap följa
bevarade testamenten. Vadstena kloster som
grundades först efter digerdöden fick en
mängd ödegårdar donerade till sig som sedan
kunde odlas upp. Vi kan ana att mängden
åkermark minskade och övergick till ett mer
extensivt jordbruk, med mer ängsmark och
betesmark. Det sker i alla fall ingen igenväx-
ning av landskapet i Småland under de här
åren, inte vad vi kan se av pollenanalyser
åtminstone. Ett annat resultat var att andelen
kött ökade i kosten och troligen fick de som
överlevde pesten inte det sämre än innan,
kanske rent av så att mathållningen förbättras
och mängden kalorier ökade för de som blev
kvar.

Ett annat spår av pesten finns i kamerala
enheter som har egna namn men som inte är
bebyggda. De kallas i kronans jordeböcker för
utjordar. Utjordarna togs ofta över av någon
annan gård men eftersom det fanns dåligt
med arbetskraft förvandlades de till ängsmark
eller betesmark. Utjordarna är egna fastigheter
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och syns ofta som njurformade enheter på
ekonomiska kartan så sent som på 1960-talet.

I de flesta fall kan vi vara säkra på att det
handlar om medeltida ödegårdar.

Litteratur:
Tollin, Clas, Rågångar, gränshallar och ägoområden. Rekonstruktion av fastighetsstruktur och bebyggelseutveckling

i mellersta Småland under äldre medeltid. Stockholm 1999 (samt där anförda källor).

Redovisning av hemman (cirklar med prick) och gränser (viktiga råmärken markeras med
triangel) inom Nydala socken. Vid Nydala finns prästgård (cirkel med +). Små X markerar
annan medeltida enhet. Illustration ur Tollin, Rågångar, gränshallar och ägoområden, Lund
1999.
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Paneldebatt
Under paneldebatten som hölls på eftermiddagen gavs möjlighet att ställa frågor som dykt upp under dagen och
diskutera under friare former. Flera frågor handlade om källmaterialet – vilka belägg har vi när vi talar om ett
medeltida växtmaterial, och vilka belägg har vi för en klosterträdgård i Nydala? Även projektet med att ta fram en
klosterträdgård i sig diskuterades med frågor om vilken målgrupp man vänder sig till, vilka rekonstruktionsmöjlig-
heter som finns, och paralleller drogs till Tycho Brahe-minnena på Ven i Öresund. Följande utdrag ur paneldebatten
är en bearbetning av den ljudinspelning som gjordes under seminariet.

Medverkande:
Kjell Lundquist (KL), Clas Tollin (CT), Ann-Marie Nordman (AMN) och Ann-Marie Hansson
(AMH). Moderator: Hanne Romanus (HR)

Röster ur panelen om projektet Nydala
klosterträdgård:

Kjell Lundquist: Har det här projektet några
förutsättningar på lång sikt och vad är det
som ska till för att det ska ha sådana förut-
sättningarna? Jag har sagt det innan, att jag
tror på det här projektet. Jag tror inte på de
flesta, eller på alla projekt som dyker upp i
Sverige idag på kulturminnesvårdens område.
Och jag tror inte på alla medeltidsprojekt, jag
är egentligen ”fed up” på medeltidsprojekt –
medeltidsveckan i Visby, riddartornering vid
Glimmingehus, barn som åker i Arns fotspår
etc. Men det måste inte vara på det viset. Det
måste inte handla om att dikten är intressanta-
re än den forskningsbara verkligheten. Min
erfarenhet hittills som forskare är att om de
historierna man kommer fram till berättas på
ett levande sätt, så är de väl så spännande eller
mer spännande än de man anstränger sig att
dikta upp. Nydalaprojektet är föredömligt
hanterat i lyhördheten för vad det kan bli och
inte behöver bli, i förankringen hos alla som
finns nära och alla som kommer utifrån.

Det gör ingenting om saker tar tid. Goda
saker tar lång tid. Det blir inte alltid bättre,
men det blir oftast bättre om det faktiskt får
ta tid. Samhället idag tänker sällan en tanke
färdig eller skriver en rad färdig – då ska nästa
tanke tänkas. Medeltiden i hela sin karaktär är
ju återspeglingens tid. Den medeltida världs-
uppfattningen handlade inte så mycket om
individuellt självförverkligande, som att
försöka återspegla – inte minst här på Nydala
– den kosmiska omgivningen i tempeltjäns-
ten. Så det får ta tid och låt det ta tid!

