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Förord

Bakgrund och syfte

Behovet av plattformar för freds- och försoningsarbete bara växer över hela 
världen. Att museer borde vara i frontlinjen för sådant arbete var min tanke 
redan i början av min bana som museiarbetare. När jag därför 1998 fick 
frågan av fd Riksantikvarie Margareta Biörnstad, ordförande i den nybil-
dade stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG), om jag kunde representera 
ICOM (International Council of Museums) i KuG:s styrelse blev svaret ja! 
Våren 2000 kom jag till universitetsmuseet, Museum Gustavianum, i Upp-
sala som chef och hade därmed fått tillgång till en perfekt bas för min öns-
kan att bedriva fredsarbete genom museisamverkan.

I mer än tjugo år har jag haft förmånen att medverka i KuG:s insatser, 
varav sex som ordförande. Jag har fått kunskaper och insikter som gagnat 
mitt arbete som museichef och som medmänniska. Förhoppningsvis har jag 
också gett människor hopp om en fredligare framtid. Mitt syfte med boken 
är att sprida de goda exemplen från museer och kulturarvsarbete och visa 
hur de gagnar socio-ekonomisk tillväxt, fred och demokrati. Fokus kommer 
att vara mina personliga erfarenheter från museiarbete och arbete i KuG.

Ing-Marie Munktell
Uppsala, april 2020
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1 Ny kulturarvspolitik i Europa

Glädjande nyheter nådde omvärlden våren 2014 då Europeiska rådet vid 
ett möte i Bryssel den 21 maj antog kulturarv som en strategisk resurs för 
ett hållbart Europa (www.europanostra.org/news/460/). Besluten utgör ett 
holistiskt närmande till Europas materiella, immateriella och digitala kul-
turarv som en unik resurs och tillgång för hela Europaprojektet. Särskilt 
betonas den viktiga roll kulturarv spelar för socialt välmående och dess 
stora ekonomiska betydelse för att nå Europa2020-strategin om ett hållbart 
växande, inkluderande Europa. Besluten kräver dessutom att mer resurser 
investeras i kulturarv i alla medlemsländer och man syftade också till en 
gemensam verksamhetsplan från och med 2015. Europa Nostra-kommittén 
var snabbt ute med gratulationer till detta stora steg framåt för EU:s gemen-
samma strategi till skydd för vårt gemensamma kulturarv.
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2 Museer som plattform för fred

Museer är till för människor och kan verka som kraftfulla aktörer för mång-
fald och demokrati förutsatt att viljan finns! Som historiker är jag väl med-
veten om att museer från tidig medeltid fram till 1800–1900-talen främst 
har existerat för utbildade eller rika människor. Museer var ofta exklusiva, 
elitistiska platser som utestängde många människor och museisamlingar 
skapade inte sällan konflikt mellan människogrupper. ”Haagkonventionen 
1954” slog fast att världens kulturarv är gemensamt och tillhör oss alla. Detta 
dokument kom att förändra inriktning och arbetssätt i museivärlden. Idag 
hjälper museer, när de är som bäst, oss att förstå den komplexa världen runt-
omkring. De uppmuntrar till reflektion kring konflikter, fattigdom och kli-
matförändringar och ger motivation till positiv styrka. Museer är trovärdiga 
institutioner, dock aldrig neutrala platser. Länge fanns i museivärlden en 
övertro på att en sorts objektiv sanning kunde presenteras utan ställnings-
taganden. Att museer måste anpassas till de omfattande, stora samhällsför-
ändringarna under 1900–2000-talen och att deltagande i samhällsdebatten 
är nödvändig har under de sista årtiondena allt mer kommit att prägla sam-
talet. 

I Sverige har museiutredningen ”Ny museipolitik” (SOU 2015:89) gett 
underlag till en styrande museilag (SFS 2017:563). Utgångspunkten var de 
av riksdagen beslutade målen för den nationella kulturpolitiken (prop. 
2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) som säger att kulturpoliti-
ken skall vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefri-
heten som grund. Alla skall ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet skall prägla samhällets utveckling. För att 
nå målen skall bl.a. kulturpolitiken främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan. Kulturpolitiken skall också främja ett levande kul-
turarv som bevaras, används och utvecklas.
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Redan i den nya museilagens inledande bestämmelser, 7 §, anges att ”ut-
ställningarna och annan publik verksamhet vid ett museum skall vara till-
gänglig för alla och anpassad till användarnas olika förutsättningar.” Krav på 
hur och vad som skall presenteras måste härmed utgå från en mycket mer 
inkluderande syn på vem/vilka museet är till för. Att öppna upp för en bred 
publik enligt lagens intentioner kräver också att hela personalen är med på 
en service med besökarna i fokus. Det är en stor förändring också för perso-
nal som nu skall möta nya, museiovana grupper av människor. Utbildningen 
av ny personal behöver därför breddas, museologiutbildning tas tillvara och 
interaktionen med externa aktörer öka. (Kerstin Smeds, Museiutredningens 
miss., DN 3/12 2015).

Både ICOM (International Council of Museums) och UMAC (Univer-
sity Museums and Collections) har i sina strategiska planer 

2013/14 slagit fast att museer skall välkomna en bred public och förkasta 
alla former av intolerans och diskriminering. Respekten för alla människors 
lika värde och rätten till världens gemensamma kulturarv blir med denna 
inkluderande förhållning själva grunden i varje demokrati och därmed en 
plattform för fred och fredsarbete. Den ömsesidiga respekten för det kul-
turella arvet är helt enkelt en förutsättning för ett samhälles fredliga ut-
veckling. Inom ICOM pågår sedan ett par år ett arbete för att uppdatera 
definitionen av ett museum. 
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3 Kulturarv utan Gränser

3.1 Uppbyggnad och omfattning

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser/Cultural Heritage without Borders 
(KuG/CHwB) bildades 1995 som en reaktion på Balkankriget och den enor-
ma förstörelsen av kulturarv i de krigförande länderna. Organisationen är 
politiskt oberoende (NGO) och arbetar i Haag konventionens (1954) anda: 
”Damage to cultural property belonging to any people whatsoever means 
damage to the cultural heritage of all mankind, since each people makes its 
contribution to the culture of the world.” 
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“Att förstöra kulturers gemensamma historia är ett effektivt sätt att ra-
sera människors stolthet och identitet. En massiv förstörelse av kulturarvet 
– kyrkor, moskéer, bibliotek, historiska monument, dokument och museer 
har blivit en del av modern krigföring.” Så inleds en av organisationens förs-
ta publikationer ”Kulturarv- försoning, återuppbyggnad, framtidstro”, no-
vember 2005. Att aktivt arbeta med kulturarvsfrågor är ett sätt att minska 
risken för att människor i framtiden kränks eller dödas på grund av sin 
kulturella identitet och en förutsättning för att respekt för de mänskliga rät-
tigheterna uppfylls. Det finns åtskilliga bevis för att arbete med att bevara 
och utveckla kulturmiljöer kan främja försoningsarbete, stärka självtillit, 
bidra till tillväxt och bekämpa fattigdom.

I Sverige samlades en grupp arkitekter och kulturarbetare för att finna 
sätt att utveckla ett svenskt bistånd till Balkan. Gruppen av initiativtagare 
tog fram en urkund och stadgar för en stiftelse vars ändamål breddades 
till att inte bara omfatta insatser i det forna Jugoslavien, utan även ”främja 
bevarande av kulturegendom i konfliktdrabbade områden” på andra håll i 
världen. Man lade också till att stödet även gällde katastrofer av annat slag, 
liksom akuta hotsituationer.

Det starka stöd stiftelsen fick redan från startåret 1995 berodde i hög 
grad på initiativtagarnas nära relationer till det svenska kulturlivet och sam-
hället i stort. Dåvarande ordföranden i Svenska Röda Korset, Prinsessan 
Christina fru Magnuson, stod som första namn bland stiftarna och bland 
övriga stiftare fanns tre tidigare kulturministrar, två riksdagsledamöter, 
riksantikvarien, ordföranden i respektive Svenska Unescorådet och Svenska 
Museiföreningen, preses i Konstakademin, biskopen i Stockholms stift, ord-
förande i de svenska nationalföreningarna av ICOM (International Council 
of Museums) respektive ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites), samt generalsekreterarna i Svenska Arkitekters Riksförbund re-
spektive Världsnaturfonden.

Fyra myndigheter och organisationer utser ledamöter och revisorer i stif-
telsens styrelse. De fyra är ICOM och ICOMOS, Riksantikvarieämbetet och 
Svenska Arkitekters Riksförbund, nu Sveriges Arkitekter. Sett ur ett inter-
nationellt perspektiv, och mer än tjugo års verksamhet, är Kulturarv utan 
Gränser ett av de mest varaktiga försöken att skapa en övergripande organi-
sation för katastrofbistånd på kulturmiljövårdens område. Huvudfinansiär 
från Sverige har genom åren varit Sida och även SI (Svenska Institutet) har 
bidragit, liksom svenska företag och enskilda donatorer. Också EU har gett 



15

stöd genom EAR (European Agency for Reconstruction). Stavros Niarchos 
Foundation bidrog till att museerna på västra Balkan kunde handikappan-
passas genom ett omfattande ekonomiskt stöd.

Men det viktigaste stödet för KuG har varit all den volontärverksam-
het som lagt grunden till och genom åren bidragit till dess framgångar. De 
första åren upprätthöll Margareta Biörnstad själv, tillsammans med Bengt 
OH Johansson och Sven-Erik Köhlin, det administrativa arbetet. Först 1999 
anställdes en assistent, Susanne Wik, på halvtid och 2002 kunde Madeleine 
Sjöstedt engageras som generalsekreterare.
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De dryga tjugo årens arbete har inte bara sträckt sig till projekt i västra 
Balkan utan även till projekt i Östeuropa, till Belarus, Tibet, Turkiet, södra 
Afrika, Etiopien, Kenya och Syrien. Genom arbetet med kulturavet har en 
plattform skapats inför framtiden, en plattform för dialog och problemlös-
ning, som ger en förutsättning för fredlig och demokratisk utveckling i en 
region. Insatser för kulturarvet innebär också ofta ett arbete på lokal nivå 
som gynnar lokala, demokratiska strukturer.

