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Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.

Riksrevisionen: så bör
centralmuseernas säkerhet
förbättras

Immersiva medier
– när, hur, varför?
När ska vi använda immersiva medier? Hur
kan vi använda tekniken? Hur vill vi

www.raa.se | Prenumerera | Avprenumerera

Museifokus – kors och tvärs...
Hur många har du runt omkring dig? Vilka är ni som jobbar med museifrågor? Finns det
en avdelning som ansvarar för museiuppdraget? 

Som museisamordnare får jag ofta frågor om hur vi på Riksantikvarieämbetet är organiserade.
Det korta svaret är att vi är många, och att det inte bara finns en utan många avdelningar som har
ansvar och uppgifter på museiområdet.

Riksantikvarieämbetets uppdrag är brett och verksamheten ska rikta sig till en mångfald av
museer, alla med olika ambition och förutsättningar. Så för att kunna främja utveckling och
samverkan behöver vi tillgång till flera olika typer av verktyg och förmågor. Det kan till exempel
vara i form av rådgivning, teknisk och metodmässigt stöd eller kunskapsuppbyggnad,
informationsförsörjning, normgivning och bidragsgivning, för att nämna några.

Några av de enheter som har just dessa verktyg och förmågor, och som alltid driver flera aktiva
insatser med och för museer är Digital förmedling som gjort en nulägesanalys om museernas
digitala förmedling och tittat på hur museer kan jobba med sin webb, Arkiv och Bibliotek som kan
erbjuda informationsresurser inom ämnen som arkeologi, kulturmiljövård, museologi och
numismatik, Svensk museitjänst som hyr ut föremålsmagasin och erbjuder hyresgästerna vissa
museitjänster, Utvärdering som tagit fram en rapport om hur museerna arbetar för att vidga sin
publik och just nu tittar på hur samverkan mellan museerna och skolorna kan utvecklas,
Förvaltningsärenden och bidrag som fördelar ekonomiskt stöd till arbetslivsmuseer och civila
samhället samt ger bidrag till forskning och utveckling, Samlingar och utställningar som samlar
in och förmedlar kunskap, råd och stöd för samlingsförvaltning och publik verksamhet samt Teknik
och vetenskap som erbjuder råd och stöd kring tekniska frågor och vars utställningsverkstad utgör
en unik resurs för museers praktiknära utvecklingsarbete.

Som alltid välkomnar vi att du kontaktar oss om du har frågor kring vår verksamhet och hur vi kan
stödja dig i ditt arbete!

Eric Fugeläng, museisamordnare

Kontakta Eric
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Den 5 februari presenterades en rapport
där Riksrevisionen konstaterar att de
statliga centralmuseernas säkerhetsarbete
varierar och kan bli bättre. 

  
Riksantikvarieämbetets stöd till museernas
samlingsförvaltning kan också utvecklas.
Riksrevisionens rekommendationer är högst
relevanta och Riksantikvarieämbetet ser fram
emot att jobba vidare med detta tillsammans
med museerna.

  
Här finns en sammanfattning av Riksrevisionens
rekommendationer , samt en översikt över råd
och stöd inom samlingsförvaltning som
Riksantikvarieämbetet tagit fram i samverkan
med museerna.

Om Riksrevisionens rapport

använda den? 
  

Det var några av frågorna som knådades under
Nätverksdagen för immersiva medier på Gamla
Uppsala museum. Under dagen diskuterades
möjligheterna att använda sig av immersiva
medier i utställningsverksamhet, med
utgångspunkt i praktiska exempel på
genomförda projekt och tekniska lösningar. 

  
Här kan du ta del av enkätsvaren om immersiva
medier som ställdes till deltagarna via en app.

  
Här skriver Riksantikvarieämbetets Viktor
Lindbäck mer och reflekterande om vad som
kom fram under nätverksträffen.

 
Mer om nätverksträffen

Uppdraget att följa
museilagen är nu 

 inne i sitt slutskede 
 
I regleringsbrevet för 2018 fick
Riksantikvarieämbetet i uppdrag av
regeringen att följa och redovisa hur den
nya museilagen tillämpas, i dialog med
Sveriges Museer. Anna Lihammer är
projektledare för regeringsuppdraget.

