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Abstract
The study of medicinal plants is a popular subject that, at least in the archaeological sciences, has met
a lot of criticism due to the lack of physical data. It is problematic to distinguish the medicinal plants
from local flora since many herbs that were used often could be found in the nearby vegetation. The
purpose of this essay is to archaebotanically analyze samples from the medieval town Nya Lödöse and
compare the data with a previous analysis from the site and a literature study. The herbs meadowsweet
(Filipendula ulmaria), lady’s mantle (Alchemilla sp.), sweet gale (Myrica gale), hop (Humulus
lupulus), common tormentil (Potentilla erecta), St. John’s wort (Hypericum perforatum), henbane
(Hyoscyamus niger), catnip (Nepeta cataria) and motherwort (Leonurus cardiaca) have been selected
for closer analysis since they occur with frequency in the historical medicinal texts and in previous
analysis made on the site. The aim is to investigate the similarity between the samples and what is
written about the plants in the different medieval medicinal documentations. The paper will also
discuss the different contemporary views on medicine and the people who practiced it, and thus extend
the subject for future studies. The Nya Lödöse locale is interesting since it was active in a period of
increased trade, turbulent times of political power games, witch trials and ecclesiastical power. The
harbor town of Nya Lödöse has had an intense history with numerous fires and invasions. In a time of
reformation, when the plague had hit Gothenburg, the witch pyres were burning and the Dane was at
hand, the need for medicine must have been great.
Keywords: Archeobotany, middle ages, medicinal plants, Nya Lödöse, monastery medicine,
indigenous medicine and witch craft.
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1 Introduktion
Människans hälsa har sitt ursprung i växtriket. Genom historiens gång har hon lärt sig att ta
tillvara på narurens tillgångar för näring, skydd, redskap och medicin. Det har varit olika
vegetabilier, animaliska produkter och religiösa aspekter som dominerat vår medicinhistoria –
en historia som vittnar om förödande faroster såsom pest, polio och smittkoppor i färskt
minne. Så länge sjukdomar har plågat människan har hon kämpat emot med de medel och
metoder som funnits tillgängliga och med en sjukdomssyn som idag ses som primitiv och i
många fall oberättigad. Vår utveckling har emellertid förbättrat medicinerna. I takt med den
industriella revolutionen och uppkomsten av organisk kemi började de syntetiska medicinerna
ta plats på apotekens hyllor. De syntetiska medicinernas framfart beror på att rena föreningar
var lättare att erhålla samt att enkla strukturella förändringar kunde skapa mer potenta och
säkra mediciner (Rates 2001:603). Övergången till syntetisk medicin till trots har vi inte fallit
så långt från vårt ursprung som vi kanske tror. Ett stort antal av de mediciner som används
världen över idag kommer från växter och många utav våra viktigaste syntetiska mediciner
har naturliga föregångare. Några exempel på de läkemedelen som kommer från växtriket är
digoxin från digitalissläktet (Digitalis spp.), atropin från belladonna (Atropa belladona),
acetylsalicylsyra från älggräs (Filipendula ulmaria) samt morfin och kodein från opiumvallmo
(Papaver somniferum) (Ajanki 1995; Elwin et. al. 1997; Rates 2001).
Studierna av medicinalväxters bruk i historien är ett fascinerande och fantasieggande
ämne som fått mycket uppmärksamhet i framförallt den etnobotaniska disciplinen, mer
sällsynt inom arkeobotaniken. Ämnet, som detta arbete kretsar kring, berör hur man under
medeltiden har odlat och brukat växter och kunskapen om växternas medicinska egenskaper.
Tanken bakom föreliggande uppsats är att jämföra de två kunskapsbankerna dels genom en
arkeobotanisk fallstudie av den medeltida staden Nya Lödöse, Göteborgs föregångare aktiv
mellan 1473-1624, och dels genom en litteraturstudie innehållande historiskt samtida
medicinalskrifter. Resultatet av fallstudien kommer att jämföras mot tidigare arkeobotaniska
studier av lokalen varefter örterna, speciellt de utvalda växterna älggräs (Filipendula
ulmaria), daggkåpa (Alchemilla sp.), pors (Myrica gale), humle (Humulus lupulus), blodrot
(Potentilla erecta), johannesört (Hypericum perforatum), bolmört (Hyoscyamus niger),
kattmynta (Nepeta cataria) och hjärtstilla (Leonurus cardiaca) studeras närmre tillsammans
med litteraturen. Att arkeobotaniskt studera medicinalväxter är problematiskt då materialet är
svårtolkat utan förklarande kontexter och specifika fynd, något som är beroende av mycket
data rörande ett förhållandevis småskaligt bruk. För att komplettera tesen krävs
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miljöarkeologiska material som tillsammans med dåtidens medicinalskrifter kan skapa en
bredare bild av läkeväxters bruk.
Det finns många medeltida skrifter bevarade som omtalar medicinalväxter i kloster- och
folkmedicinen. Lokalen Nya Lödöse är relevant då den dels har en händelserik
aktivitetsperiod och dels geografiskt intressanta aspekter. Staden var en knytpunkt för handel
mellan många länder vilket förmodligen gynnade importerade och exporterade kulturväxters
spridning med hjälp av vattendragen till stadens olika trädgårdar. På Marieholms landeri,
platsen för utgrävningarna 2010 och 2012, hade man under 1600-talet nyanlagda trädgårdar, i
närheten fanns Nya Lödöses kyrka och en bit norr om staden ett hospital som tidigare varit ett
gråbrödrakloster. Tanken är att fynden reflekterar floran inte bara från den direkta platsen
utan även växter som på olika vis spridit sig dit från andra trädgårdar, laster, marknader och
självklart den naturliga floran. Uppsatsens syfte är således att med hjälp av beskrivna metoder
vidga synen på bruket av medicinalväxter under medeltiden i Sverige. På så vis förväntas
arbetet belysa frågor rörande skillnader i traditioner, geografisk förekomst och
förhoppningsvis bidra till aktuell arkeobotanisk forskning samt eventuella framtida studier
och analyser av Nya Lödöses olika lämningar och liknande lokaler.

1.1 Syfte, frågeställning och problematik
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur man med hjälp av arkeobotanisk analys
kan bidra till förståelsen och kunskapen kring bruket av medicinalväxter i Sverige, speciellt
under tiden för Kalmarunionen, cirka 1300- 1600-talet. Genom arkeobotanisk metodik i en
fallstudie vars resultat kommer att ställas mot tidigare forskning och litterära källor förväntas
uppsatsen bidra med ytterligare kunskap inom området.
De frågeställningar som studien förväntas besvara är 1): vilka kulturväxter som kan
tänkas ha odlats och använts i ett medicinskt syfte 2): om de olika anläggningarna i området
(Marieholm, hospitalet/klostret, kyrkan, hamnen) och deras geografiska situation kan ha
påverkat spridningen av vissa växter, och slutligen 3): hur kan ett sådant material tolkas
tillsammans med historiskt samtida dokumentation? Frågeställningarna kring den litterära
studien har huvudsakligen cirkulerat kring i vilken utsträckning dåtidens källskrifter rörande
trädgårdar, medicin och sjukdomssyn samt litteratur inom ämnet kan komplettera ett
arkeobotaniskt material.
Problematiken att arbeta med ett material från en historisk trädgårdsmiljö är att
materialet sällan är förkolnat, proverna måste därför tas från en miljö där de kan ha bevarats
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subfossilt och inte utsatts för svåra tafonomiska processer. Bevaringsgraden av
makrofissilanalys påverkas mycket av geologin. Eftersom provtagningen inte gjordes av det
miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå, där analysen tog plats, och grävningsrapporten ännu
inte tryckts blir provernas kontext för närvarande något osäker. Under analysens gång
uppmärksammades dock en mycket hög ler- och fuktighetshalt i proverna och trots att
materialet var eroderat tros bevaringsförhållandena varit goda. När det gäller växtmaterialet
bör man ha i åtanke att det finns en högre frekvens av ogräsväxter då de gärna sprider sig med
gödsel och kan ligga latent under en längre tid innan de börjar gro. Spridningen av de ätbara
samt prydnadsväxterna är det däremot ofta människan som står för. Vissa växter äter vi
rotknölarna av och andra plockar vi bort innan de hunnit fröa, på så vis lämnas sällan frön
kvar som sedan kan sprida sig (Hellqvist 2007:134; Romanus & Haas 2006:17-18).
Eftersom materialet är svårtolkat utifrån en medicinalhistorisk teoriformulering är
ämnet något kontroversiellt. Att genom arkeologisk data försöka påvisa bruket av örter i
medicinskt eller kulturellt syfte kräver övertygande fynd. De vanligaste studierna i ämnet
baseras på litteratur snarare än på arkeologiska lämningar. Området kan därför framstå som
något spekulativt. Att man har använt sig av växterna i sin omgivning, medicinskt och
kulturellt, är väl dokumenterat. Vad som är bristande är arkeologin. Tanken bakom arbetet är
att bidra med ytterligare arkeobotaniskt källmaterial som, tolkat parallellt med ett urval
litteratur och dåtidens medicinalskrifter, skall kunna föra debatten om medicinalväxternas roll
och bruk vidare.

1.2 Forskningshistorik, avgränsning och källkritik
Det har gjorts många utgrävningar av Nya Lödöse och särskilt intressant för denna studie är
utgrävningen från år 2010 då man gjorde en arkeobotanisk analys av platsen. Analyserna från
2010 och 2012 (den sistnämnde av författaren i samband med uppsatsskrivandet) utfördes på
det miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet på uppdrag av RIO kulturkooperativ.
Resultaten från de undersökningar som gjordes 2010 och under våren 2012 kan således
jämföras med varandra för djupare inblick. Resultatet kommer främst att jämföras med
materialet från utgrävningen 2010 och liknande svenska lämningar, men även relateras till
relevanta

internationella

studier.

Arkeobotanikern

Jens

Heimdahl

har

disskuterat

bolmörtsbruk under bland annat medeltiden (Heimdahl 2009 & 2012) samt hortikulturens
utformning under förkristen tid till medeltid (Heimdahl 2010), vars resultat också kan bli
bidragande i diskussionen kring Nya Lödöse.
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Den litteraturstudie som uppsatsen innefattar bygger till stor del på historiskt samtida
källskrifter samt andra arkeobotaniska och etnobotaniska studier som gjorts om medeltidens
medicinska bruk. Bland de verk som kommer att tas upp finns även Hildegard av Bingens,
trots att dessa skrevs på 1100- talet, eftersom hon under och långt efter sin levnad hade en
betydande roll i klosterväsendet. Således har hennes medicinlära haft stort inflytande i
klostermedicinen (Vatheuer 1998:11ff). Utöver detta överensstämmer skrifterna historiskt
med Nya Lödöses aktivitetsperiod. Information om tidigare utgrävningar och historia är
hämtat dels från grävningsrapporterna (Järpe 1986; Sandin 2010, 2011, 2012) samt från ”Nya
Lödöses tänkeböcker (1586-1621)” (Grauers 1923) och ”Forskningar på platsen för det forna
Nya Lödöse (1915-1918): Stadskrönika, grävningsberättelse, fyndkatalog.” (Strömbom
1924).
Forskning kring medicinalväxter bör behandlas med en viss försiktighet då ämnet har en
populärvetenskaplig attraktion. Mystiken som omger området frestar med fascinerande och
fantasifulla teorier. Här kan nämnas det inom många områden välstuderade ämnet
droganvändning i kulturella sammanhang. Studierna utgörs ofta av ett bristande material
jämte fullt rimliga men ambitiösa hypoteser. Att hitta frön från hallucinogena växter på en
boplats betyder inte att de brukats som exempelvis narkotikum, eller överhuvudtaget. Många
av de växter som kan tänkas ha haft ett sådant syfte betraktas ofta som ogräs eller
”kulturväxter”, det vill säga att de anses ha haft ett kulturellt syfte som dock inte specificeras.
Detta beror till stor del på svårtolkade kontexter och tafonomisk problematik men också på
bristfällig kunskap om kulturen kring de konsumeringsprocesser som leder fram till
deposition (Vilkund 1998:16-17). Det har gjorts en mängd utländska studier gällande
droganvändning, däribland ”Archaeological evidence of the tradition of psychoactive plant
use in the old world” (Merlin 2003) som bland annat tar upp opiumvallmo (Papaver
somniferum) och hampa (Cannabis sativa). Arkeobotaniska analyser av kloster från bland
annat Paisley Abbey i Skottland och Viðeyjarklaustur samt Skriðuklaustur på Island har gjorts
där man funnit en mängd medicinal- och nyttoväxter såsom opiumvallmo (Papaver
somniferum,) vänderot (Valeriana offencinalis), älggräs (Filipendula ulmaria) och pors
(Myrica gale) som även fanns med i Nya Lödöses material (Dickson 1995; Larsson et. al.
2012). iAtt på kemisk väg spåra organiska lämningar i exempelvis mänskliga kvarlevor,
keramik etcetera har under de senare åren blivit en allt mer populär metod inom arkeologin
(Báez et. al. 2000; Evershed 2008). Kvantitativa analyser som utgår från att skilja den
medicinska floran från den naturliga har även gjorts med den Bayesianska metoden, ett
jämförande mellan taxa och den övergripande floran (Weckerle et. al. 2011). Sådan metodik
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är användbar för att urskilja olika nyttoväxter och hade varit intressant att tillämpa i Nya
Lödöse om referensprover och en djupare förståelse över lokalen och vegetationen fanns
tillgänglig.
Den arkeobotaniska forskningen kring användandet av medicinalväxter under
förhistorisk och historisk tid är fortfarande i ett skede där man behöver mer arkeologisk data
med ett rikligare och mer tidsövergripande material för att kartlägga kulturväxters
spridningsmönster och indikationer på bruk. Fler arkeologiska studier med ett större underlag
kan bidra till teoriernas vetenskapliga legitimitet. Teorierna bör därför utforskas mer med
vetenskapliga metoder tillsammans med källor från exempelvis etnobotanisk och historisk
dokumentation. Som diskuteras mer ingående nedan är arkeobotaniska material svåra att tyda
utifrån frågeställningar kring medicinalväxters användning. Det indikerar ett förhållandevis
småskaligt bruk vars syften inte är helt klara. Man bör akta sig för att för lättvindigt basera
teorier på dåtidens litteratur då den inte alltid kan ses som opartisk. Svanberg menar (2010) att
exempelvis Arvidh Månssons ”Een myckit nyttight örta book” (1628) kan diskvalificeras som
källa eftersom den är en ordagrann återgivning av en kontinental förlaga. Månsson säger sig
ha använt många av växterna, men inte vilka samt att han har kännedom om växter som han,
enligt Svanberg, förmodligen aldrig kommit i kontakt med. Plagiat av Linnés verk och
Rickard Dybecks sammanställningar av äldre källor förekommer också, bland annat av
Johannes Henriksson och Carl Fredrik Nyman (Tunón & Dahlström 2010: 122-123). Även
om källor visar sig vara plagiat kan dessa ändå ge en bild av dåtidens syn på växter så länge
den tolkas med viss reservation. Kunskapen i skrifterna är fortfarande värdefull, plagiaten kan
jämföras mot förlagorna för att upptäcka tidsmässiga och geografiska skillnader i
växtanvändningen.

1.3 Miljöarkeologisk teori och metod
Den miljöarkeologiska disciplinen och dess inriktningar, däribland arkeobotanik, markkemi,
analys av pollen och insekter har blivit allt mer använda vid arkeologiska undersökningar.
Inom miljöarkeologin finns ett brett samarbete med andra naturvetenskapliga discipliner
såsom biologi, geologi, botanik och arkeologi som tillsammans med humaniora skapar en
bred kunskapsbank. Olika områden och metoder bidrar med information om händelseförlopp i
vegetationen och kulturella skiftningar såsom införandet av nya växter, mattraditioner och
odlingsmönster, vilka samtliga bidrar till kontextuella förtydliganden. Genom arkeobotaniska
analyser kan de olika fynden bland annat ge en bild av hur exempelvis en boplats har brukats
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genom tiderna. De fynd som görs i det insamlade materialet är bland annat frön, växtdelar,
insekter, kol, trä, ben, nötskal med mera. Fynden kan tala om för oss huruvida lagrets
användningsområde gynnat kvävekrävande växter vilka sprider sig lätt i omrörda jordar, så
kallade ruderatjordar, samt de växter som trivs bättre i våtmark, ängsmark och likartade.
Jordbrukstradition och utveckling kan studeras genom till exempel bränt material efter
matlagning, husbränder eller svedjeodling. På så vis kartlägger man mänsklig aktivitet genom
miljöarkeologisk data (Dincauze 2000:327ff; Evans 2003; O’connor & Evans 2005; O’connor
1998; Reitz et. al 1996). De analyser som utfördes i samband med uppsatsarbetet var främst
arkeobotaniska. Arkeobotaniska studier bygger på tillvaratagandet av växtmaterial som inte
brutits ned utan bevarats subfossilt eller genom förkolning. Arkeobotaniker studerar trä, frön,
fytoliter, pollen, rötter, DNA och andra växtdelar från arkeologiska lokaler. Analysen från
Nya Lödöse inriktade sig emellertid på frön. Att studera arkeobotanisk data kan ge inblick i
vilka växter som använts som föda, medicin, verktyg, hantverk, bränsle, byggnadsmaterial
med mera samt ge information om miljöförändringar (Reitz et. al 1996). Materialet i
historiska trädgårdar är sällan förkolnat, därför får proverna tas där de kan ha bevarats
subfossilt – det vill säga fuktigt och syrefattigt. Syre främjar bakterier och mikroorganismer
som bryter ned växtmaterialet. Oftast är det skal från frön och nötter som bevaras subfossilt
medan endospermen och andra proteinrika växtlämningar som rotfrukter, ärter och bönor
etcetera vanligtvis försvinner. Växtmaterial såsom korn, frön, nötter, strån, rötter och frukter
hittas också förkolnade. För detta krävs bränning eller upphettning i specifika temepraturer för
att växten i fråga skall bevaras. Oljerika frön, såsom lin (Linum usitatissimum), förstörs i höga
temperaturer och bränning förvränger växternas morfologi. De kan således vara svåra att
identifiera (Romanus & Haas 2006:18; Viklund 1998: 30-31).
Framtagandet och beredningen av materialet från Nya Lödöse var inte anpassad för
insektsanalys. Mycket av materialet förmodas därför ha försvunnit vid flotteringer. De
tillvaratagna insektsdelarna analyserades trots detta av Roger Engelmark. Arkeoentomologi
eller paleoentomologi är en värdefull men ändå en underskattad del av den miljöarkeologiska
disciplinen. Studier av insektsrester kan inte bara ge en inblick i tidigare miljöer, utan också
svara på frågor om miljöförändringar och miljöer skapade av människan. Insekter hittas ofta i
arkeologiska sammanhang, vanligast i sjö- och flodsediment, torv och i olika kulturlager från
arkeologiska kontexter. Sådana kan vara latriner, brunnar, matförråd och dräneringssystem.
Den information som kan uppnås genom analys av insekter är till nytta för arkeologisk och
biogeografisk forskning. De flesta arter har individuella miljökrav, genom att studera moderna
omgivningar som sedan jämförs mot material från arkeologiska platser kan relationerna
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mellan platsens flora och fauna utvärderas. Provtagning i sjöar, mossar etcetera i nära
anslutning till utgrävningsplatsen kan ge betydande information när man ämnar rekonstruera
miljöförändringar i det omgivande landskapet (Carrott & Kenward 2001; Elias 2007;
Hellqvist 2007:129f Lemdahl 1990). Många insekter är knutna till en specifik flora då de
använder utvalda växter som värdar. Fynd av sådana insekter kan således bidra med
information om platsens vegetation. Jordartstyp, organisk halt, kornstorlek på den mineraliska
jorden och kemiska parametrar har också påverkan på insekters trivsel. Somliga insektsarter
är även känsliga för jordens och vattnets pH, vilket kan utnyttjas i samtida miljöforskning då
de kan användas som känsliga indikatorer på föroreningar (Lemdahl 1990: 27-28).
Den arkeobotaniska analysen som gjordes i samband med detta arbete, utfördes med
traditionell flotteringsmetod varefter det tillvaratagna materialet studerades med stereolupp,
parallellt med litteratur och referensmaterial, av författaren. Resultatet av analysen ställs
nedan dels mot tidigare undersökningar från platsen, i relation till sin omgivande kulturella
och naturliga miljö och dels mot en litteraturstudie rörande bruket av medicinalväxter under
angiven tid. Hypotesen är att proverna från tidigare undersökningar kommer att ha en
överrensstämmelse med de analyser som görs i samband med uppsatsskrivandet. Resultatet av
detta väntas ge en bredare bild av floran i Nya Lödöse samt bidra till att dra ytterligare
slutsatser om växter som kan ha använts för medicinskt bruk. Frågor om eventuell spridning
mellan stadens olika trädgårdar kommer att diskuteras samt i vilken omfattning spridningen
kan ha gynnats av de olika förutsättningarna. Slutligen kommer resultatet från den
arkeobotaniska analysen jämföras med ett litterärt källmaterial för att försöka urskilja
skillnader och likheter källorna emellan.
Utan en förklarande kontext kan det bli problematiskt att urskilja medicinalväxterna.
Många av de växter som användes inom folk- och klostermedicinen är vanligt förekommande
i den naturliga floran, det vill säga att de växer vilt och kan följaktligen vara en produkt av
odling, ogräs på avfallsplatser och från boskapsskötsel. I medeltida stadslager blir denna
identifiering ännu svårare då lagren ofta är rikligt nedsmutsade, vilket gynnar spridningen av
ogräs och ruderatväxter. Spridningen kan likväl ha främjats av växtdomesticeringen. Växter
som börjat sprida sig som ogräs genom färder, handel och utbyte av traditioner med mera, kan
ha tagits tillvara och börjat odlas i örtträdgårdar inne i staden och på så sätt påskyndat
spridningen (Heimdahl 2010). Frågeställningarna kring bruket av medicinalväxter försvårar
de arkeobotaniska analyserna, vilka är beroende av specifik information. Detta kräver mycket
data om ett förhållandevis småskaligt bruk tillsammans och i kombination med en talande
kontext. Här behöver forskaren ta hjälp av annan kunskap inom området, såsom historiska
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dokumentationer, avbildningar och så vidare, i syfte att komplettera sin tes. Genom
frekvensen av miljöarkeologiska lämningar tillsammans med historisk dokumentation, kan
man skapa en tänkbar skala av växtbruket och möjligen besvara frågor avseende växters
prestige, i syfte att utreda skillnader i användningen.

