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Inledning
2012 års konferens inom nätverket för praktiskt arbete i historiska landskap avslutades
med beslutet att byta namn på nätverket till Nätverket Svenska kulturlandskap.
Namnet var långt och svårt att komma ihåg och det fanns önskemål om att ändra
nätverksnamnet till ett kortare, kärnfullare namn. Diskussionen om olika
namnalternativ återges i sammanfattningen av konferensens avslutande diskussion.
Konferensen ägde rum på två kulturreservat i två olika landskap. Linnés Råshult ligger
i södra Småland och Örnanäs ligger i nordöstra Skåne. Ett 60-tal personer från olika
delar av Sverige samlades och fick både veta mer om dessa gårdars historia samt om
den verksamhet som pågår inom kulturreservaten. På programmet stod också
praktiska workshops där deltagarna fick prova att bland annat bygga gärdesgård, slipa
liar och koka rödfärg.
Varje aktivitet dokumenterades av studenter från årskurs 3 på programmet
Landskapsvårdens hantverk som finns på Institutionen för kulturvård i Mariestad.
Dessa dokumentationer och lite bilder från de olika aktiviteterna har samlats i denna
dokumentation.

Christina Persson
Hantverkslaboratoriet
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Program
Tisdag 9 oktober 2012
12:00

Samling och lunch i trädgårdscaféet på Linnés Råshult

13:00 – 17.00

Välkomna till Linnés Råshult hälsar Michaël, Lena, Hanna och Moa
Presentation av dagens övningar och indelning i grupper

13.00 – 14.00

Grupp 1 – Guidning i kulturreservatet med Michaël och Lena Michaëlsson
Grupp 2 – Lieslipning med Tore Sjöqvist
Grupp 3 – Gärdesgårdsbygge med Bengt Augustsson och Nikolaj Aagaard

14.00 – 15.00

Grupp 1 – Lieslipning
Grupp 2 - Gärdesgårdsbygge
Grupp 3 – Guidning i kulturreservatet

15.00 - 15.45

Fika i trädgårdscaféet

15.45 – 16.45

Grupp 1 – Gärdesgårdsbygge
Grupp 2 – Guidning i kulturreservatet
Grupp 3 - Lieslipning

17:00

Avfärd mot Pappersbruket i Östanå

18.30 – 19.10

Exposé över Svenska kulturlandskap – Per Lindqvist Riksantikvarieämbetet,
Salen Östanå Pappersbruk

19.15

Middag och efterföljande pub

Onsdag 10 oktober 2012
07.00

Frukost serveras

08:00

Samling och avfärd mot Örnanäs. Plats i buss finns för 45 personer.

08.30 – 8.45

Välkomna till Örnanäs hälsar Bitte, Börje och Marianne
Presentation av dagens övningar och gruppindelning

8.45 -9.30

Grupp 1A – Läkthuggning med Olof Andersson och Kalle Melin
Grupp 1B – Kokning och målning av slamfärg med Ebba Gyllenhak
Grupp 2A – Rundvandring på gården med Gunnar Almevik
Grupp 2B – Rundvandring i landskapet med Bitte, Marianne och Börje
Eriksson

9.30 – 10.15

Grupp 1A – Kokning och målning av slamfärg
Grupp 1B – Läkthuggning
Grupp 2A – Rundvandring i landskapet
Grupp 2B – Rundvandring på gården

10.15 – 11.00

Brunch
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11.00 – 11.45

Grupp 1A – Rundvandring i landskapet
Grupp 1B – Rundvandring på gården
Grupp 2A – Läkthuggning
Grupp 2B – Kokning och målning av slamfärg

11.45 – 12.30

Grupp 1A – Rundvandring på gården
Grupp 1B – Rundvandring i landskapet
Grupp 2A – Kokning och målning av slamfärg
Grupp 2B – Läkthuggning

12.30

Avfärd till Östanå

13.00 - 13.30

Soppa och smörgås på Östanå

13.30 – 14.00

Praktisk byggnadsvård i kulturreservat – om teknik, material, hantverk och
restaureringsprinciper – Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet

14.00 – 15.00

Presentation av arbetet med landskapsvårdsnätverket
Diskussion i ”bikupor”
- nätverkets namn
- e-postlistan
- aktiviteter
- arbetsgruppen
- idé om magasin
- nästa års konferens

