
Från samling till utställning

Samlingsforum 

Bakom kulisserna pågår ett ständigt arbete. Registrering, 
konservering, montering, monterbygge, ljussättning och 
mycket mer. Flera 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. 

Torsdagen den 17 november hålls föreläsningar i Donners 
Eventhall, mitt i Visby. Därefter har vi förmånen att få besöka 
utställningarna på Gotlands Museum innan vi äter gemensam 
middag i centrala Visby.

Fredagen den 18 november är fylld av valbara seminarier och 
praktiska moment i Riksantikvarieämbetets och 
Riksutställningars lokaler i Visby.  

Samlingsforum arrangeras i år av Riksantikvarieämbetet i 
samarbete med Riksutställningar, Gotlands Museum och 
Riksförbundet Sveriges museer.

Läs mer i programmet nedan. 
Gör din anmälan till Samlingsforum här:
www.delegia.com/samlingsforum2016

Välkommen till Visby i november!

17–18 november 2016 

Visby

Torsdagen den 17 november

Donners Eventhall
Mellangatan 9, Visby

Kl. 9.30 kaff e och registrering
Kl. 10.15 konferensen börjar

Kl. 19.00 middag 

Fredagen den 18 november

Riksantikvarieämbetet 
och Riksutställningar

Artillerigatan 33, Visby
Kl. 8.30-15.00 valbara seminarier 

Kl. 15.30 konferensen avslutas

Pris: 1 500 kr (exkl. moms). 
Priset inkluderar luncher, 

kaff e och en middag.

Anmälan: Registrera din anmälan här 

www.delegia.com/samlingsforum2016
www.delegia.com/samlingsforum2016


Samlingsforum

Program 17–18 november 2016
      TORSDAG 17 NOVEMBER 2016 DONNERS EVENT, MELLANGATAN 9, VISBY 

9.30–10.15 KAFFE OCH REGISTRERING

10.15 Välkommen! Moderator: Lisa Nilsen
Lars Amréus, Riksantikvarieämbetet och Jesper Tammilehto, Riksutställningar

Your collection – an asset or a burden?

Maurice Davies, The Museum Consultancy, UK

Vad samlar vi för? – om bevarande och gallring

Kerstin Smeds, Umeå universtitet

Målningen som kom ut ur magasinet

Patrik Steorn, Thielska Galleriet

12.15–13.15  LUNCH

Integrated collections management

Susanna Hillhouse, National Trust for Scotland

Att ställa ut i olika miljöer – utmaningar ur bevarandeperspektiv

Anne-Grethe Slettemoen, Nationalmuseum

Greppbar begriplighet – om att tillgängliggöra samlingar

Lena Stammarnäs, Världskulturmuseet

Museet HAMN –  hur hanterar man berättelser och föremål 

från 300-talet till nutidens Nacka?

LG Nilsson, Museet HAMN

14.45–15.15 KAFFE OCH KAKA

Normativa arkiv och queera gömmor

Elfrida Bergman

ÖPPET FORUM

Normkristiskt utställningslaboratorium – erfarenheter från en förstudie

Jennie Schaeff er och Anna-Lena Carlsson, Mälardalens universitet

Berättande magasin – ett nytt sätt att tänka kring samlingar

Karin Lindvall, Sörmlands museum

TP85 – att förmedla en hemlig historia

Linnea Holmberg Wensby, Flygvapenmuseum

Att välja material vid utställningar – vägledning på Nationalmuseum

Alissa Andersson och Joakim E Werning, Nationalmuseum

ca 17.00 Dagen avslutas

Lars Sjösvärd, Gotlands Museum

17.15–18.45 VISNINGAR PÅ GOTLANDS MUSEUM

19.00–22.00 Middag

Twitter: #samling2016



Fredag 18 november
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8.30–9.00
30 min

9.00–9.30
30 min

9.30–10.00
30 min

10.00–10.30
30 min

10.30–11.00
30 min

11.00–11.30
30 min

11.30–12.00
30 min

12.00–12.30
30 min

12.30–13.00
30 min

13.00–13.30
30 min

13.30–14.00
30 min

14.00–14.30
30 min

14.30–15.00
30 min

15.00–15.30

15.30–17.00

8.30–10.00
Spectrum 
– hur används 
standarden i 
praktiken?

