
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisterciensklostrens odlingar i Sverige under 
medeltiden 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Helen Sköldström Brades 
 
 
 

 
 
 

2014 
  

 
 
 

D-uppsats, 15 poäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap med inriktning mot historiska perspektiv 
 
 

 
  

 
 
 

Handledare: Olof Sundqvist  
Examinator: Jari Ristiniemi 

 
  

 



 

2 
 

Abstract 

 
The aim of this paper is to find out which plants the Cistercian monks might have 

cultivated in Sweden during the Middle Ages and which types of plants it would have 

been practical to grow inside or outside of the Cistercian monastery precinct.  

 

Archaeological and archaeobotanical studies have been consulted to find out which 

plants were available in Sweden during the Middle Ages. Examples, mainly from 

Scandinavia, but also from the continent, are used to show that the monasteries were 

large institutions that had to feed a large number of people and that there would not 

have been enough space to cultivate everything needed within the monastery precinct. 

Secondary sources have in the main been used to gather this information, except in the 

case of the Swedish monastery of Nydala where F-Topo, a database developed by the 

County Museum of Jönköping, has been used to analyse the amount of land and the 

types of properties owned by the monastery. 

 

The conclusion is that for practical reasons the monks would have cultivated plants that 

needed to be close at hand, that were rare or delicate, that could not be stored for long 

periods and that were used in small quantities within the monastery precinct. This 

would include medicinal plants, herbs for cooking and some vegetables like lettuce, 

spinach, and similar, that do not keep well. Most other items, grains, cabbages, root 

vegetables, peas and beans could equally well be cultivated outside the walls.  

 

As yet there is no complete list over plant introductions in Sweden. The most 

comprehensive list available has been included in the Appendix together with 

indications of usage area; medicinal, food or miscellaneous. 
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Inledning och bakgrund  
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka växter som kunde odlas vid klostren 

och hur de odlades. Jag vill försöka förstå och sätta mig in i hur klostren var 

organiserade samt hur de fungerade, och hoppas att mina egna erfarenheter av odling 

och självförsörjning ska vara till hjälp. 

  

Vi har en romantisk uppfattning om klosterträdgårdar. Vi ser framför oss hur munkar 

eller nunnor skrider fram i sina kåpor under ivrigt samspråk i korsgången, som är en 

symbolisk representation av paradiset och Edens lustgård med vatten, träd och vackra 

blommor. Vi ser hur de förnöjsamt arbetar i grönsakslanden och hur läkekunniga 

munkar tillreder sina läkemedel. Det är en bild som sprids i medierna, ta t.ex. vurmen 

för klosterdeckare och tv-serier som Cadfael, men frågan är om den stämmer.  

 

En mer praktisk anledning är att det finns en kopia av en stavkyrka här i Ekshärad där 

det även finns en liten örtagård som ska skötas. Stavkyrkan byggdes som en del av ett 

EU-projekt 1999 – 2000 och det skulle från början bli en hel medeltida by, men 

pengarna tog slut innan projektet fullbordades, så nu finns det en stavkyrka, två 

säterstugor och naturligtvis örtagården.  

 

Stavkyrkan är byggd till minne av pilgrimsleden till Nidaros som gick längs med 

Klarälven och enligt den lokala traditionen skall det ha funnits cistercienser i området, 

men det är inte helt klart vad den uppfattningen baserar sig på. Det fanns inga kloster i 

Värmland; några kloster hade laxfiskerättigheter i Klarälven, men det tycks ha varit 

längre söderut ned mot nuvarande Forshaga och Karlstad. Inte ens en viss trafik mellan 

cisterciensklostret i Dalarna, Gudsberga, och de andra cisterciensklostren verkar 

realistiskt – att färdas från t.ex. Alvastra till Gudsberga genom Värmland verkar vara en 

synnerligen lång och onödig omväg! Det är i alla fall fascinerande att tänka sig att 

pilgrimer och munkar vandrade här i trakterna på medeltiden. 

 

Från början skulle örtagården innehålla växter som odlades på medeltiden, men frågan 

är hur vi vet vilka dessa örter är och hur pass säkra vi är på det egentligen. Vad vet vi 

om odlandet under medeltiden och hur har vi fått uppgifterna? Vi har till exempel 

groblad (Plantago major) och gråbo (Artemisia vulgare) bland örterna och de användes 

som läkeväxter, men var de så värdefulla och/eller ovanliga att folk odlade dem? Om 
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växterna fanns i Sverige före medeltiden och växte vilt vore det väl mer troligt att de 

samlades ute i naturen?    

 

Alla som försökt vara självförsörjande inser snart att det går åt stora mängder grönsaker 

och att det innebär mycket arbete, även för en blandad kost, och cistercienserna levde 

till stor del vegetariskt. Vi har en romantisk bild av odlandet eftersom vi är så långt 

borta från själva produktionen av det vi äter att något som tidigare var en nödvändighet 

nu får ett rosenrött skimmer över sig. Vi är så vana att bara gå ned till närmaste 

snabbköp och handla det vi behöver att vi har svårt att tänka oss hur mycket mark och 

hur mycket arbete som krävs. Att odla lite salladsväxter och några tomater över 

sommaren kan liksom inte jämföra sig med att vara självförsörjande. 

 

Syfte och frågeställning  
 

Undersöka vad som odlades i eller utanför klostren och hur odlandet kunde vara 

upplagt; vilka plantor som det vore logiskt och/eller praktiskt att odla innanför murarna 

och vilka som kunde odlas utanför, och i samband med detta ta reda på vilka växter som 

förmodligen fanns tillgängliga under medeltiden i Sverige. 

 

Uppsatsen inriktar sig på cistercienserna på grund av deras uttalade målsättning att vara 

självförsörjande och att anlägga kloster på platser som inte var bebyggda. Manliga 

kloster kommer att prioriteras eftersom kvinnorna hade strängare klausur och mindre 

möjligheter att arbeta med odling utanför klostermurarna.
1
 I cisterciensklostren hade 

munkar med officiella sysslor frihet att röra sig utanför klostrets murar för att överse 

arbeten och alla munkar kunde rycka in vid högsäsong, till exempel skördetid, när mer 

arbetskraft behövdes.
2
  

 

Frågeställningar: 

• Vilka växter fanns i Sverige under medeltiden? 

• Vilka typer av växter var det praktiskt att odla innanför klostermurarna i 

cisterciensklostren och vilka kunde med fördel odlas utanför klostermurarna?  

                                                             
1
  Williams David. The Cistercians in the Middle Ages. Leominster: Gracewing, 1998, s. 404. 

2
  Burton, Janet & Kerr, Julie. The Cistercians in the Middle Ages. Woodbridge: The Boydell Press, 2011, 

s. 106. 
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Metod 
 

Det finns gott om litteratur angående cisterciensernas historia, men förvånansvärt lite är 

inriktat på deras trädgårdar och odlingar. För Sveriges del finns det böcker som handlar 

om de enskilda klostrens historia där författarna även tar upp 

klosterträdgårdarna/odlingarna, men det gäller i främsta hand hur rekonstruktioner har 

genomförts vilket inte nödvändigtvis avspeglar vad som verkligen fanns där under 

medeltiden. Även inom området trädgårdshistoria finns det mycket litteratur, speciellt 

på engelska, men det mesta av den är populärvetenskaplig. 

 

Det finns enligt min uppfattning två sätt att försöka ta reda på vad och hur 

cistercienserna odlade, det ena är genom att studera cisterciensernas egna texter och 

samtida texter om dem, det andra är genom arkeologiska och arkeobotaniska 

undersökningar. Att studera cisterciensernas egna texter skulle ta mycket lång tid, det 

tycks finnas ganska mycket material i arkiv nere på kontinenten, och för min del är det 

omöjligt på grund av bristande kunskaper i latin. Som tur är finns det andra som 

studerat detta material och gjort det tillgängligt i bokform. När det gäller arkeologiska 

fynd och arkeobotaniska undersökningar har böcker och rapporter som skrivits av andra 

forskare studerats.   

 

Böcker av både svenska och utländska författare har fått ge en allmän bakgrund till 

cistercienserna och livet i klostren. Två större verk, The Cistercians in Scandinavia av 

James France och The Cistercians in the Early Middle Ages av David H Williams, har 

bidragit med mycket detaljinformation eftersom båda författarna spenderat stor tid med 

att studera material från de cisterciensiska arkiven som finns kvar. France och Williams 

har använt sig av primärkällor som räkenskaper, årskrönikor, diplom och brevböcker. 

Williams har studerat material från hela Europa, kanske med en viss slagsida åt de 

brittiska cisterciensklostren, medan France i främsta hand använt sig av medeltida 

material från de skandinaviska länderna. Böcker om enskilda kloster som Gudhem, 

Varnhem och Askeby utgivna av Växjö stiftshistoriska sällskap har bidragit med 

information om miljön i och kring de svenska klostren.  

 

För att få mer kött på benen angreps problemet även på ett mer tvärvetenskapligt sätt via 

SLU:s utmärkta e-postlista i agrarhistoria. Ett inlägg på deras lista ledde till tips om 
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litteratur, webbsidor och annan nyttig information som tacksamt togs emot och där 

saken studerats från helt andra perspektiv än mitt vanliga, t.ex. språkvetenskapligt 

angående växters namn och arkeobotaniskt.  

 

Projektet Nydala klosterträdgård har via sina seminarierapporter bidragit med mycket 

intressant information. Projektet pågick under flera år och personer från flera olika 

akademiska discipliner var inblandade. Seminarierapporterna tar bland annat upp 

tidigare arkeologiska och arkeobotaniska undersökningar, beskrivningar om 

cistercienserna och deras medeltida omvärld, medeltidens trädgårdar och information 

om rekonstruktioner. En artikel i deras rapportmaterial uppmärksammade mig på en 

historisk-topografisk databas för Jönköpings län som kallas F-Topo och som utvecklats 

av Jönköpings läns museum. Ett stort tack riktas till Jönköpings läns museum som har 

ställt den till mitt förfogande. Det är min förhoppning att med hjälp av databasen kunna 

illustrera vad och vilka typer av egendomar som klostren, i synnerhet Nydala, ägde. En 

annan anledning att använda F-Topo är att få verklig information om ett eller flera 

medeltida kloster i Sverige, inte bara information som andra bearbetat i böcker. 

 

Romantiskt uttryckt kanske man skulle kunna säga att författaren verkligen ville känna 

historiens vingslag. Att läsa om gamla donationer och testamenten ger en mer 

omedelbar känsla, det är dessutom fascinerande läsning, till exempel om Peter 

Erengislason som på sin dödsbädd 1272 friger en kvinna och hennes födda samt ofödda 

barn, eller Nils Ebbeson som får dispens av påven för att vigas till präst trots att han är 

son till en präst och en ogift kvinna. Nils måste ha varit en ambitiös och rekorderlig karl 

eftersom han slutar som abbot av Nydala!  

 

Databasen F-Topo (F var tidigare länsbeteckningen för Jönköpings län) har 

sammanställts med hjälp av material från Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ortnamnsarkivet i 

Uppsala har en stor samling fotostatkopior av medeltida diplom och bland annat en 

brevbok från Nydala kloster från ca 1505.  