Arbetet på Balkan gav, under första halvan av 2000-talet, upphov till 
lokala kontor i Sarajevo, Pristina och Tirana. Välutbildade, lokala arkitekter 
blev chefer, Adisa Dzino i Sarajevo, Sali Shoshi i Pristina och Lejla Hadzic i 
Tirana. Alltmer kom verksamheten att styras lokalt och Stockholmskonto-
ret blev den samordnande kraften. Våren 2013 inleddes diskussioner i Gjiro-
kastra (Albanien) i närvaro av KuG:s styrelse och samtliga tre balkankontor 
gällande etablering av självständiga stiftelser. I positiv anda togs de första 
stegen kommande år. Stadgar och avtal förhandlades fram och vid årsskiftet 
2015/16 blev de tre kontoren självständiga. Genom att verksamhetens största 
finansiär Sida, efter etableringen av de självständiga stiftelserna på Balkan, 
kom att direktfinansiera dessa förlorade Stockholmskontoret Sidas ekono-
miska stöd. All personal i Stockholm sades upp och Stiftelsens styrelse tog 
över för att i egen regi hålla ett samordnande arbete igång. Ett strategiskt 
ramverk utarbetades och den svenska styrelsen föreslog bildandet av en ge-
mensam, internationell styrelse för tillsyn av varumärket, årsredovisningar 
och samordning av värdegrundsarbete. I februari 2018 hölls det första mötet 
i den internationella styrelsen, Cultural Heritage without Border, Interna-
tional Board (CHwB IB) i Stockholm. Styrelsen utgörs av respektive lands 
ordförande, med möjlighet till adjungering av verksamhetschef i det land 
där mötet hålls. Det strategiska ramverket och statuter antogs. Enligt statu-
terna skall CHwB IB samlas när något lands ordförande kallar, eller minst 
var sjätte månad. Hösten samma år träffades därför den nya internationella 
styrelsen i Tirana, där man bl.a. diskuterade att bilda CHwB Faculty för att 
ta tillvara all den mångåriga kompetens som samlats under KuG/CHwB. Ett 
tredje möte hölls i Sarajevo i maj 2019, då årsredovisningar och nya verksam-
hetsplaner analyserades. Frågor kring framtida finansiering och projektsam-
verkan var viktiga vid detta möte.
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3.2 Värdegrund och arbetssätt

Målen för KuG:s arbete har främst varit att rädda katastrofdrabbade kultur-
arv till eftervärlden och att verka för att kulturarvet blir en del i försonings-
processen. Men arbetet skall också bidra till kapacitetsutveckling i enlighet 
med internationella principer inom vård och restaurering av kulturarvet. 
Andra viktiga mål har varit att stödja nätverksbyggande och samarbete mel-
lan etniska och religiösa grupper och över entitets- och nationalitetsgrän-
ser samt att uppmuntra lokala initiativ för att använda kulturarvet som en 
ekonomisk utvecklingsmotor. KuG vill stödja framväxten och förnyelsen av 
det civila samhället inom kulturarvsområdet och successivt öka det lokala 
ägandet genom att höja egeninsatserna.

Fokus under de första åren låg på återuppbyggnaden av Bosnien och 
 Hercegovina och ett tjugotal projekt genomfördes i samarbete med det 
fede rala Kulturarvsinstitutet i Sarajevo, kulturarvsinstituten i Banja Luka 
och  Mostar samt universitetet i Sarajevo (masterutbildning). Från svensk 
sida fanns under de första åren projektledaren Pål Anders Stensson på plats, 
därefter under flera år arkitekten Tina Wik. Alla aktiviteter och objekt val-
des ut i samråd med och på förslag från kulturarvsinstitutionerna och kul-
turarvsministeriet. Man utgick från objektens historiska värde, möjligheten 
att med begränsade medel färdigställa restaureringen, restaureringens peda-
gogiska värde och möjligheten att stimulera försoning och återinflyttning. 
(Kulturarv-försoning… 2006, s 10)

Från att verksamheten, med stöd av Sida, under de första tio åren dri-
vit renodlade restaureringsprojekt enligt målen ovan, utvecklades projek-
ten från 2005 och framåt alltmer att bli stödprojekt i demokratiarbete, för 

… We see cultural heritage as an indispensable element of human rights and 
democracy and a common resource belonging to all of mankind regardless of 
nationality or religion. Our mission is to promote cultural heritage as both a 
right and as a resource. CHwB works with civil society and institutions at all 
levels to strengthen peace-building, sustainable socio-economic and democratic 
development and the realization of human rights. CHwB is committed to equa-
lity, non-discrimination, participation, accountability and transparency.

STRATEGIC FRAMEWORK. Foundation Cultural Heritage without Borders 
(CHwB) 2017-11-24
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mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och genusperspektiv. Som 
 Sidas utsända valdes Margareta Husén in i styrelsen 2005 och ett nytt ar-
betssätt, Logical Framework Approach (LFA), introducerades för mer resul-
tatinriktad och målstyrd planering. Med Margareta Husén kom också den 
redan pågående moderniseringen av museisektorn på västra Balkan att ta ett 
stort språng framåt. 

Men världens hotade kulturegendom kom åter i fokus under den ”arabis-
ka våren” då kulturarv, som vi alla vet är intimt förknippat med människors 
stolthet och identitet, blev ett effektivt sätt att ta ifrån människor deras 
värdighet. Och Haagkonventionen (1954) aktualiserades på nytt:

… skada på ett folks kulturegendom, oavsett vilket land den tillhör, är 
liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv, ty varje folkslag 
bidrar till världens kultur… 

Sedan IS våren 2014 utropat sitt världsomspännande kalifat med Raqqa 
som sin huvudstad påbörjades förstörelse av kulturarv i områden under 
dess kontroll. Enbart i Raqqa förstördes såväl det nationella biblioteket (jfr 
 Nationalbiblioteket i Sarajevo 1994) som flera religiösa platser. Att skända 
viktiga symboler har under de senaste årens krig och konflikter satts i sys-
tem. Terrorn mot en värnlös civilbefolkning är ofattbar. Att trots pågående 
krig tala om återuppbyggnad ger en strimma av hopp. KuG siktar på att leta 
upp yrkeskunniga hantverkare av alla kategorier från Syrien, som idag lever 
som flyktingar i värdländerna Jordanien och Libanon för att de skall kunna 
vidareförmedla sina kunskaper och förbättra sina försörjningsmöjligheter. 
Alla krafter kommer att behövas den dag freden kommer och återuppbygg-
naden kan påbörjas. Ett projekt som 2018/19 fått stöd från Svenska Institutet 
är ”The Tahoun project”, ett dokumentations- och utbildningsprojekt i ett 
natur- och kulturarvsrikt område från Ottomansk tid, beläget i grannlandet 
Libanon. Träningen i Jabal Moussa, i Kesrouan distriktet vänder sig till både 
libanesiska och syriska kulturarvsarbetare.
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3.3 Immateriella värden, minnen och identitet

KuG är den första organisation som har arbetat inte bara med fysisk restau-
rering av byggnader och historiska värden, utan också tidigt insåg betydel-
sen av immateriella värden som minnen och identitet. Byggnader kan också 
bära minnen som leder till samarbeten bortom etnicitet och språk.

Ett av de bästa exemplen är ”Kullaprojektet” i Kosovo. Landet skadades 
svårt under kampen för oberoende från Serbien. Civila blev måltavlor och 
städer och byar besköts. NATO:s flygbombning 1999 stoppade de serbiska 
styrkorna och ca 750 000 flyktingar återvände, medan 100 000 serber, halva 
den serbiska befolkningen i Kosovo, flydde av rädsla för repressalier. Efter 
kriget i Kosovo (1998–99), hade hundratals historiska byggnader förstörts. 
Redan 2001 etablerade KuG kontor i Pristina med stöd av den svenske ar-
kitekten/projektledaren Dick Sandberg och ett restaureringsarbete kunde 
påbörjas. De s.k. ”Kullahusen” hade blivit svårt utsatta p.g.a. deras särskilda 
värde för Kosovarerna. Kullabyggnaderna som härstammar från 1700 och 
1800-talen liknar befästa torn, vanligen i flera våningar där hela albanska 
familjer bor. I Kullaprojektet samlades professionella och institutioner i ett 
arbete med hantverkare från olika etniska grupper. Fem byggnader restau-
rerades med stort stöd från lokalbefolkningen som aktivt deltog i olika ak-
tiviteter runt restaureringen. 
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Ett annat exempel är kommunhuset Serai i Velika Hoca, en serbisk en-
klav i Kosovo, som gav jobb åt en by med 70 % arbetslöshet och ledde till 
samarbete mellan byborna (serber) och deras albanska grannar. I evaluerings-
rapporten ”Evaluation of CHwB 2008–2011” av Ljungman/Taboroff, ses sam-
arbetet mellan albanska och serbiska hantverkare som viktiga byggstenar för 
en hållbar fred och demokratisk utveckling. Senare restaurerades flera pri-
vata stenhus som kunde öppnas för ”Bed and Breakfast”. KuG har också res-
taurerat ett vackert ottomanskt hus som blivit galleri och ungdomscenter, 
ett historiskt torn som nu är turistattraktion och en vingård från 1700-talet. 
Sedan 2008 rullar genom Kosovo ”Tour de Culture” ett cykellopp öppet för 
alla, professionella, amatörer, unga och gamla, män och kvinnor. De socio-
ekonomiska effekterna av detta lopp som på senare år dragit mer än tusen 
deltagare kan inte nog överskattas som interkulturell satsning. En viktig 
fredstur! Kosovokontoret har mycket målmedvetet satsat på kulturturism 
och sedan 2010 skapat en bas för små och medelstora företag att medverka i 
kulturturistiska projekt.
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Albanien minns
Albanien, ett av Europas fattigaste länder, håller på att förändras snabbt. 
Landet är dock tillbakahållet av sega politiska och sociala strukturer efter 
45 års kommunistisk diktatur. Fred och stabilitet är avgörande för hur ut-
vecklingen kan föras framåt och i det perspektivet är det viktigt att lära av 
och göra upp med det förflutna. KuG-kontoret i Tirana startade 2014 ett 
projekt kallat ”Sharing Stories, Shaping the Future: Dialogues for Spac.” Som 
plattform för projektet valdes fängelset för politiska fångar i Spac, norra 
Albanien. I en serie workshops bjöds lokala och nationella regeringar in till-
sammans med forna fångar och NGO:s för att försöka förstå och diskutera 
det forna arbetslägret och fängelset med avsikten att i framtiden etablera 
ett minnesmuseum på platsen. Fokus har varit att låta alla röster bli hörda 
i en produktiv dialog kring en smärtsam historia från ett kommunistiskt 
experiment i Albanien.

