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SKYDDA     BEVARA     EXPONERA

Trivs bäst i karantän!

Vill du arbeta med oss?

VI VÄXLAR UPP!
Kulturarvsdagarna, Svenskt Kulturarvs  
egen konferens med årsmöte i oktober,  
har haft lite olika tema under åren och  
vi har samarbetat med olika partners.  
Nu vill vi sätta tydligare ramar för  
konferensen och koncentrera oss på  
museets roll i besöksnäringen. 

Vi vill erbjuda föreläsningar och workshops som ger såväl inspiration som praktiska 
verktyg för att vi ska bli bättre aktörer inom näringen. Bättre på värdskap, bättre sam-
arbetspartners och mer lönsamma. Har du tankar om hur detta kan genomföras finns  
en deltidstjänst som projektledare för Kulturarvsdagarna, som i år blir 20-21 oktober 
i Stockholm. 

Kontakta verksamhetsledare Lena Sjölin, lena@svensktkulturarv.se senast 20/4.
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DET DÖK UPP EN INTRESSANT FRÅGA 
i Forum för utställare, om hur foton 
på kända personer kan användas i 
utställningar – eller inte. Alla vill sköta 
upphovsrätt, GPDR och eventuella 
ersättningar på korrekt sätt, men om 
agenterna eller själva artisterna inte går 
att nå, vad gör man då? Det är förstå-
eligt om såväl Kim Kardashian som 
Willem Dafoe ignorerar våra mail …  
Vi diskuterar frågan i det här årets första 
nummer av KULT. 

Vi gör också en återblick på temat 
från höstens Kulturarvsdagar, det gröna 

kulturarvet. Vidare bjuder vi på tips i 
marknadsskolan, den här gången foku-
serad på turism. Det blir också en inblick 
i ett av de museer som varit stängda för 
ombyggnation under en längre tid. 

Det är knappt man tror det är sant, 
men det är krig i Europa. När den här 
tidningen kommer ut hoppas jag vi kan 
tala i imperfekt. Oavsett vilket är vi alla 
chockade av det som Ukraina utsatts 
för. Trots denna dystra insikt hoppas jag 
alla får en fin vår med förnyad energi i 
postpandemins tid. 

Anja Praesto
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NI FÅR MYCKET GÄRNA SE PÅ MIG. Eller ogärna? 
I kändisvärlden är exponering en livsnödvändighet för 
karriären och i denna influencerera kan kändisskap baseras 
mer på tur och rätt nätverk än talang. Men faktum är att 
kända personer har en dragningskraft och många vill nyttja 
denna attraktivitet för att antingen lyfta fram sig själv eller 
sin verksamhet. Bettingsajter, underkläder, schampo, bilar, 
ja listan kan göras lång över produkter som en del kändisar 
talar sig varma för mot betalning.

Uppmärksamhetsvärdet hos kändiseliten kan också använ-
das för att få fler att rikta blickarna mot vad vi i museisek-
torn skulle kalla seriösa sammanhang. Pedagogiska aktivi-
teter, utställningar och hela besöksmål. Det redan världs-
berömda Louvren i Paris ökade sin besöksström med 25 % 
tack vare Beyoncé och Jay-Z som uppträdde i en musikvideo 
filmad på museet. Ett ömsesidigt utbyte där säkerligen alla 
papper var klara. Men vad gör man om man vill använda 
bilder, filmer eller annat och tillstånd inte går att ordna? 

Frågan väcktes i en mailtråd i Forum för utställare av 
Kvinnohistoriskt museum i Umeå, som jagat Kim Kar-
dashian för att få använda ett foto av henne i utställningen 
”Korsettkriget”. 

– Vi vill jobba pedagogiskt med våra besökare tillsam-
mans med vår samarbetspart historiker Henric Bagerius 
och då använda oss av bildmaterial på kända personer, 
berättar Tina Sandström, projektledare på Kvinnohistoriskt 
museum.

Lätt att hämta på nätet
Den aktuella bilden gäller ett Instagraminlägg med Kim K 
iklädd en designad haute couture-korsett. 

– Det handlar alltså om bilder i rummet, inte digitalt och 
inte heller publicering på sociala medier. 

Vill ni se
en stjärna 
– se på mig!

Från utställningen Korsetter på Kvinnohistoriskt museum.
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– Vi tänker alltid på upphovsrätten 
och samarbetar med bildbyråer och för-
eningen BUS för att ge rätt ersättning 
till upphovsman. Vi anger också alltid 
källa, säger Tina Sandström.

– Men vi fastnade i svårigheter med 
att nå Kardashians team för att hämta 
tillstånd och ordna ersättning till fo-
tograf. Efter att ha stämt av med vår 
bildbyrå och en jurist på Sveriges kom-
munikationsbyråer valde vi att inte gå 
vidare. Vi ville inte riskera att bli stämda 
av Kardashians juridiska apparat. 

Vi på KULT, som har tidigare erfa-
renhet av den här problematiken (till 
exempel Birger jarl, se artikel), gick i 
gång på ämnet och diskuterade med 
Utställningskritik, en tidskrift som ges 
ut av föreningen Utställningsestetiskt 
Forum (UF). Där har man hört sig för 
bland experter inom GDPR-området 
inför en kommande artikel och menar 
att fallet Kardashian i pappersform på 
museum skulle kunna betraktas som ett 
low-risk-case. 

Henrik Thorson, jurist hos Upphand-
lingsbryggan, som studerat fallet i Umeå 
för UF:s räkning, säger:

– Det här är nog frågan om vad ett 
museum eller en huvudman är beredd 
att ta för risk. Det är inte glasklart att 
det skulle strida mot någon lag att an-
vända en bild på det här sättet, men en 
stor kändis i USA med en advokatarmé 
vill man kanske inte irritera oavsett.

– Det första att lösa är ju upphovsrät-
ten och det är inga konstigheter, men 
sen blir det litet osäkrare. 

Kommun inte näringsidkare
– Museer ska förstås våga bidra till 
samhällsdebatten i ett fritt samhälle 
men frågan är om det finns något skydd 
för en person som används i ett sådant 
sammanhang. Personuppgiftsskyddet 
(GDRP) gäller främst digital behandling 
och det är kanske inte aktuellt när det 
gäller en bild på en utställningsvägg, 
fortsätter Henrik Thorson.

– Vad man kan oroa sig för är om en 
kändis används som ”ansikte utåt” för 
en sådan här utställning. Just den här 
kommunen har varit med om en lång 
process när en bild hade använts i sam-
band med ett stort kulturevenemang. 
Det löste sig eftersom kommunen inte 

bedömdes vara en näringsidkare, vilket 
var ett krav enligt den aktuella lagen. 
Jag kan tänka mig att man är benägen 
att undvika sådana här risker i fortsätt-
ningen, menar Henrik Thorson.

Juridisk gråzon
De juridiska vindlingarna runt använd-
ning av fotografier är för många en 
snårskog. I vissa fall helt tydliga – som 
att om du publicerar någons foto ska 
tillstånd, namn och eventuell ersättning 
vara avklarat. Det gäller alltså upphovs-
rätt för fotografen. Ett foto blir i regel 
fritt att använda 50 år efter att bilden 
framställts. Men om bilden betraktas 
som ett konstnärligt verk gäller 70 
år efter upphovspersonens död som 
skyddstid. 

Om någon privatperson syns tydligt 
på bilden och den sprids eller behand-
las digitalt gäller GDPR, du måste ha 
personens uttryckliga tillstånd eller 
samtycke inför publicering eller för en 
sådan digitalbehandling. Men inte om 
det rör sig om journalistik. Tidningarna 
måste kunna jobba fritt med stöd av 
yttrandefrihetslagen men undantaget 
gäller rätt brett och kan tänkas omfatta 
även museer i vissa fall. 

Reklamsyfte
Om en bild på en person används i 
reklam för en näringsidkares varor eller 
tjänster är det ytterligare andra lagar 
som träder i kraft. Men i museisektorn 
har utställningar sällan kommersiella 
syften – som närmast är det om foton 
från utställningen förekommer på 
prylar som säljs i museibutiken. Muse-
ers syfte och deras verksamhet handlar 
om upplevelse och lärande. Möjligen 
tangerar man lagrummet för journalis-
tisk frihet. 

I resonemanget med Henrik Thor-
son hamnar vi i att det i slutänden nog 
handlar om hur modig man är som hu-
vudman för ett museum. Vågar man ta 
risken att kändisens advokat hör av sig? 
Känsligheten är större inom offentlig 
verksamhet. Trots minimala risker och 
att nyttjande av bilder lånade från nätet 
sker i gott syfte vill ingen äventyra kon-
tot för oförutsedda utgifter eller hamna 
i långdragna processer. Men intressanta 
rubriker skulle det bli! Kanske till och 
med ett nytt sorts kändisskap?

Text: Anja Praesto

Foto: Wikimedia med

Creative Commonslicenser samt 

Kvinnohistoriskt museum
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2010 VAR ETT STORT ÅR för medeltids-
fantasterna. Det var 800 år sedan Birger 
jarl föddes, den siste jarlen, som räknas 
som Stockholms grundare och en tidig 
riksbyggare. Tre museer slog sig sam-
man och arrangerade ett jubileumsår 
med resor, utställningar, tävlingar, 
böcker, mat och fester. Östergötlands 
museum, Västergötlands museum och 
Medeltidsmuseet i Stockholm – alltså 
de områden där jarlen satt störst spår 
– ledde tillsammans jubileumsarrang-
emangen i samarbete med föreningar, 
skolor och näringsaktörer.

– Det var ett mycket roligt år och vi 
åstadkom mycket, med både pedago-
giska och underhållande inslag, berättar 
Tina Rodhe, chef  på Medeltidsmuseet 
och en av dem som ingick i projektled-
ningsgruppen som skämtsamt kallades 
Birgers brudar – gruppen saknade 
permanenta, manliga inslag.

Ett av arrangemangen var en look-a-
like-tävling. Modellmakaren Oscar Nils-
son hade byggt upp ett sannolikt ansikte 
utifrån jarlens kranium som undersök-
tes i Varnhem 2007.

– Det var helt överensstämmande 
med den reliefbild som finns i Varnhem, 
kanske vår första porträttlika avbild, 
säger Tina Rodhe.

– Vi gick ut med tävlingen i våra nät-
verk, på webben och i flera tidningar och 
fick många svar. Den vi fick flest förslag 
på var skådespelaren Willem Dafoe. Och 
vi i projektgruppen höll med: bred, ka-
raktäristisk käke och haka, kraftiga ögon-
brynsbågar och som Oscar framställt det 
en intensiv blick med blå ögon.

Därmed hade Dafoe vunnit första 
priset som innebar övernattning på 
hotell Birger jarl, middag på krogen La-
dulås och en del annat smått och gott. 
Vinnaren fick också räkna med att låta 

sig exponeras i olika sammanhang.
Och där tog det slut.
– Självklart räknade vi inte med att 

Willem Dafoe skulle komma till Sverige 
för Birgers skull, skrattar Tina Rodhe.

– Men det hade varit kul att få an-
vända hans namn, till exempel när vi 
öppnade utställningen om Birger jarl 
och profilansiktet ställdes ut.

Vare sig agenter, anhöriga eller skå-
despelaren själv gick att nå. Och som 
i fallet med Kardashian och korsetten 
tordes man inte spinna på likheten mel-
lan Dafoe och jarlen fullt ut.

Priset gick i stället till näste man, som 
nöjd och glad fick en helhelg med sin 
fru i Stockholm, tack vare sitt lika utse-
ende sin likhet med Birger Magnusson, 
den siste jarlen.

Text: Anja Praesto

Foto Birger Jarl: Ray Wahlsten, Medeltids-

museet. Foto Willem Dafoe: Wikipedia.       

