
 

 

Kulturarvsakademin arrangerar  

 

Forum Kulturarv 2018  
 
Tid:  17 oktober 2018, 13:00-17:00 
Plats:  Norges Hus, Göteborg  

 
 
 

Foto: Norges hus 

 
 
 
 
Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier,  
CCHS/Göteborgs universitet, Västarvet/Västra Götalandsregionen, 
Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg,  
Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg,  
Museinätverk Väst genom Borås museer,  
Kulturförvaltningen i Göteborg och Stiftelsen Bohusläns museum. 

 
 



Program:  
 
Välkommen till en dag fylld med kulturarvsdebatt och möten kring olika kulturarvsaktiviteter! 
Tema för dagen är ”Obekväma kulturarv” 
 
Kulturarvsakademin har 2018 valt att ha tema Obekväma kulturarv. Det kan handla om historier och 
berättelser som har svårt att ta plats och bli synliga på kulturarvsarenan. Det kan också handla om 
företeelser vissa grupper vill se som ett kulturarv, men som inte ska föras vidare då kränkningar, våld 
och antidemokratiska processer inte är kulturarv vi kan ställa oss bakom. Allt är inte värt att bevara.  
 
13:00  Moderator för dagen: Karl Magnusson, Världskulturmuseet/Ordförande för 
Kulturarvsakademin hälsar välkommen! 
 
Presentationer:  
 
13:30 -14:15 Föreläsare Christer Mattsson: Förintelsens minnesplatser – mellan individuellt 
minne och gemensamma hågkomstresor 
 
Christer Mattsson är Föreståndare för Segerstedtinstitutet (GU) och  lektor i pedagogik 
vid Göteborgs universitet.  
 

Att besöka Förintelsens minnesplatser har kommit att bli, eller möjligen kan 
uppfattas som, en performativ handling. Detta i betydelsen att allt fler besöker 
dessa platser och gör det under vissa betingelser och med vissa uttrycksformer. 
Det finns ett växande intresse för att studera vad dessa hågkomstresor bidrar till 
i termer av förståelse för enskilda individers lidande, Europas mörka förflutna till 
idéer, hot och rörelser i vår egen tid. I sin presentation kommer Christer 
Mattsson diskutera vad som konstituerar den specifika platsen som benämns 
Förintelsens minnesplats och hur den inkorporeras i en samtida svensk 
utbildningstradition och därmed ett slags kulturarv.    
www.segerstedtinstitutet.gu.se 
 
 
15:00 -15:45 Föreläsare Sara Mohammad: Hedersrelaterat liv, våld och mord – Varför fortsätter 

hedersvåldet i Sverige? 

Sara Mohammad är grundare av och ordförande för Riksorganisationen GAPF (Glöm 

aldrig Pela och Fadime), Svensk Hjälte av tidningen Aftonbladet år 2007, Svenska FN-

förbundets MR -pris år 2016, Hedersdoktor vid Medicinska fakulteten i Linköpings 

Universitet år 2017,  H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band år 2017 

Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska vi bemöta 

de som utsätts för hedersrelaterade brott? Hur kan vi förebygga hedersrelaterat 

våld och förtryck? Varför fortsätter hedersvåldet i Sverige? Med större kunskap 

om hedersrelaterat brott kan man på ett bättre sätt identifiera, hantera och se 

till individens behov i dessa ärenden. 

Föreläsningen har en bred ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och 

mekanismen bakom hedersrelaterade brott. Den kan också utgöra en bra 

början på ett internt arbete i syfte att starta utvecklingsprojekt inom området. 

www.gapf.se 

 

http://www.segerstedtinstitutet.gu.se/
http://www.gapf.se/


15.45 – 16.00 Gemensam diskussion mellan Key note speakers lett av moderator Karl Magnusson 

17.00 Slut för dagen  

 

Utställare: 

1. Europeisk minnespolitik 
2. I vår tid- arkeologiska spår och minnen 
3. Hembygd - vad är det? 

4. Göteborgskulturer på stan 1621 -2021 (GPS 400) 

5. Samtidsarkeologi som metod i samhällsplanering 

6. ”Här bor jag” Ett projekt om hur  kulturarv, historia och arkeologi kan  bidra  till en positiv 

platsutveckling  

7. KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek 

8. Mat som immateriellt kulturarv  - om ISOF arbete inom ramen för Unescos konvention om 

det immateriella kulturarvet 

9. Mir lebn ejbig – Vi lever vidare 

10. Färg på Skolgården (?) 

11. Talar jorden till oss? 

12. Heritage in Progress & Interpretation i världsarv  

 