En sak vill jag gärna säga från början –
bekymra er inte om pengar! Det löser sig inte
alltid, men i de flesta fall löser det sig trots
allt. Kommer inte alla pengarna vid ett tillfälle
så kommer de sen. Om man från början
tänker på pengarna då går många projekt i
graven.

Vad kan man göra här på Nydala som
inte är lika upplevelseturistiskt som medel-
tidssatsningarna i Glimmingehus, Varnhem,
och Visby? Jo, det är just att göra det som
ingen tidigare har gjort på medeltidsgrund,
nämligen att ägna hur mycket omsorg som
helst åt platsen, åt klostergrunden och åt
trädgården. Och det tar med nödvändighet
tid, lång tid. Man kan alltså göra människor
intresserade av det som håller på att ske och
det som ska ske. Det är inte alltid det färdiga
resultatet som är mest intressant. Min erfa-
renhet är att det sällan är så intressant. När ni
mera påtagligt börjar här kommer många fler
frågor att ställas i det här projektet än vad
som har ställts idag. Dokumentera allt ni gör,
arbeta med er hemsida, slit med publikationer,
både några tyngre och en hel del s.k. ”lätta” –
så att man hela tiden avrapporterar i den lilla
skalan. Av de fem punkter du satte upp från
början fastnade jag givetvis – jag talar ju i
egen sak där – för forskning och pedagogisk
utveckling. Det vi kan få fram här genom att
ordentligt gräva trädgård för första gången i
Sverige på klostergrund, det tror jag är er
möjlighet att överleva på lång sikt.

Clas Tollin: Nydala är en bra plats med ett
bra material. Jag skulle vilja ställa några frågor,
men för att få svar måste arkeologerna sätta
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spaden i marken och naturvetarna spåra
pollen. Jag har två konkreta frågor: När kom
gurkan och när kom humlen? Gurkan är ju en
växt som vi tar för väldigt naturlig, men jag
misstänker att det var vikingarna som förde
hit den. Hittills har det inte kunnat beläggas
om den kom före medeltiden eller efter. Och
det andra är humlen som innebar en revolu-
tion för dryckeskulturen här i landet. Med
humlen blev det möjligt att dricka öl som var
mer än ett par veckor gammalt, därför att
humlen desinficerade och konserverade det.
Om detta går att besvara med provgropar här,
det vet jag inte, men börja gräv, för här finns
hur mycket hypoteser som helst, och det är
nästan bara arkeologerna som ge ett svar på
dem.

Ann-Marie Nordman: Jag har väldigt stora
förväntningar och tankar kring de arkeologis-
ka grävningarna, men också på de naturveten-
skapliga analyserna och kommande geo-
radarundersökningar. Att vi inte valde geo-
radar från början beror delvis på att jag är
väldigt skeptisk till att vi kan få fram t ex
trädgårdsgångar när det handlar om en
anläggning som inte brukats sen 1500-talet.
Det är därför jag själv vill titta i jorden först,
så att jag ser vad det är för sorts jordlager och
vad det är vi har att tampas med. Och vi ska
försöka undvika rasmassor och byggnads-
konstruktioner. Men det räcker ju naturligtvis
inte med fem dagars grävning för att vara
säker på alla de här punkterna utan det
kommer säkert att bli flera grävningar.

Vad finns det för möjligheter till en
rekonstruktion?:

KL: Först måste man veta så mycket som
möjligt och därefter börjar den intressanta
målsättningsdiskussionen – vad ska vi göra,
hur ska vi göra, och varför ska vi göra det?
Vem är det vi vill göra det här för – för oss
själva eller för andra? Sedan är det inte med
automatik så i restaureringsprojekt att bara för
att man vet hur det en gång såg ut, att man
ska göra det. De valen har man kvar. Och då
kan det vara skäl att erinra om den stora
europeiska trenden i samband med restaure-
ringar och rekonstruktioner; att bygga

