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Välkommen till Forum Kulturarv 2021! 
Årets tema: Kulturarv för framtiden 

Forum Kulturarv är en arena för diskussion och möten om aktuella frågor kring kulturarv. Fyra 
temablock kommer belysa olika aktuella kulturarvsfrågor i relation till framtidsperspektiv. Du får 
också möjlighet att träffa ca 30 – 40 utställare som visar upp sina verksamheter kring kulturarv, 
pågående kulturarvsprojekt och olika former för samverkansprojekt. Flera bokbord presenterar ny 
litteratur kring kulturarv. 

Presentationerna under dagen kommer att vara på svenska och engelska. 

 
Foto av: Johan Wingborg 

Vasaparken är universitetets hjärta mitt i centrala Göteborg. Här hålls årets Forum Kulturarv 8-9 

november 2021. Välkomna! 

Besöksadress: Universitetsplatsen 1, Vasaparken 

Hitta hit: bussar och spårvagnar stannar  just utanför, hållplats Vasaplatsen. Hitta alternativ via 

https://www.vasttrafik.se/ 

Anmälningslänk: https://www.trippus.net/Forum.Kulturarv 

Deadline för anmälan till årets Forum Kulturarv: 25 oktober. 

 

Program 8 november 2021 

13.00 Utställningarna öppnar (ca 30 olika utställare + bokbord)  

13.30-13.40 Välkommen – Karl Magnusson (stabschef Världskulturmuseerna, ordförande för 

Kulturarvsakademins samverkansgrupp) & Fredrika Lagergren (rektorsråd för särskilda 

samverkansfrågor, Göteborgs universitet) 

13.40- 14. 40: Kulturarv och Politik  

Moderator: Linda Lundberg (generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd)   

Vad har vi för nytta av konventioner? 

http://www.hitta.se/karta#var=Universitetsplatsen%201%2C%20g%C3%B6teborg&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6403558:1271454&type=map&zl=8&bounds=6402762:1269854,6404354:1273054
https://www.vasttrafik.se/
https://www.trippus.net/Forum.Kulturarv
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Det första inledande temablocket är en paneldebatt och har fokus på konventioner och lagstiftning 

kring kulturarvsområdet och vad det har för betydelse för kulturarv och samhälle. Frågor som bland 

annat kommer diskuteras är:  

 Har konventioner betydelse för kulturarvsarbetet?   

 Hur påverkar världsarvskonventioner kontra Eu konventioner arbetet?    

 Hur viktig är lagstiftning kring kulturarv - stjälper eller hjälper det? 

Deltagare i paneldebatten: Annika Nordström (Institutet för språk och folkminnen och ansvarig för 

Sveriges del i Unescos konvention om det Immateriella kulturarvet), Carsten Paludan Müller 

(Affiliated Researcher at Cambridge University, Heritage Research Centre),  Mats Burström 

(professor i arkeologi, Stockholms universitet).  

 

14.40-15.30 Kaffe/mingel i utställningarna 

15.30-16.30: Konfliktfyllda kulturarv  

Moderator: Daniel Wetterskog (vice ordförande svenska ICOM) 

Vad är konfliktfyllda kulturarv?  
NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) 
Torgrim Sneve Guttormsen (Head of department/Researcher) och Sveinung Krokann Berg 
(Researcher) inleder temablocket med att belysa hur och varför kulturarv blir konfliktfyllt och 
omdiskuterat. Med utgångspunkt från aktuella diskussioner kring beslutet om rivningen efter 
terrorattacken av ”Y- Blokka” (regeringskvarteret) i Oslo kommer ytterligare 4 forskare från NIKU att 
fördjupa sig i problematik kring 

 När blir kulturarv betydelsefullt och för vem? 

 I vilka sammanhang uppstår konflikter kring kulturarv? 

 Skapar vissa kulturarv lättare konflikt än andra? 

 Hur balanseras hänsyn till kulturarv mot andra samhällsinsatser och hur kan detta skapa 
konflikter? 

 
17.00-18.30 Göteborgs stad och VG regionen bjuder in till Festmingel på Börsen, Gustaf Adolfs torg 

 

Program 9 november 2021 

09.00 utställningarna öppnar  

09.30-10.30: Kulturarv och globala utmaningar  

Moderator: Anders Nilsson (Förvaltningen för kulturutveckling, VG regionen) 

Vad är hållbarhet? 

