
Världsarv som resurs och möjlighet.
Exemplet Visby Ringmur

World Heritage Sites as resources
and opportunities - exemplied by
Visby and its Town WallSeminarium i Visby 23-24 april 2015

Symposium in Visby, Sweden April 23 -24   2015thrd

Seminariet är ett samarrangemang mellan Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Region Gotland,
Länsstyrelsen Gotland, Uppsala Universitet/Campus Gotland (UU/CG), Byggnadshyttan,
Gotlands Museum, Tyréns AB.

Mer information om dagarna kommer att publiceras på Riksantikvarieämbetes hemsida
www.raa.se/visbyringmur under februari, då det också kommer att vara möjligt att anmäla sig.
Frågor? Kontakta Ulrika Mebus ulrika.mebus@raa.se

Att förvalta, använda och utveckla världsarv är en mångfacetterad uppgift som fordrar
samverkan mellan ett ertal aktörer och branscher. Hur kan kulturmiljön utvecklas till en guld-
gruva som gynnar hållbar utveckling och god förvaltning av miljöer och monument?

Seminariet belyser olika teman som är centrala för världsarvsförvaltning och kunskapsuppbyggnad.
Under första seminariedagen beskriver vi process och resultat för återuppbyggnaden av den del av
Visby ringmur som rasade 2012. Säkerhet, autentiska material och metoder samt tekniska och
hahantverkliga perspektiv diskuteras. Några andra nordiska exempel på murverksrestaurering
refereras också. Seminariespråk dag 1 är svenska.

Dag två har fokus på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv, nansiering och förvaltning.
Vi diskuterar turismens och näringslivets betydelse för världsarvsutveckling samt vikten av
samverkan mellan aktörer. Ett par internationella exempel
presenteras. Dagen avslutas med en paneldiskussion. Seminariedag 2 genomförs på engelska.

Management and development of a World Heritage Site is a multifaceted task that requires
interaction between many actors and sectors. How can cultural heritage be developed into a
goldmine that promotes sustainable development and proper management of monuments and
sites?

The seminar highlights different issues that are crucial concerning World Heritage management.
The rst day of the seminar deals with the process and results of the reconstruction of the Visby
TTown Wall, which collapsed in 2012. Safety, authentic materials and methods as well as
collaborating will be discussed. Other masonry- projects across the Nordic region will be described.
The presentations will be held in Swedish.

The second day focuses on World Heritage Sites as resource s for development. Financing,
management, tourism and business as impotant factors for development and maintenance will be
discussed. The importance of collaboration between stakeholders will be highlighted. A few
international examples will be presented, and the day ends with a panel discussion. The workshop
is is conducted in English.

More information and instructions how to register will be published at www.raa.se/visby ringmur
during February. 
Questions? Please contact Ulrika Mebus at ulrika.mebus@raa.se 