KAFFE OCH SMÖRGÅS

10.30–12.30
Gallring 
– erfarenheter 
och riktlinjer

12.30–13.30  LUNCH

13.30–15.00
Collections 
Management Policies 
– what they are, and 
how to write one

KAFFE OCH KAKA

Studiebesök vid 
Magasin Visborg, 
Gotlands Museum  
Buss till och från 
magasinet

8.30–10.00
Making better use 
of your collection

10.30–12.30
3D-scanning –  
gör det själv

13.30–15.00
Studiebesök vid 
Magasin Visborg, 
Gotlands Museum

Buss till och från 
magasinet

9.00–10.00
Kulturvårds-
laboratoriet – hästen, 
geten och madonnan

10.30–11.30
Workshop om 
packmetoder och 
material

11.30–12.30
Kulturvårds-
laboratoriet – hästen, 
geten och madonnan

Det finns möjlighet 
att besöka 
Kulturvårds–
laboratoriet under 
lunchen

9.00–9.45
CAD för alla på 
museet

10.30–11.30
Teknologisk hacking 
– hur gör man?

11.30–12.30
Ljus och 
ljusmätning

Öppen verkstad – 
säkra monteringar 
i utställningar

Ingen anmälan

Öppen verkstad

Öppen verkstad – 
säkra monteringar 
i utställningar

Ingen anmälan

Öppen verkstad

Öppen verkstad – 
säkra monteringar 
i utställningar

Ingen anmälan
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Fredag 18 november 

MORGONPASSET 

SPECTRUM – hur används standarden i praktiken? 

Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum, Nina Persson, Historiska museet och Ylva Frögéli, Alingsås museum 
berättar om hur de använder standarden SPECTRUM i det praktiska samlingsförvaltningsarbetet. Medverkar 
gör också Åsa Stenström och Lars Holstein, som berättar om samlingsutveckling vid Västerbottens museum. 

Making better use of your collection  

This participatory workshop will help you think about increasing the impact of your collection. That is, the 
difference it makes to people and places. It will help you see your collection from the point of view of your 
audience and your funders and help you think of ways that your collection can work harder. The workshop is 
led by Maurice Davies, The Museum Consultancy, UK. 

Kulturvårdslaboratoriet – hästen, geten och madonnan 

Upptäck hur du med hjälp av naturvetenskapliga metoder kan fatta kloka beslut om förvaltning av samlingar.  
Du får också höra mer om hästen, geten och madonnan.  Med Marei Hacke, Magnus Mårtensson, Kaj 
Thuresson, Tom Sandström med flera i Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslaboratorium. 

CAD för alla på museet 

Hur man använder en CAD-modell för att planera scenografi, installation, pedagogik och säkerhet med mera. 
Seminarium med Joakim E Werning, Nationalmuseum. 

Öppen verkstad – säkra monteringar i utställningar 

Kom till metallverkstaden och prata monterupphängning, klimat och säkerhet med Johan Nilsson från 
Östergötlands museum och Kjell Eriksson från Riksutställningar. Har du något klurigt teknikproblem med dig 
blir de bara glada. 

FÖRMIDDAGSPASSET 

Gallring – erfarenheter och riktlinjer 

Praktiska fallstudier från svenska och norska museer, samt hur man i de båda länderna arbetar med riktlinjer. 
Utbyte av erfarenheter och tillfälle till diskussion. Medverkande: Karin Tetteris, Armémuseum; Anne Bjørke, 
Bymuseet i Bergen; Yvonne Magnusson, Malmö Museer och Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet. 