2 Medicinalväxternas arkeologi. Fallstudie: Nya Lödöse
Det arbete som utfördes i samband med uppsatsskrivandet gjordes på det miljöarkeologiska
laboratoriet vid Umeå universitet på uppdrag av RIO kulturkooperativ. RIO sökte spår efter
eventuella faser, såsom stadsbränningarna, när staden upphörde samt den ursprungliga
hamnfasen. Utgrävningens syften var att bidra med meningsfull fakta för såväl myndigheter
som forskning eftersom fornlämningen ger en bild av stadens utbredning och vilka
verksamheter som bedrivits på platsen. På så vis önskar man understödja kunskapen om Nya
Lödöses fysiska struktur såsom hamnlämningar, bebyggelse och gatunät. RIO ämnade bidra
med ett underlag för diskussionen kring levnadsstandarden i den aktuella stadsdelen samt
sociala strukturer och kontaktnät i och utanför staden. Det arkeobotaniska materialet avsågs
kunna besvara frågor om naturlig flora och import (Sandin 2012 in prep.).
Resultatet kommer att sammanställas och jämföras mot tidigare studier. Andra faktorer,
såsom tidsrymden, är relevant då många medicinalskrifter finns bevarade från denna tid.
Marieholms landeri utgör en intressant infallsvinkel då man under 1600-talet anlade
trädgårdar där. Även närheten till Nya Lödöses kyrka och hospital kan ha spelat roll för
kulturväxternas spridningsmönster. Växter som odlats på en tänkbar hospital- eller
klosterträdgård kan snabbt ha färdats med vind och vatten ned mot Marieholm och slagit rot i
de nylagda trädgårdarna.
Historiskt var det en period med ökad handel, orostider med politiska maktspel,
häxprocesser och kyrklig makt. Hamnstaden Nya Lödöse har haft en intensiv historia med
flera bränder, invasioner, dåliga försvarskapaciteter och anläggningar. Det har också rått en
osämja från folkets sida då man tvångsförflyttades ut ur det gamla Lödöse, till och från Nya
Lödöse och sedan till Göteborg (Järpe 1986; Sandin et. al. 2011). Det var en tid av
reformation, pesten hade slagit hårt mot Göteborg, häxbålen hade börjat brinna och dansken
stod för dörren. Behovet av medicin måste ha varit stort.
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2.1 Nya Lödöses historia
Vid

mitten

av

1200-talet

fick

Sverige land längs västkusten, vid
Götaälvs

mynning.

Resten

Bohuslän

tillhörde

Norge

av
och

Danmark fram till freden i Roskilde
år 1658. Under tidig medeltid var
Lödöse, som låg cirka 5 mil norr om
Götaälvs

mynning,

västligaste

stad.

Sveriges
Fästningarna

Lindholmen och Älvsborg byggdes
på var sin sida av mynningen för att
försvara landremsan vid kusten och
vägen till Lödöse. Fram till 1473 var
Lödöse ett viktigt handelscentrum
men när Nya Lödöse grundades
nedtonades Lödöses relevans allt
mer

fram

tills

stadsprivilegier

upphörde år 1676 (Järpe 1986:6-7).
Nya Lödöse, även kallad Nylöse
grundades 1473 och var aktiv till
1624 och är Göteborgs föregångare.
Staden låg i Sävedals härad i
Fig. 1 Utsnitt ur David Lydinghielms situationskarta av Göta älv
mellan staden och Lärje gård från 1677
med Nya Lödöses vallgrav tydligt markerad.
1 = kyrkan, 2 = Marieholm, 3 = hospitalet. (Från Krigsarkivet
0424:037:370a., ur: Sandin et. al. 2011, redigerad av författaren)

Västergötland

i

Älvsborgs

län.

Stadens bebyggelse bestod av smala
kullerstensgator och till större del av
låga trähus. Inga tegelhus är kända

förutom kyrkan, vilken byggdes 1587 söder om hospitalet (fig 1). Material från St. Olofs
kyrka i Lödöse återanvändes efter rivningen år 1528. Hospitalet hade innan dess varit ett
gråbrödrakloster. Storleken på klosterordern är osäker men den var för tiden förhållandevis
liten. Efter Gustav Vasas besök 1528 omvandlades klostret till ett hospital – ett hem för sjuka
och fattiga. Hospitalinrättningen närdes av jordegendomar som skänks av konungen samt av
församlingar i de angränsande socknarna. År 1528 lades dessa församlingar som annex under
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Nya Lödöse och tillhörde därefter de mer betydande ordnarna inom Skara stift. Stadskyrkans
förste herde Bengt Petri sändes år 1529 av Gustav Vasa att med Skara domprosten Sven välja
en ny biskop för stiftet i Uppsala. Magister Paulus Pauli, rektor vid Skara lärdomsskola var
präst när kyrkan färdigställdes och en Pestilentia härjade år 1603 (Ask 2004:23-25; Hagberg
2007:109ff; Huggert & Lewin 1969:2; Strömbom 1924:46-58).
Vid slutet av 1500-talet beräknas befolkningen ha omfattat ungefär 1500 människor.
Efter vad man kan utläsa av tänkeböckerna, stadens domsböcker (Grauers 1923), bestod
befolkningen till större del av svenskar men även invånare med norskt, danskt, tyskt, engelskt,
skotskt, holländskt, flamländskt, frisiskt och möjligen livländskt ursprung. En variation som
talar för Nya Lödöses betydelse som handelsstad. Under den cirka 150-åriga
aktivitetsperioden har staden upprepade gånger brunnit ned och byggts om och människorna
har tvångsförflyttats in och ut ur staden. Vid grundandet förflyttades människorna till Nya
Lödöse från Lödöse och de sista borgarna flyttades, efter år av hot och bränder, till Göteborg
varefter Nya Lödöse upphörde. Under oroligheterna mellan de nordiska länderna under 1500talets början bränns Nya Lödöse ned två gånger. 1501 skövlas och bränns staden i samband
med en dansk belägring av Älvsborg. Staden sätts därefter i brand igen år 1521 under
unionskrigets slutskeende. Förflyttningen av invånarna från Lödöse berodde till stor del på
tullavgifter då staden låg uppströms från det danska fästet Bohus. Stadens anläggning och
upphörande antas till stor del bero på tillgången till en svensk exporthamn samt ökade
intressen, ändrade handelsvägar och nationell medvetenhet. Nya Lödöse hade ett strategiskt
läge för den svenska handeln med Västeuropa. Kontakten med västhavet gjorde att man kunde
ta segelvägen väster om Jylland och undvika öresundstullen. Under Nya Lödöses
aktivitetsperiod var handeln med Holland stor och man ville styra den svenska handeln förbi
konkurrenterna i Halland och Bohuslän. Förutom fördelarna för export och import var Nya
Lödöses läge strategiskt bra i avseende att locka utländska köpmän till staden.
Utanför stadsvallen skall borgarnas kålgårdar och trädgårdstäppor ha legat. Till var god
tomt i staden fanns en tillhörande kålgård om cirka 9 famnar bredd och 18 famnar längd.
Staden hade en export av bland annat humle (Humulus lupulus) och hampa (Cannabis sativa)
samt öl. Det borde därför ha funnits humle och hampaodlingar i eller strax utanför staden.
Importen bestod bland annat av päron (Pyrus), äpplen (Malus), lök (Allium), valnötter
(Juglans regia), saffran (Crocus sativus), fikon (Ficus carica), peppar (Piper nigrum),
ingefära (Zingiber officinale), nejlikor (Dianthus), russin (Vitis), sviskon (Prunus domestica
ssp. domestica), spiskummin (Cuminum cyminum), mandlar (Prunus dulcis), lagerbär (Laurus
nobilis), muskott och muskotblommor (Myristica fragrans), anis (Pimpinella anisum), mynia
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(mynta?) (Mentha), kalmus (Acorus calamus), hålrot (Aristolochia clematitis) och kanel
(Cinnamomum). (Järpe 1986: 7-10; Sandin et. al. 2011:9-13; Strömbom 1924:73, 258, 264,
268-270).
Delar av staden tycks ha varit i dåligt skick, borgarna framförde krav på att kronan
skulle betala för förstärkningar av stadsvallen, något som konungen starkt avvisade. I brev
från Gustav Vasa kan man läsa att delar av stadens försvarsanläggningar var bristfälliga och
runt 1530-talet rasade delar av stadsvallen och närliggande gårdar ned i vallgraven. I samband
med detta och de oroligheter som rådde med upproriska västergötaherrar och småländska
bönder tvångsförflyttades invånarna till en planlagd stad vid riksborgen Älvsborg. Denna flytt
innebar en ökad kontroll av handeln för stadsmakten. Omplaceringen av Nya Lödöse varade
mellan 1547-1563 då staden gick under namnet Älvsborgsstaden. I slutet av denna fas brände
borgarna själva ned staden i samband med det nordiska sjuåriga kriget, varefter Nya Lödöse
uppstår igen efter freden år 1570. Under Kalmarkriget brändes staden åter ned för att belägras
av danskarna mellan 1612-1619. En del av invånarna flydde då staden medan andra stannade
kvar under den danska belägringen (ibid).
Marken i och omkring Nya Lödöse övergick mot slutet till landerier åt holländska
bönder. Detta användes också som en påtryckningsmetod för att få de sista borgarna ut ur
staden. Marken delades upp olika, för dels kommunal odling och dels för betesmark, vilka
kallades landerier. Hur de såg ut kan man inte med säkerhet fastslå. De var inte
väldokumenterade under 1600-talets första hälft, det var först senare när man utökade lotterna
som landerierna dokumenterades mer utförligt. Magistratet skaffade sig markegendomar som
de sedan arrenderade ut på livstid. Marieholm, som finns representerat på kartan (fig. 2), var
ett av landerierna. Dess första kända ägare var Gert Tommesson (eller Danielsson) i mitten av
1600-talet. Ett större hus finns inritat på landerikartan från 1696 och de samtida
beskrivningarna

säger

att

egendomen

innefattades

av

en

mangårdsbyggnad,

ekonomibyggnader, stengärdesgårdar, plank runt gården samt nylagda trädgårdar (Sandin et.
al. 2011:11 & 13).

2.2 Lokalen Marieholm
Platsen för 2010 och 2012 års utgrävningar var landeriet Marieholm norr om Säveån.
Uppströms nordost om Göta älv ligger det gamla hospitalet som tidigare varit ett
gråbrödrakloster (fig 1 & 2). På utgrävningsplatsen hade man under 1600-talet nyanlagda
trädgårdar. Den lokala geografiska placeringen kan ha haft en gynnsam effekt på spridningen
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Fig. 2 utsnitt ur geometrisk avmätning av landerimarkerna från 1696.
1 = Marieholm (från Lantmäteriet ur: Sandin et. al. 2011)

av växter. Säveån och Göta älv kan ha gynnat spridningen av växter mellan stadens olika
lokaler till den nyodlade marken på Marieholms landeri. Det hade varit en fördel om man med
den lokala geografiska placeringen i åtanke gjort arkeobotaniska analyser vid kyrkan och
klostret som jämförelse. Provtagning från platser utanför staden hade också kompletterat en
sådan undersökning. Då hade man bättre kunnat urskilja den naturliga floran samt se
skillnaderna mellan prover från Marieholm och exempelvis hospitalet och kyrkan.

2.3 Arkeobotanisk analysteknik och metodik
Provtagningen utfördes av RIO kulturkooperativ varefter proverna skickades till det
miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå för analys. Materialet bestod av 6 makroprover mellan
1,5 och 2 liter. Proverna förvarades fuktigt i kylrum fram till provbehandlingen.
Frampreparerandet av materialet gjordes genom vattensållning i sållar om 2 mm samt 0,5 mm.
Grovfraktioner förvarades i torkrum och finfraktioner förvarades fuktigt i kylrum fram till
mikroskoperingen. Vid analysen användes stereolupp med förstoring upp till 50x. Det
tillvaratagna frömaterialet identifierades och artbestämdes av författaren efter litteratur och
referensmaterial under handledning av Karin Viklund och Roger Engelmark. De tillvaratagna
insektsdelarna analyserades av Roger Engelmark (bilaga 1 & 2). En hel del ben påträffades i
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proverna. En osteologisk analys har ännu inte gjorts, de iakttagelser som redogörs för nedan
är gjorda av författaren utan tillgång till referensmaterial utöver litteratur.

2.3.1 Resultat
MP 1, Y2 R8 L8 utanför stenpackning
Provet bestod till stor del av lera/silt med en stor mängd sten och grus, även ett litet inslag av
kolpartiklar. I provet återfanns även några brända och obrända benfragment. De frön och
nötter som hittades bestod till stor del av ängs- och våtmarksväxter, ogräs och ruderatväxter
samt frön från bär. Fynden pekar på en våtmarksmiljö med närings- och kväverik jord vilket
är kontinuerligt i proverna.

MP 2, Y2 L8 över stenpackning
Även detta prov bestod till stor del av lera/silt, sten, grus och sand samt enstaka kolpartiklar.
Inslaget av ben var emellertid betydligt större och mer varierat med fiskkotor, övriga fiskben
och andra benfragment, delvis bränt. I grovfraktionen påträffades en klöv, förmodligen nöt,
som visade sig ha passform med en falang i prov 6. Slagg från metall förekom också. De frön
och nötter som hittades var i stort ängs- och våtmarksväxter, få ogräs och ruderatväxter, samt
en del frön från bär.

MP 3, Y4 L3a övre del
Provet innehöll rikligt med organiskt material, framförallt trä och en del växtdelar, samt
mycket sand och en del kol, tegelflis och slagg. Insektsdelar och fiskfjäll hittades och även
delvist brända benfragment, däribland fiskkotor och märgspaltat rörben och revben av större
däggdjur, möjligtvis nöt. Provet innehöll ett stort frömaterial av framförallt ängs- och
våtmarksväxter, några odlade kulturväxter; bränt sädesslag (Cerealia) samt lin (Linum
usitatissimum), en hel del ogräs och ruderatväxter, hasselnötter (Corylus avellana) och frön
från bär. En stor mängd närings- och kvävekrävande växter, däribland smörblommor
(Ranunculus), tiggarranunkel (Ranunculus sceleratus), brännässla (Urtica dioica), svinmålla
(Chenopodium album) och våtarv (Stellaria media) var rikligt förekommande i provet. Provet
tycks tillhöra ett avfallslager där floran beblandats med hushållsavfallet.
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MP 4, Y4 L3a nedre del
Innehållet i provet bestod liksom prov 3 av mycket organiskt material, framförallt trä och
rikligt med kol. I övrigt lera, sand, tegelflis, metallslagg, delvis brända ben, fiskkotor,
insektsdelar och lädersömmar. En stor mängd brända korn förekom i provet och till skillnad
från de andra proverna var mängden arter från den naturliga floran fåtaliga, med undantag
från tiggarranunkel och starr (Carex). Dominerande i provet var krusskräppa (Rumex crispus)
och lomme (Capsella bursa-pastoris). Svinmålla, våtarv och målla (Chenopodium sp.)
påträffades också, samtliga kan användas i matlagning. En stor mängd hasselnötsskal fanns
även i provet. Liksom i prov 3 tyder fynden på ett avfallslager, dock med ett betydligt mer
homogent material.

MP 5, Y4 L3b
Provet bestod till stor del av trä med inslag av kol. Delvist brända ben förekom från bland
annat fisk. Slagg, insektsdelar, läderfragment och fiskfjäll förekom också. En del frön och
nötter från ängs- och våtmarksväxter, ogräs och ruderatväxter samt ett bränt korn
identifierades. De växter som beskrivits i prov 4 samt bland annat hasselnötsskal och
brännässla hade en hög frekvens även här.

MP 6, Y4 L4
Även detta prov innehöll stora mängder trä, samt sand, en del kol, tegelflis, slagg, bränd flinta
och insektsdelar. Det förekom rikligt med ben från bland annat fisk, både bränt och obränt. En
tand, troligtvis från får eller get, påträffades. Som ovan nämnts hittades en falang som har
passform med klöven i prov 2 samt ett märgspaltat rörben från ett större djur, antagligen nöt.
Hur proverna förhåller sig till varandra i avstånd inom schaktet är för närvarande oklart. Av
de jämförelsevis få frön och nötter som identifierades bestod mängden av ängs- och
våtmarksväxter, ogräs och ruderatväxter samt bränt korn. I provet fanns en stor mängd
hasselnötsskal. Prov 6 och prov 2 har haft rikligt med ben.

2.3.2 Lagrens funktioner
L8, MP 1 & 2
Övergripande sandigt med mycket grus. Fynden av frön och nötter var jämfört med de andra
lagren fåtaliga. Förutom ängs- och våtmarksväxter är det som utmärker lagret hallon (Rubus
ideaus), smultron (Fragaria vesca) och i prov 2 en stor mängd benfragment. Prov 2 som är
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taget över stenpackningen tycks ha anknytning till lager 4 då likheter förekommer mellan
prov 2 och 6. Lagret verkar avspegla en strand/hamnmiljö där den naturliga floran finns
representerad samt slakt- och rensningsavfall av både fisk och större däggdjur.

L3a, L3b MP 3, 4 & 5
I proverna förekom en stor mängd organiskt material, framförallt trä samt rikligt med kol i
prov 4, insekter och benfragment från fisk och större däggdjur i framförallt prov 3 och 4.
Utöver detta förekom även slagg och lädersömmar. Proverna, särskilt prov 3 innehöll ett rikt
frömaterial från såväl ängs- och våtmarksväxter som ogräs och ruderatväxter samt olika
sädesslag och hasselnötter. Prov 4 utmärker sig då fynden är betydligt mer homogena med
många frön från ett fåtal växter som kan ha använts i matlagning, samt en stor mängt brända
korn. Många av ogräsen och ruderatväxterna är kväve- och näringskrävande och lagret verkar
i stort avspegla hushållsavfall blandat med den naturliga vegetationen. Fynden av
flugpupparier stärker denna tolkning. Brännässla, svinmålla och våtarv kan användas i
matlagning. Detta i samband med fynd av benfragment och hasselnötsskal gör att lagret kan
tolkas som ett avfallslager i utomhusmiljö då även rikligt med växter från den naturliga floran
finns representerade. Prov 4 kan tolkas som en första fas medan prov 3 utgör en andra fas där
den omgivande vegetationen har spritt sig till hushållsavfallet. Den lokala floran är främst de
våtmarks- ängsväxter, ogräs och ruderatväxter men kan även innefatta växter listade under
andra rubriker i bilaga 1.

L4 MP 6
Sandigt lager med en del kol och trä. Innehållet i prov 6 hade stora likheter med prov 2 med
anspråk på det rikliga benmaterialet och med ett relativit litet inslag av ängs- och
våtmarksväxter från den naturliga floran. Några näringskrävande växter och ogräs förekom
som kan ha använts i matlagning. Brända sädeskorn förekom också, ett korn (Hordeum
vulgare sp.) och ett oidentifierat fragment. Utmärkande för provet var en stor mängd
hasselnötsskal. Fynden av flugpupparier indikerar en nedsmutsad jord och lagret verkar
således representera en avfallsplats för framförallt slakt- och rensningsavfall i anknytning till
lager 8 (prov 2).
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2.4 Sammanfattande diskussion
Resultatet av analysen gav en förväntad bild av lokalen. Proverna från Nya Lödöse innehåller
en stor mängd frön och nötter från olika växtgrupper. Dessa avspeglar dels den naturliga
floran som en våtmarksmiljö och dels relativt nedsmutsade kulturlager med ogräsväxter och
matavfall. Samtidigt som det finns en hög kontinuitet proverna emellan vilka representerar
den naturliga florans utformning, förekommer även en bred variation som kan ses som
kontextförklarande.
Proverna innehåller i sin helhet en stor mängd våtmarksväxter. Vanligast
förekommande bland dessa är knappsäv (Eleocharis palustris), starr och tiggarranunkel.
Tiggarranunkeln är en närings- och kvävekrävande växt och trivs därför exempelvis på
avfallshögar. Då lämningen har legat i anslutning till en hamn speglar dessa växter det habitat
som befann sig i direkt anslutning till platsen. Det fanns även många ängsväxter från bland
annat fingerörtssläktet (Potentilla sp.), småfingerört (Potentilla tabernaemontani) och
smörblomma som kan ha vuxit på platsen eller i lämningens omgivning och förts in i staden
med djurfoder. De ogräs och växter som trivs i näringsberikade och omrörda så kallade
ruderatjordar är framförallt brännässla, krusskräppa, lomme, svinmålla och våtarv. Dessa har
traditionellt använts i matlagning under nödår och kan alltså ha en sådan förklaring (Källman
2006), men de kan också ha införts med skörd, vuxit som ogräs på platsen och spridit sig på
avfallsplatser.
Andra växter från proverna som använts inom folkmedicin, som diskuteras mer nedan,
är blodrot, daggkåpa, humle, johannesört, älggräs, kattmynta, pors, hjärtstilla och bolmört
(Göthberg & Sandberg 1982; Heimdahl 2009; Herjulfsdotter 1997 & 1999; Källman 2006;
Nielsen 1978; Svanberg 2011). Bolmört har i liten utsträckning förekommit som ogräs i
Nordeuropa sedan neolitikum och sprider sig lätt i näringsrika ruderatjordar och kan därför ha
införts med skörd men möjligtvis insamlats. Under medeltiden blir bolmört ett vanligt ogräs i
städerna (Heimdahl 2009:114-116). Humle och pors har använts som ölkrydda (Viklund
2011:235ff & von Hofsten 1960). Vanligt förekommande var även frön av hallon och
smultron som också är näringskrävande växter. Dessa kan ha vuxit på platsen men även
insamlats. Hasselnötskal är vanliga i proverna och tolkas tillsammans med sädesslagen som
matavfall.
Metoden som användes i framtagandet av materialet var inte avsedd för insektsanalyser
och förmodligen har mycket uteblivit. De fynd av som gjordes var av liten husfluga (Fannia
sp.), stor husfluga (Musca cf. domestica), (Musca sp.), Sepsidaefamiljen (Sepsis sp.),
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hoppfluga

(Copromyza

sp.)

och

dyngbagge (Aphodius sp.) i prov 3,
blomsterflugor

(Anthomyiidae),

Sepsidaefamiljen (Leptocera sp.) i prov 4
samt blomsterflugor (Anthomyiidae) och
Sepsidaefamiljen (Sepsis sp.) i prov 5
(bilaga 2). Dyngbaggar är mycket vanliga
och en av våra tidigaste vårinsekter. De
livnär sig på dynga från kreatur där även
deras

utveckling

sker.

