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Riksantikvarieämbetet återkräver bok från Nederländerna
Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol mot en
nederländsk bokhandlare. Stämningen innebär att Riksantikvarieämbetet begär av domstolen att
en bok som olovligen förts ut ur Sverige och som nu finns hos bokhandlaren ska återlämnas.
Boken stals från Kungliga biblioteket i början av 2000-talet. Det är första gången som Sverige
agerar enligt EU:s återlämnandedirektiv.
Mer om stämningsansökan

Filmat seminarium om GDPR
och digitalt kulturarv

Ansök om bidrag till
kulturarvsarbete

Som stöd för arbetet med att förbereda sig
inför den nya dataskyddsförordningen och för
att främja utveckling och samverkan kring det
digitala kulturarvet bjöd Riksantikvarieämbetet
och Digisam, den 15 februari 2018, in till ett
seminarium om GDPR och Digisams
vägledande principer för arbetet med digitalt
kulturarv.

Det har blivit tid att söka bidrag för
kulturarvsarbete. Fram till den 9 mars tar vi nu
emot bidragsansökningar för projekt som
bevarar, använder och utvecklar kulturarvet.
Bidraget är nytt sedan 2017. Det övergripande
syftet är ökad delaktighet i kulturarvsarbetet
och allmänhetens tillgång till kulturarvet.
Läs mer om bidraget

Se föredraget här

Centrala museer
kan söka bidrag för
forskning och
utveckling

Dags att delta i
Arkeologidagens &
Kulturarvsdagens
30-årsjubileum

Europaåret för
kulturarv på Folk
och kultur i
Eskilstuna

Årets utlysning är nu öppen.
Bidraget är i första hand
avsett för forskning relaterad
till museernas samlingar och
kan bara sökas av de
centrala statliga museerna.
Det finns cirka 2,5 miljoner

Nu har anmälan öppnat till de
båda temadagarna som
Riksantikvarieämbetet
samordnar: Arkeologidagen
den 26 augusti och
evenemanget
Kulturarvsdagen som pågår

Folk och Kultur ägde rum i
Eskilstuna den 7-10 februari
och samlade kulturaktörer,
politiker och
kulturintresserade.
Europaåret för kulturarv stod
i fokus första dagen då Tibor

kronor för nya projekt 2018.
Sista ansökningsdag är den
14 mars.

mellan 7 och 9 september.
Båda dagarna firar i år 30årsjubileum! Välkommen
med din anmälan.

Läs om stödet

Navracsics, EU-kommissionär
för utbildning, kultur, ungdom
och idrott, var huvudtalare.
Läs en rapport

Mer om dagarna

Ny standard om
museimagasin

Ännu fler bilder i Ksamsök

Översvämning
hotar kulturarv

Bra lokaler för samlingarna
är en viktig del i god
samlingsförvaltning. Nu finns
en europeisk standard som
ger vägledning inför ny- och
ombyggnation av byggnader
och lokaler där samlingar
förvaras och används.

Sörmlands och Östergötlands
museer har nu valt att
leverera data till K-samsök.
Nu kan därför ännu fler få ta
del av den fantastiska
bildskatt och de spännande
kulturhistoriska objekt som
de har i sina samlingar.

I januari hotades Louvren i
Paris av översvämning.
Händelsen sammanföll med
att Riksantikvarieämbetet
publicerade en ny skrift om
arbete med brand och
naturolyckor som påverkar
kulturarv.

Standarddags

Mer bilder

Runor i vilda
västern
K-podd avsnitt 34 söker
sig tillbaka till rötterna.
Riksantikvarieämbetets
runologer Laila Kitzler
Åhfeldt och Magnus
Källström som var Kpodds första gäster i
avsnitt 1 och 2 är
tillbaka med sina runbetraktelser. Den här
gången vänder de blickarna västerut och tar
sig an temat Västergötlands runor.

Läs skriften

Så fungerar
Re:org
Verktyget Re-org är
framtaget av ICCROM
och UNESCO för att
hjälpa museer att
organisera sina
samlingar på ett optimalt sätt.
Riksantikvarieämbetet har tittat närmare på
Re-org och tagit fram en introduktion till
verktyget.
Re-org är ett nätbaserat engelskspråkigt
verktyg som kan användas av museer för att
strukturera samlingarna.

Lyssna
Läs mer

263 miljoner till
kulturmiljövården
Riksantikvarieämbetet har fördelat 2018 års
anslag för bidrag till kulturmiljövård.
Merparten av de 263 miljonerna (236 miljoner
kronor) fördelas av länsstyrelserna som efter
årets höjning av budgeten fick 28 miljoner
kronor mer att fördela jämfört med 2017.
– Det är glädjande att kunna erbjuda en
förstärkning till kulturmiljövården ute i länen.
På sikt medför den här höjningen bättre
förutsättningar att bevara en mångfald av
kulturmiljöer, säger riksantikvarie Lars
Amréus.
Mer om fördelningen

Konferenser
•
•
•
•

Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet, 21-23 mars, Östersund
Workshop i 3D på Glimmingehus, 10-12 april, Glimmingehus, Skåne
Färgforum 2018, Målande förmedling – att kommunicera färg, 19–20 april, Katrinetorp, Malmö
IPM 2019 – International Conference on Integrated Pest Management, 21–23 May 2019,
Stockholm.

Publikationer
• Byggnadsvårdens konvent 2017 : Sammanfattning av Riksantikvarieämbetets föredrag 27–29
september 2017 : Konferensrapport från Riksantikvarieämbetet
• Klangförändring - orglar och kärnstick(FoU-publikation)
• Ett runstensfragment från Halls kyrka
• Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2017
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