 

Syftet med databasen är att skapa ett register över jordbruksenheter fram till 1880-talet 

och att göra medeltida dokument från Jönköping och fram till slutet av 1500-talet mer 

lättillgängliga. Eftersom Jönköpings län är ett modernt begrepp som inte direkt relaterar 

till medeltida indelningar har även angränsande områden tagits med i databasen.  
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F-Topo består av flera register; ett över ortnamnslokaler (9242 poster), ett över äldre 

belägg (42 346 poster), ett över personer och institutioner som till exempel kloster 

(8128 poster) och ett över referenser (4 740 poster). Det som är mest intressant från min 

synpunkt sett är registret över referenser som innehåller dokumenttexten på nusvenska 

samt en avskrift av originaltexten, var texten kommer ifrån och så vidare. Det går att 

söka på ord som Nydala, kloster eller kvarn och posterna kan filtreras kronologiskt och 

på en mängd andra sätt. Informationen kan dessutom sättas in i en kontext eftersom det 

finns en översättning av dokumenttexten till nusvenska.  

 

Eftersom min utgångspunkt är att klostren måste ses som större institutioner som 

sysselsatte en mängd människor inom olika verksamhetsområden inkluderas olika 

exempel som illustrerar detta, i första hand från Skandinavien när detta är möjligt, 

annars med exempel från kontinenten.  

 

Tidigare forskning 
 

Trädgårdar och odling kan studeras från en mängd infallsvinklar, som konsthistoria, 

agrarhistoria, kulturgeografi, arkeobotanik och arkeologi för att nämna några. Klostren 

ansågs tidigare som mycket viktiga aktörer när det gällde växtintroduktioner och 

införandet av nya odlingstekniker medan järnåldern och vikingatiden behandlades lite 

styvmoderligt; som Jens Heimdahl uttrycker det ”den barbariske nordbon mötte den 

milde munken (aldrig nunnan) med någon ört i näven”. Denna syn framförs i två av de 

viktigaste äldre verken om nordisk trädgårdshistoria, Svensk trädgårdshistoria intill le 

Nôtre-stilens genombrott (1931) av konsthistorikern Sten Karling och Kulturhistoriskt 

lexikon för nordisk medeltid (1961) av arkeobotanikern Hakon Hjelmqvist.
3
 Problemet 

är att det egentligen inte finns några verkliga bevis för att munkarna haft en sådan 

framträdande roll som växt- och teknikintroduktörer i Sverige.
4
  

 

Synen har därför förändrats på senare tid, till exempel genom trädgårdshistorikern Kjell 

Lundquists studier. Lundquist anser att det förekommit trädgårdsodling även i 

förhistorisk tid och har visat att många växter som tidigare ansågs komma med 

                                                             
3
  Heimdahl, Jens. Barbariska trädgårdsmästare: nya perspektiv på hortikulturen i Sverige fram till 1200-

talets slut, Fornvännen, 2010, s. 266. 

4
 Tollin, Claes. Klostren och trädgårdarna, Människan och floran. Etnobiologi i Sverige, del 2, red. 

Håkan Tunón, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005, s. 304. 
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munkarna redan fanns här och vice versa. Ett praktexempel är krolliljan (Lilium 

martagon L.) som gärna associeras med klostren. Liljan skulle symbolisera Jungfru 

Maria och den finns i rikliga bestånd vid Vadstena, men introducerades förmodligen 

inte förrän i början av 1600-talet.
5
     

 

Den relativt nya arkeobotaniken har också förändrat dateringen för introduktionen av 

olika växter. Den har visat att flera växter funnits tidigare i Sverige än man trodde. 

Några exempel är pestskråp (Petasites hybridus) som ansågs komma på 1600-talet, men 

som visat sig vara från 1300-talet, dill (Anethum graveolens) som ansågs komma med 

munkarna på 1200-talet, men finns belagd redan på 200-talet och humle (Humulus 

lupulus) som också skulle ha kommit med munkarna men finns belagd från 600-talet.
6
 

 

En del forskare betonar städernas roll för växtintroduktioner och trädgårdskonstens 

utveckling i stället för klostren, t.ex. Claes Tollin som menar att det var i städerna som 

den största utvecklingen skedde. I städerna måste odlingarna hägnas in för att inte 

djuren skulle störa, djuren gav stora mängder gödsel och det fanns gott om arbetskraft 

för att sköta odlingarna, kanske i främsta hand kvinnorna i hemmen, medan åkerbruket 

på landsbygden krävde allas uppmärksamhet. Men även odlingarna i städerna hade 

fortfarande främst praktisk betydelse, inte en estisk.
7
  

 

Enligt Heimdahl finns det flera faktorer som gör att medeltiden har ansetts som en 

innovationsperiod inom trädgårdsodlingen, bland annat för att agrarhistorien fokuserar 

på växter som odlas för lagring och att det finns mer arkeobotaniskt material från 

medeltiden än den förhistoriska tiden eftersom ”de urbana miljöerna erbjuder 

förbättrade bevaringsförhållanden”, dvs. syrefattiga och vattendränkta miljöer.
8
 Det är 

väl även så att städer grävts ut mer, det måste vara svårt att bara på måfå göra 

utgrävningar och analyser på landsbygden, ungefär som att leta efter en nål i en höstack.  

                                                             
5
 Lundquist, Kjell. Medeltida klosterträdgårdsväxter i Skandinavien, Medeltida trädgårdsväxter. Att spåra 

det förflutna, red. Haas, Jonas & Romanus Haas, Hanne, Jönköping: Jönköpings läns museum, 2006, s. 

29.  

Lundquist, Kjell. Lilium Martagon L. Krolliljans introduktion och tidiga historia i Sverige intill år 1795 - 

i en europeisk liljekontext, Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, 2005, s. 434.  

6
 Sigurdson, Julia & Zachrisson, Sune. Aplagårdar och klosterliljor, Skellefteå: Artos och Norma 

bokförlag, 2012, s. 30. 

7
 Tollin, Claes. Medeltida grönsaksodling, Människan och floran. Etnobiologi i Sverige, del 2, red. Håkan 

Tunón, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2005, 308f. 

8
 Heimdahl, J. 2010, 268. 
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En annan metod att försöka ta reda på vad som odlades under medeltiden är att studera 

skriftligt material, något som Inger Larsson gjort i sin bok Millefolium, rölika, näsegräs. 

Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. Växtnamn kan t.ex. förekomma i 

juridiska och ekonomiska texter som lagar, diplom och brev, texter som baseras på 

utländska förlagor och rena översättningsverk som läkeböcker.
9
 Det finns givetvis olika 

problem med texterna. Huvudsyftet med lagar och ekonomiska dokument är inte att 

beskriva och redogöra för växterna, växterna nämns enbart i de fall de har ekonomisk 

betydelse eller liknande. Verk som baseras på utländska förlagor och översättningsverk 

säger egentligen inte något om att en växt har odlats i Sverige, om det till exempel 

gäller en läkeväxt kan den lika gärna ha importerats i torkad form.  

 

Bakgrund till cisterciensorden och medeltidens odlande 
 

Cisterciensernas tradition om att tämja naturen går tillbaka på deras grundarberättelse 

som beskriver hur en grupp munkar från klostret Molesme tillsammans med sin abbot, 

Robert, lämnar sitt kloster och grundar ett nytt på en ödslig och hemsk plats – in loco 

horroris et vaste solitudinis. Platsen kommer senare att bli känd som Citeaux och året är 

1098.
10

 Uppbrottet från Molesme var en reaktion mot att klosterväsendet avvikit för 

mycket från Sankt Benedikts ursprungliga klosterregel och gruppen ville leva ett 

enklare liv med större fokus på principen Ora et labora – att bedja och arbeta.  

 

Cisterciensklostren var i högre grad än många andra ordnar självförsörjande och avsade 

sig vissa ekonomiska privilegier som andra kloster hade. Tanken var att munkens dag 

åter skulle baseras på Benedikts regler där även manuellt arbete hade sin plats och 

munkens schema var indelat i bönestunder som omväxlade med perioder för arbete och 

studier. Trots det upptogs en stor del av dagen av det andliga och det bestämdes redan 

tidigt att orden skulle ta emot lekbröder (conversi) och använda hyrd arbetskraft.
11

  

 

Tidiga ordensregler säger att klostren ska byggas på avstånd från annan bebyggelse, inte 

i städer, byar eller liknande, men det följdes inte alltid, speciellt inte när 

                                                             
9
 Larsson, Inger. Millefolium, rölika, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition, 

Stockholm: Kungliga skogs- och lanbruksakademien, 2010, s. 30.  

10
 Burton J & Kerr J. 2011, s. 15. 

11
 Burton, J & Kerr, J, 2011, s. 151 och Williams D, 1998, s. 288. 
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cisterciensorden övertog kloster som grundats av andra ordnar. Klostren låg snarare på 

avskilda än ödsliga platser och de var ofta relativt bekvämt placerade i närheten av 

färdleder.
12

 Idén om avlägsna och ödsliga platser blir dock ett led i cisterciensernas 

självförståelse och självbild även om den var en sanning med modifikationer.  

 

Ordens stora expansionstid associeras med Sankt Bernhard som 1112 ansöker om 

inträde i orden. 1115 grundar Bernhard det nya klostret Clairvaux där han är abbot till 

sin död 1153.
13

 Bernhard var en flitig skribent, förmodligen mycket karismatisk och 

mycket engagerad i flera samtidsfrågor som korstågen och påveschismen i början på 

1130-talet.
14

 Vid hans död 1153 fanns det cirka 300 cistercienskloster, varav 159 utgått 

från Clairvaux och 1170 fanns det cirka 670 cistercienskloster.
15

  

 

Det var standardpraxis att ett nytt kloster grundades av en grupp på tolv munkar och en 

abbot vilket skulle symbolisera Jesus och de tolv apostlarna.
16

 Sankt Bernhard var mån 

om att sprida cisterciensorden i alla väderstreck och han var drivkraften bakom att två 

grupper, dvs. 26 personer, gav sig av till Skandinavien. De utsända munkarna kom till 

Sverige 1143 och grundade de två klostren Alvastra och Nydala.
17

  

 

Munkarna tycks inte ha varit alltför positiva till sin resa till det karga och barbariska 

Norden. Sankt Bernhard fick lova en av munkarna, Gerard som sedermera blev abbot av 

Alvastra, att han skulle få komma hem till Clairvaux och dö.
18

 Enligt de cisterciensiska 

texterna verkar det som om det i början var svårt att få inhemska rekryter, så många av 

de första munkarna kom förmodligen från Tyskland och England.
19

 Att det var vissa 

spänningar mellan de nygrundade klostren och den vanliga befolkningen kan man ana i 

uppgifterna i F-Topo eftersom ärkebiskop Absalon i Lund i slutet av 1170-talet utfärdar 

                                                             
12

 Burton, J & Kerr, J, 2011, s. 56. 

13
 Lawrence, C. H. Medieval Monasticism, Harlow: Pearson Education Ltd, 2001, s. 173f. 

14
 Lejon, Kjell O. Askeby kloster – om klostertid och klosterliv. Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 

2008, s. 41. 

