
Trädgården är en civilisationssymbol, vilket fär-
gat skrivningenavdesshistoria.Trots attdet länge
varit uppenbart att hortikultur varit en del av
den agrara förhistorien har ämnet ofta undvikits
eller nämnts i omskrivningar.

Under det senaste decenniet har allt flera spår
efter äldre tiders trädgårdsbruk blottlagts genom
svensk uppdragsarkeologi. Fynden utgörs av fos-
sila växtrester och stratigrafiska spår av trädgårds-
jord, och de kastar nytt ljus över tidigare dunkelt
skymtade avsnitt av trädgårdshistorien.Här fram-
träder en mycket gammal hortikultur, en del av
ennordeuropeisk jordbrukstraditionmed gemen-

samma rötter sombär spår av den romerska ocku-
pationen, och kanske även äldre traditioner. Det
är inte en exklusiv historia för en privilegierad
klass, såsom trädgårdshistorien ofta skrivits. I
stället vittnar spåren efter järnålderns små hus-
hållsnära odlingar om en utbredd hortikultur
som bedrivits även under enkla omständigheter.
Samtidigt utmanar nyframtaget material från
tidiga städer den tidigare bilden av att de medel-
tida kulturväxterna kom hit med klostren, gen-
om fynd som föregår klosteretableringen. Jag av-
ser här att samla bilden av denna nya, äldsta
trädgårdshistoria.
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Vi skall se på de hortikulturella spåren i Sve-
rigemedbörjan i den förromerska järnåldern och
fram till sena 1200-talet. Perioden är trädgårds-
historiskt sett förhistorisk, då skriftligt källmate-
rial saknas. Som bakgrund diskuterar jag tidigare
forskning, grundläggande källkritik samt horti-
kulturens möjliga ursprung inom det neolitiska
jordbruket. Jag utgår från två typer av källmate-
rial, växtfossil och stratigrafiska spår i jord. Växt-
fynden diskuteras i ett storskaligt nordeuropeiskt
perspektiv. De stratigrafiska spåren av trädgårds-
bruk, som är av ett nytt slag, beskriver jag först
metodologiskt och diskuterar demdärefter ur ett
lokalt perspektiv. Slutligen gör jag ett försök att
analyseramaterialet socioekonomiskt i sin helhet.

Begreppsdefinitionermåste alltid anpassas ef-
ter källmaterialet. Här vill jag diskutera småska-
lig hushållsnära odling av andra växter än åker-
grödor, sådant somundermedeltiden benämndes
kål- och örtagårdar,men även trädgårdar i egent-
lig mening (Larsson 2009). Därvid använder jag
begreppet trädgård för en liten hushållsnära od-
lingsplats och hortikultur för dess bruk samt för
odling av trädgårdsväxter. Jag skiljer hortikultu-
ren frånåkerbruketgenomtvåkriterier: a) grödor-
na man odlade, b) odlingens tekniska och socio-
ekonomiska villkor (jfr Smith Sabo 2005, s. 172
ff). Det jag här avser med trädgårdsväxter ger
upphov till färskvaror med kort hållbarhet (även
om t.ex. rotfrukter kan lagras och kryddor tor-
kas) och de odlas med fördel i liten skala. Detta
utesluter många åkergrödor, främst sädesslagen,
menävenbalj- och fiberväxter (t.ex. ärtor, bönor,
lin, hampa) och i viss mån och oljeväxter (lin och
dådra). Dessa grödor har av olika orsaker (gödan-
de effekt, storskaligt bruk etc.) även odlats på åk-
rar eller trädor (Hansson 1999). De skördas ofta
vid ett tillfälle och ger upphov till en hållbar pro-
dukt som kan vinterlagras. Det jag här avser med
trädgårdsväxter skördas å andra sidan med fördel
successivt under en längre period, och de kräver
merdaglig tillsyn somregelbundenvattning, rens-
ning och gallring samt ofta intensivare gödning.
Av denna definition framgår att gränsen mellan
trädgårds- och åkerbruk är diffus, t.ex. genom lök
och rovor somäven kanha odlats på åkrar (Tollin
2005a, s. 307) och dådra som kan ha odlats under
hortikulturella former.

Olika perspektiv på trädgårdshistoria
Svensk trädgårdshistoria har studerats inom fle-
ra discipliner. Agrarhistoriker, konsthistoriker,
kulturgeografer, arkeologer och arkeobotaniker
har bidragit med olika perspektiv. Få studier be-
handlar primärt den äldsta trädgårdshistorien,
och forskningen om den senare medeltiden kan
sägas ha behandlat den föregående perioden på
två sätt: antingen genom att inte nämna den alls,
eller genom att låta slutsatser om hög- och sen-
medeltiden hypotetiskt gälla även för äldre tider.
Följande presentation strävar efter att belysa någ-
ra olika synsätt och diskussioner som jag menar
varit tongivande inom forskningen.

I äldre forskning sticker två arbeten ut: konst-
historikern Sten Karlings avhandling Svensk träd-
gårdskonst intill le Nôtre-stilens genombrott (1931) och
arkeobotanikern Hakon Hjelmqvists artikel un-
der uppslagsordet »have» i Kulturhistoriskt lexi-
kon för nordisk medeltid (1961). Om förhistoriska
trädgårdar sägs att de existerat från 800-talet och
att man odlat lök, kål och kvanne i dem. Karling
gör också en ansats att beskriva »vår forntids
vindomsusade och dystra blotlund» som en vild
»parkmedofferbrunnar, tempel ochpalissader»
(1931, s. 4). Både Karling och Hjelmqvist fram-
hållerklostrensöverskuggandebetydelse för sprid-
ningen av hortikultur i Sverige. Karling formu-
lerar det som »att munkarna […] med exem-
plets makt och genom upplysning inverkade på
befolkningen.» (1931, s. 9). Hjelmqvist bidrog
senare väsentligt till att öka kunskapen ommånga
kulturväxters medeltida historia i Skandinavien
(sammanställt i Hjelmqvist 1991).

I bokverket Jordbrukets historia i Sverige näm-
ner Stig Welinder (1998, s. 77–78) möjligheten
att man under neolitikum och bronsåldern kan
ha odlat växter i köksträdgårdar eller kryddland.
Han framför också idén att näringskrävande ör-
ter kan ha gynnats genom gödning och rensning.
Inget sägs om trädgårdsodling under järnåldern,
men när medeltiden behandlas skriver Janken
Myrdal att »… ingen kan ta ifrån munkarna
äran av att ha bidragit till en ökning av antalet
odlade arter och en utveckling av [trädgårds]-
odlingsmetoderna» (Myrdal 1999, s. 108).

