
Inbjudan till seminarium 

Gifter i museisamlingar 

                   

I samlingar på museer förekommer det föremål som innehåller ämnen som på ett eller annat sätt är 
ohälsosamma. Trots detta, kan föremålen ha en viktig roll som referens-, utställnings- eller 
undervisningsmaterial. Hur ska man tänka kring hantering och förvaltning av samlingar som kan 
innehålla ohälsosamma ämnen? Vilka är de största problemen och vilken kunskap eller vilka råd och 
riktlinjer finns det behov av? 

Välkommen till ett endagsseminarium om ohälsosamma ämnen i samlingar. Vi delar kunskaper och 
erfarenheter om ämnet och diskuterar gemensamt vad som behöver göras för att underlätta arbetet 
med att förvalta dessa samlingar.  

DATUM: Onsdag 4 juni 2014 
TID: Kl. 9.30 -16.00 
PLATS: Nordiska museet i Stockholm 
KOSTNAD: 500 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår. 
ANMÄLAN: Anmäl dig här: http://eventus.trippus.se/Gifterimuseisamlingar/deltagare  

Sista anmälningsdag är den 26 maj. 
 

Programmet för dagen följer nedan. 

Vid frågor kontakta: Yang Sook Koh, yang.koh@raa.se, Gabriella Ericson, gabriella.ericson@raa.se 

Välkommen! 

 

 

 

 

 

               

 



Program 4 juni 2014 

Gifter i museisamlingar 
 

9.30 10.00 Kaffe och registrering
 

 

10.00 10.10 Ohälsosamma ämnen i kulturhistoriska 
samlingar i Sverige 

RAÄ 

10.15 10.45 Kemiska arbetsmiljörisker på museet – hur 
skyddar jag mig? 

Maria Dalin Arbetsmiljöverket 

10.50 11.20 Verktyg för uppbyggnad av hanteringsrutiner Anna Lundqvist 
Ragn-Sells AB 

11.25 11.40 Giftiga ämnen och riskhantering i Nordiska 
museets samlingar 

Karin Björling-Olausson 
Nordiska museet 

11.40 12.00 Paneldiskussion del 1  
12.00 13.00 Lunch  

13.00 13.30 Miljøfarlig kulturarv i museernes samlinger: 
Udfordrer arbejdsmiljøkrav den originale 
museumsgenstand? 

Ion Meyer 
Københavns Universitet, 
Medicinsk Museion 

13.35 13.55 Radiumemanatorn som hamnade i Studsvik –
när museiföremål blir farligt avfall 
  

Lisa Sputnes Mouwitz 
Medicinhistoriska museet 
Göteborg 

14.00 14.20 Fallbeskrivningar och funderingar kring 
lämpliga åtgärder 
 

Thomas Gütebier 
Medicinhistoriska museet 
Göteborg 

14.20 14.50 Kaffe  

14.50 15.10 En strålande samling
 

Anders Sandström 
Flygvapensmuseum 

15.15 15.35 Gifter från när och fjärran Christian Stadius 
Statens Museer för 
Världskultur 

15.35 16.00 Paneldiskussion del 2  

 

 

 

 

 

 

             