15
 Ibid. s. 41 och Nilsson, Bertil. Sveriges kyrkohistoria. Missionstid och tidig medeltid. Stockholm: 

Verbum Förlag AB, 1998, s. 120. 

16
 Lejon, Kjell O. Askeby kloster - om klostertid och klosterliv. Artos och Norma bokförlag, Skellefteå, 

2008, s. 38. 
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 France, James. The Cistercians in Scandinavia. Michigan: Cistercian Publications Inc, 1992, s. 3. 
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en varning till invånarna i Njudung, Värend och Finnveden att de riskerar bannlysning 

om de inte respekterar Nydala klosters tillhörigheter. 

 

Bernhards intresse för Skandinavien kan hänga ihop med hans vänskap med biskop 

Eskil av Lund. Norden hade nyligen blivit fritt från Hamburg-Bremen-stiftet och 

eventuellt ansåg biskop Eskil att grundandet av en klosterorden skulle visa den nya 

kyrkoprovinsens självständighet och samtidigt inlemma den i den västeuropeiska 

kristenheten.
20

 

 

Alvastra anlades vid Vättern på mark som donerats av kung Sverker och hans drottning 

Ulfhild. Få av de svenska cisterciensklostren kan sägas uppfylla kraven på att vara ett 

loco horroris et vaste solitudinis. Trakterna kring Alvastra och Varnhem har varit 

bebodda sedan stenåldern och Gudhem sedan järnåldern.
21

 Det var egentligen bara 

Nydala som låg på mer cisterciensisk mark, i ett gränsland mellan bebyggt och 

obebyggt vid sjön Rusken.
22

  

 

France observerar att namnen på orter som associeras med skandinaviska 

cistercienskloster ofta slutar med efterleden -rud, -ryd eller -rod (beroende på land), 

vilket betyder ett område där skogen röjts bort, detsamma gäller efterleden -sart i 

Frankrike och -rode i Nederländerna.
23

 Mot slutet av medeltiden fanns det 13 

cisterciensiska munk- och nunnekloster i Sverige (om Skokloster räknas som en 

fortsättning av Byarum).
24

 En förteckning över munkklostren finns i bilagan. 

 
Cisterciensordens organisation  
 

Enhetlighet var en grundtanke inom orden, detta för att motverka skilda seder och 

eventuella avvikelser från det asketiska idealet och av den anledningen skapas tillägg till 

                                                             
20

 Ibid. s. 32ff och Nilsson, B. 1998, s. 124. 

21
 France, J. 1992, s. 29. Vretemark, Maria. Varnhem före klostrets tid. Varnhems kloster före Birger Jarl. 

Om klostrets rottrådar i tiden, red. Hagberg, Markus. Värnamo: Skara stiftshistoriska sällskap, 2011, s. 

53. Vretemark, Maria. Gudhem före klostret, Gudhems kloster, red. Hagberg, Markus. Värnamo: Skara 

stiftshistoriska sällskap, 2009, s. 11.   

22
 Tollin, Claes. Det samhälleliga ramverket under Nydala klosters tid, Från tro till vetande? 

Trädgårdsarkeologi vid Nydala kloster, red. Haas, Jonas & Romanus, Hanne, Jönköping: Jönköpings läns 

museum, 2004, s. 22.  

23
 France, J. 1992, s. 11. Williams, J. 1998, s. 318.   

24
  Lejon, K. O. 2008. s. 46. 
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Sankt Benedikts regel. Reglerna täckte byggnadernas, möblernas och klädernas 

utformning, hur munkarnas tid skulle fördelas och vad munkarna fick äta och när.  

 

Moderklostret för alla var Citeaux. Munkar från Citeaux grundade i sin tur La Ferté, 

Pontigny, Clairvaux och Morimond som i sin tur grundade fler kloster som blir 

dotterkloster. Abboten i moderklostret hade ansvar för att se till att klosterreglerna 

efterföljdes i sina dotterkloster. Alvastra och Nydala räknas som döttrar till Clairvaux. 

Nydala grundade bara ett dotterkloster, Gutnalia på Gotland, medan Julita, Varnhem 

och Gudsberga anses som döttrar till Alvastra. Det kan verka ovidkommande, men 

cistercienserna höll noga reda på släktlinjerna eftersom de var ett sätt att upprätthålla 

disciplinen.  

 

Förutom att abbotarna skulle besöka sina dotterkloster skulle de närvara vid 

generalkapitlet i Citeaux en gång om året. När orden växer blir det allt mer ogörligt, 

speciellt för abbotar från kloster långt borta. Resan var lång och farofylld och orden 

hade växt så stor att det började bli platsbrist på Citeaux. Men resan kan ha varit ett 

trevligt avbrott, det finns uppgifter om att abbot Gerard från Alvastra och Henri, 

abboten i Varnhem, hälsade på i Clairvaux på vägen till eller från Citeaux 1155.
25

  

 

Sverige och Norge får 1207 dispens och behöver bara närvara vart femte år vid 

generalkapitlet och visitationer av dotterkloster kan utföras vart tredje år.
26

 Trots det 

tycks deltagandet inte ha varit 100 %, abboten från Nydala får flera gånger reprimander 

för att han uteblivit. Å andra sidan nämns inte Alvastra vilket enligt France kan tyda på 

att abboten från Alvastra var en mer regelbunden deltagare och både abboten i Alvastra 

och abboten i Varnhem agerade vid ett flertal tillfällen budbärare som skulle 

vidarebefordra nyheter från generalkapitlet till de övriga klostren i sin närhet.
27

   

 

Det finns inga noteringar om att abbotarna från Clairvaux eller Citeaux besökte sina 

skandinaviska dotterkloster, men det finns uppgifter från Danmark om att vanliga 

munkar utförde visitationer i abbotens ställe.
28

 Ett annat bevis för kontakter mellan 

moderklostret och döttrarna i Skandinavien är uppgifter om betalningar, ofta har man 

                                                             
25

 France, J. 1992, s. 115 & 310.  

26
 Ibid. s. 315 & 317. 

27
 Ibid. s. 313. 

28
 Ibid. s. 317f. 
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lagt ihop summor för flera kloster och flera år som förmodligen sändes med en abbot 

eller munk som fick representera flera kloster.
29

 1412 beslutar kapitlet att abbotarna från 

Danmark, Sverige och Norge kan välja en medlem av orden som varje skottår ska resa 

till Citeaux för redovisning.
30

  

 

Cisterciensernas dag organiserades i främsta hand efter böneschemat som inkluderade 

åtta bönestunder (matutin, laudes, prim, ters, sext, non, vesper, completorium). Ibland 

kunde två bönestunder kombineras om det ansågs praktiskt, till exempel på grund av 

årstiden. I boken om Askeby kloster ger Kjell O Lejon en uppskattning av hur 

munkarnas och nunnornas tid spenderades, den baseras på birgittinerordens regler men 

birgittinerna hade stora likheter med cistercienserna och den kan förmodligen anses som 

representativ. Söndagen var vilodag då inget arbete utfördes, däremot upptog 

gudstjänsten 7 timmar och nunnorna fick hela 5 timmar fritid. På vardagarna gick 6 

timmar åt till gudstjänst och 5 timmar upptogs av arbete.
31

   

 

Cistercienserna åt åtminstone i början på en enkel vegetarisk kost som skulle ge 

kroppen näring utan att locka till frosseri vilket ansågs som en synd. Det serverades ett 

mål mat på vintern och två på sommaren eftersom dagarna då var längre och arbetet 

hårdare. Vid fester och högtider serverades mer och bättre mat. Bröd var en stapelvara 

och kosten innehöll som regel mycket frukt, grönsaker, bönor och fisk men den 

varierade naturligtvis i olika regioner och i takt med årstiderna.
32

 Förutom grönsaker var 

mejeriprodukter tillåtna utom under advent och påskfastan samt vissa andra religiösa 

fastetider, totalt kunde det bli cirka 180 fastedagar på ett år.
33

  

 

Frukosten bestod av en kvarts limpa och en tredjedels liter vin i sydligare trakter eller öl 

längre norrut och åts av noviser, unga munkar och lekbröder som skulle arbeta.
34

 

Huvudmålet på vintern eller huvudmålen på sommaren kunde bestå av två gryn- och 

grönsaksbaserade varma rätter (pulmenta) som följdes av frukt eller grönsaker om 

                                                             
29

 Ibid. s. 384. 

30
 Ibid. s. 389. 

31
 Lejon, K. O. 2008. s. 95f. 

32
 Burton, J & Kerr, J. 2011, s. 110. 

33
 Lejon, K. O. 2008. s. 96. 

34
 Williams, D. 1998, s. 245. 
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tillgängligt.
35

 Vid mitten på 1300-talet börjar den vegetariska regeln luckras upp för att 

sedan tänjas ännu mer under 1400-talet. I ett beslut från 1439 anges bara måndagar, 

tisdagar och lördagar som vegetariska och fredagarna var naturligtvis fastedagar.
36

 

 

Tack vare en odaterad handskrift från Vadstena kan vi få en idé om vilka kvantiteter 

som behövdes för att föda både munkarna och nunnorna under ett år.
37

 Att försöka 

omvandla de gamla måttenheterna är svårt eftersom de kunde variera beroende på 

varuslag, ort och tidpunkt. En Nordiska museets webbplats motsvarades en läst ofta av 

12 eller 24 tunnor, men det kunde vara både mer eller mindre och ett skeppund var 

ungefär 170 kg. Hur som helst rör det sig om stora mängder, speciellt om man betänker 

att detta bara är en del av de varor som måste köpas in och inte inkluderar det som 

klostret själv producerade.
38

 

 

 

10 läster råg 3 läster torsk 2 läster och 2 tunnor salt 

2 läster vete 7000 spitefisk (typ av 

torkad fisk) 

10 pund peppar 

24 läster malt 1 1/2 läst skånesill 1 pund saffran 

14 skeppund humle 200 spiken (saltad) lax 20 tunnor smör 

4 läster korn 1/2 läst saltad ål 100 pund ost 

120 nötkreatur 7 skeppund torkade 

finska gäddor 

2 tunnor senap 

300 får 1/2 läst saltad 

norrbottenlax 

2 tunnor honung 

9 skeppund fläsk   

 

                                                             
35

 Burton, J & Kerr, J. 2011, s. 110f. 

36
 Lejon, K. O. 2008. s. 101. 

37
 Sigurdson, J & Zachrisson, S. 2012, s. 118. 

38
 http://ostindiska.nordiskamuseet.se/system/ordlista.html 
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Eftersom munkarna endast undantagsvis fick äta kött och fastedagarna var många så var 

fisk ett viktigt inslag i kosten. Fiskerättigheter nämns ett flertal gånger i F-Topo och 

ansågs så viktiga att klostret tog strid (juridisk sådan) med personer som utnyttjade 

deras fiskevatten utan tillstånd. Det var även vanligt att munkarna höll fisk i dammar, på 

Askeby kloster fanns det till exempel 5 stycken fiskdammar.
39

 

 
Klosteranläggningen 
 

Jan O M Karlsson beskriver cisterciensklostren som en ny typ av bebyggelse för 

Sverige som han kallar för klosterstad – ”inte en landsby, ingen herremansgård, inte 

heller en handelsstad. Det är i stället en självförsörjande jordbruksenhet som innehåller 

många byggnader av olika slag och funktioner”.
40

 Enligt cisterciensernas regler skulle 

det finnas några enkla, grundläggande byggnader på plats när munkarna anlände, men 

därefter byggde munkarna och lekbröderna ofta själva upp resten av klostret.
41

 De följde 

i många fall en likartad plan, även om anläggningen anpassades efter de geografiska 

förutsättningarna på platsen. Klosteranläggningarna nere på kontinenten var ofta mycket 

stora, i Sverige var de förvisso mindre, men både Alvastra och Nydala var betydande 

enheter.  

