Minnesanteckningar
från Referensgruppsmöte den 28 augusti 2002

Inledande presentation
Mötet inleddes av projektledaren Maria Jansén som hälsade alla välkomna samt
förklarade tanken bakom att knyta en referensgrupp med denna sammansättning till
Agenda kulturarv. Maria gjorde sedan en presentation av projektet och beskrev var det
befinner sig i nuläget.

Huvudlinjer i eftermiddagens diskussioner
Eftermiddagens diskussioner leddes av Mats Persson, företrädare för länsmuseernas
samarbetsråd i Agenda kulturarvs samordningsgrupp. Diskussionen som tog sin
utgångspunkt ur det diskussionsunderlag som skickats ut till deltagarna inför mötet (se
bilaga 1) kom i huvudsak att kretsa kring de två frågor som redovisas nedan.
Framtidsfrågor för kulturarvet
I diskussionen som följde på frågan om vilka frågor deltagarna ansåg vara de mest
avgörande för kulturavets institutioner i framtiden kunde följande huvudteman utläsas:
• Att borga för att kulturarvs institutionerna och arbetet med kulturarvet kan utvecklas
i takt med samhället. (För detta krävs att vi tar reda på var på samhällskartan vi
befinner oss.)
• Att finna former för inkludering i olika bemärkelser genom att t ex…
-

vidga kulturarvsbegreppet och låta den enskilde definiera sitt eget
kulturarv,

-

inte avgränsa sig till det materiella, utan att visa på sambanden mellan det
materiella och det immateriella,

-

tillvarata den positiva vilja och det sug som finns efter våra kunskaper och det
vi förmedlar, dvs. att möta allmänhetens intresse och uppmuntra den enskildes
engagemang och ansvarstagande

-

vända sig utåt (mot folkrörelsen och existerande nätverk),

-

bli bättre på att lyssna samt på att förmedla kunskap, för att på så vis göra
frågorna mer tillgängliga och därmed kunna få in respons.

-

öka samordningen och samarbetet mellan de olika institutionerna.

• Att använda oss av ny teknik.
• Att åstadkomma långsiktighet i planeringen av vår verksamhet.
• Att tvätta bort tråkighetsstämpeln och istället lyfta fram det läckra.

Referensgruppens fortsatta roll
Mötesdeltagarna ansåg att det var angeläget att skapa den plattform för diskussion kring
Agenda kulturarv som referensgruppen utgör. Alla var därför överens om att en
referensgrupp bestående av de parter som fanns representerade vid mötet är ett bra
forum för avstämning kring vad som är på gång i projektet samt för återkoppling och
diskussion kring övergripande frågor som projektet väcker.
Utöver medverkan i referensgruppen fanns skillnader i hur deltagarna såg på den egna
institutionens ingångar i Agenda kulturarv. Somliga såg medverkan i referensgruppen
som tillräckligt, medan andra önskade en tätare kontakt och en fördjupad dialog som går
utöver referensgruppens möten. Vid mötet välkomnades de institutioner som önskade
ett större deltagande till ett sådant samarbete utanför ramen för referensgruppen i direkt
kontakt med regional (länsstyrelser och länsmuseer) eller central nivå
(Riksantikvarieämbetet).
Det beslutades att referensgruppen med samma sammansätting som dagens kommer att
träffas kontinuerligt under projektets gång ca två gånger per år.
Nästa mötestillfälle bestämdes preliminärt till den 12 mars 2003. De institutioner som
ingår i referensgruppen inbjöds också att delta vid de tre nationella seminarier som sker
inom ramen för Agenda kulturarv i november i år samt vid ett internationellt
idéseminarium som äger rum i slutet av april 2003.

Deltagare
Medverkande referensgrupp:
Lars Amréus, Statens historiska museum
Christer Bogefeldt, Riksarkivet
Kristina Eriksson, Kommunala museernas samarbetsråd
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Berit Rönnstedt, Nordiska riksmuseet
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