15.00 – 15.15

Avslutning och summering

15.15

Avfärd med buss till Alvesta och Älmhults tågstationer
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Linnés Råshult – en guidning i kulturreservatet
med Michaël och Lena Michaëlsson
sammanfattat av Elin Sandberg, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
	
  
Råshult är den prästgård där Carl von Linne föddes 1707. Gården, köksträdgårdarna och
landskapet runt omkring är idag restaurerade att se ut som de gjorde då.
När man blir guidad i Linnes barndomshem är det inte utan att man känner historiens vingslag.
Det är lätt föreställa sig att den som format den här platsen nog kan vara samma person som är
far till Sveriges genom tiderna mest berömde botaniker.
Linnes far, prästen Nils, var själv mycket växtintresserad och trädgårdarna gick utöver det vanliga
redan på 1700 talet. Linne gjorde själv en förteckning över pappans trädgårdar, Adonis
Stenbrohultensis, som innehöll över 200 olika växter. Denna har sedan legat till grund för
restaureringen av örtagårdarna och Kålgården. Många av växterna som står där idag är kloner från
1700-talet eller hämtade från gårdar och torp runt om i bygden.
Men det mest anslående är kanske ändå den prydnadsträdgård som Nils anlade som kärleksgåva
åt sin hustru. Prydnadsträdgårdar var mycket ovanliga i den svåra tid som rådde på 1700 talet.
Den här trädgården finns utförligt beskriven i en brevväxling mellan Carl von Linne och hans
bror. Den föreställer en middagsbjudning för åtta personer. Varje person får representeras av ett
träd i en rabatt med blommor, de åtta rabatterna är sedan prydligt ordnade kring en rund rabatt
innehållande åtta runda buxboms ”tallrikar” med höga ”glas” av rosmarin, och timjan som
bordsduk. De på 1700-talet exotiska växterna hade Nils fått av en prästkollega, Sven Tilliander,
som varit ute och rest i Europa. Denne präst finns själv med som en av gästerna. Han har fått
representeras av ett mandelträd, som var något av den mest exotiska växt man kände till, för att
symbolisera hans långa resa. Och kattfot, som var mycket vanlig, för att symbolisera att han kom
hem igen.
Markerna runt gården, åkrar ängar och hagar, hålls öppna och brukas så traditionsenligt som
möjligt. Lie och handräfsning är vanligt förekommande på ängarna, men det händer att hästen får
hjälp av en traktor på åkrarna, målet är inte främst musealt brukande utan musealt resultat.
Och resultat har det blivit, sällsynta hävdberoende arter som klockgenitiana och granspira breder
här ut sig över markerna med samma riklighet som en gång gjorde dem till några av landets
vanligare växter.
Det handlar om att gynna de arter som redan finns på platsen, att plantera in nya är det inte tal
om. Men om man kan få mer nattviol genom att spara några blommor vid slåttern så gör man det.
Man utvecklar på sikt de gynnsamma miljöerna så att de olika arterna får större
spridningsområden.
Träden i markerna är den sorts nyttoträd som nyttjades flitigt i gångna tider för att ge bland
annat foder och slöjdmaterial. De hamlas nu enligt traditionen och bidrar på så sätt till både
kultur och natur i och med att den solbelysta stammen och dess mulmrika innandöme bildar en
biotop där många skalbaggar trivs och träden får ett mycket karaktäristiskt utseende.
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Lieslipning på Råshult
med Tore Sjöqvist
sammanfattat av Sofia Edlund, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
Ledare för workshopen var Tore Sjökvist, han har arbetat på Råshult sedan 1988 och arbetar
bland annat även som frilansjournalist.
Lien har varit med och format landskapet i hundratals, om inte tusentals år. Det finns liar av olika
slag. I Sverige har vi använt oss av slipliar medan man i stora delar av världen använt sig av
knackliar. En sliplie skärper man på en slipsten men en knacklie kallsmider man vass med en
hammare och ett städ. En knacklie har tunnare och bredare blad, och det är ofta stansat med små
märken. Många av liebladen som man kan köpa i handeln idag är knackliar, det finns en okunskap
om skillnaden. Om man slipar en knacklie blir det inte bra, knackliens blad är mycket mjukare så
stenen kommer ta bort mycket material och det kommer ändå inte bli särskilt vasst.
Förr hade alla en relation till ängen och lien. Man hade säkert ofta en liesmed på nära håll som
tillhandahöll lieblad. Man kunde nog också förälska sig lite i sitt blad, på Råshult finns det ett
blad som är hopnitat på flera ställen. Man ville väl inte ge upp det trots att bladet gick av.
Slipliarna kan antingen vara helstålsliar, där hela bladet är gjort i stål, härdat och anlöpt, eller vara