Wannabe
Birger?
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”

GDPR i kändisvärlden
Sedan GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft 2016 har företag, statliga 

myndigheter och föreningar behövt anpassa sig till de nya regelverk som finns till för att 

stärka privatpersoners integritet kring hur deras personuppgifter behandlas och delas. Många 

anpassningar kan tyckas ha varit krångliga men grundsyftet med GDPR är i slutändan positivt. 

Bland annat försvårar GDPR för paparazzi som förföljer berömda människor och livnär sig på 

att sälja glimtar av deras privatliv. En stor del av GDPR behandlar hur foton får användas och 

spridas, något som tidigare var friare att göra utan godkännande från personerna på bilderna.

ABSOLUT
 
Ett museum som har stor erfarenhet av 
berömt folk i sina utställningar är Sprit-
museum i Stockholm. I Absolut Art  
collection, där det förstås är flaskan som 
spelar huvudrollen i bilderna, finns en del 
foton på kända fotomodeller och andra. 

BLAND VERKEN FINNS Helmut Newtons 
ikoniska modefoton från ett skånskt som-
marlandskap i skuggan av spritfabriken 
och Herb Ritts kyliga shoot på ishotellet i 
Jukkasjärvi. Här visas också Annie Leibovitz 
kändisporträtt från tidsskriften Vanity Fairs 
millennieutgåva i sin helhet. 

– Inför varje ny utställning måste vi gå ige-
nom möjliga upphovsrättsfrågor för att kolla 
att vi söker de tillstånd vi behöver, säger Mia 
Sundberg, konstintendent på Spritmuseum. 

– I en av våra senaste utställningar, Fashion 
Cocktail var det många olika upphovsrättsin-
nehavare som behövde ge tillstånd – mo-
deskapare, fotografer, modeller. I de flesta 
fall kunde vi luta oss mot Absolut som hade 
klartecken från personerna i fråga men i något 
fall fick vi avstå från att visa vissa bilder.

Att ha gott om tid
– Det är viktigt att ha gott om tid för att söka 
tillstånd eftersom det först gäller att komma i 
kontakt med personerna i fråga, vilket kan ta 
tid. Därefter kan de behöva litet tid för att för-
stå sammanhanget och ta ställning till om de 
vill medverka. Oftast ger personerna sitt till-
stånd och tycker det är roligt att bilderna visas 
i en museal kontext, avslutar Mia Sundberg. 

I de flesta fall kunde vi luta oss mot Absolut som hade 
klartecken från personerna i fråga men i något fall  

fick vi avstå från att visa vissa bilder.
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HISTORISKA TRÄDGÅRDAR och deras 
berättelser lockar nya grupper av besö-
kare till museer och kulturinstitutioner. 

– Det finns en enorm potential och 
många vinster i att satsa på det gröna 
kulturarvet, inte minst ur ett folk-
hälsoperspektiv, säger Swedish Gardens 
ordförande Maria Sidén. 

Under 12 års tid var Maria Sidén vd 
för Tjolöholms slott som nu är Hallands 
största kulturhistoriska besöksmål. 
Långsiktiga, kvalitativa satsningar på 
platsens gröna kulturarv ligger bakom 
en stor del av framgången. Under 
senare år har bland annat broderiträd-
gårdarna vid slottet realiserats efter 
slottsarkitekt Lars Israel Wahlmans 
originalritningar. 

– Från början kändes det mest som 
en stor förvaltningskostnad. Jag kunde 
inte föreställa mig det stora gensvaret, 
säger Maria Sidén.

En lärdom är att det gröna kulturarvet 
i sig är ett viktigt och värdefullt kulturarv. 

– Till skillnad från många andra kul-
turyttringar lockar det gröna kulturarvet 
en bred publik som får upp ögonen för 
annan museiverksamhet, säger Maria 
Sidén. 

Nu är hon vd för Nääs slott i Floda 
som en gång i tiden hade Sveriges vack-
raste trädgård. 

– Det är i alla fall så det beskrivs i 
brev från slutet av 1800-talet. Struktu-
rerna finns kvar och ligger och väntar 
på att återuppväckas. 

Parker och trädgårdar har varit oum-
bärliga tillflyktsplatser för många under 
pandemin. Människor i alla åldrar och 
från alla samhällsgrupper har vallfärdat 
till gröna besöksmål. 

– Som kulturarvsföreträdare är det 
viktigt att lita på värdet av det gröna 
kulturarvet i sig, så det inte bara blir en 
arena för annan verksamhet. Att satsa 
på det gröna ger vinster ur en rad olika 
aspekter, säger Maria Sidén.

Hon tar upp folkhälsa som ett exem-
pel, något som lyftes av Anders Tegnell 
under Kulturarvsdagarna. Han berätta-
de om Folkhälsomyndighetens perspek-
tiv på jämlik folkhälsa och betydelsen av 
säkra, trygga platser som möjliggör för 
alla oavsett kön eller bakgrund att utöva 

Grönt kulturarv – en 
outnyttjad resurs med potential

Maria Sidén är ordförande i föreningen Swedish Gardens och vd för Nääs slott i Floda, där 

besökarna bland annat kan uppleva Sveriges grövsta bok med en omkrets på nio meter. 

FO
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”Kvalitet måste vara grunden, sedan kommer 
besökarna och folkhälsan på köpet”

Swedish Gardens
är en förening för Sveriges främsta 

parker och trädgårdar som verkar 

för att vårda, värna och utveckla 

det gröna kulturarvet samt främja 

Sveriges parker och trädgårdar 

som besöksmål. 

Bland föreningens 33 medlem-

mar finns bland annat Drottning-

holms slott, Norrvikens trädgårdar, 

Grönsöö, Fredriksdal museer och 

trädgårdar och Gunnebo slott.  

Swedish Gardens var medar-

rangör under de senaste Kultur-

arvsdagarna som bland annat satte 

fokus på grönt kulturarv, friluftsliv 

och folkhälsa. 

friluftsliv i önskad omfattning. 
– En utställning går man på en gång, 

kanske två om man är riktigt, riktigt 
intresserad. En trädgård eller park är 
det många som besöker flera gånger i 
veckan, säger Maria Sidén. 

En annan viktig aspekt är hållbarhet.
– Det finns en efterfrågad kunskap 

inom bland annat ekologi, biologisk 
mångfald och traditionella hant-
verksmetoder inom ramen för det gröna 
kulturarvet. Tyvärr är ofta resurserna 
för att kommunicera och lyfta fram 
detta väldigt begränsade, säger Maria 
Sidén. 

Trots de gröna platsernas betydelse 
förväntas utveckling och underhåll 
bekostas genom inkomster från annan 
verksamhet, något som avsevärt för-

svårar för kulturinstitutioner som redan 
tampas med kärv ekonomi.  

– Under pandemin har vi sett stora 
satsningar på naturreservat, fler par-
keringar, mer städning och skyltning. 
Besökstrycket på de gröna kulturarvs-
platserna har inneburit samma belast-
ning och har tagit resurser från under-
håll och utveckling. Jag hoppas att detta 
uppmärksammas, säger Maria Sidén. 

Själva poängen och den stora styrkan 
hos det gröna kulturarvet är när alla 
delar vävs in i kulturarvsupplevelsen på 
ett kvalitativt sätt, menar Maria Sidén. 

– Kvalité måste vara grunden, sedan 
kommer besökarna, folkhälsan och 
betydelsen för den regionala turismnä-
ringen på köpet.

Text och foto: Kajsa Sjölander

Till skillnad från ett museum är det många som besöker en historisk park eller trädgård flera gånger i veckan.  

Här Norrvikens Trädgårdar (t.v), Linnéträdgården i Uppsala (nedan t.h) samt Nääs slott. 
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PÅ GÖTEBORGS KONSTMUSEUM finns 
grafiska blad av konstnären Sonia 
Delaunay (1885–1979). Hon föddes i en 
judisk familj i Odessa och bodde under 
sin uppväxt på flera ställen i Östeuropa. 
1905 flyttade hon till Paris och blev 
snabbt en del av avantgardet inom den 
modernistiska konsten. Tillsammans 
med maken Robert Delaunay utveckla-
de de ett formspråk som de kallade för 
”simultanism” eller ”orfism” – abstrakta 
former med klara färger som skapar 
mönster fyllda av rörelse och fart. 
   Sonia Delaunay höll sig inte till 
tavelduken, utan målade också vägg-
målningar, formgav textilier och hade 
modeateljé med Jacques Heim, öppnade 

Kulturarv med anknytning 
till Ukraina finns i många 
museisamlingar runt om i världen
I skrivandes stund rasar kriget, som inte får kallas krig. Vi vet av erfarenhet att kulturarv hotas och i många fall helt 
raderats från jordens yta i dessa krigszoner. Vad händer i Ukraina? Många konstverk överlever på våra museer och 
konsthallar runt om i världen men det fasta kulturarvet är hotat. Patrik Steorn presenterar Sonia Delaunay.

en inredningsbutik, gjorde scenografi 
till opera och balett och är även känd 
för att ha dekorerat bilar, exempelvis 
åt Citroën. Självklart var hon även 
intresserad av att göra allkonstverk i 
bokform, däribland en två meter lång 
dragspelsbok om en tågresa i Ryssland 
med text av Blaise Cendrars. 

Under 1960- och 70-talen började 
Delaunay ett samarbete med en fransk 
förläggare, Jacques Damase, som gav 
ut numrerade serier av böcker med 
grafiska blad som illustrationer. På Gö-
teborgs konstmuseum finns en hel serie 
bilder till Arthur Rimbauds diktsamling 
Illuminationer från 1886, som Delaunay 
utförde 1973. Författarens ikoniska 

porträttbild har ramats in av mjuka 
färgstråk i titelbilden. I de övriga 15 
bilderna är det fragment av geometriska 
former i färger som skapar kontraster 
och bygger upp mönster, som skärvor 
av en vintergata där delarna kan kombi-
neras och varieras i det oändliga. 

Genom hela livet inspirerades Delau-
nay av färger från olika delar av världen, 
men hon återkom alltid till dräkter, 
broderier, mönster och färger från 
ukrainskt hantverk. Tack vare Delaunay 
och hennes barndom i Ukraina blev den 
europeiska modernismen blivit lite mer 
färgstark, lite mer experimentell och lite 
mer gränsöverskridande.

Patrik Steorn
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Under våren visar Skissernas museum en utställning om Sonia Delaunay, visas t o m 12 jun. Sonia Delaunay, Hélice (Propeller), 193. 
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Svenskt Kulturarv fördömer i 
likhet med många andra svenska 
och internationella kulturorgani-
sationer Rysslands oprovocerade, 
olagliga och oförsvarliga invasion 
av Ukraina. Krig medför stort 
mänskligt lidande och i det sam-
manhanget kan frågor om kul-
turarv kännas små. Samtidigt är 
förstörelsen av ett lands kulturarv 
ett brott mot hela mänskligheten 
och även ett sätt att försöka skriva 
om ett lands historia. Därför är 
det viktigt att vi kulturarvsaktörer, 
i solidaritet med Ukraina och det 
ukrainska folket, uppmanar den 
ryska statsledningen att respek-
tera konventionerna om skydd av 
kulturegendom. Ryssland har rati-
ficerat Unesco:s konvention (1954 
års Haagkonvention) om skydd 
för kulturegendom i händelse av 
väpnad konflikt. I skrivande stund 
hotas museer, samlingar och kul-
turmiljöer av angrepp, förstörelse 
och förskingring.

Vi har väl alla frågat oss hur vi 
kan stödja Ukraina? Glädjande 
nog har många goda initiativ tagits 
av olika aktörer. Bland annat har 
Nordiska museet i samarbete med 
ett flertal andra museer initierat en 
insamling för att ge ekonomiskt 
stöd från Sverige och Norden 
för att rädda Ukrainas kultur-
arv. Utöver att museer i Ukraina 
försöker omhänderta och skydda 
samlingarna i nuläget kommer 
också en tid för återuppbyggnad. 
Efter kriget kommer kulturarv i 
alla dessa uttryck spela en viktig 
roll, för kulturarv spelar roll. Det 
är en del av vår identitet, därför är 
Ukrainas kulturarv hotat och utsatt 
för förstörelse i pågående krig.