Presentationer av:  

David C Harvey is an associate professor in critical heritage studies at Aarhus University, Denmark, 

and an honorary professor of historical and cultural geography at the University of Exeter (United 

Kingdom). His work has focused on the geographies of heritage, and he has contributed to some key 

heritage debates, including processual understandings of heritage, extending the temporal depth of 

heritage, the outlining of heritage-landscape and heritage-climate change relations and the opening 

up of hidden memories through oral history. His recent works include The Future of Heritage as 

Climates Change: Loss, Adaptation and Creativity (edited with Jim Perry, 2015), and Creating 

Heritage: Unrecognised Pasts and Rejected Futures.  https://pure.au.dk/portal/en/persons/david-

charles-harvey(e0b1a3c6-02f8-4ea7-a2eb-ffbf1b5a3e8a).html 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpure.au.dk%2Fportal%2Fen%2Fpersons%2Fdavid-charles-harvey(e0b1a3c6-02f8-4ea7-a2eb-ffbf1b5a3e8a).html&data=04%7C01%7Csveinung.berg%40niku.no%7C74669309c4ce42752b3d08d904f1e4c6%7C9e9b326a6d3742909b216f5094ff6f8a%7C0%7C0%7C637546259252323917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wQKzMXqpBJ3CcmktQSfdc%2FEO4pLAfZD4mrktn5dmKz0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpure.au.dk%2Fportal%2Fen%2Fpersons%2Fdavid-charles-harvey(e0b1a3c6-02f8-4ea7-a2eb-ffbf1b5a3e8a).html&data=04%7C01%7Csveinung.berg%40niku.no%7C74669309c4ce42752b3d08d904f1e4c6%7C9e9b326a6d3742909b216f5094ff6f8a%7C0%7C0%7C637546259252323917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wQKzMXqpBJ3CcmktQSfdc%2FEO4pLAfZD4mrktn5dmKz0%3D&reserved=0
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Eugene Jo is the Programme Manager of the IUCN-ICCROM World Heritage Leadership Programme 

since 2017, based in Rome, Italy. WHL is a capacity building programme aiming to improve 

management practices by interlinking culture and nature and taking up people-centred approaches. 

The programme focuses on areas of effective management, building resilience and conducting 

impact assessments. She was the national focal point for World Heritage in Korea for nine years, and 

an independent researcher prior to her work at ICCROM. She holds a BA in Korean History, an MA in 

Cultural Heritage Studies, and is completing her PhD in World Heritage Studies.  

https://www.iccrom.org/section/world-heritage-leadership 

10.30-11.30 Kaffe/mingel i utställningarna 

11.30-12.30 Kulturarv för framtiden  

Moderator: Karl Magnusson (stabschef Världskulturmuseerna & ordförande för 

Kulturarvsakademins samverkansgrupp) 

Vi behöver jobba mer med framtiden! 

Cornelius Holtorf  (professor i arkeologi, Linnéuniversitetet), Tina Lindström (Enhetschef Pedagogik 

och utställningar Kalmar läns museum), Johan Swahn (Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,  

MKG).  

Hur kan kulturarvssektorn jobba mer med framtiden och varför är detta angeläget? Följande frågor 

kommer diskuteras: 

 Hur kan vi bidra till att nå de globala målen för 2030? 

 Hur kan kulturmiljöpedagogik hjälpa oss relatera till året 2068? 

 Hur planerar man så mycket som 100,000 år framåt? 

I passet ingår en filmvisning, interaktion med publiken, en kort föreläsning, och ett panelsamtal med 

forskare och representanter från olika sorter av praktisk verksamhet riktad till framtiden.  

 

12.30-12.40 Avslutning, Monica Gustafsson & Anita Synnestvedt (koordinatorer för 

Kulturarvsakademin) & Karl Magnusson (ordförande för kulturarvsakademin) 

12.40-14.00 Lunch och mingel bland utställningarna 

14.00 SLUT! 

 

För mer information 

Monica Gustafsson, koordinator för Kulturarvsakademin 

monica.i.gustafsson@vgregion.se 

 Anita Synnestvedt, koordinator för Kulturarvsakademin 

Anita.synnestvedt@archeology.gu.se 

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iccrom.org%2Fsection%2Fworld-heritage-leadership&data=04%7C01%7Csveinung.berg%40niku.no%7C74669309c4ce42752b3d08d904f1e4c6%7C9e9b326a6d3742909b216f5094ff6f8a%7C0%7C0%7C637546259252333862%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=umIGcraHA7XUKcS1w4k8CJgTPG7er%2FA%2Be%2BbrQQe7isg%3D&reserved=0
mailto:monica.i.gustafsson@vgregion.se
mailto:Anita.synnestvedt@archeology.gu.se

