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Återvändande som metod och möjlighet
Samdoks höstmöte den 17-18 november 2011 på Nordiska museet
Återvändande har både diskuterats och praktiserats i Samdok genom åren – att återvända till platser,
teman, samlingar, fält. Nu tar vi ett gemensamt grepp på återvändande som strategi i
kunskapsbyggandet. Hur arbetar museerna med återvändande för att se och analysera förändring och
kontinuitet? Hur kan återvändande användas för att förena långsiktiga tidsperspektiv med samtidens
aktuella frågor? Vilka erfarenheter vill museerna dela med sig av och diskutera i en vidare krets?
Välkomna med bidrag!
På konferensen kommer vi dessutom att diskutera framtiden för Samdok. Som vanligt blir det
gruppdiskussioner kring förberedda frågor, som både handlar om återvändande och om Samdok.
På programmet, och som inspiration till diskussionerna, står presentationer av aktuella projekt vid
museerna samt anföranden av:
 Kerstin Gunnemark, docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs
universitet. Redaktör för Etnografiska hållplatser (Studentlitteratur 2011), där hon skriver om
”Återvändandets etnografi”.

 Bodil Axelsson, forskarassistent vid TemaQ, Institutionen för studier av samhällsutveckling
och kultur, Linköpings universitet. Hon skriver en forskningsrapport om Samdok inom
det europeiska samarbetsprojektet, Eunamus – European National Museums: Identity
Politics, the Uses of the Past and the European Citizen (www.eunamus.eu).
Detaljutformningen av programmet sker när vi vet vilka museer som vill medverka och med vad.
Övrigt: Ett bokbord kommer att ställas i ordning för de nya museipublikationer ni vill visa upp.
Gemensam kvällsaktivitet den 17 november planeras.
***
Tider: torsdag 17 november kl 13-17, fredag 18 november kl 9-16
Plats: Nordiska museet, Samlingssalen
Anmälan från er som vill medverka med presentation behöver vi senast den 14 oktober.
Deltagande utan presentation: senast den 4 november.
Sänd anmälan till (ange önskan om medverkan/icke medverkan/deltagande i gemensam
kvällsaktivitet) Eva Fägerborg, eva.fagerborg@nordiskamuseet.se
som också svarar på frågor om konferensen. Tel. 08-519 547 09, 0733-66 55 21
Deltagande i höstmötet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe med tilltugg, lunch betalar var och en själv.

Varmt välkommen!
Samdoksekretariatet

