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Inledning 

Under min utbildnings gång har vi i en kurs snuddat vid ämnet trädgårdshistoria. Utan att jag 

visste om det i förväg blev jag förtjust i ämnet. Det framgick då hur gröna miljöer kan berätta 

oerhört mycket om dess samtid. I Varberg finns en historisk fästning som ligger placerad på en 

höjd alldeles intill havet. Varbergs fästning heter den, givetvis. Idag huserar Hallands 

kulturhistoriska museum i fästningslokalerna. Där kan man bland annat se miniatyrmodeller över 

hur platsen har sett ut vid olika tidsepoker. Utanför huvudbyggnaden finns bunkrar och 

fängelsehålor, och kanoner står utplacerade vid höjdens kanter. Varbergs fästning ger oss på 

många sett en fingervisning om hur det en gång har sett ut i historien. Jag kommer från staden 

och har därför besökt fästningen så många gånger att jag inte längre kan räkna. Det har slagit mig, 

som blivande trädgårdsmästare, att det saknas en köksträdgård på platsen. Närmare bestämt en 

rekonstruerad köksträdgård som visar vilka grödor man odlade och använde sig av. Historiskt sett 

har Varberg tillhört både Sverige och Danmark. En upprustning av fästningen gjordes 1618 av 

danskarna och efter det räknades den till en av Europas modernaste. Strider pågick ända till 1645 

då staden åter hamnade under svenskt territorium. Det förblev sedan fred mellan Sverige och 

Danmark, vilket gjorde att fästningen aldrig behövdes utsättas för ytterligare stridigheter 

(Hallands kulturhistoriska museum, 2012). Om man tittar på de kartor som finns på Varbergs 

fästning från 1600-talet kan man inte se någon köksträdgård på området, vilket kan tolkas som att 

det inte fanns någon. Det skulle kunna vara så att man sedan nybyggnationen och upprustningen 

i början av århundradet inte prioriterade att anlägga en sådan. Eller så ritades den helt enkelt inte 

ut. På kartor från 1700-talets första hälft kan man däremot se markerade områden för odlingar. 

Därför tar detta arbete sitt avstamp från just dessa kartor och ett köksträdgårdsförslag som skulle 

kunna stämma överrens med hur det såg ut på Varbergs fästning vid den tiden utformas. Jag tror 

att en 1700-tals köksträdgård kan berika fästningsbesökarnas vistelse och ge en ökad förståelse 

för ett dåtida sammanhang.  

Syfte 

Syftet är dels att undersöka hur en köksträdgård kan ha sett ut och vad den kan ha innehållit 

under 1700-talet och dels att ge ett formgivningsförslag på en sådan, genom exemplet Varbergs 

fästning. 
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Metod 

Sökning efter data gjordes i arkivet på Varbergs fästning och på kungliga krigsarkivet och i 

databaser på Internet. Eftersökningar gjordes även i relevant litteratur samt genom personlig 

kommunikation. Formgivningsförslaget grundades och motiverades av det data som samlades in 

under processens gång.  

 

I arkivet på Varbergs fästning och Kungliga krigsarkivet finns kartor och skrifter som användes 

för att få en ökad förståelse för platsen Varbergs fästning och dess odlingshistoria. För att få 

ytterligare vetskap om hur köksträdgårdar såg ut och vad som kan ha odlats där under 1700-talet 

fungerar litteratur och bilder som kunskapskälla. Med hänsyn till platsens kulturella och historiska 

prägel gjordes en intervju med personal på Statens fastighetsverk för att få reda på vilka 

bestämmelser som råder när det kommer till eventuella förändringar på fästningsområdet. Under 

formgivningsprocessen valdes, och återbesöktes, den utvalda platsen för köksträdgården med 

anledning av att få en slutprodukt som är så verklighetsanpassad som möjligt. 

Avgränsningar 

När det kommer till uppgifter kring ursprungliga sortval lämnas den aspekten utanför detta arbete 

då det är svårt att komma över sådan specifik information från den aktuella tiden. Istället valdes 

en motsvarande sort av arten som existerar idag. 

Begreppsförklaring 

För att tydliggöra vilka influenser eller skiftningar som skett genom historien presenteras här 

nedan, mycket kort, de epoker som har spelat en betydande roll för köksträdgårdens utveckling 

före, under och efter 1700-talet.  

Renässansträdgård 

Trädgårdskonsten under renässansen utvecklades i Italien under 1300-talet slut och pågick fram 

till 1500-talet. Antikens ideal åberopades och trädgårdarna kännetecknas av strikt geometriska 

former, terrasseringar, fontäner samt parterrer och boskéer. Nordens främsta exempel är 

Uraniborgs trädgård på Ven som Tycho Brahe lät uppföra 1576-81 (NE 2012, a). 

