
Materiella och immateriella aspekter på trädgårdsodlingens historia 

– exemplet Visingsö 
 

Visingsö 1 – 3 juni 2014 

Ett seminarium anordnat av NTAA 

Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik 

i samarbete med Jönköpings läns museum 

 

Program 

Söndag 1 juni 

16.00  Stadsvandring i Gränna. Ciceron: Håkan Jorikson, museichef Grenna museum.     

Samling vid Grenna museum, Brahegatan 38 – 40. 

  17.20 Överfart till Visingsö, inkvartering på Wisingsö Hotell & Konferens. 

19.00  Välkommen! Presentation av NTAA:s nya bok: Inger Larsson, Stockholms universitet  

   20.00         Gemensam kvällsmat på Visingsö Hotell & Konferens 

 

 

Måndag 2 juni 
 

BOKBORD  
 

9.00 – 9.25  Anna Andréasson, Stockholms universitet: Inledning – trädgårdsarkeologi 

och Nordic Theoretical Archaeology Groups 14:e konferens i Stockholm 2014. 

 

9.30 – 10.20  Gert Magnusson, Riksantikvarieämbetet: Visingsö i ett historiskt-politiskt  

  sammanhang – från tidig medeltid till stormaktstid. 

10.30 – 11.00 Kaffe 

 

11.05 – 11.35 Anna Ödeén, Jönköpings läns museum: ”Ättebackar finnas här många och  

  mehr änn annorstädes…” – Visingsös förhistoria i det arkeologiska materialet.  

 

11.40 – 13.00 Ingrid-Larsson Haglund, författare & fri forskare: Kost och trädgårds- 

 odling i stormaktstidens högreståndsmiljöer, med utgångspunkt i Per Brahes    

 kokbok och trädgård.  
 

13.00 – 14. Lunch 

 

14. – 14.30   Ådel V. Franzén, Jönköpings läns museum: Visingsö i odlingshistoriskt och  

bebyggelsehistoriskt perspektiv, samt något om fruktodlingens omfattning under 

1760- och 1770-talen 

 

14.30 – 15. Per-Arvid Åsen, Agder naturmuseum & botanisk hage: Finnes det 

middelalderlige kulturreliktvekster på Visingsö? De botaniska källorna från 

Visingsö, bland annat Zetterstedts inventering 1878. Hur ser det ut i dag?  

 

15. – 15.30  Madeleine Bonow, Södertörns högskola: Ruddammar i medeltida kloster- 

miljöer och stormaktstidens högreståndsmiljöer. Arkeologi, osteologi och 

landskapshistoria. 
 



15.30 – 15.45 Kaffe 

 

15.45 – 16.15 Mia Åkestam, Stockholms universitet: Allegori eller verklighet? Bilden som              

                        historisk källa till trädgårdens och kulturväxternas historia. 

 

16.15 – 16.45 Åsa Ahrland, Sveriges Lantbruksuniveritet: På jakt efter djurgården. En      

                       aspekt av materialitet och immaterialitet hos medeltida eliter.  

 

16.45 – 17.15 Jens Heimdal, RAÄ, Stockholm. Trädgårdsjorden som artefakt – och några  

ord om humlehistoria 

 

18. Visning av Brahekyrkan. Robin Gulbrandsson, Jönköpings läns museum  

 

20. Konferensmiddag 

 

 

 

Tisdag 3 juni. Exkursionsdag.  

 

Under exkursionen återkopplas till den första dagens föredrag om öns historia, kultur-

landskap, trädgårdsodling, jaktpark, dammar och reliktväxter. Förmiddagen ägnas åt 

Visingsborgs slottsruin och dess omgivningar.  Vi genomströvar platserna för grevskapets 

trädgårdsanläggningar, på jakt efter reliktväxter och andra spår: Lundaträdgården, idag 

beskogad med den statliga ekplantage som anlades från 1830-talet, Kapellträdgården med 

ruinen av St. Laurentius kapell samt slottets fiskdammar m.m. Lunch i form av picknick. 

Under eftermiddagen hinner vi förhoppningsvis också besöka Näs borgruin på öns sydspets 

samt mullbärsodlingen.   

 

En buss står till förfogande för transport på de längre sträckorna. Förmiddagens vandring går 

delvis genom skogsterräng och fuktig mark och fordrar därför anpassad klädsel.  

 

9.00 Gemensam transport till startpunkten på platsen för den tidigare kungsgården 

mellan Visingsborgs slottsruin och Brahekyrkan. 

 

12.00  Picknick-lunch på lämplig plats. Ta med egen termos! 

 

13.00 Avfärd med buss till Näs borgruin. Under eftermiddagen besöks vidare 

Mullbärsplantagen.  

 

14.45 Återsamling på Wisingsö Hotell & Konferens. Kaffe och kort avslutning. 

 

15.45 Avresa från Visingsö. Bussen lämnar oss vid färjeläget.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NTAA 
Nordiskt Nätverk för Trädgårdens  
Arkeologi & Arkeobotanik 


