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Linda Ljunggren
Personligt

Mitt intresse för kulturhistoria speglas både i mitt privatliv och yrkesliv. Sökandet
efter en gård att vårda ledde mig 2009 till norra bohuslän och Bullaren. Där fann
jag och min man en gård i törnrosasömn. Den har vi nu varsamt restaurerat med
eftertanke samt en hel del lust och glädje.

Färdigheter

Kulturhistoria
Att leta spår i byggnader, dess omgivningar och arkiv är ett spännande
detektivarbete. Att se helheten i hur ett område växt fram tycker jag är viktigt, ett
hus är ju aldrig en isolerad enhet.
Kulturhistorisk värdering, rådgivning, vårdprogram, dokumentation och
arkivsökning är en del av mina färdigheter inom kulturhistoria.
Praktisk byggnadsvård
Fönsterrenovering och traditionellt måleri med bla. linoljefärg och att göra egen
äggoljetempera är några av mina praktiska kunskaper.
Samarbete
Att arbeta med andra är något jag trivs bra med. Gärna tvärvetenskapligt och med
personer som har olika infallsvinklar, det ger ett extra utbyte och är ofta väldigt
lärorikt.

Utbildning

Högskola
2010 - Fil. kand. i byggnadsvård vid Högskolan på Gotland.
Fristående högskolekurser
2009 - Bygglovshandläggning tillsyn och juridik.
2009 - Bevarande vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar.
2009 - Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia.
2008 - Praktiskt inriktad kurs i agrar- och landskapshistoria.
2008 - Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv.
Gymnasium
2003 - Säbyholms naturbruksgymnasium, inriktning trädgård.

Arbetserfarenhet

2018 - pågående. Kulturlandskapet, byggnadsantikvarie.
2016 - pågående. Östängens glasmästeri och byggnadsvård AB, byggnadsantikvarie
samt praktisk byggnadsvård som bla. fönsterrenovering. Drivs tillsammans med
min man som är glasmästare och byggnadsantikvarie. Från 2018 har jag arbetat
med det på heltid dessförinnan vid sidan av anställning.
2011 - 2018 Leica Gesystems AB (tidigare Scanlaser). Administration.

2010 - 2016 Östängens byggnads- och trädgårdskultur. Eget företag som jag
arbetade med vid sidan av anställning. Som byggnadsantikvarie samt med
trädgård, både som trädgårdsantikvarie och med praktiskt trädgårdsarbete.

Intressen

På gården där jag bor har vi odlingar för husbehov, att gå ut och plocka olika
grönsaker till en måltid njuter jag av. Solmogna jordgubbar och ärtor direkt ur
skidan är svårslaget. Vi har haft både höns och grisar och snart har vi ett eget
bisamhälle, jag ser fram emot att smaka den egna gyllengula honungen.
Att till viss del vara självförsörjande på gården ger en liten inblick i och förståelse
för hur de som levde här före oss hade det. Hur viktiga odlingarna och
djurhållningen var för många och vilka spår av detta man kan se i landskapet.

