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Konferens om arkeologisk förmedling  
 
Det finns ett stort intresse och efterfrågan att kunna ta del av uppdragsarkeologins 

resultat från olika grupper i samhället. Att svara upp mot dessa förväntningar ses som 

allt viktigare bland arkeologerna själva. 2014 utökades uppdragsarkeologins uppdrag 

och förmedling omfattas av nu av kulturmiljölagen.   

 

Konferensen sätter fokus på den förmedling som görs och hur vi kan utveckla det publika 

uppdraget. Varför är förmedling viktigt? Vad kan vi uppnå med arkeologisk förmedling? Vad 

blir konsekvenserna om vi misslyckas? Vilka val görs och vilka målgrupper väljs eller väljs 

bort? Vilka svårigheter/utmaningar finns och vilka framgångsfaktorer? Konferensens teman 

innehåller: teoretiska utgångspunkter, praktisk erfarenhet, skolan, berättartekniker, sociala 

medier och mycket mer. 

 

Syftet med konferensen är att inspirera till att utveckla metoder och arbetssätt för arkeologisk 

förmedling i alla dess former. Vår förhoppning är att många i samhället ska tycka att 

uppdragsarkeologin och dess resultat är intressanta, relevanta, nyttiga och roliga!  

 

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med uppdragsarkeologi eller förmedling av 

uppdragsarkeologiska resultat: länsstyrelser, arkeologiska undersökare, forskare och 

muséer. 

 

Varmt välkomna! 

 

Tid: 26-27 oktober 2016 

Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm 

Konferensavgift: 1.080 kr inkl moms (1.350 kr exklusive moms). I priset ingår fika båda 

dagarna och middag på kvällen den 26 oktober. 

Anmälan senast 10 oktober via länken: www.delegia.com/arkeologiskformedling2016 

Upplysningar: Eva Skyllberg, tfn 08-51918514, eva.skyllberg@raa.se 

 

 

 

  



 

 

Konferens arkeologisk förmedling 26-27 oktober 2016  

 
Onsdag 26 oktober 

 

9:30- 10:00 Fika 

10:00-10:10 Inledning. Lars Amréus, riksantikvarie 

 

Förmedling i teori och praktik 

Moderator: Carolina Andersson, Riksantikvarieämbetet 

10:10-10:45  Uppdragsarkeologins resultat som en samhällsresurs - om att realisera KML:s 

intentioner. Maria Jansén, Statens historiska museer  

10:45-11:20  Vad menar vi med arkeologisk förmedling? Göran Gruber, Statens historiska 

museer, Arkeologerna 

11:20-11:55  Mellan kliché och förnyelse – arkeologisk förmedling och kommunikation i en 

föränderlig värld, Bodil Petersson, Linnéuniversitetet 

11:55-12:30  Paneldiskussion med Maria Jansén, Göran Gruber och Bodil Peterson 

 

12:30-13:30  Lunch på egen hand 

 

Uppdrag förmedling och begreppet populärvetenskaplig sammanfattning 

13:30-14:10  Förmedling – vad säger kulturmiljölagen? Eva Skyllberg, 

Riksantikvarieämbetet  

Hur kan vi sammanfatta uppdragsarkeologins resultat populärvetenskapligt? 

Anna Östling, Stockholms länsmuseum, Ellinor Sabel, Stiftelsen 

kulturmiljövård och Christina Toreld, Bohusläns museum 

 

Uppdragsarkeologisk förmedling i Sverige  

14:20-14:45  Lokalpress och världsnyhet - om möjligheter att nå ut med det eviga Gamla 

Uppsala. Kristina Ekero Eriksson, Tidsresan 

14:45-15:10  Förmedling av arkeologi och fornlämningar under vatten. Jim Hansson, 

Statens maritima museer 

 

15:00-15:30  Fika 

 

 

 



 

 

Uppdragsarkeologisk förmedling i Sverige, forts  

15:30-15:55  Att beställa arkeologisk förmedling - länsstyrelsens perspektiv. Jan Dunér, 

Länsstyrelsen Stockholms län 

15:55-16:15  Nya Lödöse – att synliggöra en bortglömd 1500-talsstad, Christina Toreld, 

Bohusläns museum 

16:15-16:35  Arkeologens nya kläder – kommunikation och förmedling inom ESS-projektet i 

Lund. Ulrika Söderström, Grasca/Kalmar länsmuseum 

16:35-17:00  Skriv så folk begriper – om att vara redaktör för Arkeologi i Östergötland. 

Erika Räf, Länsstyrelsen Dalarnas län 

 

18:00  Fördrink med inledande ord av Katty Hauptman, Historiska museet  

 

19:00-22:00  Middag i Barockhallen 

 

Torsdag 27 oktober 

 

9:00-11:00  Förmedling – tre parallella teman 

Moderator: Åsa Larsson, Riksantikvarieämbetet 

 

Uppdragsarkeologi och skolan (Hörsalen) 

Diskussionsledare: Ulrika Söderström, Grasca/Kalmar länsmuseum 

9:00-9:20  Personliga ting som visuella och taktila dörrar till det förflutna.Ivonne Dutra 

Leivas, Grasca/Kalmar länsmuseum 

9:20-9:40  Rätten till kunskap- om visningar särskilt utformade för barn. Ellinor Sabel, 

Stiftelsen kulturmiljövård 

9:40-10:10  Fika 

10:10-10:30  "... av stort intresse för allmänhet och skolor". Hur får man ut ny kunskap i 

skolorna? Anna Östling, Stockholms länsmuseum 

10:30-11:00  Diskussion 

 

Berättartekniker och interpretation (Stora Sessionssalen) 

Diskussionsledare: Lena Johansson, Riksantikvarieämbetet 

9:00-9:20  Meningsfulla upplevelser av kulturarv – att tänka på. Eva Sandberg, Centrum 

för naturvägledning, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.  

9:20-9:40  Skapa historia - med digitala verktyg. Helena von Malortie, pedagog, 

Mosaikskolan i Malmö 



 

 

9:40-10:10  Fika 

10:10-10:30  Ingen vetenskap utan populärvetenskap. Jonathan Lindström, Grasca 

10:30-11:00  Diskussion 

 

Teknik och sociala medier (Röda rummet) 

Diskussionsledare: Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet 

9:00-9:20  Det digitala samhället, vad har ändrats? Max Valentin, Fabel kommunikation 

9:20-9:40  Arkeloggen - Digital arkeologiförmedling. Hanna Jansson, Arkeloggen 

9:40-10:10  Fika 

10:10-10:30  IDA – digital dokumentation och förmedling. Nicholas Nilsson, Kalmar läns 

museum 

10:30-11:00  Diskussion 

 

11:10-12:00  Paneldiskussion i hörsalen med talare och diskussionsledare från 

förmiddagens teman.  

 

12:00-13:00  Lunch på egen hand 

 

Publik arkeologi 

13:00-13:30  Publik arkeologi kring samlat, oregistrerat och utställt. Marit Holgersson, 

Stockholms stadsmuseum, Medeltidsmuseet 

13:30-14:00  Publik arkeologi och kulturarvspedagogik: erfarenheter från Göteborgs 

universitet. Tony Axelsson, Göteborgs universitet 

14:00-14:30  EU-projektet NEARCH – svårigheter, utmaningar och utvecklingsmöjligheter i 

ett projekt om publik arkeologi och förmedling. Anita Synnestvedt, Göteborgs 

universitet 

14:30-15:00  Uppdragsarkeologi 2.0 - tankar om det som KML kallar förmedling. Per 

Lekberg, Kalmar länsmuseum 

 

15:00  Avslutning 

 


