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Förord

Det har varit ett händelserikt år för Stockholms läns museum med flera stora kulturmiljöprojekt, 
två större utställningar och en rad mindre utställningar samt en intressant program- och kurs-
verksamhet i museibyggnaden och i länet. Med konsulthjälp omarbetade vi vår grafiska profil, 
bland annat med ny logotype, vilken implementerades under året. Men vi vände också blickarna 
inåt och jobbade med vision, verksamhetsidé och tog fram en strategisk utvecklingsplan.

Under hösten påbörjades bygget av en ny efterlängtad slöjd- och föreläsningslokal i museibygg-
naden, vilket föregicks av ett omfattande ombyggnadsarbete. Den nya lokalen, som invigs i januari 
2015 gör det möjligt för Länshemslöjdskonsulenterna att bedriva kursverksamhet i museibyggnaden.

Verksamhetsmässigt har 2014 varit bra för stiftelsen. Besöken har ökat både på webben och i
museibyggnaden, trots att vi under den andra delen av året byggde om i våra publika lokaler. 

Utställningen Atombomb över Stockholm, som fick mycket uppmärksamhet när den öppnade i 
oktober 2013, stod kvar under våren. Vi genomförde en omfattande programverksamhet i anslut-
ning till utställningen, bland annat med ett flertal bokpresentationer och kunde ha release för vår 
egen bokproduktion När kriget kommer i mars 2014. I samband med utställningen fick vi möjlighet 
att visa civilförsvarsanläggningen Elefanten i Sollentuna, vilket har rönt ett stort publikt intresse. 
Sent i april invigde vi utställningen Samtidsbild, som bestod av länsinvånarnas egna bilder från 
regionen. Utställnigen hade föregåtts av en tävling - och lockade 123 fotografer att lämna in mer 
än 1300 bilder. Vi har även haft rekordmånga skolklasser inom vår pedagogiska verksamhet.

Museets uppdragsverksamhet omfattar årligen olika större och mindre arkeologiska och bebyg-
gelseantikvariska projekt, samt andra typer av uppdrag kopplade till den regionala kulturmiljö-
vården. Två större projekt som särskilt kan nämnas utgjordes dels av en arkeologisk undersök-
ning av gravar och bebyggelselämningar från tidig medeltid i Sigtuna stad, dels av arkeologiska 
förundersökningar av industrihistoriska lämningar vid Uddby kvarn i Tyresö kommun. Under året 
slutfördes också arbetet med att inventera och karaktärisera kyrkogårdar och kyrkotomter inom 
Stockholms stift. 

Den 28 november avgick Peter Bratt som museichef efter 13 år på posten och närmare 30 år på 
museet. Jag vill tacka honom för fantastiska insatser under alla dessa år. 

Jag vill också tacka hela personalen som har genomfört museets spännande verksamhet!

Annelie Kurttila
Tf Länsmuseichef 
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Sammanfattning
Såsom föregående år har verksamheten gått bra under året med ökade publiksiffror i musei-
byggnaden, på webben och i den uppsökande skolverksamheten.

Under sommaren påbörjades en större ombyggnad i museilokalerna med målet att skapa ett 
gemensamt slöjd- och föreläsningsrum i ett tidigare utställningsrum. Bygget av det nya rum-
met föregicks av en rokad, vilket inkluderade flytt av biblioteket till ett nybyggt rum på det övre 
våningsplanet och därefter flytt av en utställningslokal till det tidigare biblioteksrummet. Bygget 
avslutades vid årsskiftet och slöjdrummet/föreläsningssalen kommer att invigas i januari 2015.

Utställningen Atombomb över Stockholm som öppnade i oktober 2013 och som behandlade kalla 
krigets inverkan på människor i Stockholms län och civilförsvarets roll under perioden stod kvar till 
april 2014. Under utställningsperioden hade vi release för boken Om kriget kommer, som är resulta-
tet av ett treårigt forskningsprojekt som vi har bedrivit tillsammans med Stockholms stadsmuseum 
och Länsstyrelsen i Stockholms län. Sent i april invigde vi utställningen Samtidsbild, som bestod 
av länsinvånarnas egna bilder från regionen. Samtidsbild är också ett pågående arbete som syftar 
till att samla in digitalt födda bilder från länsinvånarna. Hösten inleddes med ett samarbete med 
Unstright museum kring utställningen Unstraight Art som visades under en knapp månad. Därefter 
visade vi tre mindre utställningar med det övergripande temat Platser: Platsen i mitt hjärta som 
visade Sickla skolas elevers målningar av betydelsefulla platser, Stockholmsregionen: Vision och 
verklighet som kartlade samtidens Stockholmsregion samt Mallrats Stockholm som visade unga 
människors åsikter om offentliga platser och framtida städer. Till utställningarna har vi regel-
bundet hållit lunch- och kvällsvisningar, samt ibland föreläsningar och seminarier. 

Museets pedagogik är uppsökande och tar sin utgångspunkt i elevernas närmiljö. Vi har flera 
program inom områdena arkeologi och konst och erbjuder även Skapande skola-projekt. Under 
året har vi utvecklat ett nytt pedagogiskt program kring bebyggelse, Husen runt knuten. 
Museets pedagoger har träffat 144 klasser under 2014.

Ett av museets mål är att öka intresset hos den breda allmänheten för den offentliga konsten. 
Under 2014 har kompletteringsinventeringar av konst gjorts i Botkyrka, Järfälla, Sigtuna och 
Vallentuna, vilket kommer att bli publikt 2015 genom Upptäck konsten, en del av vår webb som 
i text och bild presenterar offentlig konst i länets kommuner.

Under 2014 påbörjades, med stöd av bidragsmedel från länsstyrelsen, ett tvåårigt projekt som 
syftar till att utveckla historiska besöksmål i länet. Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan 
med kommunerna och fortlöper över 2015. Från och med 2016 kommer arbetet inom Upptäck 
länet att bedrivas som en del av museets ordinarie verksamhet.

Samarbetet med Täby och Vallentuna kring besöksmålet Runriket resulterade återigen i en 
lyckad Runrikets dag, med uppträdanden, vikingarodd och familjevisningar vid Arkils tingstad, 
Jarlabankes bro och Broby bro.

Projekt Tillgängligt landskap, finansierat med bidrag från länsstyrelsen, syftar till att underlätta 
tillgängligheten vid besöksmålen inom Upptäck länet för personer med funktionsnedsättning. 
Tillgängligt landskap fortsatte under 2014 med framtagande av information till skyltar och 
dramatiserade ljudfiler vid Bögs gård i Sollentuna och Sandhamn. Dessutom invigdes skyltar vid 
Åkers kanal i Österåker, Gunnes gård i Upplands Väsby och Sjöfartsmuseet i Älmsta.

Tillsammans med Solna stad har vi drivit projektet Upptäck Hagalund, finaniserat med bidrag 
från länsstyrelsen under året. Utifrån erfarenheterna från projektet Upptäck Botkyrka har vi 
tagit fram och lyft de boendes berättelser om sin närmiljö, i ljudfiler, på skyltar och i en tryckt 
guide. Dessutom producerade vi en etnologisk rapport och arrangerade ett kulturkollo för ung-
domar inom projektets ram. Invigningen av skyltarna kommer att ske i maj 2015.
 
Museets samarbete med Atlas Copco och Atrium Ljungberg fortsatte under året genom visningar 
för allmänheten av den kulturhistoriskt intressanta industrimiljön i Sickla och gruvan under området.

I samband med utställning Atombomb över Stockholm fick vi möjlighet att visa den tidigare 
topphemliga civilförsvarsanläggningen Elefanten i Sollentuna som ägs av Stockholms stad. Dessa 
visningar har vi haft möjlighet att fortsätta med även sedan utställningen har stängt.
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Atombomb över Stockholm fick fortsatt bra press i dagstidningar, lokalpress, radio och tv. 
Fotoutställningen Samtidsbild uppmärksammades också i dagpress, lokalpress och radio. Lokal-
pressen uppmärksammade även kortutställningarna Unstraight Art, Platsen i mitt hjärta, 
Stockholmsregionen: Vision och Verklighet samt Mallrats. Evenemang ute i länet som Runrikets
dag och Barnens kulturdag har uppmärksammats i lokalpressen och dragit mycket folk. Vi fort-
sätter att aktivt lägga upp evenemang och annan information på sociala medier och antalet 
följare ökar stadigt.

Under 2014 har museets grafiska profil omarbetats och implementerats, bl.a. med en ny logotype.

Länshemslöjdskonsulenterna har under året lagt grunden för ett nytt arbetssätt i dialog med 
övriga kulturlivet och genomfört ”Slowdating” i två kommuner tillsammans med övriga Läns-
kulturfunktioner. Projektet ”Barnen i Hallstavik” har avslutats. Utbildningsverksamheten har 
återupptagits och sju kurser genomfördes i museet och Dieselverkstaden. En hårdslöjdsfestival, 
”Skedfest” har genomförts tillsammans med Sörmlands länsmuseum. Tillsammans med Etno-
logiska institutionen vid Stockholms universitet har konsulenterna medverkat till ett antal upp-
satser om slöjd. Länshemslöjdskonsulenterna deltog även i år med aktiviteter under Stockholms 
Kulturfestival.

Museets uppdragsverksamhet omfattar årligen olika större och mindre arkeologiska och bebyg-
gelseantikvariska projekt, samt andra typer av uppdrag kopplade till den regionala kulturmiljö-
vården. Två större projekt som särskilt kan nämnas utgjordes dels av en arkeologisk undersök-
ning av gravar och bebyggelselämningar från tidig medeltid i Sigtuna stad, dels av arkeologiska 
förundersökningar av industrihistoriska lämningar vid Uddby kvarn i Tyresö kommun. Under 
året slutfördes också arbetet med att inventera och karaktärisera kyrkogårdar och kyrkotomter 
inom Stockholms stift.  Resultaten av detta fleråriga arbete kommer att presenteras i en större 
publikation under 2015/2016.

I samarbete med Stockholms läns hembygdsförbund har utvecklingen av databasverktyget 
”Kollektivt kulturarv” för insamling och registrering av hembygdsföreningarnas bildsamlingar 
fortsatt. Målsättningen är att detta ska innebära ökade möjligheter att långsiktigt bevara och 
tillgängliggöra ett ur kulturhistoriskt hänseende mycket värdefullt material, som annars riskerar 
att gå förlorat för framtida generationer.
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Inledning

Verksamberättelsens syfte och upplägg
Målsättningen är att verksamhetsberättelsen skall vara ett tillfälle för utvärdering av det gång-
na årets verksamhet och mäta resultaten i den mån det är möjligt.

Målgrupp för verksamhetsberättelsen är museets ledning, personal och styrelse och därutöver i 
första hand våra anslagsgivare och närmaste samarbetspartners såsom Stockholms läns lands-
ting, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 
i Stockholms län. Verksamhetsberättelsen finns också tillgänglig på museets webbplats för alla 
övriga intresserade.

Verksamhetsplan 2014
Vägledande för planeringen av arbetet var verksamhetsplanen som antogs av styrelsen 2014-02-04. 
Parallellt med vp-arbetet fördes emellertid en intern diskussion som uppmärksammade behovet 
av tydligare mål och nya arbetssätt som utnyttjar vårt helhetsperspektiv som länsmuseum med 
länshemslöjdskonsulenter. Diskussionen ledde till en översyn av verksamheten i dialog med perso-
nalen vilket resulterade i en ny vision och verksamhetsidé. Utvecklingsarbetet resulterade även i 
en ny treårig verksamhetsplan som antogs av styrelsen 2015-02-17.

Vision
Vi är det självklara kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, 
samtid och framtid.

Verksamhetsidé
Vi söker, utvecklar och förmedlar angelägen kunskap om det regionala kulturarvet, tillsammans  
med länsinvånare och andra aktörer. Vår kunskap bidrar till att kulturarvet tas tillvara och bru-
kas för en hållbar samhällsutveckling.

Övergripande mål
• Stockholms läns museum ska ha verksamhet i hela länet.
• Stockholms läns museum arbetar för att kunskapen om regionens 
 historia, kulturarv, slöjd och konst sprids och ökar.
• Stockholms läns museum arbetar för att kulturarvet blir en självklar del av samhällsutvecklingen.
•  Stockholms läns museum ska ha en konkurrenskraftig uppdragsverksamhet.