Stöd till Tibetanskt kulturarv
KuG har varit involverat i två projekt för att rädda Tibetanskt kulturarv. 
Det ena var restaurering av ett kloster, Beri, i Sichuan i Kina, det andra var 
ett projekt med det Tibetanska museet i Dharamsala i Indien. Museet hyser 
världens största fotoarkiv från Tibet. Hela arkivet var hotat p.g.a. undermå-
liga förvaringsförhållanden. KuG bidrog genom analys av samlingarna och 
gav förslag på och redskap redskap till förbättrad lagring av detta världsu-
nika arkiv. Utan den svenska insatsen hade viktig dokumentation av det 
tibetanska samhället för alltid gått förlorad.

al Hakawati – Historieberättaren
Ett projekt som fått stor effekt efter den arabiska våren och Syrienkriget, 
långt utanför Syriens gränser, är Hakawatiprojektet. Ännu lever en muntlig 
tradition av historieberättande i Syrien och omgivande länder. I generationer 
har berättelserna fångat in sociala och moraliska värden, ren underhållning 
och sagor. Berättelserna går över etniska, geografiska och religiösa gränser. 
För att rädda detta immateriella kulturarv initierades Hakawatiprojektet 
av KuG och Hakayanätverket, representerat av Arab Education Forum 
( Jordanien), Arab Resource Collective for Popular Arts, Al Jana (Libanon) 
och Al Balad-teatern (Jordanien) i samarbete med Fabula Storytelling i Sve-
rige. Inom ramen för projektet samlade sex forskare från Libyen och Sy-
rien in mer än 250 berättelser, varav 21 har publicerats i en arabisk/engelsk 
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 antologi ”Timeless Tales, Folktales told by Syrian refugees”. I svensk över-
sättning, ”Den förtrollade kamelen och andra folksagor berättade av syriska 
flyktingar”, 2015. Syftet var inte bara att samla/arkivera dessa berättelser, 
utan att ge dem ett nytt liv för nya generationer syrianer varhelst de befinner 
sig i världen. En interaktiv berättarföreställning, ”al Hakawati – Historie-
berättaren”, med två skådespelare ledsagade bokens introduktion i Sverige. 
Alla vi i det svenska samhället som mötte berättelserna lärde oss om mång-
falden i Syrien och dess rika kulturarv. Syrier bosatta i Sverige fick stöd att 
minnas, bearbeta och vidareföra berättelserna till glädje för inte minst barn 
och unga. I Libanon fick projektet direkta positiva effekter genom fördju-
pade kulturella aktiviteter i historieberättande och skrivande för flyktingar. 
De humanitära organisationerna tog med glädje emot projektets frukter.
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4 Mötet med verkligheten, 
Sarajevo våren 2000

Det ofattbara blir verklighet ända in på huden redan när vi från flygplatsen 
åker in mot staden. Som väldiga monster står helt utbrända höghus med 
gapande svarta fönster. Var och varannan byggnad som passeras har kulhål 
i fasaderna. Ändå grönskar bergssidorna runt staden, äppelträden blommar 
och de japanska körsbärsträden i Nationalmuseets trädgård har just släppt 
sina rosaskira blad till marken. Snart nog får vi veta att de vackra bergs-

sluttningarna med snöklädda top-
par långt borta är minerade och för 
oöver skådlig tid omöjliga att beträda. 

Nu är det våren 2000 och för mig 
som ganska ny i styrelsen för Kul-
turarv utan Gränser är det första 
besöket på Balkan sedan kriget tog 
slut 1995. Vi är några svenska musei-
arbetare (Per Kåks, Staffan Thorman, 
Tina Rodhe, Magnus Dahlbring, Ing-

Marie Munktell) på väg till Nationalmuseet för att tillsammans med kol-
legorna där diskutera framtiden för museet. Hur kan museet återuppstå och 
bli en mötesplats och plattform för fred och försoning?

Vi får höra att Nationalmuseet, Zemaljski Muzej grundades 1888 och 
har fungerat genom tre krig. Största skadorna åstadkom det senaste  kriget. 
 Redan 1993 sköts dåvarande museichefen 
ihjäl när han klättrade upp på taket för att se 
över skadorna. De fysiska skadorna på bygg-
naderna var betydande och hela den botanis-
ka trädgården totalförstördes. Samlingarna 
fick föras i säkerhet. Det är gripande när vi 
senare under besöket får höra hur bibliote-
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karien Andrea bar närmare 200 000 volymer på ryggen ner i källaren, för att 
efter kriget bära upp allt igen.

Kulturarv utan Gränser är redan på plats och deltar i restaureringen av 
byggnaderna, nu gäller det att i våra samtal med kollegorna få fram hur vi 
på bästa sätt skall kunna stötta dem i deras vardag. Många timmar ägnas åt 
presentationer av samlingarna och den forskning som utgår därifrån. För oss 
känns det som en sorts ”debriefing” efter de svåra krigsåren. Vi förstår snart 
att samlingarna (arkeologiska, etnologiska och naturhistoriska) är tämligen 
outnyttjade på ett populärvetenskapligt och mer publikt sätt och att det 
kanske inte heller funnits något intresse hos ledningen att nå ut i samhället 
på detta sätt. Trots att man har ett 60-tal medarbetare, varav en tredjedel är 
akademiskt utbildade, är samarbetet mellan avdelningarna nästan obefint-
ligt. Museets enda faxmaskin finns i museichefens rum, vilket ger denne full 
kontroll i museihierarkin och över kontakterna med omvärlden.

Vi sitter i ett rum utan värme, med ytterkläderna på och vi fryser. Hur 
skall vi i denna miljö kunna vända blickarna utåt mot samhället och få 
med oss medarbetarna att satsa på samarbete för att bättre tjäna sin pu-
blik? Först måste värme, teknisk utrustning och andra praktiska/pedago-

giska hjälpmedel tillföras verksam-
heten. Per Kåks lyckas få ett antal 
svenska museer att skicka överbli-
ven utrustning i flera lastbilar till 
Sarajevo. Kurser i engelska är ett 
annat viktigt redskap för att vi 
tillsammans skall kunna utveckla 
verksamheten. 

I våra presentationer vid detta 
första besök lyfter vi alla fram ex-
empel på hur man med enkla me-
del, utan stora kostnader kan nå en 
bred publik. Jag framträder som 
”Vikingamodern Ingeborg” i en 
tablå som får de frusna kollegorna 
att värma handflatorna i en munter 
applåd! Syftet med framträdandet 
var dubbelt, dels att kunskapsför-
medling kan och får vara lustfylld, 
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dels att visa att också en museichef ibland får kliva ner från sitt ”Ivory To-
wer” och bli en del av teamet. Rollen som Vikingamodern kom att följa mig 
i ett antal workshops genom åren på Balkan.

Vi reste hem med den fasta övertygelsen om att en ”mental förändring” 
var på väg och att hopp hade väckts hos den slitna personalen. Nu gällde 
det att, så snart de praktiska förutsättningarna förbättrats, hjälpa till med 
verksamhetsplan, kommunikationsplan, dokumentationsplan och en plan 
för det pedagogiska arbetet. Ledarskapsutbildning och vidareutbildning av 
personalens kompetens var också viktiga behov. Framförallt önskade kolle-
gorna få göra studiebesök i andra museer och andra länder efter att länge ha 
levt isolerade från omvärlden.

Några år in på 2000-talet stod museibyggnaderna färdiga och fasaden 
mot huvudgatan, även kallad Prickskyttarnas gata, ”Snipers Alley”, var om-
sorgsfullt putsad med material som sedan följdes upp i övriga paviljonger. 
Kollegorna i museet var fulla av hopp. Med stöd från omvärlden skulle nu 
museet ta plats som en plattform för fred, försoning och socialt engagemang.
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5 På väg mot framtiden, 
ett steg bakåt och flera framåt

5.1 Möten med kollegor

Besöken i Sarajevo skulle bli många och tillsammans med kollegorna togs 
ibland flera steg framåt, stundom backade vi flera steg, i synnerhet då finan-
sieringen från federationens sida till elementära ting som uppvärmning ute-
blev. Ingendera sidan i den federalt tudelade staten ville ta kostnaderna för 
museets drift. Statusfrågan som ”Nationalmuseum” visade sig också komma 
i kläm i den dysfunktionella stat som Daytonavtalet skapat efter kriget.

Den pedagogiska verksamheten fick en stark utveckling under 2005–06 då 
den svenska museipedagogen Anette Prior på KuG:s uppdrag drev fram en 
verksamhet som nådde ut i hela regionen. Ledarskapsutbildningen som star-
tats av KuG (2006) hade effekter både på ledningsnivå och mellannivå och 
den svenska psykologen Ullabritt Fridell fick alla medarbetare att lära känna 
sig själva och sina styrkor. Chefsfrågan visade sig vara mycket viktig för ut-
vecklingen. Den kvinnliga chef vi hade mött vid vårt första besök hade inga 
utåtriktade ambitioner och gav inte intryck av att vilja delegera sin ”makt” 
till förmån för samarbeten inom personalen och med omvärlden. Aisa Softic 
som tog över chefskapet 2002 hade viljan att förändra och deltog med stor 
entusiasm både i ledarskapsutbildning och strategisk planering. När så Aisa 
Softic 2010 lämnade över till en av sina underlydande, manliga arkeologer, 
vars fokus låg på forskning, föll museet tillbaka i sin publika utveckling 

Bosnien-Herzegovina ligger mitt i det som en gång var Federationen Jugosla-
vien. Efter kriget (1992–1995) delades området i två i stort sett självstyrande 
delar: Federationen Bosnien-Herzegovina och Republika Srpska. Daytonavtalet 
skrevs under i december 1995 i Paris. Serbien/Montenegro, Bosnien och Kroa-
tien var undertecknare.
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och 2012 stängdes museet helt. Då hade personalen varit utan lön ett helt 
år. Vid ett besök i Sarajevo 2013 kunde jag själv konstatera att dörrarna var 
igenbommade och i samtal med en av kollegorna med ansvar för de etno-
logiska samlingarna, Lebiba Dzeko, fick jag veta att hon då och då ”ser till” 

sina samlingar. Sorgligt, men 
innanför väggarna finns numera 
en välutbildad personal som 
har utvecklat en modern syn 
på vad museer kan betyda för 
samhällsutvecklingen, förutsatt 
att staten tillhandahåller medel 
för öppethållande. 

