
Europa Nostra Sveriges temakväll går i digitaliseringens tecken. Utvecklingen inom de digitala teknol-
ogierna erbjuder nya möjligheter för dokumentation och visualisering av arkitektur och kulturmiljöer. 
Genom föredrag presenteras här aktuell forskning om digitala mätmetoder för noggrannhet och preci-
sion, samt några exempel på interaktiva verktyg för att fånga rumsliga och sinnliga aspekter.

Temakväll torsdag den 28 mars 
17.30 Samling. Kaffe och smörgåsar 
18.00 Välkommen av Johan Mårtelius, KTH Arkitektur
 Inledning av Tina Wik, ordförande Europa Nostra-Sverige  
18.10 Wooden Architecture: survey for the documentation and conservation.
 Stefano Bertocci, architect, DIDA Dep. of Architecture, University of Florens 
19.00 Historiskt laboratorium – digitala modeller och rekonstruktion av kyrkorna i    
 Hemse och Södra Råda. Gunnar Almevik, forskare, Göteborgs universitet
19.35 Diskussion och mingel. Vin och tilltugg
20.30 Avslutning

Plats: KTH, Arkitekturskolan, Osquars backe 5, Stockholm.
Anmälan: Obligatorisk förhandsanmälan senast 25 mars till c.sagren@telia.com 
Kostnad: 200 kr, betala gärna i förväg, pg 30 37 76-9. Även icke-medlemmar är välkomna.
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Wooden Heritage – 
Survey, Documentation, Presentation 

Södra Råda gamla kyrka
rekonstruktion



Kvällens talare:

Stefano Bertocci
Full time Ph.D Professor in Architecture and Design Degree, professor in the School of Specialization in 
Cultural Heritage and professor in the Ph.D School of Architecture of the Department of Architecture 
DIDA of the University of Florence. He deals with numerous researches related to the opportunities 
offered by survey and remote sensing in the field of archaeology, architecture and urban planning for 
Historical Town Centres.

Gunnar Almevik
Professor i kulturvård vid Göteborgs universitet och akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien. 
I föredraget presenterar han sin pågående forskning om medeltida träarkitektur, med fokus på an-
vändningen av digitala redskap och interaktiva teknologier. 

EUROPA NOSTRA
Europa Nostra arbetar för bevarandet av Europas gemensamma kulturarv och fungerar som en parap-
ly-organisation för organisationer, föreningar och enskilda som arbetar inom kulturarvsfältet. Europa 
Nostra-Sverige är den svenska föreningen som arrangerar intressanta temakvällar för sina medlem-
mar, upplyser om priset Europa Nostra Awards och lyfter och stödjer aktuella kulturarvsfrågor.  
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