Familjen

Scarabaeidae där dyngbaggar ingår är en
av den största insektsfamiljen med drygt
20 000 kända arter varav ungefär 300
finns representerade i Europa. De omger
sig ofta med föda som de sällan lämnar–
diverse växtrötter, dynga och ruttet trä. De
flesta dyngbaggar äter och lägger sina ägg
Fig. 3 Dyngbaggar
1. Aphodius haemorrhoidalis, 2. brevis, 3. foetens,
4. fimetarius, 5. scybalarius, 6. conjugatus ,
7. granarius , 8. sordidus , 9. rufus, 10. nitidulus,
11. gibbus, 12. ater, 13. lividus, 14. varians,
15. niger, 16. merdarius, 17. scrofa,
18. quadriguttatus, 19. abscurus, 20. porcus,
21. pictus, 22. sticticus, 23. melanostictus,
24. inquinatus, 25. var. nubilus, 26. var. confluens,
27. tessulatus, 28. conspurcatus
(Från:
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/eng/reitt071.htm)

i dynga där de hittar den utan några större
ansträngningar, men andra arter såsom
Månhornsbagge (Copris lunaris) begraver
sina ägg i tunnlar. Speciellt intressant med
denna art är att både honan och hanen
stannar hos sin avkomma tills de är
fullvuxna, de flesta dyngbaggar lämnar
sina

tunnlar

när

äggen

är

laggda.

Scarabaeus är den mest välkända av
dyngbaggarna, av vilka flera arter förekommer i Sydeuropa, några i Centraleuropa. Den
använder sina stora betar för att skrapa upp dyngan vilken sedan rullas ihop till en boll. De
gräver ned dynga till sig själva samt sin avkomma. Under en dag kan de äta sin egen vikt.
Dyngbaggar kan både vara skadliga och gynnsamma för sin omgivning. Ollonborren
(Melolontha melolontha) kan till exempel göra stor skada på träd och växter då den livnär sig
på bladverken. Deras larver är än mer skadliga. De lever i jorden i drygt 3-4 år och livnär sig
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på växtrötter, speciellt cerealia och gräs (Chinery 1993:147-149; MacDonald et. al. 1996:8081; Landin 1988:100,113-114).
Familjen Anthomyiidae består till stor del av små och mörka flugor. Blomflugor livnär
sig på honung och andra växtsafter och påträffas därför i trädgårdar och på ängar. Larverna
lever antingen på land eller i vatten. De vattenlevande larverna påträffas ofta i till exempel
smutsigt gödselvatten. Många av larverna livnär sig på förruttnat material, både vegetabilier
och kadaver. En av de mest kända är (Delia radicum) vilken vanligen förekommer på
rappsfält och skadar rötterna på kålväxter.
Familjen Muscidae innehåller den vanliga husflugan (Musca domestica) och många fler
vanliga flugor. Husflugorna lever i dynga från framförallt häst samt i härskna matvaror och
avfall. Husflugan är, som namnet syftar till, väldigt vanlig i hus och gårdar. Flugan finns över
hela världen och är den mest spridda av alla djur. Den livnär sig på i stors sett allt organiskt
material och sprider således lätt bakterier till människan. Den lägger sina ägg i förmultnande
material – avfallshögar och gödselstackar framförallt. Under varma förhållanden kan hela
livscykeln vara över efter två veckors tid. Familjen Fanniidae påminner om Muscidae. I
familjen ingår liten husfluga (Fannia canicularis) vilken i många fall är vanligare i hus än
husflugan. Flugan livnär sig på och förökar sig i olika typer av dynga (Chinery 1993:210-212;
MacDonald et. al. 1996:80-81; Landin 1988:100,113-114).
Familjen Sepsidae består till stor del av små mörka flugor, vilka ofta bildar smärmar i
låg vegetation och speciellt flockblommiga växter (Apiaceae) som innefattar växter som odört
(Conium maculatum), dill (Anethum graveolens) och morot (Daucus carota). Larverna livnär
sig i stort på förmultnat material men även dynga. Familjen Sphaeroceridae, där hoppflugan
ingår, består den med i stort av små och mörka flugor och nästan alla förökar sig i dynga.
(Chinery 1993:205; MacDonald et. al. 1996:80-81; Landin 1988:100,113-114; Larsson 2012).

3 Några av Nya Lödöses medicinalväxter
I frömaterialet från Nya Lödöse återfanns ett antal frön och nötter från växter som brukats i
medicinskt syfte inom både kloster- och folkmedicin. De utvalda växterna (tab. 1 & fig. 4)
som närmre presenteras nedan är växter som haft ett omfattande bruk och specifika
användningssyften. Utöver dem har även växter som våtarv, lomme och krusskräppa med
flera brukats inom folkmedicin. Våtarven har använts som våtomslag på vrickningar, sår,
svulster och bölder. Krusskräppans rötter kan användas i sårtvätt och lomme har använts
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världen över som avkok eller omslag på sår. I ryska folkgrupper har pulver av lomme använts
mot könssjukdomar (Källman 2006:116, 122 & 130).
Kontexten i vilken dessa återfanns är inte direkt talande för hur dessa har brukats.
Varför fröna har påträffats här kan ha att göra med tafonomin och/eller ses som en ren
tillfällighet – en produkt av den naturliga floran eller spridning av ogräs och ängsmarksväxter
via odling och fodring av boskap etcetera. För att undvika denna problematik så mycket som
möjligt, valdes de medicinalväxter ut som dels återfunnits i tidigare arkeobotaniska analyser
från platsen och dels har en lång tradition inom läkekonsten samt i största möjliga mån inte
överensstämmer med den naturliga floran. Daggkåpa och bolmört fanns i båda materialen
tillsammans med andra medicinalväxter såsom revormstörel (Euphorbia helioscopia) och
jordrök (Fumaria officinalis) (bilaga 1). I materialet från 2010 förekom dessutom nattskatta
(Solanum nigrum) (bilaga 3) som likt bolmörten anses vara en ingrediens i häxornas
flygsalva, vilket diskuteras ingående nedan.

Tab. 1, fig. 4. De utvalda medicinalväxterna från proverna tagna 2012 i Nya Lödöse.

MEDICINALVÄXTER

MP1

MP2

Blodrot - Potentilla erecta
Bolmört - Hyoscyamus niger

1

Daggkåpesläktet - Alchemilla sp.

MP3

MP5

1

2

8

8

1

Kattmynta - Nepeta cataria
2

Myntasläktet? - Mentha sp.

1
1

1

Kattmynta? - Nepeta cf. cataria

S: A
Ca 10

1

Johannesört - Hypericum perforatum

MP6

Ca 10

Humle - Humulus lupulus

Pors - Myrica gale

MP4

1
2

1
2

1
2

Älggräs - Filipendula ulmaria

2

20

1

3

3.1 Blodrot (Potentilla erecta)
Familj: Rosaceae.
Fornsvenska namn: blodyrth, sanguinaria, tormentilla.
Blodrot är vanlig förekommande i större delen av landet
i torr till fuktig och mager jord och växer på gräsmarker,
hedar och vid kärr- och sjökanter. I Bohuslän är växten
mycket vanlig. Den har fått sitt namn från rotens
karaktäristiska röda färg. Som drog har den kallats
”rhizoma tormentillae” efter latinets tormentum –
”smärta”. Blodroten var officinell, det vill säga en
apoteksvara, i början av seklet. Dess rot är den del av
växten som huvudsakligen har använts. Roten innehåller
en hög halt garvämnen av keratintyp som har en
kärlsammandragande
sammanhang
avgiftande

och

är

verkan,

vilka

blodstoppande,

i

medicinska

kramplösande,

inflammationshämmande

och

kan

användas på blödande tandkött och vid magbesvär.
Fig. 5. Blodrot (från:
http://runeberg.org/nordflor )

Blodrot användes som medicinalört under antiken och
omnämns första gången i de svenska källorna under sen
medeltid. Den har haft många användningsområden inom
folkmedicinen. Te eller avkok har använts mot bland annat
blödningar, rödsot, tarmkatarr, sårvård, som medel mot
syfilis, pesten och som gurgelvatten. Spritutdrag av roten
har använts som blodstoppande medel vid rakning och
andra mindre skador. Två teskedar pulveriserad rot i
brännvinet sades lindra förkylning och frossa. Pulvret

Fig. 6. Blodrotsfrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ )

kunde också ges till kor som gav sur mjölk. Samerna
använde blodrot som smärtstillande omslag då den har en

sammandragande och antiinflammatorisk effekt. Samerna använde även rotens röda färg för
att färga läder. Roten tuggades tillsammans med albark varefter saliven gneds in i lädret.
Växten har också använts som preventivmedel. Man trodde att den röda roten kunde
frammana menstruationen. Att sjuda blodrot i vin eller öl ansågs i medeltida
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medicinallitteratur hjälpa vid blodsot och ”tredjedagsskälva”. Drycken kunde också användas
mot dålig syn. Enligt Carl Zetterlund, svensk agronom under sen 1800-tal, användes blodroten
som afrodisiaka och kallades i Ovansjö för ”kåtört” (Blomgren et al. 2011:315; Herjulfsdotter
1997:44; Jonsson, Jonsson 1979:235; Juneby 1999:70-71; Källman 2006:141; Larsson
2010:161; Ljungqvist 2006:117; Mossberg & Stenberg 2003:302; Nielsen 1978:165;
Svanberg 1998:75-76; Thomson 1980:162).
Hildegard av Bingen nämner blodrot i sin örtabok. Hon rekommenderar att den stöts i
en mortel varefter man skall tillsätta vetemjöl, olivolja eller vallmoolja på vilket man gör en
mjuk deg som sedan stryks på en duk av hampa. Denna skall värmas och läggas om livet på
den febersjuke. Tre gånger om dagen eller natten värms duken upp på nytt. Med ett extrakt på
vin kan man även tvätta ögonen vilket Hildegard menade skulle bota grumlig syn. Medlet
skall också hjälpa mot gulsot. Medan Hildegard av Bingen använde växtens ovanjordiska
delar har man inom folkmedicinen som ovan nämnts använt sig av roten, invärtes främst mot
diverse mag- och tarmbesvär och utvärtes mot kontusioner och blödningar, för att läka
hudutslag, eksem, spruckna läppar och händer och kylknölar. Det folkliga bruket av blodrot
lär till stor del grunda sig i signaturläran – en medicinsk lära som utgår ifrån växters utseende
när den tillskrivs medicinska egenskaper, men har även vetenskapliga belägg. Den kan enligt
farmakologiläran användas invärtes mot icke specifika akuta diarréer och utvärtes mot
slemhinneinflammationer i mun och svalg (Schweiger & Kammerer 1998:61-62; Tunón et. al.
2005:418).

3.2 Bolmört (Hyoscyamus niger)
Familj: Solanaceae.
Fornsvenska namn: bölma, bölme, bölmeyrt, bölmo gräs, bölmfrö rot.
Växten har sitt ursprung i Västasien och Medelhavsområdet. Den är sällsynt i Sverige men
kan påträffas på frisk och kväverik mark, på gårdar, ruiner, hamnar, ruderatmark och längs
vägkanter i framförallt södra Sverige, återhållsammare längre norrut. I Bohuslän har arten
minskat sedan mitten på 1900-talet, förmodligen på grund av uppsnyggning kring gårdar.
Numera är Bolmörten relativt sällsynt, men växer exempelvis vid Bohus fästning. Växten
innehåller alkaloiderna hyoscyamin och antropin samt cholin och garvämne vilka har en
lugnande och smärtstillande verkan. Alkaoliderna kan också skapa hallucinationer,
medvetslöshet och andningsförlamning (Blomgren et. al. 2011:462; Larsson 2010:123;
Mossberg & Stenberg 2003:524; Thomson 1980:164; Tunón et. al. 2005:457). Länge har man
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trott att bolmört fördes till Norden med munkarna, men
arkeobotaniska fynd visar att växtens Nordeurpoeiska
historia går ända tillbaka till neolitikum och i Sverige har
man gjort fynd från äldre järnålder (Heimdahl 2009;
Lämpiäinen:1991).
Namnet bolmört kommer ifrån att fröna skapar ett
bolmande moln om de bränns. Fruktkapslarna har med
hänsyftning till dess utseeden kallats ”den ondes pung”.
Växten har en lång historia som medicinalört där den har
använts som sömn- och bedövningsmedel. Alla delar av
växten, blad, rot och frö var tidigare officinell och fanns
på apoteken fram till i början av 1950-talet. Som drog har
den hetat Radix, Herba, Folia och Semina Hyoscyami.
Örten har använts mot reumatism, som sömnmedel, mot
Fig. 7. Bolmört (från:
http://runeberg.org/nordflor )

ålderdomsdarrningar, som bedövning vid operationer och
mot tandvärk. Preparat gjort på bolmört skall ha använts på
den medicinska skolan i Salerno i Italien (1090-1275). Som
ett botemedel mot tandverk lades frön av bolmört på glöd
varefter röken leddes till den onda tanden med hjälp av en
tratt. Den har också använts på ”svullna stenar” mot vilka ett
plåster av bolmörtsfrö skall ta bort svullnad och värk. I ett
recept på sårsalva ingår 4 lod bomolja, 3 lod honungskaka, ½
lod gummi arabicum och ½ lod vit rökelse. Denna salva
ansågs snabbt hela sår. Om man led av ”invärtes hetta som

Fig. 8. Bolmörtsfrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ )

man inte visste orsaken till” skulle man stöta bomolja och
syra och stryka detta där hettan är som starkast, vilket skulle

släcka hettan. Bolmörtsolja görs genom att pressa fröna, salva framställs genom att stöta
bladen, koka dem och blanda med svinister. Genom att blanda bolmörtsolja, terpentin,
växtsaft och vax kan man göra plåster. Växten har också använts mot skadedjur, möss skall ta
till flykten om växtens rötter spridits ut i huset. Bolmörten är känd som en av ingredienserna i
häxornas flygsalva vilken skall ha brukats för att ge häxorna konsten att flyga. De verksamma
ämnena i örten kan ha skapat hallucinationer och rus som givit användaren känslan av
tyngdlöshet. Att den nyttjats i berusningssyfte är osäkert, men det är exempelvis troligt att
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oraklet i Delphi, prästinnan Pythia, inandades röken av bolmörtsfrön när hon kontaktade de
högre makterna (Andersson & Herjulfsdotter 1995:15; Göthberg & Sandberg 1982: 306;
Herjulfsdotter 1997:45; Jonsson, Jonsson 197931-32; Lindqvist 2006:129-130; Nielsen 1978:
222; Svanberg 1998:85).

3.3 Daggkåpa (Alchemilla sp.)
Familj: Rosaceae.
Daggkåpa är vanlig i hela Europa, Asien, Nordamerika och
i Sverige och växer i gräsmarker i hela landet. Den har
främst använts som medicinalväxt, framförallt bladen vilka
innehåller garvämnen, bland annat saponin som anses
verka mot blödningar. Växten innehåller också en del
bitterämnen samt spår av eterolja. Garvämnena har en
sammandragande

effekt

och

verkar

bland

annat

inflammationshämmande, antiseptiskt, och blodstillande.
Bitterämnena kan stimmulera aptiten och matsmältningen
och eteroljan kan tillsammans med garvämnena verka milt
kramplösande och sårläkande. Samerna använde bladen
direkt på sår samt i renmjölk i en rätt som kallas ”gompa”.
Genom att steka bladen i fett gjorde man salva för
behandling av sår, i dekokt baddade man kompresser till
Fig. 9. Daggkåpa (från:
http://runeberg.org/nordflor)

sår och mot katarr och menstruationsblödningar dricker
man dekokten. Bladen skall även vara goda i te.

Tillsammans med lika många delar gullviva (Primula veris) skall det enligt äldre litteratur ha
en arom och doft som skall ”överträffa den asiatiska”. Daggkåpa har också visat sig ha god
verkan vid viss inflammatorisk reaktion (Juneby 1999:97-98; Källman 2006:139-140;
Mossberg & Stenberg 2003; Thomson 1980:165). Den berömde stadsläkaren Adam Lonitzer i
Frankfurt am Main prisade på 1500-talet daggkåpan för dess sårläkande egenskaper samt
invärtes mot ”tarmsot” och matsmältningsbesvär (Saum 2007:22). Linné har år 1754 skrivit
att det bland folket i Småland användes en tinktur på bladen som användes mot krampartiga
sjukdomar (Svanberg 2011:162). Daggkåpa användes även inom husdjursmedicinen i bland
annat Älvdalen:
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”Åt kor som hade trånsjukan, och de människor som hade den, d.v.s de som ej kunde
trivas utan längtade till en annan plats, skulle taga av den dagg, som samlade sig i dessa
blad före soluppgången och dricka det 3 gånger så trodde de gamla bland allmogen detta
vara till god hjälp.” (ibid).

Denna droppe användes av alkemisterna under medeltiden i
deras strävan efter ”de vises sten” lapis philosophrum – att
omvandla oädla metaller till guld. De kallade droppen quinta
essentia – det femte elementet. Växtens namn Alchemilla är
diminutivum

av

”alkemistört”.

alchemia

och

kan

översättas

med

De hade även medicinska intressen som

förenades under metoden destillation. I en från början
romersk medicinalskrift från 1300-talet omskriven av en
birgittinbroder i Vadstena, Peder Månsson, är denna process
Fig. 10. Daggkåpefrö
(från: http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ ).

omnämnd.

Brännvin,

metaller

och

mediciner

destillerades upprepade gånger för att få ut objektets
verksamma beståndsdel (Göthberg & Sandberg 1982:32-

33). Quinta essentia troddes även kunna återskänka människor ungdomen. Droppen är
emellertid inte dagg utan vatten som på grund av tryck i roten pressas upp. Under fuktiga
förhållanden dunstar inte vattnet utan ligger kvar i bladet. Detta kallas guttation. Vattenextrakt
som görs av växten visar sig inte ha någon bakteriedödande effekt. Oavsett kan man förstå
varför växten brukades, dels då man förmodligen märkte en viss verkan av de huskurer man
gjorde och dels droppens ”magiska dragkraft”, så att säga. Daggkåpa skall under hednisk tid
ha kallats för Jungfruört och var helgad åt Freja. Växtens påstådda kraft var så stor att då den
ansågs återställa ungdomen. Ett jungfruideal som överensstämde och således överlevde in i
kristen tid. Att bada i avkok från växten skulle dra samman genitalierna, släta ut rynkor och
göra brösten fasta och runda (Bergmark 1961:193; Källman 2006:140; Ljungqvist 2006:144145).
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3.4 Hjärtstilla (Leonurus cardiaca)
Familj: Lamiaceae.
Hjärtstillan har sina rötter i de tempererade zonerna i Asien
med odlas och förekommer förvildad i Sverige, övriga
Europa och Nordamerika. I Sverige kan den växa i
näringsrik mark på gamla tomter och vid vägkanter från
Skåne till Norrland. I Bohuslän är hjärtstilla mycket
sällsynt.

