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SÅ KAN DET gå när en trädgårdsintresserad 
arkeolog slår ihop sina hjärtefrågor och bör- 
jar arbeta i en nisch som passar henne som 
hand i handske.

– Jag utbildade mig först till vanlig, 
nordisk arkeolog och arbetade med ut-
grävningar inför vägbyggen och liknande, 
på uppdrag av Malmö museer, säger Anna 
Andréasson. Men jag blev mer och mer in-
tresserad av trädgårdsarkeologi. Så små-
ningom fick jag möjlighet att arbeta lite 
som trädgårdsarkeolog när de satsade även 
på den delen. 

Men 2008 var de stora grävprojekten i 
Malmö slut och många arkeologer fick se 
sig om efter nya jobb. Hon började då ar-
beta i POM-projektet (Programmet för od-
lad mångfald) på SLU, där hon samlade in 
växter. I samarbete med Kjell Lundquist 
arbetade hon sedan med trädgårdshistorisk 
forskning.

Parallellt med detta startade hon sitt 
eget företag, ArchaeoGarden, och jobbade 
med utgrävnings- och restaureringsprojekt 
åt bland annat kommuner. Till exempel ett 
stort projekt i Eidsvoll i Norge.

– Parkerna kring Eidsvoll har samma 
skydd som byggnaderna, så enligt norsk lag 

fick de inte börja gräva utan att en träd-
gårdsarkeolog var närvarande, säger hon. 
Det tycker jag är bra, för då finns möjlig-
heten att rädda spår som visar hur en träd-
gård har sett ut. Vi har bara en enda chans 
att dokumentera dem. När man väl har 
grävt är chansen borta.

Det man kan hitta är massor av infor-
mation som faktiskt inte går att få tag i på 
något annat sätt.

– Ofta finns det inte så mycket doku-
mentation. Och även när det finns, kan vi 
inte veta om trädgården verkligen anlades 
precis efter skisserna. Det kanske inte gick, 
eller anläggaren kanske hittade på egna lös-
ningar. Och det är faktiskt ofta mer spår 
kvar i en gammal trädgård än vad man kan 
tro. Om man bara vet vad man ska leta ef-
ter.

Det kan vara att analysera olika typer av 
jord för att få reda på var det har varit gräs-
matta respektive rabatt, eller att hitta stolp- 
hål och stolpar som visar avgränsning-
ar. Det gjorde man i Eidsvoll, där stolpen 
kunde tidsbestämmas.

– Genom att ta vara på sådan informa-
tion kan vi lära oss olika sätt att arbeta, an-
lägga och utforma. Vi får se precis hur man 

har arbetat, vilka material som har använts 
och så vidare. Jag tycker att man ska ta vara 
på det gamla i gamla anläggningar. Gamla, 
uppväxta trädgårdar ger ofta en känsla av 
trivsel, ungefär som gamla bostadsområden 
kan göra. Nytt är också fint, men det kan 
man ju göra på andra ställen, där det inte 
redan är något! 

NU JOBBAR ANNA Andréasson på en dok-
torsavhandling om medeltida trädgårdar i 
Norden. Det har visat sig att den kunskap 
som funnits samlad om denna tid egentli-
gen inte var så trovärdig.

– Ofta hänvisar man till Sten Carlings 
bok Svenska trädgårdskonstens historia i 
Sverige intill Le Notre-stilens genombrott, 
som kom ut på 1930-talet. Men när jag har 
gått vidare till hans källor har jag upptäckt 
att en hel del av ”sanningarna” om medel-
tidens trädgårdar nog mest är myter. Kjell 
Lundquist kallade det ”kompendietradi-
tion”. Någonting som skrivits för att illus-
trera hur det skulle ha kunnat vara repe-
teras gång på gång tills alla tror att det är 
sanning.

De senaste tio åren har många nya ut-
grävningar gjorts i skandinaviska medel- 

– Det finns ett värde i sig i gamla trädgårdar, som vi kan lära oss mycket ifrån. Anna 
Andréasson är trädgårdsarkeolog och brinner för att vi ska ta vara på de kunskaper  

som finns i anläggningar från svunna tider. Därför forskar hon om medeltidens trädgårdar.  
Därför föreläser hon och jobbar i restaureringsprojekt. Bland mycket annat.

av Lena M Fredriksson

Trädgårdsarkeologen
vill rädda kunnande och arter

t Förutom att vi kan lära oss mycket från gamla trädgårdar och kanske hitta arter vars överlevnad är hotad, finns det fler skäl att värna om gamla träd-
gårdar, säger Anna Andréasson. Tänk bara på hur lång tid det tar för ett träd att växa upp, kanske 100 år. Låt det då ta den tiden! 
Bilden är från en anläggning som är mycket äldre än 100 år, från Alvastra klosterruin i Östergötland. Det anlades på 1100-talet.� FOTO:�LENA�M�FREDRIKSSON



tida städer och nya informationen visar till 
exempel att de var mycket grönare än vad 
som tidigare har varit känt. Det fanns till 
exempel ofta köksväxtodlingar på tomterna 
inne i städerna, som nog var ganska själv-
försörjande när det gäller grönsaker. 

