
Hej! 

Jag heter Johanna Alton. Till vardags arbetar jag med kulturmiljöfrågor på ett av de större 
konsultföretagen i Stockholm, Tyréns. Min inriktning inom kulturmiljövården är landskapet, både 
landsbygdens och stadslandskapet, då jag är landskapsantikvarie och arkeolog.  I julhelgen satt jag 
och sökte bland universitetskurser där jag skulle kunna lära mig om det gröna kulturarvet och som 
skulle kunna vara möjlig att kombinera med mitt arbete. Jag hittade en enstaka kurs på halvfart som 
heter ”Trädgårdsväxternas gröna kulturarv” och som går i Alnarp. Nu under Coronatider hålls den på 
distans. Det är så spännande och stimulerande att få sätta sig i skolbänken igen och bara få ta in all 
kunskap som de erfarna och kunniga föredragshållarna delar med sig av. 

Min första uppgift på utbildningen är att genomföra en växtinventering av ett begränsat antal växter 
i en koloniträdgård. Jag tog därför cykeln till Söderbrunns koloniområde på vinst eller förlust och 
träffade Birgitta Modigh på hennes kolonilott. Jag berättade mitt ärende och gick rakt på sak: - Skulle 
jag kunna få inventera din koloniträdgård? Så nästa söndag (20210328) får jag komma till Birgitta och 
inventera växter i hennes koloniträdgård. Det ska bli så spännande och jag är så tacksam över hennes 
gästfrihet. 

Så vad är det för utbildning som jag går? Det är den första som hålls i sitt slag. Tidigare har det hållits 
en enstaka kurs med samma upplägg men med Park- och trädgårdar, således inte på växtartsnivå 
utan mer på en strukturell nivå. Kursen motsvarar 15 hp och löper fram till i slutet av maj. Den ska ge 
mig verktyg att analysera och förstå betydelsen och användningen av trädgårdens kulturväxter i ett 
brett kulturhistoriskt perspektiv. Jag kommer att få lära mig om såväl prydnads- som nyttoväxters 
odlingshistoria. Utöver inventering av kulturhistoriskt växtmaterial kommer jag också att få lära mig 
om trädgårdsväxternas historiska användning i olika park- och trädgårdsmiljöer.  

Kursen ges i nära samarbete med Programmet för odlad mångfald (POM) och den Nationella 
genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter.  

Under våren är det tänkt att jag i olika övningar ska utöva självständigt arbete, varav den ena 
uppgiften inventeringen. Den andra är att sätta trädgårdsinventeringen i Birgittas koloniträdgård i ett 
historiskt, socialt och geografiskt sammanhang. Jag ska också som huvuduppgift välja ut ett specifikt 
ämne att skriva något mer utförligt om. Jag hade tänkt att det skulle kunna vara kopplat till 
Söderbrunns koloniområde. Kanske en specifik växt, odlingsteknik eller annan företeelse som är 
särskilt förekommande på koloniområdet. Kanske om era pioner eller clematiser. Kanske om någon 
specifik förekomst av drivbänk. Eller kanske en växts särskilda historia som någon av er 
koloniträdgårdsbrukare bär på. Här tar jag tacksamt in förslag. Hör gärna av dig till mig. 

Med vänlig hälsning 

Johanna Alton 
0702730653 
Johanna.alton@icloud.com 


