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Abstract 

 

This essay analyzes destruction of cultural heritage, and its impact on future 

archaeological research. A qualitative case study on four different events of 

destruction on cultural heritage to evaluate whether it can be positive or negative. 

It explores if this phenomenon is new or old. Hopefully, the essay also contributes 

to the knowledge gap that exists in today's analysis of systematic destruction of 

cultural heritage. 

 

First, the concept of cultural heritage and systematic destruction is analyzed. 

Thereafter, a variety of cases are considered to finally arrive at four different 

events to be analyzed. In these four different events, a case study is made that 

aims to contribute to a deeper understanding on destruction of culture heritage. If 

it contributes to something positive or negative to the people in that society, and a 

possible outcome on how we look back on history. The events that form the case 

study are the destruction of the Baalshamin Temple, the demolition of the 

southern state statues, the transplantation of the Abu simbel monuments from 

Egypt and the destruction of the Sami drums. 

 

The results found that systematic destruction of cultural heritage is a complex 

issue and does not have an absolute explanation. Destruction of cultural heritage 

usually affects archaeologists negatively as it prevents future research and results 

in a less nuanced image of history. Destruction of cultural heritage is usually 

considered negative, however, moving objects is considered to be more positive. 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Förstörelse av kulturarv orsakat av människor är ett fenomen som idag har växt inom 

samhällsdebatterna. Att kulturarv förstörs under moderna krig är något att räkna med, och 

det går tillbaka till krigsföringen under Första och Andra Världskriget. Detta är i takt med 

att krigsföringen ändras och går från mellanstatliga krig till inomstatliga krig. Krigen blir 

mer ideologiskt inriktade, och skadar kulturarvet hos den grupp som inte har makten. Att 

plundring, illegal handel och förstörelse har växt som en krigsföring, och bidragit till hur 

vi idag diskuterar förstörelse av kulturarv kan vara möjligt (Haldén, Esparraga och 

Karlborg, 2016, 4). Är detta dock ett nytt fenomen? Och har verkligen det ökat? Eller har 

det endast blivit mer uppmärksammat på grund av att terrorgrupper nu använder detta som 

en typ av krigsföring?  

 

Under första världskriget togs inte bara många liv, utan flertalet olika kulturarv ödelades 

också. På grund av industrialiseringen möjliggjordes en intensifiering av förstörelsen. 

Varje land försökte försvara deras egen kultur, och ökade skyddet på det kulturarv som var 

kopplat till dem själva istället för allt kulturarv i landet. Det var även ett försök att stärka 

landets egna patriotism och försvaga andra staters kultur (Haldén, Esparraga och Karlborg, 

2016, 29). För att skydda kulturarv från att bli skadat i krig så förflyttades det tillfälligt till 

muséum eller till privata samlingar. Efter kriget blev det sedan problem att samla in allt 

material igen, eftersom föremål kunde försvinna eller att personerna behöll föremålen 

(Haldén, Esparraga och Karlborg, 2016, 30).  

 

Det finns även krig där kulturarv har använts för att styrka aktörers rätt till området. Under 

kriget i forna Jugoslavien skedde detta, och det gjorde att flera grupper av olika etniciteter 

diskriminerades. Under kriget skedde en etnisk rensning på både individer och kulturarv, 

som ett sätt att förstöra historien till vissa grupper (Haldén, Esparraga och Karlborg, 2016, 

30). Under Bosnien-Hercegovina kriget förstördes kulturarv kopplade till specifika etniska 

grupper. De kulturarv som förstördes och fick stor uppmärksamhet var bland annat den 

gamla bron i Mostar (Haldén, Esparraga och Karlborg, 2016, 32). Bron symboliserade en 

länk mellan de kristna och muslimska delarna av staden. Bron var kulturminnesmärkt och 

ingår i världsarvslistan (Nationalencyklopedin, u.å).  



