
Slutgiltigt PROGRAM – Trädgårds- och textilhistoria:   

ett möte mellan hortikultur och textilproduktion ur ett nordiskt perspektiv 

  Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA) 

i samarbete med Svenska vävakademin 

Lund, 28 - 30 augusti 2019 

 
Årets tema var växtfibrer och hortikultur. Seminariet var ett samarbete mellan Svenska vävakademin 

och NTAA, och finansierades av Nämnden för Hemslöjdsfrågor. I fokus låg ny forskning som börjat 

ge en delvis ny bild av äldre tiders textilproduktion. Föredragen kretsade bland annat kring de indi-

kationer som idag finns på att hampa (Cannabis sativa), brännässla (Urtica dioica) och humle (Humu-

lus lupulus) haft större betydelse som textila råmaterial än vi tidigare trott, och att odlingen av textil-

växter i större utsträckning verkar ha skett i anslutning till bostäder, i specialiserade odlingar – med 

andra ord, att den delvis mer haft drag av hortikultur än storskalig agrikultur. Syftet var att bidra till 

en ökad tvärvetenskaplig dialog i skärningspunkten mellan odlingshistoria och textilproduktion, 

inkluderande hela processen från växtodling till vävnadsmaterial. 
 

 

 

 

 

 

 

Program 

Onsdag 28 augusti 

17.00 Samling vid huvudentrén Kulturen i Lund, Tegnérsplatsen 6. Trädgårdsarkeolog m.m.         

Aja Guldåker visade Kulturens historiska trädgårdar bland friluftsmuseets byggnader.  

c.18.30 Gemensam middag på egen bekostnad, Kulturen restaurang, Tegnerplatsen 6.              
(Anmälan till middagen i samband med anmälan till seminariet)  

 

Torsdag 29 augusti 

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund.  

08:15 Samling och registrering.  

08:45 Anna Andréasson Sjögren, doktorand, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, 

Stockholms universitet. Välkommen och praktikaliteter 

09:00 Git Skoglund Textilhistoriker, Göteborg. Planttextilier i skärningspunkten mellan           

trädgårdshistoria och textilhistoria 

09:40 Amica Sundström Textilarkeolog och textilansvarig, Historiska museet, Stockholm.    

Om förhistoriska textilfynd av plantfibrer i Nordeuropa 
 

10:10 Paus med mingel, kaffe  
 

10:40 Git Skoglund Textilhistoriker, Göteborg. Om planttextilier av hampa och humle,        

identifiering och betydelsen av hon- och hanplantor  

11.10 Jens Heimdal Arkeobotaniker och kvartärgeolog, Arkeologerna, Statens historiska mu-

seer. Spår av odling och bruk av hampa i svenska städer 1000 - 1850 
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11.40.  Sabine Karg Archaeobotanist, Freie Universitet, Berlin. The importance of plant fibres    

as raw material for fabrics in the past 

12:20 Lunchpaus. Matiga mackor. 

13:30  Per-Arvid Åsen Förstekonservator i botanik, Universitetet i Agder, Norge. Funn av 

spinnevekster som hamp, lin og brennesle i Norge 

14. 00 Jenni Suomela PhD-student, University of Helsinki, Finland. Nettle as a textile fibre 

plant in Finland since the Neolithic 

14:30 Krista Vajanto Textile archaeologist and laboratory coordinator at Nanomicroscopy 

Center, Aalto University, Espoo, Finland.  Traditional dye plants for textile used in     

Finland during the 18th century – wild or almost cultivated  

15:00 Paus med mingel  

15.20  Marie Ekstedt-Bjersing Textilhistoriker och lärare på Sätergläntan, Dalarna.  

 Textilredskapens och vävstolarnas utveckling och betydelse för framställningen av              

textilier av plantfibrer 

16:00 Tytti Juhola PhD-student, University of Helsinki, Finland. Phytoliths, parasites fibers 

and feathers from dental calculus and sediment from Iron Age Luistari cemetery, Finland 

16:30 Avrundning och diskussion (Avslutning senast 17:00).  

18:00 Gemensam middag till självkostnadspris, Restaurang VED, Mårtenstorget 3.               
(Anmälan till middagen i samband med anmälan till seminariet)  

Fredag 30 augusti 

Plats: Botaniska trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund.  

09:00 Samling vid entrén till växthusen, Botaniska trädgården. Vi delar oss i grupper för att 

omväxlande se textilutställningen och trädgården. Etnobotaniker Robert C. Clarke visar 

textilsamlingen, intendent Bente Eriksen visar oss Botaniska trädgården och berättar om 

dess långa historia.  

c. 12.00  Beräknas programmet vara slut.  

 

Anmälan 

Snarast, men senast 1 juli till Git Skoglund, e-post: info@gitskoglund.se (antalet platser begränsat & vi går efter 

anmälningsdatum). Glöm inte att uppge ev. speciella behov när det gäller kost (gäller fika, lunch och restaurang-

besök) samt om Du vill delta vid någon eller båda av middagarna. 

Boende  

Som vanligt ordnar deltagarna sitt boende själv – under perioden är det hårt tryck på centrala hotell i Lund, så vi 

rekommenderar bokning i god tid. 

 

• Föredragshållare och arrangörer bodde på Lilla Hotellet, Bankgatan 7. För egen bokning där kontakta 

hotellet på telefon +46 (0)46 32 88 88, eller via e-post: info@lillahotellet.com  

• Ett alternativ Hotell Nordic Lund, Östra Mårtensgatan 5. Reducerat pris vid tidig anmälan och uppg. av 

kod: 18308. tel. +46 (0)46 378 00 70, e-post: reservation@nordiclund.se.  

• Lägre pris Finn Hotell, Dalbyvägen 20 (ca 3 km från centrum, men relativt nära Botaniska trädgården). 

Bokas via tel. +46 (0)46 280 63 00, e-post: info@hotelfinn.se  

Tack alla, för spännande och inspirerande dagar i Lund! 

Git Skolund, Anna Andréasson Sjögren och Inger Larsson 
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