I skuggan av byggnaden:
De gröna kulturmiljöernas status som
kulturarv
6 oktober 2022
Digitalt seminarium
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Introduktion
De gröna kulturmiljöerna är en hotad del av vårt kulturarv. Trots ett ökat allmänintresse för både
kulturmiljöfrågor och trädgård hamnar de gröna kulturmiljöerna i skymundan. Kunskapsnivån är
ofta låg och skyddet för miljöerna svagt.
I det här seminariet belyser vi frågan om de gröna kulturmiljöernas status. Varför hamnar det
gröna kulturarvet i skymundan och vad krävs för att stärka kunskapen och skyddet av våra gröna
kulturmiljöer?
De gröna kulturmiljöerna är i ständig förändring och kräver kontinuerlig skötsel för att bevaras.
Det gör att frågan om bevarande också handlar om skötseltekniker, växtmaterial och att hantera
ständigt förändrade förhållanden inom klimat, väder, natur och samhälle.
Vi diskuterar vad som behövs för att intresset, kunskapen och viljan att arbeta med att bevara
det gröna kulturarvet ska öka. Vilka mekanismer formar det gröna kulturarvets status i samhället
och inom kulturmiljövården? Hur ser situationen ut idag och vilka konsekvenser får det för
bevarandet av historiska parker och trädgårdar? Hur kan vi förbättra de gröna kulturmiljöernas
position i Sverige? Det handlar i hög grad om trädgårdskulturens status i samhället, i
samhällsplanering och inom kulturmiljövården.

PROGRAM
Torsdag, 6 oktober– årsmöte och seminarium
9:00-9:45

Årsmöte för Forum för Trädgårdshistorisk forskning
(separat inbjudan skickas ut till medlemmar)

10:15-10:30 Introduktion och välkomna
Sofia Cele, docent, Uppsala universitet, ordförande Forum för
Trädgårdshistorisk forskning
10:30-11:20 Det gröna kulturarvet i samhällsutvecklingen
Catharina Nolin, professor, Stockholms universitet
11:25-11:55 Järnvägsträdgårdarnas uppgång och fall
Anna Lindgren, fil lic, Institutionen för kulturvård. Göteborgs universitet.
12:00-13:15 Lunch
13:15-13:45 De gröna kulturmiljöerna och hälsingegårdarna som världsarv. Ett
sammanhängande kulturarv? Erik Nordin, fd Länsantikvarie i Gävleborgs län.
13:50-14:20 Privatträdgården som kulturarv
Åsa Wilke, landskapsarkitekt, Wi landskap.
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14:20-14.35

Paus / fika

14:35-15:05 Lärkastugan: om att arbeta med ett grönt kulturarv
Anneli Larsson, kulturarvssekreterare, Mora kommun.
15.10-15.30

Växter som kulturarv
Tina Westerlund, fil dr, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

15:30 15:50

Paus / fika

15:50-16.10

Trädgårdshantverk som kulturarv
Joakim Seiler, fil dr, chefsträdgårdsmästare Gunnebo Slott och adjungerad
lektor vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

16:10-17:00 Gruppdiskussioner: hur kan vi stärka det gröna kulturarvet?
Handlingsplan för framtiden.
17:00-18:00 Rapporter från gruppdiskussioner och avslutning.
Observera att ändringar i programmet kan komma ske.

Praktisk information
Anmälan
Det digitala seminariet är kostnadsfritt men vi vill gärna att du anmäler dig senast den 5
oktober. Anmälan görs via länken:
https://forms.gle/QYLU7ntGV22y7hWBA

När du anmält dig får du ett svarsmeddelande med länk till seminariet och ett lösenord.
Notera gärna dessa uppgifter. Vi kommer också att skicka ut länken till alla som har anmält
sig. När det är dags för seminariet klickar du på länken och skriver sedan in lösenordet när
du får frågan. Om du är i god tid hamnar du i ett digitalt väntrum som vi släpper in dig från
när seminariet börjar.
Observera att programmet inleds med årsmöte för Forums medlemmar kl 9:00. Om du inte
är medlem är du välkommen att ansluta till seminariet vid 10:15.
Seminariet kommer att genomföras med hjälp av Zoom. Om du aldrig använt Zoom innan så
kan det vara bra att skapa ett konto och ladda ner appen i förväg (www.zoom.us). Detta är
oftast inte nödvändigt men brukar underlätta. Du behöver inga särskilda tekniska
färdigheter för att kunna delta.
Kontakt
Om du har frågor kan du vända dig till: gardenhistoryforum@gmail.com

Välkommen!
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