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Hantverkslaboratoriet söker verksamhetsassistent!
Verksamhetsassistentens centrala arbetsuppgift är att tillsammans med verksamhetsledaren sprida och nå
ut med resultat från verksamheten. Arbetet omfattar i huvudsak tre områden vilka kommer att variera i
omfattning över tid. Insatser där det handlar om att stödja med till exempel textbearbetning, layout och
informationsarbete i enskilda projekt. Det andra området är att stödja och delta i arbetet med att varannat
år arrangera branschträffen Byggnadsvårdens konvent och det tredje området att jobba med
kommunikation om verksamheten via hemsida, nyhetsbrev och annat informationsarbete.
Verksamhetsassistenttjänst HL

Regeringsuppdraget Traditionell kunskap (NV-02168-17))
Sametinget och Naturvårdsverket föreslår i regeringsuppdraget (NV-02168-17) bl.a. ett pilotprojekt för att
påbörja utveckling av ett resurscentrum för att tillgängliggöra traditionell kunskap kopplad till bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.
Pilotprojektet, som föreslås placeras hos ”Svenska kulturlandskap”, ett nätverk med över 1000 personer,
som sedan 2010 drivits med stöd av Riksantikvarieämbetet och Hantverksverkslaboratoriet, Göteborgs
universitet, är en tvåårig satsning till en kostnad av 500 tkr per år. Därefter får regeringskansliet ta
ställning till ett permanent resurscentrum och finansiering.

Ny publikation!
Rostskyddsbehandling av takplåt
Taket är en framträdande del av en byggnads
arkitektoniska uttryck. Underhåll och reparation av
plåttak kräver hållbara material och metoder. Varje
byggnadsvårdssituation är unik, olika aspekter
måste viktas och intressen förhandlas. Den här
rapporten ger vägledning för bedömningar och
välgrundade beslut. Här behandlas alla led i
processen, från identifiering av skador,
diagnosticering av orsaker, till val av behandling och planering för underhåll och kontroll.
Rostskyddsbehandling av takplåt

Ny skrift! Skötsel av grusgångar
I denna skrift uppmärksammas grusytor som
element i historiska trädgårdar. Målsättningen är
att sprida kunskap om historisk anläggning,
historiska materialval och historisk skötsel samt
bidra till medvetna val av skötselmetoder. "Skötsel
av historiska trädgårdar: Grusgångar" finns att
ladda hem på RAÄ:s hemsida eller så kan man
köpa en tryckt version för 100 kr via
Hantverkslaboratoriet.
Skötsel av historiska trädgårdar: Grusgångar

Ny skrift! Skötsel av lövbärande
häckar
Skriften handlar om hur man kan tänka vid val av
skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska
värden i historiska trädgårdar, med fokus på den
lövbärande rumsbildande klippta häcken. "Skötsel
av historiska trädgårdar: Klippta lövbärande
häckar" finns att ladda hem på RAÄ:s hemsida
eller så kan man köpa en tryckt version för 100 kr
via Hantverkslaboratoriet.
Skötsel av historiska trädgårdar: Klippta
lövbärande häckar

Bränning av lokal kalk, intill sjön
Boren, Östergötland
Linköpings stift har låtit bygga en mindre kalkugn,
med kapacitet för ca 1 ton, för bränning av lokal
kalk i närheten av sjön Boren i Östergötland.
Bränningarna är planerade att genomföras onsdagfredag under vecka 21, 23 samt 25. Bränningarna är
öppna för allmänheten.

Bränning av lokal kalk

Träff i Finland inom Nordic Tar
network
Nordic Tar network bjuder in till årets första träff
på Fölisö friluftsmuseum, Helsingfors, Finland den
4-5 juni. Det blir seminarier, presentationer och
föreläsningar samt en tjärning on-site! Torsdag
den 5 juni genomförs en rundtur i Nyland med
besök vid olika tjär-sevärdheter. Anmälan senast
den 24 maj!
Träff Fölisö, Nordic Tar Network

Lär dig putsa och mura med

kalkbruk
Traditionell murning och putsning med kalkbruk är
en teknik som visat sig hålla bättre än många av
dagens så kallade putsytor. Den som har en
putsad fasad eller en murad konstruktion kan ha
god nytta av att själv kunna utföra mindre
lagningar. I kursen ingår teoretiska och praktiska
övningar. Efter kursen har du en övergripande
kunskap om olika sorters bruk och kan en hel del
om kalkbruk. Du kan blanda bruk och göra mindre
mur- och putslagningar. 8 juni i Mariestad.

Träff om ängshävd och lieslåtter
Nätverket Svenska kulturlandskap bjuder in till en
träff om ängshävd och lieslåtter i Hundviken,
Arvika kommun, nordvästra Värmland den 14-15
juni. Sista anmälningsdag den 25 maj. Träffen
genomförs som en praktisk verkstad där vi arbetar
tillsammans, utbyter erfarenheter och får ta del av
de lokala traditionerna kring fagning, slåtter,
höbärgning, efterbete och röjning.

Putsa och mura med kalkbruk

Ängshävd och lieslåtter

Tips!

Odla i P1
I årets säsong av Odla med P1 kommer Tina Westerlund, lektor vid Institutionen för kulturvård i
Mariestad, att medverka i flera avsnitt som expert. Tinas kunskaper om växtförökning och perenner, samt
det kulturhistoriska och kulturvårdande perspektivet i trädgårdsodlingen kommer att ges större utrymme i
programmet
Odla i P1

Standards för "Bevarande av kulturarv"
Hantverkslaboratoriet medverkar sedan den 7 mars, genom verksamhetsledaren Linda Lindblad, i den
svenska kommittén för arbetet med standards för "Bevarande av kulturarv". Möjligheterna att bevara
kulturarvet för framtida generationer förbättras av gemensamt fastställda definitioner, specifikationer och
rutiner. Standarder är gemensamma lösningar på ofta förekommande problem och utmaningar.
Standards "Bevarande av kulturarv"

Sök medel till projekt inom trähantverk - Ulf K Nordensons stiftelse
Stiftelsen lämnar i första hand ekonomiska medel till vetenskaplig forskning inom trähantverk, t.ex.
kulturvårdande insatser i olika former samt projekt som innefattar nytänkande och utveckling vid
hantering av trä. Stiftelsen stödjer projekt inom trähantverk, med inriktning på formgivning av möbler och
träföremål samt forskning rörande hantverksmässig hantering av trä – särskilt inom kulturvård.
Ulf K Nordensons stiftelse

Fönsterrenoveringens dag den 30 maj!
Hur uppmärksammar ni fönsterrenoveringens dag i år? Gör gemensam sak, gå in och kolla hemsidan!
Fönsterrenoveringens dag

Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Magasinsgatan 4, Mariestad.
craftlab@conservation.gu.se

