inbjudan
Välkommen till en konferens som vänder sig
till personhistoriska museer (hemmuseer) och
andra museer med stark personhistorisk anknytning.

Konferensen arrangeras av Svenskt Kulturarv
i samarbete med Ellen Keys Strand och Verner von Heidenstams Övralid.

– Linköping 14-15 maj –
14 MAJ
13.00 Hörsalen Linköpings bibliotek.
Stefan Bohman: Vilka perspektiv och strategier väljer personmuseer när de presenterar personer
med skelett i garderoben = en komplicerad och inte alltid en i våra ögon sympatisk historia?
T ex Zarah Leander, Gustaf Mannerheim eller Richard Wagner. Vad väljer man att minnas och
att glömma? Vilka historier väljer man att berätta? Väljer man ett inifrån- eller ett utifrånperspektiv?
Patrik Steorn: Thielska Galleriets har nyligen fått beviljat 4,3 miljoner från Riksbankens jubileumsfond för att digitalisera Thielska Galleriets samlingar. Projektet har rubriken ”Hemmuseum som digitalt kulturarv”.
15.00 Afternoon Tea hos landshövding Elisabeth Nilsson
på residenset i Linköping.
16.30 Värde- och normförändringar – hur hantera frågan i praktiken?
Panel med P-G Andersson, Magnus Hagberg och maja rahm.
Hur kan personmuseer utveckla och öka förståelse kring förändrade normer och värderingar
kring det kulturarv vi förmedlar. T ex artefakter som vi med dagens samtidsögon förstår är
rasistiskt eller sexistiskt men som inte lika självklart sågs som det när personen verkade.
Synen på HBTQ-personer i samhället? Hur lyfta fram berättelserna, och i vilken utsträckning
är det lämpligt/görbart/ansvarsfullt/respektfullt?
19.30 Middagsbuffé på restaurang Munkkällaren.

15 MAJ
08.45 Avfärd med buss till Verner von Heidenstams hem Övralid.
Husets interiör står så gott som oförändrad sedan författarens död 1940 och hans möbler
och föremål finns bevarade på plats.
Lunch på Ombergs turisthotell.
Ellen Keys Strand byggdes 1910–1911 och är en blandning av Ellen Keys många
inspirationskällor: jugendstilen, Italien och den svenska herrgården.
Åter i Linköping 15.45.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 3/4 till info@svensktkulturarv.se.
Bindande anmälan | Pris inkl alla måltider 2 350:-. moms tillkommer.