Ett trendbrott märks i och med trädgårdshis-
torikernKjell Lundqvists artikel »Bondens träd-
gård – en funktion av många nyttiga och några
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sköna växter» (1994) där bondens trädgård dis-
kuteras utifrån landskapets och kulturväxternas
historia, så som de sammanställts för Danmark
av Johan Lange (1994). Lundqvist beskriver en
naturlig koppling mellan åkerbruk och trädgårds
bruk och menar att ett förhistoriskt agrart träd-
gårdsbruk förekommit under järnålder, bl.a. i form
av lövängshagar, i vilka också grönsaker, träd, ör-
ter ochmedicinalväxter kanhaodlats.Hanunder-
stryker utifrån det stora antalet nyintroduktio-
ner under medeltiden periodens stora betydelse
för hortikulturens utveckling. Lundqvist räknar
också upp ett antal kulturväxter som introduce-
rats före medeltiden. I senare arbeten har han
också vederlagt uppgifter om flera arter (främst
krolliljan), som påståtts vara klosterintroduktio-
ner, och övertygande visat att de introducerats
senare (Lundqvist 2005 & 2007).

Ytterligare bidrag har lämnats av arkeobota-
nikern Ann-Marie Hansson, som i sin avhand-
ling omvegetabilisk kost under vikingatiden sam-
manfattar kunskapsläget om skandinaviska träd-
gårdsväxters status under perioden (Hansson
1997, s. 46 ff). Ett djärvt nytänkande märks se-
dan i hennes artikel om vikingatida trädgårds-
bruk i Etnobiologi i Sverige (Hansson 2001). Hon
upprepar de tidigare bekanta växterna kvanne,
lök och kål som vikingatida odlingsväxter, men
söker även stöd för estetiska trädgårdsspår i före-
komsten av blågull och tusensköna i Birka.

BådeHansson ochLundqvist tycks öppna för
att de förhistoriska trädgårdarna kan ha varit
avancerade och betydande. Deras diskussion om
möjliga estetiska aspekter av de tidiga odlingar-
na står i kontrast mot språkvetaren Inger Lars-
sons tveksamhet om huruvida estetiska bloms-
terodlingar ens förekom under den senare me-
deltiden (Larsson 2009, s. 54), liksom kultur-
geografen Claes Tollins uppfattning att städer-
nas kålgårdar varken var estetiska eller ideolo-
giska konstruktioner utan fyllde rent praktiskt-
ekonomiska funktioner (Tollin 2005a, s. 309).
Detta kontrasterar i sin tur mot arkeologen
Karin Lindeblads öppnare hållning, då hon ser
en möjlighet till symbolik i städernas odlingar
och anser frågan outredd (Lindeblad 2006, s.
316).

Också i forskningenommedeltida trädgårdar
har ett trendbrott skett på senare år. Flera fors-

kare tonar nu ned klostrens roll. Lindeblad lyfter
i stället fram möjligheten att städerna fungerade
somhortikulturella innovationscentraoch stimu-
lerade odlingen på landsbygden genom sprid-
ning av nya odlingsväxter. Hon föreslår att den
urbana hortikulturen var en del av det importera-
de stadskonceptet, och menar att medeltidens
städer kan ha varit grönare än vad vi hittills tänkt
oss (Lindeblad 2006, s. 310). Även Tollin lyfter
fram städernas betydelse. Han framhåller över-
skotten av kreatursdynga och arbetskraft i dessa
miljöer som viktiga förutsättning för anläggan-
det av kålgårdar (Tollin 2005a). Arkeobotani-
kernKarinViklund och språkvetaren Inger Lars-
son betonar utifrån sina respektive källmaterial
den bristande empirin bakom klostrens tidigare
påstådda betydelse (Viklund 2007, s. 126–128;
Larsson 2009). Klostrens nedtonade roll står i
samklangmed resultat frånNorge,men imotsats
till Danmark (och nuvarande Sydsverige) där
SabineKarg (2007, s. 151) funnit stöd för de kleri-
kala odlingarna som spridningscentra.

Senare års medeltidsforskning har kommit
till olikartade resultat om landsbygdens horti-
kultur. Tollin (2005a, s. 309) understryker att
grönsaksodling förekom på landsbygden, men
var ovanlig och obetydlig, eftersom skattetrycket
riktades mot andra produkter, och den arbets-
krävande grönsaksodlingen konkurrerade med
åkerbrukets arbetskrav. Lindeblad (2006, s. 313)
framhåller, med stöd i engelska skriftliga källor,
att landsbygdens odlingar kan ha varit artfatti-
gare än städernas. Larsson (2009, s. 54 ff) menar
att kvanne och lök inte odlades i någon större
utsträckning iSverigeundermedeltidenoch fram-
håller att uttrycket »kål» betecknar en bred
växtgrupp med ätliga blad. Dessa uppfattningar
kontrasterar mot Myrdals åsikt (1999, s. 242) att
kålen hade stor betydelse för folkhushållningen,
och Katalin Schmidt Sabos (2005, s. 172 ff) klas-
sifikation av hushållsnära köksodling som till-
hörande en arbetscykel vid sidan av åkerbruket.
Även Schmidt Sabo understryker betydelsen av
att koncentrera alla gårdens resurser till åker-
bruket under kritiska moment, men hon ser, till
skillnad från Tollin, ingen motsättning i att man
parallellt upprätthöll endaglighortikulturell sköt-
sel. Grönsaker, rotfrukter och kryddor kan ha
skördats när behov uppstod.
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En annan fråga som diskuteras handlar om vil-
ken social sfär den medeltida hortikulturen till-
hörde. Tollin och Lindeblad tycks ense om att
endast bättre bemedlade hade fruktträd. Schmidt
Sabobidrarmedenannanaspekt:utifrånengelskt
och svenskt källmaterial finner hondet troligt att
arbetet kring hortikultur främst utfördes av kvin-
nor, som en följd av att odlingarna låg nära hem-
met.

Kritik och källkritik
Innan vi betraktar det arkeobotaniska och det nya
stratigrafiskamaterialet vill jag redovisa några av
mina utgångspunkter genom att kommentera en
del tidigare forskning och göra några källkritiska
påpekanden. Centralt är antagandet att medelti-
dens betydelse för den tidiga trädgårdsutveckling-
en i Sverige blivit överbetonad och riskerar att bli
så även i framtiden. Jag ser flera bidragande orsa-
ker till detta. 1) Äldre forskning har stundom för-
ringat idénomen förkristenhortikultur. 2)Horti-
kulturens speciella förutsättningar har inte alltid
beaktats inom agrar historieskrivning. 3) De ar-
keobotaniska spåren från medeltida städer är
kraftigt överrepresenterade i förhållande till för-
historiska miljöer och landsbygdsmiljöer.

I äldre forskninghar det funnits tendenser till
att beskriva förhistorien som primitiv i kontrast
mot en sofistikerad medeltid, där den barbariske
nordbon mötte den milde munken (aldrig nun-
nan) med någon ört i näven. Karlings ord »att
munkarna voro de, som först bedrevo trädgårds-
skötsel efter rationella metoder» (1931, s. 9), är
svåra att tolka på annat sätt än att hanmenade att
de förhistoriska metoderna var irrationella. Det
är ett exempel på hur den pre-monastiska horti-
kulturen förringats. Dessa tendenser hör forsk-
ningsmässigt till ett passerat kapitel, men är ett
ideologiskt bagage sommanmåste förhålla sig till.