Strategier
•  Stockholms läns museum ska ha en tydlig och fokuserad verksamhet med uppföljningsbara   
 mål och aktiviteter.
•  Stockholms läns museum har fokus på kommunikation.
•  Samverkan och strategiska allianser är nyckeln till framgång
•  Stockholms läns museum utgår från målgruppernas behov

Målgrupper
Museets prioriterade målgrupper
• Invånare i Stockholms län med intresse för länets historia, kulturarv, konst och slöjd.
• Grundskoleelever i länet.
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Intressenter
• Kunskapsuppbyggnad:
 Prioriterade intressenter: forskare, hembygdsföreningar i länet och specialintresserade

• Kulturmiljövård:
 Prioriterade intressenter: fastighetsägare, kommunala tjänstemän och politiker,
 hembygdsföreningar i länet, regionala och statliga myndigheter, övriga uppdragsgivare
 inom kulturmiljövården.

• Slöjd:
 Prioriterade intressenter: slöjdare, slöjdlärare, slöjdkonsulenter, 
 internationella föreningar.

• Publik verksamhet:
 Prioriterade intressenter: lärare, konst-, och kultursekreterare.

Den del i museiverksamheten som riktas mot intressenter syftar i förlängningen till att komma 
museets huvudmålgrupper till godo. Resultaten sprids genom artiklar på webbplatsen, rapporter 
och seminarier och förvaltas i nära samverkan med museets publika verksamhet där den om-
formas till publikationer, projekt, programverksamhet, skolprogram och utställningar.
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Organisation
Länsmuseets organisation består sedan 1 februari 2013 av fyra enheter där museichefen även 
är chef för administrativa enheten. De övriga tre enheterna som har egna chefer är enheten för 
kulturmiljö och dokumentation, enheten för länshemslöjdskonsulenterna samt publika enheten. 
Enhetscheferna har eget budgetansvar för de delar av museets budget som fördelats ned på 
enhetsnivå. Även IT-samordnaren och kommunikationsansvarig har eget budgetansvar för sina 
respektive arbetsområden. Ansvaret för museets olika projekt ligger närmast hos en projekt-
ledare som kan vara enhetschef eller medarbetare under denne. Projektledaren ansvarar i första 
hand inför sin enhetschef.

Administrativa enheten (AE)
Enheten leds av museichefen som ansvarar för ledningen av hela museets verksamhet. Enheten 
är en servicefunktion för länsmuseets övriga enheter. I enhetens ansvarsområde ingår i första 
hand verksamhetsplanering, kommunikation, personalfrågor, löneadministration, registratur, 
bokföring, budget och övriga ekonomifrågor. Särskilda ansvarsområden är också kommunikation, 
formgivning, IT och museets arkiv. Ekonomihanteringen är utlagd på entreprenad och utförs av 
BDO Nordic.

Enheten för länshemslöjdskonsulenterna (LHK)
Enheten ansvarar för arbetet med att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd 
i länet genom att kommunicera hemslöjden genom olika kanaler såsom digitala och sociala medi-
er, publikationer, utställningar, kurser och rådgivande verksamhet. 

 
Ledningsgrupp

 
Museichef

 
Styrelse

 Ordförande-
beredning

Länshemslöjdskonsulenter 

• Konsulenter
• Kursadministration

LHK
 

Publika enheten
 

•  Utställningar
•  Pedagogik
•  Teknik/vaktmästeri
•  Butik
•  Säkerhet

PE 

Administrativa 
enheten

• Personal
•  IT
•  Kommunikation
•  Formgivning

ADM EKD

Enheten för dokumenta-
tion och kulturmiljö

• Arkeologi
•  Bebyggelse
•  Etnologi
•  Kulturhistoria
•  Bild och foto
•  Uppdragsverksamhet
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Enheten för kulturmiljö och dokumentation (EKD)
Enheten ansvarar för kulturmiljöfrågorna, kulturmiljöinformation (Upptäck länet) och uppdrags-
verksamheten inom kulturmiljöområdet. Enhetschefen är även samordnare av museets samlade 
uppdragsverksamhet. Enheten har också ett övergripande ansvar för museets kunskapsuppbyggnad, 
fotoverksamhet och bibliotek samt svarar särskilt för de kulturhistoriska undersökningarna. Foto-
verksamheten ansvarar för insamling av äldre och samtida fotografi samt samarbetar med samtliga 
enheter i allt vad som rör fotografiskt arbete och övergripande fotofrågor.

Publika enheten (PE)
Enheten ansvarar för museets samlade publika verksamhet såsom utställningar, konst- och
kulturmiljöpedagogik och programverksamhet. Enheten ansvarar även för konstverksamheten, 
museibutik/kafé, vaktmästeri samt museets drift och säkerhet.

Övergripande
Verksamhetsmässigt har 2014 varit bra för stiftelsen. Besöken har ökat både på hemsidan och i 
museibyggnaden, trots att vi under den andra delen av året byggde om i våra publika lokaler. Vi 
har även haft rekordmånga skolklasser inom vår pedagogiska verksamhet. 

Ny slöjd- och föreläsningssal
Under hösten påbörjades bygget av en ny efterlängtad slöjd- och föreläsningslokal i museibygg-
naden vilket föregicks av ett omfattande ombyggnadsarbete. Biblioteket, som tidigare låg på 
nedre botten flyttade en trappa upp till ett nybyggt rum och lämnade plats för en ny utställ-
ningssal. Där den tidigare hade legat kunde slöjd- och föreläsningssalen byggas. Trots att bygg-
nadsarbetet har varit omfattande, och ibland ljudligt, har museet hållit öppet för allmänheten 
med ordinarie öppettider under hela byggperioden. Salen, som kommer att invigas sista helgen i 
januari 2015, kommer att fungera som bas för Slöjd Stockholms kursverksamhet men kan också 
användas för museets övriga pedagogiska verksamhet och som föreläsningssal.

Samverkan mellan länskulturfunktionerna
Länskulturfunktionerna (Film Stockholm, Länsdanskonsulenten, Länshemslöjdskonsulenterna, Läns-
musiken, Regionbiblioteket och Stockholms läns museum) samverka i en rad frågor genom tre olika 
arbetsgrupper där Landstingets kulturförvaltning är sammankallande: samordningsgruppen, vilken 
består av verksamhetsledarna för respektive funktion, projektgruppen samt informatörsgruppen. 

I dessa grupper ska vi arbeta för gemensamma strategier och insatser för att öka den interna 
samverkan och förbättra marknadsföringen, kontakterna och dialogen med kommunerna. Syftet 
är att utveckla kulturverksamheterna så att de blir bättre anpassade till efterfrågan och därmed 
kommer till större nytta för målgrupperna samtidigt som spridningen i länet blir bättre. Under 
våren genomförde länskulturfunktionerna gemensamt två Slow-date-träffar i Järfälla respektive 
Nynäshamn. Syfte var att representanter för varje länskulturfunktion skulle få chans att träffa 
representanter för kultur, omsorg och utbildning samt representanter för föreningslivet i de två 
kommunerna för att initiera gemensamma projekt. Dagarna föll väl ut och flera projekt är på 
gång i Järfälla och fortsatt dialog förs med Nynäshamns kommun. Gemensamt har länskultur-
funktionerna även arrangerat Barnens dag med olika kulturaktiviter för barn. (Se vidare ”Läns-
hemslöjdskonsulenterna” och ”publik verksamhet”.) Under hösten deltog samtliga länskulturfunk-
tioner i ett forskningsprojekt kring kultur på recept i samarbete med Smärtrehab på Danderyds 
sjukhus. Deltagarna var patienter med långvarig smärta som fick testa olika kulturella aktiviteter 
som länskulturfunktionerna erbjöd. 

Samtliga länskulturfunktioner bidrar även med program i Landstingets katalog Kultur i vården.
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Kunskapsuppbyggnad
Kunskapsuppbyggnaden inom ämnesområdena arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, 
etnologi, konst, kulturhistoria, kulturmiljövård, samtidsdokumentation och slöjd utgör en del av 
museets kärnverksamhet. Arbetet finansieras med egna medel, med stöd av tillfälliga bidrag 
samt genom intäkter från uppdragsverksamheten. 

Arkeologi
Broby bro – en plats där världen passerar
Museets fleråriga arkeologiska forskningsprojekt, ”Broby bro – en plats där världen passerar”, fort-
satte under 2014. Projektet leds av museet och genomförs i samarbete med den arkeologiska institu-
tionen vid Stockholms universitet, där det utgör fältmomentet inom arkeologiutbildningen. Projektet 
ställer frågor om platsens historia runt 1000- och 1100-talen, då en tidig kristen begravningsplats 
anlades, brukades och upphörde att brukas. Fältarbetet genomfördes under maj och involverade, 
utöver personal från museet och universitetet, ett 80-tal studenter samt volontärer från Täby 
hembygdsförening. Ett uttalat syfte med undersökningarna är att de ska ha en publik dimension, med 
bland annat visningar för skolelever och allmänhet (se även ”Publik verksamhet” nedan).

Bebyggelse
Medeltida takkonstruktioner i länets kyrkor
I samarbete med Sörmlands museum, Örebro läns museum och Strängnäs stift arbetar museet 
med att inventera och kartlägga medeltida taklag i kyrkor inom Strängnäs stift. Projektet har 
som målsättning att identifiera kyrkor där medeltida träkonstruktioner finns bevarade för att 
utöver det gängse – att konsthistoriskt datera kyrkor – även få en träteknisk översikt och öka 
kunskapen om medeltida byggtekniker och hur dessa har utvecklats. Projektet är även metod-
utvecklande, då kyrkorna kan dateras utifrån olika huggtekniker och konstruktionslösningar, 
vilket är skonsammare än borrtagning för dendrokronologiska analyser. Under kommande år är 
förhoppningen att projektet också kommer att omfatta Stockholms och Uppsala stifts kyrkor, i 
syfte att erhålla en mer komplett regional överblick.

Etnologi/bebyggelse
Samtidsbild
Samtidsbild är museets projekt för insamling av digitalt födda bilder fotograferade av allmänhet-
en i länet. Syftet är att skapa ett bildarkiv som skildrar en mångfald av berättelser och perspek-
tiv. Fotograferna väljer själva vilka bilder de vill ladda upp och dessa lagras sedan i museets bild-
arkiv tillsammans med de övriga bildsamlingarna. Samtidsbild har varit i drift sedan 2011 och 
innehåller idag ca 3000 fotografier tagna av 207 personer. Under året inriktades verksamheten 
främst mot utställningen med samma namn men var också en del av Hagalundsprojektet (se 
även ”Publik verksamhet”). Två analyser av projektet gjordes under året, den ena i samband med 
artikeln Samtidsbild/Contemporary Images – A method of collecting vernacular photography in 
the digital age av Elisabeth Boogh för ICOM:s publikation Museum International Vol 64:3 samt 
kandidatuppsatsen Bilden av länet – En fotografisk representation av Elina Gustavsson vid Insti-
tutionen för etnologi, religion och genusvetenskap vid Stockholms universitet.

Offentlig konst
Museets mål är att öka intresset hos den breda allmänheten för den offentliga konsten, d v s
konst som finns i det offentliga rummet, på gator och torg, i parker och offentliga lokaler. I 
Stockholms län finns en stor samling offentlig konst – en skatt som är gratis att ta del av. Inne-
havet av konsten i länets kommuner förändras ständigt. En del verk försvinner men många 
kommer också till. Fram till och med 2013 publicerade vi information om konst i 24 kommuner 
men eftersom publiceringen av konstverk inte är heltäckande återstår arbete att genomföra. Det 
finns både ny och äldre konst att berätta om och dokumentera och därför kommer webbsidan 
att fyllas på under hand. Under 2014 kompletterade vi inventeringen med främst nyinköpta och 
nyplacerade verk i fyra kommuner, Sigtuna, Vallentuna, Botkyrka och Järfälla. Informationen 
om dessa kommer att publiceras på webbsidan Upptäck konsten under 2015. Arbetet med att 
komplettera med nya konstverk kommer att ske kontinuerligt.
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Kulturmiljövård
Museets offentligt finansierade kulturmiljöarbete har som långsiktigt mål att skapa goda livsmil-
jöer för invånarna i Stockholms län. Arbetet bedrivs utifrån ett mångfaldsperspektiv och utgör 
en del av museets ordinarie verksamhet. Som komplement till de egna resurserna söks också 
varje år tillfälliga projektmedel, främst från det statliga kulturmiljövårdsbidraget som fördelas 
av länsstyrelsen. Museet åtar sig även att utföra uppdrag inom kulturmiljövårdsområdet på kon-
sultbasis. Denna del av verksamheten redovisas under rubriken ”Uppdragsverksamhet” nedan. 

