
 

SEMINARIUM  
Brandskydd och restvärdesräddning för museer 30-31 maj 2013 

 START:  Torsdagen den 30 maj 
  Kl. 11.30 registreringen öppnar 
  Kl. 12.00-13.00 lunch 
  Kl. 13.00 seminariet startar 
  Kl. 18.00-21.00 Mingel med lättare mat i Rosengården, Historiska museet 

 SLUT:  Fredagen den 31 maj 
  Kl. 15.30 seminariet avslutas 

 PLATS:  Historiska museet, Stockholm 

 PRIS:  1 300 kr (exkl. moms), priset inkluderar kaffe, lunch och mingelmiddag 

 ANMÄLAN:  Registrera din anmälan här: http://eventus.trippus.se/raa30-31maj 
  
 
Sista anmälningsdag är den 8 maj. 

Brand i ett museum kan totalförstöra ovärderliga föremål som inte går att få tillbaka. I höstas skedde en 
brandincident på Etnografi ska museet i Stockholm som totalförstörde ett hundratal föremål. Arbetet under 
och direkt efter en brand är avgörande för hur stora skadorna blir. Hur kan vi undvika bränder? Vad bör 
museerna ha för beredskap? Hur tar man hand om brandskadade föremål när katastrofen är ett faktum? 
Samverkan kring en god säkerhetskultur på museerna är viktig, liksom bra kontakter med den lokala 
räddningstjänsten och restvärdeledare.  

Välkomna till ett tvådagarsseminarium med presentationer och reflektioner kring brandskydd och 
restvärdesräddning. Det blir förstås också god möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte med gamla och 
nya bekantskaper. Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av säkerhet och samlingsförvaltning på 
museer. 

Vid frågor kontakta Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet, 08-5191-8373, erika.hedhammar@raa.se  

VÄLKOMNA! 
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PRELIMINÄRT PROGRAMINNEHÅLL 

Brandförloppet på Etnografiska museet, Adina Ekbergh, Etnografiska museet 

Vad gör brandförsvaret när de kommer till ett larm? Vilket stöd behöver de från verksamheten? David 

Söderstam, Storstockholms brandförsvar 

Förebyggande brandskydd, Storstockholms brandförsvar berättar 

SBA-arbete på museer, Stefan Andeberg, Statens historiska museer och Anders Hansson Naturhistoriska 

riksmuseet.  

Insatsplaner, Emil Egeltoft, Securitas Sverige  

Sprinklers i museer, Conny Becker, Brandskyddslaget 

Katastrofberedskap historik och kyrkan, John Rothlind, Västerås stift 

Brandsläckare och textilier, Rebecka Karlsdotter, textilkonservator 

Brandskydd av föremål, Staffan Bengtsson, Brandskyddslaget 

Katastrofberedskap i Dalarna, Carl-Gustav Wallheden, Dalarnas länsstyrelse 

Brandskydd i Uppsala domkyrka under ombyggnad och i museet, Johan Renwall, Brandgruppen  

Etnografiska museet, restvärdesräddning av föremålen efter branden, Anna Javér, Martin Eriksson 

Fiona Macalister, konservator från Storbritannien, talar om restvärdesräddning och katastrofberedskap 

för museer i England 

RVR-tjänsten hur arbetar de? Tony Kullman, RVR-tjänsten 

Branden i Linköpings bibliotek och kuriosakabinett, Eva Ringborg 

Linköpings bibliotek, restvärdesräddning av föremålen och böckerna, Per Cullhed 

Flamskyddsmedel – förödande för kulturarv, Margareta Bergstrand och Kaj Thuresson 

Riksantikvarieämbetet 

Visning av Historiska museets katastroflåda  

Visning av ny sprinkleranläggning på Historiska museet 

 

 

 

 

 

 

 

       