 

 2 

 

Vi ser antydan på detta redan efter att den fornegyptiska kungen Akhenaton dog 1536 

f.Kr., och det mesta som antydde att han hade regerat över landet förstördes. Anledningen 

till förstörelsen var att Akhenaton endast trodde på en gud, och hans försök att ändra 

Egyptens religion var inte uppskattat av samhället (Troy, u.å.). Akhenaton ansåg att han 

inte skulle bli en gud efter döden, och det var annars vanligt bland de tidigare faraonerna. I 

försöket med att ändra religionen ändrade han sig namn från Amenhotep IV till Akhenaton 

vilket betyder ”Son of the Sun Disc” (Flank, 2018). Han kämpade för att avskaffa 

polyteismen och istället ersätta den med monoteism. En del av hans taktikföring var att 

förstöra alla monument avbildade till andra gudar, och detta provocerade många under 

hans makt. Prästerna blev provocerade av Akhenaton, och när hans efterträdare 

Tutankhamon ersatte honom raderade prästerna det mesta av de kvarlämnade minnet av 

den tidigare ledaren. Egyptierna valde till och med att låtsas att Akhenaton aldrig ens hade 

existerat (Flank, 2018).  

 

Under de senaste åren är det istället terrororganisationer som står för mycket av den 

systematiska förstöringen av kulturarv. I takt med att det har blivit tydligare inom krig har 

även regelverken ökat för att stoppa det. UNESCO har flera konventioner som varje land 

bör följa, och det finns återbyggnadsplaner för att återskapa de kulturobjekt som redan är 

förstörda. Efter amerikanska inbördeskriget restes ett flertal statyer som skulle 

symbolisera Sydstaternas makt i landet, och nu vill flera myndigheter ta ner symbolerna. 

Även i Sverige har förstörelse av kulturarv varit väldigt aktuellt, och det är speciellt på 

samiskt kulturarv.  

 

Detta är några av de tusentals fall av undanröjning av kulturarv, och under den här 

uppsatsen kommer det diskuteras om konsekvenserna av förflyttning eller förstörelse är 

negativt eller positivt och i så fall för vem. Samt vad det är som är positivt kontra negativt 

när det kommer till förstörelse/förflyttning av kulturarv, är det för den arkeologiska 

forskningen, eller för historieskrivningen eller endast för människors kulturella 

upplevelser? Finns det endast ett perspektiv, eller kan något anses vara både positivt och 

negativt när det kommer till dessa frågor? Finns det alltid ett renodlat svar som stämmer 

överens kring alla fall av förstörelse/förflyttning av kulturarv? Uppsatsens ämne uppkom 

då jag studerade på ett treårigt arkeologiprogram kombinerat med kurser i Freds- och 

konfliktstudier. Kombinationen av de båda fick mig att analysera på ett bredare 

perspektiv, och förena flera olika teoretiska perspektiv. Kulturarv och kulturarvsanalys har 
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varit ett stort intresseämne för mig, därför blev valet av ämne att analysera 

kulturarvsförstörelse och hur det påverkar vår syn på historien. Eftersom uppsatsen ingår i 

arkeologiprogrammet ansågs det lämpligt att diskutera konsekvenserna som kan bli på den 

framtida arkeologins forskning när det kommer till förstörelse av kulturarv. Då författaren 

anser att arkeologi kommer behöva ta en större plats både inom det politiska och 

miljömässiga forumet, och författaren finner det givande att diskutera arkeologins roll i 

samhället.  

 

Författaren vill även passa på att belysa att det finns ett visst ”vi och dom”-tänk som 

präglar den här studien. Författaren har försökt minimera detta, dock anses det vara lite 

svårt eftersom denna studien belyser olika kulturer som författaren inte har någon relation 

med. Författaren vill belysa att detta tänk inte är bra, och att det är komplext att diskutera 

kulturer samt kulturarv. Oftast är det känslor som är sammankopplade med kulturarv, och 

författaren vill be om ursäkt i förhand om det är någon som blir upprörd över hur 

simplifierat kulturer och dess historia beskrivs under uppsatsen.  

