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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Välkommen till 
 nyhetsbrevet För museer! 

Förra månaden fick många museer och
museiprofessionella ett mejl från
Riksantikvarieämbetet där vi berättade om vårt
arbete på museiområdet. Syftet med utskicket
var dels att berätta om aktuella projekt, dels att
testa om formatet är ett bra sätt att dela
kunskaper och erfarenheter på. 

Många har hört av sig med positiva
kommentarer. Det känns därför väldigt roligt att
med hjälp av det här uppföljande utskicket få
äran att lansera det återkommande

nyhetsbrevet För museer! Planen är att sex gånger om året göra ett utskick innehållande
information om aktuella projekt, deras lärdomar och resultat samt så småningom även en hel del
omvärldsbevakning för museer. 

Tipsa gärna kollegor och vänner om att bli prenumerant. Det är givetvis helt kostnadsfritt och
det går också bra att vidarebefordra detta mejl i sin helhet direkt till andra. Vi tar också tacksamt
emot förslag på hur vi kan utveckla och förbättra det vi gör för och med dig som jobbar på museum
– detta nyhetsbrev inkluderat.

Nyhetsbrevets innehåll utgår från museernas behov och perspektiv. Och en viktig fråga för
många museer är den om kompetensförsörjning. Jag avslutar därför denna gång med att berätta att
Riksantikvarieämbetet ser det som angeläget att ta ett samlat och strategiskt grepp om
kompetensförsörjningsfrågan. Det innebär ett arbete som kräver långsiktighet och en väl utvecklad
dialog. Inte minst för att gemensamt kunna identifiera hur olika aktörers behov ser ut och hur de på
bästa vis kan uppfyllas, idag och i framtiden. För att hitta en riktning i detta omfattande arbete
kommer Riksantikvarieämbetet under året att genomföra en förstudie med särskilt fokus på
kulturmiljöarbetet och museer.

Eric Fugeläng, museisamordnare Riksantikvarieämbetet 

Kontakta Eric

Vad behöver museer tänka på
i gallringsprocessen?
Gallring är en viktig del i ansvarsfull samlings-
förvaltning, men är ofta både juridiskt och etiskt
komplicerad. Därför har vi tagit fram en skrift
om vad man bör tänka på i gallringsprocessen. 

Lyssna även gärna på avsnittet av K-podd där vi
diskuterar gallring av museisamlingar! Gäster är

Bråttom att byta till 
LED-belysning
Utfasningen av halogenbelysning pågår för fullt.
I september 2018 kommer de flesta vanliga
halogenljuskällor att försvinna. Hur ska
museerna förbereda sig för övergången?

Här skriver Jesper Cederlund, sakkunnig inom

www.raa.se/museer | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera
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Åsa Stenström, Västerbottens museum, Karin
Tetteris, Armémuseum och Riksantikvarie-

 ämbetets Annika Carlsson, en av författarna till
stödskriften. "Gallringspodden" hittar du här.

Till stödskriften

utställningsteknik vid Riksantikvarieämbetet,
om vilka steg som är bra att ta inför skiftet.

Länk till artikeln

Hur arbetar museerna för att nå fler? 
  

Sedan i höstas har Sofia Ali och Anna Lihammer på
Riksantikvarieämbetet undersökt hur museerna arbetar med
att nå en vidgad publik. Vilka har strategierna varit? Hur har
de fallit ut? Hur kan man lära av varandra? Nu släpps snart
rapporten Museer – en fråga för fler!

  
Vad kommer rapporten att kunna berätta?

  
– Den sammanställer forskning om relationen mellan museer och
publik samt teorier bakom olika typer av besöksundersökningar.
Genom intervjuer av ett sextiotal museianställda och forskare samt
en enkät ställd till 1 500 museer har vi undersökt vad museerna ser som de största hindren för fler
besök, samt vilka strategier man använt för att vidga publiken. Vi har samlat goda exempel från
olika museer i hela landet på arbetssätt och satsningar som de tyckt varit framgångsrika. 

  
Kan ni dela med er av något intressant resultat redan nu?

  
– De ingående svaren kommer när rapporten släpps. Men ett exempel på det vi har sett är att de
hinder för ökad publik som pekas ut i forskning och nationella publikundersökningar inte är
desamma som de hinder museerna själva lyfter fram som mest avgörande.

  
Vad tror ni att rapporten kommer betyda?

  
– Vår förhoppning är att resultatet kommer att bidra till inspiration, diskussioner och vara
tillämpbart i museernas verksamhetsutveckling. 