3D-scanning – gör det själv 

En workshop för att testa 3D-scanning och hur metoden kan användas för att digitalisera föremål på ditt 
museum. Vi går igenom hur du bygger upp tekniken och vilken programvara och utrustning som är 
kostnadseffektiv och bäst lämpad. Med Oscar Engberg från Riksutställningar. 

Workshop om packmetoder och material 

Workshop om val av material och metoden vid packning av olika typer av föremål i Nationalmuseums 
samlingar. Demonstrationer och praktiska övningar ingår. Med: Pär Lindblom och Anne-Grethe Slettemoen, 
Nationalmuseum. 



Kulturvårdslaboratoriet – hästen, geten och madonnan 

Upptäck hur du med hjälp av naturvetenskapliga metoder kan fatta kloka beslut om förvaltning av samlingar.  
Du får också höra mer om hästen, geten och madonnan.  Med Marei Hacke, Magnus Mårtensson, Kaj 
Thuresson, Tom Sandström med flera i Riksantikvarieämbetets Kulturvårdslaboratorium. 

Teknologisk hacking – hur gör man? 

Här får du veta mer om hur du använder metoden normkritisk teknologisk hacking av en utställning eller 
samling. Den normkritiska ormen kanske kan hjälpa till att visualisera arbetet med normkritik i produktionen? 
Med Jennie Schaeffer från Mälardalens universitet. 

Ljus och ljusmätning 

Om belysning i museimiljö samt mätning av ljuskällor. Kläm, känn och prova. Det blir även en presentation 
om nya typer av ljuskällor och vad man ska tänka på när man väljer. Vi kommer att beröra kvalitet på ljuset, 
kylning av led-armaturer, val av ljuskällor inne i montrar och mycket mer.  

Öppen verkstad – säkra monteringar i utställningar 

Kom till metallverkstaden och prata monterupphängning, klimat och säkerhet med Johan Nilsson från 
Östergötlands museum och Kjell Eriksson från Riksutställningar. Har du något klurigt teknikproblem med dig 
blir de bara glada. 

EFTERMIDDAGSPASSET 

Collections management policies – what they are, and how to write them 

There is no one model of a collections management policy that we can all adapt and use. So how do you 
create a policy that is useful for your museum? This interactive seminar is aimed at people who are 
responsible for writing, or contributing to, collections management policies in their museums. We will 
discuss ‘What is a policy?’  – and what is not, and then explore how to develop an effective policy that will 
guide all aspects of collections management in your museum. The seminar is led by Susanna Hillhouse, 
registrar at The National Trust for Scotland. 

Studiebesök vid Magasin Visborg, Gotlands Museum 

Personalen på Gotlands Museum visar sina nya magasin och berättar om flyttprocessen. Buss från 
Riksantikvarieämbetet/Riksutställningars entré avgår kl. 13.30. Buss tillbaka avgår från magasin Visborg kl. 
14.50. Vi är tillbaka vid Riksantikvarieämbetet/Riksutställningars entré ca kl. 15.00. 

Öppen verkstad – säkra monteringar i utställningar 

Kom till metallverkstaden och prata monterupphängning, klimat och säkerhet med Johan Nilsson från 
Östergötlands museum och Kjell Eriksson från Riksutställningar. Har du något klurigt teknikproblem med dig 
blir de bara glada. 

EXTRA ERBJUDANDE KL. 15.30–17.00 

Studiebesök vid Magasin Visborg, Gotlands Museum 

Personalen på Gotlands Museum visar sina nya magasin och berättar om flyttprocessen. Buss från 
Riksantikvarieämbetet/Riksutställningars entré avgår kl. 15.30. Buss tillbaka avgår från magasin Visborg kl. 
16.50. Vi är tillbaka vid Riksantikvarieämbetet/Riksutställningars entré ca kl. 17.00. 
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