 

 

1.1.1 Ordlista  

 

Den här uppsatsen kommer behandla ord vars definition är flexibel, och därför är det 

lämpligt att presentera en ordlista. Uppsatsens definition av orden grundar sig i UNESCO 

och Riksantikvarieämbetets begreppsbestämning. För att få en översikt på definitionen av 

systematisk förstörelse av kulturarv, menar Svenska Akademien (2009) att något sker 

enligt ett genomtänkt system. Systematisk förstörelse av kulturarv är när någon eller några 

aktivt och genomtänkt förstör ett kulturarv. Kulturarvsförstörelse anses vara den 

förstörelse som sker på kulturarv, och kan orsakas av människor eller klimatet (UNESCO, 

2017).   

 

Enligt Riksantikvarieämbetet (2018) definieras kulturarv som alla uttryck för mänsklig 

aktivitet. Detta inkluderar både immateriellt och materiellt kulturarv, och det kan även 

innefatta specifika delar av ett samhälle. Immateriellt kulturarv betyder det som inte går 

att se eller ta på, vilket är språk, kultur, sång och system. Kulturmiljö är den del av en 

miljö vars påverkan är orsakat av mänskliga aktiviteter och verksamheter. Kulturmiljön 

preciseras i allmänhet oftast till en lämning, dock behöver det inte vara en fysisk miljö. 
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Det kan vara immateriell kultur som är anknuten till det området, exempelvis historier och 

ortnamn (Riksantikvarieämbetet, 2018).  

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) benämner 

immateriellt kulturarv som det levande kulturarvet. 2003 fastställdes en konvention för att 

bevara det immateriella kulturarvet, och bidra till kunskapsområdet kring immateriellt 

kulturarv. Flera förteckningar gjordes över kulturarvet i varje land, och på detta sätt fastslå 

vad som ingick under immateriellt kulturarv. Det levande kulturarvet innefattar 

dansformer, traditioner och sång som används idag, och om det är något som slutar att 

brukas försvinner det från listan (UNESCO, 2017). UNESCO:s definition av världsarv är 

”oflyttbara” föremål, och kan därför inte vara något immateriellt. Förutom immateriellt 

kulturarv finns även flyttbart kulturarv, oflyttbara kulturarv och kulturarv under vatten. 

Flyttbara kulturarv anses vara mindre föremål, och inkluderar målningar, mynt, texter eller 

skulpturer. Oflyttbara föremål är definitionen på monument, arkeologiska byggnader eller 

lämningar. Alla vrak, ruiner och material skapad av människor eller miljö anses vara 

kulturarv under vatten (UNESCO, 2017).  

 

1.1.2 FN och UNESCO 

Förenta nationerna (eller FN) bildades 24 oktober 1945 när 51 stater gick ihop för att 

samarbeta för fred, sociala och ekonomiska framsteg (Förenta Nationerna FN, u.å., 1). 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) är ett 

internationellt organ för utbildning, kommunikation och kultur. Fackorganet trädde i kraft 

redan 1946 med endast 41 staters stöd. Organisationen ingår inte under FN-systemet, utan 

endast samarbetar med FN (Sundström, 1962, 17). Organet ansvarar 

Världsarvskonventionen och är ett internationellt avtal för att skydda natur- och kulturarv. 

Konventionen antogs av UNESCO 1972, och Sverige anslöt sig 1984. Konventionens 

syfte är att varje medlemsland ska implementera lagar för att skydda arvet, och att belysa 

objekt av stor betydelse för mänskligheten. Målet är även att skydda natur- och 

kulturobjekten så de kan bevaras till framtidens generationer (UNESCO, 2016).  