virtuella rum. Man skulle kunna gå in i och
röra sig i klosterträdgården i ett dator-
program. Man kan också göra temporära
installationer. Jag försöker för närvarande få
fastighetsverket på Ven att släppa till så
mycket folk och så många brandgula väg-
käppar, att vi ska kunna sätta ut Tycho Brahes
hela dammsystem och ta ett flygfoto. Den
pedagogiska effekten av att ta hela Landskro-
nas skolungdomar i anspråk, för att sätta ut
detta dammsystem i fält, är lite som Christos
projekt i USA. Den uppstår under några
veckor och försvinner sedan – den är verkli-
gen enormt ”non-destructive” men den har
gjorts och den finns kvar i dokumentation. I
Nydala har vi medeltidsskiktet, vi har 1600-
talsskiktet, och vi har nutiden – varje tidsepok
äger på något vis rätt att få finnas till. Man
måste inte göra allt när det väl kommer till
skott, men man kan lätta på förlåten på en
liten del och på något vis låta ana hur det såg
ut. Just att kontrastera den fulla rekon-
struktionen på en liten bit, med det som är
kvar – det är faktiskt även en pedagogisk
finess; att man bryter nutid mot en före-
ställning om dåtid. När man däremot rekon-
struerar allting fullt ut i full skala, då exploate-
rar och dödar man på något vis den själ som
man vill komma åt med sin rekonstruktion.
Därför är titthålet en mycket bra metod när
man så småningom vill se någonting konkret i
backen. Det kan handla om något så enkelt
som att man lägger ut vita tvättlinor för
gångsystemet och går runt i det – det är en
väldigt elegant metod och kostar ingenting.
Detta är mina två bidrag: använd den virtuella
tekniken och var försiktig med fullskalerekon-
struktioner.

Angående kulturturism: hur kan man vara
deltagare i ett projekt och inte bara
besökare?

KL: Det där med kulturturism är lätt att uttala
och svårt att förkroppsliga, men jag kan
snabbt kommentera hur vi tänker på Ven.
Där handlar det om att med Tychos metoder
kunna mäta väder och göra astronomiska
observationer från olika platser i landskapet.
Vi har även diskuterat trädgården när det
gäller att tillreda någon av de produkter som
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trädgårdsväxterna ger. Man ska kunna
använda ålandsroten och torka den för att
göra äkta ”vinum enulatum” som var renäs-
sansens främsta bot mot förkylning. Man ska
även kunna kandera violblommor och annat.
Så vi använder trädgårdens produkter. Men
det tar tid att hitta vad som är bra, för
plötsligt passerar vi gränsen till geschäft. Man
kan inte låta bli det spännande i att få en
business vilket lätt leder till att man dagtingar
med det man egentligen vill – bara för att det
är så härligt att få sälja, och göra.

Ur publiken: Katarina Frost har haft träd-
gårdsläger med arkeologiska utgrävningar vid
prästgården i Östra Sallerup i Skåne, tillsam-
mans med Inger Ernstsson. Det är en möjlig-
het som man även skulle kunna tänka sig att
använda här i den fortsatta utgrävningen. Det
gjordes i samarbete med Svenska föreningen
för byggnadsvård.

Vilka källor har vi som stöd när vi förvän-
tar oss finna en viss typ av trädgård här i
Nydala?

CT: Det vi vet skriftligt, det är från heliga
Birgittas uppenbarelser och Vadstena kloster,
och då är det 200 år senare än Nydala. Vi vet
att det fanns en trädgård i Vadstena kloster, vi
vet var den låg, vi vet att man ympade olika
sorter på stammar – allt det där finns beskri-
vet. Vi har en del ortnamn som innehåller
ordet ”äpple”; Apalle, Pollista men då är det
med all säkerhet vildapel. När det gäller de
riktiga köksväxterna så tror jag inte vi vet
någonting. Landskapslagarna tar upp odling
av ärtor och odling av rovor på trädesåkrar i
vissa landskap. I Västgötalagen står att man
får böta en viss summa om man trampar ner
eller förstör någon annans äppelträd, vilket
tyder på att man i Västergötland på 1200-talet
hade apelgårdar. Men det verkar som om
köksväxter enligt landskapslagarna odlades på
bitar av åker, och de enda växter vi känner till
där är löken och bondbönorna.

KL: Jag tror att man också kan lita på de
andra skriftkällorna, framför allt dansken
Harpestreng från 1300-talet. I landet i gemen
– menar man – sker en introduktion under
klosteretableringarna av hela det sortiment av