Forn- och landskapsvård
Museet har sedan 1980-talet arbetat med att stödja, uppmuntra och utveckla bruket av länets 
värdefulla kulturmiljöer och fornlämningar. Arbetet har varit riktat mot kommuner och andra 
markägare och har huvudsakligen inneburit rådgivning och upprättande av skötselplaner för 
sammanhängande miljöer eller enskilda objekt. Under senare år har museet också upprättat en 
databas med information om samtliga vårdobjekt med tillhörande skötselplaner, skyltar m.m. 
Detta arbete slutfördes under 2014 och är fortsättningsvis tänkt att fungera som ett verktyg 
för länsstyrelse, kommuner och länsmuseum att följa upp arbetet. 

Länets forn- och landskapsvård har under tidigare år till hälften finansierats med museets egna 
medel, till hälften genom länsstyrelsens kulturmiljöbidrag. Under 2014 meddelade länsstyrelsen 
att bidraget för dessa tjänster fortsättningsvis behöver upphandlas, varför museets arbete med 
forn- och landskapsvård under året, utöver det ovan nämnda arbetet med databasen, till stora 
delar uteblev. Istället fokuserade museet i ökad utsträckning på uppdraget att utveckla koncep-
tet ”Upptäck länet” och de historiska besöksmål som detta arbete omfattar.

Upptäck länet
Under 2014 har fördjupade samarbeten med länets kommuner eftersträvats i syfte att erbjuda 
länsinvånarna historiska besöksmål av god kvalitet och högt upplevelsevärde. Utvecklingsarbetet 
sker i form av ett tvåårigt projekt (2014-2015) och finansieras med museets egna medel samt med 
kulturmiljöbidrag från länsstyreslen. För att tydliggöra ansvars- och rollfördelning har avsiktsför-
klaringar upprättats med tillhörande treåriga utvecklingsplaner. Under 2014 har arbetet riktats 
mot Täby, Vallentuna, Salem, Sollentuna, Sigtuna, Upplands Bro, Norrtälje och Nykvarns kommuner. 
Utvecklingsplaner har upprättats, eller är under upprättande, för Rösaring (Upplands Bro), 
Kulturstigen Täby prästgård (Täby), Skårby (Salem), Söderby gravfält (Salem), Nordians hög 
(Sigtuna), Bög-Väsby-Knistahammar (Sollentuna), Markim – Orkesta (Vallentuna) samt
Kista hembygdsförening (Vallentuna). Under året har även justeringar av informationen som 
presenteras på länsmuseets hemsida gjorts, ett arbete som kommer att fortlöpa över 2015. 

Plats för alla
”Projektet ”Plats för alla” genomfördes med egna resurser samt med stöd av länsstyrelsens 
kulturmiljövårdsbidrag. Inom projektet utvecklades riktlinjer för museets arbete med skyltar och 
information kopplade till länets kulturhistoriska besöksmål, i syfte att skapa förutsättningar för 
fler länsinvånare att känna delaktighet och förståelse för länets kulturmiljöer. Resultaten finns 
redovisade i en rapport (Plats för alla 2014:74) och arbetet innebar att några av skyltarna vid 
besöksmål inom Upptäck länet under året kom att justeras. 

Byggnadsvårdsguiden – ”Byggwebben”
Länsmuseet har som ambition att ”Byggwebben” på museets hemsida ska upprätthålla sin position 
som ett av landets mest besökta forum för frågor som rör renoveringar och underhåll av kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse. För detta krävs en kontinuerlig kvalitetsmässig översyn och utbygg-
nad av innehållet. Under 2014 har utvecklingsarbetet av byggwebbens struktur och innehåll varit 
förhållandevis blygsamt, i avvaktan på en omstrukturering av innehållet på museets hemsida. 



14 15

Aktivitetsplan
Forskning och utveckling

Kommunikation och publik verksamhet

Uppdragsverksamhet

Organisation

Konsulentverksamhet

Service till länsstyrelse, kommuner, kyrka och allmänhet
Till museets ordinarie verksamhet hör service och rådgivning till länsstyrelsen, länets kommuner, Svenska 
kyrkan och allmänheten. Servicen är kostnadsfri i den utsträckning museets resurser tillåter. Den utgörs i 
huvudsak av att besvara frågor, ge råd per telefon och e-post samt att svara på remisser rörande detalj- 
eller översiktsplaner. För mer specifika ärenden, som till exempel begäran från kommuner om yttrande 
inför beslut om bygglov, tar museet som regel ut en avgift. Från länsstyrelsen remitteras tillståndsä-
renden enligt kulturmiljölagen (KML) till länsmuseet. Länsmuseet deltar också – tillsammans med 
länsstyrelsen och respektive stift – i de regionala samrådsgrupperna för det kyrkliga kulturarvet.

Stöd till hembygdsrörelsen
Stödet till hembygdsrörelsen, såväl länsförbundets konsulent som enskilda föreningar och medlemmar, omfat-
tar allt från direkta projektsamarbeten till rådgivning och besvarande av frågor från enskilda medlemmar. 

Strategier för digitalisering och lagring av hembygdsföreningarnas bildsamlingar har under året varit 
i fokus. En arbetsgrupp bestående av medlemmar från museet, hembygdsförbundet och ett antal 
föreningar har tillsatts i syfte att utreda behov och lämpliga strategier för framtiden. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2014.

Uppdragsverksamheten

Arkeologiska och bebyggelseantikvariska uppdrag
Externt finansierade uppdrag inom kulturmiljövården omfattar främst olika former av arkeologiska 
och bebyggelsesantikvariska utredningar, undersökningar, dokumentationer och kontroller. Resultaten 
av uppdragen presenteras som regel i en tryckt eller digital rapport. Samtliga museets rapporter från 
uppdragsverksamheten finns att läsa och ladda ned gratis via museets hemsida (se lista nedan). 

Antalet nyinkomna externa uppdrag uppgick 2014 till 34 stycken. Uppdragsvolymen var därmed 
något lägre än förväntat men verksamheten kunde trots detta vid årets slut redovisa ett svagt 
positivt resultat. Anledningen till det färre antalet uppdrag antas delvis kunna tillskrivas en ökad 
konkurrens, med flera aktiva aktörer än tidigare, samt ett generellt sett färre antal uppdrag inom 
kulturmiljövården i regionen. 

Bland större arkeologiska uppdrag kan nämnas en undersökning av en del av en kristen gravgård i 
Sigtuna stad, på platsen för den tidigare bensinstationen ”Götes mack”. Undersökningen genomfördes i 
samarbete med Arkeologikonsult AB efter ett gemensamt vunnet upphandlingsförfarande. Materialet 
är ännu under bearbetning och en färdig rapport kommer att presenteras under 2016.

Ett annat större arkeologiskt uppdrag rörde förundersökningar av industrihistoriska lämningar vid 
Uddby kvarn i Tyresö kommun, inför byggandet av en planerad vägbro och cykelbana. Syftet med un-
dersökningen var att ta reda på vad som finns kvar av den tidigare kvarnindustrin och erhålla närmare 
dateringar av lämningarna.  Tillsammans med ett ännu brukat elkraftverk och synliga stengrunder från 
tidigare verksamheter utgör lämningarna vid Uddby en unik källa till svensk och regional industrihisto-
ria. Undersökningarna kommer att fortsätta under våren 2015 och resultaten kommer att presenteras 
senare samma år.

De bebyggelseantikvariska ärendena utgjordes under året huvudsakligen av mindre projekt i form av 
antikvarisk medverkan, dokumentationer och yttranden inför bygglovsansökningar. Under året slut-
fördes också det omfattande arbetet med att inventera och karaktärisera kyrkogårdar och kyrkotom-
ter inom Stockholms stift. Resultaten av detta fleråriga arbete planeras att presenteras i en större 
publikation under 2015/2016.
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Länshemslöjdskonsulenterna 
- enhet och länskulturfunktion
2014 har varit ett annorlunda år ur verksamhetsperspektiv. Verksamhetsåret 2013 avslutades 
med en stor flytt av hela Slöjdhuset och fem kontorsplatser. Det innebar att vi började 2014 från 
början, den verkliga början. All utrustning var efter flytten magasinerad, antingen i lådor eller på 
pallar i ett stort förråd under jord, långt borta från våra arbetsplatser. Vi upplevde det som både 
frustrerande och befriande på samma gång. Att flytta en verksamhet som funnits på samma 
plats i nästan 20 år innebär på många sätt att man får börja om på nytt. Det är lätt att tänka 
och planera i förväg, innan flytten faktiskt skett men verkligheten efter en flytt är definitiv. Både 
för oss som följer med verksamheten såväl som de som vi vänder oss till eller samarbetar med. 
Vårt sätt att tackla situationen var att se det just så, som att vi började om på nytt. Den stora 
fördelen var att vi hade 20 års samlade erfarenheter med oss in i projektet. 

Under året har vi arbetat för att samordna LHKs kommunikationsbehov med länsmuseets dito. 
Vi har diskuterat behov, förutsättningar och möjligheter vilket har resulterat i att en kommunika-
tionsplattform har tagits fram för LHK. I samband med detta beslutades att Länshemslöjds-
konsulenternas publika varumärke är Slöjd Stockholm eller Slöjd STHLM som är enklare att 
kommunicera. Kortversionen Slöjd STHLM är tänkt för trycksaker, logga och till digitala kanaler. 
Länskulturfunktionen heter fortsatt Länshemslöjdskonsulenterna. Slöjd Stockholm har under året 
lagt grunden för ett nytt arbetssätt i dialog med övriga kulturlivet och genomfört ”Slowdating” i 
två kommuner tillsammans med övriga Länskulturfunktioner. Vi planerade och genomförde även 
en heldags workshop där vi gemensamt med övriga två länskulturfunktioner diskuterade hur vi 
skulle ta resultaten från våra dialogmöten vidare. Detta ligger helt i linje med vårt mål att vara 
ute i länet och verka tillsammans med kommunala aktörer på olika nivåer. Både tjänstemän inom 
de lokala förvaltningarna och civilsamhällets representanter från föreningslivet. Med erfarenhet-
erna från Slowdatingprojektet är vi stärkta i vår övertygelse om att detta är rätt väg att gå. 

Slöjd är en kulturyttring fullt jämförbar med musik, teater och konst. Vi är få konsulenter i lan-
dets till folkmängd största län och vi behöver därför arbeta mer strategiskt än operativt för att 
få största möjliga effekt. Vi letar därför efter nya arenor där slöjden egentligen borde vara men 
inte alltid är. Vi för samtal med flera Kulturskolor om aktiviteter på olika nivå och kommer att 
delta i en upphandling av elevplatser för att pröva om det kan vara en väg att gå. 

Översyn av mål och strategier
Slöjd Stockholm C/O (Återta länet)
Slöjd Stockholm C/O är vår stora satsning under de närmaste åren och syftar till att etablera fler 
arenor ute i länet. Utredningen av Stockholms läns landstings länskulturfunktioner 2012-2013 
visade att LHK behöver arbeta bredare och mer konsultativt ute i länet. Det resulterade i att LHK 
planerade en fördjupad dialog med kommunerna. Under året har Länshemslöjdskonsulenterna därför 
deltagit i den styr- och arbetsgrupp som har planerat och arbetat fram samt genomfört Slowdating 
för samtliga Länskulturfunktioner i Järfälla och Nynäshamns kulturliv.  Under året har även samtal 
förts med Haninge kommun i syfte att etablera ett långsiktigt samarbete. Ett av de spår som disku-
teras är om Slöjd Stockholm kan ansvara för ett antal platser vid Kulturskolan i Haninge kommun. 

Pröva nya metoder för att nå fler, med särskilt fokus på barn och unga.
Vi vill arbeta bredare med internationella och interkulturella frågor så att dessa syns tydligare 
i hela museets verksamhet. Slöjden kan verka ordknappt och lekfullt och därför överbrygga 
kulturgränser, det ska vi ta vara på. Under året har vi sett över våra arbetsmetoder för att finna 
fler vägar för barn att uttrycka sig i slöjd. 

Verksamhet
Flytt till Stockholms läns museum
Vid årsskiftet 2013/2014 flyttade länshemslöjdskonsulenterna till länsmuseets lokaler i kulturhu-
set Dieselverkstaden i Nacka. Flytten innebar att en mängd åtgärder behövde genomföras för att 
anpassa lokaler och arbetsytor så att de skulle passa för den typ av verksamhet som konsulenterna 
bedriver. Nedre kontorsrummet omdisponerades så att det skapades kontorsplats för fem personer. 
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Inordning och databasregistrering av LHKs bibliotek har inte genomförts då litteraturen främst be-
döms vara ett arbetsbibliotek för konsulentverksamheten. Plats har därför beretts i nedre storrummet. 

