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Universitetsutbildning och akademiska examina

Sveriges	lantbruksuniversitet,	Alnarp: 
• Filosofie magisterexamen med huvudämnet Landskapsarkitektur,	312	hp.
			Inriktning	trädgårds-,	park-,	och	landskapshistoria,	augusti	2009,	SLU	Alnarp.	
• Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Landskapsplanering,	februari	2009,	SLU	Alnarp.

I	examen	ingår	följande	kurser	från	andra	universitet:
•	Agrar-	och	landskapshistoria,	5	p,	sommaren	2007,	SLU	Ultuna.
•	Trädgårdskonstens	historia,	3	p,	hösten	2006,	Lunds	universitet.
•	Samhällsgeografi,	10	p,	våren	2006,	Lunds	universitet.
•	Ekonomisk	historia,	20	p,	våren	2002,	Lunds	universitet.
•	Praktisk	filosofi,	20	p,	hösten	2000,	Lunds	universitet.

Gymnasieutbildning

Väggaskolan,	Karlshamn:	Samhällsvetenskapligt program med internationell inriktning,	1997-2000.	
Innehöll	bland	annat	språkutbyten	med	skolor	i	England,	Spanien	och	Frankrike.	
Kompletterat	med naturvetenskapligt basår	hösten	2003	-	våren	2004	(Lund).	

Egen verksamhet och tidigare anställningar (obs! endast fr.o.m. examensår 2009)

• Egenföretagare (Enskild firma: Edlas Have, www.edlashave.se) augusti 2013 - idag
	 Uppdrag	och	projekt	i	firman:
 - Trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse. Pågående.
	 			Finansiering	från	Carl-Göran	Adelswärds	stiftelse.
 - Äskhults kålgårdar och trädgårdsmiljöer: ett projekt med syfte att återskapa en 
    kulturhistorisk helhet. Pågående.
	 			Finansiering	från	Jordbruksverket/landsbygdsprogrammet	via	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.	
	 -	Föreläsningar,	handledning	och	annan	medverkan	i	trädgårdshistoriska	universitetskurser	på	
	 			grundnivå	såväl	som	masternivå.	Kontinuerligt	anlitad	som	konsult	2013-2019.	Anställd			
		 			2009-2011.	Uppdragsgivare:	Sveriges	lantbruksuniversitet	(SLU)	Alnarp.
	 -	Föreläsningar	på	bibliotek,	i	olika	föreningar	etc.	Ofta	på	temat	”Trädgårdsodlingens	roll	inom		
	 			förra	sekelskiftets	kvinnorörelse”,	men	också	om	att	bevara	och	vårda	en	gammal	trädgård	och		
	 			liknande	ämnen.	
 - Trädgården på Trolle Ljungby: trädgårdshistorisk dokumentation och åtgärdsplan för 
    trädgårdens centrala del med mittaxel. Avslutat	2019.	
	 			Uppdragsgivare:	Trolle	Ljungby	gods.



