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Förena nytta med nöje – jobba på Riksantikvarieämbetet!
Under våren pågår en omfattande rekrytering av personal till Riksantikvarieämbetet. Än har
ansökningstiden inte gått ut för flera av tjänsterna. Vi behöver till exempel en chef på enheten
för digital förmedling, en arkivarie, en verksamhetsutvecklare, två utredare och tre
kommunikatörer.
Läs mer om tjänsterna

En dag som
söker spår av
det förflutna
Under Arkeologidagen,
söndagen den 27
augusti,
uppmärksammar vi
arkeologins spännande upptäckter. Då kan
allmänheten vid lokala arrangemang runt om i
landet få ta del av fornlämningar i landskapet
och studera fynden med arkeologens ögon.
Anmälan för arrangörer öppnar den 1 maj.

Dags att förena
natur- och
kulturmiljöer
Dags att anmäla
arrangemang till
Kulturarvsdagen 2017.
Årets tema är "Natur
och kultur- miljöer med
möjligheter".
Kulturarvsdagen 2017
äger rum mellan den 8-10 september.
Anmälan för arrangörer öppnar liksom för
Arkeologidagen den 1 maj.

Till Arkeologidagen
Kulturarvsdagen

Landets mest
besökta
Kulturmiljöer

Relativt lite EUpengar till
kulturmiljöprojekt

Heritage science
och en europeisk
infrastruktur

Riksantikvarieämbetet har
samlat besöksstatistik från
260 kulturmiljöer runt om i
landet. Sammanställningen
som publicerats i en rapport
visar att kulturhistoriskt
värdefulla miljöer lockar
många besökare över hela
landet.

Riksantikvarieämbetet har
undersökt varför relativt lite
EU-medel fördelas till
kulturmiljöer som är
besöksmål. Resultaten visar
bland annat att EU:s höga
krav på en projektansökan
gör att få kulturmiljöaktörer
söker medel från fonden.

I Europa pågår sedan flera år
ett systematiskt arbete med
att utveckla en
forskningsinfrastruktur för
kulturarvet. Initiativet som
förkortas E-RIHS blir föremål
för en kurs i höst arrangerad
av Riksantikvarieämbetet och
Göteborgs universitet.

Till undersökningen

Till rapporten

Till E-RIHS

Årets färgforum
med fokus järn

Forskningsutlysning
Digital Heritage

Räkna med
kulturarvet - Podd

I årets Färgforum ställs
traditionella metoder mot
moderna färgsystem. Hur
förhåller sig
kulturmiljövården till skydd
av byggnadsdetaljer av järn,
till utomhusskulptur och till

Det finns nya pengar att söka
för forskare i Sverige som vill
delta i forskningskonsortier
med andra länder i Europa.
Den internationella
forskningsutlysningen JPICH
Digital Heritage leds i Sverige

Petter Frizén och Nikos
Tsakiridis gästar K-podds
tjugofjärde avsnitt för att
diskutera huruvida man kan
sätta ett ekonomiskt värde
på kulturarvet och
kulturmiljön. Det går i vissa

teknikarv?

av Riksantikvarieämbetet.
Färgforum

fall att göra.

Läs mer om pengarna

Lyssna här

Skrivtävling på Wikipedia om
Världsarven

Årets bidrag för Kulturarvs-IT
fördelat

18 april-18 maj pågår UNESCO challenge, en
skrivtävling på Wikipedia om världsarven.
Skriv om vilket världsarv som helst på valfritt
språk av Wikipedia så kan du vara med och
tävla!

Under 2017 fördelar Riksantikvarieämbetet
över tio miljoner kronor i bidrag till KulturarvsIT för museer och andra kulturinstitutioner i
hela Sverige. Pengarna ska användas för löner
till arbetsledare för personer med
funktionshinder.

Författare klickar här

Läs mer om bidragstagarna

Konferenser
• Färgforum, 1-2 juni 2017, Sveriges järnvägsmuseum, Gävle
• Kulturarvsdagen 8-10 september, Temat är Natur och kulturarv - miljöer med möjligheter.
Anmälan för arrangemang öppnar den 1 maj.
• Arkeologidagen 27 augusti, Anmälan för arrangemang öppnar 1 maj.
• Almedalsveckan, 3 juli, Visby. Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar
för kulturpolitiken, Länsstyrelsens trädgård. Närmare information kommer.

Publikationer
• Överinseenderapport rörande metallsökning : Tillämpningen av föreskrifterna enligt Kulturrådet
författningssamling 2016:1
• RÄKNA MED KULTURARVET : Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling
• Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser - en utvärdering om kommuners
förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden
• Regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt inom besöksnäringen : Rapport från
Riksantikvarieämbetet
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