köksväxter, grönsaker, frukt och bär, som
redan förekommer hos benediktinerna. De
finns t ex beskrivna i klosterplanen från S:t
Gallen på 800-talet och det är samma sorti-
ment som ungefär samtidigt föreskrivs av
Karl den store i hans domänförordning. Detta
sortiment är också cisterciensernas sortiment
och många av de här arterna är också arkeo-
logiskt belagda från grävningarna i Lund av
Hakon Hjelmqvist. Det handlar i stort sett
om ett 150-tal trädgårdsväxter, köksväxter,
läkeväxter, kryddväxter, frukt och bär. Men
de hamnar inte självklart utanför kloster-
områdena och därför ingår de inte heller i det
världsliga samhällets rullor och räkenskaper.
Fram till medeltidens början handlar det bara
allt som allt om 35 stycken kulturväxter alla
kategorier; sädeslag, äpple, cikoria, och allt
annat. Om vi summerar de skriftliga källorna
och de arkeologiska beläggen fram till Gustav
Vasas trontillträde 1523, är vi uppe i ca 200
växter. Det är min uppfattning att det trots
allt är klosterväsendet som står för introduk-
tionen i Skandinavien av de flesta av de växter
som vi tar för givna i våra köksland; palster-
nacka, selleri mfl.

Vad vet vi om utnyttjandet av vilda växter
som vi idag kanske inte tänker på som
användbara? Nässlor t ex?

CT: Det var brist på kväve, vilket gör att det
förmodligen var lite mindre nässlor, men det
var också kaloribrist för människorna. Det
stora problemet för människor var att få
tillräckligt många kalorier per dag för att man
skulle kunna orka med det fysiska arbetet man
ägnade sig åt. Och därför tror jag att en sån
växt som hassel var mycket viktigare under
äldre tid än vad den är idag, eftersom hassel-
nöten gav kalorier. Men vi har inga skriftliga
belägg, inga skatter togs ut i form av grönsa-
ker, förutom humle på några ställen i Väster-
götland. Om man ska påstå att något varit på
ett visst sätt måste man leda det i bevis, och
det fina med det här projektet är att man här
har möjligheten att åtminstone pröva hypote-
serna arkeologiskt.

KL: Det finns strödda fragment i Sverige;
Gustav Klemming sammanställde ett antal
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läkeböcker från 1300-tal till 1500-tal som
hamnade i Mellansverige. Theodor Magnus
Fries sammanställde också de växter (växt-
namn) som kan spåras i det tryckta svenska
källmaterialet och gav ut detta i början av
1900-talet. I det materialet finns både växter
som vi vet har introducerats av människan
och växter som har invandrat av sig själva.
Eftersom det är läkeböcker handlar det om
växter i botsammanhang. Det sker också en
domesticering av växter som har invandrat av
sig själva i Sverige och som har lyfts in i
trädgårdarna av människan. Växter som får
stå kvar i naturen och som nyttjas av männi-
skan. Man misstänker en stark spridning av
både hassel och slån med hjälp av människan,
men det är också svårt att bevisa. Man har
gjort försök att koppla hassel och slånföre-
komster till fosfathalter från bosättningar,
men det är ändå osäkra resultat. Och samti-
digt har vi alla de växter som nyttjades under
medeltiden, som sedan hoppade ut och
hittade sina nya nischer i naturen. De flesta
betraktar dessa som vilda växter bara för att
historiken inte är känd och för att de inte har
nyttjats under många hundra år och därför
har naturaliserats. Det sker ett tagande och
givande mellan människor och växter samt
mellan så kallade inhemska växter och
kulturväxter i en svårutredd röra. I en nutida
skogslund kan så många som 50 % av
växterna egentligen vara medeltida introduk-
tioner, vilka sedan har förvildats och etablerat
sig i naturen.

Ann-Marie Hansson: Man hade säkert
någon form av c-vitaminbrist eftersom
grödan var så säsongsinriktad – den första
vårkålen var därför väldigt viktig. När man
säger att de åt vårkål, så anser åtminstone
norska forskare att det inte var grönsaken kål
utan det var mycket av det gröna som kom-
mer på våren som man kan äta. Vad gäller
ärtor så ökar ärtodlingen betydligt när
klosterväsendet kom till. Man kan se både i
Tyskland och i Sverige att ärtfrekvensen ökar
just under den här tiden. Det skulle kunna
kopplas till att man hade fastedagar då ärtor
spelade en större roll i maten.

Vad kan man förväntas hitta i jorden av
system för odling – gångar, odlingsbäd-
dar, anläggningar?

AMN: Det kommer säkert bli svårt att avgöra
vad som varit trädgård. En trädgård innehåller
ju levande organismer och förändras, speciellt
i Nydala som varit i bruk under flera hundra
år så har man säkert gjort om trädgården
också. Om vi har enorm tur kan vi kanske
råka på någonting som vi kan identifiera, t ex
en odlingsbädd för någonting, men jag tror
inte chansen är mer än 50-50, om ens det, att
kunna identifiera så detaljerat.

