
1900-talets offentliga konst som kulturarv är ett 
antikvariskt område som ingående har undersökts inom 
Riksantikvariatets forsknings- och utvecklingsprogram 
(FoU) för kulturmiljöområdet och satsningen på det 
moderna samhällets kulturarv. Projektet Offentlig konst 
– Ett kulturarv initierades av Statens konstråd och 
har genomförts i samarbete med Skissernas Museum 
vid Lunds universitet, Institutionen för kulturvård 
vid Göteborgs universitet och Konstvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala universitet. Projektet har 
bland annat visat att kunskap om både offentlig konst 
och kulturmiljövård är nödvändig för att olika aktörer 
aktivt och framgångsrikt ska kunna verka för att 
bevara detta kulturarv för framtiden. Projektets resultat 
redovisas i boken Offentlig konst – Ett kulturarv, som 
presenteras i samband med en heldag på Skissernas 
Museum.

Seminariet vänder sig framför allt till dig som har 
deltagit i projektets diskussionsseminarier i Göteborg, 
Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå eller som har 
varit behjälplig med bokens fallstudier. Vi hälsar 
också studenter på den nyinrättade kursen Konst i 
det offentliga rummet vid Lunds universitet välkomna 
att delta i seminariet. Även du som på annat sätt 
arbetar med offentlig konst och kulturvård är mycket 
välkommen. Sprid gärna inbjudan!

Deltagare i FoU-projektets tidigare seminarier och 
fallstudier erhåller boken Offentlig konst – Ett kulturarv 
utan kostnad. Är du förhindrad att komma den 13 
oktober skickas boken till dig per post efter seminariet. 
Boken kommer också att säljas på Skissernas Museum 
och via Bokus eller Adlibris. Cirkapris 195 kronor.

Offentlig konst – Ett kulturarv

Välkommen till seminarium och 
boksläpp på Skissernas Museum 
måndag 13 oktober 2014 kl. 10–16

Dagen är ett samarbete mellan Statens konstråd, Skissernas 
Museum vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Uppsala 
universitet och genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetets 
FoU-medel.



Övriga medverkande
Charlotta Hanner Nordstrand, universitetslektor Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet
Emilie Karlsmo, universitetslektor Konstvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

Plats
Skissernas Museum, Finngatan 2, Lund. 046-222 72 83

Anmälan
OBS – Senast måndag 6 oktober till adk@adk.lu.se
Vänligen uppge namn, titel, arbetsplats samt eventuella matallergier
Seminariet är utan kostnad och inkluderar frukost, lunch och kaffe.

Om du önskar övernatta rekommenderar vi närbelägna No 1 Guest House, www.guesthouse.se

Frågor? Kontakta
Henrik Orrje, Statens konstråd, henrik.orrje@statenskonstrad.se
Ann Landgren Danielson, Skissernas Museum, ann.landgren@adk.lu.se

	  

Program
09.30–10.00 Frukost

10.00–11.30 Välkommen 
  Patrick Amsellem, museichef

  Presentation av Skissernas Museums samlingar och arkiv samt av det pågående   
  digitaliseringsprojektet – finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Crafoordska  
  stiftelsen
  Ann Landgren Danielson, intendent
  Malin Enarsson, intendent
  Annie Lindberg, arkivarie, projektledare digitaliseringsprojektet

11.30–12.00 Boksläpp Offentlig konst – Ett kulturarv 
  Karin Hermerén, huvudförfattare
  Henrik Orrje, projektledare och medförfattare

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Fyra perspektiv på områdena offentlig konst, moderna 
  kulturmiljöer och kulturarv
  Moderator: Henrik Orrje

  Det moderna samhällets kulturarv
  Representant från verksamhetsområdet Det moderna samhällets kulturarv, 
  Riksantikvarieämbetet

  Offentlig konst – Ett kulturarv. Målsättningar och resultat
  Henrik Orrje, administrativ chef Statens konstråd; projektledare och medförfattare i   
  FoU-projektet Offentlig konst – Ett kulturarv

  Fallstudier: problemställningar och slutsatser
  Karin Hermerén, konservator, utredare, doktorand vid Institutionen för kulturvård
  Göteborgs universitet; utredare och huvudförfattare i FoU-projektet Offentlig konst 
  – Ett kulturarv

  Modernismen och den offentliga konsten i Västmanland
  Anna Ahlberg, avdelningschef och bebyggelseantikvarie Västmanlands läns museum
  Cecilia Lagerfalk-Rooth, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen i Västmanlands län

15.00–15.30 Frågor & framtid

15.30–16.00 Mingel & förfriskningar


