
Höstmöte	  
Nordiska	  museet	  och	  Tekniska	  museet	  

18–19	  november	  2015	  



 
Välkommen! 



Program	  dag	  1	  
Nordiska	  museet	  
•  12.30–12.40	  Nordiska	  museets	  styresman	  hälsar	  välkommen.	  Sanne	  Hoby	  Nielsen,	  Nordiska	  

museet.	  	  
•  12.40-‐12.55	  Inledning	  och	  informa9on	  från	  DOSS.	  Åsa	  Stenström,	  ordförande	  DOSS.	  	  
•  12.55–13.20	  Riktlinjer	  för	  insamling	  och	  bevarande	  av	  digitalt	  material	  –	  The	  UNESCO-‐

PERSIST	  Guidelines.	  Susanne	  Nickel,	  Chair	  WG	  Digital	  PreservaNon	  ICOM-‐CIDOC.	  	  
•  13.20–14.10	  Keynote	  1:	  What	  Finland	  eats	  and	  drinks:	  Documen9ng	  Finnish	  food	  and	  drink	  

culture	  through	  social	  media,	  Susanna	  Haavisto,	  Satakunta	  museum.	  	  
•  14.20–14.40	  Digital	  Forensics:	  är	  det	  något	  för	  oss?	  Anne	  Scherman,	  Kungliga	  biblioteket.	  	  
•  14.40–15.10	  FIKA	  

15.10–15.30	  Minnen	  –	  en	  digital	  plaRorm	  för	  immateriellt	  kulturarv.	  Annica	  Ewing,	  
KulturIT.	  
15.30–15.50	  Sam9da	  platser	  i	  historisk	  kontext	  –	  appen	  Tidsmaskinen	  och	  projektet	  
Tidsgeograferna.	  Maria	  Casagrande,	  Skånes	  hembygdsförbund.	  	  

•  15.50-‐16:15	  Internet	  IRL	  –	  aU	  skapa	  en	  utställning	  u9från	  ungas	  beräUelser.	  Elin	  Kusmin,	  IT-‐
ceum.	  

•  16:15-‐16.30	  Avslutning	  och	  sammanfaUning	  dag	  1.	  Jonas	  Engman,	  Nordiska	  museet.	  	  
•  17.30	  Gemensam	  middag	  på	  Nordiska	  museet	  för	  föranmälda	  



Program	  dag	  2	  
Tekniska	  museet	  
Förmiddag:	  
•  	  9.30–10.00	  Registrering	  och	  fika.	  
•  10.00–10.10	  Välkommen	  dag	  2,	  Inledning.	  Peter	  Du	  Rietz,	  Tekniska	  museet.	  	  
•  10.10–11.00	  Keynote	  2:	  Netnografi.	  MarNn	  Berg,	  Högskolan	  i	  Halmstad.	  	  
•  11.00–11.30	  Digital	  insamling	  på	  Nordiska	  museet.	  Kajsa	  HarNg	  och	  Karin	  Dern.	  
•  11.30–12.15	  Minnesinsamling	  via	  webbenkäter:	  erfarenheter	  från	  projektet	  

”Lumpen	  –	  iden9tet	  och	  materiella	  minnen”.	  Anna	  Fredholm,	  Armémuseum.	  	  
•  12.15–13.15	  LUNCH	  



Program	  dag	  2	  
Tekniska	  museet	  
Ebermiddag:	  
•  13.15–14.00	  AU	  analysera	  stora	  datamängder	  på	  webben	  –	  Jussi	  Karlgren,	  

Gavagai.	  
•  14.00–14.20	  Reflek9oner	  från	  Digisam.	  Johanna	  Berg.	  	  
•  14.20–14.40	  Riksförbundet	  Sveriges	  museers	  Fram9dsdokument.	  Mats	  Persson,	  

RSM.	  	  
•  14.40-‐15.00	  E`ermiddagsfika	  
•  15.00–15.20	  Om	  det	  samnordiska	  projektet	  Collec9ng	  the	  digital	  from	  a	  

photographic	  perspec9ve	  –	  Elisabeth	  Boogh,	  Stockholms	  länsmuseum.	  	  
•  15:20-‐15:40	  Hembygdsrörelsen	  <3	  digitala	  verktyg...	  eller?	  Erfarenheter	  av	  aU	  

arbeta	  med	  digitala	  verktyg	  i	  sam9dsdokumenta9on.	  Ann	  Pecersson	  och	  Maria	  
Casagrande,	  hembygdskonsulenter	  Stockholm	  och	  Skåne.	  	  

•  15:40-‐16:00	  Digitala	  data	  i	  spelforskning:	  Några	  exempel	  från	  projektet	  
datorspelens	  världar.	  Björn	  Sjöblom,	  Tekniska	  museet	  och	  Stockholms	  universitet.	  	  

