
 

 
Bladet 

Nyhetsbrev från kulturväxtgruppen, Stockholms läns hembygdsförbund 2022#3  

__________________________________________________  
Höstrusket är över oss med regn och blåst, men också med fantastiska färger på träden. Vi 
kan glädjas åt det gula, bruna och oranga som är kvar ännu några dagar, tills frosten 
kommer. Promenader soliga dagar är skönt, men vi kryper också gärna inomhus och lyssnar 
till exempel på ett intressant föredrag. Vi börjar med att tipsa om ett sådant:  

 
Minns du när det blommade vid stationen?  
Vid dagens järnvägsstationer finns sällan så mycket 
grönska som här vid Eksjö station 1910. Men parker och 
trädgårdar har varit en viktig del i det statliga 
järnvägssystemet i Sverige allt sedan de första 
järnvägarna började trafikeras med persontåg från år 
1856. Om detta berättar Ulrika Rydh den 18 november 
kl 16.00 i Medborgarhuset. T-bana Medborgarplatsen. 
Ulrika Rydh är trädgårdsantikvarie och driver företaget 
Hus & Grönska i Nacka där hon arbetar med det gröna 
kulturarvet i både privata och offentliga miljöer. Föredraget arrangeras av 
Kulturväxtgruppen, Stockholms läns hembygdsförbund i samarbete med studieförbundet 
Sensus.  
Mer om föreläsningen och hur du anmäler dig hittar du här.  

 
Fyra kortfilmer om historiska trädgårdar  
Om du klickar på den här länken kan du se fyra filmer från Statens Fastighetsverk om 
historiska trädgårdar. Det är trädgårdarna vi Läckö slott, Svartsjö slott, Botaniska i Lund samt 
Umeå residensträdgård som visas. Författaren och trädgårdsantikvariern André Strömqvist 
är ciceron. Njut av filmerna och dröm dig tillbaka till sommaren!  

https://www.hembygd.se/stockholm/activities/32361


Filmer från Hantverkslaboratoriet  
På Youtube finns ett nästan oändligt antal filmer. Hantverkslaboratoriet heter en kanal som 
har mängder av lärorika filmer, till exempel om trädbeskärning i gamla trädgårdar. Här hittar 
du deras spellista om trädbeskärning, men du kan också hitta till exempel ett par filmer om 
landskapsvård, gräsbränning och lieslåtter.  
 

Naturnära rehabilitering  

 
Vårstavi är ett hus i Vårsta, Botkyrka kommun, där läkaren och psykoterapeuten Poul Bjerre 
bodde. Mycket av hans arbete handlade om naturens läkande kraft. Nu fortsätter 
verksamheten i Poul Bjerres anda av Poul Bjerresällskapet. I höst har man en 
föreläsningsserie, och 13 november kl 14.00 är det dags för årets sista föreläsning: 
Naturnära rehabilitering. Elisabeth G Wahlgren, leg, sjuksköterska och trädgårdsmästare, 
berättar om hur hon i mer än tjugo år sett naturens och trädgårdens betydelse i vården. 
 

Trädgårdens historia 
Arkeobotaniker Jens Heimdahl (expert på arkeologiska växtlämningar) föreläser på 
Historiska Museet 30 november kl 18.00. Läs mer och boka biljett här. 
Genom nya arkeologiska fynd har synen på den äldsta svenska trädgårdshistorien förändrats 
under 2000-talet. Den nya bilden visar på en odlingskultur som funnits i Skandinavien sedan 
mycket lång tid, och en välutvecklad folklig trädgårdskultur som fanns här långt före de 
medeltida klosterträdgårdarna. 

 
 
 
 
 
Om du har tips och idéer som du vill dela med dig av så mejla till ann@hembygd.se  
Sprid gärna nyhetsbrevet vidare till de som du tror är intresserade och be dem anmäla sig som 

prenumeranter till samma adress som ovan. 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGXWopI5JuwmCTx2zKZsHcyWEud60EOUR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGXWopI5JuwkJSyUDVid98scvhpfqJEau
https://poulbjerre.org/poul-bjerre-sallskapet/
https://historiska.se/kalendarium/2022/11/30/tradgardens-historia/