  
Rapporten kommer att lanseras genom ett seminarium på Tekniska museet i Stockholm
den 29 maj. Mer information och anmälan finns här. Hör Sofia Ali och Anna Lihammer
berätta mer om resultaten i den här filmen.

 
Kontakta Sofia och Anna

Bli en del av Europaåret för kulturarv! 
  

År 2018 har av EU utsetts till Europaåret för kulturarv för att uppmärksamma den potential
kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. Europaåret, som i Sverige
samordnas av Riksantikvarieämbetet, lyfter fram redan pågående och planerade projekt och
aktiviteter för att visa på kulturarvets bredd och kvalitet. Under året är Europas museer och
paraplyorganisationen NEMO viktiga aktörer. Läs mer om hur ditt museum kan delta här!

Mer om Europaåret för kulturarv

Så ska barnen kunna uppleva
skisserna i John Bauers arkiv 
 
I utställningsverkstaden på Riksantikvarie-
ämbetet pågår ett spännande och minst
sagt utmanande arbete i samarbete med
Jönköpings museum. 

 – Uppgiften är att göra ett svårtillgängligt
digitalt arkiv användarvänligt för
förskolebarn, berättar Oscar Engberg,
sakkunnig medietekniker.

  
Det var när Jönköpings museum planerade en
ny basutställning om John Bauer som de vände
sig till Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad för hjälp med att utveckla konceptet.

 – Museet hade många hundra inskannade skisser från John Bauers ateljé som de ville visualisera.
Målgruppen är förskolebarn, förklarar Oscar Engberg. 

 – Först spånade vi kring alla möjliga lösningar. Det var allt från robotar som skulle rita skisserna på
stora väggar, till lösningar i betydligt mindre skala. Till slut blev vi överens om ett koncept som
passade i sammanhanget.
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Hur ser lösningen ut?
  

– Vi har återskapat John Bauers ateljébord. Där bygger vi en interaktiv lösning där barnen får
placera ut fysiska föremål från Bauers målningar, till exempel troll, prinsessor och andra väsen, på
en 3D-karta. Beroende på hur figurerna ställs ut, i kombination med varandra, så väljs relaterade
skisser ut och projiceras på bordet framför besökarnas ögon. 

  
Varför är ni med i det här samarbetet? 

  
– Det intressanta för oss är att det blir ett fysiskt gränssnitt för att söka i en databas. Vi ser att
resultaten av det här kan komma till användning hos fler museer. Bilddatabaser och
föremålsdatabaser kräver annars väldigt mycket förkunskap för att kunna använda ordentligt. Det
är ofta bara museipersonal och väldigt insatta i ämnet som känner till de specifika sökord som
krävs. 
 
Basutställningen "Följa John" på Jönköpings museum invigs 30 juni.
Utställningsverkstaden är en resurs för ideella och offentligt finansierade museer och
kulturarvsaktörer. Här finns möjlighet att pröva nya koncept och lösningar i direkta
samarbeten med våra sakkunniga tekniker, så länge projekten kan vara till nytta för fler.
Hör gärna av dig till oss!

  
 

Kontakta Utställningsverkstaden

Statliga utställningsgarantier via Riksantikvarieämbetet 
  

Sedan den 1 januari 2018 har Riksantikvarieämbetet tagit över ansvaret för den statliga
utställningsgarantin. Den kan täcka kostnader för skadade eller försvunna föremål vid tillfälliga
utställningar. Här kan du läsa mer om förutsättningar, ansökan och annat matnyttigt kring
utställningsgarantierna.

Mer om statliga utställningsgarantier

Vi ses på Museernas Vårmöte! 
  

Flera av oss på Riksantikvarieämbetet ser fram emot att träffa er
under Museernas vårmöte i Malmö! Vi står bakom ett antal seminarier på olika platser i Skåne, där
några av dem kommer att filmas för att fler ska kunna ta del av dem. Filmerna läggs upp på
raa.se/museer och presenteras även i nästa nummer av För museer.

  
På Idétorget på Teknikens och Sjöfartens hus, onsdag 18/4, presenterar vi tjänster för
informationsförsörjning, information om de bidrag vi hanterar samt Principakuten som
sammanställer nyttiga principer för digitalisering av kulturarvet.

  
Dessutom hoppas vi på många givande samtal och kunskapsutbyten med er som kommer till
Vårmötet. 

 Väl mött i Malmö!

Till programmet hos Sveriges Museer

Riksantikvarieämbetet, 08-5191 80 00, registrator@raa.se, www.raa.se
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