 

En typisk cisterciensisk klosteranläggning bestod av klostergården som var den centrala 

delen av anläggningen och som var avsedd att släppa in ljus.
42

 Runt klostergården löpte 

korsgången som gjorde att det gick att ta sig till de övriga delarna av klostret. 

Klostergården var en mötesplats för munkarna. I den östra längan fanns munkarnas 

sovsalar, sakristia, kapitelsal och samtalsrum. I den södra längan fanns ett rum där 

munkarna kunde värma sig, matsal och kök. Lekbröderna bodde i den västra längan och 

där fanns även förrådsrum. Norr om klosteranläggningen fanns en kyrka med skilda 

delar för munkar och lekbröder.
43

 Den centrala klosterdelen var avskild för besökare, 

men utanför den fanns ofta flera mindre byggnader som smedja, kvarn, bryggeri, bageri 

                                                             
39

 Lejon, K. O. 2008. s. 100ff. 

40
 Karlsson, Jan O M, Den cisterciensiska klosteranläggningen i Sverige och Europa. Sten, jord och 

klosterliv. Cistercienserna i Europa och Sverige, red. Haas, Jonas & Romanus, Hanne, Jönköping: 

Jönköpings läns museum, 2005, s. 8.  

41
 Burton, J & Kerr, J. 2011, s. 64. 

42
 Karlsson, J O M. 2005, s. 8. 

43
 Regner, Elisabeth. Religiöst liv och materiell kultur: om Alvastra från 1143 till 1527. Medeltida 

paradis. Cisterciensernas värld på jorden, red. Haas, Jonas & Romanus, Hanne, Jönköping: Jönköpings 

läns museum, 2006, s. 33. 
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och sjukstuga. Bland verkstäderna har till exempel en smältugn för järn grävts fram i 

Alvastra.
44

 Klosterplanen från St Gallen visar ett antal sådana ekonomibyggnader och 

verkstäder, se bilagan. Det hela omgavs av en mur.  

 

En god vattentillgång var nödvändig för kvarnar, verkstäder och bevattning och 

cistercienserna valde ofta platsen för klosteranläggningen med omsorg. Munkarna 

kunde sedan utnyttja sina tekniska kunskaper för att anpassa området. Vid de danska 

klostren Øm och Sorø drog munkarna kanaler mellan närliggande vattendrag för att få 

tillgång till rinnande vatten inom det centrala området.
45

 

 

Cistercienserna var skickliga ingenjörer och ledningssystem för vatten har hittats på 

flera håll, bland annat i Varnhem och Alvastra.
46

 Friskt vatten kom i Varnhem från en 

källa som leddes genom blyrör till köket och lekbrödernas bostadshus. En avloppskanal 

konstruerad av sten gick från kvarndammen och under abbotens hus samt munkarnas 

och lekbrödernas toaletter.
47

  

 

 

En del kloster var utrustade med dåtidens motsvarighet till centralvärme. Systemet 

bestod av en eller flera ugnar placerade under golvet eller i ett särskilt rum och värmen 

från ugnarna leddes genom kanaler i byggnaden till olika rum.
48

 Fördelen med 

konstruktionen var att värmen kunde lagras med hjälp av stenar och ugnen behövde inte 

eldas kontinuerligt, efter en eldning kunde stenarna hålla värmen i flera dagar.
49

 

Cistercienserna använde den här metoden och rester av sådana anläggningar har hittats i 

Alvastra, Gudhem, Solberga och Varnhem.
50

  

 
Munkar, lekbröder och grangier   
 

                                                             
44

 Williams, D. 1998, s. 374. 

45
 Ibid. s. 14 

46
 Ibid. s. 181. 

47
 France, J. 1992, s. 17  

48
 Anderson, Iwar. Varmluftsugnar i Vadstena kloster, Fornvännen, 1961, s. 110. 

49
 Johansson, Nils. Eldens arkitektur. En studie av de medeltida varmluftsugnarna och deras betydelse, 

Uppsala universitet – Institutionen för arkeologi och antik historia, s. 15 & 25.  

50
 Anderson, I. 1961, s. 128. 
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Antalet munkar i de skandinaviska anläggningarna har beräknats till mellan 44 och 79.
51

 

Antalet lekbröder var stort fram till den senare delen av 1200-talet. Stora kloster på 

kontinenten kunde ha flera hundra lekbröder (till exempel 240 lekbröder i Rievaulx, 

England och 350 i Les Dunes, Flandern runt 1300). För Skandinaviens del kan man 

räkna med 2 eller 3 lekbröder för varje munk.
52

  

 

Antalet lekbröder börjar sjunka i början på 1300-talet i och med att cisterciensorden inte 

behövde betala pålagor för någon mark, oavsett hur den brukades, vilket gjorde det 

enklare och mer ekonomiskt att arrendera ut mark.
53

 Det finns belägg för lekbröder i 

Alvastra och Julita fram till mitten av 1300-talet och via F-Topo känner vi till namnen 

på några som fanns på Nydala, till exempel Ernaldus, Gunbertus och Hagbardus (1100-

talet).
54

  

 

Beslutet om att acceptera lekbröder togs förmodligen inom tjugo år från det att orden 

grundades. Lekbröderna tog klosterlöften precis som munkarna även om de inte var lika 

stränga, och de skulle i främsta hand utföra det fysiska arbetet. Lekbröderna hade också 

större frihet i sina kontakter med yttervärlden. Munkarna och lekbröderna bodde i skilda 

delar av klostret och hade skilda kläder. Lekbröderna rekryterades för det mesta bland 

den lokala befolkningen, men det kunde även vara personer vars egendom förvärvats av 

klostret.
55

  

 

I början av 1200-talet hade Nydala 8 grangier. Grangierna var större jordbruksenheter 

där lekbröderna bodde och arbetade tillsammans med inhyrd arbetskraft.
56

 På de minsta 

grangierna fanns bara bostadshus för lekbröderna, förrådsbyggnader och uthus som 

behövdes för arbetet, medan de större enheterna kunde ha diverse andra byggnader som 

kapell, matsal, värmestuga och härbärge, ungefär som ett mindre kloster
57

. Det var inte 
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ovanligt att hela byar ingick, Nydala kloster ägde till exempel flera byar och andelar av 

byar enligt uppgifterna i F-Topo.
58

  

 

Grangierna skulle i teorin inte ligga mer än en dags vandring från moderklostret, vilket 

har uppskattats till mellan 15 och 30 km. Detta för att lekbröderna skulle ha möjlighet 

att ta sig tillbaka till moderklostret på söndagar och andra religiösa högtider.
59

 Som så 

mycket annat fungerade det inte alltid så i praktiken, speciellt inte i glesbefolkade 

bygder med stora avstånd som till exempel Sverige. När det gällde donationer gick det 

inte att välja var marken skulle ligga, låg området för långt bort kunde klostret försöka 

byta marken till något som låg bättre till. Det kunde även vara så att ett kloster behöll ett 

visst område som låg långt bort för att det hade en åtråvärd naturtillgång, till exempel 

fisk, salt eller byggnadsmaterial, eller hade ett lämpligt läge.
60

 

 
Sjukvård, gästfrihet och välgörenhet 

 
I klostret fanns en sjukstuga för bröder som var sjuka eller för gamla för att klara det 

vanliga klosterlivet. Större kloster kunde ha en sjukstuga för munkarna och en för 

lekbröderna, det fanns till exempel på Sorø. I Øm kloster hade munkarna tillgång till 

minst ett vetenskapligt verk, Speculum Naturale Vincentii, som inkluderar information 

om den medicinska användningen av växter och djur.
61

 Biblioteket på Sorø hade flera 

medicinska verk och en av klostrets munkar har kopierat ett verk som till en viss del 

behandlar olika växters medicinska egenskaper.
62

 

 

Vid utgrävningar vid Øm hittades många gravar som på grund av begravningssättet 

samt det faktum att många av dem var kvinnor och barn antyder att munkarna i Øm 

använde sina medicinska kunskaper för att hjälpa traktens befolkning. Både i Øm och 

Varnhem har man funnit kirurgiska instrument.
63

 Vid dessa två kloster tycks alltså 

sjukvård ha varit ett viktigt område.  
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Baserat på Matteus 25:35 skulle alla gäster behandlas som Jesus själv enligt Benedikts 

regel. I praktiken innebar det att gäster behandlades efter sin rang, men trots det betydde 

det stora utgifter för klostret. 1270 konsumerade till exempel gästerna vid Beaulieu 12 

500 limpor vanligt bröd, 7 500 limpor klosterbröd (bättre bröd, förmodligen vete), 39 

000 liter fint öl, 27 000 liter blandat öl, 900 000 sillar, 1 600 makrillar och 850 

kummel!
64

  

 

Enligt ordensreglerna skulle klostren hjälpa de fattiga. Mat, dryck och kläder delades ut 

utanför klostermurarna och på grangierna. Pontigny delade ut minst 100 limpor varje 

dag, medan Villers delade ut 300. I Beaulieu delades bröd ut på måndagar, onsdagar och 

fredagar. I gengäld skulle fattiga som var vid god hälsa hjälpa till med skörden vid vissa 

kloster.
65

  

 

Några uppgifter som ger en uppfattning om munkarnas välgörenhetsarbete är 

sädesförbrukningen vid vissa kloster. Till bageriet i Savigny levererades 1230 till 

exempel 317 kg vete varje vecka från mitten av september till påsk, vilket ökade till 381 

kg under sommaren och det inkluderar inte säd av sämre kvalitet, det var nämligen 

vanligt att ärtor, bönor och vicker blandades i mjölet. Brygghuset i Savigny tilldelades 

305 kg havre och korn varannan vecka.
66

 Det måste ha gått åt stora mängder bröd och 

öl... 