Barockträdgård 

Den barocka trädgården utvecklades i Frankrike på 1600-talet och var det rådande 

trädgårdsidealet ända in på 1700-talets senare hälft. Centralt för barockträdgårdar är strängt 

symmetriska former, tuktad växtlighet, oändliga perspektiv samt den centrala mittaxeln vilken 
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fungerade som trädgårdens stomme. Inslag av parterrer, boskéer, stora vattenytor och trädalléer 

var betydande för epoken där trädgård och byggnad förenades till en enda stor helhet. Sveriges 

mest kända barockträdgård är Drottningholms trädgård i Stockholm (NE 2012, b). 

Engelska landskapsparken 

Denna trädgårdsform utvecklades i England under 1700-talet och fanns kvar under 1800-talet, 

om än i något förändrade former. I Sverige slog den igenom först mot slutet av 1700-talet. 

Tillskillnad från formträdgårdens hårt styrda utformning handlade det nu om ett slags osynligt 

tuktande för att försköna det naturliga landskapet. En serpentinlinje i form av en bäck, å eller 

gångväg skulle slingra sig fram genom landskapet. Andra viktiga inslag var blickpunkter samt 

kontrasten mellan ljust och mörkt, exempelvis öppna ytor och skuggade träddungar. Likt 

landskapsmålningar från den tiden skulle parken flyta samman med det omgivande landskapet. 

Man byggde upp kullar och öar och planterade träd i små dungar där det krävdes för att skapa ett 

vackert naturlikt landskap. Svenska exempel från stilepoken är Hagaparken vid Brunnsviken och 

Engelska parken på Drottningholm i Stockholm (Dunér & Dunér 2001, 200-205). 

Bakgrundsfakta 

Varbergs fästning 

På platsen där Varbergs fästning nu står byggdes en vaktborg vid 1200-talets slut. Sedan dess har 

där funnits både slott och fästning genom historien. Idag huserar Hallands kulturhistoriska 

museum i lokalerna som förvaltar och vårdar slottet och fästningen i samarbete med Statens 

Fastighetsverk (Hallands kulturhistoriska museum, 2012). När svenskarna övertog Varbergs 

fästning 1645 hade danskarna, förutom allt artilleri, tagit med det mesta av den lösa inredningen i 

byggnaderna. I övrigt var fästningen i gott skick med bra möjligheter för svenskarna att lägga upp 

förråd och magasinera (Cassel 1995, 65). Dock var stämpeln som modern fästning redan 

utsuddad eftersom det trettioåriga krigets tid medförde en hastig utveckling av krigskonsten 

(Montell 1978, 83). Under 1700-talet pågick det därför mycket underhållsreparationer på 

fästningen. I Fortifikationens historia (Munthe 1942, 235) kan man finna redogörelser över de 

summor Varbergs fästning erhöll för just reparationsändamål. Vid denna tidpunkt bodde det ca 

100 personer på fästningsområdet och på borggården fanns det förråd för proviant och 

krigsförnödenheter, brygghus och bageri, ett litet kombinerat stall och slaktrum, ett sort kök samt 

bostäder för kommendanten, garnisonsprästen och officerare. Till skillnad från dagens omslutna 

borggård fanns det en öppning mellan huskropparna i det sydöstra hörnet där det år 1733 låg 

någon form av trädgårdsodling (Cassel 1995, 65-68). En annan karta, från 1724, visar att 

trädgårdsodlingen då låg nedanför bastionerna på den västra sidan, den plats som idag kallas för 
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fästningsterrassen. Under 1995 gjordes arkeologiska utgrävningar på fästningsområdet och man 

hittade då en plats som man tror användes som sophög under en period på 1600-talet. Här 

hittades fynd av bl. a. krukor, djurben, ett mynt från drottning Kristinas tid och trasiga kritpipor. 

Under mitten av 1600-talet blev tobaken allt mer populär bland vanligt folk och fynden av 

kritpiporna visar att tobaksrökning var vanligt bland knektarna på fästningen (Rosén 1995, 52). I 

början av 1800-talet började fästningen förfalla och 1822 avfördes den från rikets fasta försvar då 

den bedömdes ha en allt mindre millitär betydelse. Senare under 1800-talet togs fästningen i bruk 

som fängelse och under tidigt 1900-tal började man utveckla den organisation som har kommit 

att bli Hallands kulturhistoriska museum (Hallands kulturhistoriska museum, 2012). 

Vad behöver man ta hänsyn till på fästningsområdet? 

Varbergs fästning är ett statligt byggnadsminne vilket medför att det finns en hel del restriktioner 

kring vad man får – och inte får – göra. Om man vill förändra byggnader eller ändra utseenden 

(bygga till staket och dylikt) måste man söka tillstånd hos Riksantikvarieämbetet. Om man vill 

gräva i marken, som vid anläggning av en köksträdgård, krävs ett tillstånd som man söker hos 

Länsstyrelsen, och eventuellt måste då en arkeologisk undersökning göras samtidigt. Det är inte 

okej att gräva var som helst, exempelvis får man inte bryta grässvålen på vallarna över murarna, 

eftersom de är anlagda just för att skydda murarna mot vatteninträngning. För att tillståndet ska 

beviljas bör man titta på historiken och se hur det har sett ut på platsen förut, och motivera samt 

knyta an den tänkta förändringen utefter det (U. Palmblad, e-postkommunikation 2012-11-08). 