Mycket tidigt blev det klart att LHK inte kan bedriva utbildningsverksamhet i de utpekade 
lokalerna som var museets lunchrum och sammanträdesrum. Under året fattades därför beslutet 
att bygga om museet och skapa ett kurs- och programrum. Arbetet har varit mycket omfattan-
de och påverkat både Stockholms läns museums och Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet 
kraftigt. Ombyggnationen genomfördes i 2 etapper, under sommarhalvåret och senhösten. Kurs 
och programlokalen stod klar för inredning vid årsskiftet 2014/2015. 

Ett annat arbete som genomförts under året har varit att omdisponera övriga lokaler, skapa mellan-
förvaring för att minimera transporter och systematisera det 165 kvm stora lager som finns under 
jord ca 700 m från museet. Vi har strävat efter att planera ytorna så att de ska bli modulära och så 
funktionella som möjligt för att möjliggöra en så bred verksamhet som möjligt. Vaktmästeriet och 
förbindelsegången i museet har därför rensats för att skapa ett närförråd för utrustning mm. 

Löpande verksamhet
Kurs- och programverksamhet
Detta har varit ett omställningsår för LHKs utbildningsverksamhet och på många sätt får vi börja 
om från början och bygga upp verksamheten från grunden. Planeringen initierades därför i maj/juni 
2014 med avsikt att pröva lokala förutsättningar och börja etablera kunskap om att verksamheten 
nu bedrevs i Sickla. De första kurserna började den 17 oktober i hyrda lokaler i Dieselverkstaden. 
Totalt genomfördes 7 kurser och 2 workshops under hösten med totalt 103 deltagare. 

För att effektivisera kommunikationen kring kurser och utbildningar har fokus lagts på digitala kana-
ler. Marknadsföringen sker kvartalsvis för att möjliggöra ett mer varierat utbud för fler målgrupper.

• Skärsvarvning med Åke Landström 
• Sashikobroderi med Rieko Takahashi 
• Kom och var med - Bygg en Slöjdvägg!
• Askmakeri med bokbindaren Toby Gough
• WS: Julslöjd på Stockholms läns museum
• Japanskt bokbinderi med Toby Gough
• Broderade askar med Carina Olsson
• 50- och 60-talsbroderi med Carina Olsson
• Nålbindning med Eva Anderson

Service och rådgivning 
Information till allmänheten är en viktig del av vårt uppdrag och sker löpande. Det handlar om 
allt från enkla frågeställningar om var man finner kunskap till mer konkreta affärsutvecklings-
samtal inom KKN-området. 

Fortbildning för pedagoger
LHK bedriver löpande fortbildning som en del av den ordinarie verksamheten samt på begäran 
från skolor och andra institutioner som bedriver pedagogisk verksamhet. Detta anpassas till 
tidpunkter då pedagogerna har möjlighet till egen fortbildning. Under året har vi uppdaterat våra 
kontaktnät och planerat för hur arbetet ska bedrivas framöver. 

Utvecklingsprojekt
Näringsprojekt i samarbete med NFH 
Under 2013 inledde rikskonsulenten med inriktning mot näringsfrågor ett rikstäckande projekt 
där Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm ingått i arbetsgruppen. Projektet genomfördes som 
dialogseminarier och utbildningar inom olika områden. Arbetet resulterade bland annat i en serie 
webbverktyg som sammanställdes i Slöjdarens företagsguide och Slöjdbusiness som finns att 
ladda ner från www.nfh.se. Projektets avslutades med ett seminarium i juni 2014. 
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Polsk-svenskt samarbete 
Länshemslöjdskonsulenterna har sedan ett antal år ett etablerat samarbete med Cepelia i Polen. 
Cepelia är den Polska motsvarigheten till Svenska Hemslöjdsföreningarna Riksförbund. Under 
året arrangerades ett utbyte där 3 svenska slöjdare reste till Zopot i Polen för jubileumsfirande 
och deltagande i en stor slöjd och hantverksmarknad. I utbytet ingick även studiebesök och sam-
tal om fortsatta kontakter mellan deltagande aktörer. 

Slöjdklubben – etablering av nya klubbar
Slöjdklubben är en nationellt sammanhållen pedagogisk plattform för extramuralt lärande i syfte 
att låta barn komma i kontakt med skickliga slöjdare och pedagoger. Vår målsättning har varit att 
etablera fler Slöjdklubbar under året och vi har fört dialog med olika aktörer inom Stockholms län 
för att lösa finansiering och lokaler. Det finns uttalat intresse från flera aktörer men tyvärr har vår 
konsulent för Barn och Unga varit sjukskriven vilket har lett till att arbetet inte kunnat utföras som 
planerat. Vi avser därför att fortsätta detta arbete under 2015.

Barnen i Hallstavik 
Under hösten 2009 tog LHK initiativ till ett utforskande projekt på temat Barn och slöjd i Roslagen. 
Projektet avslutades under våren 2014 och i maj genomfördes den sista träffen med skolklasserna
och deras pedagoger. Under projektet har pedagogerna dokumenterat barnens utveckling löpande. 
Under hösten gjordes en extern utvärdering och rapportering av projektet av Erik Wikberg vid
Handelshögskolan. Rapporten formges och trycks under början av 2015. 

Samarbete med högskolor och högre utbildningar 
Under året har länshemslöjdskonsulenterna haft samarbete med flera högskolor såsom Beckmans 
designhögskola, HV skolas (f.d. Handarbetets vänners skola) treåriga textilutbildning samt Stockholms
Universitets institution för Etnologi. 

• HV skola: 6 utbildningsdagar i fördjupad materialkunskap för totalt ungefär 60 elever.
• Beckmans Designhögskola: 1 utbildningsdag i hårdslöjd för ungefär 25 elever. 
• Etnologiska institutionen vid Stockholms Universitet: Föreläsningar och handledning för   
 studenter i samband med B-uppsatser på temat Slöjd och Hållbarhet. 

Kultur i äldrevården 
Kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting vill utveckla aktiviteter inom flera kulturom-
råden för programverksamheten. Eftersom vi har sett en efterfrågan på ett utökat och breddat 
utbud inom slöjden så har vi under året inventerat och fört samtal med 12 aktörer/företagare. 
Samtidigt har Kultur i vården (KIV) arbetat med en översyn och utveckling av programkatalogen 
inför 2016. Vi hoppas att vårt arbete ska ge gott utslag i 2016 års katalog. 

Näringsutveckling
Med erfarenheter från Slöjdinkubator ville vi göra en satsning på de professionella slöjdarna i 
länet. En viktig del av arbetet är att bedriva coachande samtal inom företagsutveckling, stödja 
och uppmuntra till eget företagande. Under året har Länshemslöjdskonsulenterna medverkat till 
att tre nya företag har startats inom slöjd och småskaligt hantverk. 

Nätverk Hemslöjd Stockholm
Vi har genomfört en första inventering och påbörjat samarbete med både kända och tidigare för 
oss okända föreningar i länet. Flera föreningar kommer att delta i projektet Slöjd Stockholm C/O 
när vi gör nedslag i kommunerna framöver. Ett exempel på resultatet av dessa samarbeten var 
produktionen av ”Slöjdväggen” som arbetats fram ideellt under 2014 och monteras i Länsmuseet 
under 2015. Tanken att visa att Slöjden består av både professionella och ideella krafter som 
ofta arbetar tillsammans. 

Kreativa händer i Mälardalen
En förstudie som avser att lägga grunden för ett genomförandeprojekt i Stockholms, Sörmlands, 
Västmanlands, Uppsala och Örebro län. Förstudien består av två delar. Den ena delen är analys 
och utvärdering av den kartläggning som genomfördes under hösten 2014. Den andra delen är 
en dialogprocess då målgruppen bjuds in till dialog för att identifiera vilka insatser som behöver 
göras i genomförandeprojektet för att stärka företagutvecklingen inom de berörda verksam-
heterna i kontexten kulturella och kreativa näringar.
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Hantverka på Historiska
Vi ville undersöka möjligheterna till kursverksamhet kopplat till Historiska museets utställning 
Massakern vid muren. Med utgångspunkt i 1300-talet och det arkeologiska materialet från slag-
fältet valde vi att lyfta den kvinnliga aspekten, det som inte syns i utställningen. Under våren ge-
nomfördes tre workshopar tillsammans den ideella föreningen Battle of Wisby och Historiska mu-
seet. Materialet från massgravarna utanför Visby består till stor del av rustningsdelar i metall. 
Men den textila tråden är förutsättningen för både kläder och rustningar och vi ville med dessa 
workshopar lyfta fram en viktig del i den medeltida stridsutrustningen som sällan syns. 

Nya arenor för slöjden
Med länsmuseets lokaler som utgångspunkt ska vi arbeta för att hitta nya arenor för slöjd; pro-
jekt, program- och kursverksamhet med målsättningen att nå ut bättre med slöjden i hela länet. 
Vi har därför deltagit i planeringsarbetet inför en platsobunden Kulturskola i Haninge. Syftet är 
att pröva om slöjden kan vara en aktivitet inom Kulturskolans ram. Målsättningen var att delta i 
en upphandling av elevplatser under året men upphandlingsunderlag från kommunen är försenat. 
Beräknad att genomföras under första kvartalet av 2015. 

Lär av historien
Kan kulturarvet vara en inspirationskälla till eget skapande? Tillsammans med Länsmuseets 
arkeologer och bebyggelseantikvarier har vi diskuterat hur vi kan samverka, varför vi ska göra 
det och på vilket sätt. Ännu så länge har det framförallt resulterat i samtal om föremål och 
tolkningar men vi tror att vi med tiden kan finna korrekt avgränsade samarbeten. Samtidigt har 
länsmuseet arbetat med ett stort strategiskt arbete och en översyn och förändring av museets 
organisation vilket resulterat i en uppdelning av enheten för kulturmiljövård i en uppdragsdel och 
en konsulentdel vilket tagit tid och energi från verksamheterna.

Ordknappa möten
Tillsammans med Tallbohovs fritidsgård och Ljuset i höjden planerade vi aktiviteter för ungdomar 
på Söderhöjden i Järfälla. Detta har inte kunnat genomföras under 2014 då finansiering saknats i 
Järfälla. Aktiviteterna är planerade till 2015.

Inrättande av nytt gesällprov i träslöjd
Genom att avlägga ett gesällprov kan den som har en utbildning i ett hantverksyrke dokumentera 
sin kompetens. Ett godkänt gesäll- eller mästarprov belönas med ett gesäll- eller mästarbrev och 
bevisar utövarens yrkesskicklighet i yrket. Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholm har deltagit i 
en nationell samarbetsgrupp med representanter från konsulentkåren, Svenska Hemslöjdsfören-
ingarnas Riksförbund, Sätergläntans kursgård och Hantverksrådet i Leksand. Arbetet avslutades 
under 2014 och det är nu möjligt att avlägga gesällbrev.

Hårdslöjdsfestival
På Nynäs slott i Tystberga Sörmland arrangerades under sommaren utställningen Träsmak med 
täljda skedar. Utställningen ville inspirera till att tillverka och använda mer träföremål i matbered-
ningen. Trä är ett hållbart material som, om det används klokt, inte tär på jordens resurser. 
Det är dessutom är ett bra livsmedelshygieniskt alternativ. Ett 20 tal Stockholmare deltog i 
utställningen som avslutades med en tävling. I samband med utställningen arrangerades även 
en Skedfest(ival) med Workshops, demonstrationer och föreläsningar med slöjdare från när och 
fjärran. Skedfest arrangerades i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland, Länshemslöjds-
konsulenterna Stockholm, Hemslöjden Östergötland och Sörmlands Naturbruk.

Programverksamhet
Föreläsningar på museet
Under hösten genomfördes ett föredrag för att pröva vår nya arena: Hantverk som inspirerar - 
från USA:s ursprungsbefolkning och skandinaviska emigranter. Den amerikanske slöjdaren och 
trähantverkaren Jarrod Stone Dahl kom till Stockholm och berättade om sina influenser från 
Norra Wisconsin som har en mycket rik historia inom trähantverk. Här har infödda indianstam-
mar och skandinaviska invandrare under generationer levt och tillsammans format träkulturen.
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Stockholms kulturfestival
För 4:e året i rad deltog Länshemslöjdskonsulenterna på Stockholms Kulturfestivals område 
Maxat på Norrbro. Våra aktiviteter vände sig till barn i åldrarna 7-12. Vi samarbetade med Norr-
bottens läns museum använde oss av Slöjdklubbens handledare. 

Barnens dag
Även i år genomfördes Barnens dag på Musikaliska tillsammans med övriga Länskulturfunktioner. 
Vi arrangerade en kombinerad Slöjdklubb och Arkeologisk undersökning för barnen. Totalt deltog 
ungefär 60 barn varav hälften i Slöjdklubben. Med erfarenheter från detta genomförande har vi 
gemensamt beslutat att genomföra Barnens Kulturdag i Dieselverkstaden och Stockholms läns 
museum under 2015.