Magnus Hagberg,

ordförande i Svenskt Kulturarv 

Centralmuseernas samarbetsråd 
fördömer invasionen av Ukraina och 
uppmanar Ryssland att respektera 
1954 års Haagkonvention.

 
Centralmuseernas samarbetsråd (CSM) 
fördömer den ryska invasionen av 
Ukraina. Vi beklagar förlusterna i män-
niskoliv och känner oro för det kultur-
arv som nu riskerar att skadas för all 
framtid.

Vi har mottagit alarmerande rappor-
ter från kollegor i Ukraina, som kämpar 
för att skydda och bevara föremål och 
samlingar. Vi vill nu visa vår respekt 
för våra ukrainska kollegor och deras 
insatser för att som museianställda säkra 
Ukrainas kulturarv.

Ryssland har ratificerat Unesco:s kon-
vention om skydd för kulturegendom 
i händelse av väpnad konflikt, 1954 års 
Haagkonvention. Därmed har Ryssland 
alltså åtagit sig att skydda kulturarv. Vi 
uppmanar den ryska statsledningen att 
respektera konventionen och infria dess 
löfte att inte utsätta museer och sam-

lingar för angrepp och förstörelse.
– Museisamlingar har blivit måltavlor 

i konflikter världen över. Samlingar har 
inte bara plundrats och sålts, de har 
dessutom stulits eller förstörts för att 
beröva länder och folkgrupper deras 
historia. Detta är ett brott mot interna-
tionell rätt, säger Ann Follin, ordföran-
de i Centralmuseernas samarbetsråd.

Museicheferna vid 

Centralmuseernas samarbetsråd

Moderna Museet
ArkDes, statens Centrum för arkitektur 
och design
Statens historiska museer
Nationalmuseum
Nordiska museet
Skansen
Statens försvarshistoriska museer
Statens musikverk
Tekniska museet
Arbetets museum
Statens museer för världskultur
Naturhistoriska riksmuseet
Statens maritima och transporthisto-
riska museer

#StandWithUkraine

Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv
 

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige 

och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv. Insamlingen sker i nära dialog med Riksan-

tikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på:

Bankgiro: 5475-9758

Swish: 1236280424

Märkes: Insamling till Ukraina

Insamlingen av finansiellt stöd sker i första hand till Nationalmuseet för Ukrainas his-

toria i Kiev. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt 

och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och 

världen. Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt.

Läs mer om insamlingen här: Nordiska museer startar ekonomisk insamling för att rädda 

Ukrainas kulturarv.

Vi vill påminna att detta skrivs under produktion av tidningen och 

naturligtvis kan situationen ändras fram tills dess att tidningen ges ut!
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Pandemin har varit en tuff tid för 
besöksmålen. Det har varit viktigt att 
snabbt kunna planera om och hitta 
nya lösningar. Nu har det mesta åter-
gått till hur det var tidigare. Men på 
Kalmar Slott kommer flera av de nya 
lösningarna att finnas kvar.

DET HAR VARIT TVÅ LÄRORIKA ÅR, kon-
staterar Emelie Nilsson, som är mark-
nadskoordinator på Kalmar Slott. 

– När pandemin slog till våren 2020 
kunde vi, precis som de flesta andra, 
inte föreställa oss att det skulle pågå  
så länge. Vi hade precis skickat ut 
inbjudningskort till vernissage för 
vår nya säsongsutställning som skulle 
öppna i april och vi väntade in i det 
sista innan vi fattade beslut om att 
ställa in, berättar hon.

Pandemianpassad familjeaktivitet
En kort tid senare var det dags att ta 
nästa tuffa beslut. Ju närmare som-
maren kom, desto tydligare blev det 

att sommarens stora dragplåster för 
barnfamiljer, Barnens Slott, inte skulle 
gå att genomföra. 

– På rekordtid tog vi fram en pan-
demianpassad familjeaktivitet med 
koppling till vår säsongsutställning, som 
handlade om Gustav Vasa. Vasaleken 
hölls utomhus i stationer utspridda över 
hela slottsområdet, så att det skulle vara 
lätt för familjerna att hålla avstånd. Den 
togs fram för att vara så självgående 
som möjligt och krävde minimalt med 
personal, berättar Emelie.

Digital utveckling
Restriktionerna har varierat och ofta har 
förändringar fått göras med mycket kort 
varsel. Under cirka ett halvår fick slottet 
dessutom hålla helt stängt på grund av 
pandemiläget.

– Det har varit utmanande men 
har också gjort att vi har fått ett mer 
flexibelt tänk. När det var dags för 
vernissage för säsongsutställningen 
2021 var vi förberedda på ett helt annat 
sätt. Vi bestämde tidigt att invigningen 

skulle hållas digitalt och satsade på en 
invigningsfilm med både intervjuer och 
musik, berättar Emelie.

Den digitala utvecklingen har på kort 
tid tagit stora kliv framåt i det 800 år 
gamla slottet. Under den period när 
verksamheten höll stängt kommunice-
rade slottet med sina besökare digitalt 
och passade bland annat på att ta fram 
filmer för att visa upp rum som annars 
brukar vara stängda. Det anordnades 
också aktiviteter utomhus, till exempel 
digitala tipspromenader som besökarna 
kunde gå på egen hand. 

Det görs också satsningar för att 
förbättra slottet som mötesarena. 

– Idag förväntar sig våra konferens-
deltagare och föreläsare att det ska vara 
möjligt att hålla hybridmöten, så de 
tekniska förutsättningarna för det måste 
finnas, säger Emelie.

Ny permanent utställning
Den dåvarande slottschefen passade 
på att vända den tråkiga situationen 
med ett stängt slott till en möjlighet. 

Pandemilösningar 
permanentas på Kalmar slott
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Så låter den mest kända delen av dikten 
Hávamál, den höges (Odens) tal, ur den 
poetiska Eddan. Ur den boken kommer 
mycket av det vi vet om den fornnor-
diska gudavärlden. Idag vet vi väldigt 
lite om vad människor i våra områden 
egentligen trodde på för 1 500 år sedan. 
Var asatron verkligen en religion och 
hur fungerade den i så fall? Såg den lika-
dan ut i hela Norden eller var den olika 
på olika platser? Frågorna är många och 
svaren få. Det vi vet är att berättelserna 
lever kvar och att de lämnar avtryck mer 
än 1 000 år senare. De gamla gudarna 
och sagorna finns kvar överallt om-
kring oss, i namn på gator och platser, i 
konst, film och musik. De används för 
underhållning och för mörkare, natio-
nalistiska och rasistiska syften. Däremot 
har namnen och berättelserna aldrig 
dött, precis som eddadikten antyder. Vad 
domen över dem och oss kommer att bli 
återstår att se. 

Den här promenadutställningen be-
rättar om några av de gudar och myter 
som det fortfarande går att se runt om 
i vårt moderna samhälle. Utställningen 
kan följas med hjälp av en karta. På så 
sätt blir utställningen tillgänglig dygnet 
runt utomhus. Promenaden varar 30-45 
minuter och på vägen möter besökarna 
kända gudar och myter. Ta chansen 
och lär känna bland andra: Tor – den 
trögtänkte trolldödaren, Oden – den 
omanliga ordkonstnären och Balder – 
en beundrad bimbo.

Utställningen pågår fram till 24 april.
Text: Carina Thorelli Möllerberg

Gudar och myter på 
promenaden

Promenadutställning – i spåren  

efter fornnordiska myter och gudar  

på Norra Berget – Sundsvalls  

friluftsmuseum.

Det hade länge funnits en idé om att 
bygga en ny permanent utställning om 
Kungsköket, som var slottets hjärta 
under 1500-talet. Nu fanns plötsligt 
tiden. I december 2020 fattades beslutet 
och redan i mitten av juni 2021 kunde 
utställningen ”Kungsköket” invigas. 

Till den nya utställningen användes 
delar av det som tidigare var Barnens 
Slott. Det är en av anledningarna till att 
Barnens Slott kommer att se annorlun-
da ut när satsningen nu kommer tillbaka 
sommaren 2022. Men det är inte den 
enda anledningen.

– Flera av våra satsningar kommer att 
ha med sig delar av det vi utvecklade un-
der pandemin. Vi har upptäckt fördelar 
med flera av de ändringar vi gjorde. Vi 
kommer till exempel att fortsätta sprida 
ut Barnens Slott över ett större område 
än vi gjorde tidigare. Vi kommer också 
att behålla flera av de stationer vi tog 
fram till Vasaleken, berättar Emelie.

Flera förändringar blir kvar
Även när det gäller de guidade turerna 
finns möjligheten att vissa förändringar 
kan finnas kvar. 

– Vi har flera guidade turer som fung-
erar bra att hålla utomhus och vi vet 
att de uppskattas av många, inte minst 
besökare med hund. Vi har också upp-
täckt att det fungerar bra att ha sittande 
guidningar för större grupper. Då får 
besökarna först en digital presentation 
för att sedan titta närmare på detaljerna 
på egen hand. Det är bra att veta att 
möjligheterna finns. Vi kommer också 
att behålla det upplägg vi tog fram för 
våra spökvandringar. Det skapas en 
helt annan stämning när grupperna är 
mindre, säger Emelie.

Det är alltså inte bara handspriten 
som kommer att finnas kvar på Kalmar 
Slott efter pandemin. Det har varit en 
tuff  tid, men den har också gett många 
nya kunskaper.

– Vi har blivit mycket mer flexibla. 
Ibland kan det vara bra att behöva tänka 
om och se hur saker kan göras på ett 
annat sätt, avslutar Emelie.

Text: Lisa Gefvert

”Ett vet jag som aldrig dör … 
Fänaden dör 
Fränder dör 
Själv dör du likaledes 
Ett vet jag 
Som aldrig dör 
Domen som fälls om den döde
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Efter tusen och en dag
2022 är öppningstid i den svenska museivärlden. Inte bara på grund av post corona utan 
för att flera museer dessutom hållit stängt för renovering och större ombyggnationer. 

GÖTEBORGS SJÖFARTSMUSEUM öppnar 
fram i vinter och under våren öppnar 
Tidaholms museum och Östergötlands 
museum i Linköping, för att ta några 
exempel, efter flera års intensivt arbete 
med förnyelse. Likt tidigare kända 
museirenoveringar har man fått rucka på 
både tidplan och budget. Utmaningar dy-
ker upp utmed vägen och den väntande 
publiken får hållas på halster. Men den 
som väntar på något gott …

När Östergötlands museum stängde 
våren 2019 tog man sikte på att kunna 
öppna efter 1 000 dagar. Nu dröjde re-
noveringen ett par hundra dagar längre 
men begreppet 1 000 dagar gjorde 
stängningsperioden greppbar och un-
gefärlig på ett populärt sätt. Den 14 maj 
öppnar museibyggnaden i Linköping 

åter sina portar och erbjuder ett digert 
invigningsprogram över hela helgen. 
Med den nya konstavdelningen ”Verk-
ligheter” och en helt nyproducerad kul-
turhistorisk utställning, ”Vägen hit”, är 
förhoppningen att väcka stort intresse 
hos både besökare och partners. 

– Vi hoppas naturligtvis kunna öka 
antalet besökare och vi har genom att 
arbeta med förnyelse skapat många sam-
arbeten som vi kommer bygga vidare på, 
säger museichefen Olof  Hermelin.  

– Kanske är vi mest stolta över våra 
två helt nya basutställningar. I den nya 
kulturhistoriska utställningen ”Vägen 
hit” har vi integrerat aktuell arkeologisk 
och historisk forskning och vår nya 
konsthall involverar besökarna på ett 
nytt sätt. 

