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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Var med och utveckla
museipedagogiken
Riksantikvarieämbetet arrangerar en efter-
middag med fokus på musei- och kulturarvs-
pedagogik. Vilka frågor och utmaningar står
museerna inför i det pedagogiska arbetet och
mötet med publiken? 

Medverkar gör bland andra Carola Nordbäck
från Mittuniversitetet och Lars Elenius från Luleå
Universitet. De leder varsitt forskningsprojekt
som ska bidra till att bredda perspektivet på
kulturarvet.

Välkommen att inspireras och diskutera hur
Riksantikvarieämbetet och museerna
tillsammans kan bidra till att utveckla
museernas pedagogiska verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här

www.raa.se/museer | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera

Museidialogerna fortsätter!
Snart har det redan gått ett år sedan
Riksantikvarieämbetet fick ett vidgat ansvar för
att främja utveckling och samarbete på
museiområdet. Ett uppdrag vi är både glada,
stolta och ödmjuka inför. Sveriges museer är
många, unika och värdefulla. Från stora
museimyndigheter till ideellt drivna hembygds-
och arbetslivsmuseer. Alla nödvändiga för att en
mångfald av människor ska få möjlighet att
möta en mångfald av kulturarv. 

Att Sverige är ett rikt museiland är en oerhörd
styrka. Att främja utveckling och samverkan
kräver samtidigt goda kunskaper om hur dessa olika museers förutsättningar, behov och
förväntningar ser ut. Denna kunskap har vi valt att bygga genom att föra en löpande dialog med
olika museer och museisammanslutningar. 

De öppna museidialogerna, där vi bjuder in till samtal om aktuella och kommande möjligheter
och utmaningar, är en bra metod för att skapa en gemensam bild av de stora frågorna och vilken
typ av behov som förenar många museer. För att kunna ta fram konkreta förslag på möjliga insatser
och samarbeten behöver vi samtidigt komplettera de öppna och breda dialogerna med mer
fördjupade diskussioner om specifika behov och utmaningar. 

I det här nyhetsbrevet hittar du inbjudningar till ett flertal museidialoger med särskilt fokus på
utvalda frågor. Dessa äger rum från slutet av augusti och framåt och vi försöker kombinera de
fördjupade samtalen om olika behov med inspirationsföreläsningar och erfarenhetsutbyten - så att
träffarna känns givande på både kort och lång sikt. 

Nästa nummer av nyhetsbrevet För museer kommer i augusti, då sannolikt med ännu fler
inbjudningar till museidialog. Tills dess önskar vi på Riksantikvarieämbetet er alla en fantastisk
sommar, med många unika och spännande museibesök på schemat!

Eric Fugeläng, museisamordnare 

Kontakta Eric

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454051427246475C4B74464359/424A5C4B7543475140704140594071
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1e8j7qguKEgsS4AYRplycrEEnsN6lnuCjJowP5uc_8KuXiBmFmU0145r1Q75ToiryttBvOmbsiqhmagSYwDOaTBVYxGReVw6ThVnnEOxEDb1o9NYjMw3p6wJuOEPLPCMIpLNyLnXkAk2iXIdM6vynTbQSawwP2eRE59wOg7TCojSfzLlWHjrtRn-1my772_Imj30BX9nHl146KQFWP1OwFqHH97j2SqMf5KnwolAS0fzb6YB5PyMfOsrp8LtM9oPyAS7KSBJCsI14LmuMMyxHq-UE9lJQHK3_rVtHzGy1JKJl85zwv00YOatmEzpeOt6Zv/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1egi-RyVd2K0Wurf3ZL1ddI_EDRn8uAD-zQ_zXzo6hW2-Pok8HE4uz-WaTltVGVJJMpdP-6eJrqbjbJLbL0RiRie10H8RMQmZs-kprCHIgMlN66MLF7Hmt60hinFso1xHEprTqs-4fJYJjpEl0_gJhhsh2mh0Xot20WUtPf2BVdvC_zhnlDSig-yAQpinzF53ioHMdI2vhIcMc1CLis0QMaSMbNPuBUkOpzvcEveg4fv9guZ-2J8ohg8okwXigI7pv/
http://www.anpdm.com/taf/21545280/424A5C4B7543475140704140594071
https://www.raa.se/museer/nyhetsbrev-till-museer/
http://www.anpdm.com/oa/21545280/424A5C4B7543475140704140594071
mailto:eric.fugelang@raa.se
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Bli gästkollega
i kulturarvs-