gjorda av stål som är invällt i blötjärn. Den senare tekniken ger en smidigare och tåligare lie, men
slipningen blir med kritisk, eggen måste då hamna i mitten där stålet är. Man kan se gränsen
mellan blötjärn och stål på en slipfas, det är ett litet sträck och järnet har lite olika karaktär på
respektive sidor. Om man har två sträck har man misslyckats med slipningen, då har eggen inte
hamnat i stålet.
Om man har en helstålslie gör man nästan all slipning på ovansidan. Undersidan räcker det med
om man bryner. Om man vill vara riktigt avancerad kan man börja titta på eggvinkeln. På Råshult
har de flesta bladen en vinkel på 22,5 grad. Beroende på vad det är för typ av slåtter kan man ha
olika eggvinkel. Bladen är också olika långa beroende på vilken slåtter, längre blad till säd och
madslåtter.
När man slipar ska man stå stadigt, man kan ta stöd mot stativet till slipstenen. Stenen ska snurra
ifrån sliparen och ha ordentligt med vatten, inte bara för att kyla men även för att se hur det går
med slipningen. Bladet fattas över ryggen och läggs med ryggen först mot slipstenen, för att sen
vinkla ner bladet för att hitta rätt vinkel. Anledningen är att man vill vara försiktig med eggen så
man inte riskerar att förstöra den. Vattnet ska rinna jämnt över lien, och när man ska ta upp den
från stenen så ska man återigen passa på eggen.
Ska man slipa med bladet löst eller orvet på? Det finns vissa som gör si och vissa som gör så, en
smaksak.
Om man är väldigt skicklig på att slipa så kan man åstadkomma ett blad som håller skärpan
mycket längre än en som inte är lika skicklig, trots att bådas kanske blir lika vass i början.
Ett bra ställe att hitta liar idag är på loppis, kika efter stämplar.
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Gårdesgårdsbygge på Råshult
med Bengt Augustsson och Nikolaj Aagaard
sammanfattat av Erik Börjesson, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
Den station vid vilken gärdsgårdar av trä byggdes var en god uppvisning av den byggnadsteknik
som tillämpas på Linnés Råshult idag. Deltagarna fick vara med om alla moment under
uppförandet av en gärdsgård och även testa de olika handgreppen själva, processen att ta fram
materialet redogjordes för muntligt.Momentet föreföll vara mycket uppskattat bland deltagarna,
många hade relationer till gärdsgårdar som element i kulturreservat och till byggandet av dem.
Då det rådde stor geografisk spridning på deltagarna uppstod flera diskussioner på temat
regionala varianter av gärdsgårdsbygge. Materialvalet var en sak som varierade över landet, på
många håll hade man valt att använda gran till både störar och slanor, på andra nyttjades ene till
störarna. Att använda ene hölls för att vara det bästa men väljs ofta bort som följd av bristande
tillgång, främst i norra Sverige, men även på många håll i södra Sverige. Att använda grangrenar
var också en metod som någon nyttjat. Även mått på slanor, avstånd mellan störpar, värmande av
vidjor och infästning av vidjor var detaljer som varierade.
Många använde slanor som var längre än de 3,6m som praktiserades på kursen. Avstånd mellan
störpar kunde vara allt från 90cm till 1,2m. Att värma vidjorna i vattenbad, i t.ex. en tvättgryta
praktiserades på många håll. Vad vidjor beträffade var den vanligaste uppgiften gran men också
ståltråd och ene uppgavs.
Med tanke på alla de meter gärdsgård som omger Råshult och det faktum att många av dessa
håller inne djur, helt utan hjälp av el, kan man nog sluta sig till att den som förevisades är en
mycket robust sort.
En kort beskrivning av den gärdsgård som byggdes:
Störarna som nyttjas är av ene och störparen sätts med hjälp av spett med en meters mellanrum.
Längden på störarna varierar men ligger runt 2m.
Vid varje påbörjad sträcka och vart hörn läggs en sten om ca 1dm höjd för att lyfta understa
slanan från marken.
De slanor som nyttjas är av barkad gran, ej kluven, samtliga med en längd av 3,6m, grovleken i
rotänden ligger runt 6-7cm.
Slanorna läggs i gärdsgården med ett system av sju slanor på höjden och de tillåts passera tre
störpar, detta dock med en viss variation.
För att låsa slanorna och störparen till varann sätts vidjor av gran mellan de tre översta slanorna i
varje störpar.
Vidjorna är färska kvistar av gran, deras längd varierar men ligger uppskattningsvis runt 1,5m,
deras diameter i snittytan ligger runt 1,5cm.
Vidjorna kvistas från sidogrenar innan de nyttjas m.h.a. en lövkniv förutom längst upp i toppen
vilken lämnas med barr för att underlätta infästningen mot stören.
Den kvistade vidjan värms över en öppen eld i en fältässja till dess att vidja blir mjuk utefter hela
längden.
Den mjuka vidjans vrids innan infästningen genom att vidjan snurras i luften.