AMH: Om man först ska ta reda på vad folk
åt av vilda växter, då skulle det vara väldigt
bra att leta rätt på munkarnas latrin. I latriner
kan man hitta smultron- och blåbärsfrön och
lite annat, man kan till och med hitta celler av
lök och sådana saker. Och sen har vi t ex
hittat knölar från en brudbröd och stambas-
delar från knylhavre som gravgåvor under
yngre järnåldern. Jag tror bara det är toppen
på ett isberg.

KL: Det finns många spår här. Det finns en
överensstämmelse med hur trädgården var
indelad enligt regeln hos benediktinerna som
sen fördes över till cistercienserna. Man hade
en örtagård som framförallt innehöll de
läkeväxter som användes, man hade en
kålgård för produktion av grönsaker och så
hade man en trädgård. Men i stort sett fanns
det inga växter i själva korsgången, the cloister.
Medeltidshistorikern John Harvey i England,
som kanske är den europé som arbetat mest
med växtintroduktioner, säger kraftfullt i en
av sina sista skrifter att det är dags ”to demolish
the myth of the cloister garden”. Alltså den före-
ställning av upprättandet av den kvadrat som
är ett uttryck för himlens möte med jorden,
där vi har korsgången och brunnen i anlägg-
ningens mitt. Den är i sin form en trädgård,
men det är inte där som växterna fanns. De
här tre orden; örtagård, kålgård och trädgård
är alla medeltida i Sverige. Trädgården är den
gärdade platsen med träd, och kål är ingen
beteckning för ”Brassica oleracea”, utan en
allmän beteckning för grönsaker, framförallt
bladgrönsaker. Örtagården är den ingärdade
platsen med örter. Det är först i sen tid, under
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1700-talet, som vi får det märkliga begreppet
”trädgård” – stavat med ”d”. Det har tagit
över de andra ingärdade gårdarna och blivit
vårt samlade begrepp för trädgård. I ett
medeltida språk är det en språklig tautologi att
prata om ”kryddträdgård” eller
”fruktträdgård”– de skulle bara skaka på
huvudet och trott att man stammar. Här finns
en språklig indelning av de tre gårdarna, som
gärdar olika typer av grödor, och de motsva-
rar också den benediktinska indelningen av
hur man odlade. Därmed är det inte sagt att vi
kan belägga varje enskild grönsak här på
Nydala bara för att den har förekommit på i
stort sett alla cistercienseranläggningar i hela
Europa. Och det blir ytterst svårt med de
ettåriga grödorna som varken producerar frön
eller etablerar sig som reliktväxter såsom den
gode Henriks målla eller pepparrot. Vi har
hittat två växter här idag som troligtvis kan stå
relikt från medeltiden, både skelört (Chelidoni-
um majus) och akleja (Aquilegia vulgaris) när vi
vandrade på området. Det är möjligt att de
stora bestånd av skvallerkål, eller kirskål, som
finns här, också kan utgöra medeltida intro-
duktion, även om arten är belagd tusen år
tidigare i arkeologiska utgrävningar. Å ena
sidan kan vi veta, eller med sannolikhet påstå,
att det finns en korrespondens i hela det
europeiska trädgårdsindelandet, å andra sidan
behöver vi avkräva belägg i varje enskilt fall.

Vi vet att många av våra grönsaker
ursprungligen har varit medicinalväxter.
Men vad vet vi om deras matvanor? De
kom till ett land som var ganska kargt och
utan så mycket råvaror och tar förmodli-
gen med sig en massa i förhållande till
vad de hade för matvanor i Burgund. Vad
vet vi om det?

CT: Jag tror man ska avdramatisera cisterci-
enserna. Från Burgund och moderklostret
Citeaux grundades inom loppet av en eller två
generationer 350 nya kloster – från Yorkshi-
res dalar till Litauens östra gräns, från Sicilien
och upp till Norges atlantkust. Det är klart att
det var en oerhörd mängd olika miljöer de
kom till och cisterciensernas framgångsrecept
var att de kunde anpassa sig. Hade de haft en
rigid hållning ”att så här gjorde vi i Burgund,

så ska vi göra här”, då hade det inte gått.
Deras styrka var att de kunde anpassa sig tror
jag.

