Program för kursen Trädgårdens kulturhistoria, lördag 12 juni 2010
arrangerad av Murberget Länsmuseet i Västernorrland och Riksförbundet Svensk Trädgård i
samarbete med POM, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Plats: Murberget, Härnösand, se www.murberget.se
Kursledare: Anna Andréasson, ArchaeoGarden, arkeolog och inventerare inom POM.
08.30

Samling med kaffe och smörgås i hörsalen.

09.00

Margareta Bergvall, Murberget länsmuseet Västernorrland, välkomnar oss och
ger oss en introduktion till Murbergets historia och gröna kulturmiljö.

09.30

Rundvandring och visning av Murberget. Vi tittar särskilt på de historiska trädgårdsmiljöerna och hur man tänkt kring frågor som bevarande, autenticitet m.m.

10.30

Del 1: Trädgårdens kulturhistoria
Den gröna kulturmiljön – Alla växter och trädgårdar har en historia!
Men vad är trädgårdsarkeologi och vad gör en trädgårdsantikvarie?

11.15

Bensträckare

11.30

Del 2: Trädgårdshistoria
En introduktion till svensk trädgårdshistoria från forntid till ca 1950

12.15

LUNCH

13.30

Del 3: Om POM och hur man inventerar gamla trädgårdar
Hur tar man reda på en trädgårds historia? Hur dokumenterar man växterna?

14.15

Bensträckare

14.30

Marthas lilla gröna
Först en introduktion, sedan provar vi hur man praktiskt kan arbeta i grupp med
boken Marthas lilla gröna, av Lena Nygårds, utgiven av Riksantikvarieämbetet

15.00

Att dokumentera en trädgård
Efter en introduktion går vi direkt ut, gruppvis, för att prova att själva skissa
och dokumentera en gammal trädgårdsmiljö.

16.00

Återsamling med kaffe/te

16.15

Genomgång av resultaten av arbetet och diskussion

17.00

Avslutning på kursdagen

För ytterligare information ring Anna Andréasson, tel 0709-54 53 82
Eller skicka e-mail: anna@archaeogarden.se
Medverkande:
Anna Andréasson, kursledare
Margareta Bergvall, Murberget, länsmuseet Västernorrland.
Elisabeth Svalin Gunnarsson Riksförbundet Svensk Trädgård
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Kurslitteratur (ingår i avgiften):
Trädgårdshistoria för inventerare, av Anna Andréasson, utgiven av POM
Marthas lilla gröna, av Lena Nygårds, utgiven av Riksantikvarieämbetet
Dessutom kommer gratisexemplar att finnas av:
Byggnadskultur nr 2/2008 med tema Trädgård
Hemträdgården nr 4, 2009

Anmälan direkt till Murberget, tel 0611-88600 (stängt måndagar)
eller receptionen@murberget.se

OBS! Glöm inte att meddela om du har några allergier eller andra speciella önskemål när det
gäller mat (t.ex. vegetarisk kost).

Pris: 600 kr per person
Kursavgiften betalas på PG 1215-3 Riksförbundet Svensk Trädgård, senast 27 maj.
Kom i håg att ange ditt namn och "Kurs i Härnösand"