Växten

innehåller

bitterämnet

leonurin,

bitterglykosider, alkaloider, eterolja och garvämne. Den
digitalisliknande glykosiden bufenollid skall ge effekt vid
hjärtsjukdomar, ryggsmärtor och feber. Hjärtstilla förlänger
hjärtats vilofas, sänker pulsen och blodtrycket och verkar
lugnande vid hjärtklappning. Örten har en milt lugnande
verkan, motverkar väderspänningar, är kramplösande,
diarréhämmande

och

kan

ge

sammandragningar

i

livmodern och ansågs lindra menstruationssmärtor och
Fig. 11. Hjärtstilla (Leonurus
cardiaca)
(från: http://runeberg.org/nordflor)

klimakteriebesvär.
Släktnamnet Leonurus kommer från grekiskans leo –

lejon och oura – svans som syftar till dess form. Artnamnet
cardiaca kommer från örtens gamla uppskattning som medel mot
hjärt- och magbesvär. Örten blommar under juli- augusti och har
en otrevlig doft. Det var under blomningen den skulle insamlas och
örten har använts som botemedel mot melankoli, liksom
johannesört, och hjärtklappning. Hjärtstillan har precis som
vänderoten (Valeriana officinalis) använts som lugnande medel. I
antika Grekland användes den på åkommor som klimakteriska
besvär. Hjärtstillans blommor och blad såldes förr som drogen
herba loenuri cardaicae på apoteken. Örten ansågs, främst på
Fig. 12. Hjärtstillafrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/)

1500- till 1700-talen, stärka och lugna hjärtat. Kokad i vin eller öl
användes örten också mot njursten, kramp och sendrag. Hjärtstilla

ansågs även vara menstruationsframkallande, urinutdrivande samt bota ”ormar i magen”.
(Blomgren et. al. 2011:454; Göthberg & Sandberg 1982:150; Juneby 1999:164-165;
Ljungqvist 2006:201; Nielsen 1978:214-215; Thomson 1980:168; Tunón et. al. 2005:427).
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3.5 Humle (Humulus lupulus)
Familj: Cannabaceae.
Fornsvenska namn: homble, humble, humble ville, vill humble.
Humlen är förhållandevis vanlig på fuktig och näringsrik
mark. De odlade honplantorna kan återfinnas förvildade
på torplämningar, stenrösen, busksnår och vägrenar.
Narturliga stånd med både han- och honplantor är
sällsynta men kan påträffas vid strandsnår, alkärr och
lundar. Humlen är ganska vanlig i Bohuslän med högst
frekvens runt fjordarna (Blomgren et. al. 2011:209;
Larsson 2010:122; Mossberg & Stenberg 2003:92).
Humle är en slingerväxt som kan växa sig upp till sex
meter hög. Blommorna är enkönade och utvecklas utan
befruktning till humlekottar och det är dessa som är
föremål för odling. När humlen kom till Sverige är inte
Fig. 13. Humle (från:
http://runeberg.org/nordflor )

säkert men humle har förekommit i Nordens naturliga
flora under en längre tid och etablerades genom Hansan
(Viklund 2011:239-240). Humlekottarna innehåller bland
annat 15-30% harts som består av humulon och lupulon,
bitterämnen, eterolja, garvämnen, flavonoider och andra
glykosider. Vid lagring av humle och oxidationen av
humulonen och lupulonen bildas alkoholen 2-metyl-3-buten2-ol. Denna alkohol har en stark sövande verkan och bildas
troligen i kroppen vid intag av humle. Ämnena har också en
bakteriehämmande och svampdödande verkan. De skall även

Fig. 14. Humlefrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/)

främja aptiten och matsmältningen. Avkok på humlekottarna
används fortfarande inom folkmedicin för att motverka

nervositet, sömnlöshet, vid sårtvätt, klimakteriebesvär och som magmedel (Juneby 1999:166167). Ett medeltida recept föreslår att humlespiror som sjuds i öl eller vin tillsammans med
honung eller socker hjälper mot svår andedräkt. Växten har även använts mot astma, variga
ögon, gulsot, vätskeansamling och mjältsjukdomar. Torkade humlekottar kan läggas i
huvudkudden vid sömnproblem. ”Humleplockerskesjukan” var ett fenomen bland de som
skördade humlen, vilka oftast var kvinnor. De klagade över huvudvärk, illamående, yrsel samt
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menstruationsstörningar. Detta orsakas av fytoöstrogener som finns i humle, vilka har
liknande effekter som östrogen. Humle har å andra sidan ansetts främja amning och lindra
blåsbesvär. Humlens främsta tillämpning var som ölkrydda och att konservera öl. Den
konserverande effekten har även använts till annat. I Småland och Östergötland har den
använts i paketering av ost och Linné uppger 1749 att den skånska adeln använde humle vid
balsamering av lik (Andersson & Herjulfsdotter 1995:21; Ljungqvist 2006:202-203; Saum
2007:44; Thomson 1980:168; Tunón et. al. 2005:313-314; Viklund 2011; von Hofsten 1960).
Gamla föreställningar talar också för humlens betydelse. Exempelvis blev man utan
humle om det regnade på Martadagen. I Västergötland sade man att humlerötterna skadades
om det regnar på kyndelsmässodagen. Det finns beskrivet att man på juldagen tog gödsel från
stallen samt lite av julölet och spred över humlegården för en god årsväxt. Att däremot hälla
varmt blod från en brunstig bock över humlegården skulle fördärva den. Liksom de
beskrivningar som finns om hur växten skall skördas är dessa föreställningar förmodligen mer
säsongshänvisningar snarare än skrönor, ett sätt för vanligt folk att hantera skörden. De kända
högtiderna användes för att markera odlingsprocessen (Svanberg 1998:148 & 2011:324-326).

3.6 Johannesört (Hypericum perforatum)
Familj: Clusiaceae.
Det finns sju arter av johannesört i Sverige varav fyrkantig johannesört (Hypericum
maculatum) är den vanligaste och växter ända upp i Norrbotten medan äkta johannesört
(Hypericum perforatum) är något mer sällsynt i norra Sverige. Johannesört är mycket vanligt
förekommande i Bohuslän och växter på öppen och torr sandmark, torrbackar, hällmarker och
längs vägkanter.
hypericin

och

Växten inehåller eterolja med α-pinen och seskviterpener, rödfärgat
andra

hypericinliknande

ämnen,

hyperforin,

imanin,

novoimanin,

flavonglykosiderna hyperosid, rutin, biflavoner, mer än 10 % garvämnen och saponin.
Eteroljan tillsammans med garvämnena har en sammandragande, inflammationshämmande
och sårläkande verkan. Hyperforin, imanin och novoimanin har en antiseptisk verkan och
flavonglykosiderna är bland annat svagt urindrivande och kramplösande. Saponinet kan hjälpa
upptaget av andra ämnen i tarmkanalen. Hypericin hämmar enzymet monoamin oxidas och
skall ha en antidepressiv verkan. Undersökningar visar att extrakt på johannesört har effekt
mot nedstämdhet eftersom den hämmar enzymsystem som bryter ned signalsubstanser.
Extraktet skall också ha en stimulerande verkan på receptorerna i nervsystemet. Meningarna
kring hypericinets verkan är något delade, men Juneby hävdar att undersökningar visar att
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hypericin inte bara verkar antidepressivt utan även på
psykosomatiska

sjukdomar

och

ökar

effekten

av

amfetamin och efedrin. Biflavonerna och hyperforin skall
ha en lugnande verkan. (Blomgren et. al. 2011:380;
Juneby 1999:183-184; Kirkevold 2004:75; Mossberg &
Stenberg 2003:396; Thomson 1980:170; Tunón et. al.
2005:362-363).
Blommorna innehåller även ett rött färgämne som
bildas i växtens körtlar och syns som mörka fläckar på
kronbladen. Gnider man blommorna mellan fingrarna
kommer den blodröda färgen och en balsamisk doft fram.
Denna röda färg har givit örten många namn. Dioscorides
kallade den androsaimon – ”mansblod” och Plinius caro
– ”kött”. Namnet ”johannesört” kommer från legenden

Fig. 15. Johannesört (från:
http://runeberg.org/nordflor )

om Johannes Döparen där det beskrivs att örten började
växa på den väg där Johannes Döparens avhuggna, bloddrypande
huvud bars fram till Herodes. En liknande myt finns om Oden då han
på en vandring under sommarsolståndet blivit trött och lagt sig för att
sova i en jordhåla där han blir attackerad av ett vildsvin. Där Odens
blod faller börjar sedan johannesörten gro. Örten har även kallats
”Kristi korsblod” och ”korsört” vilket anknyter till legenden om
Kristus. Lärjungen Johannes stod under korset på Golgata och
försökte fånga upp Jesus blod i sina händer. Några droppar föll till
marken där johannesörten sedan började växa. Denna symbolik samt
örtens roll i olika bibliska berättelser gav kyrkan johannesört en roll i
exorcismer och namnet fuga demonum – ”djävulens flykt”.

Fig. 16. Johannesörtfrö
(från: http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ )

Sinnesjukdomar förklarades länge med att den drabbade var
besatt av djävulen. Detta avspeglas i den norska traditionen

att smörja in huvudet med den färska örtsaften för att bota melankoli. Johannesört har länge
använts inom folkmedicin mot många åkommor, speciellt dem som berör blodflöde, vilket har
sin grund i signaturläran. Den har också använts som nervlugnande medel, som milt
sömnmedel och mot diverse magbesvär. På apoteken hade man förr ”johannesolja” som man
tillredde genom att koka johannesört med olivolja. Oljan användes som liniment på giktbrutna
lemmar samt att smörja in brännskador, blåmärken och besvärliga sår. Växtsaften kan dock ha
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en irriterande verkan på hud och slemhinnor. Att äta de friska bladen kan också orsaka
överkänslighet mot solljus. Johannesörten var prisad redan under antiken för sin effekt mot
brännskador och ischias. (Jonsson, Jonsson 1979:124-125; Kirkevold 2004:75; Ljungqvist
2006:219-220; Nielsen 1978:152-153; Saum 2007:142).
Johannesört har även ansetts ge skydd mot förtrollning för både djur och människor.
Richard Dybeck skrev att man hängde midsommarkransar av johannesört och andra örter i
ladugården för att skydda djuren mot förtrollningar. I Bohuslän smorde bönderna in kornas
spenar med johannesörtsdekokt när mjölken inte gick att ysta. Som tillsats i öl användes örten
också i skyddande syfte. I uppteckningar i Folkarkivet i Lund framgår det att öltunnor rökta
med johannesört och lite svavel ansågs vara så ”kraftig mot förgöring att den till och med
drev Djävulen på flykten”. Johannesörtens främsta roll i ölbryggningen var örtens påstådda
”magiska” egenskaper. Det finns också uppgifter som nämner johannesört i samband med
trolldom. Enligt en uppländsk dombok från år 1671 erkänner en trollgubbe att han givit
prästen i Vätö en brygd på johannesört och bränt björkris. Trolldomen skulle ”få det att rinna
och gå fort”. Under häxprocesserna i Sverige gav man de åtalade kvinnorna en dryck gjord på
johannesört och tistelfrön vilken skulle få dem att erkänna deras pakt med Djävulen. Örten var
även ett mycket uppskattat tobakssubstitut i framförallt Dalsland. Botanikern Johannes
Henriksson berättar att tobaksrökare från övriga delar av landet som provat detta
tobakssubstitut ansett detta varit det bästa de kommit över och således fört traditionen vidare
(Jonsson, Jonsson 1979:124-125; Kirkevold 2004:75; Svanberg 1998:162-164 & 2011:176177; von Hofsten 1960:144-145).

3.7 Kattmynta (Nepeta cataria)
Familj: Lamiaceae.
Fornsvenskt namn: näpta.
De odlade myntorna kommer ursprungligen från södra Europa och västra Asien. Släktnamnet
Mentha kommer från det grekiska namnet på en nymf som förvandlas till denna växt av den
svartsjuke Persefone. Som krydda och medicinalväxt har den länge varit uppskattad. Flera av
de olika myntaarterna har sedan antiken uppskattats som läke- och kryddväxt. Örten kunde
finnas i allmogens och prästgårdarnas köksträdgårdar. Myntorna har använts världen över, i
Kina värdesattes örtens lugnande och kramplösande kvaliteter, Hippokrates beskrev örten som
ett afrodisiakum och Plinius som en smärtstillande ört. De olika myntaarterna har använts på
liknande sätt och åkommor. Invärtes användes de mot bland annat gallbesvär, magkatarr,
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väderspänningar och förkylning. Utvärtes har den använts som
badtillsats och i gurgelvatten. Hildegard av Bingen använder
myntor i diverse maträtter och huskurer mot magbesvär
(Göthberg & Sandberg 1982:214-215; Larsson 2010:144;
Svanberg

2011:306;

Vatheuer

1998:168).

Att

sjuda

pepparmynta (Mentha piperita) i vin kunde enligt medeltida
medicinallitteratur bota dålig andedräkt och i öl skulle den
hjälpa kvinnors menstruationscykel. Avkok som smordes på
huvudet skulle hjälpa vid sömnlöshet orsakat av sjukdom eller
sorg. Att stöta den och dricka med ättika skulle hjälpa den som
spyr eller spottar blod. Pepparmynta tillsammans med honung
Fig. 17. Kattmynta (från
http://runeberg.org/nordflor: )

och ättika som plåster kunde även användas på ”en galen
hunds

bett”.

(Andersson

&

Herjulfsdotter

1995:32;

Herjulfsdotter 1997:72). I Landsmåls- och folkarkivet i Uppsala
nämns mynta som en humleersättning eller ölkrydda. Det framgår att
vattenmyntan (Mentha aquatica) som man kallade ”strandhumle”
användes till att ”läggas i drickat” i Medelpad. Det är möjligt att man
förväxlat denna med åkermynta (Mentha arvensis) eftersom
vattenmynta är sällsynt i trakten (von Hofsten 1960:142).
Kattmynta (Nepeta cataria) som tidigare tillhört Mentha men
numer Nepeta-släktet (Lyttkens 1981:298), är odlad och förvildad i
Fig. 18. Kattmyntefrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/
)

Sverige men har sitt ursprung i Sydeuropa och förekommer även i
övriga Europa, Nordasien och Nordamerika där den växer på torr

och näringsrik mark. Växten nämns i nordiska örtaböcker redan omkring år 1300 men det
svenska namnet är belagt från år 1578. Kattmyntan har odlats sedan medeltiden men påträffas
numera sällan och i sådant fall förvildad på avstjälplingsplatser, prästgårdar, ödetomter och
bangårdar. I Bohuslän är kattmyntan mycket sällsynt. Örten utsöndrar en doft som har en
speciell påverkan på katter, varav namnet cataria. Doften skall likna ett feromon i katturin.
Den eteriska oljan innehåller karvakrol, tymol, nepetalakton och nepetasyra samt bitterämne
och garvämne. Kattmyntan har antiseptisk, kramplösande, väderfördelande, slemlösande och
menstruationsfrämjande effekt. Den är även verksam mot hosta, diarré och nepetalakton har
en lugnande verkan som har jämförts med valeriana (Valeriana officinalis). Kattmyntan kan
användas vid aptitlöshet, magknip, matsmältningsbesvär, diarré, huvudvärk, sömnstörningar,
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förkylning, hemorrojder, svårläkta sår och luftrörskatarr (Juneby 1999:209-210). Dess
aromatiska doft påminner om pepparmynta (Mentha piperita), men den har en något bitter
och skarp smak. Kattmynta skall verka lugnande och att tugga bladen skall lindra tandvärk. På
1700-talet har den använts mot bleksot – järnbrist hos kvinnor, hysteri samt som ett
menstruationsframkallande medel. Den schweiziske läkaren Leonhard Thurneiser, som levde
under 1600-talet, har nedtecknat en märklig historia om en bödel som inte kunde utföra sin
uppgift innan han tuggat kattmynta. Örten skulle ha givit honom raseriutbrott och blodtörst.
Denna beskrivning bestrider växtens lugnande egenskaper och användningsområde mot
hysteri. Möjligt är att just denna bödel reagerade dåligt av växten eller att kattmynta inte föll
läkaren i smaken som medicinalväxt (Blomgren et. al. 2011:456; Göthberg & Sandberg
1982:172; Kirkevold 2004:78; Ljungqvist 2006: 239; Mossberg & Stenberg 2003:515; Tunón
et. al. 2005:411).

3.8 Pors (Myrica gale)
Familj: Myricaceae.
Fornsvenska namn: pors, poors, porsyrth, porsa blomster.
Pors är vanligt förekommande i söder men norr om Gästrikland blir den allt mer ovanlig. I
Bohuslän är växten mycket vanlig, dock med lägre frekvens vid kusten. Busken trivs vid
näringsfattiga vatten som vid skogssjöar och kärr. Pors innehåller eterisk olja som har en stark
och god doft. Dess körtlar utsöndrar ett vax som kan tas till vara och göras till doftljus.
Växtsaften är användbar mot insektsbett och inom folkmedicinen har man i Sverige använt
avkok på pors blad som svårtvätt för infekterade sår, även mot huvudvärk, svullnader, skabb,
medel mot löss, skorv och hudutslag (Blomgren et. al. 2011:205; Källman 2006:102-103;
Larsson 2010:141; Mossberg & Stenberg 2003:82; Nielsen 1978:120).
I medeltida medicinalskrifter omnämns pors som en läkeväxt mot diverse plågor. Att
sjuda växten i ättika som sedan läggs på magen skall verka mot uppkastningar. Stampad grön
pors som blandas med ättika skall lindra näsblod och ”eld i magen”, blandad med vetemjöl
användes stampad pors för svullna ögon. Växten sägs också vara urindrivande, verka mot
skorpiongift, vid förkylning, gikt, lös mage, rensa svullna och såriga öron och vara bra för
blodflödet samt som abortmedel. Porssaften skall även duga som medel mot skallighet och
askan sägs läka sår och bölder. Både trä och frukt dög för läkedom, hellre frukt än blomster
och ju färskare växten var desto bättre, men bröt man pors i någon annans skog kunde man bli
bötesfälld (Herjulfsdotter 1997:80 & 1999: 33; Larsson 2010:31; Ljungqvist 2006:333).
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I kulturhistoriska sammanhang är pors mest känd som öloch brännvinskrydda. För brännvinsessens plockar man bladen
på våren varefter de torkas lätt, brännvin tillsätts varefter kärlet
får stå i fem dagar, silas och sedan får stå i tre till fyra månader
då mer brännvin tillsätts och drycken är klar. Essensen ger ett
stark och doftrik brännvin (Sandklef 1995:84-85). I Bohuslän
brände man porskvistar tillsammans med dynga. Växten skulle
tydligen ta bort rotmasken från säden om man gödslade på detta
vis. Pors blandades också i djurens hö (Svanberg 1998:245).
Porsfrön i materialet från Nya Lödöse kan således vara ett bevis
för gödsling av åkrar eller trädgårdar. Fröerna var å ena sidan
inte brända vilket hade tytt på en bränning av dyngan, men å
andra sidan kan djur ha fodrats med pors vars frön sedan
Fig. 19. Pors (från:
http://runeberg.org/nordflor )

passerat bevarade genom djuret och ut med gödseln på åkrar
eller trädgårdar.
Pors har länge använts som ölkrydda i Sverige. I kärl från

bronsåldern har man hittat spår av jästa drycker med pors, vete,
honung, lingon eller tranbär som ingredienser (Källman 2006:103).
Arkeobotaniskt finns pors belagt från flera lokaler runt om i landet,
bland annat i Lund från cirka 1100-1500-tal. Sådana arkeobotaniska
fynd tycks tyda på att pors hållit sig kvar längre i södra Sverige
jämfört med Mälardalsområdet. Man tillsatte de hartsrika porsfröna,
honkottarna, i det näst sista steget av ölbryggningen. Kryddningen gav
ölet en bättre smak samt förlängde hållbarheten. Många olika
Fig. 20. Porsfrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/)

växter har använts som ölkryddor, främst av dessa pors som

senare kom att ersättas med humle. Kryddningen av ölet skedde i bryggandets slutprocess. I
tillverkandet av porsöl använde man kvistar eller kottar som kokades med eller separat under
en kort stund. Upphettade stenar, eller kanonkulor i senare tid, som lades i brygden för att
behålla hettan. När ölet silats kastas den skörbrända stenen och resterna av pors. Fynd av
sönderkokta porsfrukter och skörbränd sten i bland annat grophus vittnar om denna process
vilket tyder på att grophus använts som brygghus. Det kan också röra sig om gropar man
isolerat för att hålla värmen. Sådana inmurade gropar finns omnämnda in på 1900-talet (Aulin
Häggström 2004:20; Viklund 2011: 235ff; von Hofsten 1960).
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3.9 Älggräs (Filipendula ulmaria)
Familj: Rosaceae.
Fornsvenska namn: byttogräs, karsyrt, miodhyrt, miödhyrt, myödhyrth, mathiri.
Älggräs är vanligt förekommande i hela Europa, men även i
Centralasien,

Kaukasus

samt

östra

och

mellersta

Nordamerika. Den växer på fuktig och mullrik ängsmark, i
skogar, diken och övergiven kulturmark. I Bohuslän är
älggräset mycket vanligt. Ett lokalt namn som nämns i
Flora Svecica är ”manngräs”. Älggräs används både som
medicinalväxt och som krydda. Växten innehåller många
aktiva

substanser

bland

annat

fenolglykosider,

glykosidbundet salicylaldehyd och metylsalicylsyra. I
kroppen omvandlas fenolglykosiderna till salicylater som
verkar

febernedsättande,

smärtstillnade,

antiseptiskt,

svetthämmande och lokalbedövande. Örten kan användas
invärtes mot reumatiska besvär, feber, urindrivande och
antiseptiskt
Fig. 21. Älggräs (från:
http://runeberg.org/nordflor )

vid

blåskatarr,

antiseptiskt

och

inflammationshämmande vid magsår samt mag- och tarmkatarr.
Den har också använts som sammandragande omslag vid behandling
av besvärliga sår, svullnader, insektsbett och ansågs vara abortiv.
Substansen ger växten dess karaktäristiska doft och goda smak i
exempelvis te. (Blomgren et. al. 2011: 310; Juneby 1999:379-380;
Källman 2006:148-149; Larsson 2010:112,197; Mossberg &
Stenberg 2003: 265; Thomson 1980:184).
Som krydda har växten använts i bland annat mjöd och öl, där
man smorde kärlen som drycken skulle jäsa i. Stora fynd av älggräs
kan därför tyda på ölbryggning. Älggräs kallades förr mjödört, vilket
den fortfarande gör i Norge. I en läkebok från 1400-talet sägs

Fig. 22. Älggräsfrö (från:
http://seeds.eldoc.ub.rug.nl/ )

”myödhyrt”

blandat

ögonsjukdomar

och

i

vin

cancer.

hjälpa
Drycken

vid
skall

huggormsbett,
även

stärka

sexualdriften hos män och kvinnor (Herjulfsdotter 1997:70; Källman 2006:150; Ljungqvist
2006-473-474). I Bygdeå torkades och användes ”persmässgräs” som ersättning för röktobak.
Den kunde också strös ut i husen under högtider för doftens skull. Som en folklig kur kunde
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man bära älggräs mot sjukdomar och vådliga händelser (Svanberg 1998:339 & 2011:229230). Carl Jonas Love Almqvist – författare, lärare och präst, beskriver år 1839 en begravning
i Lindköping:
”Körvel och färskt älggräs doftade från farstugolvet. Denna milda vällukt mötte honom
således men hans knän darrade, ty han anade, att den, såsom bruk var, hade för ändamål
att dölja ångorna av det förskräckliga” (ibid).