•  16.00–16.30	  Avslutande	  ord	  och	  diskussion.	  Jonas	  Engman,	  Nordiska	  museet.	  	  
	  



•  Nätverk	  som	  eberträc	  Samdok	  
•  Bildades	  mars	  2012	  
•  SamNdsdokumentaNon	  i	  Samdoks	  anda	  
•  Samverkan/nätverkande,	  arbetsgrupper/pooler	  
•  Erfarenhetsutbyte,	  fortbildning	  och	  inspiraNon	  
•  Programpunkt	  på	  våren	  
•  Höstmöte	  årligen	  



PresentaNon	  av	  styrgruppen:	  

•  Birgica	  Wieng,	  Kulturmagasinet	  Helsingborg	  
•  ChrisNne	  Fredriksen,	  Bohusläns	  museum	  
•  Peter	  Du	  Rietz,	  Tekniska	  museet	  
•  Piamaria	  Hallberg,	  Stockholms	  stadsmuseum	  
•  Åsa	  Stenström,	  Västerbocens	  museum	  (ordf.)	  
	  	  



Styrgruppens	  uppdrag	  
Arbeta	  för	  samNdsdokumentaNon	  i	  Samdoks	  anda	  
•  Driva	  och	  utveckla	  nätverket	  
•  Planera	  och	  genomföra	  infopunkt	  på	  RSM:s	  vårmöte	  
samt	  tvådagars	  höstmöte	  årligen	  

•  Erfarenhetsutbyte,	  fortbildning	  och	  inspiraNon	  
•  Samverka	  och	  nätverka	  
•  Handlägga	  ärenden	  och	  förfrågningar	  
•  Ha	  internaNonella	  kontakter	  rörande	  nätverkets	  frågor	  
•  Vara	  bollplank	  gentemot	  poolerna/arbetsgrupperna	  
•  Svara	  för	  nätverkets	  sidor	  på	  RSM	  



Styrgruppens	  uppdrag	  

Nyc	  för	  i	  år:	  
•  Arbetar	  med	  digital	  publikaNon	  från	  
höstmötet	  2014	  

•  Nyc	  namn	  på	  nätverket	  –	  DOSS	  
•  Facebook	  
•  Arbeta	  med	  och	  förbereda	  pris	  för	  ”Årets	  
samNdsdokumentaNon”	  



Årets	  samNdsdokumentaNon!	  
NyinsNbat	  pris	  för	  ac	  säca	  fokus	  på	  samNdsdokumentärt	  arbete	  vid	  landets	  
museer	  och	  kulturarvsinsNtuNoner	  –	  	  samt	  uppmärksamma	  
samNdsdokumentära	  projekt	  
•  Bygger	  på	  ec	  medlemsförslag	  
•  Alla	  kan	  nominera	  en	  samNdsdokumentaNon	  
•  Styrgruppen	  är	  jury	  
•  Bedömningen	  sker	  uNfrån	  följande	  kriterier,	  där	  dokumentaNonen:	  	  

	  1.	  lyber	  fram	  och	  fördjupar	  insikten	  om	  företeelser	  i	  vår	  Nd	  och	  säcer	  det	  
	  i	  ec	  sammanhang	  
	  2.	  analyserar	  och	  reflekterar	  över	  nya	  inslag	  som	  innebär	  förändringar	  i	  
	  människors	  vardag	  
	  3.	  gärna	  innehåller	  originalitet/-‐nytänkande	  i	  metod	  och/eller	  i	  innehåll	  	  	  

•  Priset	  delas	  ut	  på	  RSM:s	  vårmöte	  19–21	  april	  2016	  
•  Pristagaren	  inbjuds	  ac	  föreläsa	  om	  dokumentaNonen	  vid	  höstmötet	  2016	  

	  
Nominera	  senast	  29	  februari	  2016!	  



Vill	  Du	  engagera	  dig	  	  
i	  styrgruppen	  för	  DOSS?	  	  

•  Anmäl	  dig	  Nll	  nuvarande	  styrgrupp!	  
•  Mångfald	  välkomnas:	  ålder,	  kön,	  etnicitet,	  nord–
syd–öst–väst–mic	  i	  Sverige,	  storlek	  på	  museum…	  

•  Styrgruppen	  förändras	  löpande	  
•  Innebär	  ec	  treårigt	  åtagande,	  kan	  stanna	  max	  två	  
perioder	  



Poolerna/arbetsgrupperna	  

	  Hemliv	  och	  friNd	  
•  ChrisNne	  Fredriksen,	  Bohusläns	  museum,	  ordförande	  
•  Studerar	  hemlivets	  och	  friNdens	  rum	  och	  arenor	  	  
	  och	  uoorskar	  relaNonen	  mellan	  	  
	  människa	  och	  föremål	  