 laboratoriet
  

Nu är ansökan för 2019
öppen! Som gästkollega
har du ett behov där
natur- och tvär-
vetenskap kan tillföra
nya perspektiv eller
lösningar. Tidigare

gästkollegor har ägnat allt från en dag till flera
veckor åt så skilda saker som röntgen av
monterade djur, undersökning av giftiga
utfällningar och materialanalys av tvåtusenåriga
textilfragment. Vi kommer i första hand att
beakta de ansökningar som inkommer senast
sista september i år.

Läs mer och ansök här

Utställnings-
verkstaden
söker nya
samarbeten

  
Riksantikvarieämbetet
kan genom Utställnings-
verkstaden i Visby
genomföra samarbets-
projekt kring utmaningar
i utställningsarbetet.

Verkstaden har en avancerad maskinpark för
utställnings-produktion, samt en bred
kompetens inom området. Här finns möjlighet
att pröva nya koncept och lösningar i direkta
samarbeten med våra sakkunniga tekniker.
Välkommen med din ansökan för 2019!

Till ansökan och mer info

Museernas digitala
förmedling – en
nulägesanalys

  
Riksantikvarieämbetet har i en
rapport tittat på hur svenska
museer förmedlar sina
samlingar, utställningar och

Skapa med oss på
Hack for Heritage! 

  
Hack for Heritage är ett
tillfälle för dig som vill
utforska nya användningar för
det digitala kulturarvet. Vår
utställningsverkstad väntar

Ny guide gör det
lättare att skapa
och publicera i 3D

  
Intresset bland museer för att
själva skapa och använda
digitala 3D-modeller i sin
verksamhet är stort. Men

Utforma omvärldsarbetet
tillsammans med oss

  
Omvärldsbevakning, omvärldsanalys och
framtidsanalys. Vad är egentligen skillnaden
mellan de där tre begreppen och hur kommer
man i gång med sitt eget omvärldsarbete? 

  
Detta och mer tar vi upp när vi i september
bjuder in till en inspirationsföreläsning och
efterföljande workshop i Stockholm alternativt
Hudiksvall, för att tillsammans med er som
arbetar inom museisektorn borra vidare i vilka
behov, situationer och beslut som ni vill att vi
underlättar för er genom att leverera en
museianpassad omvärldsservice.

Välkommen att anmäla dig här

Träff om forskning på museer – save the date! 
  

Riksantikvarieämbetet vill gärna träffa museerna för att påbörja en dialog och ett konkret arbete
kring forskning och utveckling. I nästa nyhetsbrev, som kommer i slutet på augusti, kommer vi
att bjuda in till en träff tisdag 25 september där vi tillsammans pratar om bland annat
förutsättningarna för forskning på museerna.

 Har du redan nu förslag på vad du vill att vi tar upp får du gärna maila oss!