Åter våren 2015 sitter jag i 
museiträdgården med några av 
personalen som jag mötte re-
dan våren 2000. De vädjar till 
omvärlden att synliggöra deras 
situation och sätta press på be-
slutsfattare för att stödja muse-
ets återöppnande. Solen skiner, 
te och goda bakverk serveras 
och stämningen är förföriskt 

stillsam när jag ställer frågan om hur man klarar sig utan lön. ”Du vill inte 
veta”, ryter en av kollegorna till och på en sekund är lugnet borta och de 
upprörda stämmorna bryts mot varandra. Efter hand kommer det fram att 
man får lita till snälla släktingar som själva har det svårt, eller jaga extrajobb 
som knappast går att hitta. Det finns varken socialt stöd från myndigheter 
eller hälsovård och politiker litar man inte på. Något stöd från museiled-
ningen tycks inte heller finnas. Men det är inte bara museets personal som 
går utan arbete, arbetslösheten uppgår officiellt till 43 %, men torde ligga 
närmare 60 % i Bosnien. Oroligheterna i februari 2014 var ett av många 
tecken på den höga arbetslösheten. Folk hade helt enkelt tröttnat på att 
inte få ut lön, man hade tröttnat på korruption och glupska privatiseringar. 
På ytan glänser emellertid Sarajevo för den utomstående betraktaren som 
aldrig förr.

Men så äntligen kunde museet öppna igen hösten 2015 efter starka på-
tryckningar från NGO:s världen runt och ett samlat grepp från den poli-
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tiska sidan. I maj 2019 besöker jag åter Nationalmuseet. Skylten som visar 
Kulturarv utan Gränsers insatser för museet har flyttat från fasaden till en 
undanskymd plats i entrén. Utställningarna ser ut som de gjorde för 20 år 
sedan, med viss uppgradering i den naturhistoriska delen och ett intres-
sant inslag om den medeltida judiska skriften ”The Sarajevo Haggadah” i 
huvudbyggnaden mot gatan. Åter har museet fått en ny manlig chef och 
förhoppningsvis får publiken se och uppleva nya spännande utställningar 
och pedagogiska utmaningar.

Granne med Nationalmuseet ligger Historiska museet som trots skadade 
lokaler, ingen uppvärmning och eländiga anställningsförhållanden, har hållit 
öppet hela perioden efter kriget. Den kvinnliga chefen ingår i ett chefsnät-
verk som har stöd från KuG. Genom att söka upp sina grannar i lokalsam-
hället runt om – butiker, restauranger, företag, skolor – och erbjuda samver-
kan, t.ex. att låna museet för events, pedagogiska program etc. når museet ut 
och syns. De båda grannmuseerna är inte helt jämförbara;  Historiska museet 
är mindre vad gäller personal och samlingar, men viljan och kreativiteten 
hos den prestigelösa museiledningen i Historiska museet ger resultat. Ge-
nom att söka extern projektfinansiering kan alla 16 medarbetare lyfta lön 
och tillfälliga utställningar (lågbudget) ger synlighet i media och på de slitna 
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fasaderna sänds meddelanden ut. Olika målgrupper bjuds in, t.ex. konstnä-
rer som reflekterar över samlingarna. Personalen är hela tiden involverad på 
alla nivåer. Museichefen Elma Hasembegovic talar om ”change of minds”. 
Våren 2019 har själva byggnaden uppmärksammats som exempel på mo-
dern arkitektur och The Getty Foundation satsar 130 000 US dollar i museet. 
Med agerande i projektet är KuG-kontoret i Sarajevo.

Utanför museerna längs huvudgatan vandrar varje dag tusentals Sarajevo-
bor i alla åldrar, många söker sig in på Historiska museet för att se tillfälliga 
utställningar. Som utomstående betraktare och museikollega, med många 
års insyn i båda museernas villkor, framstår avsaknaden av mer utvecklade 
samarbeten som mycket märklig. Om museernas uppgift är att tjäna sin 
publik torde bristen på samarbete vara ett av svaren på Nationalmuseets 
återkommande problem med tillgängligheten, ett annat ledarnas syn på för 
vem/vilka grupper museet är till.

Frågan kring för vem/vilka museet är till ledde till en rad seminarier 
och workshops inom KuG och med kollegorna på Balkan. Alla var rörande 
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överens om att museer skall vara inkluderande och till för alla människor. 
Genom Dr Diana Walters föreläsningar om ”The Social Model of Disability: 
from Pathology to Policy” lärde sig museifolk både I Sverige och på Balkan 
förstå hur det är omgivningen som skapar hinder för handikappade. Muse-
erna bör fråga sig: ”Var är hindren hos oss för att alla skall kunna ta del av vår 
verksamhet?” Europarådet initierade 2006 en ”Disability Action Plan” för att 
förbättra villkoren för människor med olika former av handikapp. ”Tillgäng-
lighetsåret 2010” i Sverige bidrog till att svenska museers verksamhet och 
tillgänglighet dramatiskt förändrades. På Balkan fick frågor kring tillgänglig-
het ett helt nytt fokus genom ett treårigt ekonomiskt stöd från Stavros Ni-
archos Foundation. De museer som hörde hemma i KuG:s regionala musei-
nätverk började arbeta tillsammans i en serie workshops och i partnerskap 
med handikappade personer och organisationer för att få bort fysiska hinder 
i museerna och samtidigt lära personalen att arbeta efter en ”social model 
approach.” De förändringar av tillgängligheten som det ekonomiska stödet 
från Stavros Niarchos Foundation och KuG:s arbete resulterade i får anses 
som ett mycket stort steg framåt för många av museinätverkets deltagande 
museer.

5.2 Ledarskap i förändring

Det framgick väldigt tydligt i museisamarbetet med Balkan att ledarskaps-
frågan var en viktig del i museernas möjlighet att växa som demokratiska 
plattformar. Oftast hade man, jämfört med svenska museer, gott om per-
sonal, men det var en personal som sällan såg gemensamma mål med verk-
samheten och hade mycket begränsat inflytande över riktningen och vad 
som skulle åstadkommas innanför väggarna. Museerna var hierarkiskt orga-
niserade och beroende av politikers välvilja. Flera delegationer museiperso-
nal från Balkan fick genom KuG:s försorg från 2003 möjligheter att besöka 
svenska museer och språkkurser i engelska sattes in för att underlätta kom-
munikationen. Efter att ha varit isolerade under kriget var det befriande att 
se gamla kollegor från före kriget åter knyta kontakter och börja diskutera 
det gemensamma kulturarvet och dess möjligheter att nå ut i omvärlden 
och framförallt att få inblick i hur museivärlden utanför Balkan utvecklats 
under åren.

Våren 2006 drog generalsekreterare Margareta Husén, tillsammans med 
styrelseledamöterna Per Kåks och Ing-Marie Munktell, samman 16 musei-
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chefer från alla delar på västra Balkan till ett möte kring samarbete med 
fokus på hur museerna skulle kunna användas som redskap i den fortsatta 
fredsprocessen på Balkan. Mötet ägde rum i Museum Gustavianum, Upp-
sala universitet. Efter intensiva dagar, fyllda av analyser och förslag till fram-
tida samarbeten, listades en rad områden där Balkanmuseerna fick önska sig 
det stöd man ansåg sig behöva och vilken kompetensutveckling som skulle 
gagna verksamheten. Ett av de prioriterade områdena blev ledarskap. 

I november samma år hade jag förmånen att få leda en första workshop 
på temat ”Leadership and Management” i regi av Nationalmuseet i Belgrad. 
Deltagarna kom från samtliga 16 museer, både chefer och mellanchefer. Mö-
tet användes till en noggrann (swot) analys av hur museerna var uppbyggda 
och hur styrning och delegation fungerade. Och inte minst hur de själva såg 
på sitt ledarskap. Det framkom snart att de kvinnliga cheferna ansåg sig ha 
sämre villkor och möjligheter att göra sig hörda på högre politiska nivåer 
i samhället och hade sämre lönevillkor än de manliga cheferna. En stun-
dom hetsig diskussion mellan de kvinnliga och manliga deltagarna utbröt på 
detta område, vilket gav upphov till det kvinnliga nätverk som sedan dess 
lever kvar i nya konstellationer.

Den vision som starkt formulerades var att museerna skulle verka som 
plattformar för fred, kunskap och nöje för en bred publik. För att förverkliga 
visionen sattes målen: att profilera och bättre använda museernas samlingar; 
att etablera bättre kontakter med samhället runt om; att ge inspiration till 
forskning, lärande och nöje; att dela med sig av goda exempel, nätverkande 

och partnerskap. Mötet avslu-
tades med en önskan om kom-
mande möten kring hur man 
går till väga. Man efterlyste ut-
bildning i hur man formar en 
realistisk verksamhetsplan, från 
vision till marknadsföring och 
utvecklar/utbildar sin personal.

Det kvinnliga nätverk som 
formades vid mötet i Belgrad 

november 2006 kom att bilda en egen grupp vid de kommande årens möten 
om Balkanmuseernas utveckling. De kvinnliga cheferna och andra kvinnor 
i museernas ledning uttryckte med kraft att dessa möten var viktiga och 
stärkande i deras roller som ledare. 
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5.3 Framtidens museer

Våren 2007 hölls ett andra möte kring ledarskap, nu på Nationalmuseet 
(Zemaljski Muzej) i Sarajevo. Fokus för mötet var demokrati och utveckling 
av museer för framtiden. Hur kommer museerna att se ut i en föränderlig 
värld? Vad krävs av framtidens museichefer? Tillresta experter var musei-
mannen Steven de Clerq från Amsterdam och den svenska psykologen Ulla-
Britt Fridell.

Med den svenska psykologen fick museicheferna en uppföljning av den 
personliga analys av sina styrkor och svagheter (SWOT) som inledde mötet 
i Belgrad och vikten av att lära känna sig själv betonades. Praktiska övningar, 
under glada skratt, ledde så småningom fram till en verktygslåda, full av 
goda exempel på planering, uppföljning och personalhantering. Inte minst 
alla förslag om hur man gör som chef när planeringen misslyckas var upp-
skattade inslag. 

Psykologen sammanfattade sitt budskap så, att den formella makten du 
har som chef, d.v.s. pengar och personal naturligtvis är viktig, men att ledar-
skap handlar om den informella makten som du måste förtjäna. Deltagarna 
uppmanades att använda sin entusiasm och visa sin energi och vilja att leda.

Museiexperten Steven de Clerq ledde diskussionen om museernas fram-
tid. Hur kommer museerna att se ut? Vilka människor/grupper kommer att 
använda museer? Vad skall vi bevara? Och vem gör urvalen? Vem kommer 
att betala för framtidens museer? Han beskrev också utvecklingen av mu-
seer från forskningsinriktade, ofta hierarkiskt uppbyggda museer, till pu-
blika vetenskapscentra. Hans framtidsprognos var att museer kommer att 
splittras i två världar där de samlingsbaserade, forskningsinriktade fortsätter 
att ha stort bevarandeuppdrag, medan en annan grupp kommer att fokusera 
på det publika/demokratiska uppdraget genom utställningar och ”events”. 
Generellt påpekade Steven de Clerq att alla museers publika kvalité måste 
uppgraderas om de skall kunna vara demokratiska plattformar för kunskap, 
diskussion/debatt och nöje för en bred publik.

