
Bakom kulisserna pågår det ett ständigt arbete. Registrering, 

konservering, montering, monterbygge, ljussättning och mycket 

mer. Många olika professioner arbetar tillsammans för att förvalta 

samlingarna och ge besökarna en upplevelse.

Årets Samlingsforum fokuserar på metoder, verktyg och 

standarder för samlingsförvaltning och utställningsarbete. 

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap, inspiration och 

möten med nya och gamla bekantskaper. Vi varvar föreläsning 

med valbara seminarier och praktiska moment i 

Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars lokaler i Visby. 

Konferensen startar kl. 10.00 torsdagen den 17 november och 

avslutas kl. 15.00 fredagen den 18 november. 

Anmälningsavgiften är 1 500 kr exkl. moms. 

Samlingsforum arrangeras i år av Riksantikvarieämbetet i 

samarbete med Riksutställningar, Gotlands Museum och 

Riksförbundet Sveriges museer.

Preliminär programinformation fi nns nedan. Mer information om 

programmet och länk till anmälningssida kommer i början av 

september. Håll utkik på Riksantikvarieämbetets webbsida: 

 http://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/samlingsforum-2016/

Välkommen till Visby i november!
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Tema: Från samling till utställning

Samlingsforum 
PRELIMINÄR PROGRAMINFORMATION 17-18 NOVEMBER 2016

Torsdag 17 november 2016

Föreläsningar i Donners Annex, Visby

Ur programmet: Susanna Hillhouse från National Trust for Scotland kommer att prata om 

samlingsförvaltning, Kerstin Smeds från Umeå universitet pratar om samlingar och gallring, 

Patrik Steorn från Thielska Galleriet pratar på temat från samling till utställning. 

Lena Stammarnäs pratar om utställningen ”Tillsammans” på Världskulturmuseet och 

Anne-Grethe Slettemoen från Nationalmuseum pratar om utställning i olika typer av lokaler 

och miljöer. Det blir också fl era korta bidrag i ”Öppet forum”. Efter dagens föreläsningar är alla 

välkomna att delta i visning av Gotlands Museums utställningar. 

Moderator för Samlingsforum är Lisa Nilsen.

Fredag 18 november 2016

Valbara seminarier och workshops i Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars lokaler i Visby.

Ur programmet: 

- Spectrum: en standard för samlingsförvaltning

- Gallring: erfarenheter från Norge och Sverige

- Seminarium om samlingsförvaltning

- 3D-digitalisering med tight budget

- Workshop om packning

- Dokumentations- och analysmetoder i Kulturvårdslaboratoriet

- Montering för utställning – öppen verkstad

- Visning av Gotlands Museums magasin

Programmet är under utveckling och fl er punkter kommer att tillkomma. Mer information om 

programmet och länk till anmälningssida kommer i början av september. Håll utkik på 

Riksantikvarieämbetets webbsida: 

http://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/samlingsforum-2016/
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