– Kanske fanns det också vissa trädgår-
dar som var mer till prydnad och till för att 
vara i, där produktionen av grönsaker och 
frukt kom i andra hand. 

Vid utgrävningar nuförtiden finns det 
ofta med i planeringen att ta det varligt och 
även titta efter jordlager och lämningar ef-
ter odling och trädgårdar.

– Det är väldigt roligt! Förut hände det 
ofta att jorden bara schaktades bort.

ANNA ANDRÉASSON FÖRSÖKER också un-
dersöka om det fanns trädgårdar i Norden 
som hade en estetisk funktion redan un-
der medeltiden. Det är känt att adeln i 
England hade rekreationsträdgårdar, frukt-
trädgårdar och örtagårdar. Men vi vet inte 
hur det såg ut i Norden.

– Det är ganska svårt att undersöka. 
Men jag har sett att biskopen i Lund ha-
de en stor fruktträdgård inne i staden, i 
Lundagård. Den måste ha ansetts som vik-
tig eftersom den fick ligga inne i staden, så 
den var nog inte enbart till för produktion 
av frukt. Nu ska jag kolla om det här är 
ett mönster som går igen hos andra bisko-
par och adelspersoner. Heliga Birgitta har 
till exempel skrivit om hur hon såg ut över 
träd och trädgårdsmur när hon som ung 
besökte Vadstenapalatset, långt innan det 
blev kloster. Undrar vad det betyder?

ETT ANNAT INTRESSE, som både har med 
arkeologi och trädgårdar att göra, är grav-
stenar och kyrkogårdar. Som arkeolog har 
Anna Andréasson varit mycket på kyrko-
gårdar, och då har hon fascinerats av allt 
man kan läsa ut av gravstenarna.

– De speglar sin tid och sin hantverks-
tradition på ett väldigt uppenbart sätt, sä-
ger hon. Genom att titta på gravstenar av 
granit går det att avläsa teknikutvecklingen 
och se när nya verktyg har kommit i bruk 
och börjat användas, och sedan hur hant-
verksskickligheten har ökat och förändrats 
med de nya verktygen. 

Detta har hon beskrivit i boken Grav-
vårdar i sten, som beskriver kyrkogårdar 
och gravstenar från medeltiden och fram 
till idag.

På gamla kyrkogårdar och andra plat-
ser med lång historia, som borgruiner, kan 
man också hitta spännande så kallade kul-
turreliktväxter. Detta är växter som en 
gång odlats, och som blir kvar på platsen 
långt efter att odlingen upphört. Ett exem-
pel på en plats med många sådana växter 
är borgruinen Hammershus på Bornholm. 
Dessa har också en särskild plats i hennes 
hjärta, och hon vill gärna att vi försöker be-
vara dem för att värna om den biologiska 
mångfalden.

Det är också för att värna om mångfal-
den, men också för att sprida sin kunskap 
till allmänheten, som hon håller föredrag 
och besöker privatpersoner i deras trädgår-
dar.

– Det finns bara ett sätt att rädda dessa 
växter och spår och det är genom att in-
formera människor om att de gamla väx-
terna och trädgårdslämningarna fortfa-
rande finns och att det går att rädda dem. 
Efter att jag har besökt folk i deras gam-
la trädgårdar och hjälpt dem att ställa in 
ögonen på de historiska spåren brukar de 
säga att de aldrig kommer att se sin träd-
gård på samma sätt igen. Det kan räcka 
med tio minuter i en trädgård för att vi-
sa på historien och växter som kanske be- 
höver lite extra omsorg för att klara sig. 
Det är häftigt!
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• Trädgårdsarkeolog som driver före-

taget ArchaeoGarden, där hon ar-

betar i restaureringsprojekt för bland 

annat länsstyrelser och kommuner i 

både Sverige och Norge. Föreläser 

också om till exempel gravstenar, 

gamla växter och restaurering av 

gamla trädgårdar.

• Har arbetat i POM – programmet för 

odlad mångfald, en nationell satsning 

för att bättre bevara och utnyttja vå-

ra kulturväxter.

• Är doktorand vid Stockholms univer-

sitet och skriver en avhandling om 

medeltida trädgårdar.

• Fick Bengt Jansons pris 2014, ett 

pris som särskilt ska uppmärksam-

ma ”personer som genom en stark 

pedagogisk insats som folkbilda-

re bidrar till att öka intresset och för-

ståelsen för svensk kulturhistoria 

och folkkonst”.

• Har gett ut skrifter och böcker 

som: Kulturreliktväxter – levande 

fornminnen och hur vi bevarar dem, 

Då som nu – Kvarndala trädgård i 

tiden samt Gravvårdar i sten – ett 

mångskiftande kulturarv.  

På hemsidan archaeogarden.se 

finns info om var de kan köpas. 

Anna Andréasson: 

Trädgårdsarkeologen Anna Andréasson vid ett besök på Gamla kyrkogården i Malmö.
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