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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Forskning vid
museer – hur
fixar vi det?
Museilagen säger att
museer ska bidra till
forskning och annan
kunskapsutveckling. Vad
vill museerna att det ska

innebära? Hur kan vi aktivt stärka
förutsättningarna för forskning vid museer?

Du är välkommen till en eftermiddag den 25
september för inspiration och fördjupad
diskussion om vad vi kan göra för att ta frågan
om forskning vid museer framåt.

Läs mer och anmäl dig här

Var med och
utveckla vår
omvärlds-
bevakning!
Riksantikvarieämbetet
utvecklar just nu sin
omvärldsservice för

svenska museer och bjuder in till två
workshoptillfällen för att samla in era
fördjupade medskick. 

Vi behöver veta mer om i vilka situationer ni
önskar att ni hade tillgång till bättre
omvärldskoll. Vi behöver också veta mer om hur
ni ser på era egna förutsättningar att bedriva
respektive dra nytta av omvärldsarbete.
Dagarna inleds med en inspirationsföreläsning
av Kairos Future. Välkomna till Stockholm 13/9
eller Sundsvall 26/9!

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

En museihöst som 
 lockar och bjuder in 

En lång och het sommar verkar gå mot sitt
slut. Det som tar vid är en höst fylld med
skolvisningar, familjelördagar, konstquiz,
kulturnätter, seminarieserier och annan
spännande programverksamhet. Den 7-9
september firar Kulturarvsdagen 30 år. I år är
den en del av Europaåret för kulturarv. Årets
tema är ”att dela kulturarvet” och var gör vi det
bäst om inte hos våra museer?

Museernas publik- och programverksamhet
är långt ifrån allt det som museer är och gör. För många människor är dock kvaliteten på våra
verktyg och metoder för detta avgörande för vår möjlighet att få möta och vara delaktiga i
kulturarvet och kulturarvsarbetet. Vi kan inte dela ett kulturarv som vi inte kan få tillgång till och vi
kan heller inte förstå oss själva och vår omvärld om vi saknar stora delar av berättelsen. 

Pedagogik var temat för en museidialog som gick av stapel i Stockholm den 22 augusti. Närmare
60 deltagare samlades då för att tillsammans vända och vrida på det publika och pedagogiska
fältets framtida utmaningar och möjligheter. Det visar sig, inte helt oväntat, att många har behov av
fler gemensamma initiativ för att fortsätta utveckla fältet och inte minst behövs också forum för
erfarenhetsutbyten och nätverkande. 

En utförligare sammanfattning av resultaten från museidialogen med tema pedagogik kommer
snart att finnas tillgänglig på raa.se/museer. Näst på tur står dock dialoger på temana
omvärldsbevakning och FoU. Båda dessa bjuder, förutom chansen till erfarenhetsutbyten och
reflektion, också på föreläsningar och inspiration, så missa inte att anmäla dig.

Nästa nummer av nyhetsbrevet För museer kommer ut i mitten av oktober. Innan vi kommer
dit ska det dock hållas tre allmänna val, till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
Resultatet av dessa är för många museer, inte minst de med offentlig huvudman, så klart en stor
och viktig fråga. 

Eric Fugeläng, museisamordnare

Kontakta Eric
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Mer info och anmälan

16 miljoner fördelade till
lokalt kulturarvsarbete 

  
Idrottsmuseet i Helsingborg (bilden) har
ambitionen att bli landets mest tillgängliga

Nu är det dags för centrala
museer att söka bidrag för
forskning och utveckling 

  
Det finns cirka 3,5 miljoner kronor i FoU-anslag

Talarlistan växer till Riksantikvarieämbetets Höstmöte 
  

Snart öppnar anmälan till Riksantikvarieämbetets Höstmöte, som i år fokuserar på
kulturarvets och de långa tidsperspektivens betydelse för en hållbar samhällsutveckling. 

 – Vi har många spännande talare och jag ser verkligen fram emot att mötas kring årets
frågor, säger Riksantikvarie Lars Amréus.

  
Vi lever i en tid som upplevs alltmer föränderlig. Människor, idéer och information – allt rör sig och
tillvaron ter sig komplex. Vad betyder detta för människan som individ och för samhällsbygget? Hur
lyckas vi skifta perspektiv och omförhandla det vi tidigare tagit för givet? Hur tar vi tillvara
kulturarvets potential att bidra?

  
Detta är frågor som vi på Riksantikvarieämbetet vill väcka och diskutera på Münchenbryggeriet i
Stockholm den 7-8 november, tillsammans med talare på scen och dig som arbetar med
kulturarvsfrågor och samhällsutveckling. Vi är stolta över att presentera årets keynotes:
Antikhistoriker Ida Östenberg, hjärnforskare och författare Pontus Wasling,
kommunikationsstrateg Jenny Lönn från Prime/United Mind samt arkeologen och författaren Sada
Mire.