Att cistercienserna introducerade ”det
och det” är till största delen hypoteser. I
Sverige finns det inte ett enda ord som talar
om cistercienserna som trädgårdsmästare,
som odlare, eller som järnhanterare – detta
som man brukar framhålla. Det finns inte
skrivet ett ord om det i de samtida källorna.
Alltså gäller det för arkeologerna och natur-
vetarna att gräva i marken – det är där
sanningen ligger. Men ingen har gjort det
ännu. Och därför ska vi vara lite försiktiga.

Den stora bristvaran förutom fett var
socker och i Sverige fanns socker bara
naturligt i honung. Fram till 1300-talet
plundrade man bistockar i skogarna, och
någon gång under medeltiden verkar tambi-
odlingen komma till stånd. Vem inför den
kunskapen om hur man gör bin till husdjur?
Det måste varit en fantastisk fördel för
befolkningen eftersom en av biskopens
skatter eller intäkter, var honung och bivax,
som användes till ljusen. Det var en väldigt
viktig vara, mycket viktigare än idag.

Var begravde man de döda munkarna?
Vet man var kyrkogården till klostret låg?

AMN: Nej, jag har inte hittat några uppgifter
i den litteratur som jag har gått igenom, jag
har också undrat. De gravlades inom murar-
na, men vi vet inte ens helt säkert var muren
gick.

AMH: Hittar man gravarna kan man under-
söka t ex benen och få reda på om munkarna
har ätit mycket kött eller mycket vegetabilier.
Det verkar generellt vara så att åtminstone
under yngre järnåldern åt kvinnor mera
vegetabilier än män. Genom undersökning av
krukor i bosättningar och gravar vet vi att
krukorna i gravarna innehåller mer kött än
krukorna som man hittar vid en bosättning,
där är det mer spår av vegetabilier. Antagligen
var det finare att ha en kötträtt som gravgåva
åt den döda.

Det nämndes att det kom järnskoning på
spaden på 1200-talet och först senare kom
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hela järnspaden. På 1200-talet var det nog
inte lätt att gräva efter våra mönster utan
då fick de väl bara kratta, och grepar
fanns ju inte för det var trätjugor osv.
Finns det möjligheter att se hur djupt de
har grävt i jorden?

CT: Ja, det där har vi ju bökat mycket med
här i Småland – de så kallade ”hackerörs-
områdena” och sett vad det är för jordbear-
betningsmetod. Plogen och spaden fungerar
på samma sätt – plogen vänder tiltorna och
den kom sent, på 1800-talets andra hälft.
Däremot ådret och hackan gör samma sak,
och i det här fallet tror jag det är hackan som
man ska söka efter. När vi grävde i Rydaholm
en gång i tiden tyckte Ellen Anne Pedersen till
och med att hon kunde se de här hacken ner i
steril jord. Och det är väl det troligaste att det
är hackåkermark här.

KL: När vi pratar medeltida trädgård kopplat
till en klosterkontext måste vi närma oss
området från flera olika håll. Inte minst
betydelsefullt är det uttryck som Sven-Ingvar
Andersson använt på Ven, nämligen att
”plantera en hypotes”. En annan ingång har
vi nämnt och det handlar om de arkeologiska
beläggen för enskilda växter. Men vi får inte

glömma bort själva kulten och riten, där
blommorna utgör en väsentlig del. Det är inte
lätt att få tillgång till den medeltida blomster-
symboliken. Det finns dock en fantastisk
avhandling av Ingvar Bergström från 1958
om de symboliska tecknen – ett språk som är
dolt för de flesta. Vi kan dock utgå ifrån att
det varit färska blommor i altarsmyckningen
och inte vilka blommor som helst. Man har
troligtvis, eftersom klosterlivet kulminerar
under 1200- och 1300-talen, t. ex. förstått
vilken betydelse den röda och vita rosen hade.
Den vita rosen med sina fem kronblad stod
som symbol för Marias jungfrulighet och den
röda rosen, för blodsmystik och Kristus.
Aklejan har vi nämnt, som den helige Andes
förtäckta symbol. Luktviolen var symbolen
för humilitas, dvs ödmjukheten – alla dygders
moder. Ingången i de här planterade hypote-
serna som hör till den medeltida trädgården,
måste rimligtvis vara tvärvetenskaplig –
teologiskt, naturvetenskapligt, humanistiskt
och inte minst hortikulturellt På så sätt kan
man nå fram till någon form av hypotes som
kan förbättras, prövas och förkastas. Och det
är just därför vi sitter här, som företrädare för
så många olika discipliner.
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