Odlingen av fruktträd, kryddor och grönsa-
ker ärmycket gammal och förekom imånga av de
tidiga kulturer varifrån åkerbrukets spreds (Zo-
hary & Hopf 2000). Inom agrar historieforsk-
ning har man därför diskuterat om det med intro-
duktionen av åkerbruket även kan ha medförts
idéer ommöjligheten att odla andra, t.ex. inhems-
ka, grödor. De kanske mest välbekanta inhemska
kandidaterna är mållorna (Chenopodiaceae) där
många arter är ätliga (och aptitliga) i alla sina

delar. Blast och rot kan skördas och ätas som
grönsak under hela växtperioden. Mållor påträf-
fas vid nästan varje arkeologisk boplatsunder-
sökning och är ett svårbehandlat massmaterial. I
frågan om odling av mållor har det dock lyfts
fram att deras frömognad inte är samtidig och att
detta är ett problemvid fröskörd (Welinder 1998,
s. 76). Man glömmer då att odling också kan syf-
ta till blast- och rotproduktion för direktkon-
sumtion under sommar och höst, vilket känne-
tecknar det vi här kallar hortikulturell odling. I
ett traditionellt agrarhistoriskt perspektiv med
fokus på vinterlagring riskerar alltså betydelsen
av förhistorisk hortikultur att förringas.

En annan idé omden tidiga hortikulturengör
gällande att den kan ha bestått i ett »gynnande»
av vilda växter i bosättningens närhet, genom
t.ex. gödning eller rensning (Welinder 1998, s. 76
ff). Det inte ärmöjligt att arkeologiskt urskilja en
sådan form av protoodling, men min huvudsak-
liga invändning är att idén kan ha beröring med
en evolutionistisk syn, där man föreställer sig att
en successivt ökad manipulation av floran slutli-
genkulminerar i odling. En sådanutveckling för-
utsätter att plantering och sådd är mer avan-
cerade än de tekniker protoodlingen tänks inne-
fatta. Utifrån vad vi vet om åkerbrukets utveck-
ling är det kunskapen om sådd som är den tidi-
gast belagda,medandet är osäkrare när t.ex. göd-
ning började tillämpas (t.ex. Lagerås & Regnell
1999, s. 267 ff). Idén om protoodling förutsätter
alltså att kunskap och erfarenhet från åkerbruket
inte utnyttjats i utvecklingen av hortikulturen,
något jag är tveksam till.Därmed inte sagt att lik-
nande former av protoodling är orimliga, men jag
vill påpeka att diskussionen kan varamissledande.

Slutligen har det funnits ett okritiskt förhåll-
ningssätt till det arkeobotaniska källmaterialet,
där det medeltida materialet är oerhört mycket
rikare än det förhistoriska, vilket beror på att de
urbana miljöerna erbjuder förbättrade bevarings-
förhållanden. Den helt övervägande delen av be-
varade fröer och frukter från trädgårdsväxter som
hittats vid arkeologiska utgrävningar är i subfos-
silt tillstånd, till följd av att de hamnat i syrefatti-
ga, vattendränkta miljöer. Sådana finns i stads-
kulturlager, men också i brunnar, sjöar, våtmar-
ker och ådalgångar. Den totala volymen under-
sökt jord med goda förutsättningar för beva-
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rande av trädgårdsväxter domineras dock helt av
medeltida eller tidigmoderna stadskulturlager.
Som exempel kan nämnas att Birka främst har
välbevarande sediment på sjöbotten utanför sta-
den, vilka hittills analyserats i volymer om några
deciliter (Hansson & Dicksson 1995; Heimdahl
1999; Risberg et al. 2002), och från de förhis-
toriska lagren i Sigtuna har ännu endast ett fåtal
prover analyserats (Påhlsson 1994; Engelmark
2002). Detta skall ställas i relation till de tusen-
tals liter jord som analyserats från den historiska
tidens städer. Att vi ser en stor ökning av antalet
kulturväxter under medeltiden jämfört med tidi-
gare perioder (jfr. Lundqvist 1994, s. 111) måste
ses mot denna bakgrund. De medeltida arterna
har identifierats utifrån en avsevärt större volym
analyserad jord, vilket gör det problematiskt att
tolka den väldiga ökningen av trädgårdsväxter i
detmedeltida urbanamaterialet somatt det skett
många växtintroduktioner just då. Likaledesmås-
te bevarandeförhållandena beaktas vid jämförel-
ser mellan fossilt material från städer och lands-
bygd, vilket gör det svårt att utifrån detta uttala
sig om städerna som hortikulturella centra.

Trädgårdsväxterna i Nordeuropa
Som vi sett är det möjligt att en form av hortikul-
tur införts i Skandinavien redan med det tidiga
jordbruket. Redan från Sveriges tidigneolitikum
finns spår av ärtor och bönor (Regnell 1998),
växter som kan ha odlats under hortikulturella
former. Inga spår av andra importerade trädgårds-
växter under neolitikum har hittills hittats. Ett
fynd av opievallmo (Papaver somniferum L.) från
senneolitikum har ansetts svårtolkat, men passar
in i ett nordeuropeiskt mönster för artens sprid-
ning under denna period, vilket kan tala emot att
den var ett ogräs. Liknande mönster kan urskil-
jas för bolmörten under förromerska järnåldern
(Heimdahl 2009a). Från neolitikum finns många
spår av hortikultur i Sydeuropa och även exempel
på hur odlingsväxter som selleri och dill spreds i
Alpområdet (Zohary & Hopf 2000, s. 202 ff).
Det finns också exempel på att den neolitiska
spannmålsodlingen hade drag av intensiv träd-
gårdsskötsel (t.ex. Guttmann 2005), och man
kan fråga sig hur relevant en uppdelning i åker-
bruk och hortikultur är för denna period.

De svenska fynden av trädgårdsväxter från

den senare förhistorien är få. Å andra sidan gäller
detta också fynd av trädgårdsväxter på landsbyg-
den under historisk tid – och som vi tidigare sett
beror det på dåliga bevaringsförhållanden. För
att vi skall kunna utvärdera fyndens betydelse
och göra dem meningsfulla måste vi sätta in dem
i ett större perspektiv och jämföra demmedmot-
svarande fynd från övriga Nordeuropa.