Infästningen sker genom att yttersta änden läggs runt den ena stören, viks uppåt och låses av de
följande varven vilka läggs som åttor mellan störparen. Vid varje yttervarv runt endera stören
vrids vidjan med hjälp av båda händerna. Vidjans ände skall ha bibehållen spänst för att inte
hoppa ur läge.
Vid påbörjandet eller avslutandet av en sträcka liksom vid hörn kapas slanorna till lämpliga
längder individuellt för att följa lutningen i gärdsgården.
Hörnen utgörs av ett störpar med ena stören på insidan hörnet, den andra på utsidan. De slanor
som går genom hörnet låses med vidja efter det att en slana lagts från vardera hållet, detta redan
från understa varvet slanor.
Stöttor fästs in vid behov, i beteshagar, vid varje störpar, annars mer sällan. Dessa sätts mellan två
slanor invid ett störpar, helst i något av de övre varven slanor för största möjliga stöd.
Vidja sätts inte där stöttan går in men över och under. Med en slinga av den övre vidjan runt
stöttans uppåtriktade ände låses den samma.
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En exposé över svenska kulturreservat
med Per Lindqvist
sammanfattat av Helén Knutsson, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
I det gamla pappersbruket på Örnanäs höll Per Lindqvist från Riksantikvarieämbetet på
tisdagskvällen ett föredrag om Svenska kulturreservat. Eftersom dagens aktiviteter hade förskjutit
tiden framåt och middagen skulle bli serverad inom kort, så hölls föredraget med ett högt tempo.
Per Lindqvist är kulturgeograf på riksantikvarieämbetet och har tillsammans med några kollegor
gjort en rundresa till några av Sveriges kulturreservat. Förväntansfulla och nyfikna fick de ta del av
fantastiska miljöer. Vi som lyssnade på föredraget fick ta del av många fina och intressanta bilder
på kulturreservaten som besöktes.
Åsens by var ett av de första kulturreservaten som besöktes, Åsens by är en typisk småländsk by i
ett småbrutet landskap med en levande miljö där det finns gott om naturvärden, tillsammans
bidrar dessa ingredienser till en intressant upplevelse för besökare. Vidare på resan stannade de
på Högarps by, en sammanhållen bymiljö och en intressant flora. Där pågick en storskalig
restaurering med trädfällning bland annat. Den välbevarade bergmansbyn Bråfors besöktes också,
även det kulturreservatet har en fin bebyggd miljö. Vattnet var i det här sammanhanget ett
intressant inslag med dammar och vattenkanaler. Efter tidigare järnhantering finns mycket spår
och lämningar kvar i området. Herrgården Gunnebo med en fantastisk trädgård och en fin
engelsk park drivs i privat ägo. Strandängs restaurering hade påbörjats där.
Per Lindqvist fortsatte att prata och visa många intressanta bilder bland annat från Marieberg,
Rörträsk och ett samiskt kulturreservat. Unikt med Rörträsk är landskapet med
översilningsängar som visar hur jordbruk- och boskapsskötsel fungerade under senare delen av
1800-talet. Kulturreservatet innehåller även akvedukt, vattenvägar, dammluckor och en
spånhyvelkvarn med tillhörande slipstenar. Imponerande var det samiska kulturreservatet vars
landskap är präglat av renbete, ett renbetesland. I reservatet kan man få se andra kulturella inslag
så som bengömma och en samisk grav. Vidare fick vi ta del av en fäbodsmiljö i Galijaur, med
bland annat en stor slåttermyr.
Juhola är en ödslig finngård i norra Värmland med steniga slåttermarker. Vad som fick många att
lyfta på ögonbrynen var de hamlade tallarna som finns vid Juhola, vilket inte är bland de första
trädslag man tänker på att hamla. Stockholms skärgård fick sig ett besök. Här har båten varit
nödvändig för de som varit bosatta här, djurpråmar har varit nödvändiga för att få ut boskapen till
bete på öarna. Linnés Hammarby fick avsluta kvällens föredrag.
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Örnanäs – en rundvandring i landskapet runt gården
Med Bitte, Marianne och Börje Eriksson samt Thomas Romberg
sammanfattat av Markus Pettersson, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
Klockan är 9 på morgonen den 10e oktober 2012 och vi ska vandra runt Örnanäs ägor för att få en
guidning genom det historiska landskapet. Dimman ligger tät, det är några minusgrader och några
solstrimmor lyckas ta sig igenom grenarna i hasselbuskarna. Det är en drömsk stillhet i luften.
Vi börjar vår rundvandring vid fägatan
intill ladugården och går ut mot utmarken.
Vi går in i ett 1800-tals landskap genom
att följa fägatan. På utsidan av den 1,5
meter höga stenmurade fägatan finns äng
med hasselsocklar, åker och frukthage.
Man har föryngrat hasseln genom att såga
ner en del stammar på sockeln. Man
stängslar in hasseln för att fåren inte ska
beta de skott som kommer.