Vad har varit största utmaningen?
– Det har varit att hålla budget, hitta 
extern finansiering för en omfattande 
förnyelse samt att tillskapa tiden för att 
åstadkomma förnyelsen, säger Olof  
Hermelin. 

– Entréfrågan är en fortsatt utmaning. 
Vi ser ett Museisverige som dras isär på 
grund av att vi arbetar under helt olika 
villkor. Flera större statliga museer har 
fri entré, medan detta saknas på flera 
regionala museer. Östergötlands mu-
seum kommer att ha entré och det är en 
utmaning när alla andra statliga och kom-
munala museer i länet har fritt inträde.

Från nu till då
Traditionellt brukar tidsresor berättas 
från dåtid och framåt. Men Östergöt-
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lands museum har valt att göra tvärtom. 
”Vägen hit” är en resa tillbaka i tiden, 
där besökaren börjar resan i nutiden 
och sedan vandrar tillbaka till när 
inlandsisen smälte. Utställningen består 
av elva rum där alla har designats för att 
skildra olika tidsepoker. Den berömda 
Bergsgraven är förstås inkluderad som 
en central del. Formen är skapad av 
konst- och designstudion Museea.

De enskilda rummen i ”Verkligheten” 
utforskar frågan om hur människor 
avbildar sig själva, andra och sin omgiv-
ning i europeisk konst.

– Med den nya konstutställningen vill 
vi förtrolla och inspirera våra besökare, 
vi vill hjälpa betraktaren att byta perspek-

tiv, säger konstintendent Melanie Klein.
– Besökare som redan är bekanta med 

konst ska få nya och oväntade insikter, 
medan besökare som inte vet så mycket 
om konst ska inse att konst är mycket 
lättare att förstå och samtidigt mer kom-
plext och spännande än de trodde, säger 
Melanie Klein.

Galleri Wåghals första konstsalong 
blir ”Nya Vågen”, framtagen av ungdo-
mar i Ung Konst Öst som engagerats 
genom projektsamarbete. Galleriet i 
museet har fått namnet efter skulptören 
Elsa Danson Wåghals som har stor re-
presentation på Östergötlands museum. 

Den anrika museibyggnaden från 
1939 tillkom i funktionalismens tide-

varv. Detta har varit vägledande i om-
byggnationen och besökarna kommer 
att kunna uppleva de moderniserade 
lokalerna med förstärkt funkisanda. 
Igensatta fönster har öppnats upp för 
att få in mer dagsljus och stora utrym-
men har skapats för att åskådliggöra 
samlingarna bättre. Klimat och säkerhet 
har samtidigt fått en översyn och ett helt 
nytt arkiv har byggts i källarplan. 

Den 14 maj klipps alltså banden och 
Östergötlands museum har 1 000 och 
en nya dagar att se fram emot. 

Text: Anja Praesto

Foto: Östergötlands museum

Upprättning i Verkligheten. Johan Nilsson visar riktningen. Museichefen Olof Hermelin mitt i förnyelsen
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MEN UTAN KULTURARV blir det skralt i 
kassan hos hotell och restauranger. Lite 
nonchalant skulle man kunna säga att 
sova och äta är bieffekter i ett resande. 
Det är vad som erbjuds i form av akti-
viteter och upplevelser som lockar folk. 
Den attraktionskraft som museer, slott, 
trädgårdar och andra historiska miljöer 
har utgör ofta grunden till att männ-
iskor reser över huvud taget. Dock 
ska påpekas att speciella hotell och 
välrenommerade krogar också kan vara 
utgångspunkten för resebeslut, särskilt 
när vila och rekreation står på agendan. 

Det fula säljet
Den största reseanledningen är att 
besöka släkt och vänner, därefter 
kommer natur- och kulturupplevelser. 
Kulturturism är ett känt begrepp som 
mynnar ur insikten om att folk mer och 
mer reser för att uppleva kultur och 
historia. Men också ur att många inom 
kultursektorn sett möjligheter i att 
närma sig turismföretagens villkor 
och arbetssätt.

Begreppen produkt, marknad, 
köpare, säljare, konkurrens och 
produktutveckling var tidigare främ-
mande och till och med bannlysta 
inom kultursfären. 1974 års kul-
turpolitiska mål fick, genom sina 
målformuleringar och definitioner, 
kultur och kommers att ses som 
motsatser. Eller vad sägs om: ”Kul-
turen ska motverka kommersialis-
mens negativa verkningar genom att 
främja kulturell mångfald, konstnär-
lig förnyelse och kvalitet.” 

Men vi har blivit klokare sedan 70- 
talet. Idag ses museerna som en själv-
klar del inom upplevelseindustrin, även 
om bidragen till de ekonomiska värdena 

Är du lönsam lille vän?

inte är så stora. 2020 stod kulturen 
för 4,1 % av den totala turismomsätt-
ningen i Sverige, en liten ökning med 
1 % sedan 2019. På grund av pandemin 
har som vi alla vet resandet minskat 
betydligt och folk har lagt mer tid på att 
turista hemmavid. Det har varit gynn-

samt för kultursektorn. Kortare turer 
och färre övernattningar har slagit hårt 
mot framför allt hotell och vandrarhem. 
Logiintäkterna minskade med nästan 
50 % under 2020. 

Totalt i Sverige minskade turismkon-
sumtionen med 38 % under 2020 jäm-
fört med året innan. Tappet var störst 
för turismen från utlandet. 

Sakta vänder det dock mot svarta 
siffror. Den statistik som finns tillgänglig 
för 2021 visar på en stark upphämtning 
från 2020, men det är ändå en bra bit 
kvar till ett normalår. Omsättningsnivån 
för 2021 pekar på 62 % jämfört med till 
exempel 2019. 

Turism men inte turist
I museibranschen talar vi om besökare 
eller möjligen gäster. Denna term har 
också anammats av Tillväxtverket, efter-
som begreppet turist ofta tolkas som att 
endast omfatta resor i fritidssyfte och 

inte affärsmässiga och professionella 
syften.

För att omfattas av turism finns 
också en begreppsnyckel. Variatio-
ner förekommer, men vanligast är 
att den som reser minst 10 mil och 
är hemifrån minst 24 timmar passar 
in i turistnäringens statistikunderlag. 

Det vinnande samarbetet
Men folkbildning behöver inte stå i 
kontrast till turismens inkomstkrav. 
Tvärtom tjänar alla på en konsensus 
och ökad förståelse över bransch-
gränserna. Inom turismen talar man 

om cross-selling. Vi är alla betjänta 
av att jobba för en attraktiv bygd och 
kunna erbjuda besökarna ett stort smör-
gåsbord. Om du hälsar på mormor, 
går på krogen eller en konsert eller gör 

Möjligen är det att sticka ut hakan att påstå att kultur och kulturarv är den viktigaste grenen inom besöksnäringen. Per 
definition är inte museer en ren turismgren, åtminstone inte utifrån lönsamhet, tillväxt och förädlingsvärde betraktat. Det 
handlar förstås om pengar. Det är i ekonomiska termer som värdet av turism räknas fram. Det besökare genererar i form 
av boende, shopping och krogbesök ger störst utslag i statistiken som SCB och Tillväxtverket sammanställer. 

Turismsektorn drabbades 2020 av en 

fallande efterfrågan till följd av utbrottet 

av coronapandemin. I Sverige minskade 

turismkonsumtionen med 38 % under 2020 

jämfört med året innan. Största tappet står 

besök från utlandet för.

Besökare är lönsamma. De äter gott, fikar 

och övernattar, shoppar i klädbutiker, 

souvenirbutiker och livsmedelsaffärer, och 

spenderar pengar på en hel del annat.
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teaterbesök ena dagen vill du göra något 
annat nästa. Med ett varierat utbud 
lockar vi kvar besökarna och det är vär-
defullt att kunna ”sälja” åt varandra. 

Eftersom inkvartering är det som 
ger störst klirr i turismkassan (såvida vi 
inte bor över hos mormor) har ”en natt 
till” länge varit ett mantra inom besöks-
näringen. Med ett lockande utbud blir 
det frestande för gästerna att stanna 
kvar – och också vilja återkomma och 
dessutom rekommendera till andra. 
Nöjda kunder är bästa marknadsfö-
ringsverktyget! 

Ändamålen helgar medlem
Så vad kan museerna göra för att bidra 
till ökad attraktionskraft, förutom att 
vara de vi redan är? En bra grej är att ta 
häng på turismsektorn. Bench-marka, 
se vad som är framgångsrikt där, lära av 
dem och anpassa till våra förutsättning-
ar. Här kommer några tankar baserade 
på spaning inom besöksmarknaden. 

Att låta kunderna ta hand om pro-
duktutvecklingen är inget nytt. Med di-
gitaliseringen och sociala medier har det 
blivit enklare. Det kallas co-creation och 
frågan är om vi kan involvera besökarna 
mer i museernas produktutveckling. Helt 
efterfrågestyrda kan museerna aldrig 
bli, men paketering och tilltal kan alltid 
anpassas. 

Autenticitet! I denna tid av fake news 
och desinformation är upplevelsen av 
det äkta både uppskattat och viktigt. 
Här har museerna mycket att spela in. I 
en tidigare marknadsskola i KULT pra-
tade vi om storytelling som ett effektivt 
verktyg. Uppdiktade inslag kan tyckas 
gå stick i stäv med äktheten, men stora 
delar av vår historia har luckor som 
enklast kan åskådliggöras med påhittade 
delar. Sannolika men påhittade inslag är 
helt okey, var bara noga med att tydlig-
göra vad som är vad. 

En natt till. En natt på museum, skulle 
inte det vara fint? Bäddat och klart, med 
kandelabrar och dyrt vin. Samarbete 
med lokala krögare kanske?

MER ATT LÄSA:
Turismens betydelse för kulturekonomin. Tommy D. Andersson

Studie att ladda ner från interreg-oks.eu.

Kultur, turism och stadsattraktivitet – kultur som attraktion och värdeskapare.
KTH:s forskargrupp för Kultur och samhällsbyggande. Rapport finns på docplayer.se.

tillvaxtverket.se/statistik/turism/ – ett paradis för statistiknördar och turism. 

Kreametern – en analysrapport, något till åren men ändå belysande, av den kultu-

rella och kreativa sektorns ekonomi. 

Plattform 2030 – underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling
svenskturism.se

Mat på museum är givetvis inte heller 
någon ny uppfinning. I en studie gjord 
2014 av marknadsföringsforskarna 
Tommy Andersson och Lena Mossberg 
undersöktes hur svenskar vill identifiera 
sig med hjälp av mat och om de reser 
för matens skull. Studiens resultat visar 
att segmentet matentusiaster, så kallade 
”foodies”, är en intressant målgrupp för 
den som vill utveckla turistprodukter 
som mataktiviteter och paketerbjudan-
den runt mat. Den populära tv-serien 
Historieätarna kan nog ge en del uppslag. 

Skapa enkelhet. Vi vill inte ha krångel 
eller stå i kö, vare sig irl, på nätet eller 
i telefon. Tid är helt enkelt den nya 
tidens lyx. Tänk igenom hela ditt utbud, 
bokningsförfarande, logistik – utifrån 
besökarens perspektiv. Paketera – gör 
det enkelt, vid bokningar, beställningar, 
biljettköp och så vidare. Att boka ett 
besök eller en kulturaktivitet ska inte 
vara längre än ett klick bort!

Lycka till med produktutveckling och 
ta plats i besöksnäringen!

Spaning, råd och dåd: Anja Praesto 

Autenticitet och äkta vara är attraktivt. Att möta ett original är värt en egen salut!