När vi blickar in i den nordeuropeiska förhis-
torien skymtar vi verkningarna av en äldre civili-
sationsprocess i spåren efter det romerska im-
periet. Den romerska hortikulturen var väl inför-
livad på flera samhällsnivåer, och präglade in-
trycket av allt från militära fort till landsbygdens
gårdar och städernas innergårdar. Tacitus utta-
lande att »Hungern jagar de [Germanerna] bort
utan[…]kryddor.»ochattde inteanlägger»träd-
gårdar med bevattningsmöjligheter» (Önnerfors
2005: s. 43 ff), har säkert bidragit till bilden av
hur hortikulturen fördes till Nordeuropa som en
del i en civilisationsprocess, men ifråga om det
arkeologiska materialet skall vi minnas att mån-
ga av de romerska anläggningarna kännetecknas
av samma slags välbevarade fossila miljö som de
senare urbana, beroende på likartade strategier
vid hantering av avfall och fyllnadsmassor. Träd-
gårdsspåren från de romerska anläggningarna är
alltså överrepresenterade i förhållande till både
det äldre och det yngre (pre-urbana) materialet,
liksom gentemot samtida lämningar utanför den
romerska kultursfären (van derVeen et al. 2007).
Med denna källkritik för ögonen kan vi betrakta
ett litet utsnitt ur de fossila fynden av några kul-
turväxter frånNordeuropas förhistoria samt stäl-
la det i relation till de svenska fynden (tab. 1).
Härav framgår att det romerska inflytandet spe-
lat en viktig roll för vad som odlades i de nordeu-
ropeiska trädgårdarna under och efter kejsar-
dömets tid, men vi ser också förekomsten av ett
antal kulturväxter som föregick den romerska
ockupationen. En del verkar medvetet införda,
t.ex. den tidigare nämnda opievallmon under
neolitikum och de senare arterna koriander och
bolmört som dyker upp norr om Alperna under
förromerska järnåldern.Dessutom finns ett antal
vilda arter i den inhemska floran, t.ex. olika arter
av timjan (Thymus spp.), kyndel (Satureja spp.),
mynta (Mentha spp.), vejde (Isatis tinctoria L.) och
morot (Dactus carotaL.); växter somhar hittats på
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flera förhistoriska boplatser i Sverige. Det är värt
att notera att arter med en naturlig förhistorisk
utbredning i Skandinavien samtidigt kan vara
kulturellt införda som odlingsväxter, vilket t.ex.
skulle kunna gälla för äkta fläder (Sambucus nigra
L.) och humle (Humulus lupulus L.).

Densvenskahortikulturenbärantagligenock-
så på ett romerskt arv. Kål och rova (angett som
»kål/rova» om arterna inte skiljts åt) har sedan

1950-talet identifierats på flera boplatser från
romerska järnåldernoch framåt, exempelvis 500-
talets Uppåkra (Regnell 2001). Även frukt av sel-
leri som påträffats i 800-talets Birka framstår
snarast som ett typiskt nordeuropeiskt fynd vid
denna tid (Heimdahl 1999; Risberg et al. 2002),
liksom dill från tidiga 1000-talets Lund (Heim-
dahl 2010). Ytterligare en grupp kulturväxter av
stort intresse är olika former av lök. Rester av lök
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Tabell 1. Ett litet urval av fossila trädgårdsväxtfynd från Sverige och andra delar av Nordeuropa.
Samtliga arter är kända från den svenska medeltiden som fossil eller i skriftliga källor (utom betan som dock
är känd från Danmark och Norge). Den grova kronologiska uppdelningen syftar till att illustrera hur spår av
trädgårdsväxter förekommer i Nordeuropa före och efter den romerska ockupationen, samt hur förekomsten
ser ut i de nordromerska anläggningarna. Uppgifterna är hämtade ur Godwin 1956; Jensen 1985; Schultze-
Motel 1992–94; Dickson 1994; Eggen 1994; Kroll 1995–2001, och rör främst tolkningar av odlade kultur-
växter. Referenser till de svenska fynden återges i diskussionen. —Examples of fossil garden plants from
Sweden and other parts of Northern Europe. All species are known from the fossil record, or from written
sources, of Medieval Sweden (except the turnip, which is however known from Denmark and Norway). The
simplified chronology aims to illustrate a comparison between the fossil records of Northern Europe before
and after the Roman occupation, and the fossil record from Roman sites in this area.
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påträffas mycket sällan av arkeobotaniker ens i
lämningar av senare datum där lökodling är väl-
känd. Ett uppmärksammat fynd från en anglo-
skandinavisk kontext är purjolök i York (Tomlin-
son 1991, s. 115 ff). Löken omnämns också i run-
inskrifter från Skandinavien, på hornföremål från
300-talets Norge och guldbrakteater från Skåne
och Jylland (Hansson 2001, s. 221). Detta låter
oss räkna olika sorters lök till de växter som od-
lades här under romerska järnåldern.

I tab.1 märks också några arter som verkar ha
införts med romarna, men som det inte finns
spår av efter dessas tillbakadragande, vilket be-
skrivits från England, där palsternacka och fän-
kål inte verkar dyka upp igen förrän efter år 1000
(Dickson 1994, s. 58 ff). Sämre bevarandeförhål-
landen i efterromerska arkeologiska miljöer till
trots, kan detta spegla en faktisk utveckling. Inte
alla de växter som odlades av romarna etablera-
des för odling i de inhemska bosättningarna i
norr. Notera också att de saknade arterna före-
kommer i några ofta refererade uppteckningar
från det schweiziska klostret S:t Gallen och Karl
den Stores domänförrättning, och att man fort-
satte att odla dem inomdet uppblommande klos-
terväsendet och inom samhällets elit. Både i och
utanför Sverige har det dock varit svårt att urskil-
ja vilken roll klostren egentligen spelade i sprid-
ningen av hortikultur (Dickson 1994, s. 59).
Tydligast märks i stället en ökning av antalet od-
lingsväxter i samband med urbaniseringen. Kul-
turväxter som persilja, selleri och dill påträffas
också i de vikingatida städerna runt Östersjön,
t.ex. Birka, Staraja Ladoga och Oldenburg (Ris-
berg et al. 2002; Aalto & Heinäjoki-Majander
1997; Kroll & Willerding 2004). Skandinaviska
handelsplatser och kungsgårdar verkar under vi-
kingatiden ha varit integrerade i en centraleuro-
peisk elitkultur. I fråga om växtbruk märks detta
bl.a. genom den tidiga introduktionen av humle
somsker samtidigt här och iCentraleuropas hög-
reståndsmiljöer under 600- och 700-talen (Hans-
son 1996; Hansson & Dickson 1997; Aalto &
Heinäjoki-Majander 1997; Behre 1999; Risberg
et al. 2002; Lagerås 2003; Unger 2004, s. 53 ff).

De svenska fynden faller in i ett internatio-
nelltmönster. Att några sticker ut somanomalier
skall inte per automatik betraktas som märkligt
(även om det naturligtvis kan vara det). Vi kan

inte förvänta oss att nya odlingsväxter införts
enligt jämna geografiska och synkrona mönster.
Ett dillfynd från förromerska järnåldern i Skåne
(Heimdahl 2007, s. 75 ff) – ett av få i Nordeuropa
som föregår den romerska ockupationen – visar
kanske på att långväga import från Central- och
Sydeuropa också kunde gälla nya kryddor och
mediciner. I vissa fall kan det också finnas ekolo-
giska förklaringar. Ett mesolitiskt fynd av selleri
från Skåne (Regnell et al. 1995) kan tolkas som
att arten tidigare haft en annan utbredning. Lik-
nande anomalier finns det gott om också utanför
Sverige. På den vikingatida handelsplatsen Staraja
Ladoga i Ryssland har man påträffat kungsmyn-
ta(OriganumvulgareL.)ochhjärtstilla (Leonuruscar-
diaca L.). I likhet med det nämnda dillfyndet dy-
ker dessa arter upp i övriga Nordeuropa först
några århundraden senare (Aalto & Heinäjoki-
Majander 1997).

Jag har ovan försökt visa på något av variatio-
nen iNordeuropas tidiga hortikultur, i synnerhet
under och efter den romerska ockupationen. Att
allt fler av dessa arter med tiden hittats på svenskt
område kan tala för att vi ännu bara sett en bråk-
del av periodens odlingsväxter.

