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Till länsmuseerna

Höstmöte för förtroendevalda och länsmuseichefer
Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd inbjuder förtroendevalda och länsmuseichefer till 2016
års höstmöte 26 – 27 oktober som i år har Blekinge museum i Karlskrona som värd.
Årets huvudtema är ”Kulturarv och integration”.
De svenska regionala museerna är en nationell samhällelig resurs. Vi finns över hela landet och har
breda kompetenser inom historia, kulturarv, konst, kulturminnesvård, pedagogik,
utställningsproduktion mm. Vi har också mötesplatser som fungerar som arenor för en samhällelig
eller existentiell debatt. Kulturarv är aldrig så viktiga som i tider av förändring eller hot. Vi ser det nu
över hela Europa när olika grupper strider om vilket som är det ”sanna” eller ”rätta” kulturarvet och
hur detta används att exkludera grupper.
Vi som verkar med kulturarvet som arbetsmaterial vet att kulturarv är i ständig förändring – vår
definition av det ”Svenska” är idag en annan än t.ex. på 1930-talet. Vi vet också att alla kulturarv
påverkar och påverkas av varandra och att i sammansmältningen växer något nytt fram. Alla de stora
förändringarna av det svenska samhället har kommit utifrån – jordbruket med invandragrupper
söderifrån. industrialismen från England och kontinenten med stöd av invandrade ingenjörer.
Idag ser vi hur människor söker sig från krig och annat elände till trygga länder framförallt i
Nordeuropa. Det svenska samhället ställs idag inför en stor utmaning att ta hand om och inkludera
dessa grupper i samhället. De regionala museerna med sina resurser och med sina kunskaper har
kraft och potential att ta en position i detta arbete. Vi kan vara en aktör som för dialog om
samhällsfrågor, vi kan initiera en historisk dimension i debatten, vi kan skapa en förståelse för dagens
samhälle och kultur, vi kan vara en mötesplats där olika grupper kan mötas - och mycket annat.

Program första dagen
Under första dagen, som är förlagd till Blekinge museums lokaler, kommer vi att få inspel i
migrations- och integrationsfrågor från universitetsvärlden, civilsamhället och andra
samhällssektorer och har bl a engagerat följande personer:
Lisa Söderlindh, initiativtagare och ansvarig för kommunikationssatsningen MIG Talks vid
Migrationsverket där hon arbetat sedan 2012. Idén om MIG Talks kom i samband med ett arbete hon
hade på UNESCO:s sekretariat 2014. Syftet är att främja kunskap om migrationen till Sverige. De
medverkande kan få nya uppslag och ingångar för att stödja utvecklingen av egna idéer eller
arbetssätt. Det gemensamma målet är att bidra till ett nyanserat offentligt samtal. Lisa Söderlindh
ska berätta om vad som kommit ut av satsningen och hur länsmuseerna kan ha nytta av den..
Erika Aronowich, nationell samordnare på Forum för levande historia med uppdrag att föra ut deras
verksamhet i landet, skapa samarbeten och verka för att andra ska verka för alla människors lika
värde. Har arbetat på en rad museer i landet och även medverkat i att bygga upp The House of
European History i, ett museum med uppdrag att skildra hela Europas historia (öppnas i november
2016 i Bryssel). Erika Aronowich ska berätta om Forum för levande historias uppdrag och om best
practices när det gäller att skapa projekt som får människor att reflektera kring sin egen roll i
samhället.
Magnus Dahlstedt, biträdande professor i etnicitet på Linköpings Universitet, Institutionen för
samhälls- och välfärdsstudier. Disputerade 2005 med avhandlingen ”Reserverad demokrati i ett
mångetniskt Sverige”. Magnus Dahlstedt kommer att ge exempel på aktuell forskning om migration
och integration som rör bl a medborgarskap, processer av inkluderande och exkluderande, politiskt
deltagande och nya styresformer i den mångetniska storstaden.
Göran Pettersson, generalsekreterare för ”Forum för idéburna organisationer med social inriktning”
som är en lobbyorganisation för den ideella sektorn motsvarande Svenskt Näringsliv på den privata.
Civilsamhället har en viktig roll i den svenska välfärden. Men hur kan idéburna organisationer bäst
verka för att, i samverkan med t ex länsmuseerna, underlätta integrationsarbetet? Om detta ska
Göran Pettersson prata.
Anna Maris, distriktschef och verksamhetsutvecklare på Studiefrämjandet, författare, f n
projektledare på Ideell Kulturallians (ett nätverk för kulturlivets ideella organisationer), sitter i
riksstyrelsen för Hela Sverige ska Leva och är förtroendevald i bl a Blekinge länsbildningsförbund.
Anna Maris kommer att berätta om ett projekt som syftar till att stärka civilsamhället i
kultursamverkansmodellen, bl a ur ett integrationsperspektiv.
Vi avslutar eftermiddagspasset med fyra miniseminarier där vi får information om och möjlighet att
diskutera kring olika exempel på hur man i länsmuseerna arbetar med integrationsfrågor. Alla
anmälda deltagare kommer innan Höstmötet få information om de olika seminarierna och därvid i
förväg kunna välja att delta i två av dessa.
Vi kommer också att hinna med en visning av Blekinge museum innan dagen avslutas med att
Landstinget Blekinge bjuder på festmiddag på Marinmuseet (se mer nedan). Även här kommer det
att finnas utrymme för visning av museet.