Örnanäs blev två gårdar år 1810, och år
Figur	
  1.	
  Hasselbuskar	
  på	
  inägan.	
  
1830 genomfördes laga skifte. Vi står nu
vid den gamla smedjan som var belägen vid gränsen mellan utmark och inäga. Inägan och
utmarken delas upp med en förlängning av fägatan. Den totala längden stenmur på Örnanäs är 9
km.
I år är det första året man har skogsbete på utmarken sedan 1960/1970-talet. En rödkulla med två
kalvar har gått runt och valt det bästa av skogens skafferi och togs hem för vintern förra helgen.
Vi stannar vid grinden och diskuterar vad den heter. En la är en grind med störar man skjuter åt
sidan, medan en le är en grind man kan öppna som en dörr. Vi kliver sedan ut i ”bonnaskogen”
som i generationer har blivit plockhuggen. Det växer idag mer gran än vad det har gjort historiskt.
När man ska fortsätta brukandet är det gran i första hand som ska huggas för att lyfta fram tallen
som historiskt har dominerat skogen. Man ska även hugga mer närmast fägatan eftersom det idag
är tätare skog än det har varit. Enligt historiska kartor växte det även bok och ek i skogen.
Virkeskvalitén på skogen är väldigt hög tack vare medveten plockhuggning och passar för
finsnickeri.
Vi går förbi den gamla ladugården på den västra gården. Den låg på en liten höjd där det idag
finns hamlade askar och lindar kvar. Det har prövats
att restaureringshamla några stora askar som tyvärr
inte klarade de stora ingreppen och vissa står kvar
ohamlade.

Nu har gruppen snart varit ute i två timmar och
tagit del av Örnanäs utmark. Varmt kaffe väntar
och vi går tillbaka mot gården.
Figur	
  2.	
  Gamla	
  hamlade	
  askar.	
  

	
  
16	
  

	
  