Hipp hipp hurra av PS Krøyer på Göteborgs konstmuseum. 
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Museum Anna Nordlander blomstrar 
inne i Sara kulturhus: ”Synergieffek-
terna är oslagbara”

SEDAN MUSEUM ANNA Nordlander, 
MAN, flyttade in i Sara kulturhus har 
verksamheten blivit tillgänglig för en 
större publik. ”Vi når en mycket större 
och bredare publik nu. Många personer 
som annars kanske inte besöker museet 
tar sig en sväng förbi oss nu”, säger 
Cecilia Andersson, verksamhetsledare 
på MAN.

Den 8 september 2021 slogs portarna 
upp för Sara kulturhus i Skellefteå. Med 
sina 20 våningar som sträcker sig cirka 
80 meter ovan marken är det ett av 
världens högsta trähus. 

Sedan invigningen har Sara kulturhus 
prisats i bland annat den internationella 

tävlingen Holcim Award för sitt hållbara 
byggprojekt. Den klimatpositiva bygg-
naden har satt Skellefteå på världskartan 
och blivit en internationell ledstjärna 
i hållbar arkitektur och konstruktion. 
Den har även hyllats som årets bästa 
arkitektur i brittiska The Guardian.

En av de verksamheter som huserar i 
Sara kulturhus är Museum Anna Nord-
lander. Tidigare har MAN funnits på 
Skellefteås kulturområde Nordanå.

Nu presenterar Museum Anna 
Nordlander sin första utställning i Sara 
kulturhus.

Utställningen ”With Love” pågår 
under våren 2022.
– Här möter publiken en mångfald av 
verk i en grupputställning med flera 
internationella konstnärer som återger 
kulturella, känslomässiga och ekonomis-

ka ställningstaganden kring hur naturen 
värderas.

Utställningen ger en bitvis humoris-
tisk men samtidigt allvarsam inblick i 
människans förhållningssätt till naturen.

Sedan flytten till Sara kulturhus har 
MAN fått en större utställningshall. 
Från de tidigare 250 kvadratmeterna 
till de 280 kvadratmeter som de nu har 
tillgång till.

Skellefteå museum delar utställnings-
hallen med Skellefteå konsthall, och 
de har sex månader var per år till sitt 
förfogande.

– Det känns nytänkande och helt rätt 
i vår linje att dela utställningshallen med 
en annan aktör.

Museum Anna Nordlander har som 
mål att provocera, engagera och synlig-
göra konsten i samhället. Verksamheten 
bygger på publikens delaktighet där 

”WITH LOVE”
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medskapande är en viktig del. MAN vill 
utmana bilden av vad ett konstmuseum 
kan vara och ställer frågor om vårt sam-
hälle, nu och i framtiden.

Sara kulturhus är ett multifunktionellt 
hus. Här varvas fasta verksamheter med 
olika typer av gästspel, uppvisningar 
och möten. Huset rymmer även ett 
hotell med spa och tre restauranger. 
Förutom Museum Anna Nordlander 
är Sara kulturhus hemvist för Skellefteå 
konsthall, Västerbottensteatern och 
Stadsbiblioteket.

– Synergieffekterna i kulturhuset 
är enorma. Vi kan dra stor nytta av 
varandra och blir starkare tillsammans, 
avslutar Cecilia Andersson.

Text: Carola Fallgren

”WITH LOVE”
FAKTA OM MUSEUM 
ANNA NORDLANDER

Har fått sitt namn efter konstnären 

Anna Nordlander (1843–1879) som 

föddes i Skellefteå och var en av de 

första kvinnorna att studera vid Kung-

liga konstakademien i Stockholm.

MAN är en självständig avdelning på 

Skellefteå Museum AB och har som 

uppdrag att sprida kunskap om sam-

tidskonst och genusfrågor till en bred 

allmänhet.

MAN arbetar normkreativt med ge-

nus- och identitetsfrågor, som lyfts 

genom samtidskonst. Verksamheten 

arbetar med utställningar, pedagogik 

och utveckling av samtidskonstens 

förutsättningar i region Västerbotten.

Konstverkstan är ett samarbete mellan 

konstpedagogerna på Museum Anna 

Nordlander och Skellefteå konsthall. 

Konstverkstan hittar du i anslutning 

till Utställningshallen på våning 2.

Konstverkstan på Sara kulturhus är en 

konstpedagogisk mötesplats. Här får 

besökaren chans att uppleva konst och 

eget skapande med inspiration från 

aktuella utställningar och den offent-

liga konsten i en drop-in-verkstad där 

skapandet tar form med hjälp av olika 

material och tekniker.
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I ÅR ÄR DET 82 ÅR SEDAN Selma Lager-
löf  lämnade jordelivet, men kvar finns 
en rik litterär skatt för generationer 
att uppleva. I sommar ska Selmas tid i 
Skåne lyftas fram i en egen utställning.

Selma hade en långvarig relation, som 
nog på snudd kan kallas "kärlekshisto-
ria", till Skåne.

I tolv år levde och arbetade hon i 
Landskrona. De första tio åren som 
lärarinna på Elementarläroverket och, 
de sista två åren där, som mestadels 
författare på heltid.

Några av hennes livslånga vänskaper 
både kom ifrån och bodde i Skåne, inte 
minst Henriette Coyet på Torup, men 
även många av hennes lärarkollegor. 
Under tiden i Landskrona skrev hon 
bland annat delar av Gösta Berlings 
saga, men även verk som Antikrists 
mirakler.

Nu får Selma Lagerlöfs sydsvenska 
historia förnyad uppmärksamhet, då 
Tomarps Kungsgård sätter upp utställ-
ningen ”Selma Lagerlöf  i Skåne”. 

– Där berättar vi historien om den 
skrivande människan Selma, hennes 
lärarinnekarriär och hennes avtryck i 
Skåne, berättar Magdalena Väpnargård, 
delägare till kungsgården och curator 
för utställningen. 

Selma Lagerlöf i Skåne
– Vi kommer att samarbeta med 

bland annat Mårbacka Minnesgård och 
även visa aldrig tidigare visade ägodelar 
som hon hade.

Vi vet inte om hon någonsin fick 
anledning att göra en utflykt till patro-
nerna på Tomarps Kungsgård, men 
nu bjuder alltså slottet istället in Selma 
Lagerlöf, postumt. Och det blir en an-
norlunda bild som presenteras. 

– Vi söker visa vardags-Selma, 
kvinnan, lärarinnan, den skrivande 
personen. Långt från Nobelfester och 
grannlåt, utan mer konstnären, hant-
verkaren, pedagogen, säger Magda-
lena Väpnargård.

– Vi visar miljöer och hennes 
ägodelar, delar av korrespondens 
och hela den estetik som formade 
hennes vardag.

– Det kommer att vara en mycket 
speciell känsla att i Tomarps vackra 
salar få sig till livs både ett stycke 
Värmlandskultur och några helt 
oväntade miljöer. Och att dessutom 
kunna se aldrig tidigare, eller mycket 
sparsamt, visade ägodelar från 
Selma Lagerlöfs hem känns väldigt 
fint och spännande.

Förutom Väpnargård är utställ-
ningen är medproducerad av tidigare 

chefsguide Inga-Lill Junedahl från 
Mårbacka Minnesgård, scenograf  Beth 
Hansson från Segersta, Hälsingland, 
tidigare bland annat på Växthuset och 
Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. 

Utställningen öppnar 2 juli. Det kom-
mer även att vara flera olika kringarr-
angemang, med tonvikt på "Litteratur 
och kvinnliga förutsättningar historiskt" 
under sommaren samt en hel del barn-
verksamhet som även den har Selma 
Lagerlöf  i fokus.

Henriette Coyet och 

Selma Lagerlöf på 

Torups slott.

Tomarps Kungsgård.
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Riksantikvarieämbetet på Gotland 
ska nu bli självförsörjande på 
el räknat på helårsbasis. För att 
uppnå detta har 770 solpaneler 
installerats på myndighetens tak 
under hösten. Nu tas de i bruk.

– Vi är inhyrda i en byggnad med 
minst sagt stor takyta. Det i kom-
bination med Gotlands många sol-
timmar ger oss goda förutsättningar 
att sänka myndighetens samlade 
klimatpåverkan och bli självförsör-
jande på el räknat över hela året. 
Sommartid kan vi sälja överskottsel 
och på vintern får vi köpa till, säger 
Fredric Dahlgren, chef  för service-
enheten på Riksantikvarieämbetet.

De 770 solpanelerna beräknas 

Kunskapen om hur man arbetar 
hållbart – inte minst i utställ-
ningsproduktion – är ojämnt 
spridd mellan museerna. Somliga 
har kommit en bra bit, andra har 
just börjat förstå vikten av att ta 
med hållbarhetsfrågorna i den 
praktiska verksamheten.

- Att upprätta policyer och rikt-
linjer är en sak, men sedan ska de 
implementeras och få genomslag i 
arbetssätt och rutiner. Tidsbrist och 
budgetkrav gör det inte enklare att 
komma framåt, säger Sofie Öberg, 

administratör på Statens museer för 
världskultur, SMVK, med ansvar för 
att koordinera hållbarhetsfrågor inom 
myndigheten.

En ny webbplats är på gång att lanse-
ras, den ska ge museerna verktyg för att 
stärka sitt hållbarhetsarbete. Och våren 
2022 läggs grunden till ett nätverk för 
gemensam kompetensutveckling. Bak-
om initiativet står Mårten Janson och 
Niklas Bergquist från Statens historiska 
museer, tillsammans med Sofie Öberg. 
Ett upprop hos Forum för utställare 
gav många intresseanmälningar med 
representation från kommunal, regional 
och statlig sektor. Flera konsulter inom 
museibranschen visade också intresse.

– Superkul att så många vill vara 
med och driva de här frågorna! Nästa 
steg blir ett uppstartsmöte där vi kart-
lägger den kunskap som redan finns 
i gruppen, för att därefter planera ge-
mensam kompetensutveckling i form 
av seminarier, rundabordssamtal med 
mera, säger Mårten Janson som upp-
manar museiproffs, med intresse av 
att utveckla sin kunskap om hållbar-
het på museiområdet, att höra av sig.

Mårten Janson:

marten.janson@shm.se

Nu nätverkar vi för hållbara museer

producera drygt 
280 000 kWh 
elektricitet per 
år, vilket är fullt 
tillräckligt för den 
lokalytan som 
Riksantikvarieäm-
betet använder. 
Anläggningen är i nuläget också Got-
lands största mikroproduktionsanlägg-
ning för solproducerad el, det vill säga 
en anläggning för eget bruk som kan 
sälja tillbaka överskott i produktionen 
till kraftbolaget. Installationen är en del 
i myndighetens löpande miljöarbete 
som i år har fokus på att minska myn-
dighetens direkta miljöpåverkan.

– Som statlig myndighet åligger det 
oss att verka för att nå det nationella 
miljömålet om begränsad klimatpåver-
kan. Även för att uppfylla målen om 

hållbar energi i Agenda 2030. Att 
installera solceller har vi haft på 
önskelistan i flera år och nu var 
tillfället rätt. Som miljöansvarig 
på myndigheten känns det bra att 
kunna lägga till förnybar el till våra 
miljöåtgärder, säger Marie Green, 
miljöansvarig på Riksantikvarieäm-
betet.

De 770 panelerna har installerats 
av Gotlands Energi AB på uppdrag 
av Nordisk Renting som äger fastig-
heten och anläggningen.

