
Pressinbjudan till Riksantikvarieämbetets Höstmöte: Jämlikhet
inför det förflutna
Riksantikvarieämbetets Höstmöte äger rum den 8-10 november i Stockholm. Årets tema är ”Jämlikhet inför det förflutna”. Kan vi
människor, genom att närma oss kulturarvet, uppleva större nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor?

Hur vi förhåller oss till kulturarvet är avgörande för vilka känslor av tillhörighet och delaktighet vi har, och för att ge en förståelse för vår plats i
tiden. Genom utforskandet av det förflutna, tränas förmågan att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva.

– Kulturarvet är just nu högaktuellt i det offentliga samtalet, bland annat i debatten kring identitetsfrågor och museernas roll. Hur vi kan
förhålla oss till kulturarvet för att bidra till ett samhälle som håller ihop är en viktig samhällsfråga som vi kommer att utforska på Höstmötet,
säger riksantikvarie Lars Amréus.

Några höjdpunkter i programmet:

Tiffany Jenkins:     Tiffany Jenkins är en brittisk sociolog, författare och kulturskribent som skrivit om
kultur och samhälle för några av Storbritanniens ledande media. 2016 gav hon ut boken ”Keeping
Their Marbles: How Treasures of the Past Ended Up in Museums and Why They Should Stay There”
som behandlar kulturarv i förhållande till föreställningar om ägarskap, rättigheter och identitet. Vid
Höstmötet kommer hon att tala om hur historia och kulturarv kan användas i olika värdeskapande
syften och hur konflikter kan uppstå över kulturarvets upplevda värde.

Per Grankvist:     Samhällsanalytiker Per Grankvist har intresserat sig för hållbarhet, företagsetik
samt hur och varför personligt, politiskt och professionellt engagemang uppstår. Per är fristående
kolumnist på ledarsidorna i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad och medverkar även
regelbundet som gäst i nyhetspanelen i Gomorron Sverige i SVT. Som föreläsare är Per känd för sitt
sätt att använda konst, kultur och historia för att ge oväntade perspektiv på aktuella ämnen på ett
intellektuellt och underhållande sätt.

Bea Uusma:    I femton års tid har läkaren och författaren Bea Uusma försökt knäcka den medicinska
deckargåtan om Andrée-expeditionen. Hon har ordnat egna polarresor i expeditionens fotspår. Hon
samarbetar med rättsmedicinare, osteologer, arkeologer och brottsplatsutredare. Hon har kullkastat
gamla teorier och kommit fram till helt nya svar. Bea Uusma tilldelades Augustpriset för boken
”Expeditionen. Min kärlekshistoria.” I denna föreläsning berättar hon om hur hennes forskning har
framskridit sedan dess och hur hennes liv förändrats. 
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