För framtidens museichefer innebär detta att rollen måste ändras från 
att vara en isolerad person på toppen av hierarkin till en kreativ, kommu-
nicerande ”teamleader”, d.v.s. det är dags att stiga ner från elfenbenstornet. 
I samtalen konstaterade deltagarna att den administrativa bördan har vuxit 
och att ibland helt orealistiska krav ställs på chefskapet som dessutom inte 
sällan har bristande ekonomiska resurser. Ofta skall chefen vara både en bra 
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forskare, administratör och kreativ/konstnärlig ledare. Chefskonflikter är 
vanliga. Rådet från experterna var att jobba med fokus på samhällets behov, 
att stödja personal och arbeta med övergripande strategier.

Slutsummeringen från deltagarna blev att en bra chef är en som har en 
tydlig vision, är en god organisatör, har kommunikativa förmågor, väljer rätt 
personal, och klarar att leda i hårda situationer, men som fortfarande lyssnar 
och tar råd av sin personal. Dessutom förväntas chefen ha goda kunskaper 
på museets kärnområde.

En jämförande analys i museisverige några år tidigare (IMM VB/MG 
2002) visade att kunskap på museets område och en stark vilja att leda kom 
som nummer ett. Därefter kom att våga tänka nytt och att se sin personal 
som den viktigaste resursen, samt att nätverka med omgivande samhället. 
Dagens kompetensutveckling när det gäller ledarskap bygger på att chefen 
”coachar” sin viktigaste resurs – personalen (Dagens Nyheter 18/5 2019).
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6 Nätverk och samarbeten

6.1 Fler museer vill vara med

Museisamverkan växte allteftersom utbyten mellan museer, kurser och se-
minarier kom till stånd. Allt fler museer ville vara delaktiga i uppbyggna-
den av samhällstillvända mer inkluderande museer. Det var ett anrop från 
Nationalmuseet i Belgrad 2002, som ledde till att undertecknad och några 
kollegor från Nationalmuseum i Stockholm åkte dit för en första inventering 
av hjälpbehovet. 

Nationalmuseet i centrala Belgrad befann sig, visade det sig, i ett eländigt 
skick. Tak läckte, källarvåningen, där alla värdefulla ikoner förvaras, vat-
tenfylldes vid stora regnmängder och arbetsmiljön var klart hälsovådlig för 
de anställda. Museet var stängt för ombyggnad och samlingarna for under 
tiden illa. Fokus för KuG:s arbete här kom att bli stöd till personalen, ca 
80 anställda varav en tredjedel akademiskt utbildade. Man efterlyste hjälp 
med management, pedagogisk verksamhet och säkrad hantering av sam-
lingarna. Men först gjordes en inventering av de akuta behoven och en rap-
port med förslag till stödåtgärder skickades till Kulturministeriet (Munktell 
10/09/03). Också i Belgrad var ledarskapet avgörande för hur verksamheten 
kunde utvecklas. När Tatjana Cvieticanin blev chef 2003 tog verksamhe-
ten ett stort steg framåt. Tillsammans med en kvinnlig ”ledartrojka” tog 
hon tag i problemen med det stängda museet, och inom ett år hade alla de 
förbättringar som föreslagits i de svenska kollegornas inventering genom-
förts. Så behövde t.ex. Ikonerna i källarvåningen inte längre bada i vatten 
från gatan utanför. Det inledda samarbetet mellan KuG och Belgrad med-
förde också en rad utbyten med svenska museer i kompetenshöjande kurser 
och utbildningar för personal. Det handlade om utställningsteknik, peda-
gogisk verksamhet, museietik, förebyggande konservering, dokumentation 
och hur arkeologi kan presenteras på museer samt ledarskapsutveckling. 
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Bland  deltagande svenska museer och institutioner fanns bl.a. från Uppsala, 
Museum Gustavianum, universitetsbiblioteket Carolina Redeviva,  Uppsala 
konstmuseum, Bror Hjorts Hus och från Stockholm Nationalmuseum, 
 Moderna museet, Medeltidsmuseet, Stadsmuseet och Kungliga Myntkabi-
nettet.

Behovet av att skapa ett stödjande, regionalt museinätverk blev alltmer 
uppenbart efter ett antal år av utbyten med svenska museer. 

Avsikten med mötet i Uppsala våren 2006 med de 16 museicheferna från 
västra Balkan var att utröna på vilket sätt KuG skulle kunna bidra till ett 
nätverk för samarbete mellan museerna, ett nätverk som skulle stärka mu-
seerna som demokratiska mötesplatser. Flera av de tillresta museicheferna 
hade inte setts sedan Balkankriget bröt ut. Man fann snart hur likartade 
problemen var och vilka glädjeämnen man delade. Viljan till samarbete var 
stor och grunden till ett ”Western Balkan Museum Programme”/Regional 
Museum Cooperation in the Western Balkans/ skapades. 

KuG hade som organisation nu fått en allt tydligare inriktning mot mu-
seisektorn från att tidigare ha arbetat med projekt inom restaureringsom-
rådet.

Vid novembermötet samma år, framgick det tydligt att behovet av 
kunskaper i ”strategisk planering” var ett starkt prioriterat önskemål från 
Balkanmuseernas sida. Ledarskap och verksamhetsplanering sågs som avgö-
rande för möjligheterna att utveckla museerna. Slutsummeringen visade att 
fokus på en workshop som fick namnet ”Creative Leadership for the Future” 
skulle prioriteras. Vid samma möte bildades ett ”Female Network”, efter-
som det visat sig att de kvinnliga cheferna och ledande curatorerna hade 
sämre villkor än de manliga. Många av de manliga kollegorna ifrågasatte be-
hovet av ett särskilt nätverk för kvinnorna, men stödet har varit viktigt och 
är fortfarande viktigt i nätverket ”The Wild Ones”, som framförallt är inrik-
tat på yngre kvinnliga ledare och chefspersoner i kultursektorn på Balkan.

Året därpå (2007) träffades alla 16 museerna från Uppsalamötet igen, nu 
i Stockholm på Naturhistoriska Riksmuseet för att lära ”strategisk plane-
ring” med föreläsaren professor Peter Tirrell från Oklahoma University. Och 
det kvinnliga nätverket fick träffa svenska genusforskare som professorerna 
Margareta Fahlgren och Birgitta Wistrand från Uppsala universitet.

Nu var verksamheten igång på allvar och nådde allt fler museiarbetare. 
Nätverket tog ytterligare ett steg mot formalisering vid ett möte i Uppsala 
2010 och drivs sedan 2014 som Balkan Museum Network (BMN) i egen regi 
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av Balkanmuseerna själva. Bidragande till att nätverket växte och professio-
naliserades var att KuG 2007 kunde anställa Dr Diana Walters som ansvarig 
koordinator.

6.2 Balkan Museum Network

Museinätverket Balkan Museum Network (BMN) som utvecklats ur det 
som ursprungligen kallades ”Western Balkan Museum Programme” håller 
årligen en konferens med titeln ”Meet See Do” med deltagare från hela Bal-
kan och angränsande länder. Den femte konferensen som hölls i Pristina, 
Kosovo 2017 drog 100 deltagare. Som ordförande i KuG har jag haft den stora 
glädjen att få vara med och inviga konferenserna och bidra i workshoput-
bildningar. Mina bidrag har ofta rört förmedling av kulturarv och ledarskap, 
stundom som Vikingamodern Ingeborg. Rollen som Vikingamodern visade 
sig användbar i många sammanhang, inte bara som i Sarajevo våren 2000 för 
att bokstavligen ”värma upp” publiken, utan som en inspirerande bakgrund 
till samtida frågor.

I Novi Sad 2015 inleddes min workshop om ledarskap med en tidsresa 
i en scen som Vikingamodern. Klädd i mina finaste vikingakläder frågade 
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jag: ”Vilka är ni? Hur kom ni hit? Jag såg konstiga 
vagnar utanför, men inga hästar? Kanske var häs-
tarna inne i vagnarna? Jag heter Ingeborg Ingvars-
dotter, gift med Torbjörn Starke, som nu är på väg 
hem från Miklagård. Tre vintrar har gått sedan 
han drog iväg med sitt skepp Skidbladner. Våra 
barn har lidit svårt sedan han for. Vi har nästan 
ingenting att äta. En mängd sjukdomar har plågat 
oss och missväxten har drabbat oss svårt. Några 
av slavarna Torbjörn tog hem förra resan har dött.” 

Härefter avbröt jag tidsresan och frågade vad 
vi kan lära av Vikingamodern? Att hon måste leda 
en omfattande verksamhet var deltagarna helt 
överens om. Hon som oftast var ensam (mannen 
till sjöss) att driva gården måste lita till sin kun-
skap, d.v.s. känna sig själv. Hon måste också ha nå-
gon sorts övergripande strategi, och hon behövde 
stöd från familjen och också kunna lyssna. Hon 
visste att om man inte kunde samarbeta riskerade 
alla att dö. Och hon hade nycklarna/redskapen för 
överlevnad, det vi idag kallar ”management”, d.v.s. 
välkända begrepp för ett gott ledarskap. Härefter 
analyserade deltagarna dagens museichef, vilka 

utmaningar som finns och hur en bra museichef ser ut. Diskussionen ledde 
fram till slutsatsen att dagens chef är en kommunicerande ”teamleader” som 
klivit ner från sitt elfenbenstorn och ofta är en kvinna. 

Redan i det första mötet mellan Balkanmuseerna i Uppsala 2006, var en 
gemensam utställning uppe till diskussion. Men hur skulle det gå till? Det 
kom att dröja några år innan frågan togs upp igen. Med styrelseledamoten 
Lena Hejll, utställningsproducent på Historiska museet i Stockholm, och 
museikoordinatorn Diana Walters i ledningen började formerna för hur en 
gemensam utställning skulle kunna förverkligas klarna. Vid ett möte med 
museicheferna i Tirana 2009 påbörjades planeringen. Ursprungligen tänkte 
man sig en vandringsutställning mellan de 11 deltagande museerna, men 
efter många kreativa samtal enades museicheferna om 11 olika utställningar, 
men under gemensam produktion. Gemensamt för alla utställningarna var 
en stark önskan att visa rikedomen i det gemensamma kulturarvet. En rad 
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workshops i både teori och praktik kring utställningar inleddes. Man kom 
snart överens om titeln ”1+1, Life & Love”. Ett symboliskt namn på flera sätt, 
dels genom att 11 museer deltar i partnerskap, dels genom att målgruppen 
är unga människor. 