  
Vi är lika stolta över årets kulturarvsmonologer: 

 Helena Victor kommer tillbaka och ger oss senaste nytt från utgrävningarna vid Sandby borg.
Författaren bakom historiska succédeckaren 1793, Niklas Natt och Dag kommer, liksom prästen
och illustratören Kent Wisti, Riksantikvarieämbetets risk- och brandexpert Erika Hedhammar och
historikern tillika författaren Annika Sandén. Bland årets spännande och praktiknära
casepresentationer möter vi Karlshamns stadsarkitekt Emina Kovacic och Uppåkrastiftelsens Karin
Nilsson. 

  
Mer om programmet – som inleds med ett kvällsmingel på Scenkonstmuseet redan 6 november –
kan du läsa när anmälan öppnar i början av september. Och kom ihåg att det inte minst är ni
deltagare som är spännande, för oss och för varandra! Vi hoppas på en engagerad publik som
kommer både för att dela och ta del av nya tankar och perspektiv. 

 
Om Höstmötet 2018
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museum. Det är ett av 136 projekt som har fått
pengar när Riksantikvarieämbetet fördelade
totalt 16 miljoner kronor till arbetslivsmuseer,
hembygdsmuseer och ideella
kulturavsverksamheter över hela landet.

  
– Det är andra året som vi fördelar det här
bidraget, så det går inte att prata om trender i
vilka som söker. Men jag noterade att det var
flera hembygdsmuseer som sökte bidrag för att
bygga lek- och lärmiljöer med kulturhistoriska
teman. Några sådana ansökningar hade vi inte
förra året, säger Tove Holm, handläggare för
statliga bidrag.

  
Nästa ansökningsomgång sker i början av 2019.
Här kan du läsa mer om bidrag till
kulturarvsarbete.

Kontakta Tove

att dela ut till de centrala museerna för 2019. 
 Ansökningstiden är till och med den 30

september i år.
  

Bidrag kan ges till projekt som omfattar
forskning och utveckling med inriktning på
museernas samlingar och förmedlande
verksamheter. Forskningsprojekten får gärna
ske i samarbete med regionala och lokala
museer eller universitet och högskolor. 

  
Klicka dig vidare här för mer information om
den aktuella ansökningsomgången.

Mer om forskning och utveckling

Kulturarvsinkubatorn 
bjuder in till samarbeten 
 
Nu börjar projektet Kulturarvsinkubator
(KAI) ta form på riktigt. Inkubatorn är en
grogrund och utvecklingsarena för företag
med fokus på att främja innovation och
teknisk utveckling, ökat entreprenörskap
och företagande inom kulturarvsområdet.
Framför allt med ett digitalt fokus. Den
nationella Kulturarvsinkubatorn är förlagd
till Gotland.

  
– Gotland har en unik position med sin

kombination av både stor specialisering inom kulturarvsområdet och goda förutsättningar för
företagande inom detta fält. Här finns ett brett utbud av forskning, utbildning och statliga aktörer
med kulturarvet som utgångspunkt, säger Victor Jansson, projektledare för KAI.

  
– Men kulturarvet är också en, hittills, ganska outnyttjad möjlighet och resurs inom andra relaterade

Anna följer tillämpningen av museilagen 
  

Senast den sista april nästa år kommer Riksantikvarieämbetet
redovisa regeringsuppdraget som handlar om att följa hur den
nya museilagen tillämpas. Uppdraget utförs i dialog med
Sveriges Museer och Anna Lihammer är projektledare.

  
– Lagen är så ny och det saknas kunskap på nationell nivå om många
av de frågor den reglerar, så vi vill göra en så grundlig uppföljning
som möjligt, säger Nikos Tsakiridis som är enhetschef för
Utvärderingsenheten. 

  
– Arbetet kommer att inbegripa en större enkät ställd till berörda
museer och en motsvarande men kortare enkät ställd till museernas huvudmän. Resultaten av
enkäterna kommer också att diskuteras tillsammans med en brett sammansatt referensgrupp för att
fånga upp så många perspektiv som möjligt i frågan, berättar Anna Lihammer. 

  
Närmast ut är enkäten ställd till museerna. Riksantikvarieämbetet har anlitat Statistiska
centralbyrån för att genomföra undersökningen. Enkäten kommer att skickas ut i mitten av hösten.
Avsikten är att skapa ett så bra underlag som möjligt och en bild av hur det ser ut just nu.

 
Kontakta Anna

Fira in Kulturarvsdagen på Scenkonstmuseet! 
  

EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 lyfter kulturarvsprojekt och evenemang i hela i
Europa. En av höjdpunkterna under året är Kulturarvsdagen som äger rum i hela Sverige 7-9
september. Den 7 september firas Kulturarvsdagen på Scenkonstmuseet med frukostsamtal och
öppet hus. Swedish Music Hall of Fame deltar i arrangemanget. Välkommen att delta du med!