Köksträdgård på 1700-talet 

Allmänt 

Under 1700-talet färgades Nordens trädgårdar till stor del av 1600-talets barocka trädgårdsideal. 

Stora trädgårdar som uppfördes lät skiljas i två delar, en för nöje och en för nytta. 

Köksträdgården fick således ett eget utrymme vid sidan av den stora parken, men det betydde 

inte att den blev mindre viktig för det (Mårtensson 2002, 14). I Sverige vid den här tiden rådde 

det en strävan mot självförsörjning på statlig nivå. Dyra importvaror av mat-, färg- och 

medicinalväxter skulle undvikas. Detta gjordes genom att uppmärksamma landets egen 

odlingspotential. Idealet för herrgårdsägare blev att vara en god hushållare. Att inneha en stor 

köksträdgård med en gedigen odling ansågs närmast som en patriotisk handling under 1700-talet 

(Ahrland 2006, 114-115; Flinck 1994, 49). Under den här tiden var Versailles trädgårdar i 

Frankrike den stora förebilden, men mot slutet av 1700-talet fick den franska normen ge vika för 

den engelska landskapsparken som då blev modern i Sverige (Mårtensson 2002, 14). Med det 

senare idealet formades ett slags regisserat naturlandskap, till skillnad från barockens praktfulla, 
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arkitektoniska stil. Den engelska landskapsparken bjöd in till lustfyllda trädgårdspromenader 

vilket hamnade i klinch med nyttoträdgården där arbetare svettades och, tillsammans med gödsel- 

och jordlukten, framkallade en lortig miljö som ej ansågs behaglig nog för spatserarna. Av den 

anledningen förflyttades köksträdgården ytterligare till ett allt mer åsidosatt läge, lämpligen så 

långt från huvudbyggnaden som möjligt. Det var inte helt ovanligt att man byggde murar runt 

odlingarna för att dölja platsen (Hansson 2002, 113). Trots stilepokernas skiftningar genom 

historien gled aldrig köksträdgården med på förändringarnas vågor, såsom prydnadsträdgården 

gjorde. Ända in på 1900-talet behöll köksträdgården en renässansinfluerad geometrisk form med 

ursprung från 1500-talet (Israelsson 1996, 29).  

Utformning 

Enligt Petter Lundberg, som var trädgårdsmästare under 1700-talet, borde man i arbetet med att 

anlägga en köksträdgård söka en plats i söderläge med skydd från nordanvinden. Om marken 

visade sig vara alltför ojämn skulle man lämpligen fördela den i olika terrasser ”…så att den blir 

jämn efter vattupasset” (Mårtensson 2002, 24). Det var också viktigt att marken inte var sank. Vid 

ett sådant tillfälle borde man dränera med stentrummor under gångar eller kvarter och sedan fylla 

på med god jord ovanpå (ibid, 24).  Rektangeln eller kvadraten utgjorde köksträdgårdens stomme, 

som i sin tur delades in i fyra, sex eller åtta kvarter. Varje kvarter ramades in av stenar eller en 

liten kanthäck och delades upp i olika odlingsbäddar (Hansson 2002, 64; Israelsson 1996, 29). 

Bredden på odlingsbäddarna var enligt Ahrland (2006, 44) ungefär två alnar breda. Med dåtidens 

mått en aln syftar man till längden mellan långfingerspetsen och armbågen. En liknande angivelse 

ger Israelsson (1996, 29) som menar att bredden låg på 120 centimeter, vilket ungefär skulle 

kunna motsvara uppgiften om dåtidens två alnar. Om detta mått var allmängiltigt eller ej är svårt 

att veta exakt, men vid sådd uppgav man radavstånd i antal rader per bädd istället för att uppge 

en specifik längd (Israelsson 1996, 29), vilket skulle kunna indikera på att odlingsbäddarna 

faktiskt hade en generell standardbredd på den tiden. I södra Europa planterades stora träd inne i 

odlingskvarteren, men i Sverige strävade trädgårdsmästarna efter att få in sol i köksträdgården 

och därför planterades större lövträd i områdets ytterkanter (Gustavsson 2010, 40). Frukträd 

kunde man däremot hitta kring kvarteren i köksträdgården. Eftersom frukträden ansågs ha hög 

status kunde man även hitta de på flera andra ställen i trädgården (Ahrland 2006, 94). Om våren 

före sådd eller om hösten rekommenderades det att man grävde om jorden i landen. Detta var 

nödvändigt för att både få bort det näringsstjälande ogräset och för att förbättra jordens struktur. 