Gotländsk sol ska göra 
Riksantikvarieämbetet 
självförsörjande på el
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SISTA FREDAGEN VARJE 
månad håller RAÄ en 

digital livesändning som 
kallas ”Omvärld och 
insikt” med en mu-
seipanel bestående 

av representanter från olika museer. 
Statliga, ska sägas. En halvtimmes 
omvärldsbevakning kring trender och 
analyser, smått och stort i museivärl-
den. Stundtals riktigt bra, och tiden går 
ibland nästan fort. Tyvärr blir bilden 
som ges något skev, eftersom det saknas 
representanter för det breda Museisve-
rige. Hittills har jag exempelvis inte sett 
några representanter för de privata och 
ideella museerna i panelen. I januari var 
en av de trender som bevakades och 
diskuterades just pandemin och den di-
gitalisering av kulturarvssektorn som vi 
upplevt som en konsekvens av denna. 
På gott och på ont. Bland de frågor som 
diskuterades var givetvis hur det har 
påverkat kulturarvssektorn generellt, 
och i synnerhet då museerna, och om 
vi får se en ökad digitalisering som den 
nya trenden, eller om vi kommer att gå 
tillbaka till ”hur det var innan”. Panelen 
menade som slutsats att vi sannolikt 
kommer att se både och. Och jag delar 
den slutsatsen, men skulle också vilja 
fördjupa och problematisera den något.

Är all digitalisering bara av godo? Ja, 
å ena sidan är det självklart så, att vi 
genom att digitalisera också i viss mån 
kan tillgängliggöra kultur och kulturarv. 
Samlingar som fotograferas, arkiv som 
digitaliseras och berättelser som spelas 
in och finns ”på nätet” för forskare och 
intresserad allmänhet, ger nya möjlighe-
ter att nå ut utanför museernas ordi-
narie öppettider. Om man bortser från 

grundläggande problem kring GDPR, 
källkritik, copyrightintrång, risk för 
plagiat och användning av kulturarvet 
i tveksamma sammanhang, så är det 
säkert till och med till stor del till nytta. 
Men det finns också andra problem. 
Till exempel är det inte självklart att alla 
brukare av våra därigenom tillgänglig-
gjorda kulturarv förstår sammanhangen 
de tillkommit i, bara för att de blivit 
tillgängliga utanför sina museala och/
eller förklarande kontexter. En elev 
på en grund- eller gymnasieskola kan 
inte med självklarhet förstå helheten av 
de snuttifierade sammanhang som en 
digitaliserad berättelse, ett fotografi eller 
en arkivhandling ger, om inte någon kan 
förklara. Och det är inte helt självklart 
att deras lärare kan det heller, om det 
inte finns en pedagogisk lärarhandled-
ning till hands. Och även om det gör 
det, är det inte självklart att läraren 
använder den som det är tänkt eller ens 
alls. Andra exempel är nysvenskar eller 
personer med kognitiva funktionsvaria-
tioner, som kanske saknar förmåga att 
förstå ett kulturellt fenomens existens 
utan vidare förklaring. Blir då kulturar-
vet verkligen mer tillgängligt bara för 
att det är digitalt? För med tillgänglighet 
måste menas även förståeligt i sitt sam-
manhang.

Andra frågor om det digitaliserade 
kulturarvet som behöver ställas är för 
vem och i vilket syfte. För vem digita-
liserar vi och vad är syftet? Vem är vår 
”uppdragsgivare”? Är det de besökare 
som vi inte når som museer, för att 
de inte är intresserade av oss, men vi 
tror att de kan bli det ”om vi bara blir 
mer tillgängliga”? Kan då tillgänglighet 
istället kanske handla om medskapande, 
delaktighet och interaktivitet, det vill 
säga om vår pedagogiska förmåga att 
visa intresse och förståelse för besö-

karna, istället för att bara handla om 
digitalisering? Jag menar inte att digi-
talisering generellt är fel, men vi måste 
också vara beredda att bjuda in till dia-
log om kulturarvet och vara öppna som 
institutioner för besökarnas tolkningar, 
behov, intressen, förförståelse och his-
toriemedvetande. Inget av detta måste 
nämligen spegla våra egna. Kanske 
låter det självklart, men om vi upplever 
behovet av att digitalisera som större än 
behovet att tillgängliggöra kanske vi gör 
en tankevurpa?

En sista fråga måste också handla 
om de resurser en ökad digitalisering 
kommer att kräva. Skannrar, kameror 
och stora lagringsservrar, för att inte 
nämna alla tekniker som ska ladda upp 
och underhålla materialet på våra hem-
sidor kommer att kräva stora resurser 
framöver, som våra institutioner inte 
har, särskilt inte privata och ideella mu-
seer, vilket skapar en stor ojämlikhet i 
tillgängligheten, eftersom majoriteten av 
Sveriges museer faktiskt är just privata 
eller ideella. En ökad digitalisering krä-
ver därmed stora offentliga satsningar 
och politisk styrförmåga för att inte 
missa någon. Men det kommer också 
oundvikligen att kräva ännu mer peda-
gogik av oss och vår underkastelse inför 
besökarnas behov av oss för att förklara 
det som digitaliserats. För man kan inte 
utan didaktiska problem bara genom en 
ökad digitalisering ersätta den fysiska 
och unika upplevelse det innebär att 
faktiskt gå på ett museum tillsammans 
med en skicklig museipedagog som 
berättar och levandegör samlingarna. 
Historia och kulturarv skapas, upplevs 
och förstås i sammanhang.

Dafvid Hermansson,

Museichef på Kiviks Museum

och lektor i historia

Ill: Jørgen Stamp, www.digitalbevaring.dk.

Blir det digitala 
den nya pandemin?
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Kändisar av vax
Att få träffa sin idol är en dröm för många. Det är dock långt ifrån alla som någonsin får 

möjligheten att se sina favoriter i verkligheten. Tack vare att den franska konstläraren 

Marie Tussaud (född Grosholtz) började skapa avbilder av berömda människor i vax redan 

på 1700-talet kan många idag komma så nära den upplevelsen som möjligt. Marie skapade 

själv den första skulpturen redan år 1777 – en avbild av Voltaire. Hon reste sedan runt i 

Europa med sina vaxdockor i flera decennier innan hon öppnade museet Madame Tussauds i 

London år 1835.

   Idag finns Madame Tussauds på över tjugo olika platser runt om i världen. Det något 

bisarra behovet av att se berömda personer blev till en mindre industri och Marie Tussaud 

lever idag vidare genom sitt vaximperium och finns själv avbildad som vaxdocka.

MADAME TUSSAUD I EGEN HÖG PERSON, ELLER NÄSTAN...
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Ájtte, Svenskt fjäll- och 
samemuseum, nomineras 

bl a för samarbeten med 

universitet och lokalsamhäl-

le och med nya grepp inom 

digital kommunikation och 

utställningar lockas en väx-

ande publik. 

Hallands Konstmuseum 

uppmärksammans bl a för 

att museet är ett nav i att 

bygga en attraktiv konst-

region genom att spegla 

närområdet, att sätta det i 

ett vidare sammanhang som 

FOTO: JAN GUSTAVSSON/ÁJTTE.                                                                       FOTO: HALLANDS KONSTMUSEUM.                                                                    FOTO: ANNA DANIELSSON/NATIONALMUSEUM, 

Här är nomineringarna för Årets Museum!
påminner om att all betydande 

internationell konst är lokal 

någonstans i världen.  

Nationalmuseum är nomi-

nerade till utmärkelsen för 

den generösa och färgstarka 

basutställningen som ger nya 

perspektiv, men också för att 

konsten och kunskapen når 

långt utanför museets väggar 

genom nytänkande projekt 

inom konstbaserat lärande och 

andra pedagogiska program.

Juryn för Årets Museum 2022 

är Patrik Steorn, museichef Gö-

teborgs konstmuseum, juryns 

ordförande, Pontus Forslund, 

chef för fastighet och utveck-

ling vid Göteborgs museer och 

konsthall, styrelseledamot 

Svenska ICOM, Maria Jönsson, 

museichef Norrköpings stads-

museum (Årets museum 2021), 

Åsa Karlsson, riksdagsledamot 

(S), ledamot Kulturutskottet, 

Jonas Siljhammar, VD Visita

International Council of Muse-
ums (ICOM) är en organisation 

för museer och museianställda, 

bildad 1946, med formell status 

inom UNESCO. Svenska ICOM 

utbyter internationella erfa-

renheter bidrar till att stärka 

museernas samhällsroll. 

Globalt organiserar ICOM 

mer än 35 000 medlemmar 

och 20 000 museer i 136 

länder. 

Sveriges Museer och 

Svenska ICOM (International 

Council of Museums) står 

bakom den prestigefyllda 

utmärkelsen som delas ut 

av kulturminister Jeanette 

Gustafsdotter under muse-

ernas Vårmöte den 26 april i 

Halmstad.
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NÅGRA KORTA 
UTBLICKAR …
Skulptören Pablo 

Atchugarry har varit 

en viktig motor och 

drivkraft för Uruguays 

nya konstmuseum, 

Museo de Arte Con-

temporaneo Atchugar-

ry (MACA) i Punta del 

Este. Museet har fi-

nansierats delvis med 

donationer, och delvis 

har Atchugarry donerat över 500 verk. Museet öppnade i januari.

Fidel Castro har 

fått sitt museum. Det 

är inrymt i en palats-

liknande byggnad i 

de ”finare” kvarteren i 

Havanna på Kuba. Här 

presenteras Castros arv 

och hans reformidéer i 

olika utställningar. Det 

finns en amfiteater, en 

bokhandel, trädgårdar 

samt ett bibliotek med böcker av bl a författaren Ernest Hemingway, 

som under en längre period var bosatt på ön.

Museet vid 
världens ände 
öppnar igen
I södra Atlanten, strax 

ovanför Antarktis-

cirkeln, ligger en 

brittisk ö, en spökstad 

och ett museum. En 

tuff arbetsplats, när-

maste flygplats är fyra 

dagars båtresa bort. 

Färsk mat är sällsynt, internet är ”dåligt till obefintligt” och ibland 

är vinden stark nog att välta helikoptrar. Det finns inga permanenta 

invånare i South Georgia, bara ett 20-tal arbetare, från forskare 

till underhållspersonal. Museet, som ligger i Grytviken, grundades 

1992 och fokuserar på valjaktens historia. Namnet myntades av den 

svenske upptäcktsresanden Johan Gunnar Andersson, som hittade 

gamla ”provgrytor” som engelsmännen använde för att göra sälolja. 

En av dessa provkrukor finns bevarad. Museet har ju inte så många 

drop-in-besökare, det är grupper från kryssningsfartygen som gäller.

OCH EN INBLICK! …

Finns det ett bättre sätt att stanna upp och 

reflektera i nuet än att omge oss med natur, konst och kul-

tur? Förra året anordnade Världskulturmuseerna en guidad 

meditation online. Kan vi ta med oss mindfulness in i våra 

museirum? 

Det här med mindfulness på museer är ju inte så nytt. 

Det började pratas om det redan 2015-16. Men med nya 

utmaningar som covid-19, en osäker ekonomisk framtid, kli-

matkris och politisk osäkerhet  är det inte konstigt att vi ak-

tualiserar begreppet igen. Världshälsoorganisationen (WHO) 

rapporterar att nästan 280 miljoner människor i 

alla åldrar lider av depression globalt. 

I boken MUSEUMS, HEALTH AND WELL-

BEING publicerad av University College 

London Hospital London, (2019) visar 

man på museernas roll för att främja 

kreativitet, självförtroende och gemen-

skap, vilket i sin tur kan minska ångest, 

depression och isolering…

Hur kan då museer, som ofta fokuserar 

på det förflutna, hjälpa människor att lära 

sig att vara mer medvetna och att leva i 

nuet? Kulturinstitutioner ger människor tid 

att reflektera och samla sina tankar. Här kan 

besökaren få kontakt med nuet i sammanhanget av 

människors berättelser genom historien. Museer erbjuder 

ett utrymme för att utforska nya koncept i ett beprövat sam-

manhang.

Museer runt om i världen engagerar sig allt mer i begrep-

pet mindfulness. Bara i Storbritannien finns det fler än 600 

museer som nu kör program som utforskar och använder 

mindfulness. Dessa innefattar både aktiviteter utformade för 

att förbättra mentalt välbefinnande och utställningar som 

reflekterar över mindfulness.

