
Medborgare, forskare och museimänniskor delar ett ansvar för natur- och  
kulturvärden. Museerna ska vara ett stöd för detta gemensamma ansvarstagande. 
De verkar genom att främja allas lika tillgång till information om kulturarvet och 
genom att ta tillvara, ha omsorg om och visa detta arv för vår generation och för 
kommande generationer.

Samhällsförändringarna utmanar museernas roller. De måste bli mer innovativa 
och producera mer. De ska bidra till bildningen i det mångkulturella samhället, vara 
magneter för turism och motorer för tillväxt och fungera både som mötesplatser  
för människor med olika kulturarv i en snabbt skiftande omvärld, men också som  
platser för konsumtion. Och – de ska bevara sin kärna som är att förvalta och 
utöka samlingar och arkiv och göra utställningar som grundas på vetenskaplig 
kunskap. Men vilken är egentligen samlingarnas potential i vår tid? Vad är det vi 
inte gör med samlingarna?

Det krävs strategi och uthållighet för att lösa dessa uppgifter. Frågan behandlas 
just nu ingående i översynen av den nationella museipolitiken (Dir. 2014:8).  
Forskning kan vara en nyckel till ett bättre bevarande, men också till en bättre 
förståelse av samlingarnas värde, betydelse och kontext. Forskning kan också 
vara fortbildningsarbete inom kulturarvsinstitutionerna i dialog med universitet och 
högskola. Det är en av Kulturarvsakademins uppgifter att vara en plattform där 
gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt kan skapas, till fördel både  
för universitetsforskningen och utvecklingsarbetet inom museerna.

Vi hoppas att vi under denna dag kan så frön också till ett sådant samarbete.

Program
09.30 Kaffe och välkommen
10.00 Inledning Hans Kindgren, Chef för Bohusläns Museum
10.05–11.00 Professor Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet: ”Naturveten-
skapliga perspektiv på samlingar och artefakter”. Jette Sandahl (chef för Köpen-
hamns museum, tbc): ”Samlingarna och samtiden”.
11.05-12.00 dr Astrid von Rosen, Göteborgs professor Mats Malm, professor Chris-
ter Ahlberger och dr Jonathan Westin presenterar ny forskning om samlingar och 
arkiv inom Göteborgs universitet / kulturarv. Teman som berörs: Att lyfta fram dolda 
och marginaliserade kulturarv, Samlingar, arkiv och migrationsprocesser samt 
Visualisering av museiartefakter. 
12.00-13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Fredrik Svanberg, Forskningschef RAÄ: Samlingar på nätet. Några 
exempel och några problem.  
14.05-15.00 Jonna Ulin, chef för Mölndals museum:  Öppna  museisamlingar, 
öppna arkiv 
15.00-15.15 Kafferast
15.15-16.00 Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet: Museer i en 
föränderlig tid.

Anmälan & information
Deltagande är gratis. Anmälan före den 17 mars till Johan Öberg, Kulturarvsakademin via e-post: johan.oberg@konst.gu.se 
eller telefon 0708-73 59 78.

Samlingarna och samhället
Forskningsperspektiv och nya strategier 

Plats: Bohusläns museum, Uddevalla
Tid: 17 september kl. 09.30-16.00



Program

09.30 Kaffe och välkommen

10.00 Inledning Hans Kindgren, Chef för Bohusläns museum

10.05–11.00 Professor Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet:  
Naturvetenskapliga perspektiv på samlingar och artefakter. Jette Sandahl,   
chef för Köpenhamns museum, tbc: Samlingarna och samtiden.

11.05-12.00 dr Astrid von Rosen, Göteborgs professor Mats Malm, professor Christer  
Ahlberger och dr Jonathan Westin presenterar ny forskning om samlingar och arkiv inom  
Göteborgs universitet / kulturarv. Teman som berörs:  
Att lyfta fram dolda och marginaliserade kulturarv, Samlingar, arkiv och migrationsprocesser 
samt Visualisering av museiartefakter. 

12.00-13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Fredrik Svanberg, Forskningschef RAÄ:  
Samlingar på nätet. Några exempel och några problem.  

14.05-15.00 Jonna Ulin, chef för Mölndals museum:   
Öppna  museisamlingar, öppna arkiv 

15.00-15.15 Kafferast

15.15-16.00 Qaisar Mahmood, avdelningschef, Riksantikvarieämbetet:  
Museer i en föränderlig tid.

Information & anmälan 

För mer information: Hans Kindgren, chef Bohusläns museum  
via e-post: hans.kindgren@vgregion.se eller telefon 0522-65 65 10

Anmälan senast 1 september till Anneli Isaksson, tfn: 0522-65 65 11
E-post: annelie.isacsson@vgregion.se