Nationella mässor
Länshemslöjdskonsulenterna har medverkat i de nationella mässorna Sy och Hantverksmässan 
samt Vävmässan som arrangeras gemensamt av landets textila hemslöjdskonsulenter.

Ngamiland Baskets
Arrangerade en specialvisning av utställningen om korgar från Botswana tillsammans med 
Ngamiland Women Basket Weavers, Slöjd STHLM och Just Africa.

Julmarknad Sickla köpkvarter
En julmarknad är ett tillfälle för att handla och träffas. Vi vill erbjuda ett alternativ till shopping 
och erbjöd Slöjdklubb för barn och prova på verksamhet för föräldrar. Vi hade även inbjudna 
slöjdare som demonstrerade slöjdtekniker för publik. 

Året i siffror:

• Antal startade företag: 3
• Antal deltagare i kurser: 63 st.
• Antar deltagare i workshops: 40
• Antal deltagare i föredrag: 25
• Antal gillar på Facebook: 1648 (med början i maj)
• Antal följare Instagram: 199 (med början i maj)
• Antal deltagare i festivaler: 669
• Antal deltagare i Barnens dag: 30
• Antal följare i Nätverket Hemslöjd: 330

Publik verksamhet
Museet arbetar brett med publik verksamhet, både i länet och i museibyggnaden i Dieselverk-
staden. Genom verksamheten i länet möter vi publiken på plats i deras närmiljö. Det gäller 
arkeologiska undersökningar, pedagogisk verksamhet och olika typer av programverksamhet. I 
museibyggnaden får publiken ta del av utställningar och olika programpunkter. Tack vare att vi 
kan verka både uppsökande i länet och på museet har vi möjlighet att nå ut brett till vår publik 
med en mångfacetterad verksamhet.

Publik verksamhet i museibyggnaden
Totalt besökte 25 006 personer museet under 2014. Drygt 2203 besökare kom till de program 
som anordnades på museet inklusive visningarna av Sickla ovan under jord med en guidad tur i 
Sickla gamla industriområde och Atlas Copcos prov- och visningsgruva.

Museibutik och café
Profilen för museets butik är böcker och andra produkter med koppling till länet och våra aktuella 
utställningar. Museets café har ett varierat sortiment av varor med ekologisk och/eller Rättvise-
märkning. Inför jul och påsk breddar vi sortimentet med produkter som har anknytning till dessa 
högtider. I februari är det traditionsenlig bokrea då vi rear ut delar av sortimentet. Omsättningen 
har ökat något sedan föregående år. Postorderförsäljningen är en viktig del av inkomsterna.
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Utställningar
Atombomb över Stockholm: En utställning om kalla krigets kulturarv 
11 oktober 2013 -6 april 2014
I oktober 2013 öppnade museet den första stora egenproducerade utställningen på flera år. 
Den bygger på ett material från ett flerårigt forskningsprojekt om kalla kriget som museet har 
drivit tillsammans med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen i Stockholms län. Utställ-
ningen handlar om kalla kriget och hur det kom att genomsyra hela samhället, från försvar till 
populärkultur, och hur det påverkade livet för människorna i Stockholms län. Fokus ligger på det 
civila försvaret och hur det organiserades för att kunna förbereda människor och rädda liv vid 
ett krigsutbrott. Utställningen fick mycket uppmärksamhet i medierna vilket bidrog till goda 
besökssiffror. Ovanligt många män, båda unga och äldre, har besökt utställningen, vilket troligen 
beror på ämnesvalet.

Samtidsbild
26 april -5 oktober 2014
Samtidsbild var en egenproducerad fotoutställning som visade fotografier tagna av allmänhet-
en i länet. Till grund för utställningen låg det fleråriga projektet Samtidsbild som syftat till att 
ta fram en metod för att samla digitala fotografier genom delaktighet, och fånga upp aktuella 
frågor som engagerar länsinvånarna. Människor fotograferar mer än någonsin. Fotografiet an-
vänds för att skildra nuet, för att dela i sociala media, hålla kontakt med andra och representera 
sig själv. Utställningen lyfte det nya sättet att fotografera och vad det betyder för kommande 
generationer.  Insamlingen till utställningen gjordes i form av en tävling där allmänheten ombads 
fotografera på tre teman; vardag, kommunikation och samhällstrend. Två vinnande bidrag 
utsågs. Det ena bidraget valdes av en expertjury och det andra röstades fram av allmänheten på 
webben. Totalt bidrog 123 fotografer med 1348 bilder och samtliga visades i utställningen.

Unstraight Art
17 september- 5 oktober
Utställningen var resultatet av ett ettårigt konstresidensprogram med utbyte mellan Albanien 
och Sverige och visade konstverk av den svenska konstnären Conny Karlsson Lundgren och de al-
banska konstkollektivet HAVE IT. Utställningen gav internationellt perspektiv på aktuella frågor 
om genus, utanförskap och sexualitet och visade på samtidskonstens möjligheter att lyfta svåra 
frågor utan att vare sig förenkla eller förklara. Utställningen var ett samarbete mellan Länsmu-
seet och Unstraight Museum med stöd av Svenska institutet. 

Platsen i mitt hjärta
26 oktober-2 november
Nacka bygger stad på västra Sicklaön. Med det som utgångspunkt har Sickla skolas elever skildrat
sina betydelsefulla platser i närområdet. Under höstlovet visades de 500 målningarna på museet.

Mallrats Stockholm 
6 november -11-januari
I projektet Mallrats undersökte museet tillsammans med konstnären Kristoffer Svenberg och en 
grupp ungdomar från Designgymnasiet i Sickla köpcentrat och dess roll i den samtida och framtida 
staden. Stockholm är en av de regioner i Europa som har flest shoppinggallerior i Europa. Genom 
oväntade aktioner och handlingar reflekterade ungdomarna kring vilka beteenden som är förvän-
tade i dessa miljöer.

Stockholmsregionen – vision och verklighet
6 november -11-januari
En installation som tecknade en bild av Stockholmsregionen idag genom att undersöka skillnader 
i klass, ägande, framtidsversioner, miljö, konsumtionsmönster och jämställdhet.

Just Nu-montern
Under året visades följande i montern: 
Finnbodaskatten: Skatten består av sex silverföremål från 1000-talet som hittades vid Finnboda 
i Nacka av dalkarlar redan 1735. Föremålen har lånats ut av Historiska museet. 
Ringarna i Kalvshälla: Amulettringarna hittades vid den arkeologiska utgrävningen i Barkarby 
1994-1998 och berättar om religionsskiftet på platsen under vikingatid.
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Programverksamhet i museibyggnaden
Museets programverksamhet spänner över samtliga av museets verksamhetsområden. Den pro-
gramverksamhet som museet anordnar i museibyggnaden bygger ofta på olika teman kopplade 
till de aktuella utställningarna.

Atombomb över Stockholm: En utställning om kalla krigets kulturarv
Under utställningsperioden arrangerade vi i samarbete med Dieselverkstadens bibliotek två 
uppskattade bokpresentationer. Det första föredraget hölls den 5 februari av Birgitta Almgren 
som berättade om sin forskning i tyska arkiv och om sin granskning av Säpos undersökningar av 
Stasis infiltration i Sverige. Till föredraget kom 80 personer. Den andra bokpresentationen ägde 
rum den 27 mars i samband med bokrelease av ”Om kriget kommer” som skrivits av Lennart 
Rosander på Länsmuseet och Per Olgarsson på Stadsmuseet. Boken och föredraget lyfter fram 
ny forskning och dokumentation om civilförsvaret under kalla kriget i Stockholmsregionen. Till 
bokreleasen kom 50 personer. I samband med föredragen hölls visningar av utställningen. 

Traditionsenligt har vi hållit lunchvisningar på torsdagar vilka har lockat en stor och för museet 
ny publik. Utställningen lockade även privata grupper att boka visningar och vi höll sammanlagt 
sex bokade visningar under perioden. Dessutom visade vi civilförsvarsanläggningen Elefanten 
under perioden (se nedan).

Samtidsbild
Utställningen invigdes av genusfotografen Tomas Gunnarson som också korade två vinnare i den 
tävling som utlysts i samband med insamlingen av bilder till utställningen. Till utställningen arrange-
rades föreläsningar och workshops som både vidgade och fördjupade utställningens tema. En 
fotokurs för föräldralediga arrangerades den 10-11 juni för att ge tips på hur man kan ta bra 
bilder med sin smartphone och sedan ladda upp bilderna i det digitala fotoarkivet Samtidsbild. 
Etnologen och trendanalytikern Ida Hult höll den 2 september ett föredrag om framtid, tillväxt 
och beteenden.  Den 26 september berättade Lisa Ehlin, doktorand inom modevetenskap, om 
vilken funktion det digitala fotografiet har i vår samtida internetkultur under rubriken ”Vad är 
det digitala?”. Museet anordnade också en workshop med museets fotograf Elisabeth Boogh för 
samtidsbildsfotografer den 11 september under rubriken ”Att fota för framtiden”. Lunchvisningar 
hölls vid 11 tillfällen och helgvisningar vid två tillfällen.  

Unstraight Art
Utställningen invigdes den 17 september av det Albanska konstnärskollektivet HAVE IT med en 
performance och ca 40 personer närvarade.

Platsen i mitt hjärta
Stadutvecklingsplaneraren Klara Palmgren Broryd som är ansvarig för projektet Nacka bygger 
stad invigde utställningen tillsammans med 500 barn den 24 oktober på FN-dagen. 

Mallrats Stockholm
I slutet av november genomförde eleverna från Designgymnasiet sina konstaktioner inne i Sickla
köpkvarter och den 11 december var det vernissage för utställningen, som tillsammans med 
eleverna hade kompletterats med de nyproducerade konstverken från Sickla. Under luciahelgens 
julmarknad genomfördes en öppen visning där Kristoffer Svenberg under rubriken ”Fly julruschen” 
presenterade tankarna bakom projektet.  

Arkeologiskt seminarium 2014 
Museets årliga arkeologiska seminarium hölls på museet den 4 april inför cirka 70 åhörare, under 
rubriken ”Städernas uppkomst – perspektiv från östra Mellansverige”. Seminariet är ett resultat 
av ett samarbete mellan länsmuseet, RAÄ UV Mitt, Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms uni-
versitet. Länsmuseet är stående värd för arrangemanget.  Medverkande 2014 var Jens Heimdahl, 
Mathias Bäck och Tomas Westberg , RAÄ UV Mitt, Anna Kjellström, Osteologiska forsknings-
laboratoriet, Elisabet Regner, Historiska museet, Johan Runer, Stockholms läns museum och 
Kenneth Svensson, Arkeologikonsult. Moderator för dagen var Stefan Larsson från RAÄ UV Syd. 
Föredragen kommer under 2015 även att publiceras i en tryckt rapport.
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Kommunträff 2014 
Länsmuseets övergripande målsättning med en årlig kommunträff är att lyfta upp till diskussion 
för kommunerna relevanta ämnen och frågeställningar. Det är även en chans för kommunernas 
samhällsbyggande förvaltningar att träffas och diskutera gemensamma problem tillsammans 
med museet. Träffen utgör en del av museets riktade stöd till kommunerna och deras hantering 
av kulturmiljöerna. Årets kommunträff, den 23 oktober, tog upp två svårhanterliga ämnesområd-
en; riksintressen för kulturmiljövården och så kallade Attefallsåtgärder. Riksintressena har varit 
en verklighet att hantera för kommunerna ända sedan 1980-talet. Dock har status och hanter-
ingen av dem alltid varit oklar. Nu har dock Riksantikvarieämbetet som ansvarar för deras av-
gränsningar sjösatt en översyn av riksintressefrågan. Attefallsfrågorna är däremot en helt ny 
problematik för kommunerna där det ännu inte har utarbetats någon praxis. Detta gör det 
problematiskt, särskilt när det gäller hanteringen av kulturmiljöerna i länet då bygglovsbefriade 
åtgärder kan ha stor påverkan på en kulturhistoriskt värdefull miljö eller byggnad. Av länets 26 
kommuner kom det representanter från 19 stycken. Totalt deltog ca 45 personer.

Öppet hus, Dieselverkstaden
Museet deltog i öppet husdagen i Dieselverkstaden den 23 september med visning av utställ-
ningen Samtidsbild. Besökarna fick också lyfta fram sina viktigaste valfrågor som skrevs in i en 
pratbubbla och fotograferades. Bilderna laddades upp på museets Instagram och Facebook. 

Programverksamhet i länet
Museet anordnar programaktiviteter på olika platser runt om i länet. 5022 personer besökte 
något av museets program som arrangerats utanför museibyggnaden.