För växter med djupa rötter skulle man gräva knädjupt och för andra växter och örter kunde en 

aln vara lämpligt grävdjup (ibid, 55). 
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     Historiskt sett har köksträdgården till stor del varit inhägnad. Det har rört sig om staket, 

plank, häck, gärdsgårdar eller höga stenmurar. Att fläta vidjor till staket har varit vanligt i enklare 

köksträdgårdar. Under 1500-, och 1600-talen byggde man gärna plank eller staket runt odlingarna, 

ofta med en låsbar port. Tids nog blev häcken allt mer sedvanlig, exempelvis slog berberishäcken 

igenom på 1700-talet. Planken och staketen fanns dock kvar under en längre period i städerna 

(Israelsson 1996, 33). Inhägnaden skulle skapa ett skyddat klimat och stänga ute både vind, viss 

kyla samt oönskade människor och djur. För att få en tunn och ogenomtränglig häck använde 

man sig av en flätteknik som kopplade samman alla plantor redan från buskens 

uppbyggnadsstadie. Man toppade inte häcken fören den nådde lämplig sluthöjd. För skydd mot 

kreatur kunde höjden vara allt från 90-180 centimeter. Till häckar var följande växter lämpliga: 

alm, lind, hagtorn, oxel, pil, lönn, avenbok, eller syren (ibid, 33; Ahrland 2006, 91). 

Odling/Grönsaker 

Under 1700-talet var utbudet av grönsaker och frukt förhållandevis stort i Sverige. Det är svårt att 

få tag i namnsorter på grödor, men däremot kan man relativt lätt finna arterna (Hansson 2002, 

118- 21). Detta skulle kunna bero på att man inte hade utvecklat något system för olika sorter 

ännu, eller att systemen fanns, men att de inte hunnit etablerat sig ordentligt. Om man 

exempelvis tittar på Johan Ahlichs fröregister från 1720, som är det äldsta bevarade i sitt slag, ser 

man att fröer snarare beskrevs efter sitt utseende än med hjälp av ett specifikt sortnamn (t. ex. 

grön portlack, gul portlack, röd beta, vit beta). 

     För att öka förståelsen för i vilken utsträckning eller av vilken anledning grödor odlades 

kommer följande stycken ge några kommentarer på detta. I trädgårdsskrifter från 1700-talet 

framgår det att rova och kålrot var betydelsefulla grödor som odlades flitigt och användes som 

basföda. Även vit, röd eller gul morot, rotpersilja, jordärtskocka och palsternacka förekom (ibid, 

122). Under 1700-, och 1800-talet odlades det mycket vitlök, som funnits i Norden ända sedan 

1300-talet (Israelsson 1996, 90). Den användes främst som medicin till både människor och 

kreatur. Det ansågs allmänt stärkande och effektivt att äta tre råa vitlöksklyftor på fastande mage 

vid dålig hälsa. Vitlöken förmodades även vara ett magiskt skyddsmedel mot alla möjliga slags 

onda krafter (Flinck 1994, 163).  

     Av alla samhällsklasser, oberoende om man bodde på landet eller i staden, odlades tobak. Det 

var en viktig gröda. Växtens blad torkades och användes främst till att göra snus, men också för 

att rökas eller tuggas som de var. Giftet i plantan kände man till väl och det användes som 

bekämpningsmedel (ibid, 152; Israelsson 1996, 42).  
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     En vanlig krydda var gräslök och den användes bland annat i såser, till sill eller på smörgås. 

Den skulle planteras om var tredje vår och för att även kunna äta den under vintern saltades den 

för att hålla (Flinck 1994, 163).  

     En nyhet bland 1700-talets grönsaksutbud var broccolin, eller ”sparriskål” som den också 

kom att kallas. Den slog igenom under århundradets andra hälft och uppskattades för buketterna 

samt sina mjälla stjälkar. Den broccoli vi har idag skiljer sig en del från den som introducerades 

då. Dagens är ett toppskott som består av en stor bukett på en kraftig stam medan dåtidens gröda 

hade ett förgrenat växtsätt med flera mjälla stjälkar som toppades av små buketter. Namnet 

”sparriskål” blir således talande för grönsaken som den såg ut då.  

     Krusbladigpersilja eller ”Kruspettersilja” som Lundberg kallade den dök upp under 1700-talet. 

Både krus-, och bladpersiljans frön rekommenderades av honom att läggas i blöt före sådd. Efter 

blötläggningen skulle fröna blandas med jord i ett tråg som sedan placerades på ett varmt ställe. 

Viss omrörning i tråget skulle göras och när fröna nästan luckrats upp var det dags att så. Detta 

trodde man skulle resultera i en snabbare utvecklingstid för persiljan. Kruspersilja användes inte 

bara som smaksättare utan kunde med fördel även användas att garnera mat med (Mårtensson 

2002, 39). En annan växt som var tacksam att garnera med var indiankrasse. Men i första hand 

odlades inte denna växt för de vackra färgsprakande blommornas skull. Vanligast var att bruka 

blommorna till sallad då de ansågs vara mycket hälsosamma att äta. Man kunde också insylta dess 

fröer på samma vis som man gjorde med vingurkor (Hansson 2002, 123; Mårtensson 2002, 39).  