•  Har	  pågående	  projekt	  kring	  	  
	  friNdsmiljöer	  

•  Kontakta	  ChrisNne	  för	  	  
	  info/medlemskap:	  chrisNne.fredriksen@vgregion.se	  

	  

Foto:	  Roger	  Nylund,	  Skellebeå	  museum	  



Poolerna/arbetsgrupperna	  
	  Naturbruk	  
•  Cecilia	  Bygdell,	  Upplandsmuseet,	  ordförande	  
•  Med	  utgångspunkt	  i	  	  
	  samNden	  undersöks	  	  
	  och	  dokumenteras	  bruket	  	  
	  av	  den	  svenska	  naturen	  	  
•  Startar	  just	  nu	  projekt	  om	  	  
	  	  	  	  den	  samNda	  landsbygden	  	  
•  Kontakta	  Cecilia	  för	  info/medlemskap:	  
Cecilia.Bygdell@upplandsmuseet.se	  

	  
	  
	  

Foto:	  Olle	  Norling,	  Upplandsmuseet	  



Poolerna/arbetsgrupperna	  

	  Dokumentärfotografi	  
•  Pecer	  Engman,	  Västerbocens	  museum,	  
ordförande	  

•  Samlar	  museers	  dokumentärfotografer	  för	  
dialog	  om	  gemensamma	  frågor	  och	  projekt	  

•  Kontakta	  Pecer	  för	  info/medlemskap:	  
pecer.engman@vbm.se	  

	  

	  
	  



Starta	  nya	  arbetsgrupper/pooler!	  
	  
•  Välj	  tema,	  gör	  upprop	  och	  sök	  samarbetsparter	  
•  Kan	  vara	  både	  kortvariga	  och	  långa	  samarbeten	  
•  Det	  vikNga	  är	  samarbetet	  kring	  samNdsdokumentaNon	  
•  Meddela	  styrgruppen	  nya	  arbetsgrupper	  
•  Skicka	  protokoll	  och	  info	  om	  ordförande	  och	  
sekreterare	  Nll	  ordförandemuseum	  för	  DOSS	  
(Västerbocens	  museum)	  

•  Arkivariegrupp	  på	  gång?!	  Lämna	  intresseanmälan	  Nll:	  
	  	  	  	  Petra	  Nygård:	  petra.nygard@stockholm.se	  
	  	  



Kommunicera	  med	  varandra!	  
•  Bli	  medlemmar	  i	  ”Samdok”	  på	  Mötesplats	  
museer:	  
hcp://sverigesmuseer.ning.com/group/samdok	  

•  Gå	  med	  i	  DOSS	  grupp	  på	  Facebook	  
•  Gör	  upprop	  	  
•  Skriv	  inlägg	  
•  Beräca	  om	  samNdsdokumentaNoner	  
•  Starta	  nya	  pooler/arbetsgrupper	  
•  Håll	  utkik	  eber	  mer	  info	  om	  höstmöten	  
•  Twicra:	  #samNdsdokumentaNon	  



Norsam	  
•  Nordiskt	  nätverk	  för	  samNdsdokumentaNon	  och	  
museologi	  

•  Uppmuntra	  samNdsdokumentaNon	  och	  samarbete	  
mellan	  kulturhistoriska	  museer	  i	  Norden	  

•  Exempel	  på	  nordiskt	  projekt:	  bröd	  

	  
•  Plan	  ac	  ha	  gemensamt	  höstmöte	  i	  framNden	  
•  Mer	  om	  Norsam:	  
	  www.maihaugen.no/no/samNd/Norden/	  

	  



ICOM	  COMCOL	  
•  Kommitté för samlingsfrågor & samtidsdokumentation 
•  Syfte att öka samarbete över gränserna, uppmuntra 

nytänkande samt uppmuntra och stödja 
yrkesverksamma inom insamlings- och samlingssektorn 

•  Newsletter 3–4 gånger per år, årlig konferens 
•  Åsa Stenström och Christine Fredriksen kontaktpersoner 

för nätverket från DOSS 
•  Mer om COMCOL/bli medlem: 

network.icom.museum/comcol/ 



Höstmöte	  2016	  
	  23–24	  november,	  Västerbocens	  museum,	  Umeå	  
Tema:	  ”Vem	  äger	  framNden?	  Vem	  äger	  historien?	  

SamNdsdokumentaNon	  	  
och	  det	  demokraNska	  samtalet.”	  

	  

Foto:	  Västerbocens	  museum	  



Kontakta	  styrgruppen!	  
	  

•  asa.stenstrom@vbm.se	  
•  birgica.wieng@helsingborg.se	  
•  chrisNne.fredriksen@vgregion.se	  
•  peter.durietz@tekniskamuseet.se	  
•  piamaria.hallberg@stockholm.se	  

	  