4 Läkekonstens spår i agrar och urban hortikultur
Trädgårdens

historia

studeras

av

kulturgeografer,

agrarhistoriker,

arkeologer

och

arkeobotaniker. Trädgårdslämningar identifieras arkeologiskt genom fynd av växter och
stratigrafiska spår av trädgårdsjord (Lindeblad 2010:282; Heimdahl 2010:266). Bortsett från
de miljöarkeologiska metoderna kan historiska trädgårdar studeras utifrån illustrationer,
kartor, lagar, växtlistor och beställningar som dock är väldigt få och medicinalväxter nämns
inte i de svenska medeltida lagarna (Larsson 2010: 33; Romanus & Haas 2006:17-18).
Intresset för trädgårdsarkeologin har ökat de senaste åren (www.archaeogarden.se), men trots
att materialet finns är studierna få och ofta berör de trädgårdsarkeologiska undersökningarna
eftermedeltida miljöer där man ämnat rekonstruera kända trädgårdar (Lindeblad 2006:315).
Den medeltida stadens utformning styrdes av topografiska förutsättningar, religiösa
aspekter och livet man levde där. Staden speglade en social ordning – ett mikrokosmos i den
världsbild som makthavarna besatte. Exempelvis var äldre kinesiska städer uppbyggda efter
”Den stora planen” – urbilden av universum, medan städer i antika Grekland planerades efter
idealsamhället och den medborgerliga ordningen. De engelska städerna var under 1100- 1200talet starkt präglade av geometrisk stadsplanering, någonting som även karaktäriserade de
romerska städerna (Andrén 1998:143ff). Den geometriska stadsplaneringen i England var inte
bara en underlättnad för lantmätare och arkitekter utan kom också att symbolisera den kristna
ordningen (Lindeblad 2006:302). Varifrån de tidiga nordiska städernas hämtat sin
grundplanering ifrån är inte lika klart. De tidigaste nordiska städerna kan ibland uppfattas som
egenartade, uppförda utan influenser från övriga Europa. Andrén menar emellertid att
inspirationen bakom de nordiska stadsplanerna är hämtade från medelhavsområdets antika
städer (Andrén 1998:142ff). Kristnandet ses ofta som den första integreringen av
Skandinavien till Europa, men Andrén menar att kristnandet snarare kom att markera en ny
fas i europeiseringen av Skandinavien. Tidigare hade de europeiska influenserna haft ett
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lågmält inflytande i den nordiska urbana kulturen, där man istället lät skapa sin egen
föreställningsvärld med utgångspunkt i utländska inflytanden. Med kristnandet importerades
emellertid ett helhetskoncept med speciallister – präster, munkar och hantverkare som gav liv
åt den nya världsbilden och stadskulturen. Staden blev epicentret för den kristna kosmologin
där allt hade en symbolisk koppling till eftervärlden (Andrén 1998:155).
Heimdahl menar (2010) att de medeltida klostrens betydelse för trädgårdsutvecklingen i
Sverige är överbetonad på grund av att äldre forskning många gånger försummat idén om
förkristen hortikultur, vars förutsättningar inte framgår i agrara historiebeskrivningar. Fynden
från medeltida stadslager är betydligt mer företrädda i det arkeobotaniska materialet jämfört
med den förkristna landsbygden. Fruktträd, grönsaker och kryddor har odlats länge i de
regioner varifrån jordbruket spreds och man har nu börjat diskutera om åkerbrukstraditionen
medförde kunskap om andra inhemska växter (Heimdahl 2010:265-268). Detta skulle
innebära att man tidigt utformade trädgårdsskötsel i Sverige, vilket de arkeobotaniska
materialen verkar peka på. Effekten blir att betydelsen och synen på den medeltida staden som
ett hortikulturellt centrum ifrågasätts. Den äldre forskningens syn på förkristen
trädgårdskultur har ofta varit primitiv, jämfört med medeltidens där nordbon upplyses av
klosterväsendet. En av anledningarna bakom det rika medeltida materialet beror på att den
urbana miljön erbjuder bättre bevaringsförutsättningar för det arkeobotaniska materialet,
exempelvis i stadskulturlager, brunnar, latriner och våta partier etcetera. Anledningen till att
fyndmaterialet är så stort i stadslager beror alltså på att det är bättre bevarat och studerat i
större utsträckning än den tidiga hortikulturen ute på landsbygden. Det blir således
problematiskt att diskutera införandet av nya kulturväxter under medeltiden då skalan av det
tidigare bruket till stor del är outforskat (Heimdahl 2010:268-269).
Spridningen av vissa kulturväxter kom från klostren och städerna. Förutom
bevaringsgraden beror stadslagrens fyndrikhet förmodligen också på att man i betydligt större
omfattning började plantera kulturväxter, som sedan länge använda ute på landbygden, i
städernas odlingar. Odlingskunskapen om kulturväxter, medicinalörter och kryddor lär vara
äldre än vad som tidigare ansetts och importen av nya växter mindre. Denna tolkning
separerar kontexterna ytterligare om allmogen under medeltiden hade en månghundraårig
trädgårdskultur. Med olika traditioner kommer olika förhållningssätt. De som följdes i
klostren borde därför skilja sig från de inhemska traditionerna, trots att de båda till stor del
verkar ha sitt ursprung i medelhavskulturen (Andrén 1998; Heimdahl 2010).
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Samtidigt som staden till
sin form har stått som symbol
för den kosmiska ordningen
och det exklusiva livet bortom
lantbygdens

bördor

och

vardagens plågor, finns det en
idé om naturen som rent och
idealt – ett avlägsnande från
stadslivet.

Städer

som

Babylon, Sodom och Gomorra
har i gamla testamentet fått stå
Fig. 23 Träsnitt av Thomas Hill’s Gardener’s Labyrinth 1577
(ur: Lindeblad 2006).

som symbol för människans synder,
korrupthet och orenlighet. Städernas

antites har fått gestaltas av utopier som Edens lustgård, människans ursprung och den
oförstöda, bördiga naturen (Andrén 1998:142-143). Edens lustgård måste också ha haft sin
plats i den kristna stadssymboliken i form av grönska. De olika trädgårdarna inne i staden har
haft många funktioner där symboliken spelat en stor roll. Ordet trädgård syftar till
fornsvenskans garder som betyder inhägnat område. Den äldsta källan som berör
odlingsjordar i stadssammanhang är från 1222 vilken berör en trädgård i Lund. Efter detta
nämns olika typer av odlingar i Sveriges städer kontinuerligt genom medeltiden. De
huvudsakliga trädgårdstyper som nämns i det svenska källmaterialet är fruktträdgårdar (ofta
kallade trädgårdar eller apelgårdar), humlegårdar, kålgårdar, lustgårdar och kryddesängar eller
örtagårdar. Städerna ägde även omfattande jordar utanför stadsgränsen. I det gamla Lödöse
skall det exempelvis ha funnits en dokumenterad medeltida kålgård, vilket kan liknas vid
dagens köksträdgård. Det finns inte mycket skrivet om de medeltida trädgårdarnas
utformning. De odlade delarna inne i medeltida städer är till stor del outforskade områden
vilket gör det svårt att bedöma huruvida källorna ger en rättvisande bild. Det är väldigt få
trädgårdar som har identifierats i stadsarkeologiska sammanhang. Bristen på relevanta
metoder, vetenskapliga frågeställningar och synliga lämningar som skulle uppmana till
utgrävning kan vara bidragande till att odlingsområdena inte prioriteras (Heimdahl 2010:265266; Lindeblad 2006:302-303 & 2010:281-282; Tunón 2005:309).
Om exempelvis medeltida Vadstena vet vi en hel del om stadens trädgårdar. Vadstena
var under medeltiden en grönskande stad. Under mitten av 1500-talet brukades ungefär 40 %
av Vadstenas tomter till kål- och trädgårdar. Den äldsta förteckningen som finns över
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Vadstenas olika tomter kommer från 1560. I staden fanns då 202 gårdstomter och 140 kåloch trädgårdstomter. På lantmästaren Johannes Ekeboums karta från 1705 (fig. 24) redogörs
för samtliga av Vadstenars tomter och jämfört med uppgiften från år 1560 har tomterna
minskat i antal, förmodligen då man utökat lotterna. På kartan finns det cirka 270 tomter
varav 86 är trädgårds- eller kålgårdstomter. De olika sorters tomter som nämns förutom dessa
är kryddesängar, gräshagar och en åker i stadens östra utkant. Åkern skall tidigare ha kallats
slottets humlegård. Åkrarna utanför stadsmuren finns inte representerade. Det fanns även kåloch trädgårdar på privata tomter, som först och främst tyckts ha ägts av de högre uppsatta
borgarna. Trädgårdsytornas storlek varierade från cirka 200 – 4000 m2. Vadstenas största
bebyggda tomt var cirka 7000 m2 och ägdes av prosten Samuel Pontin. Denna tomt hade
tidigare ägts av Biskopen i Lindköping. Det fanns fler odlade ytor i Vadstena för 300 år sedan
än vad det finns idag. De större tomterna är nästan identiska med de från 1705 och finns helt
eller delvis bevarade i stadens nuvarande grönområden (Lindeblad 2006:304-309).
Spannmålsodlingen var under lång tid en av städernas främsta näring och man hade
omfattande odlingar, åkrar, ängar, skogar och betesmarker utanför stadsmurarna. Beroende på
stadens storlek, naturgeografiska förhållanden, befolkningsmängd och när staden grundades
har storleken på stadsjordarna varierat. Det är inte helt klart hur omfattande städernas
jordbruk var men att städerna försörjdes av lantbruket verkar inte stämma. I Norge har man
kommit fram till att stadsodlingarna var mindre än de ute på landsbygden då odlingen i
städerna var en binäring jämfört med landet där jordbruket stod för i stort sett hela
försörjningen (Lindeblad 2006:313-314).
Ute på landsbygden bör man förvänta sig annorlunda lämningar än de man finner inne i
städer. Odlingshorisonternas former lär vara uppbrutna och oregelbundna eftersom ett
långvarigt bruk kan ha resulterat i olika placeringar av trädgården genom tiden. Andra
utmärkande fynd som störhål efter inhägnader kan också ha försvunnit på grund av
maskomröring som gör jorden homogen. Spår av trädgårdens ursprungliga form är således
inget man bör förvänta sig att hitta. Det man kan leta efter är spår av hushållsavfall, kol- och
benrika lager med en avgränsad utsträckning i nära anknytning till boplatsen. Sådana lager
och möjligtvis en annorlunda stenläggning kan vara lämningar efter hortikultur (Heimdahl
2010:272-274). I undersökningar av en småskalig hortikultur kan bland annat Mörby i
Södermanland nämnas. Där gjordes fynd av små odlingsbäddar vilka tolkats som köks- eller
örtagårdar (Heimdahl 2012). I gårdens brunn fann man en stor mängd bolmörtsfrön som tyder
på en småskalig odling. Vid utgrävningar i Nyköping 2010 i kvarteret Åkroken 3 gjordes ett
fynd på 102 förkolnade bolmörtsfrön. De påträffades bland spisresterna i ett hus byggt mellan
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år 1170- 1220. Inga andra frön eller växtdelar fanns i materialet som skulle kunna indikera att
bolmört tillhört åkerfloran och på så vis hamnat bland spannmålen. Fyndet kan tyda på en
insamling eller odling av bolmört som hanterats i spisen, förmodligen i medicinskt och
möjligtvis berusningssyfte. Det finns i en inhemsk skrift från 1600-talet med uppgifter om att
man rostade bolmörtsfrön över eld varpå röken inhalerades mot tandvärk. Denna metod
beskrevs på många håll i Europa under medeltiden, men är äldre än så. Rökandet av
bolmörtsfrön är en äldre inhemsk tradition med rötter i antika källor. Heimdahl menar att
fyndet från Nyköping, som är ungefär ett århundrade äldre än stadens franciskanerkonvent,
kan påvisa ett medicinskt bruk som utövades oberoende av klostren. Fyndet utmanar bilden av
kyrkan som drivande kraft bakom införandet av läkeväxter och medicinsk lärdom samtidigt
som det ger en klarare bild av det förkristna Skandinaviens kontakt med Medelhavskulturerna
(Heimdahl 2009:116 & 2012).
En viktig typ av trädgård för alla i samhället var humlegårdarna. De första anlades i
Sverige på 1200-1300-talet men fanns redan i Frankrike på 700-talet e. Kr. (Dahl 1966:33;
Nielsen 1978:122-123; von Hofsten 1960). I Kalmar recess år 1474 nämns att varje hemman
skulle odla minst 200 stänger humle. Denna lag fanns kvar till år 1734, vilket talar för växtens
betydelse och kronans krav på inhemsk produktion. Det var under medeltiden till och med
straffbart att odla hanplantor då de befruktade kottarna fick fel sammansättning av
bitterämnen. Lagen som nämns i Kalmar recess följdes dock inte fullt ut. Av kartor från den
aktuella tiden att döma kan man se att kravet uppföljs i vissa regioner men negligeras i andra.
(Larsson 2010:32; Ljungqvist 2006: 202; Tunón & Dahlström 2010:220). I norra Europa där
pors växter fritt var denna den vanligaste ölkryddan fram till 1300-talet då humle infördes
med Hansan och tog över rollen som den främsta ölkryddan. Hansan exporterade stora
mängder humleöl från Lübeck och Danzig till Skandinavien under 1300- 1400-talet. Detta
berodde dels på att humle ger en bättre konserveringseffekt och lämpar sig bättre för transport
än pors, men även på att skräckpropaganda spreds vilken hävdade att man kunde bli blind,
galen och gå bärsärkargång av porsöl. I dagsläget finns inga belägg för att pors skulle ha en
sådan effekt (Aulin Häggström 2004:20; Viklund 2007:125 & 2011:235ff; von Hofsten 1960).
Propagandan användes förmodligen för att få monopol på ölkryddningen. Denna
skräckpropaganda reflekteras i Linnés skrifter, vilka intressant nog talar direkt mot det
folkmedicinala bruket av pors. Linné berättar att pors i forna dagar använts som ölkrydda men
att man övergick till humle på grund av att pors orsakade huvudvärk, något som pors i
överensstämmelse med folkmedicin skulle lindra. Enligt Linné brukades pors under hans tid
enbart av fattiga ute på landsbygden (Svanberg 2011:141). Detta kan säkerligen bero på
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fattigdom, men likaså en ihärdighet och tron på den folkliga medicinalkunskapen.
Lagstiftningen och de många humlegårdar som inrättades talar för humlens vikt i
ölproduktionen och de resurser som användes för att införa humle och konkurrera ut pors
vittnar om hur viktig ölkulturen och dess produktion var.
Nya Lödöse var en handelsknytpunkt många länder emellan med en mångkulturell
population. Staden måste därför ha utgjort ett viktigt centrum för inte bara handel utan utbyte
av traditioner. Med Hansan importerades många varor till Sverige, däribland växter. Man tar
med sig sina sedvänjor dit man kommer och oavsett om dessa växter redan fanns på platsen
eller inte, bör växterna ha fått nya användningsområden. Det kan handla om mat, medicin
eller växternas estetiska och symboliska vikt.

4.1 Klosterträdgårdar
Medeltidens klosterträdgårdar var planlagda i rektangulära eller kvadratiska och inhägnade
odlingar, som liknar den romerska peristylen och den arabiska riayden. De olika trädgårdarna
hade skilda funktioner. I några odlades köks- och läkeväxter, i andra fruktträd, bär etcetera.
Trädgårdarna användes även för meditation, som studieplatser och begravningsplatser
(Lindeblad 2010:287). Om örtträdgårdarna finns det inte mycket information, ibland används
kålgård och örtagård synonymt vilket gör definitionen svårbegriplig. I kålgårdarna har det
förslagsvis odlats grönsaker och andra köks- och kryddväxter. Mot bakgrund av exempelvis
Hildegard av Bingens recept kan medicinalväxterna ha ingått i dessa odlingar då kurerna ofta
utgörs av maträtter (ibid; Schweiger & Kammerer 1998:18ff).
Birgittinerklostret i Vadstena skall ha haft åtminstone en örtträdgård. Klosterträdgården
är synlig i dagens stadsbild och under 1800-talet hade trädgården kvar mycket av sitt
medeltida upplägg. Klostret invigdes år 1384 och hade runt 60 nunnor och 13 munkar som
levde där. Klosterträdgården var efter kyrkan klostrets heligaste plats. De olika odlingarna var
slutna rum omgivna av häckar eller murar. De korsformade gångarna var sinnebild för den
kristna vägen och i trädgårdens mitt fanns en damm eller fontän som symboliserade Kristus.
En trädgårdsform som var inspirerad av de romerska och arabiska trädgårdarna men
översattes med en kristen värdegrund (Lindeblad 2006:305-309). I systrarnas anläggning, som
låg norr om kyrkan, fanns en fruktträdgård där man odlat päron, äpplen och diverse bär, en
lustgård med blomsteräng avsedd för meditation och förmodligen en örtagård. Den heliga
Birgitta nämner nunnornas trädgård i sina bestämmelser över klostret. Två nunnor ansvarade
för och vaktade trädgården och trädgårdsmästare med sina drängar ansvarade för dess skötsel.
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lustgård eller gräsgård samt
Fig 24. Detalj ur Eekboums karta över Vadstena kloster från år
1705. Norr och söder om kyrkan syns störa trädgårdsanläggningar
(från Lantmäteriets arkiv, detalj ur LSA D121-1:4. ur: Lindeblad
2010)

en örtagård. Förutom de vanliga
fruktträden växte det i munkarnas
trädgård även bergamott (Citrus

bergamia), valnötsträd (Juglans regia) och mullbär (Morus). Här skall också ha funnits en
damm med fiskar i samt en brunn. Örtagården finns belagd från 1525 i ett brev från
Linköpingsbiskopen Brask till magister Olaus Magnus där han ber om örter från Vadstena till
sin trädgård, bland annat lavendel (Lavandula angustifolia) och mejram (Origanum
majorana). Drygt hundra år efter klostrets upphörande upprättade Johannes Eekboum sin
detaljerade karta över Vadstena (fig 24). På kartan finns stora trädgårdsanläggningar
utmarkerade norr och söder om kyrkan, vilka troligtvis motsvarar de medeltida
anläggningarna. I båda trädgårdarna finns rektangulära ytor markerade vilka benämns som
kryddesängar och möjligtvis kan utgöra de tidigare ört- eller kålgårdarna (Lindeblad
2006:305-309 & 2010:292-294; Tunón et. al. 2005:305). Det som odlades i trädgårdarna hade
olika funktioner där var växt besatte flera speciella egenskaper. Ett exempel är madonnaliljan
(Lilium candidum) som användes som skönhetsmedel och medicinalväxt men symboliserade
även jungfru Maria och användes därför som altarprydnad. Trädgårdarna hade således vid
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sidan av sin praktiska funktion även ett stort symboliskt värde, exempelvis gällande
skönhetsideal (Lindeblad 206:309).
Vi vet även något om hur klosterträdgårdarna i Alvastra har sett ut. På den äldsta kartan
från 1640 finns tre dammar markerade i norr. Vid dessa dammar skall det idag växa rikligt
med pestskråp (Petasites hybridus) som under medeltiden användes som medicinalört
(Jonsson, Jonsson 1979:24; Lindeblad 2010:299-300). Det är tänkbart att denna kan ha spridit
sig från munkarnas trädgård. På en karta från år 1691 finns en stor trädgård utritad mellan
dammarna. År 1681 beskrevs denna utförligt och ansågs vara odlad efter gammalt sätt.
Anläggningen var då cirka 5000 m2 och innefattade en fruktträdgård med ett hundratal äpple-,
plommon- och körsbärsträd. Där fanns också en anläggning indelad i fem kvadrater som skall
ha omgivits av vinbärs- och stickelbärsbuskar. I dessa inhägnader skall det ha odlats rosor,
mejram (Origanum majorana), lök (Allium), kål (Brassica oleracea) och morötter (Daucus
carota sativus). Anläggningarna kan ha utgjort de medeltida klosterträdgårdarna (Lindeblad
2010).
I ett forskningsprojekt på Island har man arkeobotaniskt undersökt augustinerklostren
Skriðuklaustur och Viðeyarklaustur (Larsson et. al. 2012). De enda två av Islands alla kloster
som är undersökta arkeologiskt och från vilka det även finns arkeobotaniska undersökningar.
Skriðuklaustur är det yngsta av de isländska klostren, aktivt mellan 1494 - 1554. Ruinen
består av en kyrka, en tvåvåningsbyggnad med små rum och källarvåning, en korridor mellan
kyrkan ett kapitelhus, ett rum med eldstad och en bokhylla, ett rum som tolkas som ett
refektorium och ett rum med kokgropar där man verkar ha tillverkat bläck eller öl. Fynden
som hittats visar att Skriðuklaustur varit ett medicinskt centrum där man bedrivit sjukvård.
Nästan 300 gravar har undersökts, och de som begravts där har lidit av ett antal allvarliga
sjukdomar till exempel syfilis, tuberkulos, cancer, skörbjugg och dvärgbandmask. Samtliga
undersökta gravar ligger inne i klostergården. År 1477 var det ett stort vulkanutbrott vid
Veiðivötn som spred aska över området där Skriðuklaustur skulle komma att anläggas vilket
gör dateringen av de arkeobotaniska fynden väldigt exakt – det är möjligt att urskilja pollen
och frön som kan tidfästas till klostertiden. De fynd man gjorde av nytto- och medicinalväxter
var lök (Allium) gurkört (Borago officinalis), kålsläktet (Brassica sp.), måra (Galium), en
(Juniperus), vildäpple (Malus sylvestris), grodblad (Plantago major), smörblommor
(Ranunculus), mandelblomma (Saxifraga granulata), vädd (Scabiosa), ruta (Thalictrum),
brännässla (Urtica dioica) brännässla och etternässla (Urtica urens) (Larsson et. al. 2012).
Viðeyjarklaustur grundades 1225 och var aktivt fram till reformationen. Under sin tid
var det Islands rikaste kloster. Utgrävningar ägde rum där åren 1987–1995, och
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arkeobotaniska undersökningar gjordes 1993. Syftet med undersökningen var bland annat
söka spår efter en klosterträdgård. De växter som identifierades var röllika (Achillea
millefolium), gåsört (Argentina anserina), malört (Artemisia), ormrot (Bistorta vivipara),
älggräs (Filipendula ulmaria), vattenklöver (Menyanthes trifoliata), pors (Myrica gale),
blodtopp (Sanguisorba officinalis) och vänderot (Valeriana officinalis) (Larsson et. al. 2012).
Exakt hur de medeltida klosterträdgårdarna såg ut är inte säkert, varken i Norden eller i
övriga Europa. St. Gallens klosterplan (fig. 25) från cirka år 820 anses visa en idealbild av en
klosterplan, med det är osäkert huruvida den realiserades. Det är den enda bevarade ritning
från medeltiden som visar klosterträdgårdar och förslag till vilka växter som skulle odlas där
(Larsson et. al. 2012:87)

