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Så skyddas kulturarv vid krig
Vad gäller för kulturarvet i händelse av krig? Det frågar sig många nu med
anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Även i krig finns det lagar som
styr vad man får och inte får göra. Dessa lagar styr också hur krigförande
parter ska förhålla sig till kulturarvet.

LÄS MER

Myndighetens arbete
för Ukrainas kulturarv

Så påverkas kulturarv
av klimatåtgärder

Riksantikvarieämbetet har sedan
krigsutbrottet aktivt verkat för att ge
stöd åt arbetet med att skydda
kulturarvet i Ukraina.

Konsekvenser av klimatåtgärder på
kulturarv belyses i en ny rapport. Där
lyfts både goda och mindre goda
exempel på åtgärder fram.

LÄS MER

LÄS MER

Riksantikvarieämbetets höstmöte 2022
– Den 16–17 november är det dags!
Reservera dagarna redan nu. På årets höstmöte blickar vi framåt och
reflekterar över hur kulturarv bidrar till att samhället utvecklas när omvärldens
händelser och den digitala omställningen påverkar oss alltmer. Läs mer på
www.raa.se/hostmotet

Runstensfragment
hittat i Kalmar

2022 års bidrag till ideella
organisationer

I början av mars i år hittades årets
första runfynd. Stenfragmentet
grävdes fram i ett raseringslager från
1500-talet och har förmodligen
använts som golv- eller trappsten.

Riksantikvarieämbetet fördelar
årligen bidrag till ideella
organisationer inom kulturmiljöområdet. I år har 24 organisationer
delat på 4,75 miljoner kronor.

LÄS MER

LÄS MER

Glimmingehus öppnar för
säsongen
Den 1 april öppnar
Riksantikvarieämbetets besöksmål
Glimmingehus för säsongen. Borgen i
sydöstra Skåne håller öppet dagligen
11-16. Nytt för i år är att du kan köpa
biljett direkt på nätet.
LÄS MER

K-podd 64: Minecraft och
Glimmingehus
Riksantikvarieämbetets arbete med
Minecraft är en del i uppdraget att
stötta museer. Minecraft är ett av
många användbara verktyg för att
arbeta med kulturarv och unga.
LÄS MER

Seminarieserien
Kulturarv i skolan
fortsätter
Våren bjuder på nya seminarier om
att nå ut och arbeta tillsammans med
skolor. Primär målgrupp är arkiv,
museer och världsarven.
LÄS MER

Boktips från biblioteket
I det här nyhetsbrevet passar vi på att
ta med några boktips från nyinkomna
böcker till Vitterhetsakademiens
bibliotek.
LÄS MER

Kalendarium
– Uppföljande seminarium – vad behöver skolorna, på riktigt? 4 april 15:15–
16:00, digitalt
– Digikult 2022, 5–7 april, sista anmälningsdag torsdag 31 mars. Länk direkt
till anmälan.
– Kulturnatt Stockholm, Mellan klockan 18.00 och 24.00 är du välkommen till
Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek. 23 april. På plats och delvis
digitalt.
– Samlingsforum samtal – Val och användning av samlingsförvaltningssystem,
7 april, digitalt, ingen föranmälan krävs
– Svenskämnet i förändring – vad är viktigt att veta, 9 maj, digitalt
– Färgforum 2022, Att måla eller inte måla – är det rätt fråga?, Hybridform:
Helsingborg eller distans, 30–31 maj
– Takstolar som kunskapskälla – Hantverk, konstruktioner och dateringar i
medeltida kyrkor, spara datumet!, 8 november
– Riksantikvarieämbetets höstmöte, Stockholm, Nalen, 16–17 november, på
plats och digitalt

Publikationer
– Skyddet av statliga samlingar i svenska museer, arkiv och bibliotek i
händelse av krig, ca 1914–2018, 2022
– Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen, 2022, FoUpublikation
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