
Nu riktar vi strålkastaren mot ljuset. Ljuset har stor 

betydelse för upplevelsen av en utställning. Ljuset är 

också viktigt för tillgängligheten, säkerheten och, inte 

minst, för bevarandet av föremålen. 

Samlingsforum 2014 handlar om ljus i museer. Ljussättning, 

nya ljuskällor, aktuell lagstiftning, tillgänglighet, förebyggande 

konservering, ljusmätning och ljusåldring är några av de 

ämnen som tas upp. Att ljussätta i museer är en särskild konst 

som kräver samarbete mellan fl era professioner.

Välkommen till ett tvådagarsseminarium med goda möjlig-

heter till mingel och erfarenhetsutbyte med gamla och nya 

bekantskaper. Målgruppen är alla som är intresserade av 

samlingsförvaltning och ljus på museer.

Jesper Cederlund från Riksutställningar kommer att vara på 

plats och visa ljuskällor och armaturer och diskutera belys-

ningsfrågor. Likaså kommer Lars Ekström från Riksantikvarie-

ämbetet att fi nnas på plats och visa ljusmätare.

I år arrangeras Samlingsforum tillsammans med Västerbottens 

museum, Riksutställningar och Riksförbundet Sveriges Museer.

Programinformation fi nns nedan. Anmälan görs via: 

http://www.delegia.com/samlingsforum2014

Välkommen till Umeå i november!

6–7 november 2014 

Västerbottens museum, Umeå

Torsdagen den 6 november

Kl. .-.: studiebesök

Kl. .: lunch & registrering

Kl. .: seminariet börjar

Kl. .: middag och mingel

Fredagen den 7 november

Kl. .: seminariet avslutas.

Pris:  kr (exkl. moms). 

Priset inkluderar luncher, 

kaff e och middag. 

För heltidsstuderande fi nns 

ett begränsat antal platser utan 

kostnad men då ingår inte måltider.

Anmälan: Registrera din anmälan här: 

www.delegia.com/samlingsforum

Tema: Ljus på samlingen

Samlingsforum 



Samlingsforum
Program 6–7 november 2014

TORSDAGEN DEN 6 NOVEMBER 2014

Moderator: Lisa Nilsen

10.00 –12.15  Valbara studiebesök

 Kl. 10.00-12.15 Visning av magasin i Hörnefors

 Kl. 11.00-12.00 Visning på Bildmuseet 

12.15 –13.15  Samling och lunch

13.15  Välkommen!

 Seminariet börjar

  Light and the conservator: from experimental studies to 

 museum practice (på engelska)

 David Saunders, British Museum

 En museiljussättare berättar

 Stefan Wiktorsson, Ljusdesign

 Properties of LED – considering museum lighting (på engelska)

 Carsten Dam Hansen, DTU Fotonik, Technical University of Denmark

 Ka  e

 Ekodesign- och energimärkningskrav på belysning

 Christofer Silfvenius, Energimyndigheten

 Ljuset i vardagen – en hjälp eller ett hinder?

 Christin Hult, leg. arbetsterapeut

 Det livsviktiga ljuset – om människans behov av ljus

 Thorbjörn Laike, Lunds Tekniska Högskola

18.00 Dag 1 avslutas

 

18.30 Middag på Restaurang Sävargården nära Västerbottens museum.

 

 Twitter: #samling2014
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FREDAGEN DEN 7 NOVEMBER 2014

9.00  LED, fräls oss från ondo (?) – om vikten av att vara kritisk när 

 försäljaren knackar på museets bakdörr

 Ulf Petersson, Transpond

 Allt ljus på Historiska museet! – ljussättning på Lunds universitets his-

toriska museum 

 Kicki Eldh, Lunds Universitets Historiska Museum och Jan Simon, JS Light

 Ka% e och smörgås

 Lighting policy – why you need one and how to write it (på engelska)

 Helen Evans, Nationalmuseum

 Ljusskyddsgardiner som ljusskyddsstrategi i historisk miljö

 Ann-Cathrin Rothlind, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen 

Hallwylska museet

 

 Lunch

13.10 – 14.45  ÖPPET FORUM

 Titel kommer

 Magnus Olofsson, Bildmuseet

 Microfading – sätter & ngret på ljusskygga föremål

 Magnus Mårtensson, Riksantikvarieämbetet

 1800-talets kromgula pigment och dess ljuskänslighet

 Andreas Roxvall, konservator

 Ljusmätning i praktiken

 Gabriella Ericson och Tom Sandström, Riksantikvarieämbetet

 Spectrum – var är vi nu?

 Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet

 

14.45 Summering och avslutning

15.00-15.30 Visningar på Västerbottens museum:

 Visning av Rock art in Sápmi

 Visning av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotogra& 

 Visning av Textil

 

 Twitter: #samling2014
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