
 

 

 

 

 

Nordiskt nätverk för  

Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA) 

inbjuder till seminarium: 
 

 Kultur- och trädgårdsväxter 
– under mark, på mark, i herbarier och arkiv 

 

 

Uppsala 12–14 september 2012 
 

Forskningen kring växternas och den gröna kulturmiljöns arkeologi och historia är bred och 

mångfacetterad. Samtidigt är vi som är intresserade av området, och som forskar och arbetar 

inom det, utspridda inom många olika ämnesområden över hela Norden. För aktiv och stimu-

lerande forskning, och för att få uppslag till projekt och samarbeten, behöver man träffas, dis-

kutera och dela kunskap kring vad som är aktuellt just nu. Därför vill vi nu bjuda in till ett 

nytt seminarium inom nätverket för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik! 

 

Årets tema har fokus på den trädgårdshistoriska forskningens källmaterial, med speciell be-

toning på kultur- och trädgårdsväxterna – oavsett om man studerar dem ”under jord” som 

arkeologi och arkeobotanik, ”på mark” som till exempel inom reliktväxtforskning och DNA-

studier på levande växtmaterial, eller ”i herbarier och arkiv” som inom de forskningsfält     

som i första hand baserar sin forskning på historiska källor.   

 

 

Välkommen! 
 

Önskar planeringsgruppen: 

Anna Andréasson, ArchaeoGarden, Malmö. 

Inger Larsson, Nordiska Språk, Stockholms Universitet. 

Lena Beronius, Riksantikvarieämbetet. 

Elisabeth Gräslund Berg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 

Karin Hallgren, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Jens Heimdahl, Riksantikvarieämbetet. 

Maria Petersson, Riksantikvarieämbetet. 

 

 

 

Nordiskt nätverk för Trädgårdens arkeologi och arkeobotanik 

www.archaeogarden.se/NTAA.html 

http://www.archaeogarden.se/NTAA.html


Program 

Onsdag 

18.00 Start  

18.30-19:30  Inledande kvällsprogram.  

Torsdag  

Plats: Upplandsmuseets hörsal 

09:00 Ingvild Øye – Odling i den medeltida staden före och efter klosteretableringarna: arkeo-

logiska och historiska källor.  

09:40 Jens Heimdahl – Makrofossil: möjligheter, begränsningar och nya fynd.  

10:20 Fika och mingel 

10:40 Sabine Karg – Diversity of garden plants in Southern Scandinavia from the Iron Age to 

Early Modern Times based on archaeobotanical evidence.  

11:20 Per Lagerås – Pollen: möjligheter och begränsningar ur trädgårdsodlingsperspektiv.  

12:00 Terttu Lempiäinen – Notes on the history of gardening/horticulture in Finland: docu-

ments, linguistic and archaeobotanical sources. 

12:30 Lunch 

13:30 Inger Larsson, Per Arvid Åsen och Steinunn Kristjándóttir – Medeltida klostergrun-

der på Island: vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn: rapport 

från ett tvärvetenskapligt projekt. 

14:10 Tino Hjorth Bjerregaard – Reliktväxtinventeringar och skötselplaner på Bornholm  

14:40 Anna Jakobsson – Tomarpsprojektet: rapport från ett tvärveteskapligt trädgårds- 

 historiskt projekt (georadar, historiskt källmaterial m.m.) 

15:10 Fika och mingel 

15:30 Karin Persson – DNA och molekylära markörer – vad kan nu levande växter säga       

om sin historia? 

16:00 Karin Hallgren – Trädgårdsväxter i arkiven (bondedagböcker, frågelistmaterial,  

 lantmäterikartor, hushållningslitteratur mm). 
 

16:30 Diskussioner och rundabordssamtal. M trädgårdsarkeologin i fokus. 

17:30 Erik Persson – Reliktväxtnätverk under uppbyggnad  

17:40 Inger Larsson och Anna Andréasson – Växthistoria: skrönor och belägg  

17:50-18.00  Katarina Wedelsbäck Bladh – Osebergsskeppet och pepparroten 

19:30 Gemensam middag 

Fredag  

09:00 Plats: Evolutionsmuseet Botanik, Norbyvägen 16, Uppsala (promenadavstånd). 

Svengunnar Ryman - Visning av Joachim Bursers ’Hortus siccus’ och andra hortikultu-

rellt intressanta samlingar på Evolutionsmuseet, Uppsala universitet. 

11.30 Lunch 

13.00 Buss till exkursionsmål:  

 Besök på en pågående utgrävning. Guidning och korta föredrag med utgångspunkt från 

den besökta platsen och aktuella frågeställningar. 