Örnanäs – en rundvandring bland gårdens byggnader
med Gunnar Almevik
sammanfattat av Marika Malm, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
Rundvandringen på gården började nere vid de två ladugårdsbyggnaderna vilka uppfördes 1865 av
de dåvarande ägarna Carl Svensson och Bengta Nilsdotter. Dessa byggnader visar tydliga tecken
på att det var skickliga hantverkare som tilläts bygga dessa. Deras storlek och byggmaterialet visar
på att de troligast uppfördes som en form av statussymbol.
Vidare under runt vandringen berättas det att Örnanäs gård grundades som kulturreservat 2006
och omfattar en yta på 70ha. Men gården i sig är betydligt äldre än så. Den tidigaste
dokumentationen av gården återfinns i en skrift från 1584 och finns även utmarkerad på en
detaljerad karta över Skåne från 1684.
På den tiden som denna karta ritades var gården en kronoägd ensamgård i slutet av 1700 köptes
dock gården fri och blev en egen skattegård.
1810 visade sig vara den tidsperiod då den nu varande gården kom till. Fastigheten delades då upp
mellan två bröder och dagens gård, den östra, kom till.
Madåkrarna som tillhör gården kom till runt sekelskiftet då Örnanär deltog i ett
sjösänkningsprojekt men det tillkom dessutom en del nya slåttermarker.
Den gamla sägnen från det skånska kriget bidrar till att ge liv till den gamla gården och dess
historia. 1678 gav den svenske kungen order om att alla män mellan 15-60år skulle dräpas. Alla
gårdar förutom två brändes och boskap beslagtogs. Men sägnen säger att Örnanäs gård inte utan
soldaterna lurades att tro den redan var påtänd genom att ett stort förberett bål tändes på. Detta
ska tydligen ha räddat gården den gången för 334 år sedan.
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Kokning och målning av slamfärg
med Ebba Gyllenhak
sammanfattat av Christina Persson, Hantverkslaboratoriet
Vid en workshop på Örnanäs kokades traditionell slamfärg. Grupperna fick se hur kokningen går
till och fick prova att måla med den färdiga färgen på ett närliggande uthus. Ebba Gyllenhak
ledde workshopen tillsammans med sin syster Freja. Ebba har läst kursen Traditionellt
byggnadsmåleri på institutionen för kulturvård som omfattar 30 hp.
Här är det recept på traditionell slamfärg som kokades. Receptet räcker till 200m2.
50 liter vatten kokas upp
2 kg järnvitriol tillsätts. Koka sakta på svag värme.
2,5 kg finmalet rågmjöl vispas ned i några liter vatten till en tunn välling.
Vällingen vispas ned i vatten- och vitriolblandingen. Låt blandningen småputtra under omrörning
i minst 20 minuter. Det ska kännas att blandningen klistrar om man gnuggar den mellan
fingrarna.
8 kg rödfärgspigment tillsätts under omrörning. Låt färgen koka ungefär 15 minuter.
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Restaureringsåtgärder på Örnanäs och huggning av läkt
med Olof Andersson och Kalle Melin
sammanfattat av Martin Sandmark, Landskapsvårdens hantverk årskurs 3
Vid Örnanäs har varit flera byggnader och idag återstår några av dessa, bland annat jordkällaren.
Här har man nyligen lagt på sticktak. På äldre skånska byggnader kan man finna Stavspån som
består av kil-formade stickor som med stor tidsåtgång höggs fram ur stubbarna av Ek eller Bok.
Detta var en relativt dyr metod, men kanske hade dessa tak längre hållbarhet? Dessa tak kan man
främst se på skånska kyrkor idag. Sticktaken konkurrerade ut stavspånet.
Skogen runt Örnanäs har varit, och är, en kulturskog där plockhuggning är avverkningsmetoden.
Skogen har aldrig slutavverkats och består av fleråldrig blandskog. Örnanäs försöker bevara denna
tradition och tar material till byggnader från skogen för att få ett kontinuerligt skogsbruk och
bevara en lokal hantverkstradition. Man vill att det ska vara skötselmetoden för skogen även i
framtiden. I plockhuggskogen har alla typer av träd värde eftersom de kan producera material till
olika tillverkningsprocesser inom trähantverket.
Lekthuggningen går till så att man hugger ned ett träd i maximalt 10 cm tjocklek. Man gör en
relativt hög stubbe eftersom detta har bekvämast arbetshöjd. Man gör inhuggningar på båda sidor
och fäller sedan trädet tvärt emot dessa sidors hugg. Man hugger inte helt av trädet eftersom det
är en stor fördel om trädet sitter fast i stammen efter fällningen. Det gör att materialet ligger still
och håller sig fast när lektmaterialet huggs ut.
Lekten ska ha en grovlek om ca 2 tum och en längd på 10 alnar och man barkar inte på plats. En
god huggare gör ca 15 lekt/dag. Huggningen skedde ofta om senvintern och materialet fick torka
på våren och spikades upp på sommaren.
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Praktisk byggnadsvård i kulturreservat
Föredrag av Gunnar Almevik
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Kulturhistorisk värdering
RAÄs modell enligt A. Unnerbäck
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Förstärkande motiv:

Dokumentvärde
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Örnanäs, Osby, Skåne

”Fem pelare för god byggnadsvård”
1. Kunskap
Kunskapsunderlag, motiv och dokumentation.

