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Trädgårdsarkeologi – ett nytt 
fält inom svensk arkeologi
Under de senaste tio åren har vi vidare
utvecklat fält och analysmetoder för att 
få fram ny kunskap om historiska träd
gårdsodlingar. Detta har lett fram till helt 
ny kunskap – bland annat har  tidigare i 
stort sett okända stadsträdgårdar från 
1200-talet och framåt identifierats. En 
ny bild framträder om när, var och hur 
olika växter introducerades i Sverige, 
vilket i sin tur bidrar till att bredda 
mat och dryckeskulturens historia.

Historiska trädgårdsodlingar bär på 
information om tidigare generationers 
vardagsliv.  Genom att studera alltifrån 
böndernas köksträdgårdar till herrgår
darnas formträdgårdar, kan vi belysa 
frågor som rör sig mellan det praktiska 
och det njutbara, mellan försörjning, 
hortikultur och kulturell symbolik. 
Trädgårdarna studeras som helheter 
i sina sociala och geografiska sam
manhang, med utgångspunkt i gestalt
ning, växter och brukningsmetoder.

Samlad specialistkunskap
Arkeologerna är rikstäckande och inom 
organisationen arbetar vi tvärveten
skapligt med specialistkompetenser 
samlade inom organisationen.

Vi har arkeologer med särskild inrikt
ning på trädgårdsarkeologi, specialister 
som arbetar med arkeobotanisk analys, 
pollen och vedart, analys av historiska 
kartor och prospektering med georadar.

Personalen är medlemmar i inter
nationella och nationella nätverk samt 
medverkar regelbundet i seminarier, 
konferenser och publikationer. Vi har 
ett brett nätverk av andra specialister 

som kan anlitas om ytterligare kom
petenser behövs för ett särskilt upp
drag, till exempel växtinventering.

Våra trädgårdsarkeologiska 
tjänster
Arkeologerna utför trädgårdsarkeo
logiska uppdrag där vi identifierar, 
undersöker, tolkar och skapar underlag 
för rekonstruktioner av historiska 
träd gårdar.  I dialog med våra upp
dragsgivare presenterar vi resultaten 
i rapporter, artiklar och i föreläsningar.

Vi kan även utföra delar i större 
projekt, exempelvis analyser av 
historiska kartor, prospektering 
med markradar eller någon av våra 
naturvetenskapliga analyser.

Kontakta oss gärna för mer information!

Kontakt
Karin Lindeblad 
Arkeologerna 
Statens historiska museer
Roxengatan 7
582 73 Linköping 
karin.lindeblad@arkeologerna.com 
Tel: 010480 81 55

Framsida: Del av en markprofil genom en 
trädgårdsodling i Norr köping där den vågiga, 
bruna odlingsjorden visar att trädgården 
brukats med spade. Foto Karin Lindeblad.



Trädgårdsarkeologisk undersökning på 
Östermalm i Stockholm 2014. Rekonstruk-
tion av trädgården på 1700-talet. Till höger 
blommande Virginiatobak och därunder 
makrofossilundersökning med mikroskop 
och ett frö av Virginiatobak. Foto Karin 
Lindeblad och Jens Heimdahl. Illustrationer 
Jens Heimdahl.



Del av planritning över brukspatron M.E. 
Ekelunds stadsträdgård i Norrköping år 1826. 
Trädgården har legat vid Motala ström och i 
karttexten nämns att det fanns både bersåer 
och lusthus i trädgården. (Lantmäteristyrel-
sens arkiv 0581:1002.) Arkeologisk under-
sökning i barockparken på Sturefors slott i 
Östergötland och krukskärvor från slutet av 
1700-talet. Foton Karin Lindeblad.


