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Förebilder  
Den äldsta bevarade planen för en köksträdgård är från klostret i S:t Gallen i Schweiz från 800-talets 
början. Den regelbundna rektangulära anläggningen bestod av 18 odlingsbäddar i två parallella rader 
med mellanliggande gångar. Storleken kan uppskattas till cirka 12 gånger 25 meter (300 
kvadratmeter) och är således jämförbar med en modern kolonilott. Bäddarna låg i nord-sydlig riktning 
och kunde lätt skötas utan att beträdas från omgivande gångar. För varje bädd/säng är namnet på en 
grönsak inskriven, bl.a. nämns lök, purjolök, vitlök, schalottenlök, kål, palsternacka, selleri, rättika, 
sallat, mangold, persilja, dill och vallmo. På klostret fanns även en kryddgård och en fruktträdgård. 
Listan på grönsakerna är tagna från Kapitel 70 i Karl den Stores förordning om förvaltning av 
huvudgårdar (Capitulare de villis). De utgör således mer ett förslag än ett genomfört projekt. 

 
Plan över köksträdgård/kålgård från Sankt Gallens kloster 819 alt 826/830. Planen visar 18 odlingsbäddar omgivna av 
gångar. Kålgården omges av en hägnad med ingången är i väster. 

Utformningen av odlingen kom att bilda mönster för långliga tider. Den regelbundna strukturen med 
raka vanligen två alnar (120 centimeter) breda bäddar återkommer i de flesta kålgårdar före 1800-
talet. Hur odlingen gick till har sannolikt varierat beroende på växtmaterial, tillgång på gödsel och 
klimat. Förmodligen användes någon form avt växtföljd. Dels för att minska angrepp av skadedjur, 
svampar och liknande, dels för att olika grönsaker hade olika krav på näring. 

Det är ovanligt med avbildningar av bondebefolkningens kålgårdar före 1800. Tack vare Suecian 
finns avbildningar från städer. 
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Två kålgårdar och en fruktträdgård har fastnat på avbildningen av Eksjö stad i Suecian. Odlingarna ligger i regelbundet 
ordnade bäddar och är skyddade av staket. 

Kålgården på Linnés Hammarby  
På storskifteskartan finns två särhägnade vretar utmärkta strax väster om mangårdsbyggnaden och 
söder om Danmarks kyrkväg. Sannolikt rör det sig om specialodlingar kanske kålgårdar.  

 
Hammarbys gårdstomt och närmaste område på 1760-talet de förmodade kålgårdarna är markerade med en grön oval. 
Vid Tjocksta-vägen är en större fruktträdgård. 

Det hade varit önskvärt att rekonstruera en kålgård på denna plats men området hyser i dag ett 
garage och gårdsplan. I stället har en yta på cirka 12 gånger 20 meter avsatts i den tidigare “Nya 
Ridderbjelkska trädgården” på en öst-västlig f.d. åkerteg avgränsad av grunda tegdiken i sydöst är 
ett större stenblock. Den aktuella ytan ligger omedelbart söder om slänten från Ängebyvägen. 

 
Figur 1. Skötselområdet är avgränsat med röd strecklinje, själva odlingsytan med svart pricklinje. Odlingen är 
skötselintensiv särskilt på våren. Omgivande område kan med fördel betas av får om odlingen fredas. Avgränsningen i 
söder är preliminär och beror till stor del på hur den nya ekonomibyggnaden utformas och placeras. 
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Målsättning 
Odling av äldre köksväxter på ett så historiskt riktigt sätt som möjligt. Endast äldre växtmaterial ska 
användas. På sikt även mer strukturerat ta vara på äldre genbanksmaterial. 

Under 2008 fälldes i omgångar ett 20-tal yngre askar på ytan samt några större träd i närheten. Den 
26 april 2009 frästes stubbarna från askar och andra lövträd på den tidigare åkermarken. Samma dag 
bearbetades jorden med en traktorburen jordfräs. Därefter rensades jorden från stenar och rotrester 
samt anlades fyra upphöjda odlingsbäddar för ettåriga växter samt en angränsande bedd i söder för 
perenner. 