 - Agdatorps kvinnliga trädgårdsskola 1900-1910: En av Sveriges första 
    trädgårdsutbildningar för kvinnor. Avslutat	2018.	
	 			Finansiering	från	Kungliga	Skogs-	och	Lantbruksakademien	(KSLA).	
 - Trädgården vid Bålastugan: trädgårdshistorisk dokumentation och åtgärdsplan (2018).
	 			Finansiering	från	Stiftelsen	Hallands	länsmuseer.
 - Doktorn 5: Restaureringsplan för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-Andersens villa 
    i Laholm	(2018).	Finansiering:	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.
 - Trädskötare & trädgårdskonsulent: Kristianstads läns Hushållningssällskaps 
    trädgårdsundervisning 1910-1950. Avslutat	januari	2017.
	 			Finansiering:	Kungliga	Skogs-	och	Lantbruksakademien	(KSLA).
	 -	Redaktörskap	för	Bulletin för trädgårdshistorisk forskning	2014-2016.
	 			Uppdragsgivare:	Forum	för	trädgårdshistorisk	forskning.		
	 -	Del	av	planeringsgrupp	för	Nordisk	Gartnerihistorisk	konferens	26-27	oktober	2016	
	 			i	Helsingborg.	Uppdragsgivare:	Hantverkslaboratoriet,	Göteborgs	universitet.
	 -	Guidning	i	Almhovsträdgården,	Malmö,	vid	invigning	av	Ekostråket.	
	 		Uppdragsgivare:	Gatukontoret,	Malmö.	Hösten	2016.	
	 -	Doktorn	5:	Vårdprogram för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-Andersens villa 
    i Laholm	(2016)	Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.	
 - Wallens slott: trädgårdsantikvarisk rådgivning	(2016)
	 			Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.	
 - Äskhults mullbänkar: koncept, planteringsförslag och växtinformation (2016)	
	 			Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.
 - Äskhults kålgårdar: några växtporträtt (2016)	
	 			Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.
 - Uppdatering av vård- och skötselplan för byggnadsminnet Ulla Molins trädgård.
		 		I	samarbete	med	Anna	Andréasson,	ArchaeoGarden.	
	 		Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	i	Skåne	län.	Avslutat	november	2015.
 - Trädgården vid gården Almhov. Historisk dokumentation och rådgivning. 
	 		Uppdragsgivare:	Stadsbyggnadskontoret,	Malmö	stad.	Avslutat	mars	2015.	
 - Kulturreservatet Äskhult. Vårdprogram för gårdsmiljön. 
	 		Uppdragsgivare:	Länsstyrelsen	Halland.	Avslutat	oktober	2014.	
	 -	Guidning	i	Alnarpsparken.	Uppdragsgivare:	Livets	museum,	Lund.	Maj	2014.	
 - Heliga Trefaldighets kyrkogårdspark. Förslag till utvecklingsplan för kyrkotomten 
    i Kristianstad. Uppdragsgivare:	Svenska	kyrkan	Kristianstad.	Avslutat	mars	2014.
 - Campus Alnarps utemiljö. Förstudie.	Uppdragsgivare:	
	 		Sveriges	lantbruksuniversitet	och	Akademiska	hus.	Avslutat	december	2013.	

• Föräldraledig maj 2012-augusti 2013 samt januari 2017-januari 2018.

• Kursledare, Medborgarskolan,
	 hösten	2013,	timanställning.	Kursen	Bevara och vårda en gammal trädgård.	

• Forskningsassistent, SLU Alnarp,	
	 februari	2010	-	januari	2012,	projektanställning	och	vikariat.	
 Genomförda	projekt:
 - Vårdplan för Göholms park och trädgård (projektansvarig:	Fil	Dr	Anna	Jakobsson)
 - Vattenanläggningarna på Tomarps kungsgård	(projektansvarig:	Fil	Dr	Anna	Jakobsson)
 - Vinets och vinodlingens äldre historia i Sverige – förstudie	(projektansv:	Kjell	Lundquist).
 Medverkan	i	grundutbildning,	bland	annat:
	 -	Kursansvarig	(grundkurs	i	trädgårdshistoria	för	trädgårdsingenjörer,	5	hp)
	 -	Handledning	(kandidatuppsatser	och	övningsuppgifter,	landskapsarkitekter)
	 -	Föreläsare	i	kursen	Bebyggelsemiljöns	gröna	kulturarv.



• Trädgårdsantikvarie, Landskapsarkitekterna i Lund AB,
	 våren	2009-våren	2010,	timanställning.	Dokumentation	av	Källängsparken	i	
	 Vimmerby	(som	nu	blivit	byggnadsminne),	samt	framtagning	av	restaureringsplan.
• Kursassistent, SLU Alnarp,	våren	2009.	LP0490,	Bevarande,	vård	och	restaurering	av	histo-	
	 riska	trädgårdar,	parker	och	landskap,	LTJ-fakulteten,	Område	Landskapsarkitektur.