 

Klostren kunde ta hand om äldre eller sjuka, så kallade familiares, vilket fungerade som 

så att personen/personerna gjorde en större donation till klostret, förmodligen av sin 

gård, och i gengäld skulle klostret tillhandahålla husrum och mat. Hur pass vanligt detta 

var i Sverige är svårt att säga. Några sådana uppgifter finns i F-Topo, ett dokument från 

Vadstena och två från Nydala.
67

 Kjell O Lejon nämner två andra fall som gäller Vreta 
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kloster.
68

 Brian McGuire tror dock att det var ett utbrett fenomen även i Skandinavien, 

åtminstone på senare delen av medeltiden under 1300-talet och 1400-talet.
69

  

 

Trots att munkarna skulle leva avskilda från samhället tycks kontakterna med 

omvärlden ha varit ganska omfattande. Antalet donationer och testamenten till klostren i 

F-Topo tyder enligt Jan Agertz på en positiv och livlig kontakt med omvärlden och det 

finns rättsfall och brev som visar på kontakter mellan de olika klostren i Sverige och på 

kontinenten.
70

 Vid Nydala kloster finns ett så kallat portkapell bevarat vilket innebär att 

den lokala befolkningen också kunde ta del av de religiösa ceremonierna trots att de inte 

hade tillträde till klosterkyrkan.
71

  

 

Utgrävningar i Alvastra ger också en intressant inblick i klostrets kontakter med 

omvärlden i form av mynt. Man har hittat norska mynt samt en stor del tyska, baltiska, 

danska och engelska mynt. Eftersom det finns belägg för att abboten i Alvastra faktiskt 

reste till Citeaux för generalkapitlet vid ett flertal tillfällen är det dock förvånande att det 

bara finns ett franskt mynt från tidigt 1350-tal, eller som Elisabeth Regner uttrycker 

saken, ˮdet internationella inslaget i myntmaterialet från Alvastra uppvisar alltså en 

annan bild av klostrets kontakter än det skrifthistoriska materialetˮ.
72

 

 

För sin handel kunde klostren ha fastigheter i handelsstäder, Gutnalia på Gotland hade 

till exempel ett lager i Tallinn, Esrum hade en fastighet i Köpenhamn och Lyse hade en 

i Bergen.
73

 Nydala hade en gård i närheten av Kalmar, kanske för att få tillgång till fisk, 

och Askeby hade fiskeriverksamhet i Norrköping.
74
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Om medeltida trädgårdar  
 

Vi vet ganska lite om hur de medeltida trädgårdarna i Sverige såg ut. Att personer i den 

sociala eliten hade trädgårdar och parker som enbart var till för förströelse verkar dock 

ganska troligt. Aristokratiska trädgårdar återges i illuminerade manuskript och tavlor på 

kontinenten och beskrivs i skriftligt material. Skandinavien var inte den isolerade 

avkrok som det kanske kan tyckas och det vore underligt om inte idéer, växter och 

tekniker kommit med hemresande och utländska besökare.  

 

Det medeltida ordet garder eller gardher betyder inhägnat område. Inhägnaden var ett 

sätt att hålla vilda och tama djur borta samt markera ägandegränser. I medeltidslagarna 

nämns humblagardher, trägardher, yrtgardher och kalgardher (1300-talet), men andra 

sammansättningar finns som rosengardher, rovogardher, lustagardher osv. Tragardher 

betyder just det, en gård med träd, i vanliga fall frukt- och/eller nötträd.
75

 Ordet trädgård 

som vi använder det skulle inte verka vidare logiskt för en medeltida person.  

 

Ordet yrt betecknar ofta medicinalväxter, medan kål användes om alla växter med ätliga 

gröna blad, inte nödvändigtvis bara arter i brassica-släktet.
76

 Över huvud taget är orden 

och definitionerna problematiska. Många växter hade samma namn på folkspråket 

eftersom de fick namn efter sin funktion, flera växter som ansågs bra för lungorna 

kunde med andra ord kallas för lungört. Linné var flera sekel i framtiden och det fanns 

ingen egentlig systematik och inga internationellt accepterade namn. I många fall gick 

orden tillbaka på klassiska texter, men ett problem med dessa var att det inte alltid fanns 

identifierande bilder och även när sådana fanns blev de avbildade växterna allt mer 

olika den egentliga växten allt eftersom böckerna kopierades.  

 

Om klosterträdgårdar  
 

Klosterplanen från St Gallen i Schweiz kommer ofta på tal i samband med medeltida 

klosterträdgårdar. Den är en idealplan över en klosteranläggning från ca 820 som ritats 

på fem pergamentsidor som sedan sytts ihop.
77
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St Gallen var ett benediktinerkloster, men det är troligt att cistercienserna följde ungefär 

samma plan i dess huvuddrag.
78

 En kopia av planen samt en lista över de växter som 

omnämns finns i bilagan. Alla växter som anges i St Gallen-planen nämns även i 

svenska källor, men vissa kan inte ha odlats, till exempel fikon och lager, eftersom det 

är för kallt.
79

  

 

Följande former av klosterträdgårdar nämns i de medeltida källorna:  

 

Klostergården omgiven av korsgången i mitten av den centrala klosterdelen som 

användes för möten, kontemplation, läsning och mer praktiska göromål som rakning. 

Oftast var det en gräsmatta indelad i fyra kvarter med en brunn, fontän eller ett träd i 

mitten. Eventuellt kunde små vilda blommor växa där eftersom gräset bara slogs några 

gånger om året.
80

 

Kålgården där grönsaker, då förmodligen sådana med ätliga gröna blad, och eventuellt 

vissa lokala kryddörter odlades.  

Fruktträdgården där fruktträd odlades. Fruktträden måste ha varit viktiga för 

munkarna eftersom både äpplen och päron kunde användas för att göra dricka. 

Cistercienserna är även nära förknippade med flera fruktträd, se nedan.  

Örtagården där medicinalväxter odlades för sjukstugans behov.  

 

Klosterplanen från St Gallen visar en örtagård, köksträdgård (kålgård) och klostergård,  

fruktträdgården har slagits samman med munkarnas begravningsplats. I de fall då 

abboten hade ett eget hus kunde det finnas en trädgård av någon form i samband med 

den. Hos cistercienserna skulle abboten sova tillsammans med de övriga munkarna, men 

den regeln luckrades upp i början på 1200-talet och det finns lämningar efter byggnader 

i både Alvastra och Varnhem som tolkats som abbotsbostäder.
81
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Rekonstruktioner  
 

Det har på flera platser både i Sverige och utomlands gjorts rekonstruktioner av 

klosterträdgårdar. Det här avsnittet presenterar två av dem samt tillvägagångssätt och 

eventuella problem som associeras med det.  

 

Enligt Hedvig Mårdh, som arbetat med flera rekonstruktioner i Sverige, är de viktigaste 

källorna vid rekonstruktionsarbetet ”arkivmaterial, arkeologiskt material och handens 

kunnande/tradition”, men källorna kan vara motstridiga vilket i så fall försvårar det hela. 

Även i fall då källorna är entydiga uppstår problem. Det kan vara svårt att få tag i exakt 

rätt material, det kunnande som krävs för att utföra ett visst arbete kanske inte finns idag 

och så vidare. I sådana fall får målet med rekonstruktionen avgöra hur pass långt man 

går när det gäller att uppnå autenticitet.   

 

En annan sak som avgör utformningen av rekonstruktionen är syftet med den; är den 

avsedd att sprida kunskap/information, locka turister, förmedla en upplevelse och så 

vidare.
82

 Målen kan ibland vara många och de går kanske inte alltid att förena med 

varandra. Andra begränsande faktorer är platsens beskaffenhet, budget och liknande 

praktiska detaljer. På historiska platser som har brukats under en längre tid gäller det 

även att bestämma vilken tidsperiod som ska återges, i sådana fall kan det finnas ett 

tidslager som dominerar och som rekonstruktionen bör koncentrera sig på.
83

 

 

Gudhems kloster 

Enligt Ingemar Fägerlind finns det bevis för att klosterträdgården i Gudhem bestod av 

ˮen köksträdgård, en örtagård med humle och fruktträdgård ... mot öster och söderˮ. 

Den rekonstruerade trädgården består av fyra upphöjda bäddar med gångar i form av ett 

kors med ett fågelbad i mitten. Trädgården kantas av ett vindskydd bestående av lokalt 

påträffade rosor. I två av de upphöjda bäddarna planterades vita och röda lokala rosor 

med lavendel som kantväxt. För de övriga två fälten studerade man vilka reliktväxter 

som fanns i området och planterade akleja (Aquilegia vulgaris), skelört (Chelidonium 
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majus), viol (Viola odorata), kungsljus (Verbascum thapsus), äkta johannesört 

(Hypericum perforatum) och fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum).  

 

För örtagården studerades även en rekonstruktion vid Vitskøls kloster i Danmark. I 

mitten av de två örtabäddarna planterades gudhemsrosor samt madonnalilja (Lilium 

candidum) och snöklocka (Leucojum vernum). Efter planteringsarbetet uppträdde flera 

växter spontant, t.ex. opievallmo (Papaver somniferum) och muskatellsalvia (Salvia 

sclarea) samt olika typer av mållor.
84

 Detta är en i mitt tycke romantiskt inspirerad 

klosterträdgård med korset, rosor och liljor som symboliserar Jungfru Maria och 

fågelbadet som med sitt vatten symboliserar dopet och Jesus. 

 

Nydala  

Projektet Nydala klosterträdgård startade 2002. En arkeologisk undersökning med sju 

schakt genomfördes 2003 och den följdes av en georadarundersökning, 

växtmakrofossilanalyser och pollenanalyser.
85

 Vid den tidpunkten hade det aldrig 

tidigare gjorts en trädgårdsarkeologisk undersökning om klosterträdgårdar eller 

medeltida trädgårdar i Sverige.
86

 Målsättningen med undersökningen var att söka efter 

spår av klosterträdgården och eventuellt hitta en vatten-/avloppskanal.
87

  

 

Växtmakrofossilanalysen hittade spår efter mållor som den gode Henriks målla 

(Chenopodium bonus-henricus) som användes både som mat och läkeväxt. Teamet 

kunde inte hitta några spår av klosterträdgården, men man fann ”indikationer på en 

möjlig kanal”.
88
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Den rekonstruerade trädgården består av fyra delar, en kryddgård, en humlegård, en 

informationsyta och ett område för tillfälliga evenemang. Kryddgården har arrangerats 

med klosterplanen från St Gallen som förebild och består av 14 upphöjda, rektangulära 

bäddar omgivna av ett flätat staket. Växtvalet baseras på arkeologiska fynd från Sverige 

och Danmark, växtlistan från St Gallen, Walafridh Strabos dikter (odlingsintresserad 

munk knuten till St Gallen på 840-talet) samt Henrik Harpesträngs skrivna verk (dansk 

läkare som levde cirka 1164-1244). Tanken är att det ska vara möjligt att byta ut växter 

allt eftersom mer information blir tillgänglig.
89

 

 

Projektet Nydala klosterträdgård är förmodligen den mest genomarbetade 

rekonstruktionen i Sverige men bristen på verkliga belägg för vad som odlades gör att 

det trots detta blir ett visst gissningsarbete. De konkreta resultaten av undersökningarna 

var relativt magert, det kanske mest intressanta är att pollenanalyserna visade att 

markanvändningen inte förändrades något större under klostrets första 100–150 år. Det 

tycks som om munkarna koncentrerat sig på byggnadsarbetet och kanske mindre 

odlingar i närheten av klostret, det är först på 1300-talet som jordbruket tycks utvecklas. 

