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Drömmen om äng blir sann - Fredriksdal
museer och trädgårdar
Drömmen om äng blir sann2017 års tema på Fredriksdals museer och
trädgårdar är en Sveriges mest artrika markslag, ängen. Fredriksdals
ängsmarker upptar en stor del av årsprogrammet, samtidigt som det är bara
en liten del av vad besökaren kan se fram emot 2017.
”Äng är åkerns moder” – så poetiskt lyder ett gammalt svenskt ordspråk. I
över två tusen år har den artrika ängsmarken varit livsnerven i
bondesamhället. Från ängen fick bonden hö, foder som höll kreaturen vid liv

under den långa vintern. Djuren i sin tur försåg bonden med gödsel vilket
ökade skördarna. Ängen är ett stycke levande kulturhistoria som har minskat
kraftigt sedan slutet av 1800-talet. Idag återstår endast en promille av det
markslag som en gång satte sin prägel på odlingslandskapet.
Ängen – foder och fägring Temat startar 6 maj i herrgårdsflygeln med
utställningen Ängen - Foder och fägring och avslutas 24 september. I
utställningen får besökaren lära känna alla blommor och spännande kryp som
lever på våra ängar. Den innehåller också redskap, filmer, foton och
aktiviteter. Allt understryker ängens viktigaste roll i hållbar hushållning och
man får veta vad man behöver för att anlägga och sköta en äng.
Karin Hjelmer, pedagogisk ledare på Fredriksdal museer och trädgårdar om
årets innehåll:
–Fredriksdals årsprogram är klart och i år lockar det med ett nytt tema och
spännande program- och arrangemangsnyheter. Det blir genuina marknader,
levande historia, mat på riktigt, keliga lantrasdjur, inspirerande Praktiska
onsdagar och något riktigt viktigt, årets tema Ängen – foder och fägring.
Tillsammans med alla våra härliga besökare ska vi upptäck de artrika ängarna
som bevaras och sköts på Fredriksdal. Inte bara spännande utan dessutom
jätteviktigt för vårt framtida välmående.
Årets fullständiga program Fredriksdal 2017
Läs mer om årets tema och utställning Ängar- foder och fägring.
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