  
– Arbetet börjar närma sig sitt slut. Senast 30
april ska det vara redovisat. För närvarande
analyserar vi resultatet av två enkäter, en till

museerna i samarbete med Statistiska Centralbyrån och en till museernas huvudmän.
  

Vad är det senaste som hänt?
  

– Vi arrangerade en workshopsdag den 29 januari. Till dagen bjöd vi in representanter för museer,
myndigheter, organisationer, sakkunniga, universitet och huvudmän. På detta sätt fick vi möjlighet
att presentera några av de preliminära resultaten och diskutera dem i ett sammanhang där många
olika parter och perspektiv kunde komma till tals. Detta är oerhört värdefullt för oss i det fortsatta
arbetet. Hur uppfattas till exempel resultaten beroende på vilken roll man har? Vilka möjligheter och
utmaningar ser olika delar av museilandskapet? Vilka erfarenheter har andra myndigheter?

  
När får vi veta mera?

  
Vi kommer att göra en första presentation på Museernas vårmöte i Östersund i mitten av april. Vi
ser fram emot att träffas där!

Kontakta Anna

Hur museer kan utveckla
generösa användargränssnitt 

  
Under senaste året har vi på
Riksantikvarieämbetet, tillsammans med
Nordiska museet, Nationalmuseum,
Statens museer för världskultur och Malmö
museer arbetat med att utvärdera

Äldre skriftsamlingar kan
innehålla giftig arsenik 

  
När bok- och papperskonservatorn Fanny
Stenback hittade grönmålade pergament i
Ludgo kyrka utanför Nyköping förstod hon
att allt inte stod rätt till. 
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generösa användargränssnitt för
onlinetjänster. 

  
Syftet är att testa i praktiken om och hur
svenska kulturarvsinstitutioner skulle kunna
utveckla generösa användargränssnitt och även
undersöka hur generösa användargränssnitt
upplevs av användarna.

  
I en artikelserie på k-blogg presenterar vi vårt
arbete med generösa användargränssnitt, de
prototyper vi utvecklat och testat, och de
lärdomar vi dragit.

  

Läs mer om generösa användargränssnitt

Fanny Stenback tog hjälp av Riksantikvarie-
ämbetet med att undersöka pergamenten
närmare. Efter analyser med svepelektron-
mikroskop vid kulturarvslaboratoriet i Visby
visade det sig att pergamenten innehöll arsenik,
närmare bestämt ett så kallat auripigment.

  
Här kan du läsa om Fanny Stenbacks upptäckt
och om viktiga principer för att skydda dig mot
hälsofarliga ämnen i arkiv och samlingar.

 
Till artikeln

Tingens metod –
applicerad på ett
kärnkraftverk 

  
Tre svenska museer
implementerar tillsammans
Tingens metod i sin
verksamhet. Metoden sätter
föremålen i fokus, och samlar
föremålsexperter, forskare och
museibesökare för att
undersöka föremålens många
olika betydelser. Här
reflekterar Riksantikvarie-
ämbetets Helene Larsson
Pousette över den senaste,
stora tingesten som metoden
ska appliceras på – hela det
snart nedlagda kärnkraft-
verket i Barsebäck.

Till artikeln

80 000 fria bilder
från Jamtli 

  
Vi är glada för det senaste
tillskottet till K-samsök och
därmed söksidan Kringla:
Jamtli i Östersund! Kringla är
en samsökstjänst som söker
och visar information från
svenska museer, arkiv och
register. Från Jamtli finns nu
över 80 000 arkivbilder i
Kringla på allt från föremål,
människor och skeenden till
kulturhistoriskt intressanta
byggnader. Här ser vi
systrarna Ingeborg, Maria,
Karin, Sofia och Anna
Eriksson, år 1904 på
Prästgatan 6 i Östersund.

Till Jamtli på kringla.nu

Webbmöte om
tekniska krav på
museimontrar 

  
Använder ni montrar för att
ställa ut era föremål? Just nu
pågår arbetet med del 2 av
den europeiska standaren för
montrar. Denna del av
standarden kommer att
handla om tekniska krav på
utställningsmontrar.
Välkommen att delta i ett
webbmöte om detta, den 22
mars. Dela med er av era
erfarenheter från arbete med
montrar och passa på att
diskutera med kollegor från
andra museer!

