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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Enkla tips för det lilla museet
som vill bli större på nätet
Riksantikvarieämbetets Tore Danielsson och

Checklista: Att förebygga och
agera vid museistölder
Att stjäla från ett museum är ett brott mot vårt

www.raa.se/museer | Prenumerera | Avprenumerera

Årets trender i Museisverige 
För några dagar sedan var jag inbjuden till
kulturdepartementet för att tillsammans med
handläggare för olika museer och myndigheter
med uppdrag på museiområdet prata om
Museisverige 2018 – behov, utmaningar,
möjligheter och trender. Det var ett kort möte
om en stor och heterogen grupp aktörer, men
jag tänkte ändå dela med mig av ett par, för
många museer, centrala museitrender 2018.

Många museer fortsätter ta stort ansvar för
behov och utmaningar kopplade till olika
aspekter av hållbar utveckling. Här har ett gap
uppstått mellan möjligheter, förväntningar och våra resursmässiga förutsättningar. I slutet av
oktober gick länsmuseerna samlat ut och begärde ökade anslag av staten. 

Museilagens skrivningar om museernas uppgift att främja kunskap och bidra till
kunskapsuppbyggnad har tillsammans med en ökande tillgång till information och desinformation
lett till intensiva samtal om hur förutsättningarna och rollerna för våra olika kunskapsinstitutioner
ser ut och bör se ut framöver.

På flera håll syns en tydlig professionalisering av hur vi förvaltar våra samlingar – vilket, även om
vi fortfarande behöver bättre överblick över vad vi gemensamt förvaltar, sannolikt kommer behövas
när förändringar i klimatet och nya invasiva skadedjursarter knackar på magasinsdörren.

En för många avgörande fråga är också den om kompetensförsörjning. Vilka kompetenser och
förmågor måste, bör och vill vi gärna ha på våra museer? Utan rätt kompetens och kunskap om hur
och varför blir det till exempel svårt att nå det digitaliseringspolitiska målet om att Sverige ska vara
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Kopplat till frågan om rätt kompetens vill jag också avsluta med att uppmärksamma
Riksantikvarieämbetets annons där vi söker en avdelningschef till Kulturvårdsavdelningen. En stor
del av uppgifterna som följde vårt vidgade uppdrag inom museiområdet ligger på just
kulturvårdsavdelningen och vi söker nu dig som kan bidra till att verksamheten fortsätter utvecklas i
nära relation med museerna i landet.

Eric Fugeläng, museisamordnare

Kontakta Eric
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Lars Lundqvist har gjort en sammanställning
över vad du kan behöva tänka på för att synas
och sprida ditt budskap på nätet, med målet att
öka ditt besökarantal. Artiklarna här är i första
hand till för dig som jobbar i en mindre ideell
eller offentligt finansierad verksamhet och vill
utveckla ditt webbarbete. Har du tankar eller
frågor? Hör gärna av dig till Lars!

Om att arbeta med din webbplats

gemensamma kulturarv och historia. Därför är
det av största vikt att man arbetar med att
förebygga stölder, och har goda rutiner för att
polisanmäla stölder. Här ges förslag på vad
dessa saker kan vara. Använd gärna checklistan
som inspiration till er egen handlingsplan vid
stöld.

Läs och ladda ner checklistan

Om konsten att
flytta föremål 

  
Utlån, magasinsflytt och
omplaceringar - det finns
många anledningar att flytta
föremål på museer. Att flytta
på ett bra sätt är en konst i
sig. Nu har Riksantikvarie-
ämbetet publicerat fyra Vårda
väl-blad om allt som kan vara
bra att tänka på innan föremål
flyttas. Bladen är fritt
tillgängliga på DiVA:

  
Planera 
Packa

 Dokumentera tillstånd
 Transportera

  

Mer om Vårda väl-blad

Materialscreening
med oddytest 

  
Kulturarvslaboratoriet på
Riksantikvarieämbetet
erbjuder nu svenska museer
ett stöd för att göra bättre
materialval för utställningar,
förvaring och för packning av
föremål. I ett tvåårigt
program kommer vi hjälpa
museerna att riskbedöma sina
material genom ett så kallat
oddytest. Testet visar om det
finns risk för att en produkt
på sikt kan emittera gaser
som är skadliga för de
kulturhistoriska föremålen.