 

Bokbord  
 
Färska publikationer presenteras av:  

 Landsarkivet/Riksarkivet  

 Institutet för språk och folkminnen 

 CCHS (Center for critical heritage studies) 
 

 

 

 

Kontaktpersoner för kulturarvsakademin:  

Anita Synnestvedt, Göteborgs universitet, anita.synnestvedt@archaeology.gu.se 

Monica Gustavsson, Västarvet, monica.i.gustafsson@vgregion.se 

 

 

 

 

 

mailto:anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
mailto:monica.i.gustafsson@vgregion.se


Presentation av utställare:  
 

1. Europeisk minnespolitik 

Kulturarvet har blivit politiskt högaktuellt. I valrörelsen har det åberopats i samma takt som en 
nationell ”svensk identitet” frambesvärjts. Men kulturarvet är inget fast och givet. Det är i högsta 
grad levande och föremål för tolkningar, omtolkningar och strider. 

Nätverkstan är en oberoende kulturorganisation i Göteborg. Vi arbetar med utbildning, 
publicistisk verksamhet, praktiskt stöd åt kulturlivet och ägnar oss praktiskt och teoretiskt åt 
kulturpolitiska frågor.  

Nätverkstan har inlett ett samarbete med flera oberoende 
kulturorganisationer i Minsk, Belarus. Målet är att gemensamt 
undersöka kulturarvets roll i och för samtida samhälleliga 
konflikter. Med konkreta exempel från Belarus, Sverige och 
andra europeiska länder har vi för avsikt att lära av varandras 
erfarenheter och bidra till att forma en hållbar och modern 
europeisk minnespolitik. Vilken roll kan kulturinstitutionerna 
spela i ett sådant arbete? Civilsamhället? Kulturlivet? 
Universiteten? 
 
I detta arbete söker vi samarbetsparter i Sverige med intresse 
och engagemang i dessa frågor. 
 
Kontaktperson: Karin Dalborg karin.dalborg@natverkstan.net, 
www.natverkstan.net 

 

 

2. I vår tid – arkeologiska spår och minnen 
 

”I vår tid – arkeologiska spår och minnen” är ett utställningsprojekt på Västergötlands museum. 
Med arkeologens blick har vi sökt spåren efter människor från vår tid. Från Atombonden, 
sjukvårdsbiträdet och skoförsäljaren till entreprenören. Vi har besökt sanatoriets likrum, det 
övergivna köpcentret och urangruvan som skulle ge Sverige närproducerat kärnbränsle. 
Projektet handlar om att upptäcka och uppleva vår egen tid genom mötet med det materiella. 
Genom ting och platser har vi sett spåren efter förhoppningar, oro, framåtanda, sorg och 
konflikter.  

 
I vår tid – materiella spår och minnen Utställning på 
Västergötlands museum med start 16 juni. Utställningen 
visas året ut.  
http://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/i-var-tid/ 
 
Kontaktpersoner:  
Maria Persson maria.persson@archaeology.gu.se  
Anders Berglund anders.berglund@vgmuseum.se 
 

 

 

mailto:karin.dalborg@natverkstan.net
http://www.natverkstan.net/
http://vastergotlandsmuseum.se/utstallningar/i-var-tid/
mailto:maria.persson@archaeology.gu.se
mailto:anders.berglund@vgmuseum.se


3. Hembygd - vad är det? 

 

Den moderna och urbaniserade människan nöjer sig sällan med en hembygd eller 

hemstad/ort, utan har kanske starka relationer med flera olika platser. För många av första 

generationens äldre invandrare blir dock hembygden kvar i fosterlandet, medan följande 

generationer får sin nya hembygd. Hem är känslomässigt värdeladdat:  jag längtar hem - mitt 

hem är min borg - borta bra men hemma bäst - att vara hemifrån osv. Hembygden sitter i 

magtrakten och är inte logiskt orienterad. Den blir därmed nyckeln till både respekt och 

kärlek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Robert Berggren,  ordf.gbghembygd@gmail.com 