 

Världsarvskommittén står bakom Världsarvslistan, och listan är på alla kulturobjekt som 

anses ha stor betydelse för hela världen (UNESCO, 2018). Då flera av objekten har blivit 

förstörda under krig, av vandalism och i naturkatastrofer. En del av UNESCO:s budget går 

till projekt för att rädda objekt i riskzoner, och kommittén lämnar fram bidrag för de 

objekt som anses vara i störst behov av skydd (Von Sydow, 2017). Både Abu simbel 
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templet och Baalshamintemplet är världsarv, och det är även genom förflyttningen av Abu 

Simbel templet som kommittén skapades (UNESCO, 1968).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om människors aktiva handlingar för att ta 

bort kulturarv och eventuellt förstörelse av kulturarv bidrar till historieskrivningen samt 

påverkar den arkeologiska forskningen. Uppsats syftar också till att undersöka om 

konsekvenserna av borttagandet av kulturarv kan ha positiva eller negativa påverkningar 

på olika grupper av människor, samt i så fall vilka grupper. Det kommer även att 

diskuteras om borttagandet av kulturarv kan påverka framtidens arkeologiska forskning. 

För att analysen och diskussionen ska bidra till nutidens debatt har fyra utvalda fallstudier 

använts. Fallstudierna har ingen en kronologisk samhörighet, och ska visa att borttagandet 

av kulturarv sker på skiftande miljöer. För att få en intressant diskussion så valdes fyra 

väldigt olika fall av förstörelse/förflyttning av kulturarv. Förhoppningsvis kommer 

uppsatsen bidra till nutidens samhällsdebatt kring kulturarv, och samtidigt bidra med nya 

perspektiv på kulturarvsförstörelse. Uppsatsens syfte är också att väcka ett intresse hos 

individer för att diskutera förstörelse av kulturarv.  

 

 
 
 

1.3 Forskningsfrågor 

 

1. På vilket sätt kan det systematiska borttagandet samt förflyttningen av kulturarv 

bidra till något negativt kontra positivt i samhället och för vilka individer? 

2. På vilket sätt kan förstörelse samt förflyttning av kulturarv påverka den framtida 

arkeologiska forskningen? 

3. Hur kan förstörelse samt förflyttning av kulturarv påverka historieskrivningen?  

 

1.4 Tidigare forskning 

 
För att upplysa läsaren om att den här studien skiljer sig från tidigare publikationer finner 

jag det relevant att presentera en sammanfattning av olika studier/publikationer. Det finns 

en stor mängd olika uppsatser inom förstörelse av kulturarv, och fokusområdet skiljer sig 

relativt mycket. I dagens forskning är miljöpåverkan ett växande ämne, och kulturarv 

förstörs hela tiden av miljön. Det finns även en mängd olika publikationer kring IS och 
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hur krig påverkar samhället. William Henningsson (2017) skrev en kandidatuppsats som 

heter ”Djävulens trumslagare: En studie av trolldomsrannsakningarna i lappmarken 1649-

1739” och analyserar runt de samiska trummorna. Lovisa Smedberg (2009) har skrivit en 

uppsats som heter ”Kulturarvets skydd i väpnade konflikter: kulturarvsbrott av ICTY” och 

syftet med denna studie är att undersöka hur kulturarvet skyddas under nationell rätt. ” 

Pontus Samuelsson (2016) skrev en uppsats som heter”Islamiska Statens ikonoklasm: en 

studie om IS motiv och måltavlor vid förstörelsen av historiska, religiösa och kulturella 

arv.”, och syftet är att analysera de argument IS använder sig av när gruppen förstör 

kulturarv. ”Klimatförändringar och kulturarv” skriven av Josephine Bruhn (2016), 

uppsatsens syfte är att diskutera relationen mellan klimatpåverkningarna och kulturarvet, 

och även analysera kunskapsläget på internationellt plan. ”Världens mest fruktade 

terrororganisation - en diskursanalys av rapporteringen om Islamiska Staten” heter en 

kandidatuppsats skriven av Martin Landin. Där syftet är att diskutera nyhetsrapporteringen 

och hur diskurserna uttrycks i svensk dagspress om Islamska staten.  