Så skickar du in material

Så utvecklas
Tingens metod 

  
I november arrangerade
Tekniska museet i Stockholm
ett tvådagars seminarium på
tema Tingens metod för sina
kollegor på Malmö museer och
Göteborgs stadsmuseum. Här
kan du se den filmade
föreläsning som Beatrice
Crona, Stockholm Resilience
Centre, gav om effekterna av
innovationer. Här bloggar
Riksantikvarie-ämbetets
Helene Larsson Pousette
om seminariet i sitt senaste
inlägg där hon följer arbetet
med Tingens metod.

Till blogginlägget

Utveckla ditt
digitala kultur-
arvsföretag 

  
I februari börjar första
omgången av
Kulturarvsinkubatorns
stödprogram.
Programmet riktar sig till
företag och
entreprenörer som vill

ha hjälp med att starta upp eller utveckla ditt

Lärarna ska
tycka till om
museerna 

  
Arbetet med
regeringsuppdraget att
kartlägga och främja
samverkan mellan
kulturarvsinstitutioner
och skolväsendet
fortsätter på

Riksantikvarieämbetet.
 

Vi fortsätter följa hur museilagen tillämpas 
  

Under 2018 har Riksantikvarieämbetet i uppdrag från regeringen att följa och redovisa
hur museilagen tillämpas. Arbetet utförs i dialog med Sveriges Museer och resultatet
ska redovisas senast den 30 april till regeringen.

  
Höstens arbete med uppdraget att följa hur museilagen tillämpas har främst ägnats åt att skapa
en samlad bild av hur det ser ut. Bland annat har vi i samarbete med Statistiska Centralbyrån
skickat ut en enkät till alla museer. Nu i dagarna har vi även skickat ut en enkät till museernas
huvudmän, för att fånga upp även deras perspektiv på museilagen. 

  
I januari börjar sammanställningen och analysen av enkäternas resultat, våra fördjupande
intervjuer och inläst litteratur på allvar. Det ska bli spännande att se en samlad bild!

Se konferensen "Museilagen som en hävstång för demokrati", Göteborg nov 2018
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företag inom kulturarvssektorn med digitalt
fokus.

  
Stödprogrammets första omgång startar i
februari 2019 och sträcker sig 12 veckor framåt.
Hur upplägget kommer att se ut beror på vilka
som anmäler sig och vilka behov deltagarna har.
Affärsutveckling, Design thinking,
marknadsföring och introduktion till
kulturarvssektorn är bara några av de möjliga
ämnesområden som kommer att täckas in. 

  
Kulturarvet är en möjlighet och resurs som kan
tas till vara inom andra branscher. Det kan ge
mervärde inom en stor mängd produkter,
tjänster och upplevelser. Det ger goda
förutsättningar för att komma framåt och
utvecklas vidare i företagandet.

Anmälan och mer info

 
I början av 2019 genomför vi en
fokusgruppsundersökning där vi får vi veta vad
lärare i olika årskurser och skolformer tycker om
museers verksamhet för skolan. Genom en
enkät som skickas till 5000 lärare får vi en bild
av vilka möjligheter och hinder lärarna ser för
att använda museernas verksamhet i sin
undervisning. 

  
Under hösten har vi också tagit del av några
museers arbete med att nå skolor som har långt
till museet. Vi har bland annat följt med på
uppsökande pedagogisk verksamhet på plats i
skolor och förskolor, och diskuterat för- och
nackdelar med museilådor i klassrums-
undervisningen. Med andra ord kommer vi att
ha många intressanta resultat framöver att
samtala om med er. Vill du redan nu höra mer
om något av det här, så tveka inte att höra av
dig till projektledaren Karin Günther!