Fig 25. St. Gallens klosterplan från 820. 1=örtagård med läkeväxter, 2=fruktträdgård
med begravningsplats, 3=köksträdgård. (Ur: Larsson et. al. 2012)
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5 Böner, brygder och besvärjelser – medeltida läkekonst
enligt historiskt källmaterial
I den gamla folk- och klostermedicinen ansågs sjukdomar vara orsakade av illasinnat väsen,
som på grund av förgöring, umgänge med övernaturliga väsen eller ett möte med en människa
född med det onda ögat hade invaderat kroppen. Sjukdomarna namngav man efter orsak och
symptom. ”Slag” betecknade åkommor som drabbade en plötsligt, såsom infarkter och
hjärnblödningar. Diagnoserna ställdes utifrån fysiska yttringar som ögonens klarhet, hudfärg
etcetera. Botare inom folkmedicinen hade en metod där de skådade efter sjukdomen i ett glas
brännvin och eventuellt rörde om med en ”botkniv”. En vanligare metod var att undersöka
den sjukes kläder efter sjukdomens avtryck. Allmogens botare hade också en typ av
läkeböcker, de så kallade svartkonstböckerna. Det ansågs vara hög status om botaren uppnått
sina medicinska kunskaper på magisk väg och om dessa böcker innehöll magiska kurer och
besvärjelser med äldre anor (Svanberg et al. 2001:370-371). Den magiska medicinen har
brukats i Norden sedan hednisk tid. Finn- och lappkvinnor ansågs stå makterna nära, de
signade, läste trollformler och bedrev ritualer som skulle kasta demonerna ut ur den sjukes
kropp. Vid sidan av den magiska medicinen fanns också en mer rationell läkekonst grundad i
diverse huskurer med läkeörter. Enligt dansken Henrik Smid år 1557 var det förlupna munkar
och nunnor, olärda präster, fördärvade köpmän, gamla gummor, skräddare, smeder, trollkarlar
och trollkvinnor och lata människor som inte ville arbeta som ägnade sig åt läkekonst. Det
skulle dock dröja lång tid innan Sverige skulle få läkare som även var disponibla för
allmogen. De som inte hade råd fick istället söka vård hos starrstickare, tandutdragare,
barberare och fältskärer. Bardskärer började under medeltiden att vid sidan av sitt vanliga
yrke, hårklippning och rakning, utöva läkarvård och kirurgi på samma sätt som fältskärarna.
Bardskärerna hade sina lärlingar, gesäller och mästare. Undervisningen skedde i stort
praktiskt i rakstugan (http://runeberg.org/nfbi/0136.html). Det fanns några personer i Nya
Lödöse som enligt dåtidens mått ansågs vara medicinskt kunniga. Under 1588 fanns
åtminstone en apotekare, vid namn Hans, samt några bardskärer. Hans var verksam mellan
1546-1605, Henrik mellan 1562-1603 och Jöran mellan 1587-1605 (Strömbom 1924:45-46). I
tänkeböckerna står att bardskär mäster Hans Nehusen år 1603 blev slagen och kallad
kvacksalvare (Bergmark 1966:163-172; Grauers 1923:491).
Kirurgi betraktades långt in på 1800-talet som ett hantverk, med laek(i)are åsyftades
sårläkare vilka hade en plats för sig inom vården. I Upplandslagen från 1296 står ”Den är laga
läkare som har läkt sår av huggvapen, sår med benbrott, sår i bröst eller mage, avhuggen hand
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eller fot, sår tvärs igenom
med
Titeln

två

mynningar”.

användes

sällan,

man höll istället fast vid
mer bekanta namn såsom
bardskärer och fältskärer
(Bergmark

1966:164).

Apotekaryrket sågs även
det som ett hantverk, men
läkarbristen

i

Sverige

gjorde att även apotekaren
fick utöva viss läkekonst.
Tillverkning av konfekt
och kryddat medicinalvin
var emellertid apotekens
främsta inkomstkälla. Ett
av de äldsta apoteken
skall ha funnits i Bagdad
på 760-talet e.Kr. Ordet
apotek

kommer

grekiskans

apotheke

från
–

magasin/varulager.
Fig. 26. Apotekaren efter franskt kopparstick från 1600-talet.
På marken växter diverse medicinalväxter såsom äkta aloe (Aleo vera),
Anis (Pimpinella anisum), Rosmarin (Rosmarinus officinalis) och
Potatissläktet (Solanum). (Ur: Bergmark 1966)

Farmaceutos

var

inte

något respekterat yrke i det
gamla Grekland utan var

många gånger synonymt med ”giftblandare”. Europa fick sina första apotek på 1100-talet. De
nya apoteken bedrevs i öppenhet och alla läkemedel skulle kunna beredas på plats. Offentliga
kontroller gjordes på råvaror och beredningsmetoder och fusk straffades hårt. Örterna odlades
i klosterträdgårdarna och förvarades efter torkning i apoteken. Det var apotekaren som var
överordnad i apoteken och den som tillredde medicinerna. Enligt en tysk förordning från
1500-talet hade apoteken fyra obligatoriska regler; att ha en kunnig apotekare som avlagt löfte
om att tjänstgöra dygnet runt, riktiga råvaror av hög kvalitet, ingredienserna skulle tillredas
efter konstens regler samt att apoteken skulle ha en rimlig vinst, men inte mer. Det var läkaren
som sammansatte medicinerna och apotekaren som tillredde dem. Sinsemellan tävlade läkarna
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med varandra om de dyrbaraste ingredienserna och apotekarna om de mest välsmakande
beredningsformerna. Således fanns det alltså en tydlig klasskillnad inom sjukvården. De
dyrare medicinerna var dock sällan bättre än de billigare. De första apotekarna i Sverige kom
från Holland och Tyskland. Ibland kom de på eget bevåg men det var inte sällan de tvingades
hit. Under lång tid gick det dåligt för Sveriges apotekare. De fick konkurrera med köpmän
som under lång tid livnärt sig på försäljning av kryddor, örter och gifter. Bristen på läkare
slog också hårt på apoteken då man behövde läkare att sammarbeta med (Bergmark 1966:168172). Peder Månsson uttrycker sin besvikelse över bristen på medicine doktorer i förordet till
sin läkebok, tryckt år 1522:
”I Sverige är detta stor skam och skada
att när någon bli sjuk redes skovel och spada
om läkedom de alls inte vill tänka
de röner faderlösa barn och varje änka.
Läkedoms doktor är ingen i detta rike

– ej heller kirurger som studerat har
utan äventyrare som frestar var lag de tar
– ej vetandes hjälp för en liten blomma…”
(Bergmark 1966:171)

Peder Månsson nämner inte klostermedicinen, vilket kan betyda att den enligt hans åsikt och
eventuellt i realiteten hade en underordnad roll (ibid). Under Gustav Vasas regering upphör
klostermedicinen och svenska ungdomar uppmanas att utomlands utbilda sig till medicine
doktorer. Klostermedicinens slut innebar en ännu större brist på sjukvård i Sverige (Bergmark
1966:163).
I mitten av 1600-talet började man ta krafttag mot landets kvacksalvare. År 1675 fick
samtliga apotek i Stockholm ensamrätt att försälja venena (gifter), abortiva (abortmedel),
antidota (motgift) och en rad andra specificerade läkemedel. Kvacksalvarna fick inte sälja sina
varor hemma eller utomhus utan fick nöja sig med det tillstånd som tilldelades under
marknadstider. Än så länge gällde detta enbart i Stockholm. År 1686 ges Pharmacopeja
Galeno Chymica Holmiensis ut. Farmakopén gällde till en början enbart i Stockholm men när
man år 1688 lade till medicinalordningarna gjordes den giltig i hela landet. Anmärkningsvärt
är hur den gamla medicinska traditionen kom att innefattas i den förnyade läkekonsten. Vissa
recept innefattar exempelvis ädelstenar, destillerat människoblod och preparat på gråsuggor
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etcetera. Men den nya medicinens ingredienser finns också representerade med salpetersyra,
klorvätesyra, svavelsyra och ammoniak. Apoteken står i centrum för förvandlingen av alkemi
till kemi. Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius fick sin första kontakt med kemi när
han under en sommar tjänstgjorde på Vadstena apotek (Bergmark 1966:172-174).

5.1 Klostrens läkande
Klostermedicinens sjukdomsuppfattning grundade sig i synd och botemedlet var därför oftast
bön. Präster använde sig av besvärjelser för att driva sjukdomsdemoner ur kroppen på
patienten. Ordet exorcism kommer från grekiskans exorcismos – besvärjelse. De
sjukdomsdemoner som under medeltiden fram i nyare tid ansågs vara typiska
besatthetsdemoner var de åkommor som fick den sjuke att vrida sig i kramper, kastas omkull
av ”osynliga krafter” och under raseriutbrott, grimaser och talandes i främmande tunga
attackera kringstående. Det är evangelisk och urkristen tro som tror att Djävulen skapar dessa
åkommor. Redan i de tidigaste kyrkorna uppfördes därför Ordo exorcistatus – en
”demonutdrivningens kärlekstjänst” som var särskilda präster som antog sig demonutdrivning
(Bergmark 1966:124-126). I de flesta religioner har psykiskt sjuka ansetts vara besatta av
andar. Medan man i många andra religioner behandlar den sjuke med aktning ansågs denna
enligt den kristna tron vara besatt av ondska och behandlades därefter. Behandlingen
innefattade ofta grov misshandel grundat i att det onda skulle piskas ur kroppen. Patienter
kunde också bli inlåsta i dårkistor. Skrämselterapin ansågs skrämma vett i den sjuke. Många
olika magiska medel förekom också (Bergmark 1966:129).
Det finns dock omfattande läkeböcker, inte minst Hildegard av Bingens, som innehåller
recept mot alla tänkbara åkommor (Schweiger & Kammerer 1998:12-13&17; Vatheur
1998:11-12). De medicinalskrifter som beskrevs av och användes i klostren hade munkarna i
många fall hämtat från antikens författare, folkmedicinen och den arabiska världen. Några
hade kanske även studerat vid den medicinska skolan i Salerno. Texterna översattes till latin
och munkarna hade genom detta en stor praktisk och global kunskap om läkekonst. Vissa
kloster hade hospital där sjuka behandlades och skolor där noviser utbildades inom
läkekunskap. I klostrens trädgårdar odlade man diverse medicinal- och nyttoväxter. En
speciellt högt aktad ört som användes mot pesten var angelikan eller kvanne (Angelica
archangelica). Namnet kommer från latinets angelus - ängel och archangelus - ärkeängel.
Dess verkan hade berättats för munkarna av änglar, vilka uppenbarade sig då de sådde örten i
trädgårdens helgade jord (Bergmark 1966:162; Göthberg & Sandberg 1982:24).
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Under 1100-talet skrev Hildegard av
Bingen, abbedissa på Rupertsbergs och
Eibingens kloster i Tyskland, flera stora verk
om fysisk och psykisk hälsa. Hennes läror
grundades dels på de visioner hon haft och
dels på medicinalväxternas verkan. Bland
verken finns Physica – ”det fysiska”, Causae
et Curae – ”orsak och behandling” och Liber
Divinorum Operum – ”boken om Guds
verk”. Religionen präglade Hildegards liv
och

således

hennes

läkekonst,

många

botemedel och vägen till hälsa måste ske
genom Gud. Skrifterna innefattar en mängd
kurer mot såväl ångest som cancer men även
Fig. 27. Hildegard av Bingens avbildning av en sfärisk jord och dess
årstider, ut boken Liber Divinorum Operum
(från: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hildegard-vonBingen.jpg)

lindrigare åkommor. Hon går
igenom

växternas

egenskaper och hur de på

bästa vis tillreds och används. Diagnoser ställde man efter fysiska yttringar såsom ögonens
klarhet eller grumlighet, hudens färg, pulsens slag etcetera. Begrepp som ”feber i magen”
eller ”tre- eller fyradagarsfeber” förklarade symptomen. Den sistnämnda är troligen en
beskrivning av malarian som då spred sig i Tyskland. Under medeltiden såg kyrkan på
sjukdom som en produkt av synd och hemsökelser av Djävulen, något som motarbetade
diagnostiken och terapin då bön och ånger ofta var botemedlet. Hildegard valde att se
sjukdom som en av Guds prövningar och inte som bestraffningar för synd. Därmed var det
tillåtet att ta läkemedel. Epilepsi är exempel på en sjukdom man ansåg vara en påverkan av
Djävulen, men som Hildegard nämner ett botemedel på. (Schweiger & Kammerer 1998:1213&17; Vatheur 1998:11-12).
I Hildegard av Bingens olika verk är diskussionen kring människans plats i universum
och hennes ansvar att skilja godhet från ondska centralt, framförallt i Liber Divinorum
Operum. I människan – Opus Dei, finns hela skapelsen och alla verkligheter även det
fördolda. Människan är mikro- och makrokosmos och hon har ansvar att genom Gud
fullborda världen och dess frälsning (Vatheuer 1998:100-103).
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”Det finns inget tomrum i vår existens, inget ögonblick, i vilket människan inte måste
orientera sig mot höger eller vänster, uppåt eller nedåt och bestämma sig för Gud eller
det Onda... Skaparen har skapat stjärnorna, vinden, luften, jorden, elden och vattnet till
människornas ära och skydd. Ett annat stöd har hon inte. Vårdar hon inte jordens
bestånd så hamnar hon under demonernas hot och förlorar änglarnas skydd.” (Vatheuer
1998:103)

Liksom kvintessensen för alkemisterna har all grönska – allt liv, enligt Hildegard av Bingen,
en speciell kraft – Viriditas – Grönkraften vars källa är Gud. ”Grön” är Guds hjärta, det
skapande ljuset, människokroppen, den kvinnliga skönheten och hälsan. Människan är skapad
som en felfri helhet och att vara frisk men hon har fallit från sitt ursprung och blivit föremål
för sjukdom och underkastad döden. Läkekonsten är vägen till hälsa och Gud. Hildegard
hävdar att trädgårdar och åkrar inte behövt skötas om människan varit trogen sitt ursprung. Då
hade grönkraften genomsyrat allt levande och gjort det evigt spirande (Vatheuer 1998: 56-57).
Att bota en människa från sjukdomar och ondska kan bara de som tror och är välsignade
av Gud enligt den kristna tron, vilket framkommer i Nya testamentet när Jesus återuppstått
och talar till sina lärjungar:
”Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa
tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya
tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker
dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”
(Markus 16:16-18)

Här uppmanar Jesus de gudfruktiga att med läkekonst bekämpa ondska genom honom. Att
skriva om ”hednisk” medicinallitteratur, något som gjordes i klostren, kan ha setts som ett
uppdrag av Gud. Med detta i åtanke kan orden tolkas som att den välsignade skulle omvandla
de hedniska lärorna och handskas med denna ondska utan att själv bli skadad. I händerna på
den ”helige” skulle medicinen bli god, i händerna på hedningen är den en giftig produkt av
Satan. ”Häxans” brygder var antitesen till klostermedicinen – om brygderna under kyrkans
bestämmelser inte är skapad av Guds hand är den ett gift. Att häxorna ansågs vara
djävulsdyrkare (eller utövare av en hednisk religion) var förmodligen ännu en smädelse vilket
till och med Jesus blev anklagad för. När han just drivit ut en demon ur en man säger
fariséerna, de bokstavstroende:
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”Det är med demonernas furste som han driver ut demonerna.” (Matteus 9:34).

Rädslan för det okända har alltid präglat människan. I det fördolda lurar ondskan och som
historien förtäljer tar denna ondska sig många skepnader.

