Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö
bjuder in till

TRÄDGÅRDSHISTORISK
KONFERENS
OM JULITA GÅRD
Julita gård ligger i hjärtat av Södermanland vid sjön Öljaren, cirka 25 km
nordväst om Katrineholm. Julita gård ägs och drivs av Nordiska museet. I den
bevarade miljön från förra sekelskiftet finns utställningar och evenemang för
stora och små.
Här finns en vidsträckt park, trädgårdar, örtagård, vackra och välbevarade
byggnader och interiörer, gårdsmejeri, brandstation, tegelbruk, väderkvarn,
såg och allt annat som hörde ett storgods till.
Fruktträdgården på Julita gård är speciell. Som ett av de första museerna
i världen arbetar Nordiska museet med att bevara levande samlingar för
eftervärlden.
Gården är sommartid ett populärt utflyktsmål som rymmer café, restaurang,
butiker, övernattnings- och festmöjligheter, barnaktiviteter samt fina miljöer
och parkytor för picknickar.

Gröna mattor och prunkande rabatterutvecklande skötsel i historisk miljö
16-17 oktober
Julita gård
Årets tema behandlar bevarandet och skötseln av perennplanteringar och gräsytor i
våra historiska trädgårdar och parker. Innehållet i konferensen utgår från projektet
”Utvecklande skötsel” som syftar till att ge praktiska kunskapsunderlag och erfarenhetsutbyten kring antikvariska ställningstaganden för att trygga de historiska
trädgårdarnas och parkernas kulturvärden.
Julita gård har deltagit i projektet och varit ett laboratorium för undersökning av
skötsel av gräs och grusytor. På Julita finns också både historiska och nyanlagda
prydnadsplanteringar. Trädgårdsmästare Klara Holmqvist och hennes medarbetare
kommer att dela med sig av sina erfarenheter kring skötseln av dessa.

PROGRAM
Måndag 16 oktober

9.45

Kaffepaus

10.30

Tre parallella demonstrationer á 25+5 min om grässkötsel.
Robotgräsklippare. Trädgårdsmästare Peter och Engla Ragnarsson Engelsbergs
bruk

09.30 - Visning av Julitas magasin med samling av gamla trädgårdsredskap och rundvandring
11.40 i trädgården. Frivillig aktivitet. Samling vid huvudentrén.
11.45 12.45

Lunch och registrering. Julita Wärdshus

13.00

Konferensöppning. Bäckstugan

13.20

Skötsel av prydnadsplanteringarna på Selma Lagerlöfs Mårbacka. Om projektet
utvecklande skötsel på Mårbacka. Anna-Lena Sonesson, trädgårdsmästare på
Mårbacka.

13.45

Från mullbänk till rabatt - platsen utanför väggen. Maria Löfgren, f.d.
museiträdgårdsmästare på Vallby friluftsmuseum.

14.30

Kaffepaus

15.00

Skötsel och bevarande av perenner - exempel från arbetet i POM´s provodlingar
och den nationella genbanken. Linnea Oskarsson, genbankskurator
POM (Programmet för odlad mångfald)

15.25

Tid för ombyte till utomhusaktiviteter

15.4517.45

Skötsel prydnadsplanteringar. Tre parallella workshops i trädgården á 25+5 min..
Delning av pioner och dahlior. Eva Eneblad och Inger Andersson, Julita gård
Grävning och diskussion i hosta- och nunneörtrabatt. Klara Holmqvist, sektionschef
Julita gård
Delning av lök. Tina Westerlund, lektor institutionen för kulturvård Göteborgs
universitet

17.4518.10

Summering av workshops. Samling i Bäckstugan.

19.15

Middag Julita Wärdshus

Tisdag 17 oktober
8.20

Samling i Bäckstugan. Information om dagens upplägg.

8.30

Grässkötsel i historisk miljö. Om grässkötsel på Julita gård. Klara Holmqvist,
sektionschef Julita gård

9.10

Om grässkötsel på Gunnebo slott, Joakim Seiler, chefsträdgårdsmästare Gunnebo
slott, Mölndal.

Häst. Veronica Anjelöv, hästförare Lövlund Hästkraft
Lie. Joakim Seiler chefsträdgårdsmästare och Daniel Lundberg trädgårdsmästare Gunnebo slott, Helena Kåks trädgårdsmästare Staberg Falun.
12.00

Lunch Julita Wärdshus

13.10

Summering grässkötsel. Avslutning. Bäckstugan

ANMÄLAN
Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl 100 personer.
Konferensavgift inklusive boende på Julita 895:-. I priset ingår konferens,
boende i två- eller fyrbäddsrum med frukost, två luncher, middag och fika. Då
antalet bäddar och rum på Julita gård är begränsat gäller priset för del i rum.
Konferensavgift för dig som ordnar eget boende på annat håll är 595:-

Vi vill ha din anmälan senast den 29 september 2017
Anmälan görs på följande webblänk: https://www.dacapomariestad.
se/sidor/information/aktorerpatradgardensskola/hantverkslaboratoriet/tradgardskonferens.4.353f14781586a14857e711.html
Bekräftelse med deltagarlista och information skickas till deltagarna med epost efter den 29 september.
Målgrupp
Konferensen arrangeras av Nätverket trädgårdsmästare i historisk miljö i
samverkan med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet. Den riktar
sig till dig som i ledning och praktiskt arbete ansvarar för vård och skötsel av
historiska trädgårdar.
Vid frågor, kontakta Jeanette Blom via e-post jeanette.blom@conservation.gu.se eller tel.
0736-22 17 59

VÄLKOMMEN!