Mer om forskning och utveckling

https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1edBvrp1mlZHqYxA7cqr8oEMWDZdbRch4Iz6bh9DZ2KQLPtHZqlUScVNhEhlGDyniukQyHJ5oo1zOI2-F5s4WIs1SA2S46c52FK_tQZYIrXlZUE2FOpnXYml6H8Cu3olAGapbjUsfNcXIX3VAn9-t75cDZEkvzA9rn7GgHM82YnhSUimFE5-Xu6qmYIZrDu29ilMyftzxKNG1R55ZEdNJ4QUMFLIbg-LyuwEjZzX8r_REbJnEh_FvLbmJ-0-6RFVzV1uFJfofcZvArMIIbAi4yJgd3bD80JJHwLYHNatDZDZruDT4I8FmsRqkRHFR2RDa9bFuoLhxyKO8Mh7SnYzB07A/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1eIlOz7Wi2be2ADKzQr28G5tAUokxKEXeRNxgsIHcXuBaK-ncNmD92ro_gUplnNUiG5GFYtV3rw9uo_Ol-m_qzDtozZfH2zwrSP_Ci-TTbJmXvdbNk-TNVVKVvvuIRC-6RqWXnKdDdNZ5DYyvis2e9P7q5eiAyTIvLnlUVQ6Zv-AxbWKYMPt6Mjmu_j0Phapy7kSuF6TYc_Gr6gqrxOwJvF49YFHoGL5Uf-WuBXXQ5qQz96OlX2YPTRSFT1NxUi9mco6YVAyNnHVIPJc48YMFO3NL2gnEzlt7Rf6Qd_lr3YUvApV4eKhifp1H8JZlWSp12/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1eZVXZ_yeoWCjXwbQBaRJQqOEp_Gc7OM_8yIROHjUqC6yTjdJE6JF-T6cyS-UDAvgRsEa41uKJwrlkV0COy9WO5o4IEAIjRNhd54ldK7w9CtghiAOm7AAWFGYklsZyI1p3T5MFtmv_V331iVxeeg25k-8nDIes5OJxCBG-1Y9t65Ff_STY3YXksH4KudaROkZ4MHjkmzUqj5oPVsnM65TwGd_J4Q_b_tskFe4Pb28v_lK_HKYGR3m5kOFOsgU0_g6kQnMe_xfMFX4uw5xnZcrhQjF4QjDjOkqoswJrHbO8mOg/
mailto:fou@raa.se
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1ezU5SxNP54vpCkhP1WHMZrxNF3fEOIoEiAHZLd4YFxg1vpVmUsRpK55GG3pm5bsxC0MbifATNaCDcXAYUKVoPDRghvLgn1DqSHqhKK_zS8k5ZMHgKPAXNqhtYjBxaTqPbe959M12L7EPrwsb1EVHmJTOlvYlMVVsi0gV3LHJotU982ua5522gbevs56DNfBGkikum0-N5XgNkt0lbkbe8tl9YE2JBC57AbKXw2pPj_KJrJqEFEwxndD9Erh2NJlHHjTNTo20RlmHDeuUqflsEBz9ISzT4nJS79KJqMAdHAufThmwgsp9IYjUDMoY3DTJO/
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annat innehåll via digitala
metoder och kanaler – samt
vilka behov som finns på
området.

Mer om rapporten

full av verktyg för analogt och
digitalt skapande. Vill du vara
med och skapa något nytt
utifrån berättelser och spår
från vår historia? 

 Det hoppas vi!

Till info och anmälan

kunskapen har inte funnits
samlad, förrän nu.
Riksantikvarieämbetet har
under våren tagit fram en
pedagogisk guide.

Ta del av guiden här

Standarden för
ljussättning
uppdateras

  
Den europeiska
ljussättningsstandarden
är ett välkänt verktyg för
museerna. Utvecklingen
kring ljuskällor i
samlingar drivs nu
framåt på grund av ett

europeiskt ekodirektiv och rekommendationerna
kring belysning ska uppdateras. De konkreta
förändringarna handlar framförallt om att byta
halogenljuskällor mot LED. Här kan du läsa mer,

Tingens metod
till Sverige 

  
Malmö museer
tillsammans med
Tekniska museet i
Stockholm och Göteborg
stadsmuseum har
beviljats utvecklings-
bidrag från Kulturrådet
för att realisera norska

Tingens metode i Sverige. Riksantikvarie-
ämbetet har beslutat att de närmsta åren följa
de tre museernas implementering av metoden
inför kommande utställningsproduktioner.
Helene Larsson Pousette, utredare på enheten

Uppdrag: skola och kulturarv
  

Karin Günther är projektledare för
Riksantikvarieämbetets nya regerings-
uppdrag, som går ut på att kartlägga
kulturarvsarbetets betydelse för
skolväsendet och även främja samverkan
mellan skolväsendet och kulturarvs-
institutionerna.