4. Göteborgskulturer på stan 1621 -2021 (GPS 400) 

Göteborgskulturer på stan 1621-2021 (GPS 400) är en humanistisk samverkansresurs för 
forskning och undervisning vid Göteborgs universitet som erbjuder digitala lösningar, 
kollaborativa modeller, kvantitativa metoder och platsspecifika sammanhang i och om 
Göteborg. Verksamheten initierades 2016 och utgår från Institutionen för kulturvetenskaper 
(KUV). I dagsläget samverkar drygt 30 forskare och IT-tekniker från GU och Chalmers med 
myndigheter, minnes- och kulturinstitutioner, föreningar, organisationer, företag och 
civilsamhälle. Syftet är att digitalt och på plats i stadsrummet presentera långsiktigt hållbara, 
fritt tillgängliga och generaliserbara forskningsresultat om Göteborgs kulturer, kulturarv, 
kulturbruk och kulturmiljöer under 400 år. Hittills har GPS400 erhållit övergripande 
samverkans-, kommunikations- och initieringsmedel från bland annat Riksbankens 
Jubileumsfond och Vinnova samt riktad finansiering för flera delprojekt och 
pilotstudierfrånlokala och regionala fonder.  

 

 

 

Kontaktperson: Mats Jönsson, Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs universitet Mats.jonsson@gu.se 

mailto:ordf.gbghembygd@gmail.com


5. Samtidsarkeologi som metod i samhällsplanering 

Obekväma berättelser, ”sanningar” eller strukturer 
finns sällan belagda i officiella dokument eller 
handlingar, och samråds- och dialogmöten lockar 
många gånger samma personer. Kan arkeologi, och 
särskilt samtidsarkeologi, bidra till att finna viktiga 
berättelser, strukturer och information som går under 
radarn i samrådsprocesser, dialogmöten etc i 
planeringsprojekt? Och kan arkeologin vara en metod 
av flera i samhällsplaneringen? 

  
Kontaktpersoner:  
Benjamin Grahn Danielson Benjamin.grahn@piceakulturarv.se 
Andreas Antelid, antelid@hotmail.com 

 

6. ”Här bor jag” Ett projekt om hur  kulturarv, historia och arkeologi kan  bidra  till en positiv 

platsutveckling  

Projektet ”Här bor jag – 4000 år på Siriusgatan” har varit ett forskningsprojekt som genomförts 

inom EU-projektet NEARCH som är kopplat till Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) på 

institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet. Det har också varit ett samarbete 

mellan Göteborgs stad/Gärdsmosseskolan/Park och Naturförvaltningen och Familjebostäder.  

Forskningsfrågan i projektet har varit hur vi kan skapa positiva mötesplatser i offentliga miljöer 

med hjälp av arkeologi, historia och kulturarv. Vi har därför designat och byggt en ny skyltning, 

ett uteklassrum och en mötesplats med berättelserna i centrum kring en 4000 år gammal grav.  

Berättelserna tar utgångspunkt från barn som kan ha bott i området under de ca 4000 år vi vet 

att människor har levt här. Det finns också en utblick i världen. Liknande gravar som den på 

Siriusgatan finns faktiskt över nästan hela jorden och några exempel ges på detta.  2006 

genomfördes en arkeologisk utgrävning 

kring hällkistan där vi inte letade efter 

stenåldersmaterial, men efter spår om vad 

som hänt på platsen de senaste 100 åren. 

Fynd från utgrävningen presenteras i en 

utställningsbox. I en annan utställningsbox 

finns kopior på gravgåvor som kan ha funnits 

i hällkistan, men som är borta sedan länge. 

Några kopior på forntida verktyg visas i en 

tredje box. Det kommer finnas pedagogiskt 

material på Park och Naturs hemsida. Mer 

faktainformation om platsens historia 

publiceras på Wikipedia.  

Kontaktpersoner:                                                                                                                                                                           

Anita Synnestvedt, Göteborgs universitet, anita.synnestvedt@archaeology.gu.se                                                       

Anette Wigeborn Bergström, Park och Naturförvaltningen Göteborg,                                                         

Anette.Wigeborn-Bergstrom@ponf.goteborg.se                                                                                                                                                  

Annika Berntsson, Familjebostäder Göteborg, Annika.Berntsson@familjebostader.se                                                 

mailto:Benjamin.grahn@piceakulturarv.se
mailto:antelid@hotmail.com
mailto:anita.synnestvedt@archaeology.gu.se
mailto:Anette.Wigeborn-Bergstrom@ponf.goteborg.se
mailto:Annika.Berntsson@familjebostader.se


7. KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek 

I KvinnSams arkiv finns handskrifter och annat källmaterial med tyngdpunkten på 1900-talets 

första hälft, från rösträttskampen och tiden därefter. Samlingen innehåller arkiv med brev, 

bilder, dagböcker, manuskript etc. samlade av och om enskilda kvinnor, t.ex. Elin Wägner-

samlingen, Emilia Fogelklou-samlingen, Jeanna Oterdahl- samlingen, Barbro Alving-samlingen 

samt Sonja Åkesson-samlingen. Förutom de enskilda arkiven innehåller samlingen även arkiv 

från svenska kvinnoföreningar. Här finns protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelser från 

bl a Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, 

Föreningen för uppmuntrande av öm och sedlig modersvård samt Göteborgs kvinnliga 

diskussionsklubb 

Kontaktperson:  Annalena Bergquist anna.lena.bergquist@ub.gu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mat som immateriellt kulturarv  - om ISOF arbete inom ramen för Unescos konvention om 

det immateriella kulturarvet 

Med Matkult.se vill Institutet för språk och folkminnen (ISOF)  synliggöra och tillgängliggöra 

kulturarv kopplade till mat, dryck och måltider. Grunden är det rika arkivmaterial som finns i 

institutets samlingar om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, 

maträtter, matframställning etc. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl 

matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för 

människors relationer till mat. På Matkult kan man bland annat läsa 

om vad maträtter och råvaror heter på olika dialekter och om folktro 

och traditioner i matkulturen. Med hjälp av tidslinjer kan man även 

följa den historiska bakgrunden och utvecklingen. Det finns även en 

kokbok med över 800 äldre recept från olika delar av landet. 

Projektet, som är kopplat till institutets arbete med Unescos konvention 

om tryggande av det immateriella kulturarvet, drivs med medel från 

Landsbygdsprogrammet och är en del av regeringsuppdraget Traditionell 

småskalig matkultur.  

Kontaktperson: Annika Sjöberg, annika.sjoberg@sprakochfolkminnen.se 

 

mailto:anna.lena.bergquist@ub.gu.se
mailto:annika.sjoberg@sprakochfolkminnen.se


9. Mir lebn ejbig – Vi lever vidare 

Projektet arbetar med att revitalisera Jiddisch – ett av våra svenska nationella minoritetsspråk 
och utgår från ett sånghäfte. Häftet innehåller tretton sånger, alla på jiddisch. De är 
nedtecknade av Leo Rosenblüth (1904-2000) överkantor i Stockholms Mosaiska församling 1931-
1976. En del av melodierna kan betraktas som ”traditionella” och har varit publicerade tidigare i 
olika versioner. Andra har tydligt uppgivna upphovsmän, som Mordechai Gebirtigs ”S'brent”, 
eller Jakob Weingartens ”Ich such ejn ejze”. Det är således inte sånger som har diktats i lägren, 
utan ingår i den allmänna motståndsrepertoar som växte fram redan på 30-talet.  

I introduktionen beskriver Rosenblüth sitt eget syfte med att bevara dessa sånger; sångerna 
sjöngs av en skara Överlevare från Förintelsen vilka anlände till Sverige efter kriget. Han vill 
föreviga dem som en betrakta som en förlängning och förstärkning av sångernas eget 
ursprungliga syfte: att bevara de överlevandes smärta över de värsta åren och att offentliggöra 
brottet. Tack vare Rosenbluth kan vi också̊ – alla som vill - fortsätta vittna för dem som inte 
längre är här genom att upplåta våra röster till dessa melodier. Vad gör vi med den handlingen? 
Vi bekräftar de ord som står på nothäftets utsida: jag lever för evigt. Vi lyssnar på̊ sångaren i 
lägret. Nå, vi vittnar inte i ordets ursprungliga betydelse: vi var inte där, vi såg inte, men vi kan 
ändå berätta.  

Den musikaliska aspekten tillför vittnesmålet ytterligare en dimension, som handlar om 
mottagaren. Musik kräver inte läskunnighet, och musiken har en fysisk kvalitet som det skrivna 
ordet saknar. Sången: vi behöver den. Det är svårt att värja sig mot den upplevelse som 
kombinerar våra sinnen; vår hörsel och vårt intellekt. Redan innan lägren, innan 
deportationerna, under pogromer och förföljelser i Europa skrevs sånger som berättade om 
judeförföljelserna. 

 Kontaktperson: Josef Frischer, PhD Psykologi, josef.frischer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josef.frischer@gmail.com


10. Färg på Skolgården (?) 
 

Hur man kan jobba med ungdomar på ett kreativt sätt och lyfta deras berättelser är något 
konstnären Saber Alipanah utforskar. Han har jobbet med ungdomar i Sverige sedan 1996 och är 
projektledare på Mosaikfabriken sedan 2014. Saber Alipanah är kurd och politisk flykting från 
Iran och konsten har alltid spelat en viktig roll i hans liv, såväl politiskt som personligt. Han är 
utbildad som konstnär i Iran och kom till Sverige 1992 från Iran och bor och verkar i Angered 
sedan 1996.   
 
