Ladans landskap

I takt med att allt fler gårdar i Sverige läggs ner blir många av gårdens byggnader
överflödiga, de underhålls inte utan står ute på ägorna och förfaller. Dessa
byggnader har dock en viktig funktion att fylla, såväl som kulturmiljö men också som
livsmiljö för många djur, insekter och växter. Man kan inte slå gräset ända fram till
ladans vägg utan en kant med skyddande växtlighet blir kvar där djur och insekter
kan söka skydd. På ladans tak sitter ofta fåglar och spanar, och på ladväggens
gamla timmer växer olika sällsynta lavar. Redan har tiotusentals ängslador i Sverige
försvunnit men nu har arbetet med att rädda ”Ladans landskap” inletts. Runt om i
landet hålls information och kurser om hur man på bästa sätt kan bevara dessa
värdefulla miljöer. I denna bildserie skildras ängslador, härbren, kornbodar och
ladugårdar. Vi besöker ladriket i Västerbottens Ammarnäs och Vasikkavuoma
slåttermyr utanför Pajala. Bilder på allt från timrade lador från 1200-talet till
ladugårdar byggda på 1950-talet. Men också hur man renoverar timrade lador, hur
man lägger om ett spåntak och hur man vårdar dessa byggnader på bästa sätt.
Boka mig som föreläsare/bildvisare till Ert årsmöte, höst-/vårmöte eller annat
passande tillfälle. Bildvisningsprogrammet ”Ladans landskap” omfattar 160 diabilder
som visas med dubbla Hasselbladsprojektorer och övertoning. Jag berättar och
kåserar till bilderna och en visning tar normalt 60 minuter (kan anpassas till både
kortare och längre tid efter Era önskemål). Jag medför all utrustning inklusive en stor
projektorduk (2X2 meter). Det enda som krävs är en lokal som går att mörklägga.
Tack vare att jag jobbar heltid som fotograf och föredragshållare kan jag ställa upp
när det passar Er bäst. Jag kan komma alla veckodagar, helgdag som vardag, och
såväl dagtid som kvällstid. Jag samarbetar med alla studieförbund och bildningsförbund. Pris enligt överenskommelse.
Mer information om mig, mina bilder och alla mina olika föreläsningsprogram finns på
min hemsida på Internet www.fotohallberg.se
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