     Sparrisärt är en lågväxande ärtväxt som blir 20 centimeter hög och får mörkt rödbruna 

sammetsblommor. Mot slutet av 1700-talet omtalades sparrisärten i Sverige, men dess ordentliga 

genombrott kom på 1800-talet (Hansson 2002, 123). Det är möjligt att man odlade sparrisärten 

för den långa skördens skull. Om man plockar av baljor och vattnar regelbundet kan plantan ge 

skörd i över två månader (Runåbergs fröer, 2012).  

     Nedan presenteras ett antal grönsaker, samt ett fåtal vanliga kryddor, som förekom under 

1700-talet. Listan är sammanställd utefter vad som står i Ahlichs fröregister från 1720, de grödor 

Lundberg tar upp i ”Trädgårds praxis år 1754” (Mårtensson 2002), grödor Maria Flinck (1994) 

redovisar i sin bok samt utefter den lista Marie och Björn Hansson (2002) har i sin bok som 

grundar sig på både Lundbergs och Linnés skrifter:  
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Växter som odlades under 1700-talet 

Basilika Ocimum basilicum  Lök:   Gräslök 
           Johannislök 
           Piplök 
           Purjolök 
      Scharlottenlök 
           Rödlök 
           Vitlök 

Allium schoenoprasum 
- 
Alium fistulosum 
Allium porrum 
Allium ascalonicum 
Allium cepa 
Allium sativum 

Böna:      bondböna  
               brun böna  
 
              rosenböna 

Vicia faba 
Phaseolus vulgaris var. 
nanus 
P. coccineus 

 

 

 

Cikoria Cichorium intybus  

Dill Anethum graveolens  Mejram Origanum majorana 

Dragon Artemisia dracunculus  Melon Cucumis melo 

Endiv Cichorium endivia  Morot: gul, vit, 

röd 

Daucus carota ssp. 

sativus Fänkål Foeniculum vulgare  

Gurka Cucumis sativus  Målla:  
     Trädgårdsmålla 
      Gode Henriks 
              målla 

 
Atriplex hortensis 
Chenopodium bonus-
henricus 

Haverrot Tragopogon porrifolius  

Indiankrasse Tropaleum majus  

Jordgubbe Fragaria x ananassa  Palsternacka Pastinaca sativa 

Jordärtskocka Helianthus tuberosus  Pepparrot Armoracia rusticana 

Krasse: 
          Vinterkrasse 

      Smörgåskrasse 

 
Barbarea verna  

Lepidium sativum 

 Pimpinell Sanguisorba minor 

 Portlak Portulaca oleracea ssp. 

 Potatis Solanum tuberosum 

Kronärtskocka Cynara scolymus  Pumpa Curcubita pepo 

Kål:        Bittidakål 
               Blomkål 
 
               Broccoli 
 
               Grönkål 
 
       Krusig brunkål 
               Kålrabbi 
 
               Kålrot 
 
               Rödkål 
 
               Savoykål 
 
               Vitkål 

- 
Brassica oleracea 
ssp.botrytis var. botrytis 
B. o. ssp. botrytis var. 
asparagoides 
B. o. ssp. acephala var. 
acephala 
B. o. ssp. capitata sp. 
B. o. ssp. acephala var. 
gongylodes 
Brassica napus spp. 
Rapifera 
Brassica oleracea ssp. 
capitata var. rubra 
B. o. ssp. capitata var. 
sabauda 
B. o. ssp. capitata var. 

capitata 

 Rosmarin Rosmarinus officinalis 

 Rotpersilja Petroselinum crispum ssp. 

tuberosum sativa  

 Rova, olika sorter Brassica rapa ssp. rapa 

 Rädisa Raphanus sativus var. 

radicula  

 Rättika 

 

Raphanus sativus var. 

niger  

 Rödbeta Beta vulgaris ssp.vulgaris 

var. conditiva  

 Sallat Lactuca sativa 

 Selleri Apium graveolens 

 Sparris Asparagus officinalis 

Lavendel Lavandula angustifolia  Spenat Spinacia oleracea 
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Syra,   trädgårdssyra Rumes rugosus    
 

Timjan Thymus vulgaris  

Tobak: 
        Virginiatobak 

        Bondtobak 

 
Nicotiana tabacum 

Nicotiana rustica 

 

 

 

Vinterrapunsel 
 

Valerianella locusta 

var. oleracea 

   

   

Ärta                     
            Grön ärt 
            Gul ärt 
            Sockerärt 
            Spritärt 
            Stabelärt 
            Sparrisärt 

 
Pisum sativum ssp. 
sativum 
 
 
 
Phaseolus coccineus 
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Processbeskrivning 

Val av plats 

När jag valde odlingsplats utgick jag från två historiska kartor över Varbergs fästning där 

odlingsplatser är utritade. Den äldsta kartan, som är daterad 1724, visar en odlingsplats (Bild 1+2) 

som är placerad i en sluttning av mestadels klippor men som troligtvis var uppbyggd till en terrass 

eller flera terrasseringar. Läget är relativt utsatt då det ligger alldeles framför öppna havet i väst, 

men skyddat från öst och något från norr av fästningsmuren.  