Mer om webbmötet

Internationell konferens om kulturarv och migration 
  

Välkommen till den internationella konferensen  Kulturarv och migration – nya
metoder och historiska sammanhang  i Stockholm den 15-16 maj!  Konferensen
arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Joint Programming Initiative on
Cultural Heritage and Global Change.

  
Migration är en angelägen global fråga. Som socialt och historiskt fenomen kan migration förstås
som en del av vad det är att vara människa. Den här konferensen kommer att synliggöra och
vidareutveckla relationer mellan kulturarv och migration – från nya metoder i lokalt
kulturarvsarbete till historiska och globala sammanhang. Konferensen hålls på engelska och
riktar sig brett till kulturarvs- och museiverksamma.

Mer info och intresseanmälan
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https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ea-FMv1p6PMrc2o2hHYfDSuxwdgQzHxRyBLQaAR-JMylxluR2hTk1Irmelc_zA9d81JBfZRrNRGGDWsi67eTOrS1GtwCsA82S6Sf2Nq8YSTQqh2j3SwbDTXduhfideA3_EVjP19ueo7jMZ6YzllZZd6RDT_5DMOog4nVvalzH6TTDuj6lW_r_RD8USbtAQYPQqurNi3OxCeEmJn6GBhLwOwXxeCTwVugYcbgdRf4oXZzfygQ-QD0iYHq143HS8lPNuDNJRr-3HGs8JLO2cU881kM3ATaBqP0OtqBWuigmskw/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eyA3yWumhW6gcd3CxAuhI96RRH3wVfEyaSEzExfHmemSes1tB4Vk3v-X3J4funtFyzubtHgIZaDXPen92Wp0L9Kzo1C4sy1Kb-M6SPngz4MUOV12ikxoPkB9hiiQdLWJL2Ef9uofN-U-4CUg07-saAqXJkIuWK2LF0S6tJic3o12Plz2j5tIysytrv-jWJRLQia2Zab01TnRL-GDZE1eRdFwx3llINkgpmaKlkPKidV3Y7yZ8au81MyP4Qa5CjmabLL3gT6yKB03kehOclWIzfMdnUSEQzHgSKSJctnsdbnSQjpSR6dCxsXmgp18RHkR2nwYRtLfzU1R2xNLnnP5sxA/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eyA3yWumhW6gcd3CxAuhI96RRH3wVfEyaSEzExfHmemSes1tB4Vk3v-X3J4funtFyzubtHgIZaDXPen92Wp0L9Kzo1C4sy1Kb-M6SPngz4MUOV12ikxoPkB9hiiQdLWJL2Ef9uofN-U-4CUg07-saAqXJkIuWK2LF0S6tJic3o12Plz2j5tIysytrv-jWJRLQia2Zab01TnRL-GDZE1eRdFwx3llINkgpmaKlkPKidV3Y7yZ8au81MyP4Qa5CjmabLL3gT6yKB03kehOclWIzfMdnUSEQzHgSKSJctnsdbnSQjpSR6dCxsXmgp18RHkR2nwYRtLfzU1R2xNLnnP5sxA/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1e3rpnO3DYnH5ow7s-33ic1nrxPrtpaSHklVXWuTbqaOPxcqyevZmagW5i8jDO24fkzrISA88CwLSha9ngLf2gkZ0B6SFF30PEQf-ltl7mxnzIDB0BrIGdJGXz0urEcNbWQYTbw69JaUzRD14Q9ORqH8zbelt-KKsZUmLufzGlzb2LYPYesXHTynmSwDDZSdm-tFVYN-LFfq2d_n6KRQ83dPaAKRnBBczsG-4WF08xcqBRPhLooxN5kuoAvAFR71rmqrvBYw6yEapr41nWJHoR-6OvlCVSefkLroOWsjaNPsHRZM0kJknsvhisTG1yrbwnwl4LgIn5Y5k_2GbekukYMg/
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Museiskolan för arbetslivs-
museer till Karlskrona 

  
Dags för en ny omgång av Arbetsams
museiskola, där Riksantikvarieämbetet är
med och bidrar med kunskap! Den här
gången sker träffen i Karlskrona 27-28
februari.

  
Är man aktiv på ett arbetslivsmuseum måste
man kunna lite av varje. Kursen riktar sig till er
som vill utveckla ert intresse för
museipedagogik, marknadsföring, föremålsvård,
utställningsteknik och hur man bemöter besö-
kare. Och så framtiden – vad händer med
museet eller föreningen imorgon?

