
NÄTVERKSTRÄFF VÄRLDSARV I SVERIGE
ÖLAND 25 - 27 APRIL 2017

PROGRAM



Världsarv i samhället: nya trender

11.00 Registrering 
 På Hotel Skansen, Färjestaden, Öland. 

12.00  Nätverksträffen öppnas 
 Kommunfullmäktiges ordförande Mörbylånga kommun, Kjell Magnusson, hälsar välkomna. 
 
12.15 Lunch
 
13.15 Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap  
 Emma Rydnér, världsarvssamordnare Mörbylånga kommun, ger en kort presentation av Södra Ölands  
 odlingslandskap och nätverksträffen. Elever vid Torslunda skolas föreskoleklass bjuder på underhållning. 
 
14.00  Världsarv i samhället  - värderingar, tillgänglighet och samverkan*
  till         Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, föreläser om nya perspektiv inom publik arkeologi och inleder  
15.30    några fallstudier från svenska världsarv (med diskussion): 

 ·Världsarv och välbefinnande, Christina Staberg, Samordnare Världsarvet Falun berättar om ett projekt med  
 äldreomsorgen.
 
 ·Att komma hem långt borta, Aleka Karayeorgopoulos, museichef Vitlycke museum, och  
 världsarvssamordnare Världsarvet Tanums hällristningar, berättar om ett projekt för flyktingar.
 
 ·Barn och unga mitt i ett världsarv, Linnea Danielsson, Rektor vid Torslunda skola berättar om upplevelser,   
 nyfikenhet och skapande.
 
 ·Världsarv i unga händer, Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet berättar om en lärarhandledning om   
 världsarv.
 
 ·Att kommunicera ett världsarv – Hälsingegårdarna, Lena Landström, Världsarvssamordnare Länsstyrelsen   
 Gävleborg.

  * Genomförs med stöd av EU Erasmus + projektet INNOVARCH (innovarchaeology.eu) och Linnéuniversitetet
 
16.00  Välkomna till biblioteket i Färjestaden  
 Vi inleder besöket med fika och en kort presentation av biblioteket.
 
16.15  Att tillgängliggöra ett världsarv  
 Maria Kanje, producent på Kalmar läns museum berättar om arbetet med södra Öland.
 
17.30  Samling utanför Hotel Skansen. Bussar avgår till middag på hemlig ort
 Länsstyrelsen i Kalmar län och Lantbrukarnas riksförbund Sydost bjuder in till en kväll med mat från  
            odlingslandskapet. Lars-Ove  Johansson, Ordförande LRF Sydost och Tf landshövding Malin Almqvist hälsar välkomna.
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Heldagsutflykt i odlingslandskapet

09.00  Två bussar avgår från Hotel Skansen
 Med oss under dagen finns Ölandsguiderna Eva Åkerstedt och Lars Alvarmo.  
 Vi besöker följande platser:
 
            -Stenhusa Gård, föreningen BirdLife Sveriges huvudkontor
 
            -En modern mjölkgård, se det dagliga arbetet i världsarvet
 
            -Norrgården i Ventlinge, konstens och jordbrukets samarbete i odlingslandskapet
 
            -Stora alvaret, unikt och majestätiskt! Stopp vid Möckelmossen
 
            -Capellagården, en skola för gestaltande arbete grundad av Carl Malmsten

 -Naturum Ottenby på Ölands södra udde, studiebesök och lunch

 Förmiddagsfika intas i samband med ett av stoppen och eftermiddagsfika sker gemensamt på Capellagården. 

 I samband med lunchen berättar Statens Fastighetsverk om förvaltningen av Ottenby kungsgård. 

17.45  Åter i Färjestaden
 
19.00 Middag på Hotel Skansen 
 Kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga kommun, Henrik Yngvesson, hälsar välkomna
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Aktuellt i världsarven

09.00 Turism på Öland
 Stefan Ahlgren, destinationsutvecklare Ölands turismorganisation 

09.30 Speedpresentationer 
 Det här är på gång inom de svenska världsarven
 
10.30 Fika
 
11.00  Hållbar turism och samarbete med näringsliv och offentliga verksamheter 
 Föreningen Världsarv i Sverige

12.30  Lunch 
 Nätverksträffen avslutas med en gemensam lunch på Hotel Skansen
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Cornelius Holtorf
”Jag läste förhistorisk arkeologi, antropologi och humanosteologi i Tyskland, England och 
Wales. Efter min avhandling 1998 var jag anställd som forskare och lärare vid Göteborgs 
universitet (1998-1999), University of Cambridge (1999-2002), Riksantikvarieämbetet 
Stockholm (2002-2004) och Lunds universitet (2005-2008).
Sedan 2008 jobbar jag i Kalmar, sedan 2011 som professor i arkeologi vid  
Linnéuniversitetet. Jag leder forskarskolan GRASCA och är språkrör för Centrum för  
tillämpat kulturarv vid Lnu.”

Maria Kanje
”Maria Kanje arbetar sedan 2010 som producent för utställningar och publika program på 
Kalmar läns museum. Hon är utbildad pedagog, har en fil kand i historia och har utbildat 
sig till journalist vid Göteborgs universitet. Maria arbetade tio år som reporter på  
Barometern i Kalmar och har undervisat i journalistik på Linnéuniversitetet mellan 2008 
och 2010. Vid träffen kommer hon att berätta om familjeutställningen Vimla i världsarvet 
som togs fram i ett samarbete mellan Mörbylånga kommun och Kalmar läns museum samt 
om de reviderade informationsskyltar som står på olika ställen i världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap.”

Stefan Ahlgren
”Ölänning som innan nuvarande jobbet som destinationsutvecklare för Ölands  
turistorganisation var ansvarig för Ölands Skördefest.”

Eva Åkerstedt
”Eva Åkerstedt är Ölandsguide med fokus på mellersta och södra Öland, bland annat i 
världsarvet. Hon åker såväl buss som cyklar under sina guidningar. Hennes största  
intressen är natur, geologi och växtligheten på alvaret, bland annat orkidéer.”

Lars Alvarmo
”Lars Alvarmo är Ölandsguide på södra Öland och fokuserar i sina guidningar, som ofta är 
vandringar, mycket på arkeologi och kulturlandskapets användning.”
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