Inledningsvis definierades trädgård som»små-
skalig hushållsnära odling av andra växter än
åkergrödor».Makrofossilfynden i sig säger egent-
ligen ingenting om i vilken skala odlingarna be-
drivits. Spåren efter odlingarnas småskalighet
och läge måste vi söka i ett annat källmaterial på
boplatserna – lämningar bestående av själva od-
lingsanläggningarna.

Fossil trädgårdsjord som källmaterial
De nya upptäckterna av odlingshorisonter från
trädgårdsanläggningar har skett som en följd av
fältarkeologisk metodutveckling, och bygger vi-
dare på metodik som utarbetats för undersök-
ningar av fossil åkermark (Pettersson 1999). In-
förandet av metoder som single context har
bidragit till en ökad stratigrafisk medvetenhet,
och på senare år har flera fältarbeten integrerat
kvartärgeologiska fältanalyser (Heimdahl et al.
2005; Lindeblad 2007).

Odlingshorisonter från trädgårdsbruk upp-
visar likheter med horisonter i fossil åkermark.
Det rör sig om omrörda och homogeniserade
markhorisonter, ofta 20–40 cm tjocka, som i väl-
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bevarade fall kan vara mer humösa än biologiskt
omrörda horisonter (B-horisonter) i brunjord. I
välbevarade fall kan man ibland finna spår av
kreatursdynga – gödsel. Odlingshorisonter kan
också skilja sig från brunjordens B-horisont gen-
om en skarpare övergång till den opåverkade jor-
den (C-horisonten). Det är i dessa övergångar
somman stundompåträffar spår av ärjning, plöj-
ning, spadgrävning eller hackning. Omrörning-
en kan ibland spåras genom att fraktioner från
olika jordarter blandats samman inom horison-
ten.Homogeniseringen kan också upptäckas gen-
om att fragmenterat antropogent material (t.ex.
träkol, ben, keramik etc.) regelbundet påträffas
djupt ner i jorden, utan att detta kan förklaras
som en effekt av nedtrampning eller överlagring.

Hortikulturella odlingshorisonter skiljer sig
från spår av åkerodling genom igenkänningskrite-
rier som härleds till trädgårdsodlingens särskilda
villkor. Här avses: 1) Småskalig form och gårds-
nära placering. 2) Spår av arbete med spade eller
hacka. 3) Spår av inhägnad. 4) Spår av gödning
medmaterial som finns i begränsadmängd i hus-
hållet, t.ex. köksavfall och latrinavfall. 5) Spår av
bevattning. 6) Spår av trädgårdsväxter eller träd-
gårdstypiska ogräs i odlingsjorden. Vart och ett
av dessa kriterier kan inte betraktas som bevis i
sig. Man kan heller inte hävda att något visst
antal av dem måste vara uppfyllda för att en tolk-
ning som trädgårdsspår skall betraktas som säker.
Kriterierna måste vägas samman och ställas mot
alternativa tolkningsmöjligheter i varje enskilt fall.

Det fjärde till sjätte kriteriet kräver att jor-
dens innehåll analyseras, t.ex.makroskopiskt.Här
har en rad studier av odlingsjord från medeltida
och tidigmoderna stadsgårdar spelat en roll för
kunskapsuppbyggnaden. Undersökningar av väl-
bevarade odlingsjordar i t.ex. Lund, Jönköping
och Kalmar har gett insyn i hur jordarna byggts
upp och hur spåren efter hortikulturellt bruk kan
se ut i fråga om gödning, jordförbättring och be-
vattning (Heimdahl 2009b; 2010; Ms d). Inne-
hållet i städernas odlingsjord speglar de ökade
möjligheter till mera intensiv skötsel som små-
skalig, hushållsnära hortikultur medför.

Spår av gödning påträffas i form av organiskt
avfall, främst stalldynga och latrinavfall i olika
proportioner, men även köksavfall. Generellt av-
slöjar sig stalldyngan genom förekomst av ängs-

växter medan latrinavfallet oftast märks genom
förekomst av bärkärnor, som björnbär, hallon,
smultron och lingon. Resterna av köksavfall be-
står ofta av brända och obrända fisk- och djur-
ben, samt spisaska i form av träkol, brända ben,
förkolnad säd och andra vegetabilier. Detta ska
inte nödvändigtvis tolkas som att avfall hämtats
direkt från dasset eller köket och lagts ut i od-
lingsjorden, en tanke som tangerar äldre före-
ställningar om att avfallsanarki rådde i städerna.
Ofta finns tecken på att avfallet systematiskt sam-
lats upp och förvarats i kompostliknande anlägg-
ningar. Det kan också i ett mellanled ha givits till
svin, vars avföring i sin tur tjänat som gödning.
Noga räknat är aska inget gödningsmedel efter-
som den inte innehåller några näringsämnen,
men den är kalkrik vilket gör jorden mera basisk
och bidrar till ett ökat näringsupptag. Den synli-
ga effekten är så lik den hos gödning att den nog
många gånger har betraktats som ett gödnings-
medel i sig. Vid sidan om gödsel har man också
blandat annat i jorden, t.ex. såg- och huggspån,
sand eller lera för att ändra dess egenskaper. Spår
av bevattning förekommer i form av fossil av vat-
tenlevande organismer som huvuden av fjäder-
mygglarver, vilsporer avmossdjur eller hinnkräf-
tor. Flera avdessaorganismerkanutvecklas snabbt
i brunnar, naturliga vattenhål och vattentunnor.

Tidiga trädgårdsjordar i Sverige
I tab. 2 redovisas fem förhistoriskaoch fyramedel-
tida exempel på arkeologiska objekt som tolkats
somspårefter trädgårdsodling.Observationerun-
der fältarbetet har varit avgörande för tolkning-
en i samtliga fall. I sex av fallen har även jordens
innehåll studeratsmakroskopiskt(soilcontent).Möj-
ligheterna till kompletterande analyser är många.
Frågeställningenkan t.ex. angripasutifrånmakro-
ochmikroskopiskt innehåll, mikromorfologi och
markkemi.

Nästan samtliga trädgårdsanläggningar som
tas upp här har främst tolkats utifrån sina små-
skaliga former och gårdsnära lägen. Osäkra mar-
keringar på lokalerna i Lund beror på att man
inte kunde studera odlingsbäddarnas hela ut-
bredningdåde sträckte sig utanför schaktkanten.
Däremot vet man i bägge fallen att odlingsjor-
darna låg i husnära bakgårdsmiljöer. Ett annat
formelement typiskt förhortikultur är attodlings-
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ytan delats in i mindre segment eller odlingsbäd-
dar för att bli åtkomlig för rensning, gallring, be-
vattning och kontinuerlig skörd. I medeltida sam-
manhang har separata, ofta långsmala, odlings-
bäddar identifierats vid flera tillfällen, t.ex. Lin-
köping och Vadstena (Tagesson 1988; Hedvall
2002; Lindeblad 2006). Förhistoriska exempel
finns från Mörby utanför Nykvarn i Söderman-
land (Greneler & Strucke 2001).