Kursprogram och anmälan

Utställningsmediets
förhållande till glömska 

  
Utställningslabb är en ny och
återkommande arena där praktik och teori
kombineras för att utveckla
utställningsmediet. Riksantikvarieämbetet
står bakom satsningen, som framförallt
riktar sig till utställningskreatörer. 

  
Glömskan är minnets motsats. Hur går glömska
att förstå och förhålla sig till som en faktor eller
dimension? Hur kan utställningsmediet gestalta
och förklara glömska?

  
Detta var frågor som genomsyrade
Riksantikvarieämbetets första Utställningslabb. 

 Här samlades curatorer, konstnärer, lektorer,
utställningsproducenter och museipedagoger
från hela landet för att tillsammans diskutera
och praktiskt undersöka glömska i relation till
kulturarvsinstitutionerna. Nästa omgång av
Utställningslabb planeras till hösten.

 
Mer om uställningslabb

E-kurs reder ut
fornminnes-

 informationen 
  

Nu finns en digital utbildning
om roller och ansvar för
fornminnesinformation i
Sverige. Du lär dig hur
processen inom kulturmiljö-
området ser ut och om lagar
och regelverk för detta.
Utbildningen innehåller även
en presentation av
Kulturmiljöregistret, och du
får höra om några av de
sammanhang där
fornminnesinformationen
kommer till användning i
samhället. Kursen är
framtagen av Riksantikvarie-
ämbetet och är öppen för alla.

Gå kursen här

Konferens om att
dela bilder på
webben med IIIF 

  
IIIF, International Image
Interoperability Framework,
är en teknik för att
tillgängliggöra bilder i hög
upplösning på webben.
Riksantikvarieämbetet,
tillsammans med
Nationalmuseum och
Riksarkivet, bjuder in till en
heldagskonferens den 11
mars där vi presenterar hur
institutioner i Sverige och
världen runt arbetar med IIIF,
och diskuterar hur din
institution kan dra nytta av
tekniken.

Till anmälan

Nya kurstillfällen
för att bli 

 IPM-koordinator 
  

Då förra höstens kurser
snabbt blev fulltecknade
anordnar PRE-MAL nu två nya
kurstillfällen under hösten
2019. En kurs anordnas i
samarbete med Kungliga
Biblioteket i Stockholm 23-24
oktober och en i samarbete
med Biologiska museet i Lund
5-6 november. Kursen riktar
sig till alla som vill arbeta med
skadedjur och mögel i
enlighet med SIS-standarden
Bevarande av kulturarv –
Samordnad skadedjurskontroll
för skydd av kulturarvet.