  
– Vårt mål är att alla elever ska få möjlighet att
lära sig om och reflektera kring kulturarvet. Vi
har redan genomfört två övergripande
kartläggningar, och går in i arbetet med en
övertygelse om att museer och andra
kulturarvsinstitutioner har en stor potential att
användas som en resurs i undervisningen inom
alla skolformer, i högre utsträckning än i dag.
Den pedagogiska verksamheten på ett museum
eller vid ett arkiv erbjuder något unikt för
eleverna. De kan vara alternativa lärandemiljöer
och mötesplatser för öppna diskussioner om
konst, historia och samhällsfrågor.

  
Hur kommer ni att arbeta med uppdraget?

  
– I uppdraget ingår att kartlägga befintliga samarbeten, att hitta goda exempel, identifiera hinder
och att lägga förslag på hur dessa kan överbryggas. Vi kommer också att ta fram vägledningar och
arbeta aktivt för dialog och erfarenhetsutbyten. Det är viktigt för oss att arbetet är transparent och
vi ser fram emot många dialoger och kontakter med er som arbetar på museerna under den tid som
projektet pågår. Efter sommaren kommer vi att ha en projektplan för arbetet som vi lägger upp på
raa.se tillsammans med annan information om det pågående arbetet.

  
Vad hoppas ni kunna uppnå?

  
Vi vill fördjupa den bild vi fått efter våra första kartläggningar. Framförallt vill vi undersöka hur
företrädare för skolan resonerar och pröva om vi kan identifiera nya ingångar till samarbeten utifrån
de fågor som lärarna brottas med till vardags. Vi har också ett arbete framför oss med att utreda
möjligheter för hur vi kan påverka på en strukturell nivå och ge bättre förutsättningar för
samarbeten som inte är för beroende av drivande "eldsjälar" på skolorna och på
kulturarvsinstitutionerna. Praktiska och geografiska hinder återkommer också i intervjuer och
samtal, så dem kommer vi att titta särskilt på.

  
Om jag har egna erfarenheter eller tips på projekt som kan främja samverkan mellan
museerna och skolväsendet, vart vänder jag mig då?

  
Hör då gärna av dig till mig! Vi kommer i höst att lägga upp information om projektet på hemsidan,
men till dess går det jättebra att maila.