Mer om regeringsuppdraget

Starka åsikter om AR i museigruppen på Facebook 
  

Facebookgruppen ”För Museer” växer. Gruppen för utbyte och tips kring allt som rör
museer samlar nu över 630 personer och aktiviteten i flödet ökar stadigt. Kul, tycker vi! 

  
Förra veckans snackis drog Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetets enhet för
samlingar och utställningar, igång när hon ställde frågan ”Vad tycker Museisverige?” och länkade till
den här artikeln – om Augmented Reality-apparnas vara eller icke vara på museerna. I den läsvärda
och växande kommentarstråden finns många fler lästips, i en fråga som uppenbarligen engagerar.

  
Gå med du också för att bli en del av vad som händer och vad det snackas om i Museisverige!

Till gruppen på Facebook
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Stor internationell konferens
om skadedjurskontroll 

  
Skadedjur och mögel utgör ett hot mot vårt
kulturarv. Med ett föränderligt klimat riskerar
det hotet att öka med tiden. Nu har
anmälningssidan öppnat till den internationella
konferensen Integrated Pest Management for
Cultural Heritage, som hålls 21–23 maj 2019 i
Stockholm. Rabatterad early bird-anmälan fram
till 14 januari! Sista anmälningsdatum är sedan
23 april.

Till IPM 2019

50 nyutbildade IPM-
koordinatorer ska bli fler 

  
Här ser vi några av höstens 50 nyutbildade
koordinatorer i samordnad skadedjurskontroll!
Höstens IPM-kurser, genomförda av PRE-MAL
(de svenska museernas, bibliotekens och
arkivens skadedjursgrupp) i samarbete med
Riksantikvarieämbetet och
Världskulturmuseerna blev snabbt fulltecknade.
Därför planerar vi fler kurser under hösten
2019.

Anmälan och mer om IPM

Workshop om 3D i
Gamla Uppsala 

  
26-28 mars 2019 håller
Riksantikvarieämbetet en
workshop i Gamla Uppsala
museums inspirerande miljö.
Här går vi igenom alla steg i
att arbeta med 3D – från idé
till upplevelse. Förra året
lanserade Gamla Uppsala
museum en app där du kan
uppleva järnåldern med hjälp
av Virtual Reality-teknik.

 
Anmäl dig här

Nätverksträff om
immersiva medier 

  
Välkommen till
Riksantikvarieämbetet och
Gamla Uppsala museum den

 5 februari! Programmet
innehåller presentationer från
fyra skarpa VR-projekt och ett
spännande föredrag av den
norske VR-designern Kim
Baumann Larsen. Vi
kommer även visa hur ”guide-
avatarer” kan skapas med
hologram-teknik.

Till program och anmälan

Kurs i praktisk
restvärdering 

  
Kan du hantera och agera vid
en katastrof i museet?  
Välkommen till en utbildning
3-5 juni för dig som behöver
kunna ta hand om
kulturhistoriska
föremålssamlingar i samband
med brand-, vattenskador
eller andra incidenter!
Utbildningen hålls av
Brandskyddsföreningen i
samarbete med
Riksantikvarieämbetet.

Mer om utbildningen

Adventskalendern som vårdar väl 
  

Röda stugor tåga vi förbi.
 Färgen är vi mycket glada i,

 den sporrar oss till lyriskt svärmeri
 för konsthistoriska värden.

  
Titta nu på huset här bredvid

 målat med en praktfull järnoxid.
 Ja, man blir en lycklig individ,

 på språng med vår sång genom världen!
  

Versen är citerad från lucka 8 i vår Vårda väl-kalender, som länkar
till nya råd och tips (alltid på vers, skrivna av Lisa Nilsen) varje dag fram till julafton i Facebook-
gruppen "För museer". Alla luckorna hittar du även här, på k-blogg. 

 Vi önskar er alla en fortsatt fin advent. Vårda varandra väl i jul!

Till Vårda väl-kalendern

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