Hortikulturella odlingshorisonter på lands-
bygden kan förväntas vara formlösa och oregel-
bundna eftersomhorisonten är det sammanlagda
resultatet av långvarigt trädgårdsbruk där od-
lingsbäddars placering kan ha skiftat med tiden.
Liknande diffusa utbredningar kan illustreras av
exempel från Valla och Kyrkheddinge. Man skall
därför inte i allmänhet vänta sig att finna spår av
odlingsbäddarnasursprungliga form,ellerav träd-
gårdens gångar, även om sådana varit vanliga.
Också i de fall gångarna beströtts med ett främ-
mande material, som huggspån eller grus, så kan
detta lätt ha blandats in i jorden i sambandmedatt
anläggningen grävts om. På samma sätt kan spår

efter inhägnader ha osynliggjorts om odlingarnas
utbredning förändrats. För att eventuella käpp-
och störhål skall kunna återfinnas krävs också att
hålens fyllning skiljer ut sig. Trädgårdsjord kan till
följd av maskomrörning bli homogeniserad till
stort djup vilket döljer spåren av störhål.

Ett udda formexempel påträffades vid Her-
resta nära Barkarby väster om Stockholm (Lind-
blom et al. 2008). Vid norrgaveln till ett hus hade
man pallat upp jord till en platå mot en berghäll
med hjälp av en prydlig stenrad. Anläggningen
var endast ett par kvadratmeter stor, och så udda
att den inte hade tolkats somen trädgårdsanlägg-
ning om det inte funnits stöd för detta i jord-
innehållet. Jorden i konstruktionen skiljde sig
inte från omgivningen i fråga om träkol och ben-
rester (all jord kring huset var rik på sådant ner
till ett par decimeters djup), men genom att den
innehöll mängder av hinnkräftor (Daphnia spp.).
Jorden utanför stenraden innehöll inga spår av
dessa kräftdjur, vilka utvecklas i vattensamlingar
och kan ha hamnat på denna torra plats genom
att man vattnat en liten stensatt odlingsanlägg-
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Tabell 2. Nio exempel på hur småskalig och hushållsnära odlig från järnåldern och tidiga medeltiden
har tolkats utifrån anläggningar, kulturlager och jordanalyser. Ljusgrå punkter markerar osäkerhet i tolk-
ningen. Urvalet är ett axplock från undersökningar som författaren känner till och ger på inget sätt en
heltäckande bild av motsvarande tolkningar i landet. —Nine examples of how small-scale cultivation near the
household from the Iron Age and Early Middle Ages has been traced by occupational strata and macroscopic
analyses of the soil. Pale grey dots denote uncertain interpretations. The examples are taken from a number of
surveys known to the author; the data are not nearly comprehensive for similar interpretations in Sweden.
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ning (Heimdahl 2008).
Ibland har även spår av gårdsnära inhägna-

der tolkas som indikatorer på hortikultur. Ett ex-
empel är Västra Karaby i Skåne, där flera mindre
stängsel inhägnade områden kring och utanför
ett långhus från romerska järnåldern. Claes Pet-
terson (2002) har föreslagit en tolkning av dessa
ytor som spår av småskalig odling, möjligen av
kål eller dådra. Han diskuterar också liknande
anläggningar i allmänhet, då flera hägnade lång-
hus från romerska järnåldern har påträffats i Syd-
sverige. Diskussionen har sedan återupptagits
utifrån ett exempel vid Hyllie i Skåne (Andreas-
son 2008).

Som tidigare konstaterats kan ett rikt inne-
håll av hushållsavfall i ett odlingslager antas speg-
la en intensiv hushållsnära hortikultur. Liknan-
de förutsättningar kan förväntas ha funnits på
landsbygden: även där producerades köksavfall
och latrin. I dessa miljöer är dock bevarande-
förhållandena oftast sämre, och med ökad ålder
minskar möjligheten att finna spår av organiskt
avfall annat än i förkolnad form, något som fram-
går av tab. 2.Det är alltså främst köksavfallet som
har ett mera motståndskraftigt innehåll av för-
kolnat material och ben som finns representerat
i de förhistoriska sammanhangen, vilket gäller för
samtliga fall (Valla, Herresta och Motalagatan)
där odlingsjorden studerats makroskopiskt.

Detta innebär att vi i landsbygdsmiljö bör fäs-
ta särskild uppmärksamhet vid kol- och benrika
jordhorisontermedbegränsadutsträckning, som
ligger i direkt anslutning till boplatsen.Ominne-
håll och utbredning särskiljer en sådan horisont
från omgivande tramphorisonter på gårdsplaner
ochgångstråk,omlämningensplacering i terräng-
en är rimlig och om den är någorlunda sten- och
blockfattig, så finner jag det rimligt attmanöver-
väger att tolka den som spår av hortikultur. Jag
misstänker att det bland många anonyma och
svårförklarliga »kulturlager» på boplatser som
beskrivits genom åren kan dölja sig en del åkrar,
men även en och annan trädgårdsodling. Det
finns kanske en möjlighet att finna spår av träd-
gårdsodling utifrån äldre stratigrafiska beskriv-
ningar, även om detta måste göras med stor för-
siktighet. Ett exempel på detta är Mats Regnells
tolkning av äldre beskrivningar av omrörda hori-
sonter mellan husen i 500-talets Uppåkra som

spår av köksträdgårdsbruk (Regnell 2001, s. 117).

Folklig och borgerlig hortikultur
Utifrån två olika källmaterial finns stöd för att
hortikultur bedrivits på landsbygden i Sverige
åtminstone sedan förromerska järnåldern. Från
denna tid kan stöd sökas i fynd av kulturväxter
som bolmört och dill, men även dådra. Under
romerska järnåldern dyker också kål/rova upp,
men stöd kan även sökas i förekomsten av gårds-
nära hägnadssystem.Betraktar vi de väldokumen-
terade influenserna från Romarriket på skandi-
naviskt område under perioden så kan vi före-
ställa oss att detta också lett till hortikulturellt
utbyte – både indirekt genom förbindelser med
områdennäraRomarriket, ochdirekt genomåter-
vändande skandinaver som tjänstgjort som solda-
ter (Andersson & Herschend 1998). Från yngre
järnåldern finns flera exempelpå stratigrafiskaod-
lingsspår av småskalig hushållsnära odling, samt
arkeobotaniska fynd av selleri och kål/ rova. Från
vikingatida handelsplatser kan också persilja, dill,
kungsmynta och hjärtstilla nämnas. Fynd av mo-
rot, mynta och timjan kan härröra från vildflo-
ran, men även tyda på odling. Sammantaget med
innehållet i dennordeuropeiskahortikulturenger
detta en rikare bild av vad som kan ha odlats i
förhistoriska trädgårdar i Sverige än vad somhit-
tills diskuterats.

I det ännu ringa källmaterialet har jag svårt
att se någon skillnad i landsbygdens lämningar
mellan yngre järnåldern och medeltiden. Käll-
materialet är i båda fallen svårtytt och magert,
liksom under senare historisk tid, trots att vi här
från historiska källor vet mer om denna typ av
odlingar.Kanske innebarmedeltiden ingenmärk-
bar förändring för hortikulturenpå landsbygden.
Givetvis kan nya växter då och då ha introduce-
rats, men så har antagligen också skett innan.

Lundqvist (1994, s. 111) har velat se en krono-
logisk utveckling i de skandinaviska introduk-
tionerna: jordbruksväxter – köksväxter – läke-
växter – kryddväxter – prydnadsväxter. Något
sådant kan jag inte skönja i detta material. Tre
exempel på tidigt förekommande arter i Sverige
(opievallmo, bolmört och dill) är alla kända för
ett bruk inom medicin och magi, och två av dem
är kryddor.Många växter hade flera användnings-
områden under antiken och medeltiden, och hur
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deanvändesunderSkandinaviens forntid ärokänt.
I synnerhet är kategorierna köksväxter, läkeväx-
ter och kryddväxter problematiska att åtskilja
(Stannard1982;Heimdahl2009a;Larsson2009).

Tollins förmodan att trädgårdsodlingar varit
ovanliga på landsbygden stöds inte av detta ma-
terial. Av spåren att döma är de snarast att be-
trakta som utbredda under både järnåldern och
medeltiden, men kanske förekom de inte på alla
gårdar. Man kan tänka sig att vissa gårdar spe-
cialiserat sig på trädgårdsodling. Tollinmenar att
trädgårdar var ovanliga med utgångspunkt i att
de är ovanliga i det källmaterial han studerar,
bl.a. eftersom trädgårdsgrödor inte var skatte-
pliktiga.Mot detta kan anföras att frånvaron i det
historiska källmaterialet visserligen kan tolkas
som att trädgårdsprodukter inte hade någon be-
tydelse i skattesammanhang (beroende på svå-
righeten att ta ut skatt i form av färskvaror), men
att detta inte behöver innebära att sådana odlin-
gar var ovanliga.

Att spåren efter hortikultur på landsbygden
förekommer i enklamiljöer under järnåldern och
inte är knutna till någon elitnärvaro är värt att
lyfta fram. Det kan uttryckas som att det verkar
ha existerat en folklig hortikultur, omvimeddet-
ta avser något utbrett bland landsbygdsbefolk-
ningen som inte tillhörde en maktelit eller var
påtagligt förmögen. Utifrån detta är det rimligt
att anta att även eliten hållit sig med trädgårdar,
men ännu finns inget material genom vilket vi
kan avgöra hur dessa anläggningar såg ut.

Arkeobotaniska och stratigrafiska fynd visar
att småskalig hushållsnära odling förekom i svens-
ka städer redan från deras tidiga etablering, i
Lund från det tidiga 1000-talet och i Skänninge
från det tidiga 1200-talet. Bägge dessa exempel
visar att trädgårdsodling bedrevs i städerna re-
dan från början, oberoende av de lokala klostren
sometablerades senare.Denna tidiga hortikultur
har innefattat odling av grönsaker, krydd- och
medicinalväxter samt fruktträd (Hjelmqvist 1963;
1991; Heimdahl 2010; manuskript b; manu-
skript c). Jag tolkar detta som att det med den
tidiga stadskulturen också följde en hortikultur.
Denna slutsats stämmer med iakttagelser från
Vadstena, där omfattande trädgårdsanläggning-
ar konstaterats från senmedeltiden och fram i
1700-talet (Hedwall 2002; Lindeblad 2006).

Den urbana hortikulturen verkar alltså ha en
lång kontinuitet. Vi kan i sammanhanget också
lyfta fram att spår av hortikultur också diskute-
rats i tätbebyggda förhistoriska miljöer, t.ex. den
tidigare nämnda tolkningen om köksträdgårdar
med kål/rova i utrymmen mellan husen i Upp-
åkra (Regnell 2001, s. 117 ff). I Birka har både
köksodling och estetiska blomsterodlingar disku-
terats (Heimdahl 1999; Hansson 2001).

I relation till den urbana hortikulturen har
det föreslagits att landsbygdens folkliga hortikul-
tur på olika sätt kan ha varit fattigare än den
urbana (Tollin 2005a, s. 309; Lindeblad 2006, s.
313). Utgår vi från städerna som kanaler och
spridningscentra för ny hortikultur så bör detta i
synnerhet ha gällt nya odlingsväxter. Jag kan inte
urskilja något som tyder på att själva odlings-
tekniken skiljt den tidigmedeltida odlingen i
städerna från den tidigare eller samtida odlingen
på landsbygden. Samtidigt finns ännu inget i
källmaterialet somstödjer idén att nyhortikultur
verkligen spreds från städerna till landsbygden
under denna period. Kanske riktade sig städer-
nas spridning av kulturväxter i första hand till
andra städer? Trots felkällan, som lurar i beva-
randeskillnaden mellan städernas och landsbyg-
dens lämningar och skillnaden i antalet under-
sökningar, är detta scenario tänkbart. Frågan är
vad orsaken till sådana täta skott mellan lands-
bygd och stad skulle ha kunnat vara.

Möjligen finns en klassaspekt att beakta.
Spridningen kan ha hämmats av ekonomiska och
sociala åtskillnader. Säkert har många nyheter
generellt betraktats som exklusiva, men denna
exklusivitet behöver inte nödvändigtvis ha vid-
hängt nya kulturväxter särskilt länge. Odlingar
kunde lätt bli självförsörjande vad gäller fröer
och lökar, vilket kan ha lett till att priset på ny-
heterna sjönk med tiden. Spridningen kan i så-
dant fall ha hämmats genom sociala begräns-
ningar, t.ex. i fråga om kontaktnät mellan stad
och land eller kanske genom skillnader i tradi-
tioner som kokkonst och medicin. Samtidigt är
det rimligt att anta att växter vars skötsel var
särskilt arbets- eller utrymmeskrävande behöll
sin exklusivitet trots att de i teorin kunde ha
odlats även av mindre bemedlade. Tollin (2005b,
s. 305) och Lindeblad (2006, s. 305) har visat att
odling av fruktträd och bärbuskar främst bedrevs
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av de bättre bemedlade. Sådana odlingar har
inneburit långsiktiga investeringar och har an-
tagligen kunnat inbringa ett andrahandsvärde.
Skillnaden i långsiktigt ekonomiskt värde kan ha
lett till att kål- och kryddgårdar är underrepre-
senterade i förhållande till trädodlingar i det his-
toriska källmaterialet.

Det är lätt att av ovanstående resonemangdra
slutsatsen att städerna var mer avancerade och
utvecklade miljöer än landsbygden, men i sam-
manhanget skallmanminnas de agrara tekniker-
nas utveckling under de senare århundradena.
Det har visats att denna utveckling, som tidigare
antagits ha skett utifrån initiativ från klostren, i
själva verket drevs av bönderna (Myrdal 1999, s.
108).Vi skall alltså se uppmed att betrakta lands-
bygden som passiv mottagare av nyheter från
städerna.

