
 
 
Hej! 
 
Är du intresserad av att vara med i ett nybildat nätverk för trädgårdsantikvarier, dvs. 
personer som arbetar med bevarande av historiska trädgårdar? 
 

Det är dags för trädgårdsantikvarier att synas mer i de sammanhang som rör 
kulturmiljövård och bebyggelsevård. Inför Byggnadsvårdens konvent i oktober 
anmälde vi ett program om trädgårdar och fick det antaget (se bifogat program) 
vilket känns väldigt roligt. 
 

De flesta av oss är egna företagare eller arbetar ensamma på våra respektive 
arbetsplatser med dessa frågor. För att lättare få gehör för saker som rör vårt gröna 
kulturarv och dess betydelse så har vi startat ett nätverk för att kunna diskutera 
gemensamma frågor och problem. Vill du vara med? 
 

Som trädgårdsantikvarie räknas alla som arbetar med bevarande av historiska 
trädgårdar: fältinventering och dokumentation, historisk källforskning om enstaka 
eller grupper av trädgårdar, kulturhistorisk värdering, sammanställning av vård-
program och underhålls- eller åtgärdsplaner, men också de som mer praktiskt ägnar 
sig åt bevarande av kulturhistoriska värden i olika typer av trädgårdsmiljöer. 
 

Studenter som tänker arbeta inom området och forskare som studerar trädgårds-
antikvariska frågor är också välkomna. 
 

Vi tänkte börja med att höra om det finns ett intresse för nätverkande. Nästa steg är 
att skapa en kontaktlista så får vi se vad vi kan ordna för verksamhet så småningom. 
Alla förslag på vad vi skulle kunna ordna är välkomna. 
 

Anmäl dig till Daniel Hofling danielhofling@gmail.com med en kort presentation: 
namn, utbildningsbakgrund, verksamhet/anställning, ev. specialintresse, mailadress, 
ev. hemsida. Vi samlar presentationerna som senare blir ett underlag för alla att ta del 
av. 
 

Sprid gärna detta vidare till dem det kan tänkas beröra! 
 

Varmt välkommen att vara med i Nätverk för Trädgårdsantikvarier! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

Ulrika Rydh  – trädgårds- och byggnadsantikvarie, trädgårdsmästare med eget företag 
Hus och Grönska. Utbildning i byggnadsvård och trädgårdshistoria.  

Maria Flinck  – trädgårdsantikvarie, trädgårdshistoriker, författare. Utbildning i 
etnologi och konstvetenskap, autodidakt i trädgårdsvård. 

Daniel Hofling  – trädgårds- och byggnadsantikvarie. Utbildning i landskapsarkitektur 
och kulturvård.  

André Strömqvist  – kulturmiljöspecialist. Utbildning i arkitektur- och trädgårdshistoria 
samt odling och skötsel. 

Klara Johansson  – bebyggelseantikvarie, anställd på Stadsmuseet i Stockholm med 
kulturmiljöfrågor för bebyggelse och för trädgård/landskap. Utbildning 
och yrkeserfarenhet inom trädgård. 

m.fl. 
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