
 
 

 

                               

Nätverket Trädgårdsmästare i Historisk miljö 
 

 
 

Konferens 1 – 2 oktober 2018 

JORD 
Friluftsmuseet Gamla Linköping 

Välkommen till två spännande dagar på tema jord. Hantverkslaboratoriet och Friluftsmuseet 

Gamla Linköping bjuder in till konferens och årlig nätverksträff den 1-2 oktober. Konferensen 

syftar till att öka vår kunskap om jord; vad är jord, kan man göra egen jord, hur tillverkas jord 

i större skala samt mycket mera. 

 

Inbjudan riktar sig till dig som ansvarar för, och arbetar praktiskt med, vård och skötsel av 

historiska parker och trädgårdar. På våra nätverksträffar får du tillfälle att utbyta erfarenheter 

med kollegor i samma bransch.  

 

VÄLKOMMEN! 
 

Vid frågor kontakta Jeanette Blom  

jeanette.blom@conservation.gu.se eller på telefon 0736-22 17 59 

 

mailto:jeanette.blom@conservation.gu.se


 
 

 

                               

PROGRAM 

Måndag 1 okt Plats och adress för dagen: Cupolen, Majgatan 4, Linköping 

 
12.00 – 13.00 Lunch och registrering i Cupolen 

 

13.00 – 13.15 Välkommen!  

Presentation av konferensen med program och av nätverket. 

 

13.15 – 14.00  Visning av trädgårdarna i Gamla Linköping 

Kerstin Thornblad, arbetsledare trädgård, Friluftsmuseet Gamla Linköping 

 

14.10 – 14.45 Trädgårdsjordens välbekanta och hemliga uppbyggande.  

Trädgårdsjordsskapande från medeltid till 1700-talet slut utifrån jordanalyser inom arkeologi. 

Jens Heimdal, arkeobotaniker, Fil. dr. kvartärgeologi 

 

14.45 – 15.15 Fika 

 

15.15 – 15.50 God jord er en levende organisme 

Hva er grunnlaget for å hevde dette? Og hva betyr det i praksis? 

Berit Swensen, dr.scient. (jord- og plantevitenskap), og gartner med antikvarisk kompetanse, 

Norge 

 

15.50– 16.15 Kompost- och jordtillverkning på Ringve botaniske hage, Trondheim. 

Bård Jensen Skavlan, gartner Ringve botaniske hage och Patrik Nilsen, NTNU 

Vitenskapsmuseet, Trondheim Norge 

 

16.15 – 16.25 Bensträckare 

 

16.25 – 17.00 Småskalig tillverkning av substrat för plantuppdragning.  

En undersökning av historiska och nutida blandningar av jord för plantuppdragning. 

Catarina Sjöberg, lektor i trädgårdens hantverk, Göteborgs universitet, Inst för kulturvård, 

Mariestad 

 

17.00 – 17.30 Kunskapsspridning inom förvaltning av grönt kulturarv – del 1 

Kulturmiljövårdsprojekt under Hantverkslaboratoriet. Presentation och genomgång frågor. 

Jeanette Blom, projektledare och koordinator, Hantverkslaboratoriet och Tina Westerlund, 

trädgårdsmästare och lektor Göteborgs universitet, Inst för kulturvård, Mariestad 

 

19.00 Middag på Wärdshuset i Gamla Linköping 

 
Tisdag 2 okt 

 
07.50 Samling vid Cupolen, Majgatan 4 

08.00 Avresa med buss - Studiebesök 

Norra kyrkogården, Norrköping 

Econova AB, Norrköping 

 

12.00 ca Lunch i Cupolen 

 

13.00 – 14.00 Kunskapsspridning inom förvaltning av grönt kulturarv – del 2 

Workshop kring projektets frågor. 

 

14.00 – 14.30 Summering och avslut 

 

Med reservation för ändringar.



 
 

 

                               

ANMÄLAN OCH AVGIFT  

Konferensavgift: 1200 kr inkl moms 

Webbanmälan görs senast den 12 september på följande länk: 

https://www.dacapomariestad.se/sidor/information/aktorerpatradgardensskola/hantverkslab
oratoriet/tradgardskonferensjord.4.282b68081648935aba2d217e.html 

 

ARRANGÖRER 

Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet 

Nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, som drivs i samarbete med 

hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer. 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade 

hantverkskunskaper, dels att säkra kvalitet och utveckla metoder inom fältet 

kulturmiljöns hantverk. www.craftlab.gu.se 

 

 
 

Friluftsmuseet Gamla Linköping 

Friluftsmuseet Gamla Linköpings uppdrag är att bevara äldre byggnader och 

på så sätt kunna berätta om gångna tider. I dag finns ett hundratal byggnader 

i stadskvarteren och vid Valla gård. De allra flesta har flyttats dit från Linköpings 

stad. Friluftsmuseet Gamla Linköping är en del av Kultur- och 

fritidsförvaltningen, Linköpings kommun. www.gamlalinkoping.info 
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