Nationell agenda för traditionella hantverk
Möte i Noden Hantverk i nationella arbetsgruppen för skydd av immateriella kulturarv
Plats: Hantverkslaboratoriet, Trädgårdsskolan, Magasinsgatan 5, Mariestad
Tid: 23 maj, 10.00-16.00, kvällsaktiviteter från kl 18.00
Noden Traditionell hantverkskunskap samlas på Hantverkslaboratoriet i Mariestad den 23 maj
10.00 -16.00 därefter finns möjlighet att deltaga i gemensamt föreläsning, middag och mingel
tillsammans med internationella arbetsgruppen för Skills, Training and Knowledge Transfer.
Traditional and emerging Heritage Professions som har förlagt ett arbetsgruppsmöte till Hantverkslaboratoriet Mariestad 24–25 maj.

Program
9.30 Kaffe och mackor
10.00-10.30 En nationell agenda för traditionella hantverk
Det har gått åtta år sedan Sverige ratificerade Unescos konvention om immateriellt kulturarv.
Nu har Sverige lämnat den första rapporten om genomförandet. Vi diskuterar vad konventionen
betyder för Sverige, vilka slutsatser som kan dras av rapporten och arbetet framöver.
Friedrike Roedenbeck, kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor
Annika Nordström, arkivchef, Institutet för språk och folkminnen

10.30-10.45 Hantverkslaboratoriet
Hantverkslaboratoriet är en ”forskningshub” som aktiverar hantverksutveckling och tillför traditionshantverk influenser från ny forskning om teknik och material. Hantverkslaboratoriet söker
framförallt metoder som gör det möjligt att utöva hantverk och bevara hantverklig kvalitet i det
moderna samhället.
Linda Lindblad, verksamhetsledare, berättar om Hantverkslaboratoriets verksamhet

10.45-11.10 EUdigiTAC
Ett digitaliseringsprojekt som vill lyfta befintliga lokala insatser inom textilt hantverk och konsthantverk i Europa med målet att integrera de lokala hantverksgemenskaperna i den digitala kulturella ekonomin. EUdigiTAC – Digitalt utformande av nya praktikområden är ett internationellt
projekt av Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland, Changemaker AB, Viljandi Culture
Academy vid Tartu Universitet och Confartigianato Udine vilket medfinansieras av Creative
Europé-program och Region Västra Götaland.”
Eva Gustafson, Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland

11.10-11.30 Kompetens och kunskapsöverföring inom kulturvården
Hur är det ställt med lärande och fortbildning inom kulturarvsområdets traditionella professioner? Hur påverkas traditionella yrken av digitaliseringen? Vilka nya kompetenser eller helt
nya yrken behöver vi i framtiden? Dessa frågor står i centrum när EU-kommissionen samlar
representanter från medlemsländerna i en arbetsgrupp för att analysera och utbyta erfarenheter
om kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn. Uppdraget benämns på
engelska ”Skills, Training and Knowledge Transfer. Traditional and emerging Heritage Professions”.
Gunnar Almevik, professor i kulturvård, Göteborgs universitet

11.30-12.00 Att samla in kulturväxter och deras berättelser
Genom Programmet för odlad mångfald (POM) har sedan 2002 inventerare och intresserad
allmänhet jobbat för att samla in kulturväxter och deras berättelser som ett led i att förverkliga
Konventionen om biologisk mångfald eller Riokonventionen. Genom arbetet har ett antal metoder använts, bland annat upprop för att nå ut över hela landet. Vilka erfarenheter har gjorts inom
detta arbete? Kan metoderna vara intressanta även när det gäller traditionella hantverk?
Henrik Morin, konsulent och inventerare i Projektet odlad mångfald (POM), Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU

12.00-13.00 Lunch i Trädgårdsskolan
13.00-13.20 Introduktion till workshop
Frågeställningar:
-

Hur är det ställt?
Vad behöver göras?
Vad kan få det att hända?
Nationell Agenda för traditionella hantverk?

Som underlag till workshopen använder vi förmiddagens föredragningar samt Riksantikvarieämbetets SWOT-analys Kompetens, lärande och kunskapsöverföring inom kulturarvssektorn
Kent Johansson, tidigare EU parlamentariker och regionråd i Västra Götalandsregionen samt
ordf. Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
13.20-14.00 Styrkor, svagheter, hot och möjligheter
Workshop i grupper

Kaffe
14.20-15.00 Nationell Agenda för traditionella hantverk
Workshop i grupper
15.00-16.00 Presentationer från grupper och plenumdiskussion
16.30-18.00 Guidad tur på Institutionen för kulturvård. Visning av trädgårdar och verkstäder, och samtal med studenter.
Linda Lindblad och Tina Westerlund, hantverksexpert i odling och skötsel, Hantverkslaboratoriet

18.00 Plats: Hops n´ Leons of Skaraborg, Esplanaden 4, Mariestad
Mingel och middag tillsammans med en europeisk arbetsgrupp för fortbildning och lärande
inom kulturarvssektorn. Presentation och diskussion ledd av Kent Johansson och Erminia
Sciacchitano, policy officer EU kommissionen.
Anmäl dig senast 7/5 till info@nfh.se
Välkomna!
Friedrike Roedenbeck, Nämnden för hemslöjdsfrågor
Gunnar Almevik, Göteborgs Universitet Institutionen för kulturmiljövård
Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet

