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Eric Fugeläng: Vi står inför
vägval och prioriteringar 

Arbetet med att lyssna in och analysera
behov och förutsättningar inom museiområdet
har gjort det tydligt att många har tuffa vägval
och prioriteringar att vänta framöver. Behovet
av att välja och välja bort handlar dels om att
med ofta knappa resurser hantera de växande
förväntningarna på vad museet bör bidra med
inom olika samhällsområden, men också om att
skapa tydlighet kring vilken roll det enskilda
museet har eller vill ha i sin lokala, regionala,
nationella och ibland även internationella kontext.

Majoriteten av er jag mött vill ta tillvara på museernas unika position och funktion som
samhällets kollektiva minne och trovärdighet som självständig kunskapsinstitution, för att på olika
sätt tjäna samhället och dess utveckling. Ofta innebär det att museet reagerar och agerar på
samtida behov och utmaningar kopplade till exempelvis social samanhållning, integration och hållbar
utveckling. 

Att se och agera på samtida behov och utmaningar är många gånger en förutsättning för att
bibehålla relevans. Det ligger också i linje med Riksantikvarieämbetets uppdrag att se till att
kulturarvet tas tillvara i samhällsutvecklingen. Rollen som aktiv agent för olika samhällsutmaningar
kräver samtidigt tillgång till ekonomi, kompetens och nätverk som många av oss idag saknar. På
regional och kommunal nivå väntas den demografiska utvecklingen också leda till ett tydligt och
långvarig försörjningsunderskott. 

Vi kommer sannolikt möta en del tuffa vägval och prioriteringar framöver. Om valen blir svåra
eller enkla beror då på hur tydligt vi ser vår egen väg framåt. 

Eric Fugeläng, museisamordnare

Kontakta Eric

Jenny spanar om kulturarvets betydelse
för en socialt hållbar samhällsutveckling
Vad kan vi göra för att fler ska inse och ta till vara på
kulturarvets potential att bidra till en socialt hållbar
samhällsutveckling?

En hel del, om du frågar Jenny Lönn, gruppchef för sustainable affairs
på kommunikationsbyrån Prime. Anmäl dig till
Riksantikvarieämbetets Höstmöte och ta del av hennes insikter! 
OBS! Sista anmälningsdag är 23 oktober!

Här anmäler du dig till höstmötet
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Efterfrågad standard för
museer på gång 

  
Just nu pågår framtagandet av en ny
standard som länge efterfrågats av många
museer – förvaltning av flyttbart kulturarv.

  
Arbetet leds från Storbritannien där man sedan
flera år har en standard inom området som fått
stort genomslag både inom landet och i Europa.
Nu ska den brittiska standarden vidareutvecklas
och bli en gemensam europeisk standard.

  
Syftet är att överbrygga de skillnader inom
området som finns mellan olika
kulturinstitutioner runt om i Europa genom att
skapa en gemensam grund för professionell
förvaltning av samlingar.

Läs mer här

Samlingsforum 2018 – om att
tänka tillsammans 

  
Uppfinn inte hjulet på nytt, brukar man
säga. Men hur tar vi enklast del av andras
tankearbete inom samlingsförvaltning? 

  
Vid årets Samlingsforum 22–23 november i
Visby fokuserar vi på standarder och andra
sammanställningar av god praxis inom
samlingsförvaltning. 

  
Att utgå från standardiserade arbetssätt kan
spara tid och utgöra en kvalitetssäkring.
Standarder kan också användas i
kommunikationen med andra. Men hur går det
till att använda en standard i praktiken?
Välkommen till två dagar fyllda med kunskap,
inspiration och möten med kollegor.

 Sista anmälningsdag är 2/11.

Till anmälan och mer info

Så utvecklar vi vår
omvärldsbevakning
 
Riksantikvarieämbetets
förstudie kring museernas
behov av omvärldsbevakning
och omvärldsanalys har gått in
i en ny fas. I höst tar förstudien
steget från att undersöka
behoven, till frågor om hur vi
ska svara mot dem – och på
bästa sätt använda de
möjligheter och resurser vi har
för att bidra med stödjande
insatser.

 Den 13 augusti samlades ett
tjugotal personer från nästan
lika många museer på
Riksantikvarieämbetet i
Stockholm, för att delta i en
workshop och bidra med input
till förstudien.

Detta kom fram av mötet

Kartläggning av
skolornas relation
till museer 

  
Under hösten genomför
Riksantikvarieämbetet en
fokusgruppsundersökning
av museernas skolprogram,
en enkätundersökning
riktad till lärare, och samlar
även goda exempel på
museers arbete med skolan
utifrån särskilda kriterier.
Insatserna görs utifrån vårt
regeringsuppdrag att
kartlägga vilken betydelse
kulturarvsarbetet har för
skolväsendet. I uppdraget
ingår också att främja
samverkan mellan skolan och
kulturarvs-institutionerna i
alla delar av landet.
Projektledaren Karin Günther
efterfrågar här din hjälp och
dina tips.

Kontakta Karin

”Att följa”
införandet av
Tingens metod 

  
I vårt uppdrag att främja
utveckling och samarbete på
museiområdet följer Riks-
antikvarieämbetet implemen-
teringen av Tingens metod i
Sverige. Tre museer – ett
länsmuseum, ett
stadsmuseum och ett
centralmuseum – kommer
tillsammans under ett år att
implementera den norska
metoden Tingenes Metode i
sin utställningsverksamhet.
Men vad innebär det
egentligen "att följa" ett
projekt? Det och annat kring
Tingens metod bloggar
Riksantikvarieämbetets
utredare Helene Larsson
Pousette om här.

Till k-blogg
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Nytt forum för oss
som jobbar inom
museisektorn 

  
Välkommen att gå med i
Facebookgruppen För museer,
Rikantikvarieämbetets nya
forum för alla aktörer inom
museisektorn! Här har du
möjlighet att tipsa om, lyfta,
diskutera och kommentera
olika frågor och nyheter som
rör museer. Vi ser mycket
fram emot att ta del av dina
tankar! I gruppen lägger vi
fortlöpande ut nyheter som på
olika sätt är relevanta för er
som jobbar med museer.

 
Till fb-gruppen För museer

Annas rapport
kartlägger
museiforskning 

  
Riksantikvarieämbetets har
nyligen kommit ut med
rapporten Museiforskning: En
översikt. Publikationen som är
skriven av Anna Laine ger en
bred översikt om
internationell och svensk
museiforskning och lyfter fram
ämnets aktuella frågor. Den är
ett resultat av att
Riksantikvarieämbetet fick ett
ökat ansvar för museifrågorna
och har tagits fram för att öka
kunskapen om
forskningsfältet.

 
Ta del av rapporten

12 000 fria bilder
från Värmlands
museum 

  
Värmlands museum har nu
valt att leverera data om sina
samlingar till K-samsök –
verktyget för kulturarvs-
institutioner och
organisationer som vill
tillgängliggöra sin data för en
bredare publik. De 12536
objekten från Värmlands
museum avbildar ofta olika
interiörer och exteriörer från
offentliga institutioner och
verksamheter.

Till K-samsök och bilderna

Hack for Heritage 2018 
 – lite snack, mycket verkstad 

  
Den 5-7 oktober genomfördes Hack for
Heritage i Visby. Ett tillfälle att utforska
nya användningar för det digitala
kulturarvet. 

  
Evenemanget samlade ett 60-tal deltagare från
hela landet och med olika kompetenser. De tio
team som bildades skapade kreativa och
spännande idéer och prototyper utifrån digital
kulturarvsdata. Allt från spel och appar till

Kulturarvsdagen större 
 än någonsin 

  
Kulturarvsdagen, som i år fyllde 30 och
ägde rum mellan den 7-9 september,
erbjöd rekordmånga arrangemang – över
350 stycken runt i hela Sverige.

  
Årets kulturarvsdagar innehöll alltifrån
upptäcksvandringar och föreläsningar till
marknader, öppna hus, guidade visningar och
mycket annat. Bland de många arrangemangen
kan exempelvis nämnas Kulturarvsdagen i

Enkät om museilagen – vi behöver din hjälp! 
  

I juni 2017 infördes en museilag. Eftersom lagen är så ny saknas det kunskap både om hur den
tillämpas och hur det ser ut i många av de aspekter den reglerar. Riksantikvarieämbetet har i år
fått i regeringsuppdrag att följa och redovisa hur museilagen tillämpas. Uppdraget utförs i dialog
med Sveriges Museer och ska redovisas till regeringen den siste april nästa år.

  
En viktig del i arbetet är den enkät som genomförs i samarbete med Statistiska
centralbyrån och som nyligen skickats ut till alla museer. Hur många frågor man får beror lite
på vilket slags museum man är. En del får bara någon enstaka fråga. 

  
Att svara på enkäten är frivilligt, men alla svar är otroligt viktiga. Tack på förhand!

 
Ta del av museilagen
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souvenirer och uppringningsbara historiska
berättelser. 

  
Hack for Heritage 2018 arrangerades av
Riksantikvarieämbetet tillsammans med
Kulturarvsinkubatorn och representanter från
Musikverket, Nordiska Museet och Wikimedia.
Bilder, filmer och annat material från Hack for
Heritage 2018 hittar du på raa.se, kaink.se,
Kulturarvsinkubatorns Facebooksida och
Instagram.

 
Allt om Hack for Heritage 2018

Norrtälje där såväl kommun som museer,
företag och organisationer hade gått samman
för att fira Kulturarvsdag i hela staden – ett gott
exempel på samarbete.

  
Ett annat bra exempel på samarbete är i
Blekinge där ett tiotal arrangemang samlades
inom ramen för en gemensam vinjett , ”Mycket
verkstad i Blekinge”, för att visa upp
landskapets rika kulturarv inom industri och
teknik.

Kulturarvsdagen i siffror

Workshop om
multispektralfoto 

  
 
Kom till Visby 12-15
november och lär dig teknisk
fotografering och
multispektralfotografering!
Prova på oförstörande
tekniker för att undersöka och
tolka vilka färgämnen och
pigment som finns i ett
föremål eller ett konstverk.
Teknikerna kan dessutom
användas för att förbättra
tydandet av blekta pigment
och bläck, eller för att se
igenom övermålningar.

Anmäl dig här

Webbmöte om due
intelligence 

  
 
När kan man egentligen anse
sig ha gjort tillräckligt
grundliga efterforskningar om
ett föremåls historia? Den 9:e
november klockan 10–11 är
du välkommen att delta i ett
webbmöte om due diligence
(grundlig efterforskning).

 I arbetet med regerings-
uppdraget om återlämnande
av vissa kulturföremål har
många frågor om proveniens
väckts. Webbmötet är ett
tillfälle att utbyta tankar och
erfarenheter om hur man kan
arbeta med due diligence vid
såväl nyförvärv som vid inlån.

Vill du lära dig
mer om 3D och
fotogrammetri? 

  
Under 2018 har
Riksantikvarieämbetet
genomfört praktiknära
workshops inom 3D
digitalisering primärt riktat
mot målgruppen Sveriges
museer. För att få överblick på
behov och intresse för
ytterligare workshops inom
teknikområdet så vill vi att du
fyller i en intresseanmälan
som du hittar här.

 Vid tillräckligt intresse
genomförs en workshop i
månadsskiftet mars/april på
Gamla Uppsala museum.

 

Vägledning för hantering av mänskliga kvarlevor i samlingar 
  

Den 8:e oktober arrangerade Riksantikvarieämbetet ett samrådsmöte i
Regeringsuppdraget om vägledning för hantering av mänskliga kvarlevor i
museisamlingar. 

  
Till mötet kom representanter från ett tiotal museer och sametingets etiska råd. Vi vände och vred
på olika etiska perspektiv och förhållningssätt när det gäller mänskliga kvarlevor och annat
humanmaterial i samlingarna. Som utgångspunkt i diskussionerna hade vi de tre etiska riktlinjerna:
Icoms:s etiska regler, Guidance for the care of Human remains in Museums och Etiska retningslinjer
for forskning på menneskelige levningar.

  
Har ni frågor eller vill delge projektgruppen något, tveka inte att ta kontakt med projektledare Kicki
Eldh.

Kontakta Kicki
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Mer om Skype-mötet Till intresseanmälan

Konferens om
heritage
science 

  
Nu är det dags att
anmäla sig till Heritage
Science Sverige Forum
2018, tisdagen den 27
november i Stockholm.
Forskningsområdet
heritage science

förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik
i syfte att utveckla möjligheterna för
kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling
och förvaltning. Syftet med dagen är att lyfta
fram aktuella samarbeten samt diskutera hur en
nationell forskningsinfrastruktur inom heritage
science kan utvecklas.

 
Mer info och anmälan

Innovation
camp i
Norrköping 

  
Hur kan digital teknik
användas för att låta oss
upptäcka, uppleva och
lära av vårt
gemensamma kulturarv?
Den 5 november är det
Innovation camp i

Norrköping, i samarbete med Östergötlands
museum och Flygvapenmuseum. 

 Innovation Camp arrangeras av RÖDIKK (Region
Östergötlands digitala kulturkluster)
tillsammans med Riksantikvarieämbetets
kulturarvsinkubator. En dag för dig som vill
utforska hur vi kan använda kulturarvsdata på
nya sätt.

 
Allt om Innovation Camp

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