
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av 
vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja 
jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet. Akademien 
instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt 
arbete den 28 januari 1813. 
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Privatträdgården som kulturarv 
 

       
 
En alldeles vanlig villaträdgård i utkanten av en alldeles vanlig svensk stad. Kan det finnas kulturvärden 
där? Ja, i våra privatträdgårdar finns fullt av spännande inslag som speglar tiden då de skapades. Olika 
tider och ideal har gett den privata villaträdgården vitt skilda uttryck. Om detta berättar landskapsarkitekt 
Åsa Wilke på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien fredag 17 mars. 

Finns det krattade grusgångar eller stigstenar av kalksten? Nyttig potatisodling eller 
färgkomponerad perennrabatt? Är grinden av trä med snickarglädje eller stram och 
grafisk och av smide? Det finns mycket att upptäcka då man börjar fundera. 
 
Föreläsningen löper från sommarvillornas pyntade trädgårdar, över nationalromantik i 
villastaden och nyttoodling i egnahemsträdgården fram till funkisens välklippta 
gräsmatta och dagens trädgårdstrender. Här ges fakta och råd för dig som vill skapa en 
tidstypisk trädgård eller som bara vill veta mer. 
 
Åsa Wilke är landskapsarkitekt och driver firman Wi landskap AB. Åsa har en 
specialkompetens inom kulturmiljö, park- och trädgårdshistoria och hon arbetar ofta 
med miljöer med höga kulturhistoriska värden. Hon gör historiska dokumentationer, 
skriver vårdplaner för historiska parker och tar fram utvecklingsförslag inför framtiden. 
Åsa är också ansvarig för utemiljön vid flera av Statens fastighetsverk anläggningar, 
bland andra för den kungliga slottsparken vid Strömsholms slott. År 2006 skrev Åsa 
boken ”Villaträdgårdens historia, ett 150-årigt perspektiv”. Boken kom att belönas med 
Ulla Molin-priset 2008. 
 
Varmt välkommen! 
Peter Normark                                        Ingrid Jacobsson 
Akademisekreterare och vd                    Ordf, Stockholms Läns Hembygdsförening 

Tid & plats 
Fredag 17 mars 2023 kl. 15.00 
– 17.00 på KSLA och Zoom, 
länken skickas dagen före.  
   

Anmälan 
Senast den15 mars 2023  
till mailto://ann@hembygd.se 
(ange på anmälan vilken 
hembygdsförening du tillhör) 
 
Pris 
Medlem i hembygdsför: 120 kr, 
övriga: 150 kr. Betalas kontant 
eller via Swish. 
 
Arrangör 
Samarrangemang mellan KSLA 
och Stockholms Läns 
Hembygdsförening 
 
Frågor 
Innehåll: Ingrid Jacobsson 
070-572 35 24 
ingrid.jacobsson@bredband.net 
Övrigt: Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

Denna aktivitet är ett samarrangemang och finansieras med stöd av KSLA:s stiftelse A.W. Bergstens fond 
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