 

 
Bild 1. Varbergs fästning år 1724, ritningskopia från fästningsarkivet i Varberg. 

 
Bild 2. Ritningskopia från fästningsarkivet i Varberg. 
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Idag benämns platsen som Fästningsterrassen och där bedrivs ett café sommartid vilket betyder 

att skapandet av ett köksträdgårdsförslag som utgår från just den platsen vore opraktiskt. Det 

finns inte heller något motsvarande ställe med liknande förutsättningar där det är möjligt att odla. 

Vindskyddet från öst finns längs hela ”västra muren”, men däremot inte det från norr. Dessutom 

sluttar marken för mycket, eller består av klippor. Den andra kartan jag har utgått från visar 

fästningsområdet som det såg ut år 1733 (Bild 3+4).  

 
Bild 3. Varbergs fästning år 1733, ritningskopia från fästningsarkivet i Varberg. 

 
Bild 4. Ritningskopia från fästningsarkivet i Varberg. 

Där ser man inte längre någon odlingsplats vid fästningsterrassen, den har istället flyttats på och 

hamnat uppe vid borggården. Detta läge är betydligt mer skyddat och borde vara, ur 

odlingssynpunkt, gynnsammare än det vid fästningsterrassen. Vid borggården finns vindskydd 

från norr och från väst då den hårda vinden från det öppna havet delvis fångas upp av den västra 

huslängan. Platsen har för övrigt fler soltimmar än fästningsterrassen, dit solen hittar först vid 12-
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13-tiden på dagen. Placeringen kan dessutom tolkas vara strategisk ur ytterligare synvinklar. Både 

kök och bageri låg på borggården och därför skulle man kunna föreställa sig att den nära 

tillgängligheten av odlingen var uppskattad. På båda kartorna kan man tydligt se de geometriska 

formerna och den renässanskaraktäristiska kvartersindelningen. Det föll sig ganska naturligt att 

försöka efterlikna det odlingsområde som låg vid borggården 1733, då en lämplig plats alldeles i 

närheten hittades. Idag är borggården dessutom sluten eftersom det uppfördes ett hus under 

1800-talet på platsen där odlingen tidigare låg. På den östra sidan av borggårdens östra huslänga 

breder det ut sig en plan gräsmatta. Ungefär mitt på den ytan ligger platsen jag har valt att utgå 

ifrån i detta formgivningsförslag. Den streckade cirkeln på Bild 5 förtydligar. 

 

Bild 5. Karta över fästningsområdet idag. Bild från informationsskylt vid entrén. 
           Foto: Maria Stengård 

Om man studerar kartan från 1733 och den dagsaktuella kartan här ovan kan man se att huset 

som numer sluter in borggården upptar ungefär lika stor plats som den gamla odlingen gjorde. 

För att platsens storlek i formgivningsförslaget ska stämma överrens med storleken på den 

historiska odlingen mättes husets längd och bredd upp. Vilket resulterade i att jag fick måtten 

9x21 meter att utgå ifrån. Jag mätte upp motsvarande yta på gräsmattan för att se om det fanns 

tillräckligt med utrymme för både en köksträdgård och en gång vid sidan av. Det är viktigt att ta 

hänsyn till båda de faktorerna eftersom fästningsbesökare passerar gräsmattan när de ska till de 

södra delarna av fästningsområdet eller bara titta på utsikten. På det smalaste stället gavs det 

utrymme för en gång på två meter jämte köksträdgårdens nio meter.  
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Växtval och utformning 

Precis som på kartan från 1733 är läget väl skyddat från havsvinden i väst. En liten bit norr om 

den tänkta odlingsplatsen finns det en mindre gräsvall som sluttar uppåt. Denna höjd ger lite 

skydd från vinden, men inte tillräckligt. Vallen sträcker sig runt gräsmattan i alla väderstreck, 

bortsett från väst. I norr är nivåskillnaden cirka en meter och i öst samt syd är den cirka en 

halvmeter. På andra sidan vallen sluttar det kraftigt nedåt fyra-fem meter. Detta betyder att läget 

uppe på toppen av fästningsområdet är utsatt för hård vind från många håll. I enlighet med 1700-

talets köksträdgårdar och på grund av det utsatta läget blev en inhägnad naturlig att börja 

formgivningsförslaget med. Valet stod mellan scharlakanshagtorn (crataegus intricata E), häckoxel 

(sorbus mougeotii E) och avenbok (carpinus betulus E). Scharlakanshagtornen skulle kunna motiveras 

med att den tål att stå i blåsigt läge. Den har dessutom långa vassa tornar, vilket på 1700-talet 

kunde ses som ett bra skydd gentemot ovälkomna främlingar i köksträdgården. En annan kvalitet 

är att den bildar en tät häckväxt. Dock får den svåra sjukdomsangrepp, vilket gör att den inte 

längre kan rekommenderas som häckväxt. Avenbok saknar tornar men är däremot mycket tålig. 

