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Sedan nätverket bildades 2010 har det gått under lite olika namn, bland annat ”nätverk för praktiskt arbete i historiska land-

skap”. Från och med nu kallar vi det nätverket Svenska kulturlandskap. Målet i år är att du ska få tre-fyra sådana här nyhets-

brev. Kom gärna med idéer och förslag till innehåll, bara att e-posta till landskapskoordinator@conservation.gu.se. 

Nu finns en webbplats där vi samlar information, och även kan ställa frågor och skriva 

inlägg och kommentarer: http://svenskakulturlandskap.wordpress.com. Du är varmt 

välkommen att delta i ett utbyte av kunskap och tankar där! 

Högarps by 

Går av stapeln 8-9 oktober i Åsens by och Högarps by i Jönköpings län. Notera datumen 

redan nu! Se vidare i bifogad inbjudan.  

Jag som skriver det här nyhetsbrevet heter Hjalmar Croneborg. Under 2014 kommer jag att fungera 

som samordnare av nätverket, på uppdrag av Gunnar Almevik vid Hantverkslaboratoriet och Fabian 

Mebus vid Riksantikvarieämbetet. Min yrkesbakgrund ligger inom naturvård, på Gotland och i hela 

landet, och med beröringsytor mot agrarhistoria, kulturmiljövård i landskap och skötselfrågor. Du når 

mig via landskapskoordinator@conservation.gu.se, telefon 0706-15 05 75. 

Invigning av besöksgård i Stockholms skärgård 

Besöksgården Hjälmö i Stockholms skärgård invigs officiellt onsdag 7 maj. Är du intresserad av 

att delta, e-posta ann.engblom@skargardsstiftelsen.se. Mer om Hjälmö finner du här: http://

skargardsstiftelsen.se/projekt/besoksgard-hjalmo. 

Nytt nyhetsbrev 

Ny webbplats 

Årets nätverksträff 

Ny samordnare 
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NÄTVERKET SVENSKA KULTURLANDSKAP 

Nätverket fungerar som en kontaktyta för människor som praktiskt arbetar i kulturreservat eller motsvarande 

miljöer, t.ex. musei-jordbruk, naturreservat med höga kulturvärden eller privata jordbruk som i huvudsak 

drivs i historiska landskap. Nätverket möjliggör kunskapsutbyte mellan människor som verkar i dessa miljöer, 

ger ett forum för diskussion och ska även kunna fungera som stöd för människor både i befintliga och i bli-

vande kulturreservat. Via nätverket kan kontakten och kommunikationen mellan myndigheter, forskare och 

praktiska utförare underlättas. Nätverket som bildades 2010 stöds av Riksantikvarieämbetet och Hantverksla-

boratoriet. Läs mer om nätverket och dokumentationen från tidigare konferenser på nätverkets webbsida 

svenskakulturlandskap.wordpress.com/ och även på raa.se och craftlab.gu.se. 

HANTVERKSLABORATORIET 

Hantverkslaboratoriet är ett centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs universitet som huvudman. 

Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges 

Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper inom områ-

dena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utveckl-

ingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar. 

Läs mer om oss på craftlab.gu.se. 
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