Den 11 november 2011 öppnade 11 museer sina utställningar samtidigt. 
Öppnandet filmades och ”streamades” på internet. En dryg vecka senare 
startade en busstur till samtliga museer som alla museiarbetarna var in-
bjudna till. Detta blev en viktig fysisk manifestation av museernas stora 
gemensamma satsning över alla gränser! Efter att utställningarna invigts på-
börjades en vandringsutställning baserad på samtliga museers utställningar. 
Projektet ville visa omvärlden hur de sex länderna på Balkan delar ett ge-
mensamt kulturarv och dessutom hur vackra länderna är. Man ville tvätta 
bort bilden av det forna Jugoslavien som associerats med krig, konflikter och 
hat. Den 7 september 2012 kunde utställningen invigas i Uppsala universi-
tetsmuseum, Museum Gustavianum. Den unga generationen från Balkan 
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fick komma till tals med sina förhoppningar kring en fredlig framtid. Redan 
på invigningsdagen, som sammanföll med årets ”Kulturnatt” i Uppsala, sågs 
utställningen av drygt 7 000, mestadels unga uppsalabor och studenter. Det 
blev en stor framgång för Balkan Museum Network (BMN).

KuG-kontoret i Sarajevo kom att bli huvudansvarigt för att hålla ihop 
museinätverket BMN och arrangera de årliga konferenserna. Ett omfattande 
arbete för en liten personalstyrka om 4–5 medarbetare. Idag har nätver-
ket drygt 300 medlemmar och representerar 15 länder. Många livskraftiga 
projekt har sett dagen genom möten i samband med de årliga konferen-
serna. Ett sådant projekt är the ”Crafting Access program” i samarbete med 
KuG-kontoret i Albanien. Genom att föra samman lokala hantverkare med 
museikuratorer och utbyta kunskaper kunde gamla tekniker, och traditio-
nella kunskaper återupplivas i produktion av säljbara artefakter. 

Ett annat exempel är ”Make it yours”-projektet utgående från Sarajevo-
kontoret med huvudsyftet att få människor att känna till och lära sig mer 
om kulturarvet och dess möjligheter att föra samman människor i enga-
gemang för sin omgivning, men också att få människor att förstå och res-
pektera att kulturarv är vårt gemensamma arv som tillhör mänskligheten 
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på samma villkor. En mängd aktiviteter genomfördes under 2014–2015, flera 
hundra Sarajevobor deltog: barn, studenter, doktorer, taxiförare och profes-
sionella yrkesutövare. Bl.a. bidrog en rad aktiviteter till restaurerandet av 
Sarajevos äldsta Hamam (badhus). Genom att på detta sätt lära sig praktiskt 
om kulturarvet bidrog projektet till en stark känsla för objekten och dess 
bevarande. Slutsatsen blir att så länge människor ser kulturarvet som något 
viktigt att engagera sig i och uppskatta finns det hopp om att det hålls le-
vande. 

En annan del av projektet var en årslång kampanj i media online med 
dokumentärer om kulturarv och etablerandet av ”Cooltural Heritage” en 
portal dedicerad till kulturarv. Workshops som hölls planerades så att del-
tagare från olika delar av BiH och från olika etniska grupper kom samman 
och lärde om varandras kulturarv.

Balkan Museum Network, BMN, har från Sarajevokontorets sida utveck-
lats till en betydande utbildare/partner för unga museiprofessionella genom 
utbytesverksamhet mellan olika museer och professioner genom program-
met M2M (Museum2Museum). Många museer världen över har nytta och 
glädje av att följa detta initiativ.

6.3 Utvidgat regionalt samarbete

Vikten av att ha nätverk som kan knyta ihop organisationer inom NGO sek-
torn för kontakter mellan medborgare och regeringar framstod under åren 
som alltmer nödvändig. För att få en chans att mötas, utbyta erfarenheter, 
samarbeta och skapa nya partnerskap kring projekt etablerade KuG/CHwB 
2006 ”The South East European (SEE) Heritage Network”. Nätverket är en 
frivillig, oberoende, opolitisk, icke vinstdrivande organisation som samlar 
organisationer från länder i sydöstra Europa vilka tror på kulturell, etnisk 
och religiös mångfald som en värdefull social resurs. SEE arbetar för att 
skydda och stödja regionens gemensamma kulturella kulturarv med syftet 
att uppmuntra en hållbar utveckling. Visionen är att sydöstra Europa är en 
region där folk samarbetar, förstår och respekterar varandra mot bakgrund 
av de kulturella olikheterna. Genom möten mellan medlemmarna, gemen-
samma aktiviteter och publikationer har SEE arbetat för hela det europeiska 
kulturlandskapet mot missbruket av kulturarv av politiska, ideologiska och 
andra skäl. Nätverket, SEE, har bidragit till en uppvärdering av kulturarvet 
som underutnyttjad socio-ekonomisk resurs.
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Ett av de mest framgångsrika projekten med långtgående regionala ef-
fekter är de ”Regional Restoration Camps” som utvecklats från KuG-kon-
toret i Albanien. Att bygga demokrati och stödja mänskliga rättigheter är 
grundläggande tankar i alla projekt och mot denna bakgrund blev ”restau-
reringslägren” i Albanien, som inleddes 2007, extremt framgångsrika. Från 
att ha omfattat ett dussintal studenter i träning ett par veckor för att rädda 
kulturarv, till idag med restaureringsarbete i fyra länder, Albanien, Bosnien 
Herzegovina, Kosovo och Serbien. Teori och praktik, genom föreläsningar 
och reella ”hands-on-restaureringar” av byggnader och monument lockar 
projektet till sig studenter från hela världen. Tanken är att bygga relationer 
bland unga professionella och därmed skapa förutsättningar för fred och 
demokrati, samtidigt som traditionellt hantverk bevaras och oersättliga 
byggnader räddas. Byggnader som i sin tur blir plattformar för kreativitet 
och socioekonomisk tillväxt. Broar byggs på detta sätt mellan kulturer och 
olika etniska grupper. Studenterna som deltar får i sin tur tillgodoräkna 
sig utbildningen i sina ordinarie hemländer. Det framgångsrika projektet 
belönades 2014 med det stora europeiska Europa Nostra priset/ ”Europe-
an Union Prize for Cultural Heritage” i kategorin ”Education, Training and 
Awareness-Raising”. Vid det tillfället hade 649 deltagare från 26 länder del-
tagit och fler blir det. 

Ett av många goda exempel på betydande socio-ekonomisk effekt inom 
ramen för restaureringslägren är det s.k. Babameto huset, ett vackert resi-
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dens från 1885/87 i centrala Gjirokastra i södra Albanien. Bygganden var i 
ett eländigt skick när KuG-kontoret tog hand om det 2012–2013. Idag an-
vänds huset som vandrarhem och plats för olika sociala aktiviteter.
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6.4 Samarbeten utanför Balkan, från Belarus till Kenya

Belarus
Med Sida som huvudfinansiär av KuG:s verksamhet har det varit naturligt 
att lyssna av och följa den riktning som Sida pekar ut. Följaktligen vändes 
blickarna 2012–2014 österut mot Belarus. En grupp arkitekter och museiar-
betare från KuG-styrelsen reste 2012 till Minsk för att träffa kollegor och 
analysera behoven av professionellt stöd till kulturarvet och museiverksam-
heten. Efter dagar av besök i museer och kulturarvsobjekt i Minsk och ute 
på landsbygden kunde den tillresta gruppen tillsammans med kollegorna 
konstatera att isoleringen från omvärlden, bristande dialog med regeringen, 
obefintliga standards och ineffektiv lagstiftning kring kulturarvets bevaran-
de gav små möjligheter för utveckling och nyttjande av kulturarvet. Avstån-
det mellan teori och praktik var uppenbarligen stort, hantverkare, studenter 
och lärare hade få tillfällen att interagera. Med följd att gammal kunskap om 
belarusiskt kulturarv riskerar gå förlorad. 

Två områden för stöd framstod som viktiga: museer som plattformar 
för utveckling av demokratiska mötesplatser och internationellt samarbete 
kring förmedling av kulturarv. På restaureringssidan kom vikten av auten-
ticitet i fokus och behovet av nätverk på lokal nivå för att skapa förtroende 
kring det belarusiska kulturarvet. För båda de prioriterade områdena var 
den övergripande visionen att använda kulturarvet som ett redskap för ut-
veckling av det civila samhället i en demokratisk riktning.

Ett intensivt utbyte mellan svenska och belarusiska institutioner följ-
de, nätverk etablerades inte bara med Sverige utan också med Balkan. Inte 
mindre än 27 museichefer från Belarus besökte Stockholm (Historiska mu-
seet) och Uppsala (Museum Gustavianum), i en serie föreläsningar kring 
museer som lärande plattformar inkluderande mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. Allt mellan utställningsbygge, publikarbete och konservering 
avhandlades. På restaureringssidan deltog arkitekter från Belarus i Kosovo-
kontorets arbete och i KuG:s ”Regional Restoration Camps” i Gjirokastra, 
Albanien. De belarusiska restaureringsexperterna blev mycket inspirerade 
och såg fram emot att använda de nya kunskaperna på lokal nivå och i sam-
arbete med samhällsorganisationer, studenter och professionella. 
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Kenya
Projekten ”Journeys of Peace” och ”Youth for Peace” (2013–2015) blev, tack 
vare KuG:s museisamordnare Diana Walters, viktiga ingångar för museisam-
verkan med en ny kontinent. Som på många andra håll i världen, i synnerhet 
i länder som lever i konflikt eller krigstillstånd, användes inte sällan Kenyas 
museer och kulturarv som redskap för att manipulera och underminera de-
mokrati och fredlig samverkan mellan människor och grupper. Men under 
ytan fanns lång tradition av fredsbyggande mellan folk och respektfullt de-
lande av kulturarv, landskap, föremål och värden. ”Journeys of Peace ” blev 
ett projekt kring att återta denna gömda historia i ett försök att skapa nya 
vägar till bättre liv för invånarna i landet. Med ett starkt gräsrotsperspektiv 
och fokus på familjen och samhället omkring skapades säkra fora för dialog 
mellan män och kvinnor. Nätverksmöten och produktion av en vandrings-
utställning band samman olika generationer och samhällen. Projektet gav 
i sin tur upphov till ett eget ungdomsprojekt ”Youth for Peace”. Båda pro-
jekten blev viktiga som samlande bas för de Kenyanska fredsmuseerna. För 
många var det första gången man samarbetade med kollegor från andra delar 
av samhället. Nätverkandet ökade och folk började ta aktiv del i konflikt-
lösning genom att använda traditionella värden och praktiska erfarenheter.
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7 Fredsarbetande 
musei- och kulturarvsfolk

Under alla år i arbetet som museichef och aktiv i KuG har jag mött männi-
skor med en stark tro till kulturens möjligheter att verka försonande och 
konfliktförebyggande. Mina svenska museikollegor i Uppsala och Stock-
holm, mina kollegor på Balkan och inte minst styrelsevännerna i KuG, har 
genom sitt hängivna volontärarbete visat att fredsarbete med kulturen som 
redskap ger effekt.

