
- om ett utvecklat kulturarvsarbete

Vill du veta mer om överenskommelsen och vad arbetet innebär? 
Välkommen att kontakta:

Märta Molin, Landstinget Västernorrland
Telefon 0611-802 74, 070-38 88 659, e-post: marta.molin@lvn.se

Jonas Walker, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 92 08, 070-215 69 51, e-post: jonas.walker@lansstyrelsen.se

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet
Telefon 08-5191 8599, e-post: birgitta.johansen@raa.se

Anita Bergenstråhle-Lind, Riksantikvarieämbetet
Telefon 08-5191 8424, e-post: anita.bergenstrahle-lind@raa.se

Information kommer att uppdateras 
löpande på följande webbsidor:

www.lvn.se 
www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

www.raa.se

Överenskommelse

Vem har makten att berätta?
Under 2014 genomförs en seminarie-
serie på temat mångfald. Seminarierna 
fokuserar på hur kulturarvsaktörer och 
andra berörda kan arbeta för att störa fö-
reställningen om ett homogent Sverige och 
hur arbetet kan inkludera fler människor, 
berättelser och platser. 

Historia och kulturarv sätter 
avtryck i kulturplanen
I Västernorrland processas en kulturplan 
för 2015-2017 fram. I de delar som rör 
kulturarv och kulturarvsinstitutioner kom-
mer överenskommelsen att spela roll för 
kommande utvecklingsinsatser.
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Den 6 december 2013 skrivs en överenskommelse mellan Landsting-
et Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Riksantikvarie-
ämbetet. Vår gemensamma vision handlar om att kulturarv är en 
resurs med stor potential för Västernorrlands samhällsutveckling. 

Arbetet innebär att samarbetsparterna kommer att utbyta erfarenheter, stärka 
argument och utveckla metoder och arbetssätt för att nå dit. 

Tillsammans har vi enats om viktiga samarbetsområden för kulturarvsarbetet:
• Tillväxt och besöksnäring 
• Samspelet med folkbildningen 
• Samverkan med civilsamhället samt arkiv, bibliotek och museum 
• Inkluderande arbetssätt med fokus på mångfald 

Hur kan kulturarv spela en roll för samhällsutvecklingen? 
Genom att det används på ett inkluderande sätt där människor, berättelser och 
platser får utrymme. Ett framåtsyftande kulturarvsarbete har potential i att 
utmana normer och invanda tankemönster och skapa ett mer välkomnande 
Västernorrland.  

Flera undersökningar i Sverige och EU visar på kulturella och kreativa näringars 
stora betydelse för samhällets utveckling och för ekonomin. Den kunskap och 
de samlingar, kulturmiljöer och arkiv som institutioner, föreningar och företag 
upprätthåller är en viktig infrastruktur för tillväxt och företagande inom besöks-
näring och upplevelser. 

För att kulturarv ska fungera som en viktig resurs för utveckling behöver aktörer 
i Västernorrland samverka, det gäller offentliga institutioner, näringsliv, folkbild-
ning och civilsamhället. 

Parterna kommer att träffas regelbundet för att stämma av och utveckla arbetet. 
Överläggningar under hösten har bland annat resulterat i att Örnsköldsviks kom-
mun presenterade sitt arbete med kultur och kulturarv vid Riksantikvarieämbe-
tets höstmöte 2013. 

Kulturarvsdagar
Den 10 december 2013 samlar vi kultur-
arvsaktörer i länet för att prata om hur 
vi kan öka tillgängligheten till kulturarv 
och hur vi kan arbeta mer inkluderande. 
Lars Ilshammar, Kungliga biblioteket och 
Heléne Lööw, Uppsala universitet föreläser. 
Lokala projekt och verksamheter presen-
teras. Kulturarvsdagar kommer att vara ett 
återkommande arrangemang i länet där 
kulturarvsaktörer kan träffas, samverka 
och inspireras. 

Nationell konferens om tillväxt 
och kulturarv 
Under hösten 2014 arrangeras en natio-
nell tillväxtkonferens i länet. Konferensen 
kommer att fokusera på kulturarv som 
resurs för att skapa attraktiva livsmiljöer 
och en utgångspunkt för företagande. 

Kulturarvsutbildningar och lokal 
historia
Hola folkhögskola, Länsmuseet Väster-
norrland samt länsstyrelsen och landsting-
et sonderar under hösten möjligheterna 
att gå vidare med det tidigare projektet 
”Stora Ådalen” som handlar om kulturmil-
jö och kulturhistoria längs Ångerman- 
älven. Ambitionen är att använda kunska-
per om området i folkbildning och som en 
utgångspunkt för besöksnäringen. 
Ett annat spår handlar om att i samarbete 
med folkhögskolestuderande i Väster-
norrland ta fram ett studiematerial om 
kulturmiljö i syfte att öka ansvarstagande 
och deltagande i arbetet.

Mer kunskap om kulturarv i 
Västernorrland
Västernorrland blir pilotlän i ett projekt 
där Riksantikvarieämbetet undersöker hur 
kunskap byggs upp och förmedlas med 
utgångspunkt i de samlingar som finns hos 
arkiv, bibliotek och museer.  Projektet vill 
även ta reda på vilket material som efter-
frågas av brukarna. 

Alla kan bidra när kulturarv finns 
på nätet
Ett forsknings- och utvecklingsprojekt är 
på gång med syfte att förstå nyttan och 
konsekvenserna kring digitalisering av kul-
turarv. Studien utgår från Västernorrland 
och fokuserar på hur den demokratiska 
dimensionen i arbetet kan förbättras. I 
projektet kommer man att undersöka hur 
brukare och tjänstemän på institutioner 
påverkas av digitalisering. 

Västernorrland på plats i Umeå 
2014
I samband med att Umeå står som värd 
för kulturhuvudstadsåret arrangeras ett 
vårmöte på temat ”Tell me more – nya be-
rättelser, nya vägar”, av Riksantikvarieäm-
betet och Riksförbundet Sveriges museer. 
Vårmötet samlar verksamma inom museer 
och kulturarvsorganisationer i Sverige. 
Västernorrland är med och arrangerar 
enskilda seminarier.

Aktiviteter som vi genomför gemensamt den närmsta tiden