Vi kan här återvända till diskussionen om
huruvida städernas odlingar var rent ekonomis-
ka, eller möjligen också symbolbärande anlägg-
ningar. Lindeblad gör jämförelsen med klostrens
sakrala trädgårdskonst, och jag ser ingen orim-
lighet i detta – starka religiösa motiv till liknande
anläggningar kan ha funnits även utanför klost-
ren, även omdet är svårt att belägga.Dock vill jag
utifrån föreliggande material även fästa upp-
märksamhet på möjligheten att odlingarna även
kan ha innefattat profana symboler i form av
estetiska statusmarkörer. Detta behöver inte
innebära»prydnadsrabatter» i ennutida bemär-
kelse, utan kanske snarare att vissa grödor fick en
framträdande plats. Lundqvist (2007, s. 35) har
påpekat att man i diskussionen om trädgårdens
estetiska aspekter bör hålla i åtanke att dagens
uppdelning mellan nytta och nöje knappast iakt-
togs under medeltiden. Det finns därför ingen
motsättning i att en nyttoträdgård även kan ha
anlagts och brukats för sin skönhet eller som
symbolisk markör.

När trädgårdarnas sociala aspekter berörs är
det också värt att uppmärksamma Smith Sabos
(2005, s.172 ff) förslag att det hushållsnära od-
lingsarbetet undermedeltiden främst utfördes av
kvinnor. Det är möjligt att denna arbetsfördel-
ning även går tillbaka i äldre tid. I det perspek-
tivet blir det rimligt att även reflektera kring
möjligheten att växtintroduktioner, både under
förhistorien och medeltiden, skett på kvinnors

initiativ – kanske i form av ett utbyte, eller möjli-
gen handel, med fröer, lökar och plantor. I sen-
medeltida avbildningar finner vi främst manliga
trädgårdsarbetare, men detta gäller i allmänhet
praktanläggningar och inte den typ av hushålls-
nära odlingar vi ser spår av på landsbygden och i
de tidiga städerna. Om vi utgår från att trädgårds-
arbetarna i dessa hushållsnära odlingar främst var
kvinnor blir det möjligt att anta att de odlings-
växter vi påträffar i dessa sammanhang kan ha
spritts på dessa kvinnors initiativ.

Slutsatser
Till följd av förbättrade undersökningstekniker,
teoretisk medvetenhet och metodutveckling in-
om exploateringsarkeologin har allt fler spår av
gårdsnära hortikulturella odlingar upptäckts det
senaste decenniet. Stratigrafiska data och arkeo-
botaniskt material tyder på att en inhemsk hor-
tikultur, gårdsnära småskaliga odlingar av vård-
krävande växter, har förekommit sedan äldre järn-
åldern och kanske även tidigare. Den förhisto-
riska hortikulturen i Sverige var en del av en ut-
bredd nordeuropeisk hortikultur, som till en del
odlade inhemskaarter,men somockså introduce-
rade nya arter för odling före romartiden. För
svenskt vidkommande har spår av opievallmo,
dådra, bolmört och dill hittats. Den romerska
ockupationen av delar av denna kultursfär med-
förde att nya kulturväxter som kål, rova och lök
även nådde Skandinavien, kanske genom handel
eller med återvändande soldater. Det västliga kej-
sardömets kollaps kan ha medfört att odling av
vissa kulturväxter, sådana som inte blivit starkt
införlivade i de lokala odlingsvanorna, upphör-
de, men flera av de nya arterna brukades även
fortsättningsvis. På vikingatida handelsplatser
har man påträffat spår av en utvecklad hortikul-
tur, med odling av t.ex. persilja, dill och selleri.

Det är viktigt att se hur den goda bevarande-
graden för växtmaterial i stadskulturlager lett till
en monumental övervikt i materialtillgång, till
förmån för urbana medeltida sammanhang, och
till nackdel för landsbygden och förhistoriska
sammanhang. Därför är det rimligt att betrakta
det förhistoriska växtmaterialet, samt detmedel-
tida landsbygdsmaterialet, som starkt underre-
presenterat. För att kompensera för underrepre-
sentationen i det förhistoriskamaterialet kan det

276 Jens Heimdahl

Fornvännen 105 (2010)

Art. Heimdahl s 265-280 tif:Layout 1  10-11-23  11.09  Sida 276



rikare utbudet av odlingsväxter i det samtida
Nordeuropa betraktas som möjliga odlingsväx-
ter även här.

Under den tidiga medeltiden framstår de ur-
bana miljöerna som starka fästen för en utveck-
lad och bred hortikultur, redan före de lokala
klosteretableringarna. Det är rimligt att betrakta
städerna som spridningscentra för nytt växtma-
terial, men det är inte säkert att denna spridning
nåddeut på landsbygden. Påståendet attmedelti-
den innebar en stor förändring för allmogens od-
lingar på landsbygden kan ifrågasättas, då dessa
odlingar framstår som likartade före och efter
medeltidens början. Betraktas handel, handels-
centra och internationella kontakter som essen-
tiella för spridningen av hortikultur så skall vi
också minnas att inget av detta var nytt för me-
deltiden.

De nya resultaten berör hortikulturen inom
ett brett samhällsskikt, vilken tidigare i hög grad
varit osynlig i forskningen. Eftersom trädgårds-
skötsel under medeltiden förefaller ofta ha fallit
på kvinnors lott, är detmöjligt att detta gällt även
tidigare. Detta gör det också troligt att kvinnor
spelat en viktig roll i spridningen av många av
nya kulturväxter.

För värdefulla kritiska kommentarer tackas Karin Lin-
deblad och Maria Petersson, Riksantikvarieämbetet,
Region Öst.
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Summary

Gardens and horticulture are seen as symbols of
civilization. Therefore, the study of pre-Chris-
tian/prehistoric gardening have been somewhat
neglected. In Sweden the view that gardening
was essentially introduced by the monasteries
has been predominant for a long time, but in lat-
er years this has been challenged. Scholars from
different disciplines have recently changed their
focus from the monasteries to the towns, which
are considered as centres of horticultural inven-
tion and diffusion during theMiddleAges. There
is also a tendency to awider acceptance of an old-
er, prehistoric horticulture, especially during the
Viking Period.

Swedish finds of imported garden plants from
the Iron Age and onwards, such as dill (Anethum
graveolens L.), celery (Apium graveolens L.), cab-
bage and turnip (Brassica oleracea L. and B. rapa
L.) indicate that horticulture in Sweden was a
part of a widespread phenomenon of both Ro-
man and pre-Roman origin in Northern Europe.
There are alsonew types of evidence: affected soil
horizons somewhat different from arable hori-

zons, occurring over small areas near houses and
containing remains of fertilizers and water
insects. Such horizons may be interpreted as re-
mains of garden patches. So far only a handful
has been detected, but the regular occurrence in
recent excavations suggest that a form of garde-
ningwaswidespread in IronAge Sweden and saw
continuity into the Middle Ages.

There is in fact no sign of any shift occurring
in rural horticulture at the introduction ofChris-
tianity from the 9th century onward. But the sub-
fossil record from urban environments reveals a
great increase in the number of garden plants in
this period. However, this generally depends on
the occurrence of waterlogged occupational de-
posits in the towns, in which plant material may
be preserved to a much greater extent. Evidence
of gardening in towns such as Lund during the
10th century and Skänninge during the early 11th
century occur in the oldest phases of the towns
and predates the foundation of the local monas-
teries. This indicates that gardening was at this
time already part of the urban culture.
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