Fredsarbete måste börja tidigt. Det har Fredens Hus i Uppsala tagit fasta 
på. Under tre år hade jag som styrelseordförande (2014–2017) möjlighet att 
i praktiken studera hur det kan gå till. Med fokus på målgruppen barn och 
unga bedriver Föreningen Fredens Hus sedan 2006 ett viktigt fredsarbete 
i Dag Hammarskjölds anda. Då hade initiativtagaren, f.d. landshövdingen 
Ann-Cathrine Haglund, sedan 2003 arbetat för att få tillstånd ett Freds-
museum på Uppsala slott. I december 2005 kunde ett Fredsmuseum, inhyst 
i slottets källarlokaler invigas. Från 2011 fick verksamheten mer ändamålsen-
liga lokaler i slottet och namnet ändrades till Fredens Hus. Grundtanken har 
från start varit att samla och förmedla kunskap i fredsfrågor. 

Idag är Fredens Hus en viktig samlingsplats för arbetet med fred och 
mänskliga rättigheter. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verk-
samhet, vill man motverka rasism, våld, fördomar och intolerans. Det hand-
lar om fredsarbete på gräsrotsnivå för långsiktig social hållbarhet genom att 
träna dialog, istället för våld, att lösa konflikter i vardagen. Rollspel är en av 
metoderna som visat sig mycket effektiv i ungdomsarbetet. 

Skolan är den viktigaste mottagaren av Fredens Hus pedagogiska verk-
samhet. För många skolklasser har ett besök på Fredens Hus blivit en natur-
lig del av läsåret. Med antimobbningsprojektet ”Våga vara snäll” (2014) fick 
lågstadieklasser hjälpa hela sin skola i antimobbningsarbetet. Utställningen 
”Bamse och Dundermysteriet” (2018), med fokus på hållbarhet, nådde också 
de yngre skolåldrarna. Den viktiga utställningen ”Ordets makt” från 2013 har 
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fortsatt att turnera i Sverige inom ramen för projektet ”Demokrati på turné”. 
I utställningen får elever i grundskola och gymnasium öva på att analysera 
propaganda, näthat och våldsbejakande extremism. För Uppsalaborna blev 
utställningen ”Fördomskavalkad” (2016) en riktig rysare när man på plats 
fick testa sina egna fördomar och normer.

Drygt 200 000 barn och unga har genom åren tränats av Fredens Hus, ett 
strålande resultat och en stark motor för Uppsala stads profil som ”Freds-
staden Uppsala”. Fredens Hus håller dessutom på att bli en plattform för 
alla fredsengagerade människor i staden, ett fredsnätverk håller på att växa 
fram. 

Verksamhetschefen, sedan 2006, Jesper Magnusson, använder själv ofta 
uttrycket ”fredsarbete på gräsrotsnivå”. På min fråga vad han menar kon-
kret, svarar han:

Jag vill jämföra med ”Community art” självhjälpsarbete, en form av de-
mokrati inifrån, där kultur blir verktyg i en förändringsprocess som i sin 
tur leder till gräsrotsengagemang. Att ge de som bäst behöver det redskap 
för förändring. Målet är att fler människor skall engagera sig och bli 
aktiva för dialog och fredsarbete.
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Jespers egen motivation till fredsarbetet är att han ser ett stort behov i ett 
alltmer segregerat samhälle med många marginaliserade grupper. Helt en-
kelt en rättvisefråga, menar han, och en fråga om motverkan mot hat och 
egocentrering. ”Allas lika värde behöver ständigt belysas.”

Att Fredens Hus blev en av finalisterna till Årets Museum 2013 var ett 
viktigt erkännande av verksamheten. Juryn talade bl.a. om ”Nyskapande 
antivåldsarbete……samlande punkt för ett 20-tal organisationer mot för-
domar, rasism, diskriminering och våld!” I pressmeddelandet från nomi-
neringen heter det: ”Fredens Hus har hittat en rad nya uttrycksformer för 
kunskapsförmedling i ett breddat pedagogiskt koncept som når ungdom 
(5–25 år) – en uppstickare som fått stort genomslag och väcker funderingar 
kring vad ett museum är/kan vara i framtiden! Inte bara kring hur krig/
fred-konflikter hanteras, utan också mer övergripande hur sociala frågor 
lyfts fram och problematiseras.” I min roll som ordförande presenterade jag 
ofta Fredens Hus med meningen: ”Detta är ett museum som samlar på kun-
skaper istället för föremål, ett museum som rent av kan förändra vår syn på 
vad ett museum är och kan vara…”

I målgruppen ”unga” måste, i en universitetsstad som Uppsala, studenter 
räknas in som en stor fredspotential och samarbetet mellan Fredens Hus 
och Uppsala universitet borde därför utökas var min tanke som ny ord-
förande 2014. Redan i november samma år bjöds ett antal föreningar och 
organisationer med anknytning till universitetet in till Fredens Hus för att 
diskutera olika möjligheter till samverkan. Budskapet var att Fredens Hus 
vill vara en plattform för fredsarbetare. Ett ”Fredsmingel” för studenter i 
februari följande år blev upptakten till en rad olika samarbeten.

Att hitta fredsaktivister bland universitetets många tusen studenter var 
inte svårt, flera studenter sökte spontant upp mig med sikte på samarbete 
i fredsfrågor. En grupp studenter hade redan i den lokala FN-föreningen 
initierat ett projekt för att stärka unga ledare genom en ledarskapsutbild-
ning. När föreningen inte önskade driva projektet, tillfrågades Fredens Hus 
om möjligheten att vara plattform för projektet. Styrelsen informerades och 
ställde sig bakom förslaget. En av styrelseledamöterna, med anknytning till 
Institutionen för Freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, före-
slog att de inkommande Rotary Peace studenterna skulle inbjudas till den 
planerade ledarskapsträningen. Som ordförande i Fredens Hus lovade jag 
att ingå i programkommittén och att vara ”senior adviser” tillsammans med 
professor Henning Melber, tidigare vd för Dag Hammarskjöldfonden och fd 
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Syrienambassadör Jan Axel Nordlander. Tillsammans med en entusiastisk 
grupp studenter från flera vetenskapsområden hade vi glädjen att få vara 
med om och genomföra en fredsbyggande ledarskapsutbildning som fick 
namnet ”Dag Hammarskjöld Youth Leader Training”. 

Syftet med projektet var att i Dag Hammarskjölds anda stärka unga 
fredsarbetare från hela världen genom en ledarskapsutbildning. Mina er-
farenheter kring ledarskapets betydelse från Balkanmuseerna kunde här 
komma till nytta. Ledorden för hela projektet blev Dag Hammarskjölds ord 
”courage, integrity and compassion”. Genom att identifiera och kategorisera 
de ungas upplevda utmaningar som ledare och diskutera hur man kommer 
framåt var tanken att ta fram olika redskap för framtida hjälp i deras arbeten 
för fred och utveckling, framförallt en databas och en pedagogisk guide. En 
viktig tanke var redan från början att detta projekt av studenter, för studenter 
skulle bli ett årligen återkommande inslag i Uppsala kommuns ”fredsprofil”. 
Inte minst för att Uppsalas unga skall bära vidare Dag Hammarskjölds arv 
och visioner i en utmanande värld. Det handlar om mod, integritet och 
empati.

Ett sekretariat bestående av fem unga studenter och en programkom-
mitté gjorde merparten av allt arbete. I programkommittén ingick repre-
sentanter för Uppsala kommun, Uppsala universitet, Uppsalaskolornas elev-
kårer, CEMUS (The Centre for Environment and Development Studies) och 
studieförbundet Sensus. En särskild grupp studenter förberedde ett sympo-
sium inom ramen för den veckolånga träningen. Eftersom det visade sig att 
många av studenterna som var involverade i projektet samtidigt var med-
lemmar i FN-förbundet och Uppsala FN-förening var det naturligt att söka 
de inkommande deltagarna via FN-förbunden runt om i världen, som på 
detta sätt blev marknadsförare av projektet till andra blivande unga ledare. 
Utan den plattformen hade det varit betydligt svårare att rekrytera med 
sådan bredd som blev fallet. Projektet hade heller aldrig kunnat genomföras 
utan studenten/projektledaren Juan C.F. Mauritz otroliga energi och entu-
siasm.

Under 3–7 oktober 2016, träffades 27 studenter från hela världen – alla 
kontinenter var representerade. Av deltagarna var 9 studenter från årets 
inkommande Rotary Peace Fellows till Institutionen för Freds- och konflikt-
forskning. Också Rotarystipendiaterna kom från olika delar av världen och 
hade just börjat sin tvååriga Masterutbildning i freds-och konfliktforskning. 
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(Uppsala universitet är ett av världens Rotary Peace Centers varigenom Ro-
tary Foundation stödjer unga studenter i internationellt fredsarbete).

Programmet var gediget uppbyggt kring övningar och föreläsningar mel-
lan kl 8 och 16 och med olika kvällsaktiviteter inlagda. Ett första block 
handlade om studenterna själva och deras bakgrund, land, lagar och respek-
tive organisation. Vilka utmaningar mötte de i sitt ledarskap? Nästa block 
tog fasta på de utmaningar som lyfts fram och en analys gjordes tillsammans. 
I det tredje blocket fokuserade man på vilka lösningar som kunde fungera 
i deras framtida ledarskap. Och slutligen diskuterade studenterna hur Dag 
Hammarskjölds värdeord: ”Courage, Integrity and Compassion” bäst skulle 
förvaltas i framtiden.

Föreläsningar och övningar avlöstes mitt i veckan med ett besök på UD i 
Stockholm. Själv fick jag åter möjlighet att tala om kvinnligt ledarskap, den-
na gång dock utan vikingadräkten! En viktig höjdpunkt blev symposiet om 
Dag Hammarskjöld och hans fredsarbete. Universitetets rektor, landshöv-
dingen, kommunfullmäktiges ordförande och andra kända talare framträd-
de. Som avslutning tågade hela församlingen av symposiedeltagare i fanborg 
till Dag Hammarskjölds grav. Dagen avslutades i Domkyrkan. När diplomen 
utdelades vid veckans slut uttryckte alla deltagare sin stora tacksamhet till 
arrangörer av utbildningen. Uppslutningen från staden, universitetet och 
alla andra aktörer hade djupt imponerat på deltagarna. Projektet kring le-
darskap i Dag Hammarskjölds anda har förhoppningsvis gjort avtryck både 
i Uppsala och många av världens länder. Att se unga människor från hela 
världen med stor energi och entusiasm diskutera ledarskap och fredsfrågor 
ger hopp för framtiden.

