
 
Hantverkslaboratoriet och Strömsholms kanal  

bjuder in till dialogseminarium med temat:
 

Hur kan man arbeta med traditionella metoder, material och 
tekniker vid renovering och restaurering av konstruktioner i vatten?

Seminariet är en del av en pågående förstudie till ett treårigt 
kulturmiljövårdsprojekt

Välkommen!

HANTVERKSLABORATORIET
Hantverkslaboratoriet är ett nybildat 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 
områdena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera 
uppföljning, forskning och utvecklingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med 
inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar.r. 

Läs mer om oss på www.craftlab.gu.se

Konstruktioner i vatten 

INBJUDAN
 

Dialogseminarium 28 september 2018
Kanalcaféet i Hallstahammar



PROGRAM
Fredag  28 september 

09.30	 Samling	Kanalcaféet	i	Hallstahammar.	Kaffe	och	smörgås.

10.00 Introduktion till förstudien och forskningsansökan. 

10.30 Strömsholms kanal och behovet av traditionell hantverkskunskap.

11.00	 Kaffe

11.15 Indelning i grupper och workshop med diskussioner kring aktuella   
 frågeställningar.

12.00 Lunch

13.00  Sammanfattning i respektive grupp.

13.30 Presentation av gruppernas frågeställningar, ca 5 min per grupp   
 beroende av antalet deltagare.

14.15	 Kaffe

14.30 Diskussion, frågor, sammanfattning.

15.00  Ungefärligt avslut på dagen.

ANMÄLAN
Antalet deltagare på seminariet är av utrymmesskäl max 70 personer. 

Seminariet	är	kostnadsfritt	och	vi	bjuder	på	mat	och	fika!

Under	dagen	kommer	vi	att	hålla	en	workshop	för	att	identifiera	möjliga	
problemområden och kunskapsbehov inom denna sektor av kulturmiljövården. 
Kom	därför	gärna	förberedd!

Vi vill ha din anmälan senast den 24 september 2018 

Anmäl dig här: Anmälan Konstruktioner i vatten

Välkomna!

Eventuella frågor kan ställas till:
Sven	Olof	Ahlberg,	070-397	11	30,	so@kulturbyggnadsbyran.se
Linda	Lindblad,	076-622	93	00,	linda.lindblad@conservation.gu.se	

Om förstudien och kulturmiljövårdsprojektet
Syftet med dialogseminariet är att olika aktörer och intressenter inom 
kulturmiljösektorn	tillsammans	ska	kunna	identifiera,	lokalisera	och	beskriva	
behovet av traditionell hantverkskunskap vid hantering av konstruktioner 
i vatten. Det kan till exempel handla om olika typer av material och de 
utmaningar, som är förknippade med underhåll och reparationer av dessa, men 
även	identifiering	av	konstruktioner	(t.ex.	dammar,	murar,	portar,	stenskistor,	
grundläggning)	där	behoven	av	hantverkskunskap	är	som	störst.	 
 
Resultatet av dagens diskussioner kommer att ingå i den ansökan om ett 
treårigt kulturmiljövårdsprojekt inom området Konstruktioner i vatten, som 
kommer att färdigställas under hösten 2018. Länsstyrelsen i Västmanland är 
värd för förstudien, som utförs av Hantverkslaboratoriet i Mariestad.

https://www.dacapomariestad.se/4.1d3f97e715e84e065851fa3a.html