 
Mer om utbildningarna

https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ePVuGZJhs3FV_x1rKHPyeFjVaTWbWuXW8BHJRMtVU8JfU4nqBaSdNqAlovS5595ph6PhOfv0UxnqWSlDRecUwkLgTJJGDgyMF3C6I6DlyjhIgDNGinj44JycNhtjTyB0AYZJfmav4QI28UXvPg-2w1n0ZVtsgX6OeS20ole3NBkHkBqp81c68Hiv12g1miDs2PbOLSd6hlinPEQ4vCjPFfx9SeYxdVnQosnwwkn1MJM-8ehagEWksQmW8IST8GPeuWAvSjp6wrGUipqWRK0shFTbTUhM4D-_K-FnErECEn55jge5MKToL09RLCQhB-XhuJXawJ1XACSY_mJWFsii_Cg/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1efjfdWuhBmR0QnFZSFolwIR1OSSDeqjbj0_H_jPPwaTplz-AaYsUoYpYzlxCzPiq6F9sRJiJl4RjxbCOjVySC8sUkCV3rPNkLWs_2P9QD4JeyI_Lf782lZod5FQkoxQ9S2uCajDyXxNBU4rwJrWDHl1RMqUnnaRk0eyaDvR6WQhti5rq1gjHrGVXSxCRdqllrqRuIcu9EGVUd34lIzdI7kuqw1lkrtphtvTDfBXeRIeTFEXuXSoXRKaZ6kE0Lcj7hntXvJX-vFEfjbjtoZ3RrA9lFyHhyYh4c-vgJtPyyYoyLjtAYu9WxwqQw5oiUjJI_uYKVuHSJ4Tnvl19pflthrRekPiBRhglRRStNIzcSmJg/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eLpsBDUM0533pw6nxvHUICSwXpPAkTFHTCZB5CUCdhS12wFCTzaYtDlpDwRN_mbxhKv9jX-Cea0AL43i16uxMq7CjjR5nutVhjztnljh6bK0Si48A-TKLmaeRHObcweTIIgMeU6p6nJylNAIZE2TqKi4BLtnlYFO2dsP3f_naWnaZE9qFjqhzLIW4ltra3cz0oMDkKZAssA7ddYOsK6ER1vuCkR0x1oVOSk55K85CvluD9f0hXUmpKe53rL_pvR7lNTUUsQf_lCAUxUbrM8Bw8g/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eoDBYMIYuFkAja1z8p0Q58ipvwNAiQ6esUYip15W0mKkZSWJBoyMRyeuxL7fFKbkdCdQVs_IRSbG_FE2uGvXFy-4Z_wfuvUK5PbExB2Fq6z0aexaj0JddQANE7IXn111oMdxHigl1rxb6g1Z9hnMAyLiyEK7-zspCyWULRcdZt3tpiPy6L96xKwqyIN2lgQmyi-0EpRolg2fdAkmyTT_Pk_Zcb1Gn4CGuJQ_gXdqyDeL5hUfWPTM1RbncpCGycs2TfVth5W33tnE4NRe-qdL7KbonZ51PxiH5nz3cwNWFmYfKUCNHzzYx0K3x5jGnWMbQ1X3tyiUKQ2IaOI8aQTOlo9KSDJitQPt9DRROm6TXkKTTMhNubUB5BYr9JTceu2VC/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1e1qBb5_1DaXhBPz7bCA2csq69Kqo0fUZV5qSaKMq8BXVnViCFIcyu8WURfRXZvLIvM9KLXVROaKtrXkVGVcknVwEnMbH8SkmMN8m95rR8A9gjj7dO1EXGBxbwLip9dzq0WfdSj8VvfcoW9Np77ppQU9taQebQvLuzhR2_coUvMwuM_owht0PB_a7QRE7zNs0EGfMpqrv8ti4Zam30DkFb0zIjxf62KlIDqlPUTEuqNN4uOXsY5H8EiAJzrXHi2GEAEH3ISxjpsGp_TKg3hMfH3DJylCrYpixrynPUMxqEZ7NpWttNkpEVqXbA1VdxhowqasaG3MD1Cnj_J08d2SkNEGgFxUA53hFh6xED7La6W9SC5G44CwuWY7PWbEbLtB7Y/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1evPqD178r9xIRtp8XSqF3IwUVqmrWR2mOSsMfVi-2O3zjksOtu555hi_q69gPl_9I-qZFOZmXSMu9GK1ASct7k5i-tLD10vO95u60UfM4BhfYLiqdCGohx937T27qce_Pv3FqpdFmouxrH682Hd13P714r-qsQ1WOFvMuITW3LyGuaDj0wNZCsykekK9rFHfbdz3YUe3-lYS0AoCd-9UzAwqdlmqn1UUEiwx13XO2g15ofU_ZE3fgEncD3kN7p1QU5AkD5OfpA8f5NpD_Mnk7SrtFbxvq7G9xGWCCyF8J9XPP47vT3NJJ03G32Kjl66O_JZCmEaJEUdEfOosVQGIkNCyiScvvLnV9Wjx0tz75Fz3s5fFTmG8wl-CQsRIrLjHp/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1enHHs-YS7El-rzGMr6LVXSIanAWpn7nRzyyQb4CgNrQJSBffi9UXplOxS_vnTLvTHK0QRw8u6M8lgjGcSBk8EgbGK70_palkNeH-o6_qND78w0cxlZGoGueLx2H0P-baLIshpGDnivBaIknBcZa3QK5vOaVs-KUfd2kuwGOWPEg1WWVJx-VddhQjxVfG-bRGkUFtEX-ec3uym7JemJ6b4rreSLvHeBqCeGGB7aAhIQXnir2b18RMv3WX-CrTnlr0rh-sels2b84P0ADWRWNaOH3p_OcjPh-PJxUMzNTJA-GRoLwF8l2N-pUMemTZOr536K2p_zKmfHOblkPJRe9-k6duByKyayiW2Q0uYguAQAG0/
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Sharing is Caring
X till Stockholm 