 
Anläggning av kålgården 2009. Foto: Clas Tollin. 

Restaurering 
En stig har tagits upp från Kulturstigens/Kyrkstigens början. Grönmarkerade ekstolpar visar stigen. 
Rundstav har slagits ner för att fixera sängarna. 

 
Figur 2. Enligt storskifteskartan (B13-8:1) 1763-64 låg två mindre vretar i området som troligen var kålgårdar till Linnés 
arrendatorer. Nuvarande kålgård har anlagts på gammal åkermark strax väster om 1700-talets kålgårdar. 
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Skötsel  
Skötselområdet avgränsas i norr av hankgärdesgården längs kulturstigen, i väster av modernt 
elstängsel. Själva odlingsytan skyddas mot tama och vilda betesdjur med en hankgärdesgård ibland 
förstärkt med ett elstängsel. 

Kålgården anordnas efter en treårig växtföljd. Dessutom avsätts en bädd för perenner och en bädd 
för, kryddväxter uppdragning av äldre spannmålssorter m.m. bäddarna är förhöjda fyra till sex tum 
samt två alnar breda (120 cm). Gångarna är en och en halv aln (90 cm). I samband med vårsådden 
justeras bäddarnas bredder. 

 
Figur 3. Plan över Kålgården längst i söder är perennbädden. Söder- mellan- och norr-bädden odlas i en treårig 
växtföljd. Norr därom är kryddbädden med delvis fleråriga kryddväxter. Längst i norr avgränsas kålgården med en rad 
jordärtskockor. De perenna materialet är hämtat fån Linnés Råshult.  

Vattning sker med kanna (punktvattning). Två trätunnor fylls från befintlig kran. 

Gödsling 
Den befintliga lerjorden behöver ordentligt med tillförsel av organiskt material för att få en bättre 
struktur. Gödsling sker på hösten i samband med höstgrävningen. För att minska risken för 
mördarsniglar och ogräsfrö användes torvkogödsel enligt följande. Den blivande kålbädden får tolv 
säckar, den blivande lök- och rotfruktsbädden får åtta säckar och den blivande bön- och ärtbädden 
fyra säckar. Övriga bäddar delar på fyra säckar. 

En trefackskompost har anlagts i anslutning till kålgården. Höstgrävs genom att kompostmaterialet 
flyttas ett steg åt vänster. Vattnas vid behov. 
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En trefacks-kompostlåda finns alldeles norr om kålgården. 

Området i anslutning till Kålgården rensas kontinuerligt från rötter, skräpväxter och uppslag. 
Klippning med slåtterbalk, lie sker vid behov flera gånger per säsong. Vegetationen i området 
närmast hägnaden hålls nere med trimmer. 

Kållandet ogräsrensas och skadedjur (kålmask etc.) hålles efter manuellt. Gångarna mellan 
bäddarna täcks med egenproducerad lövflis. 

Odling och växter 
Växtmaterialet ska så långt som möjligt bestå at äldre sorter. För bondbönor, åkerbönor, gråärter 
och gulärter kan eget utsäde användas. Plåtburkar finns för mussäker lagring. Även ringblomma och 
linnétagetes förnyas inom projektet.  Bäddarna besås med en, två respektive tre rader beroende på 
växtslag.  

För att skydda det nysådda mot torka och skadedjur användes täckduk trots att det är något 
anakronistiskt. Täckduken avlägsnas efterhand och har fyllt sin funktion under besökssäsongen.    
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Kålgården juni 2014 skörd av sallat. Flisen in gångarna kommer från föryngrad syrenhäck på Hammarby. Odlingen 
skyddas av en hankgärdesgård.CT 

Odlingen sker utan några kemiska eller artificiella gödselmedel och är på så sätt ”ekologisk”   

Skörd sker efterhand och försäljning sker på olika aktivitetsdagar. Alla inkomster går till Linnés 
Hammarbys vänner eller andra ideella föreningar med anknytning till Linnés Hammarby. 

 
Stånd med linnégrönsaker augusti 2010 
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Informationsskylten måste uppdateras årligen efter växtföljd och växtmaterial.(Grundmaterialet finns hos länsstyrelsen i 
C-län). 
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