 

1.5 Teoretiska perspektiv 

 

Studien är en kvalitativ fallstudie, för att kunna analysera de utvalda fallen på en djupare 

nivå. För att göra en fallstudie krävs det att man väljer ut ett fåtal fall med en gemensam 

nämnare, och i den här studien är det förstörelse eller förflyttning av kulturarv. I en 

fallstudie är det viktigt att författaren eller forskaren själv samlar in materialet som ska 

användas, samt att sedan granska materialet noggrant. Kvalitativa undersökningar är 

grundade i hermeneutik, där det går ut på att analysera och tolka olika litterära texter 

(Holme, Solvang, 1997). Hermeneutik menar också på att det inte finns en universell 

sanning, utan beroende på vilket perspektiv forskaren har bildas en egen sanning (Olsen, 

2003, 88-90). Användandet av att göra en kvalitativ fallstudie är för att analysera de valda 

fallen och sedan försöka besvara frågeställningen på ett nyanserat sätt. Under metod står 

det mer djupgående vad som menas med en fallstudie, och vad en fallstudie är för något.  

 

Eftersom den här studien kommer att analysera förstörelse samt förflyttning av kulturarv 

så kommer även etnicitet att beröras. Därför kan det vara lämpligt att belysa olika teorier 

som beror etnicitet och arkeologi. Ian Hodders kontextuella arkeologi behandlar etnicitet, 

samt Hodders teorier kring etnicitet och materiell kultur blev grunden för stresshypotesen. 

Hypotesen hävdar grupptillhörigheten styrs av tillträdet till resurser, och om tillgången är 

knapp eller under konkurrens skapas en stressfaktor för gruppen. Vilket är styrande när det 



 

 7 

kommer till den materiella markeringen av etnicitet. Hodder anser även att etnisk identitet 

använder den materiella kulturen som ett uttryck, och för att tolka detta behöver en titta på 

kontexten. Detta är sambanden som finns mellan de mänskliga beteendena och samhället, 

samt att individers handlingar är centrala för materiell kultur (Olsen, 2003, 55-56).  

 

I denna uppsats kommer analysen kretsa mycket kring kulturarv eller som det också heter 

materiell kultur. Därför är det viktigt att belysa vad materiell kultur betyder, och enligt 

Olsen betyder begreppet materiell kultur allt det som har bearbetats av människan i vår 

omgivning, exempelvis byggnader, konst och sopor. De delar som överlevt från forntiden 

ger oss en möjlighet till att analysera forntiden, då vi har en koppling med det dåtida 

samhället. Den stora skillnaden mellan arkeologi och historia är vilket material som 

tolkas. Historiker analyserar nedskrivet material, och arkeologer analyserar material 

bestående av saker (Olsen, 2003, 147). En skriven text bidrar oftast med ett perspektiv, 

och att analysera den materiella kulturen kan bidra till större perspektiv. Detta bidrar även 

till att få information om alla samhällsaspekter (Olsen, 2003, 151).  

 

Lewis Binford föreslog att allt arkeologiskt material kan delas in i tre olika kategorier, och 

de är ideotekniska-, ”teknomiska”- och sociotekniska föremål (Olsen, 2003, 152). Den här 

studien kommer att behandla ideotekniska föremål, och det är de föremål av religiösa 

syften. Även sociotekniska föremål kommer att behandlas, och det är föremål skapat för 

att symbolisera en social status. Den tredje kategorin är den ”teknomiska” föremål vilket 

är skapade för att uppfylla ett praktiskt syfte. De olika kategorierna symboliserar alltså 

ideologisk, ekonomisk och sociala föremål (Olsen, 2003, 152). 

 

Arkeologen Bozena Werbart belyser skillnaden mellan etnicitet inom den arkeologiska 

forskningen och den socialantropologiska forskningen (Werbart, 2002, 25). Werbart anser 

att inom den arkeologiska forskningen genomsyrar etnicitet, etnisk grupp och etnisk 

identitet varandra. Etnicitet är en gruppidentitet konstruerad av kultur, och har både 

psykologiska och sociala fenomen kopplade till sig. Etnisk identitet och grupp anses vara 

en självuppfattning hos individerna, och kan vara en identifikation till en grupp med 

samma bakgrund. Den gemensamma bakgrunden gör att individerna ser sig som en grupp, 

