
Kulturarvsaktörer berättar, ger, skapar och 
omskapar vår verklighet med hjälp av kultur 
och förfluten tid. Splittrande ideologier som 
homofobi, islamofobi, antisemitism, antizi-
ganism och rasism byggs samtidigt upp av 
föreställningar om ett historiskt och samtida 
homogent folk med en tydlig definierad 
kultur.

 Normkritiska perspektiv behövs för att 
bearbeta föreställningar om homogenitet 
och för att skapa gemenskap i olikhet. Hur 
ser möjligheterna ut för olikheternas gemen-
skap i museerna och kulturmiljövården? Och 
hur skapar vi gemenskap genom att ge plats 
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för olikheter. Vilka samarbeten bör sökas, 
vilka metoder användas och varför?

 Örebro läns museum, Stockholm stads-
museum, Riksantikvarieämbetet, Tekniska 
museet, Riksförbundet Sveriges museer och 
Länsstyrelserna bjuder in till konferensen 
”Att störa homogenitet” en heldag med sam-
tal om hur kulturarvssektorn och kulturmil-
jövården tydligare kan bidra till en bredare 
gemenskap i ett hållbart Sverige. Målgrupp 
är kulturarvssektorn. Plats är Tekniska  
museet. Tid är 18 sep kl 9-16.30. Moderator 
är Anna Furumark. Anmälan innan 5 sep till 
bokning.stadsmuseum@stockholm.se



Fika
 

Det som stängs ute
Kennet Johansson, Generaldirektör Statens kulturråd
 
Att bruka kulturarv; risker och möjligheter
Lars Amréus, Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet
 

Homogenitet och framtid
Ann Follin, Museidirektör Tekniska museet
 
Kulturarv, svenskhet och mångfald
Fredrik Svanberg, Forskningschef Historiska museet
 
Lunch på egen hand 
 
Kulturinstitutioner, mänskliga rättighetsfrågor och demokrati
Panelsamtal med enskilda introduktioner och gemensam diskussion.
Maria Jansén, överintendent Historiska museet, Ted Hesselbom, 
museichef Röhsska museet, Johan Loock, antikvarie Länsstyrelsen 
Jämtlands län, Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, 
Margareta Persson, projektledare HAIKU Nordiska museet, 
Alexander Bengtsson, utbildningschef Stiftelsen Expo,  
Helene Lööw, historiker Uppsala universitet
 
 Fika
 
Kalejdoskop; Nya och gamla berättelser
Mats Riddersporre, Kulturmiljödirektör Länsstyrelsen Skåne
 
Normkritiska förhållningssätt  
Louise Andersson, Kulturansvarig SKL 

Mångfaldsarbete i praktiken Insamling av samtiden 
– ett redskap för dialog och reflektion
Anna Ulfstrand, Enhetschef Stockholm stadsmuseum

Mångfald, exkludering och kultur
Mattias Gardell,  Religionshistoriker Uppsala universitet
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