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Gallringens etik

En konferens för att diskutera etiska frågor i samband med gallring i samlingar i
syfte att skapa riktlinjer för svenska museer.

Fredag 19 oktober 2012, kl 9.00 �– 16.15

Nordiska museet, Stockholm

Centralmuseernas samarbetsråd och Stiftelsen Nordiska museet i samverkan
med Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet bjuder in till en
konferens för att diskutera etiska frågor i samband med gallring i samlingar och
skapa ett första utkast av riktlinjer för svenska museer.

Vi kommer att ta del av erfarenheterna från Museums Associations Toolkit och
föremålsförmedling i Storbritannien, gallring vid museer i Nederländerna samt
tillämpningen av ICOMs etiska regler. Tillsammans kommer vi att diskutera
etiska frågeställningar vid gallring.

Ett urval av fallstudier kommer att presenteras. Om du vill presentera ett
konkret exempel (10 min) där en intressant etisk fråga har dykt upp, skicka en
kort beskrivning tillsammans med din anmälan till konferensen. Besked om ditt
exempel valts ut för presentation får du senast två veckor innan konferensen.

Program

Moderator: Lisa Nilsen

9.00 Registrering kaffe



9.30 Styresman Christina Mattsson, Nordiska museet hälsar välkommen

9.40 �– 11.30 Block 1

Fallstudier kring olika etiska frågeställningar på gallring

Vilka juridiska hänsyn måste tas i offentliga samlingar vid gallring?
Verksjurist Catharina Sojde, Riksantikvarieämbetet

ICOM�’s ethical guidelines concerning deaccessing
Museichef Stefan Boman, ordförande ICOM Sweden

11.30 �– 12.30 Lunch

12.30 �– 14.30 Block 2

Experiences from Great Britain: Museums Associations Toolkit and �”Find an
object�” .
Maurice Davies, Museums Associations UK

Experiences from the Netherlands: Disposal as a financial management tool for
museums. Recent developments in the Netherlands.
Drs. A.H.A.G. Arjen Kok, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap NL

Paneldebatt Dagens föredragshållare reflekterar 5 min över de andras inlägg
samt frågor från moderator och publiken.

14:30 �– 16.15 Block 3

Gruppdiskussion kring olika frågeställningar (kaffe i anslutning till
gruppdiskussionerna)

Återrapportering och diskussion

Avslutning

Anmälan

Namn och institution med postadress och faktureringsadress
Mobilnummer och e post adress

Önskemål om vegetarisk kost/(hänsyn till allergier)
Sista anmälningsdag för presentation av fallstudie 24 september
Sista anmälningsdag för deltagande i konferensen 8 oktober



Kostnad: 500 kr( inkl lunch)
Anmälan skickas till lena.palmqvist@nordiskamuseet.se

Bakgrundsmaterial

Förstärkt samarbete inom museisektorn, slutrapport, Ku 2010/552/KT,
centralmuseernas samarbetsråd.
http://www.nrm.se/download/18.42129f1312d951207af800020491/Samarbet
suppdrag_slutrapport_110301.pdf

Museums Association Toolkit
http://www.museumsassociation.org/download?id=15852

ICOM:s etiska regler
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/sweden.pdf

De nederländska riktlinjerna för gallring
http://www.cultureelerfgoed.nl/en/museums