  
Nu är det klart att
Nationalmuseum i samarbete
med Riksantikvarieämbetet
och Livrustkammaren kommer
att arrangera Sharing is
Caring X 2019, 16-17
september. Konferensen
Sharing is Caring började i
Danmark, på initiativ av
Statens Museum for Kunst,
och genomförs där
regelbundet. Däremellan sker
X-versioner i andra länder.
Målgruppen är professionella
inom museer och andra
kulturarvsinstitutioner som är
intresserade av att öppna upp
sina samlingar, eller vill
utveckla en redan påbörjad
process.

Mer om Sharing is Caring

Mötesplatsen för
det digitala kultur-
arvet i praktiken 

  
Anmälan är öppen för årets
Digikult, 24-26 april i
Stenhammarsalen i Göteborg.
Digikult är en nordisk
mötesplats för digitalt
kulturarv i praktiken. Forumet
vänder sig till alla som är
intresserade av digitalt
kulturarv med fokus på
praktik och resultat. Vad har
olika aktörer gjort, och hur
fungerade det? Vilka misstag
kan vi lära oss av, och vilka
framgångar kan vi inspireras
av?

  

Till program och anmälan

Hack for Heritage
kommer tillbaka

 – save the date! 
  

Vad händer när människor
från vitt skilda
kompetensområden möts och
skapar fritt utifrån
kulturarvsdata?

 Hack for Heritage är ett
tillfälle för dig som vill
utforska nya användningar för
det digitala kulturarvet. Hur
kan berättelser och spår från
vår gemensamma historia
omformas till något
spännande, smart eller viktigt
för oss idag?

 Hack for Heritage 2019 äger
rum i Visby den 4-6 oktober.

 Mer information kommer
under våren.

Om Hack for Heritage

Museernas vårmöte i
Östersund – ses vi där?

  
Nu är anmälan öppen till Museernas
vårmöte, i år i Östersund! Här är de
programpunkter som Riksantikvarie-
ämbetet deltar med.

  
Älskade Museilag – Eric Fugeläng, Anna Lihammer m fl. 

 Vad vill lärarna ha av museerna? – Karin Günther
 Tingens metod – Jonna Bornemark (arr: Malmö museer och Riksantikvarieämbetet)

 Immersiv teknik och museer – Pär Jonsson, Oscar Engberg, Viktor Lindbäck
 Tänka tillsammans – när pedagogisk kunskap genomsyrar museiarbetet – Lina Wennersten

 Interaktion i öppna magasin – Jesper Cederlund och Sörmlands museum
 Bruka och bevara – Johanna Fries-Markiewicz, Svenska kyrkan, Flygvapenmuseum m fl.

 När kärleken till samlingarna blir för mycket – Erika Hedhammar m fl.
 Samiskt material i samlingarna – Ingela Chef Holmberg

  
Allt om Museernas vårmöte, anmälan, hålltider och innehåll kommer du kunna läsa mer om hos
Sveriges museer. Nästa nummer av nyhetsbrevet För museer utkommer veckan innan Vårmötet. Då
kommer vi självklart zooma in närmare på vad som ska hända i Östersund!

  

Om Museernas vårmöte 2019

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

 