och uppfattas skilda från andra (Werbart, 2002, 25). Inom socialantropologisk forskning 

anser Werbart att begreppet etnicitet har missbrukats, och har fått en betydelse som växlar 

för ändamålet. Werbart anser att etnicitet är ett socialt fenomen, och det ligger inte hos 

individen själv att välja etnicitet. Begreppet etnicitet skiljer sig oftast beroende på vilket 
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perspektiv som appliceras. Kulturbegreppet enligt Werbart är en struktur av social 

gemenskap (Werbart, 2002, 9-10). Kulturell identitet har i nutidens forskning ersatt 

etnicitet, och detta är på grund av att etnicitet oftast används på ett felaktigt plan. Därför 

vill forskare och författare använda sig av ett mer omfattande begrepp (Werbart, 2002, 

29).  

 

2. Material och metod 

 

2.1 Avgränsningar 

För att uppfylla uppsatsens syfte samt besvara den satta frågeställningen gjordes 

avgränsningar, vilket är viktigt för att få fram en relevant text. Det denna studie kommer 

behandla är människors aktiva handling att ta bort kulturarv, i vissa fall förstöra kulturarv. 

Studien analyserar även fall där människors handlingar förstörde kulturarv trots att det inte 

var grundtanken, utan snarare blev en effekt av besluten som gjordes. Denna uppsats 

belyser inte heller immateriellt kulturarv, och skälet till detta är att det inte är relevant till 

uppsatsens syfte. Fokusenheterna är utvalda för att belysa kulturarvsbruk och förstörelse 

av kulturarv, samt att det till viss del är ständigt pågående. Enheterna som behandlas i 

denna studie är strategiskt valda för att uppfylla studiens syfte och besvara studiens 

frågeställning. Det finns tusentals fall av förstörelse av kulturarv av olika sorter, de här 

valda enheterna är till för att få en bra diskussion samt att det fanns mycket litteratur som 

underlättade processen att söka information. Eftersom jag endast hade några fåtal veckor 

att göra studien var det lämpligt att analysera fall med lättillgänglig information. De valda 

fallen är även relevanta dels för den arkeologiska forskningen samt för vår 

historieskrivning. De fyra fokusområdena är även valda att få en stor överblick över all 

mänsklig historia, då det är två äldre fall och två nyare fall som analyseras. 

 

Det finns över 700 statyer och monument resta till minne av individer som kämpade för 

sydstatsarmén runt om i USA:s sydstater. I denna uppsats kommer endast ett fall att 

analyseras, och det är fallet i Charlottesville där de lokala myndigheterna bestämde sig för 

att ta ner en staty på Robert E. Lee. Anledningen till att jag valde just detta fall är på grund 

av de kraftiga reaktionerna som utlöstes av detta beslut, då det ledde till demonstrationer 

och oroligheter som varade i flera månader. Beslutet om att ta ner statyn skapade en debatt 

runt om i världen där frågan blev om detta var något negativt eller positivt för invånarna i 

Charlottesville, och hur det påverkade tolkningen av Charlottesvilles historia. En stor 
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fråga var också om detta skulle påverka hur individer såg tillbaka på inbördeskriget, 

eftersom staden var en stor plats för sydstatsarmén (Svenska Dagbladet, 2017). USA:s 

president Trump gjorde flera uttalanden där hans sammanfattande åsikt var att det är en 

kränkning på historien (Johansson, 2017). Detta är det fall som är mest uppmärksammat 

av alla dem i USA, och därför finns det mycket material att använda sig av.  

 

För att analysera fallet i Charlottesville måste läsarna även få en bakgrund till det 

amerikanska inbördeskriget och Robert E. Lees historia. Därför fokuserar denna studie på 

att endast beröra anledningen till inbördeskriget och vilken roll Robert E. Lee hade i 

kriget. Därmed berörs detta ämne mycket översiktligt, för att läsaren endast behöver en 

viss bakgrund för att kunna förstå diskussionen. Fokus kommer att vara på sydstaternas 

del i konflikten, och anledningen till detta är på grund av att det är de som har valt att resa 

statyer efter inbördeskriget. Ägandet av slavar är en central del i konflikten, och extra 

fokus har lagts på detta för att läsaren ska förstå varför detta väcker känslor hos den 

amerikanska befolkningen idag.  