5.2 Svartkonst och häxprocesser
Att utövandet av svartkonst var likvärdigt med ondska var en vedertagen sanning. Vad som
under medeltiden för övrigt ansåg vara ondska och hur man förhöll sig till praktiserandet av
ondska kan dock förefalla osäkert. Det finns en del så kallade ”svartkonstböcker” bevarade
som innehåller diverse formler för att bota sjukdom och på andra sätt gynna sin situation.
Många utav dessa besvärjelser är verbala där man genom att recitera verser och använda
symboler frammanar makterna. En reflektion här är omständligheten att även svartkonstbesvärjelserna verkar bygga på kristen retorik (Lindqvist 1921:3ff). Det är ofta bönen som
botar, samtidigt som det finns besvärjelser för att exempelvis väcka de döda. En av dessa
böcker är ”En Isländsk svartkonstbok från 1500-talet” (Lindqvist 1921). Handskriften har
haft åtminstone två författare och boken har förflyttats mellan Island, Danmark och Sverige.
Språket är huvudsakligen isländska men delar är skrivna på latin och danska. Formlerna som
beskrivs i denna bok består både av runor och böner där man tillkallar kraft såväl från Oden
som från Gud. Övergången i Norden från asatro till kristendom var inte abrupt och konceptet
religiös monogami var främmande, men denna transcendens varade inte inpå 1500-talet. Det
finns en tydlig uppdelning där formler med kristet ursprung används som skyddsformler mot
ondska. I dessa användas böner och ibland direkta citat ur Bibeln. De besvärjelser som bygger
på den hedniska tron är ämnade att skada någon eller att få en oberättigad önskan uppfylld
(Lindqvist 1921:3ff; Rhodin 2000: Lönnroth 1994). Trots handskriftens blandade innehåll
avspeglar den således den kristna dualiteten. Syftet med boken, skriven i en tid av
häxprocesser och paranoia för djävulsdyrkan, bör därför inte ses som en opartisk nedteckning
av seder. Ett exempel på detta är från en formel mot vrede där man först skall teckna en
skräckhjälm (en binderuna som skrämmer ens fiender) i pannan och säga:
”Skräckhjälmen, som jag bär mellan mina ögon! – vreden förrinne, striden upphöre.
Blive varje moder lika glad i mig, som Maria vart glad i sin välsignade son, då hon fann
honom på segerklippan, i Faderns, sonens och den helige Andes namn”
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Och läs:
”Ølver Oden Onde
All din vilja ville!
Må Gud själv med vishet
Sända kärlek oss emellan.”
(Lindqvist 1921: 65)

Besvärjelsen anspelar på en antites där man uppmanar
de

onda

makterna

att

förvränga

människors

uppfattning. Därefter ber man de goda makterna att
instifta kärlek (Lindqvist 1921:65). Det är mycket
möjligt att handskriften är nedtecknad efter äldre
källor vilka författarna använt sig utav för att belysa
kontraster sederna emellan. Den kristna retoriken
återfinns i andra svartkonstböcker, bland annat ett
verk från Skytts härad i Skåne (Christoffersson 1915).
Bokens författare är okänd men verkar ha varit en lärd
person, möjligtvis en präst, med anspråk på
Fig. 28. Skräckhjälm – Ægishjálmur från ”En isländsk
svartkonstbok från 1500-talet” (ur: Lindqvist 1921)

handstilen och användandet av grekiska
bokstäver. Med en annan handstil har någon

lagt till årtalet 1858, förmodligen av en senare ägare av boken. Något säkert årtal finns inte.
Större delen av bokens besvärjelser grundar sig i böner men även märkliga ritualer. En av
dessa heter ”att mana upp en död” där utövaren använder gamla hasselkvistar för att göra en
cirkel runt graven och uppmanar den döde att i Guds namn vakna för att avslöja hemligheter.
Tecken skall sedan skrivas vid ringen, en pinne sticks ned i jorden varefter utövaren går tre
steg baklänges runt ringen. Den döde kommer då uppenbara sig och besvara utövaren frågor
sedan oroligt slänga sig runt i kretsen. Mull skall då kastas tre gånger mot den döde i nio
kretsar varpå denne stiger ned igen (Christoffersson 1915:15-16). Nekromanti är generellt
förknippat

med

svartkonst,

men

önskan

att

kommunicera

med

de

döda

är

religionsöverskridande och nekromanti är en gammal sed som brukades i forna israeliska riter
och bör därför inte vara främmande för kristendomen (Schmidt 1994). Kanske var det sådana
fritolkare som under 1600-talet utpekades som häxor?
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De så kallade häxorna var den tidens offer av en förföljelsehysteri som kan liknas vid
vampyrhysterin. Vidskepelse, kyrkans makt och folkets rädsla och osämja gav upphov till
häxprocesserna. Häxprocesserna i Sverige började utformas i början av 1600-talet (Östling
2002). Den mest intensiva i Sverige skall ha börjat i Älvdalen i Dalarna vid pingst år 1668 när
en tolvårig flicka berättat att hon hade samverkat i sabbater med Djävulen på Blåkulla.
Flickan förhördes av prästen och snart dök liknande historier upp och hysterin spreds från by
till by. Speciella häxkomissioner skapades av Karl XI:s förmyndarregering. När hysterin spritt
sig till Bohuslän skickades ett brev till biskopen i Göteborg:
”… wij haffwe fast ogerna förnummit att ett troldoms wäsende och Satans widskepelse
skall sigh yppat haffwa och dageligen tillwäxa i Boohuus Lähn (…) att dett medh så
mycket hårdare och fassligare medell måste Uthrootas; altså haffwe wij för gott funnit
een Commission dijt att deputera…” (Göthberg & Sandberg 1982:418-419)

I samband med häxprocessen var användandet av tortyr vanligt för att få fram ett erkännande.
Vattentestet var en välbeprövad metod där den anklagade bands till händer och fötter för att
sedan slängas i vattnet. Drunknade den anklagade var hon utan skuld, flöt hon var hon skyldig
till någon grad av häxeri. Under förhören angavs anklagelser besudlade av vidskepelse, som
historier om hur häxor till kvast flugit med hjälp av magiska salvor till Blåkulla och deltagit i
sabbater och orgier med Djävulen. Ibland påstods det att häxorna rövade bort småbarn. Falska
vittnen, ofta barn, kunde köpas för att delta i rättsprocessen. I Sverige avrättades ungefär 300
personer för häxeri under hysterins mest intensiva period mellan år 1668 - 1677. Det var först
i början på 1700-talet som det sista häxbålet brann (Göthberg & Sandberg 1982:419-420).
I Nya Lödöse tänkeböcker från 1586-1621 omnämns redan bland annat år 1594 en rad
vittnesmål där människor anklagar varandra för trolldom. Ett mål handlar om Erik Björsson
och om hans förbindelser med en trolldomskvinna. Elsa Mårtensdottter, eller ”Elsa Dussa”,
vittnade om detta. Hon berättade bland annat att en präst varit Björssons trollkarl och att
Björsson ofta slagit henne ”blå och blodig” och försökte tvinga henne att bruka trolldom.
Björsson skulle även ha ägt en svartkonstbok. Kerstin Andersdotter "Kerstin under berget”
och en ”Kåsta-Byrtha” (kvast-Berta) anklagades också för trolldom. Björsson erkände att
Kerstin hade varit hos honom några gånger och att hon lovat honom att koka en dryck som
skulle göra honom frisk. Hon skulle ta något från en kvinna, som hade ett nyfött barn som
sedan skulle kokas. Björsson erkände att han fått en dryck som han blev mycket sjuk av
(Grauers 1923:327-332).
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Det finns olika idéer om vilka människor det var som anklagades för häxeri och
trolldom (Östling 2002). Att det faktiskt var häxor som medverkade i sabbater, kanske inte på
Blåkulla men i hemlighet, finns det knappt något som talar för. Troligtvis föll många offer på
grund av fejder människor emellan, utpressning och vidskepelse. Kanske hade några personer
kunskap om örtmedicin, något som kyrkan utmålade som svartkonst. Det kan ha rört sig om
att häxorna var ihärdiga utövare av gamla hedniska traditioner som kyrkan ville utplåna. Det
är trots allt möjligt att sådant folk gav upphov till föreställningarna om häxors förbund med
Djävulen vilket kyrkan sedan kunde utnyttja. Om folket gick till växtkunniga för vård
försvann förtroendet för klostrens medicinalkunskap och i värsta fall även för Gud. De så
kallade häxornas leverne och de recept de använde kan ha omdefinierats till giftiga och onda
för att sätta skräck i folket. Det fanns en stor växtkunskap bland allmogen och man utnyttjade
olika örter som medicin. Huruvida man tog tillvara på andra örters giftiga eller berusande
egenskaper kan dock diskuteras.

5.2.1 Flygsalvor
Bolmörten är känd för sin koppling till häxornas flygsalva. Salva skall ha använts av häxorna
inför sina färder. Berättelser om häxan som på kvast flög till djävulssabbater är
väldokumenterad i såväl sägner, skrift och illustrationer (Heimdahl 2009; Östling 2002). De
flesta anspelar på förbund med Djävulen, ibland med något pornografiska skildringar som
visar användandet av flygsalva (fig. 29). Under häxförföljelserna förklarades djävulssabbater
som färder till Blåkulla där häxorna mottagits av Djävulen med hans märke Osculum infami –
en initieringsrit där de kysste honom i ändan för att ingå en trofastheted. Därefter kom
sabbatfesten där alla ingick i orgier. Detta var ingen tillfredsställande upplevelse. Satans
mandom var iskall och smärtsamt stor. Här talar man också om flygsalvan. Salvan smordes på
föremål eller på huden för att häxan skulle uppnå tyngdlöshet (Göthberg & Sandberg
1982:413 & 419; Östling 2002:162). I Magiae Naturalis (1558) beskriver empirikern della
Porta ett antal salvor som innehöll ”de sömngivande drogerna” däribland opiumvallmo
(Papaver somniferum), bolmört (Hyoscyamus niger), odört (Conium maculatum), men även
barnfett. Han berättar om hur han varit vittne till hur en gammal kvinna smort in sig med
salva varefter hon berusad fallit ihop. Han började slå henne och när hon vaknade säger hon
att hon medverkat i sabbater. della Porta påpekade att blåmärkena var bevis på att hon inte
lämnat rummet. Källorna till della Portas vittnesmål har dock ifrågasatts (Göthberg &
Sandberg 1982: 413 & 419; Heimdahl 2009:122). Den berömda läkaren Andrés de Laguna
beskriver effekten och innehållet i en häxsalva i sin kommentar till Dioscorides De Medica
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Materia att man beslagtagit en grön salva från en häxa
och en trollkarl som avrättats. Salvan bestod av
sömngivande örter som odört (Conium maculatum),
nattskatta (Solanum nigrum), bolmört (Hyoscyamus
niger) och alruna (Mandragora officinarum). Andrés
de Laguna prövade denna salva på en kvinna varefter
han beskriver hennes ögon ”vida som en kanins och
snart därefter som ögonen på en kokad hare”. Hon föll
sedan i en 36 timmars djup sömn. När Andrés de
Laguna och kvinnans man lyckades väcka henne blev
hon vred då hon haft så underbara drömmar. Han
berättar att hon stinker som ett lik, hon ler åt sin make
och säger ”Skinflint! I want you to know I have put
the horns on you, and with a younger and lustier lover
Fig. 29. Häxmotiv av Hans Baldung Grien 1514.
(ur: Heimdahl 2009). Häxorna svävar i röken och
den ena tycks smörja insidan av sina lår, samt
hålla något, möjligen ett recept, i handen.

than you”. Hon höll, enligt Andrés de Laguna
föralltid fast vid sina illusioner. Han drar
slutsatsen att det häxorna säger och gör orsakas

av salvor och bryggder som vanställer deras minnen (Sidky 1997:190ff).
Boken Malleus maleficarum är förmodligen den mest kända boken om häxkraft, hur
man upptäcker och dömer häxor. Den skrevs år 1486 av Dominikanmunkarna Heinrich
Kramer och James Sprenger och innehåller flertalet erkännanden och förhör av påstådda
häxor. Här beskrivs ett förhör med en häxa där hon berättar om hur hon och andra häxor
lägger snaran speciellt på odöpta barn men även döpta när de inte är i beskydd av korsets
tecken eller böner. De mördar dem med besvärjelser när de sover för att efterlikna en naturlig
död. Efteråt stjäl man barnliket från dess grav och använder dem i framställandet av en salva
som hjälper häxorna med sina konster, nöjen och färder (Kramer & Sprenger 1971:227).
Dominikanmunken Bartholomaes de Spina berättar i boken Tractatus de strigibus sive
maleficis 1525 om en notarie i Lugano som en morgon hittar sin hustru medvetslös, naken och
smutsig i en hörna i svinstian. I tron om att hon var en häxa skulle han precis till att slå ihjäl
henne då hon föll på knä framför honom och upprört erkänner att hon varit ”borta” under
natten. (Göthberg & Sandberg 1982:413 & 419). Dessa beskrivningar påminner mer om
traumatiserade våldsoffers berättelser.
Det finns en hel del kända recept på olika flygsalvor beskrivna av en rad historiskt
samtida författare, men nästan alla saknar exakta mått. De örter som omnämns är
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opiumvallmo (Papaver somniferum), bolmört (Hyoscyamus niger), odört (Conium
maculatum), sprängört (Cicuta virosa), femfingerört (Potentilla argentea), stormhatt
(Aconitum napellus), belladonna (Atropa bella-donna), spikklubba (Datura stramonium),
nattskatta (Solanum nigrum), alrunan (Mandragora officinarum) med flera (Göthberg &
Sandberg 1982:413- 414). Dessa örter kan i hög dos vara giftiga. Bolmört, opiumvalmo,
belladonna, nattskatta, odört, sprängört och spikklubba innehåller alkaloider, däribland
morfin, skopolamin, atropin, narkotin med flera som kan ha hallucinogen effekt. Ämnena har
en smärtstillande och lugnande verkan på det centrala nervsystemet. De psykoaktiva
substanserna blockerar verkan av acetylkolin på de perifera kolinergiska receptorerna i
hjärnan

vilket

skapar

intensiva

visuella,

smak-

och

lukthallucinationer.

(Nationalencyklopedin 1992:468; Sidky 1997:196; Thomson 1980:162,164,176,179-180).
Anmärkningsvärt återfanns nattskatta i 2010 års provmaterial från Nya Lödöse (bilaga 3).
Det finns alltså historisk dokumentation som nämner bolmört i samband med salvan,
men att den använts för sina psykoaktiva substanser som ett narkotikum är svårt att påvisa.
Även om man hittar spår av bolmört i kärl eller brända frön kan den lika gärna beretts i
medicinskt syfte. Trots att idén om den kemiska mystiken kan verka långsökt då arkeologisk
bevisning och den historiska dokumentationen är bristande bör teorin inte avvisas (Göthberg
& Sandberg 1982:414-145; Heimdahl 2009:122- 123). En reflektion här är att fundera över;
om allmogen nu hade stor kunskap om medicinalväxterna och dess egenskaper så verkar det
orimligt att kännedom om narkotikum skulle gått dem förbi.

6 Diskussion och slutsatser
De frågeställningar som studien skulle besvara var huruvida det i materialet från Nya Lödöse
fanns några kulturväxter som kan ha odlats och använts i ett medicinskt syfte och om olika
anläggningar i området och deras geografiska situation kan ha påverkat spridningen av vissa
växter. Fokus lades även på huruvida ett sådant material kan förtydligas genom tolkning
tillsammans med samtida historisk dokumentation rörande trädgårdar, medicin och
sjukdomssyn,

samt

huruvida

denna

information

överensstämmer

med

vad

som

miljöarkeologiskt kan berättas om medeltidens hortikultur. Eftersom jorden på platsen var
kraftigt nedsmutsad efter slakt- och matavfall har många olika växter från skilda
ursprungsmiljöer påträffats på platsen. Det fanns även en del kända kulturväxter som antingen
bör ha odlats på platsen, Mariehoms landeri, eller spridit sig från närliggande trädgårdar. En
sådan hade kunnat finnas vid hospitalet/klostret. Många av växterna användes inom klostrens
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medicinutövande och trädgårdens läge kan ha varit en bidragande faktor i växternas spridning.
Detta går inte att säkerställa om inte fler arkeobotaniska analyser av de olika lokalerna samt
nejden görs. Detta för att kunna se större skillnader och mönster i resultatet. Kulturväxterna
kan även ha införts genom handel. Nya Lödöse var en knutpunkt för omfattande handel olika
länder emellan. Vattendragen, som Göta älv kan ha fört frön från klostret/hospitalet till
Marieholm men de kan lika gärna förts in med handeln på samma vis. Växter som förts in via
handel kan ha börjat sprida sig som ogräs varpå de sedan tagits om hand och börjat odlas i
stadens trädgårdar.
Att identifiera trädgårdar kan vara problematiskt då de sällan ger några ovanjordiska
markeringar. En potentiell trädgård kan miljöarkeologiskt bestämmas genom stratigrafiska
spår i marken, makrofossilanalys av insekter och växtdelar, med markkemisk analys och
mätning av fosforvärden. I marken hade en trädgård lämnat efter sig olika spår beroende på
arkeologisk kontext. Mindre trädgårdar borde ha flyttats runt gården för näringsrik jord och
således god skörd. Horisonterna i de mindre trädgårdarna kan därför förväntas vara mer
uppblandade. På landsbygden hade man förmodligen ett större behov av att samla upp
regnvatten. Regn kan i rännor burit med sig vatten från trädgården ned till en brunn. I dessa
fuktiga miljöer är bevaringsgraden god för växter och insekter. I de beskrivningar som finns
av klosterträdgårdar nämns ofta en damm eller en brunn. Dessa platser hade varit optimalt för
makrofossilanalys. I rännan, dammen och i brunnens aktivitetslager kan man förväntas att
finna frön och andra växtdelar från trädgården – dels vad man odlade, dock i mycket mindre
kvantitet då skörden av de flesta kulturväxter borde ha skett innan frösättning, och dels ogräs
och frön från växter som trivs i kväverika ruderatjordar. Trädgårdarna lär ha gödslats med
avfall från hushåll och djurhållning. Frön från växter som använts som djurfoder kan därför
påträffas i sådana miljöer, däribland pors. De insekter som miljön hade gynnat är skalbaggar
och larver som livnär sig på förmultnade växtdelar, dynga och kadaver – framförallt om
provet är taget från en avfallsplats dit regnvattnet kan ha samlats, möjligen avfallshögar eller
latriner. Gödseln hade även medgett en koncentration av fosfater. I städer kan det ha sett
ungefär likadant ut. Spåren efter trädgårdsröjning, gångar, staket etcetera hade varit lättare att
urskilja då stadsträdgårdarna var mer organiserade och dekorativa. Man valde förmodligen
därför inte att flytta runt i trädgårdarna och förstöra arkitekturen. För att hålla jorden
näringsrik är det tänkbart att man gödslat mer i städernas odlingar än vad man gjorde på
landet. Stadens trädgårdar borde ha varit ypperliga platser för att göra sig av med avfall från
djurhållningen och hushållen på. Kanske är de smutsiga medeltida stadslagren faktiskt spår av
en grönskande – dock välgödslad stad?
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Proven från Nya Lödöse var mycket fyndrika med avseende på såväl frön och nötter
från olika växter som ben och hantverksrester. Växterna speglar dels den naturliga floran som
en våtmarksmiljö och dels relativt nedsmutsade kulturlager med ogräsväxter och matavfall.
Tolkningen av material och kontext från utgrävningen i Nya Lödöse är fortfarande pågående.
Trots att det skrivande stund inte finns någon klar bild över de 6 makrofossilprovenas kontext
kan man dra några tänkbara slutsatser från materialet i de olika lagren samt hur dessa kan
tolkas. Makrofossilproverna togs från fyra olika lager. Lager 8, prov 1 utanför stenpackningen
och 2 över stenpackningen var övergripande sandigt med mycket grus och sten, en lerig jord
och lite kol. Fynden av frön och nötter var jämfört med de andra lagren fåtaliga. Ängs- och
våtmarksväxter talar för en fuktig miljö med den kringliggande florans blommor och
bärbuskar representerade i jord som även gynnade en del ogräs. Lagret hade ett rikt obränt
och bränt benmaterial, speciellt prov 2, detta kan tolkas som hushållsavfall.
I lager 3a, prov 3 och 4, förekom en stor mängd organiskt material, framförallt trä samt
rikligt med kol i prov 4, insekter och benfragment från fisk och större däggdjur. Detta samt
fynd av lädersömmar, metallslagger, tegel, kol och trä gör att lagret kan tolkas som ett kraftigt
nedsmutsat kulturlager med avfall från matlagning och hantverk. Proverna, särskilt prov 3
hade ett rikt frömaterial från såväl ängs- och våtmarksväxter som ogräs och ruderatväxter
samt olika brända sädesslag och hasselnötter. Prov 4 utmärker sig då fynden är betydligt mer
homogena med många frön av ett fåtal växter som kan ha använts i matlagning, samt en stor
mängd brända korn. Många av ogräsen och ruderatväxterna är kväve- och näringskrävande
och lagret verkar i stort avspegla hushållsavfall blandat med den naturliga vegetationen.
Fynden av flugpupparier stärker denna tolkning. Provet kan spegla en inomhusmiljö där
specifika växter har brukats. Bland dessa växtfynd fanns brända sädesslag och växter som
använts inom matlagning under hungersnöd men även folkmedicin. Detta visar en annan bild
av ett avfallslager där prov 3 och 5 visar en stor koncentration av matrester blandat med den
naturliga floran. Nästan alla kulturväxter, örter och insekter kom från prov 3 och 5. (Bilaga 1
& 2; Källman 2006; Larsson 2012)
Lager 4, prov 6, var sandigt med en del kol och trä. Innehållet i prov 6 hade stora
likheter med prov 2 med hänsyn till det rikliga benmaterialet och med ett relativit litet inslag
av ängs- och våtmarksväxter från den naturliga floran. Några näringskrävande växter och
ogräs förekom som kan ha använts i matlagning samt få brända sädeskorn. Utmärkande för
provet var en stor mängd hasselnötsskal. Fynden av flugpupparier indikerar en nedsmutsad
jord och lagret verkar således representera en avfallsplats för framförallt slakt- och
rensningsavfall i anknytning till lager 8 (prov 2) dock blandat med hushållsavfall.
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Proverna innehåller i sin helhet en stor mängd våtmarksväxter, däribland knappsäv,
starr, och tiggarranunkel. Tiggarranunkel är en närings- och kvävekrävande växt och trivs
således på avfallshögar. Eftersom det arkeologiska sammanhanget inte varit helt klart kan en
utförlig tolkning av platsen inte göras, men av materialet framgår det att platsens lokala flora
till stor del utgjorts av ängs- och våtmarksväxter vilka förmodligen vuxit längs Säveåns
strand. Här finns också en mängd kultiverade växter, nyttoväxter och medicinalörter.
Huruvida dessa faktiskt har odlats på platsen, vuxit där eller insamlats går inte att säga, men
att så många frön från medicinalväxter, som under aktuell period användes inom medicin,
återfanns bland hushållsavfallet talar för att de vuxit och brukats på platsen. Liknande fynd av
medicinalväxter har gjorts vid arkeobotaniska analyser av Skriðuklaustur och Viðeyarklaustur
på Island (Bilaga 1 & 2, Larsson et. al. 2012; Larsson 2012; Sandin in prep. 2012).
Den direkta kontexten i vilken proverna togs är i nuläget oklar, men vi vet att där fanns
trädgårdar, och vad fynden i proverna visar om platsen stödjer tolkningen av lagren som en
potentiell trädgård. Det är dels fynden av kulturväxter, örter och växter odlade för matlagning
såsom myntor (Metha), humle (Humulus lupulus), hjärtstilla (Leonorus cardaica), lin (Linum
usitatissimum), krysantemum- (Chrysanthemum) och kålsläktet (Brassica) etcetera och dels
de näringskrävande ogräsen, foderväxter såsom pors (Myrica gale), matavfallet och
insektsfynden som berättar om ett kragödslad med stall- och hushållsavfall. Vad som kan ha
odlats i denna trädgård är svårt att säga. Fynden av flugpupparier från Sepsidaefamiljen tyder
på flockblommiga växter som innefattar bland annat kryddor och rotfrukter från en mängd
olika släkten. Familjen Anthomyiidae, däribland blomflugan, trivs i trädgårdar och larverna i
gödslade vatten, många av dem livnär sig på växter i kålsläktet som finns representerat i
materialet från 2010 och 2012. Rotfrukter bevaras sällan och finns inte representerade i
proverna. Vad som överensstämde mellan materialen från utgrävningen 2010 och 2012 är de
växter som tolkas som ogräs eller tillhör den naturliga floran samt diverse örter och några
prydnads- och nyttoväxter (se bilaga 1 & 3). Kanske hade man en trädgård med både ett
praktiskt och ett estetiskt värde?
Beträffande de medicinalväxter som studerades är det intressant hur älggräs, blodrot,
johannesört, pors, kattmynta och daggkåpa brukades som kompress och dekokt, vilket i sig är
vanligt inom folkmedicin, men det finns även passande syften och egenskaper växterna
emellan. Utifrån effekterna, påstådda och vetenskapligt belagda, samt växternas traditionella
användningsområden går det att få fram åtminstone två tänkbara samband där recept på
växterna kan ha använts för bästa möjliga verkan. Både älggräs och daggkåpa beskrivs som
antiinflammatoriska och användes på sår. Daggkåpa, blodrot och johannesört anses vara
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blodstoppande och älggräs innehåller smärtstillande substanser och har enligt äldre litterära
källor dessutom använts på huggormsbett, insektsbett, svullnader och mot ögonsjukdomar.
Växterna har brukats vid sårvård och att använda kompresser som badat i dekokt från ovan
nämnda växter kan med stor sannolikhet ha fungerat smärtstillande, antiinflammatoriskt och
blodstoppande.
Invärtes kan ett avkok gjort på dessa växter ha gett en smärtstillande effekt för att lindra
huvudvärk eller menstruationssmärtor samt andra magbesvär. Avkoket kan också ha verkat
antiinflammatoriskt och febernedsättande vilket även gjort det verksamt vid förkylning.
Växterna kan även ha en lugnande effekt. Daggkåpa gavs till djur och människor som hade
trånsjukan – det vill säga att de längtade bort. Kanske ansågs daggkåpa vara lugnande? Även
kattmynta har använts som smärtstillande och lugnande, liksom johannesört mot melankoli.
Johannesört, humle och älggräs har använts som tobakssubstitut, möjligtvis på grud av
smaken och dess lugnande effekt. Humle är väl känt för sin sömngivande verkan vilket
förmodligen var någonting som eftersträvades i val av tobakssubstitut och ölkrydda. Älggräs
var en vanligt använd krydda till öl och mjöd. En reflektion här är att det är tänkbart att
alkoholen i sig dessutom spelat en roll i sammanhanget – att dess lugnande och bedövande
effekt värderades lika högt som växternas i den medicinska drycken. Att daggkåpa ansågs
vara blodstoppande och användes mot menstruationsblödningar samt användningsområden
med tydliga anspelningarna på jungfruidealet kan ha gjort den till en symboliskt betydelsefull
växt inom folkmedicinen. Att alkemisterna såg daggdroppen som quinta essentia gör örten än
mer intressant i myten om att återskänka människan ungdomen. Ett sådant te eller kryddning i
mjöd, öl eller vin kan ha varit en ceremoniell dryck likväl som en ren medicinsk sådan.
Johannesört har en stark kristen symbolik kopplat till sig där ett av dess namn vittnar om
användning i exorcismer. Växten ansågs ha heliga och renande egenskaper. Hjärtstilla och
bolmört har använts som smärtstillande, hjärtstilla har också använts vid hjärtklappning och
bolmört förmodligen som drog. Att man faktiskt använde växten i berusningssyfte är oklart.
Det som nämns om bolmört i den medeltida litteraturen är dess smärtstillande egenskaper. Det
som skrivits om den som drog gjordes i samband med häxprocessen och kan därför ses som
propaganda. Att inhalera röken från bolmörtsfrön skall kunna framkalla hallucinationer. Det
kunde exempelvis innebära att personen trodde sig kunna flyga. Kunskapen om bolmörts
psykoaktiva egenskaper kan möjligtvis ligga till grund för myterna om örtens roll i flygsalvan.
För att diskussionen kring bruket av bolmört i flygsalvan eller som drog skall stärkas behövs
betydligt fler fynd av växten i mer tolkbara sammanhang.
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Att jämföra arkeobotanisk data med dåtidens litterära källor har gett en djupare
förståelse för växternas betydelse och bruk. De litterära källorna bidrar med kunskap om vilka
beskaffenheter man ansett att växten haft och hur den brukats. Många av örterna finns
tillgängliga i terrängen vilket gör det problematiskt att urskilja dessa som odlade
medicinalväxter. När de emellertid som i Nya Lödöse både 2010 och 2012 återfinns
tillsammans med kulturväxter såsom kattmynta och bolmört sätts de i ett nytt ljus. Eftersom
man genom dåtidens medicinalskrifter får en uppfattning om att växter som inte tillhör den
lokala floran såsom bolmört, hjärtstilla och kattmynta har brukats väcker det frågan om de
andra örterna kan ha haft liknande användningsområden. Det går inte dra några slutsatser om
en växt enbart för att den funnits i samma prov som andra kulturväxter, men det belyser och
motiverar till de vetenskapliga frågeställningarna kring bruket av örterna.
För att försöka förstå hur växterna har använts måste man ha kunskap om den historiska
samtidens mentalitet och för att förstå skalan av bruken och var växterna odlats behövs
arkeobotaniken. Vad som hade bidragit och fördjupat en fortsatt diskussion är fler
arkeobotaniska analyser. Resultatet av de arkeobotaniska analyserna från Nya Lödöse påvisar
en förekomst av diverse medicinalväxter, varav några kan klassas som kulturväxter. Eftersom
kontexten har varit oklar och jämförbart material bristfälligt är syftet bakom förekomsten av
dessa växter svårtolkat. Det som kan sägas om växtfynden från Nya Lödöse är att det
förekommer kulturväxter som sannolikt har odlats på platsen eller i stadens andra trädgårdar.
Eftersom det inte finns material tillgängligt från några av de andra odlingarna går detta inte att
fastslå. Som ett förslag till framtida forskning hade arkeobotaniska analyser av
hospitalet/klostret, de kålgårdar och trädgårdstäppor som nämns av Strömbom (1924) som
skulle ha legat utanför stadsvallarna kunnat bidra till kartläggning av och debatten om
medicinalväxters bruk, samt ge en bredare bild av den medeltida hortikulturen i stadsmiljöer.
Enligt Strömbom hade Nya Lödöse även en export på öl, humle och hampa vilket betyder att
det bör ha odlats mycket av i alla fall dessa, inne i eller strax utanför staden. Vidare kunde en
betydligt bredare bild av platsens lokala flora samt variationen i representation av vilda och
odlade örter kartläggas. Således skulle det på ett säkrare vis gå att sätta växterna i ett kulturellt
sammanhang och tillsammans med litteraturen få en helhetsbild av bruket av medicinalväxter
och lokala variationer i olika delar av landet.
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7 Summary
The study of medicinal plants and garden archaeology especially has received more and more
attention the last few years, but is still a somewhat forgotten topic in arcaeology. The subject
concerns how horticulture propagated and how the knowledge of the plants’ medicinal
properties were put to use by people with different traditions. The idea is that a comparison of
the two fields of knowledge; an archaebotanical case study of the medieval city of Nya
Lödöse, active during 1473-1624, and a literature study containing historical contemporary
medicinal books, would open for further discussion concerning the use of medicinal plants.
There are many writings preserved from this period that discusses medicinal herbs in the
monastery and folk medicine. Monks rewrote a variety of medicinal records from ancient
Greece, the Arab world and folk medicine (Bergmark 1966:162). In the 1100th century
Abbess Hildegard of Bingen wrote many books on herbs use, home remedies and health
inspired by deep religious revelations. In many cases demons were thought to cause certain
conditions, including epilepsy. The church performed exorcisms as a cure with special herbs,
such as St. John's wort. The New Testament describes that when Jesus was resurrected, he
gave the pious protection against evil so that they could heal the sick. This view on health and
healers may have given the church privileges in the profession. At a time when epidemics
ravaged the country the witch – possibly an independent medical practitioner, was the perfect
scapegoat; a fals healer and spreader of disease. During Nya Lödöse’s activity period, the
witch pyres spread from Dalarna to Bohuslän and up to Gothenburg. If the people who were
convicted of witchcraft actually practiced medicine we do not know. Though in the stories
originated from that time that is often what the witch is accused of. It preyed on the people's
superstition and spread terror among them, thus strengthening their trust in the church and
their teachings. The fact that witches sometimes were portrayed in pornographic illustrations
is also a product of propaganda which alluded to the impure, the lusts of the flesh.
The venue Nya Lödöse is relevant due to the busy period of activity and also through
geographically interesting aspects. The city was a hub for trade between many countries and
cultivated plants could have spread between the city's various gardens. Marieholm had, during
the 1500th century, newly dug gardens situated close to Nya Lödöses church and hospital. The
idea is that the different knowledge about medicinal herbs and various medical experiences
can be distinguished in the plant finds from different sites. Since different garden types are
represented in Nya Lödöse, it is possible that the material is complemented by cultural as well
as geographic features. Though identifying gardens can prove difficult. A potential garden can