https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1e3FHwDQORXtyVLhldj90Z2HiC7JvUWFfgYTdaF66WoLY047jI8O37HZE_xhHk2Ga1I3gCqFdyhwRIpTxSD1BlZMS_Cl1QUEi35iJswjYjuybZOk606EeuEEkZwmWiL8cCMWGT2YDefT_-MUVEWpjzXd6iP7H4aHEEHd2JB87Ie8MQf59-83zQ60pfHJ28ODZAoAD8XARqjQKrgHCmZ3V-JFC7dOyTkQCAFUQxB3O1XVrfBJrrB5-YXlFTO4BZHdhkUS3qjPH6Jc-Wh2CMvgRFww/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eFqRH-N5DZUKR-_nPkOtxqQ_tHs8sMV92AIqVKhO3k-GX6U5eH0DUuksf07V94Nx9T9wf15Gma-kKTPRK8DGjCAuLTaGVvG9J3DSN97r05bxJ5SYLqF3EJN3sfZgQOXzaMCGhEIDkaxTEXkON1gIAh8cvblVyovsW0XlFRPDvO3aRkuDLc5gu1Od7IZlp3BBjm78QmeBtopyqjs4Y5t2Emc_tSBImaTe29iS2LGtlHSk6k9axDf-JAjZPRaAsKvO1/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ej_avzi92kh4v1bIC4W0aHalgL7mNAGgHEVzDKAJ1OfTR2J4fK1mX6CZVXKN9kA68GdUvWriFo-VsPp6HV2xWILBp__Jcrxb7plMNyefeGiYxz1DEwJ-48tO_VMgn859ELf0riiqUvd5RTcfmS3fPGBAD-bVJWDkkOP6twHZQ-XX1qap1ZIiWfTluqwj1BHWyV8t6tgtFCbicfK6CX7tTo60GatAPk-B-wIs-7N3ToQ9b-Vzbnmvbmne_7_Vk0--Szv3JbliY2VTY4eWXac02md6Y38gd9SoEfESrVbnsHHFxoNG-pMTazlneoA2fq_VzpcVy9grBAK6wRgVDK5tOCbJO2bicZ3jsnaeJ20RRIN4/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ePK_hCiyh4atgOP7JzAnr__b14AgjJYw0EWw3lvB1U6Fy2rCmLOwzcoYc9OFZu4U8n0yLq4ppYBU9raITxzs4pMSdXoaaGyd3RJ9fGKPMUw7puy8V5SOXsHBJlGuF83MlpyR3NE0DKfDY-WCcBja2R_WROiSdTOZBTXjGBV8P21FAHkxyYITLoA_c9v7qaA5BXiN7CvzJ7JzwJ33PdY5eLK6_HfIrx5lbBNBh8WFQQRrF4aZjVGMycacCSKkPSHS8yTiD0RQlKiSYPMdXcy-O4fOLEeVKe8HelTmOvxcKgnRLtIvix-BXEdMnTFhaPkyz/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1eHIleqIb9er8dJBL4s6mtO06whUz6mtDpiDfqrVCeZSaVJ9WSZuSTMniLB1b1cWxkDZCqDcH605rVbgVY4IQkBz-4BbzHr_BXGsVGjcfd6kyAonbRPYPU75P1OkZ83uvkyi0d2mP-KIndO4bc4Y1ZtbCgRCGgRLOkxdCJg-jwg2L_67cXMMcQwbdW2ds1xBp8SXyRLDAGRexu-SbS8Nv9IIjQUxZx8gIY8kltZiWF8TZYAi0fEvXFEfAp8-VyCoz2uv1tzxkQFi8mbgOfbkOHlQ/
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ePK_hCiyh4atgOP7JzAnr__b14AgjJYw0EWw3lvB1U6Fy2rCmLOwzcoYc9OFZu4U8n0yLq4ppYBU9raITxzs4pMSdXoaaGyd3RJ9fGKPMUw7puy8V5SOXsHBJlGuF83MlpyR3NE0DKfDY-WCcBja2R_WROiSdTOZBTXjGBV8P21FAHkxyYITLoA_c9v7qaA5BXiN7CvzJ7JzwJ33PdY5eLK6_HfIrx5lbBNBh8WFQQRrF4aZjVGMycacCSKkPSHS8yTiD0RQlKiSYPMdXcy-O4fOLEeVKe8HelTmOvxcKgnRLtIvix-BXEdMnTFhaPkyz/
tel: 46851918000
mailto:registrator@raa.se
https://one-lnk.com/x1eufpBjHujv2vNmm8uwqOXSiEExtQIoYOJoN884WLfO1coRNSqAOgBanliK4OhQOnfCFTETGt0-wtKODJ9fX30MQ/x1ejfXW-7UuQeqA8eFl0HHBtI0K_HHOdQP-c-LSqstfZz199aUUyVm50NdtteJ-1gSPxlPB24bsZRqdyGqgLugqS7FUA1XIRiz4m1kbfBKZVqSysg4GmoRJiPhyAabZSnI1LgJdVzLG981du4kVqd9sVMOVhee1KRzLyWIy12JqMwHl7DaN_Y3HDTnUHwR6LLtegsNxCVQOdOpeVKohz5LdBHc9as_mq8lHLK-FEoYg0lCbehZ9pUuHf96gxAsK5ZTL/