Medeltidsmarknad i Österåker
Den 11 maj arrangerade Österåker kommun en medeltidsmarknad med fokus på historsk kunskap 
och arkeologi. Här bjöds besökarna på en tidsresa utmed Åkers kanal där slöjdare och hantverkare 
samlades.  Museet deltog med en familjevisning vid Ekbacken då gravhögarna från järnålder ut-
forskades tillsammans med museets kulturarvspedagog och med ett bokbord med försäljning av 
böcker och produkter från museibutiken. Under marknaden lanserades också museets ljudguider 
som berättar om fem historiska platser utmed Åkers kanal, som under medeltiden var en viktig 
del av vattenvägen mellan Saltsjön och Uppsala. Ljudguiderna är en del av museets projekt 
”Tillgängligt landskap åt alla” (se nedan). Ca 1200 personer besökte medeltidsmarknaden. 

Runrikets dag 
I samarbete med Täby och Vallentuna kommuner anordnar museet årligen Runrikets dag. 2014 
gick den av stapeln lördagen den 17 maj, mitt under pågående utgrävningar vid Broby bro i Täby. 
Stockholms läns museum hade bokbord med försäljning och information om museet vid Jarla-
bankes bro. Där hölls en vikingamarknad med guldsmide, hantverk och uppträdande av Abellis 
magiska teater. Vid Arkils tingstad fanns möjlighet att ro och segla en vikingabåt, se och höra 
musikgruppen Faunus. Publik arkeologi bedrevs vid Broby bro där vi hade en arkeolog och en 
pedagog med arkeologisk inriktning på plats som höll visningar för allmänheten. En shuttlebuss 
trafikerade sträckan mellan Arkils tingstad, Jarlabankes bro och Broby bro. Uppskattningsvis 
deltog ca 2000 personer i aktiviteterna under dagen.

Världens längsta bokbord
Under Kulturfestivalen som årligen äger rum i Stockholm i augusti deltog museet i Världens 
längsta bokbord den 17 augusti med försäljning av museibutikens böcker. Ca 700 besökare tog 
del av museets utbud under dagen.

Hagalundsdagen 
Museet deltog i festivalen Hagalundsdagen i Solna 31 augusti med ett etnologiskt projekt som 
gick ut på att ta tempen på det politiska engagmanget inför valet genom att fråga festdeltagar-
na om deras viktigaste valfrågor. De fick skriva in svaret i en pratbubbla och fotograferades. 
Bilderna laddades upp på museets Instagram och Facebook.

Kulturarvsdagen 
Temat för den av Riksantikvarieämbetet arrangerade Kulturarvsdagen var i år ”I krigets spår”. Museet
deltog med två visningar av Elefanten. Totalt deltog 50 personer i visningarna den 14 september.
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Sickla ovan under jord
Länsmuseets samarbete med Nacka kommun, Atlas Copco och Atrium Ljungberg kring den gui-
dade turen Sickla ovan och under jord har fortsatt 2014. Totalt såldes 708 biljetter till allmän-
heten under året. Museet har även arrangerat 22 bokade visningar av turen som 428 personer 
deltog i. Under sport- och höstlovet arrangerades barnvisningar i Sickla gruva vid 5 tillfällen som 
sammanlagt lockade 98 barn och vuxna.

Visningar av offentlig konst
Museets konstpedagog visar offentlig konst i länet för bokade grupper och allmänhet. I samar-
bete med Botkyrka kommun hölls ett föredrag om offentlig konst den 23 april samt två konst-
vandringar i Tumba och i Hallunda den 7 maj och den 14 maj.  Sammanlagt deltog ca 20 personer 
i arrangemanget i Botkyrka. En konstvandring med buss för personer som har svårt att gå längre 
sträckor arrangerades i Åkersberga i Österåker som 20 personer deltog i.  

Utgrävning vid Broby Bro
Under perioden 5-23 maj pågick museets utgrävning vid Broby bro. Under dessa veckor hölls 11 
allmänna visningar av utgrävningsplatsen som sammanlagt 250 personer deltog i och 17 klasser 
fick en skolvisning av museets kulturarvspedagog. Genom visningarna i Broby Bro fick eleverna 
en inblick i hur en arkeologisk utgrävning går till och hur historia skapas. Under utgrävningen 
bidrog Täby hembygdsförening med att lotsa besökare genom anläggningen och till de olika 
visningarna. När det gäller sociala media uppdaterades facebook-profilen Broby varje dag. Under 
perioden gjordes sammanlagt fem blogginlägg som berättade om hur utgrävningen växte fram 
och vilka fynd som gjordes. 

Elefanten
Under året arrangerade vi visningar av civilförsvarsanläggningen Elefanten som är belägen i ett
bergrum i Sollentuna. Anläggningen stod klar 1977 och var toppmodern vid invigningen. Den är
väl underhållen och i princip komplett med originalmöbler, armaturer och diverse teknisk appa-
ratur, viket skapar en autentisk 1970-talsmiljö.  Visningarna arrangerades först som en del i 
programverksamheten till utställningen Atombomb över Stockholm och var en omedelbar succé 
som sålde slut på ett par timmar. Även sedan utställningen avslutats har Länsmuseet fortsatt 
att visa Elefanten på regelbunden basis. Sammanlagt ordnade vi 10 visningar av anläggningen 
under 2014 som 250 personer deltog i. 

Publika projekt i länet
Runriket 2014
Besöksmålet Runriket inom Upptäck länet är ett samarbete mellan länsmuseet, Täby och Vallentuna 
kommuner. Museets huvuduppgift i Runriket är att svara för sakkunskap och samordning med Täby 
och Vallentuna kommun kring Runrikets dag. Den arkeologiska forskningsgrävningen vid Broby bro 
som nämnts ovan under rubriken Programverksamhet bedrivs inom ramen för Runriket.

Tillgängligt landskap åt alla år 4
Museet har under fyra år tagit fram ljudguider och skyltar som ger djup åt tio olika platser i länet. 
Projektet är riktat till alla men särskilt anpassat för personer med synnedsättning och personer som 
är rullstolsburna. Under sommaren 2014 invigdes två nya platser inom projektet: Gunnes gård och 
Sjöfartsmuseet i Älmsta. Invigningarna lockade både besökare och press. Under 2014 påbörjades 
också arbetet med de två sista kommunerna inom ramen för projektet, Värmdö och Sollentuna. 
Dessa kommer att invigas under 2015 vilket också blir avslutning. Tillgängligt landskap åt alla finns 
i följande kommuner: Haninge (Utö), Norrtälje (Edsbro masugn, Sjöfartsmuseet och Pythagoras), 
Vallentuna (Brottby), Upplands Väsby (Gunnes gård), Österåker (Åkers kanal), Värmdö (Sandhamn),
Sollentuna (Bögs gård), Botkyrka (Slagsta). Arbetet har utförts i samarbete med Sveriges hem-
bygdsförbund och berörda kommuner, markägare och hembygdsföreningar. Genom projektet blir 
platserna möjliga att komma till med färdtjänst. Femåriga skötselavtal skrivs med markägare 
och hembygdsföreningar. 

Vätö –Roslagens stenrike
Arbetet med att tillgängliggöra kulturmiljön på Vätö och göra historien om Vätö stenindustri 
mer känd bland de boende i Norrtälje fortsatte under 2014. Det har gjorts med olika former av 
förmedling: fem skyltar och en folder producerades och en båtresa med guidning genomfördes 
under sommaren. Skyltarna berättar om Vätö historia. Vid Folkets hus kan man läsa om bygg-
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naden som tjänat som möteslokal för stenhuggarnas fackliga arbete, vid Karlsängens brygga om 
stenindustrins historia, vid Norrvikens brygga om Norrvikens varv, egnahemsbebyggelsen och 
butikerna som funnits, vid Vätö kyrka om dess historia och vid Harg finns information om de fyra 
besöksplatserna. Projektet har skett i nära samarbete mellan Norrtälje kommun, Vätö hembygds-
förening, ABG Norrtälje, Vätö skola och Länsmuseet. 

Upptäck Hagalund
Tillsammans med Solna stad och boende i Hagalund genomförde vi under året ett delaktig-
hetsprojekt för att lyfta miljonprogramsstadsdelen Blåkulla som besöksmål i Hagalund, Solna. 
Projektet resulterade i fem skyltar, sex bild- och ljudfiler som laddades upp på guideappen On 
Spot Story, en rapport av etnologen Jon Hulander, ett kulturkollo för sommarlovslediga barn, ett 
konstverk utfört av ungdomar i en tunnel samt en guide till området med karta och citat från 
de boende. Skyltarna kommer att invigas 9 maj 2015. Projektet finansierades med stöd från 
länsstyrelsen och genomfördes i samarbete med Solna Stad. 

Museipedagogik
Länsmuseets har en bred pedagogik med fokus på uppsökande verksamhet. Våra program för 
skolan fokuserar på både kulturmiljö- och konstpedagogik och vänder sig främst till elever i 
grundskolan. Genom att specialisera oss på uppsökande pedagogisk verksamhet besöker vi skolor 
i länet och arbetar på plats i klassrummet och utomhus med länets kulturarv och offentliga 
konst. Under 2014 breddade vi utbudet genom att ta fram ett program om den byggda miljön 
kallat Husen runt knuten.  Under året har sammanlagt 144 klasser och 3334 elever deltagit i 
länsmuseets program och skapande skola-projekt i 12 kommuner: Danderyd, Haninge, Järfälla, 
Nacka, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Stockholm, Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Österåker. 
Under 2014 erbjöds följande program:

Konst i skolan
En Konst i skolan-dag utgår från ett tema som någon av våra konstmappar handlar om. Under 
året deltog 31 klasser och 700 elever i programmet från 4 kommuner: Stockholm, Sigtuna och 
Upplands Bro och Nacka.

Forntiden runt hörnet
Med Forntiden runt hörnet får barnen i åk F-6 upptäcka de fornlämningar som finns i skolans 
närhet. Under året deltog 23 klasser i programmat från Haninge, Stockholm, Täby, Sollentuna 
och Österåker.

Möt Estrid!
Med programmet får eleverna en visning av museets utställning i Täby bibliotek och lära sig 
om människorna som levde i Runriket för 1000 år sedan. Därefter följer workshop om skriftens 
betydelse där eleverna får testa att skriva meddelanden i runskrift. Under 2014 deltog 9 klasser 
från 5 olika skolor i Täby i programmet.

Upptäck runstenarnas tid
Upptäck runstenarnas tid är ett av museets skolprogram inom ramen för kulturarvspedagogik. 
Programmet genomförs i temaparken vid Jarlabankes Bro i Täby och riktar sig till åk F-6. Under 
2014 deltog 9 klasser i programmet.

Broby Bro - Utgrävning pågår
I samband med utgrävningarna i Broby bro fick 17 klasser möjligheten att få en visning av muse-
ets kulturarvspedagog. Under besöket fick eleverna se hur en utgrävningsplats ser ut och inblick i 
hur arkeologens arbete går till.

Atombomb över Stockholm – utställning på museet
Till våra utställningar på museet har vi erbjudit visningar anpassade för lämplig årskurs. Vi er-
bjöd det pedagogiska programmet till Atombomb över Stockholm till högstadieklasser eftersom 
det är under de årskurserna man läser om kalla kriget i skolan. Skolklasserna fick först en visning 
som sedan följdes av undersökande frågor om händelser och skeenden under kalla kriget och om 
dagens hot och rädslor. Tre klasser deltog från Nacka och Lidingö. 
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Skapande skola
Skapande skola är regeringens satsning på kultur i skolan och syftar till att fler elever ska få ta del 
av kulturutbudet och även ta del av det kulturella livet i enlighet med FN:s konvention om barnens 
rättigheter, artikel 31. Inom ramen för Skapande skola kan museets pedagoger anpassa program-
men och även göra nya program efter kommuners och skolors önskemål. Programmen växer ofta 
fram i dialog med museets pedagoger och målgrupp. Ofta bygger det på varianter av vår ordinarie 
pedagogik. Skapande skola är också en finansieringsform där skolan har möjlighet att bredda 
lärandet genom att anlita kulturaktörer. Därför kan skolor även använda skapande skola-medel för 
att boka program ur det ordinarie utbudet som redovisats ovan. De projekt vi benämner som just 
Skapande skola-projekt och som redovisas här under är program som tagits fram för en enskild 
kommun eller skola och som därför inte är angeläget för skolor i andra kommuner att boka. Däre-
mot kan andra skolor eller kommuner inspireras att göra liknade projekt i sin kommun och därför 
presenterar vi sedan 2014 utförda skapande skola-projekt på museets hemsisda med text, bild och 
upplägg. Det ska också tilläggas att ett skapande skola-projekt ofta utvecklar den ordinarie peda-
gogiken och bidrar till att hålla verksamheten uppdaterad med lärandet i skolan.