En stor fördel är att den kan hållas smal och tät på samma gång. Löven hänger kvar länge om 

hösten och ger fortsatt vind-, och insynsskydd när andra träd och buskar tappat sina blad. 

Viktigast av allt är att avenboken är en växt som tål salt eftersom det finns gott om salta vindar på 

västkusten. Häckoxeln har liknande karaktär som de ovan nämnda, men eftersom ytan för 

köksträdgården är något begränsad föll valet på avenboken som kan beskäras hårt för att få en 

smal häck (Palmstierna & Johnsson 2006, 113, 127, 201). 

 
                              Bild 6. Huset står på den plats         Bild 7. Vy åt norr på platsen för köksträd- 
                              man odlade år 1733.                         gården.                 Foton: Maria  Stengård. 

Häcken av avenbok är tänkt att vara 140 centimeter hög innehållandes två öppningar på 

kortsidorna. En högre häck skulle fungera som ett bättre vindskydd för högväxande grödor, 

samtidigt som en lägre häck skuggar mindre för odlingarna. Höjden blev därför en kompromiss 

mellan de båda för-, och nackdelarna. Ett vindskydd minskar vindtrycket på ett avstånd som är 

tio gånger vindskyddets höjd (Israelsson 2011, 134). Avenbokshäcken som är 1,4 meter hög ger 

ett vindskydd på 14 meter. Det betyder att köksträdgårdens odling skyddas från vinden åt alla 

håll. Häckens öppningar ligger i riktning åt norr och syd. Från dessa leder det in breda gångar 

som möts i mitten där det också går en gång på tvären, tillsammans bildar de ett kors. Fyra 
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kvarter finns här inne som alla är kantade av gräslök och lavendel. Varje kvarter innehåller 

odlingsbäddar som är 120 centimeter breda. Mellan varje bädd finns skötselgångar som är 30 

centimeter breda. När grödorna valdes ut användes den lista som presenterats tidigare. 

 
Placering - fyraårig växtföljd 

För att undvika jordtrötthet i odlingskvarteren är det viktigt att man använder sig av växelbruk. 

Ett monotont odlande på en och samma plats skapar i längden näringsbrist och gynnar 

sjukdomar i jorden (Israelsson 2011, 87). Under 1700-talet utvecklades ett så kallat ”koppelbruk” 

i Sverige, vilket innebar att man började alternera med stråsäd 3-4 år följt av vallodling på åkern. 

Detta regelbundna skiftesbruk rekommenderades i många skrifter runt århundradets slut, och är 

begynnelsen på det begrepp vi idag känner som växelbruk eller växtföljd (NE 2012, c; NE 2012, 

d). Nu innefattar begreppet både åkerodling och trädgårdsodling. Jag har valt att utgå efter den 

fyraåriga växtföljdsmetod som Israelsson (2011, 87-89) presenterar i sin bok. Grödorna delas då 

in i olika grupper utefter vilket näringsbehov de har och vilken växtfamilj de tillhör. Vissa 

undantag existerar såsom purjolöken, vars övriga lökvänner ingår i gruppen med måttligt 

näringsehov. Purjon själv behöver mycket näring och hamnar därför i en egen grupp tillsammans 

med andra näringskrävande växter. En finess med indelning utefter näringsbehov är att man 

enkelt kan anpassa gödslingen i bäddarna. Växtslag inom en familj tenderar att drabbas av samma 

sjukdomar och skadeinsekter. En del sjukdomar och skadeinsekter kan övervintra i jorden 

(exempelvis svampsjukdomar och morotsflugor) och om samma växtslag odlas på samma plats 

två år i rad kan angreppet bli större och värre det andra året (ibid, 87-89). Enligt Israelssons (ibid, 

90) fyraåriga växtföljd grupperas följande skiften:  

o Skifte 1. Växter med stort näringsbehov  

o Skifte 2. Växter med måttligt näringsbehov  

o Skifte 3. Växter med litet näringsbehov 

o Skifte 4. Växter som själva skaffar näring 
 
Principen om den fyraåriga växtföljden har format valen kring grödornas placering i 

köksträdgården. När grupperingarna hamnat på rätt skiftesplats avgjorde grödornas karaktär eller 

höjd huruvida de skulle placeras jämte varandra eller inte, likaså om de var lämpliga närmast 

häcken eller gången.  
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Nedan presenteras de växter som är med i köksträdgården och vilket skifte de tillhör: 

 
             Illustration: Maria Stengård 

Enligt Israelsson kan skifte 3 även innehålla baljväxter om det finns plats över på odlingsytan 