Publikationer (fram	till	2012	hette	jag	Persson	i	efternamn)

NORDGREN,	BOEL	(2019).	Hemträdgårdens	mästarinnor:	Kvinnliga	trädgårdsskolor	och	kvinnor	som	
trädgårdsodlare	kring	sekelskiftet	1900.	I:	Hemträdgården	3/2019,	medlemstidning	för	Riksförbun-
det	Svensk	Trädgård,	s.34-39.

NORDGREN,	BOEL	(2019).	Odlingar	ger	överflöd	av	blommor	och	grönt.	I	Hemträdgården 1/2019,	
medlemstidning	för	Riksförbundet	Svensk	Trädgård,	s.	26-30.

NORDGREN,	BOEL	&	OLAUSSON,	INGER	(2018).	Ett	växande	yrke.	I	Historiskan	4/2018,	s.	30-37.

NORDGREN,	BOEL	(2018).	Grön	väg.	Husbehovsodling	hos	Robert	sedan	1970-talets	början.	I	Hem-
trädgården 3/2018,	medlemstidning	för	Riksförbundet	Svensk	Trädgård,	s.	34-39.	

NORDGREN,	BOEL	(2017).	Vinets	och	vinodlingens	äldre	historia	i	Sverige.	I	Bulletin för trädgårds-
historisk forskning,	nr	30	2017,	Stockholm:	Forum	för	trädgårdshistorisk	forskning.	

NORD,	J.	&	CONNELID,	P.	&	NORDGREN,	B.	&	LARSSON,	K.	(2017).	Kulturreservatet	Äskhult.	I:	Lust-
gården,	Lidingö:	Föreningen	för	dendrologi	och	parkvård,	s.	49-59.

NORDGREN,	BOEL	(2017).	Köksträdgården	i	Bökenäs	-	spelar	en	betydelsefull	roll	i	naturnära	liv.	I	
Hemträdgården 1/2017,	s.	33-37.	

NORDGREN,	BOEL	(2016).	Doktorn 5: Vårdprogram för trädgården vid Svend och Hanne Bögh-An-
dersens villa i Laholm. Meddelande	2016:13,	Länsstyrelsen	i	Hallands	län.	

NORDGREN,	BOEL	(2016).	Äskhults gårdsmiljö: Vårdprogram 2014.	Meddelande	2016:08,	Länssty-
relsen	i	Hallands	län.	

NORDGREN,	BOEL	&	JANSSON,	EVA	(2015).	Konferensen	Det	Gröna	Kulturarvet,	i:	Bulletin för träd-
gårdshistorisk forskning,	nr	28	2015,	Stockholm:	Forum	för	trädgårdshistorisk	forskning.

NORD,	JENNY	&	NORDGREN,	BOEL	(2015).	Kulturreservatet	Äskhult:	Gårdsmiljön	i	fokus	genom	
nytt	vårdprogram,	i:	Bulletin för trädgårdshistorisk forskning,	nr	28	2015,	Stockholm:	Forum	för	
trädgårdshistorisk	forskning.	

JAKOBSSON,	A.	&	NORDGREN,	B.	(2015)	Tomarps	trädgård	och	dess	vattenanläggningar.	Ett	tvär-
vetenskapligt	trädgårdshistoriskt	projekt,	i:	Jakobsson,	A.	et	al.	(red)	Källor till trädgårdsodlingens 
historia: fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Träd-
gårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA).	Rapport	2014:25,	Fakulteten	för	landskapsarkitektur,	
trädgårds-	och	växtproduktionsvetenskap,	Alnarp:	SLU.	

NORDGREN,	B.	&	JAKOBSSON,	A.	(2014)	Parken	och	trädgården,	i:	Werdenfels,	Åke	(red.),	Blekinge-
boken årgång	92,	2014	[temanummer	om	Göholm].	Årsbok	för	Blekinge	Hembygdsförbund	och	
Blekinge	museum.	Karlskrona:	Blekinge	Hembygdsförbunds	förlag.	



JAKOBSSON,	A.,	PERSSON,	B.,	BIWALL,	A.,	JANSEN,	J.,	TRINKS,	I.	&	ANDRÉASSON,	A.	(2012)	Tomarps 
trädgård och dess vattenanläggningar – ett tvärvetenskapligt, trädgårdshistoriskt projekt,	Rapport	
2012:1,	Område	Landskapsarkitektur,	LTJ-fakulteten,	Alnarp:	SLU.	

