
I år bjuder vi på ett smörgåsbord  med  olika vattenanknutna  
teman:

Vi får höra om hur klimatförändringar förväntas påverka vår region 
och om vilka klimatanpassningsåtgärder man kan vidta. 

Hantering av skador som uppstår på vårt byggda kulturarv beskrivs.

Vi får lära oss mer om kulturmiljöer utmed vattendrag som till 
exempel dammar, vattendrivna sågar och vattenkraftverk.

Flottningsleder i länet uppmärksammas.

Vi får veta mer om människor vid vatten i förhistorisk tid.

Ta del av och inspireras av både ideella krafter och professionella 
som på olika sätt arbetar med årets tema.

Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan för deltagande och bokning 
av plats på visningstorget krävs.

Varmt välkommen!

OLIKA NYANSER AV VATTEN
Välkommen till årets kulturarvsseminarium 

I VATTEN, VID VATTEN, PÅ VATTEN 
– KONSEKVENSER AV VATTEN

Tisdagen den 20 oktober 2015 
Plats: Forum i Oskarshamn

Örjan Molander 
Länsmuseichef 
Kalmar läns museum

Birgitta Eriksson 
Länsantikvarie 
Länsstyrelsen Kalmar län



PROGRAM

OLIKA NYANSER AV VATTEN
DATUM Tisdagen den 20 oktober 2015 
PLATS Forum i Oskarshamn, Södra Långgatan 15-17 
ARRANGÖRER Kalmar läns museum och Länsstyrelsen Kalmar län

8.45 – 9.15 SAMLING OCH MORGONFIKA
9.15 – 9.40 Länsantikvarien och Länsmuseichefen välkomsttalar
9.45 – 10.15 Hur påverkar klimatförändringarna vår region?
 Lars Ljungström, Klimatanpassningssamordnare Länsstyrelsen  
 Kalmar län

10.20 – 10.50 När, var och hur påverkar vatten vårt byggda kulturarv?
 Johan Mattsson, Mycoteam  

10.50 – 11:15 PAUS
11.15 – 11.45 Restaurering av den gamla vattensågen i Lindshult
 Ola Andersson, Skogsbonde och mottagare av Nybro Kommuns  
 Byggnadspris 2014

11.45 – 12.45 LUNCH
12.45 – 13.15 Flottning i Kalmar län
 Coco Dedering, Kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen Kalmar län

13.20 – 13.50 Vattenkraftverk i Kalmar län
 Lotta Lamke, Bebyggelseantikvarie Kalmar läns museum

14.00 – 14.30 Inventering av vattendragens kulturmiljöer
 Susann Johannisson, Bebyggelseantikvarie Kalmar läns museum och  
 Per Lindegård, Kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen Kalmar län

14.35 – 14.55 Människor vid vatten  
 – om kustens och öars betydelse i förhistorisk tid
 Ludvig Papmehl-Dufay, Arkeolog Kalmar läns museum

15.00 – 15:35 Frågor till föreläsarna och sammanfattning av dagen
 Örjan Molander, Länsmuseichef 
 Birgitta Eriksson, Länsantikvarie

15.40 EFTERMIDDAGSFIKA på vägen ut



Hur påverkar  
klimatförändringarna vår region?
Lars Ljungström, klimatanpassningssam-
ordnare Länsstyrelsen Kalmar län, berättar 
om vilka risker ett förändrat klimat förvän-
tas medföra och vilka klimatanpassningsåt-
gärder man kan vidta, framförallt inom fysisk 
planering.

När, var och hur påverkar vatten 
vårt byggda kulturarv?
Johan Mattsson, biolog och teknisk chef 
vid rådgivningsfirman Mycoteam som är en av 
Europas ledande institutioner inom biologiska 
skador i byggnader. 

Johan har arbetat med ett stort antal fukt-, 
svamp- och insektsskador i olika sorters 
byggnader bl.a. i speciellt antikvariskt värde-
fulla byggnader så som stavkyrkor och gamla 
timmerhus i Røros. Han kommer bl.a. prata 
om vattenskador, mögelskador, rötskador och 
träskadeinsekter i gamla hus.

Restaurering av den gamla  
vattensågen i Lindshult
Ola Andersson, skogsbonde och mottaga-
re av Nybro Kommuns Byggnadspris 2014 
berättar om Lindshults sågs historia och om 
hur renoveringen av sågen gick till. Vi får också 
höra om hur de återställt fördämning och 
vattendamm.

Flottning i Kalmar län
Coco Dedering, kulturmiljöhandläggare 
Länsstyrelsen Kalmar län uppmärksammar hur 
länets åar och sjöar har använts för flottning.

Vattenkraftverk i Kalmar län
Lotta Lamke, bebyggelseantikvarie Kalmar 
läns museum. Lotta har ägnat stora delar av 
sin 20-åriga yrkesbana åt att studera, beskriva 
och värdera kulturmiljöer som skapats ur 
industriella verksamheter – från anrika bruks-
orter till småskaliga kvarnställen och moderna 
industriområden. 

I flera omgångar har hon varit anställd av 
Länsstyrelsen Kalmar län för att arbeta med 
det vattenanknutna kulturarvet, bl.a. med 
Länsstyrelsens kulturhistoriska Vattenkraft-
verksprojekt. Lotta berättar om projektet, om 
elektrifieringen av Kalmar län och om länets 
kraftverksmiljöer. 

Inventering av vattendragens 
kulturmiljöer
Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie 
Kalmar läns museum och Per Lindegård, 
kulturmiljöhandläggare Länsstyrelsen Kalmar 
län berättar om Länsstyrelsens pågående pro-
jekt kallat INVÄVA, INventering och VÄrdering 
av VAttenanknutna kulturmiljöer. Syftet med 
projektet är att öka kunskapen om kulturmil-
jöer utmed länets åar och vattendrag genom 
att beskriva och bedöma kända miljöer i 
anslutning till dammar.

Människor vid vatten – om  
kustens och öars betydelse i  
förhistorisk tid
Ludvig Papmehl-Dufay, arkeolog Kalmar 
läns museum pratar om vilken betydelse 
kusten och öarna har haft i ett långt historiskt 
perspektiv.

PRESENTATION AV DAGENS 
FÖREDRAGSHÅLLARE



ANMÄLAN
OLIKA NYANSER AV VATTEN

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum 
ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se 
070-385 13 27

Seminariet är kostnadsfritt och anmälan bindande.

ANMÄL DIG PER E-POST 
SENAST DEN 2 OKTOBER TILL

ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se

ANGE:
Antal och namn på deltagare
Företag/förening/institution eller dylikt
Ort
E-post 
Telefonnummer  
Eventuella önskemål om specialkost