Klosterkyrkan stod färdig 1266 och därefter röjs stora områden som används för odling 

av råg och vete samt som betesmark.
90

  

 
Cistercienserna och odlandet  
 

Cistercienserna valde platserna för klostren noga, men beroende på markernas 

beskaffenhet kunde munkarna använda sig av dränering och/eller bevattning vid 

behov.
91

 Genom ett utförligt brev skrivet av en munk på 1200-talet kan vi få en 

uppfattning om odlingarna i och kring klostret i Clairvaux: En stor fruktträdgård ligger i 

närheten av sjukstugan till fröjd för de sjuka. Där fruktträdgården slutar, tar 

köksträdgård vid. Köksträdgården är indelad i fyrkanter och små kanaler med vatten 

sörjer för bevattningen, i vattnet finns även fiskar. Vattnet från floden Aube har även 

letts genom klostrets verkstäder och försörjer kvarnen och garveriet. I utkanterna av 

området ligger flera fiskdammar och ängar omger två grangier som ligger i närheten.
92
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Det som är anmärkningsvärt i mitt tycke är hur väl munkarna har utnyttjat vattnet och 

lett det i kanaler till alla ställen där det kan behövas. Tyvärr får vi inte veta vad som 

odlades i köksträdgården och på andra ställen, men det är troligt att Clairvaux var en 

förebild för munkarna därifrån när de grundade nya kloster.  

 

Munkarna kände till att näring måste tillföras marken och använde sig av både gödsel 

och kalk. Spillning från tamdjur samlades in och hur eventuell spillning skulle fördelas 

kunde även regleras i arrendeavtal. Vid Løgum i Danmark samlade munkarna in 

musselskal som krossades och användes i trädgårdarna och vid kusten i Storbritannien 

samlade munkarna in tång. Tvåårig och treårig växtföljd praktiserades på åkrar och 

andra jordar och munkarna visste även nyttan av att låta marken ligga i träda.
93

 Det 

finns även en uppgift att klostret i Doberan 1273 hade ett slags tidigt växthus för 

odlingsexperiment.
94

  

 

Fruktträdgårdar var viktiga eftersom äpplen och päron användes för att tillverka drycker 

och äpplen var speciellt populära i länder där det inte gick att odla vindruvor. 

Cistercienserna kände till hur fruktträd ympades – ympandet av fruktträd beskrivs till 

och med i Birgittas uppenbarelser!
95

 Fruktträdgårdarna behövde inte ligga i närheten av 

klostret utan kunde vara utspridda. Vissa kloster producerade mer än de förbrukade och 

kunde sälja överskottet, till exempel Lyse i Bergen som sålde frukt i Bergen och 

exporterade till England.
96

  

 

Om cistercienserna kan tillskrivas verkliga introduktioner borde det vara på fruktträdens 

område och det finns några sådana, till exempel äpplet Reinette grise som spreds genom 

Morimond-grenen av orden, grå rennet som introducerades av cistercienserna i 

Östeuropa och Warden-päron som förmodligen kom till södra England tillsammans med 

cistercienserna – namnet kommer från klostret Warden.
97

 I Vadstena finns även ett 

                                                             
93

 Williams, D. 1998, s. 323. 

94
 Ibid. s. 209. 

95
 Lejon, K. O. 2008. s. 101 och Tollin, C. 2005, s 305.  

96
 Williams, D. 1998, s. 335. 

97
 Burton, J & Kerr, J. 2011, s. 97 och Williams, D. 1998, s. 336. 



 

28 
 

päronträd som genom DNA-analys visat sig vara en egen sort som inte finns på andra 

platser och det troliga är att munkarna och/eller nunnorna ympat fram den.
98

  

 
Information från F-Topo 
 

Materialet i F-Topo kan inte säga så mycket om vilka typer av trädgårdar som fanns 

eller vilka grödor som odlades, men det kan ge oss en uppfattning om omfattningen av 

markägandet. Eftersom databasen är inriktad på Jönköpings län är Nydala det kloster 

som är bäst representerat i materialet, även om både Alvastra och Vadstena samt 

tiggarordnarnas kloster nämns.  

 

Utan att vara någon expert på databashantering har jag gjort några enklare sökningar 

inriktade på kloster och då i synnerhet Nydala i referensdatabasen. Eftersom 

referensdatabasen innehåller en del duplikat filtrerades posterna efter dokument som är 

original och då blir antalet poster cirka 4440. Av dessa nämns ordet kloster 761 gånger 

och Nydala kloster nämns 452 gånger.  

 

Det kan till exempel vara intressant att se hur många donationer som gjordes till Nydala 

och vad som donerades. Mellan åren 1200 och 1520 finns 205 donationer till Nydala 

kloster registrerade, av dessa gäller det stora flertalet mark i någon form, det var väldigt 

få donationer i reda pengar. Enbart donationer där det framgår vad som donerats har 

inkluderats och uppgifter som är ofullständiga, till exempel Donation av NN till Nydala 

kloster, eller där det inte specificeras vad som doneras, till exempel Donation av NN av 

allt sitt gods till Nydala kloster, har uteslutits.  

 

Ett problem med uppgifterna är att det är lite svårt att veta exakt vad det är som doneras 

eller testamenteras, ofta står det Donation av NN på ortnamn, i XX socken, då uppstår 

frågan om ortnamnet är namnet på en gård eller en by. I sådana fall har en sökning på 

platsnamnet i databasen över lokalnamn gjorts och i de flesta sådana fall tycks det vara 

frågan om en by. Det kan kanske stämma eftersom det i många av dessa fall anges en 

viss andel. När det gäller andelar i byar uppstår frågan om munkarna själva brukade 

andelen eller om det kanske var troligare att byn betalade arrende i någon form. Över 

huvud taget tycks det ha varit vanligt att äga andelar i större enheter, det kan vara 

kvarnar, skogar och fisken som i följande exempel från 1400-talet: Donation av Håkan 
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räv till Nydala kloster på sydligaste gården i Rastad, Byarums sn, 1/6 av hela byn, 1/3 

av alla fiskeverk och hela den norra hägnaden i skogsmark med alla andra tillagor.  

 

I de fall en och samma person har donerat flera gårdar har de enskilda gårdarna räknats. 

När det gäller andelar i enheter har varje omnämnande räknats som 1 post, men det kan 

alltså vara en andel i en by, kvarn eller skog med mera. Med dessa begränsningar i 

åtanke blev resultatet följande:  

 

Donationer på 1200-talet: 7 byar (eller andelar i byar), 2 fiskerättigheter, 1 fors, 1 gods, 

3 kvarnar (eller andelar) 

Donationer på 1300-talet: 14 byar (eller andelar i byar), 1 fiskerättighet, 15 gods, 52 

gårdar, 1 kvarn 

Donationer på 1400-talet: 22 byar (eller andelar i byar), 3 fiskerättigheter, 12 gods, 89 

gårdar, 6 kvarnar (eller andelar) 

 

De flesta gåvor är till för själamässor och liknande. Det är intressant att notera att antalet 

donationer går upp markant under 1300-talet. En spontan reaktion är att det har att göra 

med digerdödens härjningar, men donationerna under 1400-talet är också betydande. En 

mer lämplig slutsats är förmodligen att klostret har blivit en integrerad och viktig del av 

samhället.  

 

För att se om digerdöden gjort avtryck i materialet gjordes en sökning i hela databasen 

på orden öde, ödetorp och ödegård. Orden öde, ödetorp och ödegård förekommer inte 

alls i dokumenten från 1200-talet och sparsamt i dokumenten från 1300-talet (ödetorp 1 

gång, ödegård 1 gång), men på 1400-talet förekommer de desto mer, ordet öde nämns 

13 gånger, ödetorp 48 gånger och ödegård 20 gånger. Att det är en konsekvens av 

digerdöden verkar inte vara en övertolkning.  

 

Förutom donationer får Nydala kloster mark genom testamenten (37 testamenten till 

Nydalas förmån mellan 1100–411), byten (63 bytesbrev mellan 1100–1506) och genom 

köp (32 köpe-/salubrev mellan 1254–1506). I endast ett fall är det Nydala som säljer, 

men det kanske beror på typen av dokument som bevarats. Det tycks som om det nästan 

gjordes medvetna försök att förstöra så mycket som möjligt från klostren efter 

reformationen så det är väl mest slumpen som avgjort vilka dokument vi har tillgång 

till.  
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Något som vore intressant men förmodligen är omöjligt, är att försöka ta reda på 

ungefär hur stora dessa gårdar, gods och byar varit. Även om det skulle gå att lokalisera 

platserna på äldre kartor är det inte säkert att det blir rätt eftersom gränser ändras och 

likaså platsnamn. Vissa arrendeposter skulle kanske kunna ge en uppfattning om vad en 

gård kunde ge, men eftersom arrendet specificeras i natura säger det oss inte så mycket. 

Det finns till exempel ett arrendekontrakt mellan Nisse Arvidsson och Kalmar 

nunnekloster där Nisse år 1400 får arrendera nunneklostrets gård i Markestad för en 

tunna smör, men hur mycket mark som motsvarar en tunna smör är svårt att föreställa 

sig. Inte heller är någon tidsperiod specificerad – vi får hoppas att det åtminstone var en 

tunna smör om året!  

 

En sökning på trädgård och kålgård gav 4 respektive 9 poster, men det är sena belägg 

från 1430–1502 vilket får mig att undra om trädgårdar och kålgårdar, dvs. inhägnade 

odlingsområden för specifika växter, är något nytt som börjar komma in eller om det 

mest beror på att det först under senare medeltid känns relevant att nämna dessa 

specifikt. Folk måste ha odlat både frukt och kålväxter, men det kanske inte ansågs som 

värt att direkt nämna det? Eller tyder avsaknaden på trädgårdar och kålgårdar på att de 

inte ansågs som värdefulla?  

 

Diskussion 
 

På de föregående sidorna har jag gett exempel från klostren som förhoppningsvis ger en 

antydan om deras storlek och verksamhetsområden.  

 

Enligt studier publicerade på nätet krävs 1500 m2 odlingsmark samt 100 m2 betesmark 

eller över 1800 m2 för att föda en laktovegetarian under ett år. Siffran gäller för en 

nutidsmänniska och med dagens effektiva odlingsmetoder, den inkluderar odlingsmark 

för spannmål, betesmark för djur för produktionen av mejerivaror och att vissa delar 

måste ligga i träda för att undvika växtföljdssjukdomar.
99
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Det skulle innebära att ett mycket stort område krävs för att föda ungefär 45–50 munkar 

och kanske dubbelt så många lekbröder, det kunde alltså finnas cirka 150 personer i 

klostret som skulle ha mat. Räknar man dessutom med gäster, pilgrimer, sjuka samt 

fattiga som fick hjälp av klostret blir det ännu fler personer som var mer eller mindre 

beroende av det klostret odlade. Det finns ingen möjlighet att alla grödor som krävdes 

kunde odlas inom klostermurarna.  

 

Att spannmål måste odlas utanför klostret är självklart, men även andra grödor kunde 

med fördel odlas på annat håll, speciellt de som har god lagringsförmåga. Det skulle till 

exempel kunna vara ärtor och bönor som kan torkas och huvudkål samt rotfrukter som 

tål längre tids förvaring. Det verkar logiskt att tänka sig att odlingarna inom murarna i 

främsta hand inriktade sig på saker som hade dålig lagringsförmåga, som användes i 

smärre mängder och som behövde vara lätt tillgängliga samt sådant som var mer 

sällsynt eller krävde större omvårdnad. Det verkar även logiskt att vissa plantor 

samlades in i naturen i stället för att göra sig omaket att odla dem, till exempel växter 

som är inhemska eller funnits här en längre tid som maskrosor, gråbo, groblad och 

liknande. 