2. Varsamhet
Varsamt förhållningssätt och minsta möjliga ingrepp.

3. Att förvalta
Långsiktighet och kontinuerligt underhåll.

4. Att förhålla sig till historien
Medvetet förhållningssätt till alla historiska skikt.

5. Material och teknik
Kunskap om egenskaper hos gamla och nya material.
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Avslutande diskussion
sammanfattat av Alexander Schill och Catharina Österman, Landskapsvårdens
hantverk årskurs 3
Som avslutning på konferensen hölls en diskussion på Östanå pappersbruk. Diskussionen leddes
av fyra moderatorer: Per Lindqvist, Riksantikvarieämbetet, Michaël Michaëlsson,
Komministerbostället Råshult, Gunnar Almevik, Hantverkslaboratoriet och Cecilia Lundmark,
Mårtagården.
En presentation av Nätverk för praktiskt arbete i historiska landskap inleddes av Per och han
förklarade hur samarbetet mellan arbetsgruppen och dem som jobbar med praktisk skötsel
fungerar. Intressanta frågor väcktes ganska snart bland deltagarna och moderatorerna. Vad ska
nätverket bestå av? Vad är nyttan med nätverket? Hur kan man vara aktiv? Vilka ska vara
inbjudna? Den fråga som kanske var mest angelägen och som många säkert funderade på var
namnet för nätverket.
Nätverk för praktiskt arbete i historiska landskap heter nätverket för nuvarande, ett långt namn
som kan vara svårt att komma ihåg. En diskussion mellan deltagarna öppnades upp och man fick
komma med förslag på ett nytt namn. Namnförslag yttrades från höger och vänster men något
definitivt kom man ej fram till. Ett viktigt påpekande gjordes däremot att nätverket inte bör
förväxlas med andra namn.
Hur ska man nå ut med information till medlemmar och andra som är intresserade om vad som
händer i nätverket? Sociala medier som t.ex. Facebook var det någon som tyckte var ett bra
verktyg. RAÄ forum nämndes också. En egen hemsida efterfrågades.
RAÄ har på sin hemsida information om nätverket men dock ingen aktuell och löpande info.
I nuläget kan man få nyhetsbrev skickat till sin e-mail. För att kunna ta del av nyhetsbrevet måste
man anmäla sig till Per. Han uppmanade även kulturreservaten att skicka in sina program för året.
Detta gör man till landskapsvard@raa.se
Regionala träffar var det någon som ville se mer av, gärna i samverkan med länsstyrelsen.
Att ha ett tema på träffarna diskuterades, t.ex. skulle man kunna ha en sambandskedja där man
först slipade liar varpå man sen utförde slåtter. Gunnar påpekade att sådana träffar tidigare hade
gjorts och att det hade blivit få deltagare. En positiv attityd riktades till regionala träffar bland
vissa deltagare.
Var ska vi träffas nästa år? Bör det vara annat innehåll? Frågorna ställdes av moderatorerna och
diskussion bland deltagarna uppstod. Göteborg var det någon som föreslog just för att det finns
en hög koncentration av kulturreservat i anslutning. De flesta verkade ändå vara eniga att träffen
bör hållas i norra Sverige. Något man ska tänka på tills nästa gång är att inte heller planera in
träffen när älgjakten pågår, detta var det flera som reagerade på.
Vad gäller innehållet på träffarna så påpekades: mer tid för snack mellan deltagarna, mer
medvetna gruppindelningar som baseras på vad man vill eller kan göra.
I slutet av diskussionen väcktes återigen frågan vad nätverket bör heta. Efter en liten omröstning
var det majoritet på Nätverk(et) för svenska kulturlandskap.
Arbetsgruppen med Per och Gunnar i spetsen avslutade diskussionen med att presentera några
idéer som man hade. Det var att göra ett magasin/katalog där alla reservat finns representerade
med bilder och information. Också olika besöksmål skulle finnas med.
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Inbjudan
Nätverket Svenska Kulturreservat

INBJUDAN
till konferens och praktiskt arbete 9 - 10 oktober 2012

Linnés Råshult och Örnanäs
cUHWVWUlɱDUUDQJHUDVWLOOVDPPDQVPHGNXOWXUUHVHUYDWHQ/LQQpV5nVKXOWRFKgUQDQlV
Preliminärt program
9 oktober
11:15 Uppsamling med buss från järnvägsknuten Alvesta
12:00 Lunch på Råshult
13:00 Gudning och praktiska övningar i landskapsvårdens hantverk
15:00 Fika
17:00 Avresa till Pappersbruket i Östanå
19:00 Exposé över svenska kulturlandskap
Middag
10 oktober
8:30 Avresa till Örnanäs
9:00 Guidning och praktiska övningar i traditionella bygghantverk
11:00 Fika
13:00 Avresa till Pappersbruket i Östanå
14:00 Inspirationsföreläsningar
Temadiskussion
16:00 Avslutning. Buss till Alvesta.