Alipanah jobbar gärna med ungdomar i åldern 10 – 19. Genom mosaik som medel hjälper han 
ungdomarna att kunna uttrycka sina berättelser. Ungdomarnas verk kan ses på olika ställen runt 
om i Göteborg. Han jobbar gärna också med museer och dess föremål som inspiration till att 
göra mosaik i samtiden som kan dekorera skolgårdar, bänkar, väggar, dörrar etc. Ett skolprojekt 
tillsammans med ett museum tar 6-8 veckor och kan involvera flera grupper.  

 

Kontaktpersoner:  

Rezgar Saber Alipanah, rezgar_alipanah@hotmail.com 

Denise Langrigde Mellion, Akademin Valand, Göteborgs universitet, denise.mellion@akademinvaland.gu.se 
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mailto:denise.mellion@akademinvaland.gu.se


11. Talar jorden till oss? 

Jorden är livets ursprung, den fasta grund som vi bygger vårt liv på. Talar jorden till oss? På vilket 

språk i så fall? Hur uttrycker jorden sin smärta? Hur kommer jorden att se ut om 50 år? 

Maryam Javidmehr konstnär och yrkesverksam skulptör, där djur, natur och de förtryckta 

kvinnorna i världen tar ett stort utrymme i hennes skulpturverk.  

I sitt projekt kring jorden som hon gör tillsammans med barn, vuxna och skolgrupper får 

deltagarna vid första besöket skapa ett jordklot i grupp genom att utgå ifrån följande fråga: Hur 

vill ni att vår jord ska se ut i framtiden? 

Globalt tänkande hamnar i fokus och likaså samtal och frågeställningar kring miljön, samtidigt 

som alla som deltar får tillfälle att arbeta med och lära sig enkla tekniker i reliefskulptering samt 

känna på och erfara lerans egenskaper – jordens egna material -med fokus på kreativitet och 

eget skapande.  

Vid mån av tid eller där projektet indelas i flertalet tillfällen kan deltagarna indelas i grupper, där 

alla får skriva en poetisk mening som ska beskriva jordens sång. Utifrån de poetiska meningarna 

från deltagarna och inspirationen från workshopen kommer konstnären Maryam Javidmehr att 

komponera ett musikstycke som kommer att spelas och sjungas tillsammans under 

föreställningar/ konserter som kan vara i museet och/eller i skolan, lite beroende på resurserna 

och möjligheterna. 

Kontaktpersoner:  

Maryam Javidmehr, info@javidmehrart.com 

Denise Langrigde Mellion, Akademin Valand, Göteborgs universitet, denise.mellion@akademinvaland.gu.se 

mailto:info@javidmehrart.com
mailto:denise.mellion@akademinvaland.gu.se


12. Heritage in Progress & Interpretation i världsarv  

Heritage in progress är en konferens som handlar om ”Kulturarv som redskap för 
interkulturell dialog”. Genom att bjuda in representanter från världsarven hoppas vi öka 
möjligheterna för fortsatt utveckling. Konferensen syftar även till att generera kunskap 
och skapa dialog gällande kulturarvet som mötesplats och nätverk och hur detta aktivt 
kan bidra till arbetet med interkulturella möten. I centrum av programmet står lokalt 
engagemang och praktiska workshops med föreläsare i världsklass.     

Interpretation i världsarv i samverkan med Kulturarvsakademin* – som med kulturarvet i 
fokus är en resurs för samverkan och delaktighet för ett hållbart samhälle – bjuder vi in 
både akademi och praktik till seminarier och workshops för att hitta tankar, idéer och 
teoretiska förhållningssätt för att utveckla olika former för interpretation i Tanums 
världsarv. Vi hoppas på din medverkan i detta utvecklingsarbete och att träffarna kan 
inspirera till nya sätt att arbeta med kulturarv även utanför världsarvet.  

I vårt tredje seminarium under rubriken Interpretation i världsarv onsdagen den 5 
december vill vi närma oss hur; Hällristningarna i världsarvet skulle kunna visas, vilka 
medel och tekniker finns det för interpretation av ristningarna?!   

 

Kontaktpersoner: Johan Gustafsson, johan.d.gustafsson@vgregion.se                                                                                                   
Aleka Karayeorgopoulos, aleka.karayeorgopoulos@vgregion.se  
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