(Israelsson 2011, 90). Därför står bondböna inom parentes under skifte 3-rubriken. Och för att 

förtydliga att bondbönan inte på något sätt skiljer sig från övriga bönor och ärtor finns grödan 

med i skifte 4 också. Tanken bakom vilka grödor som valdes ut utgick från det faktum att 

köksträdgården ska fungera som ett exempel där förslag på grödor som användes under 1700-

talet visas upp. Av den anledningen finns det med många olika grödor i odlingskvarteren. Tanken 

är också att urvalet kan variera från år till år inom de olika grupperna. Det har alltså inte gjorts 

något försök till att visa vilka grödor man odlade mer eller mindre av, då sådana fakta varit svår 

att få fram specifikt för Varbergs fästning.  
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Slutprodukt 
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Vy åt sydost. Vitlök, rödkål och kronärtskocka kantas av gräslök. Häck av avenbok omsluter. 

 

Diskussion 

Detta arbete har undersökt hur en köksträdgård kan ha sett ut och vad den kan ha innehållit 

under 1700-talet. För att få en större förståelse för platsen har ett kort avsnitt tilldelats Varbergs 

fästnings historia, med fokus på 1700-talet. En 1700-tals köksträdgård hade en symetrisk 

kvartersindelning med tydlig mittgång och tvärgångar. Kvarteren var antingen uppdelade i fyra, 

sex eller åtta stycken och innehöll kantväxter samt långsmala bäddar med en bredd på 120 

centimeter. Växtlistan som presenteras i arbetet svarar på vad en köksträdgård kan ha innehållit. 

Under arbetets gång uppdagades flera svårigheter. Gränserna för vad man odlade, i vilken 

utsträckning och på vilken plats är svår att greppa. Det förekom odlingsskillnader i 1700-talets 

Sverige, eftersom naturliga förutsättningarna varierar på olika platser i landet. I litteraturen jag 
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tagit del av tenderar det att främst beskrivas om hur det såg ut på stora gods, slott eller 

herrgårdar. Det beror antagligen på att det i sådana trädgårdar förekommit en större verksamhet 

där inköpsdokument och liknande uppgifter varit nödvändiga att ha, tillskillnad från exempelvis 

ett torp. Eftersom inga papper eller dokument, utöver kartorna som processbeskrivningen utgår 

ifrån, hittades på Varbergs fästning eller i Kungliga Krigsarkivet kan man inte säga att 

köksträdgårdförslaget på Varbergs fästning är specifikt för platsen. Det vill säga att man då endast 

syftar till innehållet, eftersom den kringliganden miljön i allra högsta grad är specifik för platsen.  

     Flera försök gjordes att undersöka andra fästningar, både i närheten och långt bort, för att 

skapa en uppfattning om hur fästningsträdgårdarna såg ut där, men det gav inget resultat. Det 

verkar dock finnas ett intresse kring ämnet hos de jag varit i kontakt med, men ingen vet något 

om trädgårdar mer än att de möjligtvis finns markerade på historiska kartor.  

     När det kommer till den sammanställda listan på växter som förekom under 1700-talet har det 

ibland varit problematiskt att förstå vilka grödor som menas när äldre namn använts i litteraturen. 

När sammanställningen gjordes valde jag ut växter som minst tre olika källor nämnde. I 

efterhand, när listan var klar, råkade jag komma över information om att ”vinterlök” och ”kållök” 

är gamla namn för piplök. När jag gick igenom källorna igen såg jag att ”vinterlök”, ”kållök” och 

piplök nämndes en gång vardera. Därför hamnade tillslut även piplök med på listan. 

     Tankar som slagit mig under arbetets gång är att det nog kan ha funnits odlingar utanför 

fästningsområdet som varit en större köksträdgårds än den formgivningsförslaget visar. Eftersom 

det bodde cirka hundra personer på fästningen under 1700-talet borde odlingen till så många 

personer ha varit större och då också skett på en annan plats. En annan tes kan vara att man 

köpte råvaror utifrån, men det går emot tanken om att man skulle vara så självförsörjande som 

möjligt. Varbergs fästning ingick i det statliga försvaret och av den anledningen kan man tycka att 

staten själv borde ha sörjt för ekonomin i sina egna institutioner, exempelvis genom att det 

uppfördes fästningsköksträdgårdar. Odlingsytan på kartorna från tidigt 1700-tal indikerar dock att 

det försiggått någon form av odling på fästningsområdet. Kanske det var en yta för örtagården? 

En sådan behöver sällan lika stora ytor som köksträdgårdar.  

     Genom detta arbete har jag förstått att det saknas information om historisk trädgårdsodling på 

fästningar idag. För ett större arbete än det en B-uppsats innefattar skulle jag gärna se att djupare 

efterforskningar i fästningars arkiv och kungliga krigsarkivet görs för att hitta information om 

trädgårdsodlingar.  
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