Till dagsprogrammet på Scenkonstmuseet
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branscher. Det kan ge mervärde inom en stor mängd produkter, tjänster och upplevelser.
Kulturarvsinkubatorn kan hjälpa till att hitta samarbeten mellan arkiv, bibliotek, museer och
kulturmiljöområdet och företagen.

  
Riksantikvarieämbetet driver projekt Kulturarvsinkubator med medel från Tillväxtverket med stöd ur
den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Med i projektet finns också Uppsala universitet Campus
Gotland med institutionerna för Speldesign, Informatik och Media samt konstvetenskap, liksom
Science Park Gotland.

  
Samma dag som det här nyhetsbrevet gick ut sjösattes KAI:s hemsida. Gå in på kaink.se för att
läsa mer, ta kontakt och förhoppningsvis göra en intresseanmälan!

 
Till Kulturarvsinkubatorns hemsida

Naturvetenskap möter
kulturarv i nytt nätverk för
heritage science 

  
Samarbetet inom heritage science stärks genom
ett nytt nätverk. Den 27 november hålls ett
första nätverksforum för Heritage Science
Sverige.

  
– Att samlas under ett gemensamt nätverk gör
det enklare att starta och driva samarbeten
tillsammans. Därmed kan kompetenser och
resurser inom naturvetenskapen komma till
högre nytta för kulturarvet, säger Stefan
Nilsson, enhetschef för Teknik och vetenskap
på Riksantikvarieämbetet.

Mer om nätverket heritage science

Samlingsforum 2018: "Tänka
tillsammans – standarder
inom samlingsförvaltning" 

  
Årets Samlingsforum hålls 22-23 november i
Visby, och vi fokuserar på standarder och andra
sammanställningar av god praxis inom
samlingsförvaltning. Vi delar erfarenheter av
såväl möjligheter som utmaningar. 

  
Temat är särskilt aktuellt eftersom
Riksantikvarieämbetet ingått ett avtal med SIS
(Swedish Standards Institute) som gör ett 30-
tal standarder inom kulturvård fria för
nedladdning 2018–2020. Anmälan öppnar nu i
början av september.

 
Om Samlingsforum 2018

Poddserie om
museernas
digitala
förmedling 

  
K-podd, Riksantikvarie-
ämbetets podcast,
presenterar en serie i tre

delar som fokuserar på museernas digitala
förmedling. Utgångspunkten är den nuläges-
analys som presenterades i år. I serien
diskuterar vi resultaten av rapporten och får
reflektioner, praktiska tips och inspiration från
både musei- och digitalt experthåll. Länkar till
alla avsnitt finns här.

Till K-podd

E-kurs i digitalt
arbete för
museianställda
 
Vill du stärka din digitala
kompetens? Museums
Sector Alliance (MUSA)
är ett EU-finansierat
projekt som stödjer

digital kompetens-utveckling av museer och
deras anställda. I oktober startar de den
avgiftsfria onlinekursen "Essential digital skills
for museum professionals". Läs mer om kursen
och anmäl dig här!

Till Project MUSA

Upplysning: nu försvinner halogenlamporna! 
  

Den 1 september upphör det sista undantaget i förordningen om rundstrålande belysning. Det
innebär att även nätdrivna rundstrålande halogenlampor oavsett energiklass inte längre får
sättas på marknaden. Här berättar Riksantikvarieämbetets Jesper Cederlund mer om
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Vad händer när
Fornsök blir
Fornreg? 

  
Med start nu i höst kommer
söktjänsten Fornsök ersättas
med tjänsten Fornreg. Här
berättar Riksantikvarie-
ämbetets Tord Klafver varför
den nya tjänsten behövs och
vad det här innebär för
användarna.

Mer om nya Fornreg

Kurs i praktisk
restvärdering 

  
Kan du hantera och agera i en
nödsituation? Tillsammans
med Brandskyddsföreningen
håller vi en tredagars
träningsutbildning för dig som
behöver kunna ta hand om
kulturhistoriska
föremålssamlingar i samband
med brand-, vattenskador
eller andra incidenter.

Kursinfo och anmälan

Få tillgång till
bibliotekets e-
resurser 

  
Förutom tryckt material har
Vitterhetsakademiens
bibliotek också abonnemang
på e-resurser inom arkeologi,
museologi, medeltidens konst-
och byggnadshistoria samt
kulturmiljövård. Kontakta oss
så får du enkelt och gratis
tillgång till e-resurserna!

Kontakta biblioteket

utfasningen och här kan du fördjupa dig i bestämmelserna kring belysning och
energieffektivisering hos Energimyndigheten.

Kontakta Jesper

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