Platsen i mitt hjärta
Platsen i mitt hjärta utfördes på Sickla skola i Nacka med 21 klasser och byggde på programmet 
Konst i skolan. Konstdagen inleddes med att eleverna fick fundera på och samtala om vilka 
platser i närheten av hemmet och skolan som kändes viktiga för dem och varför. De fick sedan 
inspiration genom att pedagogen berättade om två konstnärer som målat sina viktiga platser, 
Olle Olsson Hagalund och Eva Kerek. Sedan målade barnen sina viktiga platser och under höst-
lovet ställde museet ut samtliga 488 målningar på museet. De klasser som deltog var åk F-6 och 
klasser från grundsärskolan.

Upptäck konsten i Österåker
I Österåker erbjöds klasserna att gå på en konstvandring i Åkersberga. Under vandringarna fick 
eleverna skissa några av stadens offentliga skulpturer. Två klasser med 17 elever med särskilda 
behov deltog i programmet.

Rickeby gravfält i Vallentuna
Genom visningar av Rickebygravfältet fick eleverna lära sig om en fornlämning i sin närmiljö och 
om hur arkeologer arbetar. Sammanlagt deltog 12 klasser från 4 olika skolor i kommunen. 

Forntid och slöjd i Norrtälje 
Under en dag fick eleverna undersöka forntiden och arbeta med sina händer i en skapande slöjd-
verkstad. En kulturarvspedagog och en kulturmiljöpedagog med slöjdkompetens arbetade till-
sammans med eleverna och projektet var ett samarbete mellan Slöjd Stockholm och museet. 
Under en förmiddag utbildades eleverna till forntidsexperter och fördjupade sedan sina kunska-
per med slöjd i tekniker som har sitt ursprung i forntiden. Sammanlag deltog 11 klasser från sju 
skolor i Norrtälje kommun. 

Vikingatid och medeltid
Projektet inkluderar ett besök i Järfälla kyrka som har flera välbevarade delar från medeltiden. 
Efter besöket fick klasserna träffa museets konstpedagog och kulturarvspedagog som visade 
föremål från vikingatiden och målningar av den medeltida målaren Albertus Pictor. Tillsammans 
med pedagoger mediapedagogiskt centrum i Järfälla skapade eleverna sedan animationer på 
temat vikingatid och medeltid. Sammanlagt deltog 6 klasser från Aspnässkolan i projektet.

Övrig pedagogisk verksamhet
Lärarkväll på Tekniska museet
Till lärarkvällen Skola + museum = sant som ägde rum den 29 januari och som vi deltog i tillsam-
mans med övriga Stockholms museer kom ca 500 lärare.

Barnens dag 
Landstingets länskulturfunktioner arrangerade gemensamt Barnens dag på Musikaliska vid 
Nybroviken i Stockholm den 27 september för att lyfta vårt gemensamma breda kulturutbud för 
Stockholms unga. Museets kulturarvspedagog höll i en lyckad skelettskola där barnen fick lära 
sig om vad benen kan berätta om forntiden. 
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Kultur i vården
”Se och upplev konsten”, då en konstpedagog besöker äldreboenden med en miniutställning med 
reproduktioner av konstverk, fortsatte under 2014. Pedagogen berättar om en konstnär och ställer 
frågor till deltagarna och för sedan samtal kring konstverken. Programmen ingår i landstingets 
utbudskatalog Kultur i vården. Två grupper på äldreboenden på Nacka sjukhus deltog i programmet 
under 2014. Under året har museet även deltagit i Kulturförvaltningens satsning på Kultur på recept 
som arrangerades av Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Smärtrehab på Danderyds 
sjukhus samt länskulturfunktionerna. Målgruppen var en grupp patienter med långvarig smärta som 
deltog i flera aktiviter arrangerade av länskulturfunktionerna. Tillsammans med museets konstpeda-
gog fick de gå en skulpturvandring i centrala Stockholm i lugnt tempo och med tid för reflektion och 
samtal om konsten. Vandringen avslutades med en fika i Kungsträdgården. 

Miniutställningar
Under året hyrdes miniutställningen Upptäck vikingatiden med Estrid ut under en månad till 
en skola i Nacka.

Jämförande statistik
Antal personer     2011    2012   2013  2014
Besök i museet   21 875                21 579                23 849             25 006
Skolverksamhet            2 575   2 750   2 800                3 334
Program i museet & länet     2 452   4 400   4 300                5 022

Kommunikation

Under året har en ny grafisk profil utarbetats i samverkan med kommunikationsbyrån Familjen Pangea.
Den grafiska profilen innehåller en ny logotype för museet, som har implementerats på de väsentli-
gaste platserna. Vissa grafiska moment håller på att utvecklas med profilen som utgångspunkt. 

Vi har fortsatt att arbeta med sociala medier med gott resultat. Det arbetet involverar flera av 
medarbetarna på arbetsplatsen. Inför utställningen Samtidsbild samarbetade vi med lokalpress-
en i länet för att nå länets innevånare och samla in bilder till utställningen. 

En förstudie inför en ny webbplattform har startats under året.  Webben är fortsatt välbesökt.

Målgrupper
Utifrån den breda målgruppen ”länets invånare” har prioriterade målgrupper definierats; Invåna-
re i Stockholms län med intresse för länets historia, kulturarv, konst och slöjd samt grundskole-
elever i länet.
 
Kärnvärden
Museet har omdefinierat de externa kärnvärdena. Dessa är viktiga att ha med  i verksamhets-
plan och kommunikationsplan:

*   Aktuellt
*   Ger perspektiv

Digitala och sociala medier
Museets närvaro i sociala medier har stadigt ökat under 2014. Museet är nu etablerat på 
Facebook och Instagram och har tre konton på Twitter. Länsmuseet har 3615 följare och Slöjd 
Stockholm har 1972 följare. Sammalagt har vi alltså upp emot 5587 personer som följer någon 
av verksamheterna på sociala medier. 

Museet skickar även nyhetsbrev via epost. Under 2014 skickades fyra nyhetsbrev med Stockholms 
läns museum som avsändare, senast till 1049 registrerade adresser. Tre nyhetsbrev skickades 
med Slöjd Stockholm som avsändare, senast till 1865 registrerade adresser. 
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Marknadsföring
Annonsering används både för att uppmärksamma aktuella utställningar och program, men 
också för att stärka varumärket och öka kännedomen om museet hos länets invånare.

Museet medverkar med radannons på ”Museiuppslaget” i DN, SvD och Metro varje fredag. Vid nya 
utställningar eller större programaktiviteter utökas synligheten med större displayannonser. Musei-
uppslaget är en kostnadseffektiv kanal för att nå ut brett till den kulturintresserade allmänheten 
i länet. För att nå specialintresserade av länets historia, kulturarv, slöjd och konst annonserar vi 
i branschtidningar och specialpress. Museet annonserar även i lokaltidningar för att nå ut brett i 
samband med museets projekt och aktiviteter runt om i länet.

I samband med Runrikets dag tog museet fram marknadsplan och genomförde PR och produce-
rade trycksakerna.

PR-aktiviteter
Museet skickar regelbundet pressmeddelanden kring nya utställningar och program.  Arbetet med
press innefattar även utskick till kalendarier. Museet har påbörjat en strategi för att utnyttja 
pressverktyget ytterligare vad gäller omvärldsbevakning och skapandet av fler nyheter i syfte 
att öka kännedomen och vara mer delaktig i samhällsdebatten.

Under 2014 visade museet sex utställningar. Atombomb över Stockholm fick fortsatt bra press i 
dagstidningar, lokalpress, radio och tv. Fotoutställningen Samtidsbild uppmärksammades också 
i dagpress, lokalpress och radio. Insamlingsmålet på över 1000 bilder till utställningen nåddes, 
mycket tack vare PR insatser i samarbete med lokalpressen. Kortutställningen Unstraight Art 
uppmärksammades i radio, lokalpressen uppmärksammade kortutställningarna Platsen i mitt 
hjärta, Stockholmsregionen samt Mallrats. Evenemang ute i länet som Runrikets dag och 
Barnens dag har också de uppmärksammats i lokalpressen och dragit mycket folk. 

Ny grafisk profil
Under 2014 har museets grafiska profil omarbetats och börjat implementeras. I arbetet med den 
nya visuella kommunikationen har vi tagit fasta på vår gemensamma vision: ”Vi är det självklara 
kunskapsnavet för länsinvånarnas kulturarv och skapar dialog kring historia, samtid och framtid.”  
Den nya profilen är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för.  Profilen 
innehåller logotyp, typografi, färgpalett och bildmanér. För att den ska fungera är det viktigt att 
logotypen och de bilder vi väljer samspelar. Vissa andra grafiska moment kommer att ingå för igen-
känningens skull.  Implementeringen av den nya logotypen skedde under året på bilar, externa och 
interna skyltar, webben, social medier och i trycksaker. Implementeringen av den grafiska profilen i 
tryckt form fortsätter så att en mer komplett manual kan tas fram.

Webbplatsen
Jämfört med år 2013 har antalet sessioner på hemsidan år 2014 ökat med 3,04% och antalet 
användare ökat med 1,82%. Andelen nya besökare på webben var under 2014 70,23% av det 
totala antalet besökare. 

De tio populäraste sidorna var:

1.  Startsidan 
2.  Faktabanken/bilder 
3.  Besök oss,
4.  Utställningar
5. Besök oss/ program
6.  Faktabanken/enkel sökning
7. Faktabanken/ 
8.  Faktabanken/byggnadsvård
9.  Hemslöjd
10. Utställningar/Atombomb över Stockholm
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IT och webbteknik

Databasen Collective Access
Utvecklingen av databasen Collective Access har fortsatt. Både Samtidsbild, Kollektivt kulturarv 
och vår databas har uppgraderats till nyaste versionen. Databasen har anpassats för att fungera 
för de hembygdsföreningar som ingår i samarbetet Kollektivt kulturarv och en första enkel 
extern sökfunktion har tagits fram. 

Under året har vi exporterat drygt 20 000 bilder till K-samsök som syns i www.kringla.nu. Vi 
finns nu också representerade i Europeana med omkring 20 000 bilder.  

Samlingar

Arkivet
Under året har vi börjat titta på verksamhetsbaserad informationsredovisning tillsammans med 
Landstingsarkivet. Viss service till besökare har också skett, främst är det byggnadsinventering-
ar och våra äldre ej digitaliserade rapporter som efterfrågas.

Digitalisering av bebyggelseinventeringar
Även detta år har arbetet gått på sparlåga då vi inte erhållit medel från länsstyrelsen till fortsatt 
skanning. Viss registrering och ompackning av negativ har skett.

Kulturarv Stockholm
Kulturarv Stockholm, www.kulturarvstockholm.se, är vår digitala fortsättning på arkivet. 
Webbplatsen kommer att vara navet i samarbetet med hembygdsföreningarna inom Kollektivt 
kulturarv och en rad tekniska funktioner har setts över. På webbplatsen har också en del mindre 
uppdateringar gjorts under året. 

Vi samarbetar också inom det nationella ”Portalnätverket” om gemensamma utvecklingsfrågor som rör 
regionala portaler. Vi har även utbyte med övriga museer som använder databasen Collective Access.

Fotografering och bildsamlingar
Fotoverksamheten vid länsmuseet har två huvudsyften, dels att den är en del av den dokumen-
terande och samtidsundersökande verksamheten, dels bistå organisationen med fotografering, 
filmning, bildredaktionellt arbete och digital bildhantering. Inom verksamhetsområdet svarar 
man också för arkivhållning av museets bildsamlingar och bildförsäljning. Här finns också läns-
museets kompetens inom det upphovsrättsliga området när det gäller fotografiskt bildmaterial.

Kollektivt kulturarv
Kollektivt kulturarv är ett samarbete mellan museet, Stockholms läns hembygdsförbund och 
hembygdsföreningar i länet som handlar om digitalisering, långtidslagring samt publicering av 
hembygdsföreningarnas bildsamlingar. Föreningarna digitaliserar och registrerar fotografier och 
information om dem i en databas som tillhandahålls av museet. Museet ansvarar för att foto-
grafierna långtidslagras på museets server.  Materialet publiceras sedan på den gemensamma 
webbportalen Kulturarv Stockholm.