LÄS MER PÅ: 
museumnext.com/article/museum-visits-tool-for-mindful-

ness/who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
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NYA BÖCKER!                              _                        _

”ATT VÅRDA EN GAMMAL 

trädgård är att ta hand om en 

bit lokalhistoria, men också 

en liten del av en kultur som 

spänner över hela världen.” Som 

trädgårdsantikvarie har ANDRÉ 

STRÖMQVIST stor erfarenhet av 

äldre miljöer, och i sin roll som 

trädgårdsmästare samtidigt den 

praktiska kunskap som krävs. 

Här beskriver han hur vi kan hitta 

spår, tolka det vi ser och sätta en 

ambitionsnivå som fungerar. Han 

beskriver hur vi kan gå till väga 

för att vårda, restaurera och återskapa de olika delarna, och låter his-

torien i form av äldre tiders pionjärer, metoder och kultursorter väcka 

nyfikenhet och inspiration.

Norstedts, 2022.

NÄR FÖRFATTAREN INGELA 

Bendts mamma Ruth dör efter-

lämnar hon en unik garderob 

som dottern tar över. Det är 

både en tyngd och en skatt, 

detta arv av mode- och kvinno-

historia från 1924 till 1979. 

Ruth var borgmästarinna i 

Mjölby och oerhört modeintres-

serad. Hon lät sy upp hos söm-

merskor, hon sydde själv, och 

hon sparade allt. 

I samlingen finns alla sorters 

klänningar och accessoarer från 

större delen av 1900-talet. 

INGELA BENDT har tidigare skrivit böcker om kvinnohistoria, 

livsfrågor och trädgård. Till sin hjälp har hon vintagekunniga Minna 

Mattsson som kan sin stilhistoria och kommenterar varje decennium. 

Hon fördjupar och avläser tendenser i modet, berättar om tidstypiska 

siluetter, detaljer och material.

Norstedts, 2022.

”DET ÄR HÖGST OLUSTIGT när 

kuken och fittan får avgöra Europas 

öde”. Så sammanfattade kung 

Fredrik av Preussen omvärldens syn 

på furst Potemkin och Katarina den 

Stores relation.

SARA GRIBERG, författare och 

journalist som har skrivit för ett 

olika populärhistoriska tidskrifter 

bjuder in läsaren på en resa om 

moraliska dilemman som sträcker 

sig från historia till samtid.

 Här möter vi en rad par som blivit 

ihågkomna långt efter sin livstid. Vissa av dem, förutom ovan nämnda, 

har lämnat avtryck i den politiska historien: som Kleopatra och Markus 

Antonius vars relation ledde till slutet för såväl den romerska republiken 

som det mångtusenåriga egyptiska rikets självständighet. Erik XIV:s 

äktenskap med den simpla knektdottern Karin Månsdotter ledde till att 

kungen avsattes och fyrahundra år senare abdikerade brittiske kungen 

Edvard VIII för att kunna gifta sig med Wallis Simpson. 

Men här skildras också par som levde dock långt ifrån storpolitiken. 

De var kändisar eller alldeles vanliga människor som orsakade skan-

dal genom att bli förälskade i fel person, som t ex filosofen Abelard 

som på 1100-talet utsattes för en grym kastrering som straff för sin 

passionerade relation med den lärda Heloise.

Populär Historia 2022.EN BOK OM ARKITEKTUR, 
trädgård och inredningskonst, 

men få platser i Sverige kan 

bjuda på så många fascineran-

de och fängslande berättelser 

som Tjolöholm Slott – en mag-

nifik anläggning som blandar 

svensk nationalromantik med 

den brittiska arts & crafts-stil 

som i dag åter kommit i ropet.

Vem var Blanche Dickson 

som med järnhand styrde bygg-

nationen av slottet. Hur uppstod 

idén att uppföra ett brittiskt 

slott på svenska västkusten?

Här berättas om tidsandan och idévärlden i ett Sverige som med 

obändig framtidstro  utvecklas från bondesamhälle till industrisam-

hälle. Den handlar om byggnadskonst och hantverk på högsta nivå i 

Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare, fotograf och kulturvetare 

med särskilt intresse för trädgård, kulturhistoria, arkitektur, talekonst 

och allt brittiskt. Förutom äldre bilder ur Tjolöholms historiska arkiv 

finns nytagna bilder av Will Rose. Formgivning och illustrationer är 

gjorda av Ulf Jernelo och Nanny Zetterquist på Jojo Form. Boken ges ut 

på både svenska och engelska.

Förlaget Votum 2022.
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0RIKSANTIKVARIEÄMBETET 

har beslutat hur forsknings- och 

utvecklingsmedlen för 2022 

ska fördelas. Totalt handlar det 

om närmare 15 miljoner kronor 

som fördelas till kulturarvs-

områdets digitalisering och 

kulturarv och klimat, samt till 

de centrala museerna.

För fördelningen av medel 

har förutom frågor om hur kul-

turarvet kan digitaliseras även 

frågor som rör hållbarhet och 

klimatanpassning varit mycket 

viktiga.

Ett exempel på projekt som 

har tilldelats medel är ”Kultur-

historiska museer, skolan och 

digitala läranderesurser” vid 

Linköpings universitet. Det är 

inriktat på att öka museernas 

användning av digitala lärarre-

surser riktade mot skolan.

Riksantikvarieämbetet 

bedömer att digitaliseringen 

av kulturarvet är den viktigaste 

frågan inom museiområdet idag. 

− Att det kommer fram ny 

kunskap inom digitaliseringsom-

rådet är av avgörande betydelse 

och det präglar årets tilldelning 

av FoU-medel, säger Joakim 

Malmström, Riksantikvarie.

4 raa.se.

233 
miljoner tog del av museernas  
digitala utbud under pandemin.  

Det visar en ny rapport från Riksförbundet  
Sveriges Museer med förra årets besökssiffror. 

– Ett bra betyg på museernas förmåga 
att anpassa sig till samhällsläget och ett bevis på 

att kulturen behövs i svåra tider, säger  
Maria B Olofsson, tf generalsekreterare.
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V
årmötet 2022 

äger i år rum 

26–28 april 

i Halmstad. 

Temat är 

hållbarhet och museernas roll 

i klimatkrisen. Hur kan mu-

seerna på olika sätt bidra till 

en miljömässigt hållbar värld 

och hur ska vi rusta oss för att 

möta pågående och kommande 

klimatförändringar? 

Vad finns att lära av historien 

och hur kan museisektorn ta en 

ledande roll för en miljömässigt 

hållbar framtid?

Hur kan museerna, med sam-

lingar, utställningar, program-

verksamhet och samverkan 

skapa och sprida kunskap och 

medvetenhet om den globala 

miljökrisen?

Vad innebär klimatförändring-

arna för museisektorn och vilka 

anpassningar, resurser och kom-

petenser kommer krävas? Vilka 

utvecklingsmöjligheter finns i 

en omställning till miljömässigt 

hållbara museer?

Konferensen är  samarbete 

med Hallands museer. Det er-

bjuds en grön stjärnkocksmid-

dag, ett slottsbesök eller en 

utflykt till Äskhults by. Men 

mötet blir också ett hybridmöte, 

vilket innebär att konferensen 

även blir digital. 

4 sverigesmuseer.se

Wisdome Stockholm är den största satsning-

en Tekniska gjort sedan museet öppnade på Djurgården.

På innergården växer en spektakulär träbyggnad fram som 

tänjer på gränserna för vad som är tekniskt möjligt. På insidan 

kommer att finnas världsledande teknik som tar oss längre 

bort, närmare inpå och djupare ned än vi någonsin varit.

I den klotformade domen av trä omsluts besökaren helt 

av 3D-projektioner i 360 grader. Världsledande visualise-

ringsteknik skapar möjligheter för nya upplevelser av teknik 

och vetenskap. Här blir rymden ett interaktivt äventyr där 

besökaren själv bestämmer vart resan bär. På samma sätt 

blir det möjligt att upptäcka den senaste forskningen inom 

mikrokosmos, klimat och digitala superkrafter.

Bygget startar i år och man beräknar öppna under 2023.
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Katherine 
Hauptman blir 

chef för Sveriges 

museum om 

Förintelsen. 

– Med Katherine 

Hauptman får 

museet en ledare med stor erfarenhet 

av att arbeta med frågor om Förintelsens 

historia, säger Magnus Hagberg, överin-

tendent för Statens historiska museer.

Museet satsar inledningsvis på digitala 

erbjudanden till sommaren, bygget av 

museiverksamheten kommer pågå under 

flera år. Det fysiska museet ska ligga i 

Stockholm, men var är ännu inte bestämt.

Katherine Hauptman har sedan 2018 

varit chef för Historiska museet i Stock-

holm samt haft internationella förtroen-

deuppdrag, bland annat som ordförande 

för Svenska ICOM (International Council 

of Museums).

 

Museer har makt att förändra
Även på Internationella museidagen den 18 maj vill ICOM 

slå ett slag för hållbarhet som en nyckelfaktor. Mer som man 

vill lyfta fram är digitalisering och tillgänglighet. Och sist 

men inte minst vill man poängtera museernas kraft i form 

av kunskap som underlättar att upprätthålla demokratiska 

värderingar och bidra till ett engagerat samhälle.

Fokus kommer helt enkelt att ligga på att låta framtidens 

museum möta dagens utmaningar. T ex att skapa nya affärs-

modeller för kulturinstitutioner och innovativa lösningar för 

samtidens sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar.

Mer från ICOM: Sista veckan i augusti håller ICOM en stor 

konferens i Prag. Här kommer museiproffs från hela världen 

att försöka sätta riktningen för museisektorn för åtminstone 

de kommande tre åren.

4 icom.museum
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Avicii Experience 
– ett interaktivt museum, 

öppnade i Stockholm i 

februari.

Det nya museet finns på 

Stockholms nya mötesplats 

för den digitala generationen, 

Space. Det 300 kvadratmeter 

stora museet, tillägnat fans 

och allmänhet, är en känslo-

mässig hyllning till en av 

de verkliga ikonerna inom 

dansmusik och populärkultur: 

Tim Bergling.

Bakom museet står Pop-

house Entertainment och 

Space.

Lisa Månsson är 

ny överintendent 

vid Naturhistoriska 

riksmuseet. Hon 

är idag museiverk-

samhetschef vid 

Naturhistoriska 

riksmuseet och har en bakgrund som 

museichef för Vasamuseet, tillika en 

forskarbakgrund från Karolinska institu-

tet samt University of British Columbia. 

Lisa Månsson tillträdde som överinten-

dent i november förra året.

– Redan under det dryga år som 

museiverksamhetschef har Lisa Måns-

son varit en samlande kraft och bidragit 

mycket till att lyfta fram Naturhistoriska 

riksmuseet som en viktig samhällsaktör, 

vilket lovar gott för fortsättningen i rollen 

som överintendent, säger t.f överinten-

dent Pär Rådling.

Susanne  
Thedéen är 

utsedd till ny 

överantikvarie. 

Hon efterträder 

Knut Weibull som 

gick i pension 

i januari 2022. 

Susanne Thedéen är utbildad civilekonom 

och även disputerad arkeolog. 

Hon kommer närmast från tjänsten som 

länsmuseichef vid Gotlands museer.

– Riksantikvarieämbetet har en viktig roll 

i samhället och efter flera års arbete med 

kulturarvs- och kulturmiljöfrågor på en re-

gional nivå, ser jag fram emot att få ta mig 

an utmaningen att arbeta övergripande 

på den nationella nivån, säger Susanne 

Thedéen som tillträder tjänsten i april.