Program andra dagen
Andra dagens morgon förflyttar vi oss med buss till Blekinge museums föremålsmagasin i Rosenholm,
några kilometer från centrum av Karlskrona där statssekretaren på Kulturdepartementet Per Olsson
Fridh kommer att informera om Regeringens Kulturarvsproposition. Ohlsson Fridh har en bakgrund
som sekreterare i Miljöpartiet och har varit ordförande i Miljöpartiet Stockholms stad.
Som vanligt kommer det också att finnas utrymme för träffar med de politiska grupperna och
landsantikvariegruppen samt information om aktuella frågor från Samarbetsrådets styrelse, bl a
om styrelsens förslag till strategi för Länsmuseernas samarbetsråds externa kommunikation och
satsningen Kulturlyftet – kultur i hela landet. Vi kommer också att få en kort visning av
föremålsmagasinet.

Extra guidning
Utanför det ordinarie programmet inbjuder Blekinge museum till en guidetur den andra dagens
eftermiddag med en världsarvsguidning.
Världsarvsstaden Karlskrona anlades 1680 på öar utanför Blekings kust på uppdrag av Karl Xl. Vi ger
en överblick av stadsplanen och försvarsanläggningarna, besöker Tessins kyrkor på det stora
barocktorget och flyttar oss sedan både i tid och rum när vi stiger ner i underjorden för att höra vad
som hänt om ryssen verkligen hade kommit under det kalla kriget för att slå ut Sveriges största
flottbas.
Turen börjar kl 13.00 med återkomst till museet ca 15.00 med viss anpassning till tider för flyg och
tågavgångar. Buss kommer att lämna av vid flygplatsen resp tågstationen för de som så önskar.
Resväskor kan tas med på bussen.
Anmälan görs på samma anmälningsblankett som för den ordinarie konferensen. Guidningen kostar
inget extra.

Konferenstider
Höstmötet börjar onsdag 26 oktober kl 10.00 – kaffe, bulle och fruktbord kommer att finnas för de
som kommer tidigt – och avslutas torsdag 27 oktober med lunch som serveras kl 12.00. Den extra
guideturen börjar kl 13.00 och avslutas ca 15.00.

Festmiddag och buffé
Landstinget Blekinge bjuder på festmiddag onsdagskväll kl 19.00 på Marinmuseet dit vi tar oss med
buss från hotellet.
För de deltagare som anländer till Karlskrona redan på tisdag bjuder Blekinge museum på buffé kl
19.00 på museet.

Flyg till Karlskrona/Ronneby
De flygbolag som flyger på Ronneby är SAS från Arlanda och BRA (Sverigeflyg) från Bromma.

Konferensavgift
Konferensavgiften är 1 500 kr per deltagare. Tillkommer kostnader för logi.

Hotell
Ett antal hotellrum är förbokade till rabatterat pris på Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2,
beläget ett par hundra meter från museet. Pris per enkelrum/natt är 1 195 kr. Uppge koden
BLE251016 så gäller det rabatterade priset. Hotellet håller de förhandsbokade rummen till 21 dagar
innan planerad ankomst.
Det kommer att finnas bussar som transporterar oss mellan hotellet och Marinmuseet resp
föremålsmagasinet Rosenholm.
Obs! Var och en bokar själv sitt hotellrum direkt hos hotellet, tel 0455-372000, e-mail
Karlskrona/scandichotels.com.

Anmälan
Anmälan till Höstmötet ska göras på bifogad anmälningsblankett senast fredag 16 september varvid
även konferensavgiften ska betalas på Samarbetsrådets bankgiro 5363-2717 (Obs! Nytt girokonto).
Anmälan skickas till
Länsmuseernas samarbetsråd
Nisse Hemmingsson
Rödövägen 12
835 41 Dvärsätt
Tel 0640/18 498 el 070/377 1539
e-mail nisse.hemmingsson@telia.com

Frågor
Eventuella frågor om Höstmötet kan i första hand ställas till Nisse Hemmingsson. För praktiska frågor
som rör vistelsen i Karlskrona kan ni också kontakta Ann-Sofie Hjetrtsson på museet,
tel 0455/30 49 62, ann-sofie.hjertsson@blekingemuseum.se eller Marcus Sandekjer,
tel. 0455/30 49 61, marcus.sandekjer@blekingemuseum.se.
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