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När bakgårdarna började blomma 
Hur trädgårdsarkeologi och arkeobotanik  

börjat påverka svensk stadsarkeologi  
 

Jens Heimdahl, Konferens om arkeologiska metoder, 11 apr 2014 



Studier av kulturlager  

och deras fossila innehåll, 

standard inom Svensk 

Stadsarkeologi. 

 

Spår av urbana  

trädgårdsodlingar har  

upptäckts i nästan 20  

städer under 2000-talet. 

 



 

En ny bild av de äldre städerna växer fram 



Trädgårdar i medeltida och tidigmoderna städer 
Odling på tomter eller på stadsjorden 



Klosterträdgårdar 
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Hortikultur i Sverige 

Traditionell bild av hortikulturell utveckling i Sverige? 



Ny bild av hortikulturens utveckling i Sverige 

Klostren 

1400 1600 1800 1200 1000 800 600 

Städer 

Agrar hortikultur 

Elitens anläggningar 
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Trädgårdsjordar känns igen genom:   

placering/form, sammansättning & struktur 

Ofta placerad på bakgårdar 

Associerad med  

kompostbingar och träskjul 

Ibland inhägnad 



Variationer i odlingens form och 

placering på tomter 

a b c d e 



 





Trädgårdsjordar känns igen genom sin: 

placering/form, sammansättning & struktur 

Gödsel 

• Dynga (betade växter och tarmparasiter)  

• Köksavfall (matfragment & aska) 

• Latrinavfall (t.ex. bär och tarmparasiter) 

Bevattning 

Vattenlevande organismer 

(Hinnkräftor, fjädermyggor, mossdjur, kiselalger) 

Jordförbättringsmedel 

• Hugg- och sågspån 

• Främmande mineralfraktioner 

• keramik, ben, kalk etc. 

Odlade växter 

Jordlevande organismer och ogräs 

Odlingsjord utgörs av en geologiskt 

abnorm materialsammansättning. 

Odlingsjord är en artefakt. 



 

Gödsel/kompostbingar 



Trädgårdsjordar känns igen genom sin: 

placering/form, sammansättning & struktur 

Homogen struktur 

• Saknar tydliga sedimentstrukturer 

• Kaotisk orientering av långsmala partiklar 

• Ofta stark smulstruktur 

• Småskalig klumpstruktur kan förekomma 

Typisk tjocklek, ca 20-40 cm 

• Kan vara mäktigare, (t.ex. sammansatt) 

• Kan vara tunnare (komprimerad) 

Strukturer i kontakten med substratet 

• Spadstick 



 



 







Vitsenap 1000-1100 



Städer under äldre medeltid 
Trädgårdarna etableras synkront med de tidigaste urbana 

strukturerna. Detta kan tolkas som spår av äldre förurbana 

traditioner.  

1) Traditionella grönsaker (t.ex. kål) och  

      nyheter (t.ex. palsternacka) 

3)   Medicinalväxter (t.ex. hjärtstilla)  

4)   Fruktträd (t.ex. apel)  

2)   Örtkryddor (t.ex. mejram och koriander) 



Senmedeltida städer 
Kontinuitet från tidig- och högmedeltid 

1) Traditionella köksväxter och nyheter  

     (t.ex. sallad) 

2) Estetiska /symboliska trädgårdar? 

      (t.ex. växter som lavendel och ringblomma)  



Tidigmoderna städer 

3) Tobak (boomen 1725-1775) 

1) Traditionella köksväxter (t.ex. betor) och  

     nyheter (t.ex. gurka) 

4) Prydnadsträdgårdar and snittblommor  

 (t.ex. doftreseda) 

2) Medicinalväxter för hushållet och marknaden 

     (t.ex. spikklubba)  

  

5) Bärbuskar (t.ex. krusbär), avancerad odling  

     (t.ex. vattenmelon) 



Exempel på stratigrafisk datering av odlingsjord i Jönköping 

(Situationen vid munksjöns strand, Kv Ansvaret: 1660-1680) 



 

Stranden byggs  ut med timmerkistor.  Vissa tomter bebyggs, 

andra odlas 1680-1700 



1700-1730 



Apotekare Oldenknechts trädgård 

Bondtobak 

Ringblomma 

Isop 

Opievallmo 

Bolmört 

Även vilda arter som 

Besksöta och nattskatta  

tycks ha odlats 
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Tackar! 

  
 