 

En annan sak är tid. Munkarna var upptagna i flera timmar varje dag av sina religiösa 

plikter och det var inte bara trädgårdar som skulle skötas. Det fanns olika verkstäder och 

hantverk som skulle skötas, mat skulle lagas, bröd bakas och dricka skulle bryggas.  

 

En självklar kandidat för odling inom klosterområdet är läkeväxterna. Läkeväxter ska 

helst skördas vid speciella tidpunkter, de kan torkas och används i mindre kvantiteter. I 

synnerhet bör munkarna ha varit noga med att ta hand om de mer sällsynta växterna, 

många av dem var inte inhemska vilket betyder att de behövde mer skötsel för att klara 

ett klimat som inte var optimalt. Att säkerställa återväxten genom att ta frö, sticklingar 

och dela plantor bör ha varit ett viktigt arbete när det gäller sällsynta och värdefulla 

plantor. I sådana fall är det mycket enklare om växterna befinner sig på nära håll, annars 

kan fåglar äta fröerna, plantorna kanske självsår sig på andra platser än de avsedda och 

små sticklingar och ympade växter stryker lätt med om de inte ses efter.  

 

En annan kategori av växter är de som på medeltiden kallades för kål, dvs. alla gröna 

växter med ätbara blad. Till den kategorin hör till exempel mållor och skräppor. En 

annan tänkbar grupp är den som vi kallar kryddväxter, men de hade ofta också 
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medicinsk betydelse, så om de odlades i en kålgård eller i örtagården med läkeväxterna 

är tveksamt. Att växter bara odlades för att piffa upp maten verkar mindre troligt, enligt 

Sankt Bernhard skulle munkarna bara utnyttja sådana plantor som kunde odlas lokalt för 

smaksättning och exotiska, importerade kryddor som annars var mycket populära bland 

samhällets elit på medeltiden var inte tillåtna.  

 

Att munkarna hade odlingar enbart avsedda för fägring verkar inte troligt, enligt 

klosterreglerna fick inte överflödiga utsmyckningar förekomma, det gällde till och med 

klosterkyrkan. Inte så att munkarna skulle ha varit oemottagliga för skönhet, men hela 

tänkandet kring växter var annorlunda. Vi måste glömma vårt moderna sätt att indela 

växter i nyttoväxter och prydnadsväxter när det gäller medeltiden. Rosor och liljor 

odlades, men inte bara för att de var vackra. De kunde användas för att ta bort otrevliga 

dofter, de hade medicinska egenskaper och även en symbolisk funktion, de vita liljorna 

representerade Maria och det jungfruliga, de röda rosorna representerade Kristus och 

blodsmystik. Den läkande och väldoftande isopen kunde med fördel även användas som 

dekoration och påminde samtidigt om Kristus lidande på korset (en isopstängel 

användes för att överräcka en svamp doppad i vin till Jesus på korset, Joh. 19:29).  

 

Utemiljöer endast avsedda för nöje och fägring fanns på slott och liknande i form av 

jaktparker och lustgårdar, men passar inte in i klosterlivets filosofi. I brevet från 

munken från Clairvaux nämns inga trädgårdar enbart för fägring, men han skriver 

vackert och poetiskt om gräset som vajar, vattnet som porlar och fåglarnas sång. Att se 

och uppskatta den naturliga skönheten som gud har skapat verkar mer i linje med 

klosterandan än konstgjorda och fåfänga förströelser!  

 

Frågan om var trädgårdarna först utvecklades är på sätt och vis överflödig eftersom det i 

mycket är en definitionsfråga. Vad menar vi egentligen när vi använder ordet trädgård? 

För det första är vårt nutida ord missvisande eftersom det inte nödvändigtvis behöver 

finnas träd i trädgården. För det andra verkar det som om ordet trädgård har fått en 

förskjutning allt eftersom vi slutat att vara beroende av att odla själva. Trädgården har 

mer blivit en plats som är till för fritidsaktiviteter (något som förvisso var en bristvara 

på medeltiden) och fägring. Medeltidens människor uppfattade nog inte saken på det 

sättet eftersom de flesta växter som man brydde sig om även hade andra funktioner – att 

vissa av dem dessutom var vackra att se på var en extra bonus.  
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Å andra sidan kanske vi börjar återkomma till det medeltida tänkandet. I 

trädgårdstidningar och böcker framförs nu tanken att blanda in nyttoväxter i rabatterna, 

det är trendigt att skapa gröna rum och vi ska odla vår egen mat inomhus för att minska 

miljöpåverkan samtidigt som det bidrar till att göra inomhusmiljön bättre och är bra för 

våra stressade själar.  

 

Klostren hade goda kontakter både inom och utanför landet. Även om abbotarna inte 

åkte till Citeaux varje år och i vissa fall inte ens vart femte år, finns det material i de 

cisterciensiska arkiven som visar på frekventa kontakter med ursprungsklostren i 

Burgund, andra kloster i både England och Tyskland samt inte minst mellan Sverige 

och Danmark. Dessutom hade klostren kontakter med samhällets ledande skick och en 

majoritet av munkarna kom förmodligen från en sådan bakgrund. Det vore konstigt om 

inte idéer och tekniker spred sig genom sådana kontakter. Frön är dessutom mycket lätta 

och behändiga att transportera – något som de flesta odlingsintresserade som besökt en 

botanisk trädgård och kommer hem med några eftertraktade frön i fickan vet...  

 

Genom sjukvård, välgörenhetsarbete och arrendatorer kom klostren dessutom i kontakt 

med den lokala befolkningen. Munkarna var läs- och skrivkunniga, klostren hade 

bibliotek som i många fall var välförsedda och en vanlig uppgift var att kopiera 

manuskript. Klostren var med sina kontakter både uppåt och nedåt i samhället och sina 

kunskaper väl placerade att fungera som kunskapsbanker.  

 

En intressant fråga är hur andra såg på munkarnas diet och hur de själva uppfattade den. 

Både kött och exotiska kryddor sågs som statussymboler på medeltiden och att 

konsumera dem i stora mängder var ett sätt att visa makt.
100

 Det vore intressant att 

studera hur detta uppfattades av omvärlden, om det sågs det som ett tecken på stor 

andlig styrka/övertygelse att avstå eller som ett tecken på svaghet? Med tanke på att 

munkarna ofta kom från samhällets högre skikt och förmodligen vara vana vid lite mer 

sofistikerad mat är det också en fråga hur munkarna själva upplevde det – var det en stor 

självuppoffring, längtade de tillbaka till sina tidigare vanor?
101
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Det skulle också vara intressant att studera materialet i F-Topo närmare. Jönköpings 

läns museum har nu överlåtit databasen till Ortnamnsarkivet i Uppsala och 

förhoppningen är att Ortnamnsarkivet ska kunna göra den tillgänglig på nätet i 

framtiden.  

Slutsatser 
 

Syftet med denna uppsats var dels att undersöka vilka växter som munkarna kan ha 

odlat samt vilka växter som kan ha odlats innanför respektive utanför de cisterciensiska 

klostermurarna. De växter som kan ha varit aktuella återges i växtlistan i bilagan. Listan 

visar att de flesta vanliga grönsakerna utom de med amerikanskt ursprung som potatis, 

tomat, paprika med flera, fanns tillgängliga i Sverige på medeltiden och att väldigt 

många av växterna har haft medicinska funktioner.  

 

Som en vägledning har växternas olika användningsområden, som mat, läkeväxt eller 

annat, angetts. Informationen om användningsområden kommer från Den virtuella 

floran. Ett problem med den är dock att det inte specifikt anges vad en växt användes till 

på medeltiden och en intressant uppgift skulle vara att jämföra de tillgängliga växterna 

med de som till exempel den danske läkaren Henrik Harpesträng nämner i sina verk om 

medicinalväxter från 1200-talet.  

 

När det gäller hur själva odlandet bedrevs verkar det troligt att läkeväxterna odlats inom 

klostermurarna för att vara nära till hands, detsamma gäller köksväxter som inte gick att 

lagra, typ bladväxter som mållor, sallat och spenat, eller som bara behövdes i små 

mängder, till exempel kryddörter.  

 

En stor del av odlandet måste ha bedrivits utanför murarna av lekbröder och 

arrendatorer eftersom det helt enkelt inte kunde finnas tillräckligt med rum inom 

murarna att odla allt som behövdes för att mätta munkar, lekbröder, gäster, pilgrimer, 

sjuka och fattiga. Förutom spannmål kunde ärtor, bönor, rotfrukter och lagringståliga 

bladväxter som huvudkål ha odlats utanför klostret och sedan förts in efter behov.  

 

Min personliga uppfattning är att cistercienserna och klosterordnarna över huvud taget 

har haft en viktig funktion som kunskapsbanker. De hade kontakter inom och utanför 

landet med andra religiösa och sekulära institutioner samt människor och klostren 
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utsattes inte för samma utmaningar och förändringar som personer och organisationer 

på utsidan gjorde – där fanns en stabilitet och kontinuitet fram till reformationen.  
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Bilaga 
 

Cistercienskloster i Sverige under medeltiden  

 
Tabellen har sammanställts med uppgifter från Lejon och France 

 
Munkkloster År Dotter till Övrigt 

Alvastra  1143 Clairvaux  

Nydala 1143 Clairvaux  

Varnhem  

 

1150 Alvastra Startade på Lurö, 

flyttade därefter till 

Lugnås 

Julita  tidigt 1160-tal Alvastra Startade i Viby, flyttar 

till Julita 1174 

Gutnalia/Roma 1164 Nydala  

Gudsberga/Husby 1486 Alvastra   
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Klosterplanen från St Gallen 

 

Lista över växter som nämns i St Gallen-planen 
Läkeväxter 

Vit lilja  

Trädgårdsrosor 

Bönor 

Kyndel 

Balsamblad 

Bockhornsklöver 

Rosmarin 

Pepparmynta 

Salvia 

Ruta 

Svärdslilja 

Polejmynta 

Krusmynta 

Kummin 
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Libbsticka 

Fänkål 

 

Fruktträdgård (begravningsplatsen) 

Äppelträd 

Päronträd 

Plommonträd 

Pinje 

Rönn 

Mispel 

Lager 

Kastanj 

Fikon 

Kvitten 

Persika 

Hassel 

Mandel 

Mullbär 

Valnöt 

 

Köksträdgården 

Lök, flera olika sorter 

Selleri 

Koriander 

Dill 

Vallmo 

Rättika 

Mangold/beta 

Persilja 

Körvel 

Sallat 

Kyndel 

Motor el palsternacka 

Kål  

Svart kummin 

 

Lista över medeltida växter  
 

Växter som fanns i Sverige vid medeltidens början (år 1000) 

Ag (Cladium mariscus) Ö 

Arter i nyckelsläktet och/eller handnyckelsläktet (Orchis spp. och/eller Dactylorhiza 

spp.) 

Ask (Fraxinus excelsior) L, Ö 

Asp (Populus tremula) Ö 

Backtimjan (Thymus serpyllum) L, M 

Benved (Euonymus europaeus) Ö 

Blodrot (Potentilla erecta) L, Ö 

Blåbär och/eller odon (Vaccinium myrtillus och/eller Vaccinium uliginosum) L, M, Ö 

Blåsippa (Hepatica nobilis) L 

Bockrot (Pimpinella saxifraga) L 

Bok (Fagus sylvatica) Ö 

Bolmört (Hyoscyamus niger) L 
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Bondbönor (Vicia faba) M  

Brakved (Frangula alnus) L, Ö 

Bredkaveldun (Typha latifolia) Ö 

Brännässla, etternässla (Urtica dioica, Urtica urens) L, M, Ö 

Cikoria (Cichorium intybus) L, M 

Dill (Anethum graveolens) L, M 

En (Juniperus communis) L, M, Ö 

Fläder (Sambucus nigra) L, M 

Gran (Picea abies) Ö 

Groblad (Plantago major) L 

Gråbo (Artemisia vulgaris) L 

Grönknavel (Scleranthus annuus) L 

Gul fetknopp (Sedum acre) L 

Gul och/eller vit näckros (Nuphar lutea, N alba) M 

Gul svärdslilja (Iris pseudacorus) 

Gul sötväppling (Melilotus officinalis) L 

Gullviva (Primula veris) L, M 

Hagtorn (Crataegus spp.) M, Ö 

Hampa (Cannabis sativa) L, Ö 

Harris (Cytisus scoparius) Ö 

Harsyra (Oxalis acetosella) L, M 

Hassel (Corylus avellana) M 

Havre (Avena sativa) M 

Hirs (Panicum miliaceum) M 

Hjorttunga (Asplenium scolopendrium) L 

Humle (Humulus lupulus) L, M, Ö 

Hägg (Prunus padus) L, M, Ö 

Idegran (Taxus baccata) Ö 

Kamomill, baldersbrå (Matricaria chamomilla, Tripleurospermum maritimum spp. 

inodorum) L 

Kardborrar (Arctium spp.) L, M, Ö 

Klibbal, gråal (Alnus glutinosa, A incana) Ö 

Klätt (Agrostemma githago) 

Klöver (Trifolium spp.) 

Korn (Hordeum vulgare) M 

Kråkvicker (Vicia cracca) 

Kungsmynta (Origanum vulgare) L, M, Ö 

Kvanne (Angelica archangelica) L, M 

Kål (Brassica spp.) M 

Kärrsilja (Peucedanum palustre) 

Lin (Linum usitatissimum) M, Ö 

Ljung (Calluna vulgaris) Ö 

Läkeverbena (Verbena officinalis) L 

Malvor (Malva spp.) L, M, Ö 

Maskrosor (Taraxacum spp.) L, M 

Mjölke (Epilobium angustifolium) M, Ö 

Mjölon (Arctostaphylos uva-ursi) L, Ö 

Murgröna (Hedera helix) L 

Myntor (Mentha spp.) L, M 

Nattskatta (Solanum nigrum) L 

Odört (Conium maculatum) L 

Oxtunga (Anchusa officinalis) L 

Pors (Myrica gale) L, Ö 
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Renfana (Tanacetum vulgare) L, M, Ö 

Rosor (Rosa) L, M, Ö 

Råg (Secale cereale) L 

Röda vinbär (Ribes rubrum) L, M 

Rölleka (Achillea millefolium) L, M 

Rönn (Sorbus aucuparia) L, M, Ö 

Selleri (Apium graveolens) L, M 

Senap (Sinapis spp.) L, M 

Skelört (Chelidonium majus) L 

Skogsalm (Ulmus glabra) Ö 

Skogsek (Quercus robur) Ö 

Skogslind (Tilia cordata) L, Ö 

Skogslönn (Acer platanoides) M, Ö 

Skräppor (Rumex spp.) L, M 

Skvattram (Rhododendron tomentosum) L, Ö 

Slån (Prunus spinosa) M 

Smultron (Fragaria vesca) L, M 

Småborre (Agrimonia eupatoria) L 

Starr (Carex spp.) 

Stensöta (Polypodium vulgare) L 

Strandmållor, mållor (Atriplex spp, Chenopodium spp.) L, M 

Svartkämpar (Plantago lanceolata)  

Sälg (Salix spp.) L 

Säv (Schoenoplectus lacustris) Ö 

Tall (Pinus sylvestris) L, Ö 

Tibast (Daphne mezereum) L 

Tistel (Cirsium, Carduus, Cnicus benedictus m.fl.) L, M 

Vallmo (Papaver somniferum) L, M 

Vass (Phragmites australis) Ö 

Vete (Triticum aestivum) M 

Vilda lökar (Allium oleraceum, A schoenoprasum m.fl.) L, M 

Vildapel, äpplen (Malus sylvestris, M domestica) M, Ö 

Violer (Viola spp.) L, Ö 

Vitplister (Lamium album) 

Vitsippa (Anemone nemorosa) L 

Vårtbjörk, glasbjörk (Betula pendula, B pubescens) L, M, Ö 

Åkermynta (Mentha arvensis) L, M 

Älgört (Filipendula ulmaria) L, M, Ö 

Ängsull och/eller tuvull (Eriophorum angustifolium, E. vaginatum) Ö 

Ärt (Pisum sativum) M 

  

Växter som introducerades eller möjligen importerades mellan 1000–1530 

Akleja (Aquilegia vulgaris) L 

Anis (Pimpinella anisum) L, M 

Bergpion, bondpion (Paeonia officinalis, Paeonia x festiva m.fl.) L 

Bitterkrassing (Lepidium latifolium) L, M 

Bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum) L, M 

Citronmeliss (Melissa officinalis) L, M 

Dansk körvel (Anthriscus cerefolium) L, M 

Fänkål (Foeniculum vulgare) L, M 

Gullupin och/eller vitlupin (Lupinus luteus, L albus) M 

Gurkört (Borago officinalis) L, M 

Hasselört (Asarum europaeum) L 
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Hundrova (Bryonia alba) L 

Hundtunga (Cynoglossum officinale) L 

Isop (Hyssopus officinalis) L, M 

Jordrök (Fumaria officinalis) L 

Julros (Helleborus niger) L 

Kalmus (Acorus calamus) L 

Kattmynta (Nepeta cataria) L 

Koriander (Coriandrum sativum) L, M, Ö 

Korstörel (Euphorbia lathyris) L 

Kransborre (Marrubium vulgare) L 

Krikon (Prunus domestica spp. insititia) M 

Krusmynta (Mentha spicata crispa) L, M 

Kryddsalvia (Salvia officinalis) L, M  

Kryddtimjan (Thymus vulgaris) L, M 

Kummin (Carum carvi) L, M 

Kungsljus (Verbascum thapsus) L, Ö 

Lavendel (Lavandula angustifolia) L, M 

Libbsticka (Levisticum officinale) L, M 

Liljor (Lilium) L, M 

Läkebetonika (Stachys officinalis) L 

Läkemalva (Althea officinalis) L, M 

Läkevänderot (Valeriana officinalis) L 

Lök (Allium cepa) L, M 

Madonnalilja (Lilium candidum) Ö 

Malört (Artemisia absinthium) L 

Mispel (Mespilus germanica) M 

Morot, palsternacka (Daucus carota, Pastinaca sativa) M 

Moses brinnande buske (Dictamnus albus) L 

Mästerrot (Peucedanum ostruthium) L 

Nunneörter/piprankor (Aristolachia/ Corydalis) 

Pepparrot (Armoracia rusticana) L, M 

Persika (Prunus persica) M 

Plommon (Prunus domestica) M 

Polejmynta (Mentha pulegium) L, M 

Purpurgentiana, gullgentiana (Gentiana purpurea/lutea – svåra att skilja åt) L 

Päron (Pyrus communis) M 

Ringblomma (Calendula officinalis) L 

Rovor, kålrötter (Brassica rapa, B napus) M 

Rättikor (Raphanus spp.) M 

Saffranskrokus (Crocus sativus) L, M, Ö 

Sallad (Lactuca sativa) L, M 

Smörgåskrasse/kallfräne (Lepidium sativum/Nasturtium officinale) L, M 

Sommarkyndel (Satureja hortensis) L, M 

Spenat (Spinacia oleracea) L, M 

Stenfrö (Lithospermum officinale) L 

Surkörsbär (Prunus cerasus) M 

Svart och/eller vitt mullbär (Morus nigra, M alba) L, M 

Svartpoppel (Populus nigra) 

Sydcikoria (Cichorium endivia) L, M 

Sävenbom (Juniperus sabina) L 

Taklök/fetknoppar (Sempervivum tectorum (Sedum spp.) L, Ö 

Tyskiris (Iris germanica) L, Ö 

Valnöt (Juglans regia) L, M 
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Vinruta (Ruta graveolens) L, M 

Vitlök (Allium sativum) L, M 

Åbrodd (Artemisia abrotanum) L, M 

Ålandsrot (Inula helenium) L 

Äkta kastanj (Castanea sativa) L, M 

Äkta vallört (Symphytum officinale) L 

 

Källa: Inger Larsson, Millefolium, rölia, näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd 

tradition. Sammanställningen har gjorts av Inger Larsson och Kjell Lundquist, SLU, 

och återspeglar kunskapen om växternas förekomst fram till cirka 2005, dock utan att ta 

med senare arkeologiskt och arkeobotaniskt material – till exempel pestskråp (Petasites 

hybridus) finns inte med. Eftersom den till stor del baserar sig på medeltida texter är det 

ett visst överslag till förmån för läkeväxter. Fler medicinska verk finns bevarade än 

kokböcker... En förteckning över svenska växtintroduktioner som tar med allt material, 

arkeologiskt, arkeobotaniskt osv. finns ännu inte.  

Uppgifterna om användningsområden kommer från Den virtuella floran 

(http://linnaeus.nrm.se/flora/) och indelas i Läkeväxter (L), mat (M) och övrigt (Ö). Den 

virtuella floran anger dock inte specifika tidsperioder vilket gör att en viss växt kanske 

har använts som läkeväxt, men inte nödvändigtvis under medeltiden.  

Lista över växter i Gudhems örtagård:  

Luftlök (Allium cepa var. viviparum)  

Akleja (Aquilegia vulgaris, caerulea)  

Åbrodd (Artemisia abrotanum) 

Malört (Artemisia absinthium)  

Hasselört (Asarum europaeum)  

Myskmadra (Galium odoratum)  

Julros (Helleborus nigrum)  

Isop (Hyssopus officinalis) 

Ålandsrot (Inula helenium) 

Iris (Iris germanica)  

Citronmeliss (Melissa officinalis)  

Kattmynta (Nepeta catarica)  

Lungört (Pulmonaria officinalis)  

Gudhemsros (Rosa alba Gudhem) 

Rabarber (Rheum rharbarbarum)  

Kryddsalvia (Salvia officinalis)  

Ängssalvia (Salvia pratensis)  

Muskatellsalvia (Salvia sclarea) 

Backtimjan (Thymus serphyllum) 

Kryddtimjan (Thymus vulgaris)  

Mörkt kungsljus (Verbascum nigrum Album) 

Viol (Viola odorata)  
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