Museer ska få 
skänka bort 
föremål
Museer ska få större 

möjlighet att skänka bort 

föremål. Regeringen har 

gett Riksantikvarieämbe-

tet i uppdrag att utreda 

om statliga museer ska få 

donera föremål med ett 

begränsat kulturhistoriskt 

och vetenskapligt värde 

till mottagare som inte är 

andra museer.

Nya på
jobbet!
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FÖRRA ÅRET LA MAN till bl a skateboard 
och sportklättring. Men under åren som 
gått, sen den franske filosofen Pierre 
de Coubertin grundade de olympiska 
spelen 1894, har flera grenar fått stryka 
på foten.

Själva grundidén med OS var att ena 
världens folk och Coubertins inspira-
tion till spelen kom från idrottstävlingar 
som hölls till guden Zeus ära under 
antiken i Grekland. 

Så vilka är nu de grenar som inte 
längre finns med? Det är ett tiotal men 
de som kanske sticker ut mest är Drag-
kamp, Skytte med levande duvor samt 
Konst & litteratur.

Att tävla i konst och litteratur är ju i 
och för sig inget som försvunnit från 
arenorna; författare och konstnärer 
belönas med diverse stipendier och 
priser. Men hur tävlade man i konst och 
litteratur under ett OS? 

Historien förtäljer inte hur urvalet 
gjordes men under åren 1912-1948 hann 
man dela ut 151 medaljer inom kultur-
området. Och första gången medaljer i 
konst och kultur delades ut blev alltså 
1912 i Stockholm.

 Det sägs att den svenska kommittén 
var kritisk till den nya grenen, framför-
allt själva logistiken och ansåg den som 

Citius, 
Altius, 
Fortius
. 
... Snabbare, starkare, högre, är mot-
tot på latin för Olympiska Spelen. Ett 
vinterOS har precis avklarats i Beijing, 
SommarOS förra året var i Tokyo.  
   Nya grenar läggs till och dras ifrån. 
För 110 år sedan delades den första 
OS-medaljen ut i grenen konst &  
litteratur, i Stockholm 1912.

Dragkamp på Olympiastadion 1912.

med det, han vann även medalj i gevärs-
skytte – ett perfekt exempel på harmoni 
mellan kropp och själ där alltså!

Men så var det det där med 
amatörism kontra professiona-
lism. De olympiska spelens ideal 

är ju att hylla insatser av amatörer. 
Men många konstnärer använde ju sina 
kunskaper i ett rent kommersiellt syfte, 
speciellt arkitekter och musiker. 1948 
ströks därmed denna gren.

Numera får amatöridealet stå tillbaka 
för i stort sett alla grenar eftersom de 
flesta atleter ”jobbar” på heltid och är 
superkommersiella med reklam- och 
sponsorkontrakt. 

Att sedan politiken blandade sig i blev 
tydligt under 1936 års spel i Berlin då 
hälften av guldmedaljerna gick till tys-
kar… Att Sverige fick spelen 1912 hade 
också till viss del med nationalistiska 
stämningarna i landet att göra, men det 
är en annan historia.

Förutom ett motto har OS ett valspråk: 
”det viktigaste i livet är inte att segra utan 
att kämpa väl.” Och kämpa fick nog även 
duvorna som fick sätta livet till inför män-
niskans strävan att bli fullkomlig.

Text & research: AnnaLena Malmenborg-Sundin

ganska ”mea-
ningless”. Men 
trots protester lades dessa kulturgrenar 
till: arkitektur, musik, måleri, skulptur 
och litteratur. Alla arbeten skulle vara i 
original och inspirerade av sport.

Coubertin ville alltså väcka liv i de 
antika spelens estetiska ideal: harmoni 
mellan kropp och själ. 1912 ställde han 
själv upp med ett diktverk: Ode to Sport 
(eng övers.) som bestod av nio delar. 
Här hyllas sporten som essensen av 
livet, för sin skönhet och balans, för 
rättfärdighet, för mod och glädje, och 
ett medel för människan att nå fulländ-
ning. Men framför allt, sporten som 
fredsskapande. Ett sant renässansideal 
alltså.

Coubertin tävlade med dikten under 
synonym och lyckades faktiskt kamma 
hem en guldmedalj i litteratur. Samma 
år tog den amerikanske skulptören 
Walter Winans guld med bronspjäsen 
”An American Trotter”. Men inte nog 
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Kulturarvsdagarna 2021

ATT ÅTERIGEN 

kunna träffas på riktigt 

är som att släppas på 

grönbete. Det märktes på 

Kulturarvsdagarna i höstas 

då cirka 150 ”utsläppta” 

branschkolleger möttes 

på Etnografiska museet i 

Stockholm. Och mycket 

passande var just det 

gröna kulturarvet dagarnas 

fokus.

   De flesta av Svenskt 

Kulturarvs medlemmar har 

någon form av utemiljö 

och detta belystes ur flera 

perspektiv. Besöksnäring, 

folkhälsa och gestaltning 

dryftades genom föredrag 

och paneldiskussioner.

   Dag två fanns också 

möjlighet att fördjupa 

sig i bland annat hem-

museer och museipolitik i 

framtiden.  

Foto: Kajsa Sjölander
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Glöm inte att lägga in 
rabatten om 50% i  

förbokningssystemen!

Den nya basutställningen på Grenna museum är ett universum som 
vecklar ut sig åt alla håll. Med utgångspunkt i Andrées polarexpedi-
tion får besökaren fördjupa sig i föremål, personhistoria, forskning 
och tidsanda på ett sätt som gör historien levande och gripande. 
Tolkning och omtolkning av de dramatiska föremålen är en del av 
presentationen och med det senaste inom polarforskningen får be-
sökaren möta samtidens frågor om klimatförändringar och miljö.
   Museet arbetar även med Grännas historia och kombinerar det 
lokala med det arktiska och samarbetar både med forskare och 
volontärer. En verksamhet som drivs med små medel men som 
engagerar publiken och som levandegör ett kulturarv som sträcker 
sig långt ut i världen.

UPPTÄCKTSRESAN 2022 – WORK IN PROGRESS
Arbetet med Upptäcktsresan är i full gång och den 
beräknas levereras i slutet av maj.
Se gärna över informationen på svensktkulturarv.se 
så era uppgifter är aktuella. Utställningar du lägger 
där kommer också automatiskt i appen. 

3SENASTE 
TILLSKOTTET 
inom myndigheten för 
Statens Marina och 
Transporthistoriska 
museer VRAK – Mu-
seum of Wrecks är 
också nya medlemmar 
i Svenskt Kulturarv. 
Välkomna!

KULTURARVSPRISET TILL GRENNA MUSEUM

Skön påskhelg!

BOKA KULTURARVSDAGARNA 20–21 OKTOBER 2022  
REDAN NU! SE SIDAN 2.
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Det blir alltmer populärt att ladda 
ner Kulturarvskortet i mobilen, och 
nyligen bytte vi utseende på app-
kortet som nu ser ut så här. 444

§  1   Mötet öppnas
Magnus Hagberg hälsar alla 

välkomna och förklarar mötet 

öppnat.

§  2   Mötets behöriga utlysande
Årsmötet anser att mötet lysts ut 

på rätt sätt.

§  3   Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet utses 

Magnus Hagberg.

§  4   Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet utses 

Lena Sjölin.

§  5   Justering
Till att jämte ordföranden justera 

protokollet utses Rebecka En-

hörning.

§  6   Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§  7   Verksamhetsberättelse
Verksamhets- och ekonomibe-

rättelsen föredras och läggs till 

handlingarna.

§  8   Revision
Revisorn tillstyrker att resultat- 

och balansräkningen fastställes 

samt föreslår att styrelsen bevil-

jas ansvarsfrihet för det gångna 

räkenskapsåret.

§  9   Ansvarsfrihet
Årsmötet beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna 

räkenskapsåret.

§ 10   Budget för 2022
Årsmötet godkänner budgetför-

slaget för 2022, med en avsätt-

ning om 300 000:- som bidrag.

§ 11   Val av ordförande
Årsmötet utser Magnus Hagberg 

till ordförande för ett år.

§ 12   Val av styrelse för föreningen
Till ledamot i styrelsen på ett år 

föreslogs omval av Lena Sjölin. 

Till ledamöter för två år föreslogs 

omval av Åse Berglund och nyval 

av Lena Adelsohn Liljeroth och 

Peter Henricson.

Årsmötet beslutar enligt valbe-

redningens förslag ovan.

Patrik Steorn och Richard 

Tellström har ett år kvar på sitt 

ledamotskap.

§ 13   Val av revisor för föreningen
Årsmötet väljer Ulrika Lindstedt 

som revisor på ett år.

§ 14   Teckningsrätt av föreningens 
firma
Lena Sjölin tecknar fortsatt 

ensam föreningens firma. Två 

styrelseledamöter i förening 

tecknar också föreningens firma.

§ 15   Val av valberedning för 
föreningen
Årsmötet väljer Anja Praesto 

(sammankallande), Björn M Ja-

kobsen samt Christel Storm som 

valberedning för ett år.

§ 16   Årsavgift för medlemmarna
Styrelsen föreslår bibehållen av-

gift om 1 250:- resp 1 750:-. Den 

lägre avgiften avser medlem-

mar som omsätter mindre än 5 

miljoner kronor och den högre 

en omsättning däröver.

Årsmötet beslutar enligt styrel-

sens förslag.

§ 17   Övriga frågor
Inga övriga frågor. 

§ 18   Avslutning
Ordföranden förklarar årsmötet 

för avslutat.

ÅRSMÖTE MEDLEMSFÖRENINGEN SVENSKT KULTURARV 2021 – VERKSAMHETSÅR 2020.
Etnografiska museet, Stockholm. Månd 15/11 2021, kl 18.00

3KULTURARVSKORTET 2022
Årets kort har hämtat sitt motiv 
från Millesgården och fotot är 
taget av Yanan Li. 

TJÄNSTEMANNAKORTET identifierar innehavaren som 
anställd på ett av våra medlemsmuseer. Kortet ger oftast 
fri entré hos våra medlemsmuseer, men det är upp till 
vart och ett museum att lämna den här förmånen. Under 
de år vi givit ut korten har de dock fungerat mycket bra. 

Beställ så många kort som ni behöver till personal 
och styrelse (korten ska signeras). 
Maila till info@svensktkulturarv.se.
De kostar 5:-/st + 60:- i porto/administrationskostnad.

3NYA I SVENSKT KULTURARVS STYRELSE
Peter Henricson och Lena Adelsohn Liljeroth och valdes in i 
Svenskt Kulturarvs styrelse på årsmötet.
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Armaturhus i gjuten 
aluminium för bästa 
kylning.

Nytt 16W High-Power 
LED-chip 970 Lumen 
3000K Ra 90+

Multi-adapter för alla 
3-fas strömskenor. 
Snabb fasväljare.

Multi-adaptern nu 
vridbar 365°! Enklare 
att hitta position.

få i vit, grå eller svart
LED-chipet avger inget  
UV-ljus. Utmärkt val för  
känsligt material.

Utvecklad i Sverige.  
5 Års garanti på 
armatur och LED 
ljuskälla.

Helt ihopfällbar/lätt 
att transportera och 
förvara.

som tillbehör.
Ett urval av Dichroic 

tillbehör.

Extra bländskydd/
 

tillbehör.

Frontlins smal,  
medium eller bred-
strålande. 

Inbyggd steglös  
dimmer.

Enkelt att byta.

Pris med valfri frontlins 
(exkl. moms.)1095 .-

NYHET - Lexys och Lexys zoom 
 

ARTIC 16 LED MUSEUM 
SPOTLIGHT

Ny högkvalitativ serie musei-armaturer från SPX Lighting.
Inbyggd dimmer, 1200 lm, hög färgåtergivning, lång drifttid,
tilltagen passiv kylning, 5 års garanti, fast spridning eller zoom.

LjusTeknik i Linköping AB Tel: 013-100660  