NORD,	J.	&	PERSSON,	B.	&	SARLÖV-HERLIN,	I.	(2012)	 Inventering av genomförda karaktärsanalyser,	
Rapport	2012:8,	Område	Landskapsarkitektur,	LTJ-fakulteten,	Alnarp:	SLU.

PERSSON,	B.	&	JAKOBSSON	A.	(2011),	Vårdplan för Göholms park och trädgård,	Rapport	2011:14,	
Område	Landskapsarkitektur,	LTJ-fakulteten,	Alnarp:	SLU.	

PERSSON,	B.	(2010),	Vårdplan	för	Göholms	park	och	trädgård,	i:	Bulletin för trädgårdshistorisk 
forskning	nr.	23	2010,	Forum	för	trädgårdshistorisk	forskning,	Stockholm,	sid.	35.

ANDRÉASSON,	A.	&	LARSSON,	I.	&	LUNDQUIST,	K.	&	PERSSON,	B.	(2010),	Växter och växtlämning-
ar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets 
historia,	LTJ-fakultetens	faktablad	2010:19,	Landskapsarkitektur,	Alnarp:	SLU.	

PERSSON,	B.	(2010),	Genius Thomerupensis eller Tomarps själ. Bidrag till förståelsen av den kontext 
som påverkat Tomarps Kungsgårds tillkomst och placering, samt något om hur Tomarp påverkat 
det omgivande landskapet under perioden sent 1200-tal till tidigt 1800-tal (magisteruppsats),	Rap-
port	2010:2,	Område	landskapsarkitektur,	LTJ-fakulteten,	Alnarp:	SLU.	

PERSSON,	BENGT	&	PERSSON,	BOEL	(2009),	Världsvan	svenska	i	grön	bransch	[Om	Ulla	Bodorff	och	
Källängsparken	i	Vimmerby],	Byggnadskultur,	nr.	4,	sid.	34-37.

PERSSON,	B.	(2008),	Arfwidh	Månson	Rydaholmensis	och	Een	mykit	nyttigt	Örta-Book,	i;	Fra kvan-
gård til humlekule,	Havebrugshistorisk	Selskabs	årsskrift,	Köpenhamn.

PERSSON,	B.	(2008),	Kvarndala gård - ur ett trädgårdshistoriskt perspektiv	(kandidatuppsats),	
2008:7,	examensarbeten	inom	landskapsarkitektprogrammet,	Område	landskapsarkitektur,	LTJ-fa-
kulteten,	Alnarp:	SLU.	

ANDERSSON,	S.	&	ERICSON,	J.	&	HÖGBERG,	L.	&	JOHANSSON,	E.	&	PERSSON,	B.	(2007),	Rosendal 
- en trädgård i törnrosasömn. En trädgårdshistorisk beskrivning från dåtid till framtid,	övningsupp-
gift	i	kursen	LP0366	Trädgårdsrestaurering	vt	2007,	Institutionen	för	landskapsplanering,	LTJ-fakul-
teten,	SLU	Alnarp.	

Nätverk

Medlem	i:
•  Forum för trädgårdshistorisk forskning:	www.gardenhistoryforum.org																																															

	 Redaktör	för	Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 2014-2016.	
•  ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Sverige:	www.icomos.se	
• Kvinnohistoriska Sällskapet,	Stockholm,	sedan	våren	2019.
• Nätverk för trädgårdsantikvarier	sedan	hösten	2015.	
•  Nätverket Trädgårdsmästare i historisk miljö sedan	hösten	2016.
• NTAA, Nordiskt nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik
	 (ett	nätverk	som	jag	var	med	och	bildade	2010	tillsammans	med	Anna	Andréasson,	
	 Inger	Larsson	och	Kjell	Lundquist).
• SNOK, Sydsvenska Natur- och Kulturgårdar 
 (som	representant	för	kulturreservatet	Äskhult).


