
Karlstads stift och Hantverkslaboratoriet har de senaste åren genomfört flera 
projekt om skiffertak. Vid detta seminarium får du veta mer om projekten 

och deras resultat samt besöka den pågående skiffertaksomläggningen på Bro 
kyrka i Värmland. Välkommen du som äger eller förvaltar ett skiffertak eller 

arbetar med skiffer och skiffertakläggning.

HANTVERKSLABORATORIET
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett centrum för 
kulturmiljöns hantverk som drivs i samarbete med hantverksföretag, 
branschorganisationer och myndigheter. Hantverkslaboratoriets 
uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper 
inom områdena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, 
dels att initiera uppföljning, forskning och utvecklingsarbete i kultur-
miljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och 
frågeställningar.r. 

Läs mer om oss på www.craftlab.gu.se
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PROGRAM 5 OKTOBER
 
9.00- Registrering och fika i Säffle kyrka och församlingshem

9.30 Karlstads stift och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet 
 hälsar välkomna. Genomgång av dagens program.

9.40 Karlstads stifts inventering av skiffertak i kyrkomiljöer. Maria Eld, 
 och Emil Gustafsson. 

10.20 Skiffertakläggare om skiffertaken. Lena Thor och Emil Engqvist  
 sammanfattar de intervjuer som har gjorts av hantverkare i 
 Hantverkslaboratoriets projekt om traditionella takmaterial. 

10.50  Paus

11.10 Antikvariskt, tekniskt och ekonomiskt hållbart. Hur restaureras 
 skiffertaken idag? Reflektioner av Christina Persson och Emlan 
 Wolke utifrån Hantverkslaboratoriets projekt. 

11.30 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader med skiffertak ur 
 länsstyrelsens perspektiv. 

11.40 Inventeringen av skifferbrott i Dalsland. Lars Bergström

11.50 Att tänka på som beställare. Erika Hedenskog och Maria Eld

12.10  Tillvägagångssätt vid restaureringen av Bro kyrka. Maria Eld.

12.30  LUNCH PÅ SÄFFLE HOTELL

13.30  Avfärd till Bro kyrka med buss eller egen bil. Bussen återvänder till 
 Säffle station efter seminariets avslut kl. 16. 

14.00- Workshopsstationer om takskiffer samt besök uppe på ställningen 
16.00 för syn av pågående renovering. 
 
 Eftermiddagsfika serveras vid kyrkan.

ANMÄLAN
Antalet deltagare på konferensen är av utrymmesskäl max 100 personer.
Blir det många anmälningar så kan antalet komma att begränsas per 
institution. 

Pris: 250 kr inklusive moms. I priset ingår lunch och fika under för- och 
eftermiddag. 

Vi vill ha din anmälan senast den 27 september 2017

Anmälan görs på följande webblänk: 
http://boka.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.
aspx?id=7406

Ange i anmälan om du vill åka med den gemensamma bussen till Bro 
kyrka. Bro kyrka ligger 9 km nordöst om Säffle. 

Information till dig som åker med tåg från Säffle
Seminariet kommer att avslutas och bussen avgå från Bro kyrka så att du 
befinner dig på tågstationen vid 16.15. 

Till eftermiddagens workshops är det bra att ha oömma, varma 
kläder och skor. 

Medverkande:
Erika Hedenskog, Karlstads stift
Christina Persson, Hantverkslaboratoriet
Maria Eld, Antikvarietjänst Eld och Forsberg AB
Emil Gustafsson, Takskifferspecialisten i Grythyttan AB
Lena Thor, Värmlands museum
Emil Engqvist, Enqvist bygg och byggnadsvård
Emlan Wolke, Hantverkslaboratoriet
Lars Bergström, Västarvet
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