
 
 

 

 
 
 

Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö 

INBJUDAN 
 

Bland häckar och gångar – 

antikvarisk medvetenhet och 

utvecklande skötsel  
 

Konferens 19-20 oktober 
 

 

Trädgårdens skola och  

Stora Ek herrgård, Mariestad 

 
Temat för konferensen handlar om bevarande och skötsel av det 

som vi i vardagen går på och rör oss igenom. Hur renoveras 

bortglömda häckar och grusgångar.  

 

 

Välkommen! 

 



 
 

 

PROGRAM 

Måndag 19 oktober 

10.00 Visning av Nya Trädgårdsmästeriet i Universitetsparken och Marieholms 

(gamla residenset) nyanläggningar av prydnadsrabatter. Samling på 

skolgården utanför Trädgårdens skola. Evalena Öman, landskapsarkitekt 

och lärare GU Mariestad och Catharina Sjöberg, lärare GU Mariestad. 
Frivillig förhandsaktivitet för dig som är intresserad av skolans utveckling eller 

som tidigare inte varit där. 
 

12.00 Lunch och registrering av konferensdeltagare, caféet Trädgårdens skola. 

 

13.00 Öppning av konferensen. Samling i aulan, Trädgårdens skola. 

 

13.45 - Workshops i häck- och grusskötsel 

16.45 1. Utvärdering och bedömning av häckförsök i Johannesberg 

Plats: Häcklaboratoriet Johannesbergsparken, Mariestad. 

Allan Gunnarsson, universitetslektor SLU Alnarp och Pierre Nestlog, 

universitetslektor GU Mariestad.  

 

2. Skötsel och nyetablering av häckar.  

Plats: Östra begravningsplatsen, Muggebovägen Mariestad.  

Malin Lundell, kyrkogårdsföreståndare Mariestad och Maria Nyman-

Nilsson, landskapsarkitekt Fredriksdals friluftsmuseum Helsingborg. 

 

3. Skötsel grusgångar.  

Plats: Östra begravningsplatsen, Muggebovägen, Mariestad 

Tomas Andersson, förman kyrkogårdsförvaltningen Mariestad, Daniel 

Lundberg, trädgårdsmästare Gunnebo slott Mölndal och Joakim Seiler, 

chefsträdgårdsmästare Gunnebo slott Mölndal. 

  

 Paus för incheckning på hotell och andra boenden 

 

19.00  Middag  

 

21.00 ca. Kort information om arbetet med Gesäll- och mästarbrev ör 

trädgårdsmästare med kulturhistorisk inriktning 

 

23.00 Avslut 

 

 

Tisdag 20 oktober 

08.15 Försök med grus-och häckskötsel i projektet Utvecklande skötsel. 

Presentation av projektet och de anläggningar/laboratorier som deltar i 

projektet samt presentation av försöken i projektets laboratorieträdgårdar. 

Tina Westerlund, projektledare Hantverkslaboratoriet och Joakim Seiler, 

projektledare Hantverkslaboratoriet och chefsträdgårdsmästare Gunnebo 

slott Mölndal tillsammans med trädgårdsmästare från 

laboratorieträdgårdarna.  

Plats: Aulan, Trädgårdens skola. 



 
 

 

 

09.15 Fika 

 

09.30 Antikvarisk medvetenhet: Fallstudie Stora Ek herrgård  

Evalena Öman, landskapsarkitekt och lärare GU Mariestad, berättar om 

platsens historia, parken status, styrdokument för parkens skötsel och 

utveckling samt planerade åtgärder för parken. Därefter gemensam resa 

till Stora Ek herrgård 

 

10.30  Visning av parken på Stora Ek herrgård. Torbjörn Nordberg, förvaltare 

Stora Ek. 

 

12.00 Lunch, caféet Trädgårdens skola 

 

13.15  Diskussioner utifrån workshops och studiebesöket på Stora Ek. 

 

14.45 Fika och avslut, utvärdering 

 

 

ANMÄLAN 

Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl begränsat till 60 personer. 

Pris: 795 kr exkl moms. I priset ingår konferensen, två luncher, middag och fika samt 

studiebesöket på Stora Ek.  

Boende ingår ej, bokas på egen hand. Tips på bra boende finner du i samband med 

anmälan.  

 
Vi vill ha din anmälan och betalning senast den 21 september. 

Anmälan görs på följande weblänk: 

http://www.dacapomariestad.se/sidor/samverkan/hantverkslaboratoriet/tradgardskonfer

ens/anmalan.4.cebb6fd14d903eb8288b2.html 

 
Vid frågor kontakta Jeanette Blom på 0736-22 17 59 eller 

jeanette.blom@conservation.gu.se 

 

Kom ihåg att ha varma och bekväma kläder i samband med workshopsen. 

 

HANTVERKSLABORATORIET 
Hantverkslaboratoriet är ett centrum för kulturmiljöns hantverk, men Göteborgs 

universitet som huvudman. Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra 

Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges Hembygdsförbund och Statens 

Fastighetsverk. 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade 

hantverkskunskaper inom områdena landskapsvård, historisk trädgård och 

bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utvecklinsarbete i 

kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och 

frågeställningar. 

http://www.dacapomariestad.se/sidor/samverkan/hantverkslaboratoriet/tradgardskonferens/anmalan.4.cebb6fd14d903eb8288b2.html
http://www.dacapomariestad.se/sidor/samverkan/hantverkslaboratoriet/tradgardskonferens/anmalan.4.cebb6fd14d903eb8288b2.html
mailto:jeanette.blom@conservation.gu.se


 
 

 

OM STORA EK HERRGÅRD 

 
Foto: Sverker Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Stora Ek herrgård ligger i ett öppet odlingslandskap nära ån Tidan, cirka en mil söder om 

Mariestad. 

Huvudbyggnaden är av sten i två våningar och har två flyglar. Den ritades av Jean Eric Rehn 

och blev färdig 1778. Godset bildades i slutet av 1500-talet. Det tillhörde ett århundrade 

senare släkten Ulfsparre. 1725 innehades det av hovrättspresident Peter Scheffer, därefter 

hans son riksrådet greve Ulrik Scheffer, som dog där. Genom kapten Adolf Gerhard 

Lilliestierna överflyttades vid 1800-talets början fideikommissnaturen från Edö i Närke till 

Stora Ek. Godset gick sedan i arv inom släkten Lilliestierna in på 1990-talet då det såldes och 

fideikommisset avvecklades. 

Godset köptes 1996 av den norske speditören Ragnar Utne, som genomförde en stor 

upprustning. År 2014 köptes gården av Karl-Johan Blank 

(Källa: Wikipedia) 

Läs mer om Stora Ek herrgård på www.storaek.se.  
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