Kontakta Karin

https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1eXt7VChiE_aySr1QqFsX_fY6m4ME7IFI50NwP4tNGgjmnb9-vK7Zesf5CEUGl2VTwiyqgoyy57T5pBrV4DiU-R5_mbUNdN1enWl8kpyli_QAPt1EJ24QJHFnTtOPx3eyH9-TA_ZB-6jy-anMPpPykr98cPNaU1-PiVl20hKr0_JG2FEwwSNZQu6joEQr86zqxeCZUT-DTqfTfxxBJv0L4Y_chjUMTnBmeuV78lSkgmBOX5Uu0TsM9-SUqvz3cTFM1TxGhPrLfu2SY_qRA2ySsWcMKJhnhxeJh2rQLRE-d9pBf3Jtu2JACGGXvpGnOU0OM/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1euOb8vye3mcHP_XH9qLpnROgU5oQ4n-DDfgT8WHdQclIvpQzQe22bNonYW10BrRkhzBJr7NY7DSCJS5Zsq4ypvZStgVwi8Wavb8xGg_BSycgLBZRuWBjnBOv5cZAmM4AlPWl8v9WOKEb0qcjkxjSjoQql_aMtUV8UHP7sFMlwReT_7pcEbMGZXKqXzolvAevJ38MWNhROsdfcob-GKOi54hraLtKxQmS8wKRU1NgN3SCgPijQB3104hhd7KbOk19rRp2yXgRrzcanUHaWKiF59F-9QA522TMoaktG-rKekIWFVPEVssGSBXkIw9rxrU6fYyepdDA0RGsNbiaTCugRXtd8jyFFjmEqQq0VQb1xF5iNiTMZXKp_mAgTSoMwFpGl2LyVZsaK1OBeO_Jpvlw8ag/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1e1ncezPgtmYykdKdYqVOudY8nZOJNHEA7rB5tSWcjlQoSRFABpbBk-msQZ9j8hJ6nEgAr3r0Oo7ntHKWtMGFWs-gsKAkun5-RYIdvUP427uo1HpguZwLAyMd3YlPucw7Wzg9OTt4kf065iX9mvwFaHK9GmvOxg0tEWVH4S0pc-rHBj9nIJkAlYlY1Q-cGLWI7NpDaugCu_ELVkviazLZ3mI6m_OjGmIl4M_ugZNpyOmU4h9VNE1Nkjyib1_aKnkd7e7YyG3O9O_htBEfpFL3vItq2zr7jkKmZpucC6BjT4aQu-DuYpXcNI4alOqYkBYOA3uqzgm-fXVJY3fNgGn_N5g/
https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1eoVNwcgMztrQdACsKHziwgOgSZUxVzXO8BhXtu8Y85TTtR1_lyT4MaBCO0yQ-tFOxhZH4yWaa5nN3n2_ve-zeiVJa-CWsONBsVWTkYSQZQ0kyGh-UFIgtnEadwqPY2KUAPBdxnw9Ezhh9oC3fkvS0SIjUQPh6nl-t83c-fcA-Ht7PxaEHSgwooLFBlkr2pkzS522DYnTfDrJRIyciOYnFyFaHq32-cROFFdc6_YbVQLq6UjLx_qA6A98OuNZFcn0l4CLKoZeO64GXT7W1kHrJU4w2f5D5KegOJTqI5oLqB2QT0qCfmt4yrlFVj0EuhZpo/
mailto:karin.gunther@raa.se
mailto:karin.gunther@raa.se
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eller anmäla ditt intresse att delta i
uppdateringen av standarden!

Om uppdatering av standarden

Samlingar och utställningar, bloggar här om
tingens metod.

Till artikeln på k-blogg

Din nytta av vårt
specialbibliotek 

 – på fem minuter
  

Vitterhetsakademiens
bibliotek ingår i myndigheten
Riksantikvarieämbetet och är
ett offentligt vetenskapligt
specialbibliotek. Känner du till
vilka resurser du har tillgång
till via oss? Se vår
biblioteksguide som ger en
kort introduktion till
biblioteket.

  

Till biblioteksguiden

Översättning av
standarden
Spectrum 5.0 

  
En ny version av standarden
Spectrum översätts nu till
svenska. En klar förbättring i
Spectrum 5.0 är att den har
fler förklarande texter om
varför det är bra att jobba
standardiserat. Mer rådgivning
finns också kring specifika
områden. Översättningen
beräknas vara klar under
hösten 2018. Vill du veta mer
om standarden Spectrum? Se
vårt seminarium från
Museernas Vårmöte.

Spectrum 5.0 på engelska

Nu är vi mitt i
Europaåret för
kulturarv 

  
Europaåret för kulturarv lyfter
pågående och planerade
initiativ i hela Europa med
syfte att för framtiden sätta
kulturarv på agendan inte
bara i EU utan även i
medlemsländerna. Speciellt
välkomnas initiativ som riktar
sig till barn och unga. I
Sverige deltar många museer,
stora som små, med specifika
projekt och evenemang.