Under 2014 har en arbetsgrupp bestående av medlemmar från Haninge Hembygdsgille, Upp-
lands-Väsby hembygdsförening, Brännkyrka hembygdsförening samt länsmuseet och länsförbundet 
tagit fram ett anpassat formulär i databasen för föreningarna och tre föreningar har börjat använ-
da det. Två avtal har tagits fram under året, där det ena reglerar samarbetet mellan länsmuseet 
och länsförbundet och det andra undertecknas av de deltagande föreningarna och länsmuseet. I 
november arrangerade vi ett välbesökt seminarium med upphovsrättsjuristen Catharina Ekdahl. 

Bildsamlingar
Under året mottogs en bildgåva i form av ett fotoalbum innehållande fotografier tagna 1906 till 
1920. Enligt uppgift visar fotografierna grosshandlare Ernst Gustaf Svanströms familj vid deras 
sommarnöje på Värmdö.
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Bildförsäljning
Museet säljer fotografier ur den egna bildsamlingen till externa kunder, både till privatpersoner och 
för kommersiell användning. Tjänsten marknadsförs inte utan erbjuds då denna särskilt efterfrågas.

Biblioteket
Museets bibliotek är ett referensbibliotek för museets personal med huvudsaklig inriktning mot 
ämnesområdena arkeologi, etnologi, konst och kulturmiljövård. Geografiskt fokus ligger på länet 
utanför huvudstaden. I samband med byggandet av ett slöjdrum flyttade museets bibliotek 
under året till en nybyggd lokal en våning ovanför det tidigare biblioteksrummet. Ombyggnads-
arbetet genomfördes under sommaren och innebar att biblioteksinredning och litteratur då fick 
magasineras på annan ort. I mitten av september var det nya biblioteket färdigt att tas i bruk 
och återflytten av inredning och böcker kunde ske. 

Inköp av böcker till biblioteket har trots flytten skett kontinuerligt under året. Under sommaren 
fick museet också ta emot en större bokgåva av den tidigare medarbetaren Jonathan Lindström, 
vilket innebar att den arkeologiska litteraturen kunde utökas med ett flertal nya titlar.

Arbetsplats- och kompetensutveckling

Med anledning av resultatet av den medarbetarenkät som genomfördes i slutet av 2013 fick 
museichefen i uppdrag av styrelsen att ta fram en plan för lämpliga åtgärder under 2014. 
Museet anlitade en organisationskonsult som tillsammans med ledning och personal diskuterade 
ledarskap, organisation, struktur och mötesformer. Diskussionerna ledde till en ny mötesstruktur, 
förslag till ny organisation samt en ny metod för ledarskap. Delar av förslaget till ny organisation 
implementeras vid årssiftet 2014/15 genom separering av anslags och uppdragsverksamheten. 
Vid sidan av arbetet med organisationskonsulten arbetade personal och ledning gemensamt fram 
en ny vision och verksamhetsidé (se ”Verksamhetsplan 2014”) samt en ny värdegrund som ligger 
till grund för hur vi arbetar och förhåller oss till varandra.

Utbildning
Under året har Länshemslöjdskonsulenterna genomgått utbildning inom ett antal områden. Två 
av konsulenterna har genomgått projektledarutbildningen ”ProjektStegen” som är framtagen 
speciellt för museibranschen. Nämnden För Hemslöjdsfrågor arrangerade 2 nationella fortbild-
ningsprogram i konferensform. Dessa hölls i Gävle och Stockholm. 
Cheferna för enheten för kulturmiljövård och dokumentation respektive enheten för länshem-
slöjdskonsulenterna har gått en utbildning i arbetsrätt och medarbetar-/lönesamtal för chefer 
samt en chefsutbildning genom arbetsgivarorganisationen KFS.

Hela museets personal deltog i en heldagskurs om att skriva publikt med journalisten Mikael Rosén 
den 3 december. 

Ergonomi
En översyn av arbetsergonomin för museets medarbetare och deras arbetsplatser på museet 
genomfördes kring årsskiftet 2013/2014 av företaget Vidamic ergonomics. Insatsen resulterade 
i praktiska åtgärder och inköp av olika redskap för bättre arbetsergonomi under våren 2014.
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Artiklar, trycksaker och föredrag

Rapportserien 2014
Boo kvarn
Antikvarisk medverkan vid restaurering av Boo kvarn. 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:42 
Rapport_Boo_kvarn_LU.pdf (1.3 MB) 

Brottby Skenkvarn
Antikvarisk medverkan vid rekonstruktion av maskineriet i Brottby skenkvarn, 
Össeby-Garns socken, Vallentuna kommun, Uppland 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:03 
BrottbySkenkvarn_rapport_LU.pdf (1.6 MB) 

Eds prästgård
Antikvarisk medverkan vid panelning av vagnslider och hemlighus vid Eds prästgård. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:14 
2014_14_Eds_prastgard.pdf (1.1 MB) 

Fresta Kyrka
Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:12 
Rapport_Fresta_Kyrka_LU.pdf (510.2 kB) 

Fresta kyrka
Antikvarisk medverkan vid konservering av medeltida altarskåp i Fresta kyrka. 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:39 
2014_39_fresta_kyrka.pdf (746.5 kB) 
Frötuna

Arkeologisk utredning inför VA-ledning Lönsvik, Sika, Mellingeholm, 
Frötun a socken , Norrtälje kommun Uppland. 
Författare: Tina  Mathiesen 
Rapport: 2014:26 
Rapport2014_26_Frotuna_low.pdf (2.5 MB) 

Görla och Ösbyholm
Arkeologisk utredning inför VA-ledning till Björnö Frötuna socken, 
Norrtälje kommun Uppland. 
Författare: Tina Mathiesen 
Rapport: 2014:31 
Gorla_rapport_2014_31_low_uLnBPgg.pdf (1.9 MB) 

Hammarbystugan
Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, 
Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:15 
Hammarbystugan_atgardsförslag_LU.pdf (1.1 MB) 

Lingsberg
Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning, RAÄ 272:2 och 481:1, 
Lingsberg 1:22 m.fl, Vallentuna socken, Vallentuna kommun, Uppland 
Författare: Tove Stjärna 
Rapport: 2014:11 
2014_11_Lingsberg.pdf (6.1 MB) 



31

Loskälvagården invändig restaurering
Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i Loskälvagården, 
taket i salen, fönstren och pardörrarna 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:13 
Loskalvagarden__LU.pdf (802.4 kB) 

Lotskyrkogården på Torö
Kulturhistorisk inventering av Lotskyrkogården på Torö. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:35 
Rapport_Lotskyrkogarden_LU_obCz1VK.pdf (1.5 MB)
 
Lunda kyrka
Antikvarisk medverkan vid utvändiga måleriarbeten på Lunda kyrka 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:16 
2014_16_Lunda_kyrka.pdf (831.5 kB) 

Nacka kyrka
Antikvarisk medverkan vid interiör omgestaltning i Nacka kyrka och församlingshem. 
Författare: Hedvig Bellberg 
Rapport: 2014:28 
Rapport_Nacka_Kyrka_LU.pdf (1.2 MB) 

Norrtälje hamn
Kulturhistorisk dokumentation av Norrtälje hamn, Tälje 3:1 med flera. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:23 
Rapport_Norrtalje_hamn_2014_23_LU.pdf (1.2 MB) 

Plats för alla
- om att medvetandegöra hur historia skrivs kring kulturmiljöer 
Författare: Tove Stjärna 
Rapport: 2014:74 
2014_plats_alla_med_bilaga.pdf (14.6 MB) ,  2014_plats_alla.pdf (285.6 kB) 

Seglora kyrka, Skansen
Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. 
Skansen, Stockholms stad, Uppland. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:41 
2014_41_Seglora_kyrka_.pdf (2.0 MB) 

Sika
Arkeologisk undersökning av stensättning RAÄ Frötuna 162, 
Norrtälje kommun Uppland. 
Författare: Tina  Mathiesen 
Rapport: 2014:19 
RapportSika2014_19.pdf (3.8 MB) 

Skånela socken
Arkeologisk förundersökning vid nedläggning av fiberkabel i Skånela socken, 
Sigtuna kommun, Uppland 
Författare: Tove Stjärna 
Rapport: 2014:21 
2014_21_skanela.pdf (2.9 MB) 

Smedsmora
Arkeologisk utredning inom fastigheterna Smedsmora 1:6 och 1:8-26, 
Rimbo socken, Norrtälje kommun, Uppland 
Författare: Tove Stjärna 
Rapport: 2014:27 
2014_27_Smedsmora.pdf (2.7 MB)
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Stenstrangar och murar på Henriksdalsberget
Arkeologisk förundersökning av vallanläggning vid Henriksdal, 
RAÄ 100:1-2, Nacka socken och kommun, Södermanland 
Författare: Anna  Östling 
Rapport: 2014:08 
DEN_RIKTIGA_LU.pdf (2.4 MB) 

Torö kyrkogård
Kulturhistorisk inventering av kyrkogården, Torö kyrka. Torö socken, 
Nynäshamns kommun, Södermanland. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:36 
Rapport_Toro_kyrkogard_LU.pdf (1.1 MB) 

Törnskogen
Särskild arkeologisk undersökning samt förundersökning av RAÄ 330:1 
i Sollentuna kommun, Uppland 
Författare: Tove Stjärna 
Rapport: 2014:07 
Komplett_Tornskogen_TRYCK.pdf (56.1 MB) 

Vigelsjo
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Estuna och Norrtälje socknar, 
Norrtälje kommun, Uppland. 
Författare: Tina Mathiesen 
Rapport: 2014:09 
RapportVigelsjo_4311_40434_2013low.pdf (2.5 MB) 

Wira bruk
Antikvarisk medverkan vid omläggning av tak på stora smedjan vid 
byggnadsminnet Wira bruk. Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. 
Författare: Karin Myhrberg 
Rapport: 2014:38 
2014_38_Vira_bruk.pdf (638.0 kB) 

Övriga trycksaker och artiklar
Hulander, Jon: En ö i Solna: Uppväxtberättelser från Hagalund. Stockholms läns museum. Hagalund.pdf (1,5MB)

Rosander, Lennart & Olgarsson, Per: Om kriget kommer. Stockholms läns museums skriftserie nr 3. 
Roos och Tegner. ISBN 9789186691790.

Runer, Johan: Om den äldsta kristna miljön på Sigtuna museers tomt, Situne dei, periodisk skrift. Sigtuna museum.

Runer, Johan: The Husabyar in the unification process of the Swedish kingdom. Huseby Workshop.

Föredrag och seminarier
Andersson, Lars & Runer, Johan:  Sigtuna och Broby omkring år tusen. Föredrag Täby hembygdsförening.

Boogh, Elisabeth:  Föredrag om Samtidsbild på LFF, Landsforeningen til bevaring af Foto  
   og Film.
   
   Föredrag om Samtidsbild på Carpe, Dag om daglig verksamhet. (Carpe  
   är en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveck 
   ling i Stockholms län).

   Upphovsrättseminarium, Kollektivt Kulturarv, Stockholms läns hem- 
   bygdsförbund.
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Rosander, Lennart:  Föredrag om civilförsvaret i länet, Dieselverkstadens bibliotek,Nacka.
    Paneldebatt om hembygdsrörelsen, Haninge kulturhus, Haninge.

Runer, Johan:   Huseby Workshop, Nationalmuseet, Köpenhamn, 19-29 mars 2014.

Walan, Rebecka:   Offentlig konst, Botkyrka konsthall, 23 april.

Walan, Rebecka:   Offentliga konstverk i Skopje, Inslag i SVT:s Aktuell 10 april.

Personalresurser under 2014

I tabellen nedan redovisas museets personella resurser i årsverken och fördelade enligt 
gällande organisation vid årsskiftet 2014/15 .

Verksamhetsområde/Funktion  Årsverken          Årsverken            Årsverken
              -basverksamhet           -uppdrag                -totalt

Ledning och administration   
  museichef      1   1
  personalhandläggare    1   1
  IT-samordnare/arkivansvarig   1   1
  kommunikatör     1   1

Enheten för kulturmiljö och dok.   
  enhetschef     1   1
  arkeolog     1        4  5
  byggnadsantikvarie    1        2  3
  etnolog      1        0  1
  fotograf     1               0  1
  grafisk formgivare    0,2        0,5  0,7

Enheten för länshemslöjdskonsulenterna   
  enhetschef/konsulent     1         1
  konsulent     3         3
  assistent     0,5         0,5

Publika enheten   
  enhetschef     1   1
  kulturmiljöantikvarie    0,5         0,5  1
  museipedagog     2   2
  vaktmästare/tekniker    1   1
  butiks-/säkerhetsansvarig    1   1

Totalt      19,2         7,0  26,2

De angivna personalresurserna avser både tillsvidare- och visstidsanställda. 
Utöver dessa tillkommer säsongsanställda i uppdragsverksamheten och 
timanställd personal i butiken, främst under helgerna.
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