61

be determined archaeologically by stratigraphic traces in the ground, analysis of insect and
plant, chemical analysis of soils and measurement of phosphorus values. Small gardens in the
countryside should have been moved around the farm to keep the soil fertilized, therefore the
horizons in the smaller gardens can be expected to be more mixed. In rural areas, people had
probably had a greater need to collect rain water. Rain gutters could carry the water from the
garden down to a well. These moist environments will help preserve plants and insects. In the
descriptions of convent gardens a pond or a well is often mentioned. These places had been
optimized for macrofossil analysis. The gardens would have been fertilized with waste from
households and livestock. This environment has favoured beetles, flies and larvae that feed on
decaying plant parts, dung and carrion. The manure had also conceded a concentration of
phosphates. In cities the situation may have been roughly the same. Traces from different
garden features like walkways, fences, etcetera would been easier to discern since the city
gardens were more organized and decorative. You probably chose not to move around in the
gardens and destroy the architecture. To keep the soil nutritious, it is conceivable that one
fertilized more in urban cultures than they did in the country. The city's gardens should have
been excellent places to dispose of waste from livestock and homes. Maybe the dirty medieval
cultural layers actually are traces of a green - however fertilized city?
Without an explanatory context, it may be difficult to distinguish medicinal plants.
Many of the plants used in folk and monastic medicine are widespread in the natural flora and
can thus be a product of cultivation, weeds or animal husbandry. In medieval cultural layers,
this becomes even more difficult as they are often nutrient rich, which favors the spread of
weeds. The spread may well have been facilitated by plant domestication. Plants that started
to spread like weeds through travel, trade and exchange of traditions may have been taken
advantage of and cultivation started in herb gardens inside Nya Lödöse, thus accelerating the
spread (Heimdahl 2010). Issues surrounding the use of medicinal herbs need carefull analysis,
though this requires a lot of data over a comparatively small production, in combination with
a suitable context. Here, the researcher needs to get help from other knowledge in the field,
such as historical documentation.
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Bilaga 1
Frön från Nya Lödöse 2012
ODLAT

MP1

MP2

MP3

Oidentifierat cerealiafragment

MP4

MP5

7*

Kornfragment? - Cerealia cf.
Hordeum
Kornfragment - Hordeum sp.

MP6

S: A

1*

8*

3*

3*
7*

Korn – Hordeum sp.

23*

Lin - Linum usitatissimum

7*
1*

1*

1

Råg – Secale cereale

25*
1

1*

1*

ÄNG- OCH
VÅTMARKSVÄXTER
Bergsyra - Rumex acetosella

1

9

Bergsyra? - Rumex cf. acetosella
Besksöta- Solanum dulcamara

1

14

1

1

2

3

Bitterpilört - Persicaria hydropiper

1

Bitterpilört? - Persicaria cf.
hydropiper
Blodrot - Potentilla erecta

Ca 10

Brunört - Prunella vulgaris

4

Daggkåpesläktet - Alchemilla sp.

8

1
1

Fingerörtssläktet - Potentilla sp.

2

14

Frossörtssläktet - Scutellaria sp.
Fryle - Luzula sp.

4

2

1
Ca 10

8
25

41

1

1

3

5

Gentianasläktet - Gentiana sp.

2

2

Glimsläktet - Silene sp.

1

1

Grässtjärnblomma - Stellaria
graminea
Gåsört - Potentilla anserina

2

2

3

3

Gökblomster - Lychnis flos-cuculi

7

7

Havssälting - Triglochin maritimum

3

3

1

1

2

3

37

Hundkäx - Anthriscus sylvestris
Knappsäv - Eleocharis palustris col.

3

Krusskräppa? - Rumex cf. crispus

19

69

1

44
19

Kråkklöver - Comarum palustre

3

3

Kärrsälting - Triglochin palustre

1

1

4

6

1

1

Kärrviol - Viola palustris

2

Lundarv - Stellaria nemorum
Martorn? - cf. Eryngium maritimum

1

Prästkrage - Chrysanthemum
leucanthemum
Skräppa - Rumex sp.

1

1

1

2

Skogssäv - Scirpus sylvatica

3

Småfingerört - Potentilla cf.
tabernaemontani
Smörblomma - Ranunculus acris

22

2
3
7

29

9

9

Smörblomma/Revsmörblomma Ranunculus cf. acris/repens
Strandranunkel/Ältranunkel Ranunculus cf. reptans/flammula
Smörblomma - Ranunculus sp.

7

5

3

Starr - Carex di

8

31

3

Starr - Carex tri

70

21

10

Strandklo - Lycopus europaeus

20

20

16

16
9
19

24

31

15

107

32

5

138

2

2

Strandsko? - Lycopus sp.
Säv - Eleocharis sp.

1

Säv - Schoenoplectus lacustris

9

10

Tiggarranunkel - Ranunculus
sceleratus
Tågsläktet - Juncus sp.

26

60

1

1

1

2
19

141

51

15

Vildlin - Linum catharticum

1

Violsläktet - Viola sp.

5

283
15

2

3

3

3

Vägsenap - Sisymbrium officinale

1

1

Ältranunkel? - Ranunculus cf.
flammula

3

3

OGRÄS OCH
RUDERATVÄXTER
Brännässla – Urtica dioica

7

1

82

71

161

Dånsläktet - Galeopsis sp.

1

3

4

Etternässla - Urtica urens

1

16

17

Fiskmålla - Chenopodium
polyspermum
Grönknavel - Scleranthus annuus

5
2

70

5
2

4

Gullkrage - Chrysanthemum segetum

18

18

Hampdån/ Pipdån - Galeopsis cf.
speciosa/tetrahi
Jordrök - Fumaria officinalis

5 frag.

5 frag.

1

1

Jätte-Spärgel - Spergula arvensis
maxima
Korndådra - Neslia paniculata

1

Krusskräppa - Rumex crispus
Lomme - Capsella bursa-pastoris
Mållor - Chenopodium sp.
Penningört - Thlaspi arvense

1

4

Några
frag.
1 frag.

Ca 200

70

Ca 438

28

1
1

1

7

Ca 277
Ca 471

2 frag.

3 frag.

Pilört - Persicaria lapathifolia

2

Pilört? - Persicaria cf. lapathifolia

2

2

4

Plistersläktet - Lamium sp.

6

1

7

Stor kardborre - Arctium lappa

1

1

Svinmålla - Chenopodium album

96

96

Svinmålla/Svenskmålla Chenopodium cf. album/suecicum
Trampörter - Polygonum minus
Trampört - Polygonum aviculare

5

7

8

4

1
7+
några
frag.

12

Våtarv - Stellaria media

10

Arv? - Stellaria sp.

19
1

19

Våtarv? - Stellaria cf. media

7

5

31+

20

32
4

10

14
10

Åkerbinda - Fallopia convolvulus

1

1

Åkerspärgel - Spergula arvensis

3

3

NÖTTER OCH BÄR
En - Junipernus

2

Björnbär ? - Rubus sp.

4

Hallon - Rubus idaeus

14

4
5

1

Hasselnötskal - Corylus avellana

17

Smultron - Fragaria vesca

2

10

2
30

17

22
81

145
10

Smultronsläktet - Fragaria sp.

3

3

1

2

KULTURVÄXTER & ÖRTER
Bolmört – Hyoscyamus niger

1

71

Hjärtstilla - Leonurus cardiaca

1

1

Humle - Humulus lupulus

1

1

Johannesört - Hypericum perforatum

1

1

Kattmynta - Nepeta cataria

1

Kattmynta - Nepeta cf. cataria
Pors - Myrica gale

2

1
2

2

2

Revormstörel - Euphorbia
helioscopia
Älggräs - Filipendula ulmaria

1

1

2

1

3

4

4

ÖVRIGA VÄXTER
Alsläktet - Alnus
Gräs - Poaceae

14

14

Jungfrukamssläktet - Aphanes sp.

1

1

Krysantemumsläktet Chrysanthemum sp.
Kålsläktet - Brassica sp.

2

2

4

4

Myntasläktet? - Mentha sp.

1

1

13

19

4

4

Målla - Atriplex sp.

6

Potatissläktet - Solanum sp.
*=Förkolnat
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Bilaga 2
Insekter från Nya Lödöse
12-0003:3
Ordning
Diptera

Familj
Fanniidae
Muscidae

Art
Fannia sp.
Musca cf domestica
Muscina sp.
Sepsis sp.
Copromyza sp.
Aphodius sp.

Sepsidae
Sphaeroceridae
Coleoptera

12-0003:4
Ordning
Diptera

12-0003:5
Ordning
Diptera

Familj
Anthomyiidae
Fanniidae
Muscidae
Sepsidae
Sphaeroceridae

Antal
3
1
1
4
2
1 (3 frag.)

Familj
Anthomyidae
Sphaeroceridae

Art
Indet
Leptocera sp.

Antal
2
1

Familj
Anthomyidae
Sepsidae

Art
Indet
Sepsis sp.

Antal
4
1

Släkt, art
Fannia sp.
Musca cf domestica
Muscina sp
Sepsis sp.
Copromyza sp.
Leptocera sp.

Larvens levnadssätt
Saprofager, coprofager
Saprofager, coprofager
Coprofag
Coprofag
Coprofager
Saprofager, coprofager
Saprofager, coprofager
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Bilaga 3
Frötabeller 2010
Nya Lödöse, Göteborg
MALnr. 10_0026
provnr.
förkolnade växtdelar

1

2

skalkorn
havre
brödvete?
våtarv
fingerört

3 4 5 6 7

8

Hordeum vulgare var.
vulgare
Avena sp.
cf. Triticum aestivum s.l.
Stellaria media
Potentilla sp.
Chenopodium
1 polyspermum
1 Poaceae (Vulpia sp.?)
2 Corylus avellana

1

1
1
1
2
1

fiskmålla
gräs
hassel (nötskalfragment)
oförkolnade växtdelar
daggkåpa
korgblommig växt
havssäv
svartsenap
lomme
starr
vildpersilja?
lomme?
ögontröst?
hökfibbla?
svinmålla
fiskmålla
målla
åkertistel/kärrtistel
hassel (nötskalfragment)
säv
revormstörel
smultron
jordrök
dån
hampdån/pipdån
jordreva
bolmört
höstfibbla?
vildlin

9

2
1
3 1

1

1
4
2
21 41

2

4 40

31 144 250
1
1
1
10

17
6
42

4
1

1
21

1
44

14
16 1 1
1
5
19

2
2

2

3
2

2

1

1
2
1

1
1
1
1
1
74

Alchemilla sp.
Asteraceae
Bolboschoenus maritimus
Brassica nigra
Capsella bursa-pastoris
Carex sp.
cf. Aethusa cynapium
cf. Capsella bursapastoris
cf. Euphrasia sp.
cf. Hieracium sp.
Chenopodium album
Chenopodium
polyspermum
Chenpodium sp.
Cirsium arvense/palustre
Corylus avellana
Eleocharis sp.
Euphorbia helioscopia
Fragaria vesca
Fumaria officinalis
Galeopsis sp.
Galeopsis
speciosa/tetrahit
Glechoma hederaceae
Hyoscyamus niger
Leontodon cf. autumnalis
Linum catharticum

knippfryle/ängsfryle
fryle
strandklo
skogsnarv
kärrspira
åkerpilört/pilört
gräs
trampört
gåsört
finsk fingerört?
fingerört
fingerört
smörblomma?
ältranunkel
revsmörblomma
revsmörblomma/sjöranunkel
strandranunkel
tiggarranunkel
smörblomma
björnbär
hallon
rubus (hallon etc.)
bergsyra
krusskräppa/tomtskräppa
skogssäv
glim
nattskatta
svinmolke
åkerspergel
grässtjärnblomma
våtarv
arv/stjärnblomma
penningört
klöver
brännässla
etternässla
viol
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Luzula
1 campestris/multiflora
Luzula sp.
Lycopus europaeus
1 Moehringia trinervia
Pedicularis palustris
Persicaria
2 maculosa/lapathifolium
Poaceae
27 Polygonum aviculare
Potentilla anserina
Potentilla cf. Intermedia
Potentilla sp.
8 Potentilla sp.
1 Ranunculus cf. acris
4 Ranunculus flammula
5 Ranunculus repens
Ranunculus repens/lingua
Ranunculus reptans
13 Ranunculus sceleratus
3 Ranunculus sp.
Rubus fructicosus coll.
1 Rubus idaeus
2 Rubus sp.
2 Rumex acetosella
Rumex
57 crispus/obtusifolius
3 Scirpus sylvaticus
Silene sp.
4 Solanum nigrum
1 Sonchus asper
3 Spergula arvensis
Stellaria graminea
1 Stellaria media
Stellaria sp.
2 Thlaspi arvense
Trifolium sp.
5 Urtica dioica
6 Urtica urens
1 Viola sp.