Läs mer om hur du deltar

Samråd med museer och
Sametinget om mänskliga
kvarlevor och återlämnande 

  
Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av
regeringen att utarbeta två vägledningar för
museer – en om mänskliga kvarlevor och en om
återlämnande av vissa kulturföremål. Under maj
hölls de första samrådsmötena med central-
museerna och Sametinget. Vi kommer
fortlöpande berätta om arbetet kring uppdraget.

Läs mer om uppdraget
E-lärande om ohälsosamma
ämnen i samlingar

  
Tillsammans med Nordiska museet,
Medicinhistoriska museet i Göteborg,
Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för
världskultur och Arbetsmiljöverket har
Riksantikvarieämbetet tagit fram en e-kurs om
ohälsosamma ämnen i samlingar. Kursen riktar
sig främst till dig som har arbetsmiljöansvar för
arbeten i samlingar, men även till alla som
arbetar i eller med samlingar, som till exempel
konservatorer, intendenter, kuratorer eller
lokalvårdare.

Här kan du genomföra kursen

https://one-lnk.com/x1exm-_1xp8u-5Kk77RvInfpao4jWAhVvtF3_DE0Z9wZQ2CFBcDav9oAQgx9u56hsQP0r6ET1z-2sVFih40WhJcHg/x1eoVNwcgMztrQdACsKHziwgOgSZUxVzXO8BhXtu8Y85TTtR1_lyT4MaBCO0yQ-tFOxhZH4yWaa5nN3n2_ve-zeiVJa-CWsONBsVWTkYSQZQ0kyGh-UFIgtnEadwqPY2KUAPBdxnw9Ezhh9oC3fkvS0SIjUQPh6nl-t83c-fcA-Ht7PxaEHSgwooLFBlkr2pkzS522DYnTfDrJRIyciOYnFyFaHq32-cROFFdc6_YbVQLq6UjLx_qA6A98OuNZFcn0l4CLKoZeO64GXT7W1kHrJU4w2f5D5KegOJTqI5oLqB2QT0qCfmt4yrlFVj0EuhZpo/
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Hur ser framtidens
basutställningar ut? 

  
Den 22 maj träffades ett antal länsmuseer och
andra museiaktörer för att samtala om
basutställningar och utmaningar med dessa
framöver. Bland mycket annat. Arrangemanget
var ett samarbete mellan Värmlands museum
och Riksantikvarieämbetet. I de här filmade
intervjuerna kan du ta del av deltagarnas
reflektioner och tankar efter mötet.

Se filmen här

Digitala utmaningar – om det
nya marinarkeologiska
museet i Stockholm

  
Med projektet Östersjöns skatter öppnar
Statens maritima museer 2020 ett helt nytt
marinarkeologiskt museum på Djurgården i
Stockholm. De satsar på digital teknik för att
gestalta de marinarkeologiska fynden. Vilka är
visionerna? Och vilka pedagogiska, publika och
tekniska utmaningar står man inför?

Se hela seminariet här

Museer - delta i Kulturarvsdagen 2018! 
  

Kulturarvsdagen är ett årligt återkommande evenemang som infaller
andra helgen i september. Flera hundra arrangemang och aktiviteter
äger rum runt om i Sverige i år mellan 7-9 september. 

  
Såväl museer, privatpersoner och företag kan delta som arrangörer.
Syftet med Kulturarvsdagen är att skapa intresse och engagemang
för kulturarv och kulturmiljöer och att uppleva IRL. I Sverige fyller
evenemanget i år 30. Kulturarvsdagen utgör också en del av
Europaåret för kulturarv 2018. Så dela med er av er fantastiska
verksamhet i en större kontext – delta i Kulturarvsdagen 2018!

Allt om Kulturarvsdagen här

Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8000, registrator@raa.se, www.raa.se
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