Som ordförande i Fredens Hus hade jag också många tillfällen att lyssna 
till besökarnas kommentarer om vikten av att arbeta med kulturen som ett 
redskap i fredsarbetet! En kommentar var ofta, ”men var visar ni kvinnors 
fredsarbete?” 

Som en direkt följd av detta inleddes 2016 ett projekt med regissören/
skribenten Stina Oscarsson och utställningsansvariga Camilla Jarlgård i 
samarbete med Uppsala universitet. Institutionen för Freds- och konflikt-
forskning tillhandahöll 4 entusiastiska studenter: Emma Aler, Erik Forsberg, 
Louise Granberg och Matilda Lööv. En spännande tid med livliga diskus-
sioner kring varför kvinnor syns så lite i fredsprocesser inleddes. Under re-
searcharbetet förstärktes uppfattningen att kvinnors fredsarbete inte har 
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synliggjorts i någon större utsträckning, trots att tiotusentals kvinnor redan 
för drygt 100 år sedan samlades till en manifestation för fred i Haag (1899). 
Vi konstaterade också att det alltjämt är kvinnor som drabbas hårdast av 
krig och utsätts för våld i konfliktsituationer. Kvinnor är visserligen ofta 
deltagare i informella fredssamtal, men ignoreras som deltagare i formella 
fredsprocesser. Att kopplingen mellan jämställdhet och fred och kvinnors 
deltagande i fredsprocesser måste utforskas mer var alla överens om, likaså 
att det behövs mer forskning kring hur genus påverkar krig och fred. Dessa 
frågor tog studenterna med sig tillbaka till universitetet. Man ställde sig 
också frågan hur det kan komma sig att så lite har hänt trots att det är mer 
än 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet. Avsikten med den resolutionen var just att stärka kvinnors roll i 
fredsförebyggande arbetet.
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Studenterna valde själva sina studieobjekt, både utifrån nuet och histo-
riskt. Ur en mängd förslag valdes en handfull namn för fördjupad research. 
Resultatet blev en tryckt skrift ”Women, Peacemakers”, innehållande kvinn-
liga fredsaktivister och Nobelpristagare. Skriften gav även utrymme åt på-
gående kvinnohistorisk forskning i ett antal artiklar. Studenternas studie-
objekt, Berta von Suttner, Elin Wägner, Alva Myrdal och Malala Yousafzai, 
blev huvudfigurer i en utställning och dessutom producerades en teater-
föreställning på temat kvinnliga fredsprofiler med nyskrivet manus av Stina 
 Oscarsson. Föreställningen, ”Vi skulle ha spelat Lysistrate”, med gymnasiet 
och unga vuxna som målgrupp, visade att historien inte bara är fylld av star-
ka män. Berättelsen handlar om hur två unga skådespelare, som tänkt spela 
den gamla grekiska komedin Lysistrate om kvinnorna som kärleksstrejkade i 
protest mot kriget, istället bestämmer sig för att berätta om alla bortglömda 
kvinnor som genom historien arbetat för fred. Alla de kvinnor som skapat 
fred, medan männen pratat fred. Föreställningen fick lysande omdömen och 
kan spelas både i klassrum och stora lokaler.

Fredens Hus verksamhet belyser de fantastiska möjligheter som muse-
ers samarbete med det omgivande samhället kan leda till. Korsbefruktning 
mellan olika organisationer är en annan god effekt när fredsarbetande kul-
turaktörer möts. Genom kontakt med KuG:s Kenya-projekt ”Journeys of 
Peace” och ”Youth for Peace” kom Fredens hus att etablera samarbete med 
de kenyanska fredsmuseerna (Community Peace Museums Heritage Foun-
dation). Ett sådant projekt blev ”Tubonge”, som engagerade unga konstnärer 
och aktivister att genom olika konstformer och rollspel lyfta de normer och 
stereotyper som hindrar invånare i Kenya att delta rättvist i det politiska 
och vardagliga livet. Tubonge är ett lokalt slangord som betyder ”att samlas 
i dialog”.

Samverkan är oftast nyckeln till framgång och ger ”win-win”-effekter. 
Genom projektet/utställningen ”Women Peacemakers” lärde sig studen-
ter från freds- och konfliktforskningen att använda utställningsmediet, att 
analysera och granska fakta och att arbeta fram texter för en bred pu-
blik. Både studenterna och därmed universitetet vann på samarbetet. För 
Fredens Hus blev resultatet ett mer balanserat genusperspektiv i museets 
basutställningar. 
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8 Summering och slutsatser

I allt arbete för kulturarvets betydelse i fredsprocesser ligger en stark över-
tygelse att kulturarv som redskap bygger demokrati och stödjer mänskliga 
rättigheter. Det finns en tydlig länk mellan att restaurera en byggnad och att 
bygga relationer – det handlar om förtroende, ekonomi och sociala effekter. 
En byggnad är så mycket mer än tegel och murbruk, den är också en länk till 
det förflutna, folks historia, säkerhet och identitet. Samtidigt är den också en 
länk till framtiden, en möjlighet och en motor för lokal och regional utveck-
ling. Varje projekt är en potentiell demokratiseringsprocess som ger otaliga 
tillfällen att överbrygga konflikter, stödja tillit mellan forna fiender och ar-
beta för social och ekonomisk tillväxt. Exemplen är många genom KuG:s 
mångåriga arbete på Balkan. Att se och uppleva hur den serbiska enklaven 
Velica Hoca i Kosovo blomstrar med sina Bed and Breakfast-pensionat och 
sitt ”kulturhus” i ett mot omvärlden öppet landskap är en seger för freden. 
Genom olika kulturturistiska projekt runt kulturarvsprojekten har Kosovo-
kontoret fått små och medelstora företag att växa och medverka i projekten 
till gagn för samhället runt om. När Sarajevokontoret lyckas få hundratals 
invånare att engagera sig för restaurering av stadens äldsta  Hamam (badhus), 
oavsett etnisk och social bakgrund, är det ett starkt bevis på att kulturarvet 
förenar och stärker möjligheterna till långsiktigt bevarande. De socio-eko-
nomiska effekterna av restaureringslägren i Albanien ger inte bara effekt i 
landet, utan i många andra länder dit studenterna återvänder.

Museernas utveckling genom Balkan Museum Network (BMN) har gett 
enorma vinster för samhällena runt om genom sociala och entrepreneuriella 
projekt. Meet See Do- konferenserna samlar årligen flera hundra deltagare 
som delger varandra sina framgångar och väcker nya gränsöverskridande 
projektsamarbeten där förr hierarkiska system och kunskapskorruption 
satte käppar i hjulen för hantering av ett rikt gemensamt kulturarv till gagn 
för en bred publik.
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Flera av de museiutbildningar som genomförts av BMN har haft god 
spridning till andra delar av Europa, inte minst utbildningar om museers 
tillgänglighet för handikappade. Den nya synen att det är museerna själva 
som handikappar sina besökare har fått stort genomslag. Med enkla medel 
och en ny förhållning kan museers tillgänglighet radikalt förbättras för olika 
grupper i samhället med särskilda behov. 

För Universitetsmuseet Gustavianum i Uppsala gav museets samarbete 
med BMN upphov till en rad förbättringar vad gäller tillgänglighet, både i 
form av fysiska förbättringar och i personalens förhållande. Tillgänglighets-
året 2010 ökade intresset hos personalen och ett samarbete med universite-
tets ”Centrum för handikappforskning” inleddes. Utställningen ”En särskild 
utställning om särskilda barn” blev en tydlig tankeväckare hos både personal 
och besökare. Nätverkssamarbetet mellan universitetsmuseet i Uppsala och 
Balkanmuseerna gav unika möjligheter till lärande i båda riktningar. Att 
dela erfarenheter med kollegor från krigsdrabbade delar av Europa ökade 
min egen och personalens förståelse för kulturarvets möjligheter i freds-
processer och för våra kollegor gav det kunskap om vilka kraftfulla aktörer 
museerna kan vara för demokrati och jämlikhet. Utställningen ”1+1 Life and 
Love”, producerad av unga balkanbor som visades i Uppsala under kultur-
natten 2012, gav upphov till en rad samarbeten kring demokratiutveckling 
och vikten av att värna densamma i Europa. Albanienutställningen, ”A taste 
of Albania”, 2013, medförde ökade kontakter mellan konstnärer och arkeo-
loger i båda länderna. Till de positiva effekterna hörde också Uppsalapubli-
kens glädje att få ta del av ett i Europa som turistmål ganska outforskat hörn.

Genom att förädla och tillgängliggöra kulturarvet har vi nått ökad kun-
skap och ekonomisk/social tillväxt, helt i linje med Europeiska rådets kul-
turarvspolitik för att nå Europa 2020-strategin om ett hållbart växande, in-
kluderande Europa.

Att få vara med om utvecklingen och medverka i ett 20-tal seminarier/
workshops och följa kollegorna på Balkan som rest sig efter kriget har varit 
en stor förmån. Jag har fått kunskaper och insikter som gagnat mitt eget 
arbete som museichef och min utveckling som medmänniska. Min uppfatt-
ning att gott ledarskap är viktig på alla nivåer i samhället har stärkts. I Fre-
dens Hus barn/ungdomsarbete lärde jag om dialogens betydelse för freds-
arbetet. Och att det måste börja tidigt. Jag vill hylla i denna skrift nämnda 
aktörer, ni har alla bidragit till en lite fredligare värld! 

Min förhoppning är att läsarna fått ökad förståelse för kulturarvets bety-
delse i allt fredsarbete och hopp om en fredlig framtid.
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11 Tack

Stort tack till Martin Högvall som har lagt sin professionella hand vid ut-
formningen av slutmanus. Utan din hjälp hade det inte blivit någon bok! 
Min vän Solveij Zaki och min käre make Gösta Munktell har bidragit med 
praktiskt stöd och läsning av råmanus. Varmt tack för all er omtanke.

Tack till Uppsala universitet för att jag fick möjlighet att summera mina 
erfarenheter av kulturarvs- och museiarbete i fredens tjänst. Stiftelsen 
 Kulturarv utan Gränser/Cultural Heritage without Borders har välvilligt 
bistått med bilder.

Boken har getts ut med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.
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