
Inbjudan till  konferens och workshop 26 - 27 oktober 2010

PRAKTISKT ARBETE I HISTORISKT LANDSKAP

Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs 
universitet välkomnar Dig som arbetar praktiskt med våra värde-
fulla kulturlandskap till en konferens för att skapa kontakter och 
möjliggöra erfarenhetsutbyten. 

Vi vill initiera en diskussion om gemensamma problem och möj-
ligheter. Vi vill också inventera och diskutera förslag till projekti-
déer och behov av nätverk, kunskapsstöd och resurser.

Konferensen genomförs på Trädgårdens skola och länsresidenset i 
Mariestad.

VÄLKOMNA!

HANTVERKSLABORATORIET
Hantverkslaboratoriet startades 2008 av Göteborgs universitet och 
Riksantikvarieämbetet i samarbete med hantverksföretag, branschor-
ganisationer och myndigheter. Vår ambition är att vara ett stöd och en 
kunskapsbank för dig som ansvarar för eller arbetar praktiskt med vård 
av våra kulturskatter. Verksamheten bedrivs till stor del i fältstationer 
med centrum i Mariestad. Hantverkslaboratoriet tillhör Institutionen 
för Kulturvård vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs univer-
sitet. Ett nationellt hantverksråd kvalitetssäkrar laboratoriets verksam-
het. Rådet garanterar djupet och bredden i vår expertis, och komplet-
terar de fast anställda hantverksexperterna.



PROGRAM

Tisdag 26 oktober  

12.00  Samling och lunch på Trädgårdens skola
13.15  Hantverkslaboratoriet, nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk. 
	 Linda	Lindblad,	Hantverkslaboratoriet,	GU	(Göteborgs	universitet)
13.30  Ideellt arbete i kulturlandskapet. Åke Karlsson, Siene 
14.00  Landskapet som laboratorium. Claes Tollin, Agrarhistoria, SLU.
14.45		 Kaffe
15.00  Gruppdiskussioner
16.30  Landskapsvården i backspegel. Ulrich Lange, Kulturvård, GU.
17.00  Avslutning
19.00  Middag på residenset Marieholm

Onsdag 27 oktober  

09.00  Gårdsexempel: 
	 -	Hälsingegården	Västeräng	i	Delsbo,	Lars	och	Lennart	Persson
	 -	Kulturens	Östarp,	Jenny	&	Lars-Göran	Göransson	
09.45		 Kaffe
10.00  Gruppdiskussioner
11.00  Avslutning och summering
	 Panel:	Michael	Michaelsson,	Ulrich	Lange,	Linda	Lindblad	och
	 Johanna	McTaggart

12.00		 Lunchbuffé	
13.15  Valfri exkursion: 1. Vallby Sörgården 2. Karleby 3. Kinnekulle 
 4. Billingen
   
Gruppdiskussionerna kommer att utgå från fyra teman:
1. Erfarenhetsutbyte
2.	 Forskning	&	dokumentation
3. Nätverksarbete 
4. Företagande. 

ANMÄLAN

Deltagandet	i	konferensen	och	de	aktiviter	som	finns	i	programmet	är	
kostnadsfritt. Kom ihåg att meddela om du har någon matallergi eller andra 
önskemål.

Vi vill ha din anmälan senast den 13 oktober.

Anmäl	dig	via	telefon	eller	e-post	till	Linda	Lindblad.

Tel:		031-786	93	00	
Mobil:		0766-229	300		
E-post:		linda.lindblad@conservation.gu.se

13 oktober
Tips på boende

Hotell Wictoria, www.hotelwictoria.se, Hotell Aqua, www.aqva.se, Hotell 
Vänerport, www.vanerport.se, Stadshotellet, www.stadtshotelletmariestad.
com, Vandrarhemmet i Mariestad, www.vandrarhemmariestad.se

Övrigt

För långväga gäster som jobbar ideellt har vi en begränsad summa pengar 
för stöd till höga resekostnader eller en extra hotellnatt. Meddela detta när 
du anmäler dig till konferensen. 