16:00  Slut. Bussen tillbaka vid hotell/järnvägsstation i Uppsala. 



Föredragshållare 

Anna Andréasson, trädgårdsarkeolog och kulturvetare, ArchaeoGarden, Malmö www.archaeogarden.se  

Anna Jakobsson, fil. dr, universitetslektor, landskapsarkitekt, Område Landskapsarkitektur, Sveriges Lant-

bruksuniversitet, Alnarp http://www.ltj.slu.se/lar/jakobsson_anna.html  

Erik Persson, fil.dr, NordGen & Område Landskapsakitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. 

http://www.nordgen.org  

Inger Larsson, professor, språkvetare, Institutionen för Nordiska språk, Stockholms Universitet. 

http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=2095  

Ingvild Øye, professor vid Institutt for arkeologi, historie, kultur- och religionsvetenskap, Universitetet i Bergen. 

http://www.uib.no/personer/Ingvild.Oye  

Jens Heimdahl, fil. dr, kvartärgeolog/arkeobotaniker, Uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet. 

http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/tjanster_uv/analyser.html  

Karin Hallgren, doktorand vid institutionen för ekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulltuna. 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/nl/om-fakulteten/institutioner/institutionen-for-ekonomi/personal/hallgren-

karin1/ 

Karin Persson, agr.dr, hortonom, Programmet för Odlad Mångfald (POM), Område landskapsarkitektur, Sveri-

ges Lantbruksuniversitet, Alnarp. http://www.pom.info   

http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/tjanster_uv/analyser.html  

Katarina Wedelsbäck Bladh, doktorand och hortonom, Programmet för Odlad Mångfald (POM), Område 

landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. http://www.pom.info   

Per Arvid Åsen, botaniker, Agder naturmuseum og botanisk hage. http://www.consideratecandidum.com/   

Per Lagerås, fil. dr, paleoekolog, Uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet. 

http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/tjanster_uv/analyser/miljoarkeologi.html  

Sabine Karg, Dr.rer.nat. arkeobotaniker, Köpenhamn. Post-doctoral research associate vid universiteten i 

Leiden og Amsterdam. Bl.a. redaktör för boken Medieval foodtraditions in Northern Europe.  
Steinunn Kristjándóttir, docent, Department of Archaeology, National Museum of Iceland. 

https://notendur.hi.is/sjk/index_files/Page362.htm  

Svengunnar Ryman, museiintendent, Evolutionsmuseet Botanik, Uppsala Universitet. 

http://www.evolutionsmuseet.uu.se/publikation/blomboken.html  

Terttu Lempiäinen, docent, arkeobotaniker, University of Turku, Herbarium.  

http://www.sci.utu.fi/tiedostot/biologia/kasvimuseo/lempiainen_eng.htm  

Tino Hjorth Bjerregaard, botanist & naturvejleder, Naturstyrelsen,  Bornholm. 

http://bornholmsnatur.naturstyrelsen.dk/dyrogplanter/Planter/Levende_fortidsminder/  
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Anmälan  

 

Anmäl Dig så snart som möjligt via e-post till: 

inger.larsson@nordiska.su.se 

Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer. 

Vid anmälan ange: namn, institution/arbetsplats och adress, samt e-postadress och telefon-

nummer. Ange också om du har speciella önskemål och behov (kring boende, vegetarisk kost, 

allergier mm).  

 

Resa  

Resa till och från Uppsala bokar deltagarna själva.  

Med flyg: är det enklast att flyga till Arlanda flygplats, och därifrån ta vanligt tåg, Upptåget 

eller flygbuss sista biten till Uppsala Centralstation. 

 

Boende  

Föredragshållarna kommer att bo på Hotell Uppsala, Kungsgatan 27, mitt i Uppsala.         

Vi har också reserverat ett begränsat antal rum till rabatterat pris på Hotell Uppsala  

(900 kr/natt inklusive moms) för mötesdeltagare http://www.profilhotels.se/hoteluppsala/  

För att boka ett av dessa rum måste man uppge en speciell kod.  

Om du vill boka ett rabatterat rum skriv det i ditt anmälningsmejl, så skickar vi koden i ett     

e-mail tillbaka till dej, så att du sedan kan använda den när du själv bokar ditt hotellrum.  

De rabatterade rummen delas ut i den ordning anmälningarna kommer in, och antalet rum är 

begränsat. Boka så fort som möjligt, men senast 13 augusti för de rabatterade rummen.  

 

Hjärtligt välkommen med Din anmälan! 

 

mailto:inger.larsson@nordiska.su.se
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