
Temat genus har varit på agendan både politiskt och forskningsmässigt sedan 70-talet tack vare kvinnorörelsen. 
Genus har sedan dess setts som en föränderlig social konstruktion som länkats ihop med frågor om dominans 
och underordning i samhället. Men hur är det nu då? Många satsningar har gjorts för att uppmärksamma 
frågorna inom kulturmiljösektorn och i forskningen, men var befinner vi oss rent praktiskt idag? Hur uppmärk-
sammas genus inom kulturmiljövården och museisektorn? Sträcker sig arbetet i olika jämställdhetsplaner också 
in i urvalsfrågor, historietolkning och utställningspraktik? Samtidigt som arbetet pågår ändras sättet att se på 
genus med mer flytande gränser mellan materialitet, kropp och sociala konstruktioner där alla delar påverkar 
varandra. Syftet med seminariet är att på denna plattform diskutera genusarbetets framtidsfrågor inom kultur-
arvsfältet.

Föreläsare
Kersti Morger: Kulturmiljön – ett mannaminne blott? 
Kersti Morger FD  kulturgeograf, numera pensionerad, har arbetat vid Riksantikvarieämbetet och bl a varit ansvarig för projektet 
Industriminnesvård samt undervisat vid Kulturgeografiska institutionen i samma ämne. Hon har även skrivit Kulturminnesvårds
programmet för Norrtälje kommun. Ett annat perspektiv var den titel redaktionen för Kulturmiljövård valde för det kvinnonummer 
som utkom 1990/3. Numret ville uppmärksamma behovet av ett kvinnoperspektiv inom kulturmiljövården. Margareta Biörnstad, 
som blivit Sveriges första kvinnliga riksantikvarie 1987, skrev en artikel under rubriken ”En riksantikvaries funderingar”.  
Bente Magnus och Kersti Morger skrev också i detta nummer och senare skriften ”Kön och kulturarv – studier till kulturmiljö
program för Sverige” som utkom 1994. 

Catharina Nolin: På spaning efter kvinnliga upphovspersoner och deras verk i riksintressebeskrivningar,  
byggnadsminnesförklaringar och bebyggelseregistret
Catharina Nolin är docent vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet där hon bl a ansvarar för master
programmet i kulturarvsstudier och under flera år bedrivit forskning om kvinnliga landskapsarkitekter under 1900talets  
första hälft. 

Lotta Fernstål & Li Kolker: JÄMUS i Vikingar – att förändra en utställning ur genusperspektiv
Föredraget behandlar regeringens JÄMUSuppdrag som gavs till Historiska museet 2011–2013, och framförallt JÄMUS arbete med 
att analysera och förändra utställningen Vikingar utifrån genusperspektiv. Ett par genomförda förändringar visas och diskuteras på 
plats i Vikingar. Lotta Fernstål är 1:e antikvarie och Li Kolker är lärandeproducent. Båda vid Historiska museet.

Linda Fagerström: I museets dolda vrår. Om genus konstsamlingar och konstmuseer
Om genus, konstsamlingar och konstmuseer. Linda Fagerström är FD i konstvetenskap, konsthistoriker och forskare, kritiker och 
skribent. Hon arbetade under 2011 med projektet ”Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmusei
samlingar som finansierades av Kulturrådet

Johan Linder: Genus och maskulinitet på personmuseer
Johan Linder är doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen och knuten till Forskarskolan i kulturhistoriska studier vid  
Stockholms universitet. Hans avhandlingsarbete behandlar några svenska orters bruk av historiska och fiktiva personer för 
marknadsföring och identitetsskapande. Avhandlingsprojektet syftar till att undersöka hur städernas identiteter påverkas av 
personbaserade stadsvandringar, personhistoriska museer osv. 

Program våren 2013 (obs föranmälan)

Sagt men, inte gjort? – genus! 

Forum för Kulturarvsforskning

Vi presenterar ny spännande forskning kring
aktuella ämnen och teman vid seminarier och
debattillfällen. Vi vill stimulera till en kreativ 
och utvecklande diskussion.

Seminarieserien Forum för kulturarvsforskning
började 2008. Vi har under åren provat olika  
former och har valt att reducera antalet
tillfällen för att istället satsa på lite större  
arrangemang som spänner över flera verksam
hetsfält. Frågor om kulturarvet rör som bekant 
forskare och yrkesverksamma från vitt skilda 
områden. Under våren erbjuds seminarium  
den 25 april.

Forumet arrangeras i samarbete mellan
Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarie
ämbetet, Statens historiska museer och  
Stockholms universitet.

Alla är varmt välkomna, deltagandet är fritt.
Föranmälan till camilla.montan@raa.se
senast 15 april. Vid seminariet serveras
eftermiddagskaffe med bröd.  
Postseminarium med ost och vin efter  
kl 17 till självkostnadspris.

Torsdag 25 april kl. 12–17
Röda rummet, Historiska museet



Tid och Plats
25 april kl 12–17 med efterföljande mingel.  

Obs! föranmälan till:
camilla.montan@raa.se.

Kontakt
Camilla Montan  
Riksantikvarieämbetet 
epost: camilla.montan@raa.se  
tel. 08519 18 140