'HOWDJDQGHWLNRQIHUHQVHQlUNRVWQDGVIULWW$QWDOHWSODWVHUlUEHJUlQVDGHWLOOGHOWDJDUH
VnDQPlOGLJQX9DURFKHQVWnUI|UERHQGHNRVWQDGHQ'HOLGXEEHOUXPSn3DSSHUVEUXNHWL
gVWDQnNRVWDUFDNURQRULQNOIUXNRVW%RHQGHWERNDVLVDPEDQGPHGDQPlODQ

Boka tiden! Anmäl dig snarast, men senast den 13 september 2012!
Kontaktperson för konferensen är Christina Persson
ĦĦ
craftlab@conservation.gu.se

Välkommen!
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Deltagarlista
Bergqvist

Jessica

Äskhult

Carlsson

Thomas

Äskhult

Gravesen

Marie

f.d. Student

Örsan

Love

f.d. Student

Jansson

Matts

Brottö skärgårdsjordbruk

Pettersson

Solveig

Brottö skärgårdsjordbruk

Lundmark

Cecilia

Mårtagården

Skiöld

Richard

Mårtagården

Thomsson

Benny

Norrbys i Väte

Adolfsson

Annelie

Norrbys i Väte

Björk

Leif

Gallejaur-Järvlia

Lövgren

Crister

Gallejaur-Järvlia

Brate

Erik

Lundahl

Staffan

Bråfors bergsmansby
Naturreservat Guldplatshagen, Sixtorp,
Skattlösberg

Forslund

Östen

Gunnebo

Cederholm

Jan

Linnés Hammarby

Torstensson

Lage

Åsens by

Sigurd

Sven

Vallby Sörgården

Gröning

Sigun

Vallby Sörgården

Persson

Lennart

Västeräng

Johansson

Anna

Äskhult

Johansson

Christer

Alängarna, Oset

Troäng

Leif

Alängarna, Oset

Örntorp

Jan

Smedstorp och Öna

Lundkvist

Olle

Östra Järvafältet

Pedoux

Bruno

Gamla Stabergs bergsmansgård

Nilsson

Sofia

Företag Sofia Landskap

Sievers

Hanna

f.d. Student

Olsson

Annelie

Söderåsens nationalpark

Sonntag

Helge

Harmsarvets museijordbruk vid Falu Naturskola

Eadie

Gordon

Harmsarvets museijordbruk vid Falu Naturskola

Hahre

Stefan

Företag Träd, sten och ängar

Lindqvist

Per

Riksantikvarieämbetet

Almevik

Gunnar

Hantverkslaboratoriet

Magnusson

Bosse

lärare institutionen för kulturvård

Lilja

Joakim

lärare institutionen för kulturvård

Sandberg

Elin

Landskapsvårdens hantverk

Edlund

Sofia

Landskapsvårdens hantverk

Knutsson

Helen

Landskapsvårdens hantverk

Österman

Catharina

Landskapsvårdens hantverk

Tidemalm

Lisa

Landskapsvårdens hantverk

Malm

Marika

Landskapsvårdens hantverk

Börjesson

Erik

Landskapsvårdens hantverk

Olsson

Andreas

Landskapsvårdens hantverk

Sandmark

Martin

Landskapsvårdens hantverk

Pettersson

Markus

Landskapsvårdens hantverk

Schill

Alexander

Landskapsvårdens hantverk

Persson

Christina

Hantverkslaboratoriet
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Melin

Karl

hantverkare workshopledare

Andersson

Olof

hantverkare workshopledare

Gyllenhak

Ebba

hantverkare workshopledare

Gyllenhak

hantverkare workshopledare

Trygg

Veronika

LST Kronoberg

Boxe

Markus

LST Kronoberg

Andersson

Maria

LST Kronoberg

Romberg

Thomas

LST Skåne

Berglund

Magnus

LST Skåne

Eriksson

Börje

Örnanäs

Eriksson

Marianne

Örnanäs

Stenudde

Bitte

Örnanäs

Eriksson

Kristofer

Örnanäs

Michaëlsson

Lena

Komministerbostället Råshult

Michaëlsson

Michaël

Komministerbostället Råshult

Michaëlsson

Moa

Komministerbostället Råshult

Michaëlsson

Hanna

Komministerbostället Råshult

Aagaard

Nikolai

Komministerbostället Råshult

Sjöqvist

Tore

Komministerbostället Råshult
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