 

Den samiska befolkningen och dåtidens kyrka hade en komplex relation. Eftersom den här 

studien endast kommer rikta in sig på materiellt kulturarv, och valet att analysera kyrkans 

förbud att använda den samiska trumman (eller schamantrumman). För att diskutera 

relationen mellan kyrkan och samer behövs en översiktlig bakgrund på relationen. Det ges 

dock inte någon djupgående historia, varken om relationen, samer, kyrkan eller allt 

kulturarv som förstördes. Fokus ligger på schamantrumman, samt kända domar fällda mot 

samer av användandet för deras religion och kulturarv. Fokusområdet har avgränsats från 

år 1600 till år 1700, med anledning av att det är under de hundra åren som flest fall av 

förstörelse av samiska trummor sker.  

 

Den islamiska staten använder förstörelse av kulturarv som en strategisk krigsmetod, och 

har därför förstört många monument. IS har förstört flera världsarv, och den här studien 

kommer fokusera på förstörandet av Baalshamin-templet i Syrien. En kort bakgrund kring 

Islamiska statens uppkomst och bakgrund kommer att presenterats, och även en bakgrund 

kring templet. Det är begränsat med material kring förstörelsen av templet, och 

anledningen till detta är för att IS fortfarande är starkt etablerade i Syrien. Detta ledde till 

att det tog lång tid för UNESCO och andra organisationer att undersöka platsen. Nu har IS 

lämnat Palmyra, och under de senaste månaderna har arkeologer kunnat återvända till 

platsen för att försöka återbygga den. Det finns en möjlighet att muséet i Palmyra öppnas 
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igen nästa år, dock finns det inte så mycket information kring Baalshamin-templet (Katz, 

2018).  

 

Förflyttningen av Nubiens monument i Abu Simbel är en av nutidens största förflyttningar 

av kulturarv och för att analysera det här fallet var det viktigt att ha med stora delar av 

händelsen. Det var ett arbete som gjordes under en relativ kort tid, och därför behövdes 

inte många avgränsningar göras. Det som är viktigt när man ska skriva om detta fall är att 

försöka sammanfatta händelsen, då det finns väldigt mycket skrivet om det. Under 

projektet hade Sverige en stor roll, och genom eget intresse blev detta ett fokusområde. 

Studien kommer även endast att behandla två av de sex templen som finns (Säve-

Söderberg, 1972.).  

 

2.2 Material 

De främsta källorna för information kring FN och UNESCO är internetbaserade källor, 

och det är publikationer som är skrivna av organisationen eller är framtagna av dem. 

Vilket är viktigt för att ha en baskunskap kring organisationerna och hitta andra relevanta 

publikationer. Organisationen är en av världens största och har både kunskap samt resurser 

för att få ut information kring kulturarv. UNESCO hade en avgörande roll inom flytten av 

Abu Simbel-templet och har även rapporterat mycket om förstörelsen av Baalshamin-

tamplet. Eftersom UNESCO har haft en stor roll i dessa fall ansågs det vara lämpligt att 

använda materialet från deras sida och material som dem själva ansvarar för. I ett försök 

till att agera neutralt har även ’UNESCO över alla gränser’ använts (Sundström, 1962). 

Detta är för att få en annan källa än UNESCO:s hemsida, och för att få kunskap om 

organisationens grundidé. Trots att boken är från 1962 anses den ändå bidra som ett bra 

komplement till källorna som är nya och ständigt blir uppdaterade. Det kan vara bra att få 

en viss kunskap om UNESCO samt deras verksamhet för att förstå varför organisationen 

är en av de största aktörerna inom internationell arkeologi.  

 

’The Enduring Relevance of Robert E. Lee: the ideological warfare underpinning the 

American Civil war’ skriven av Marshall L. DeRosa (2013) har använts då denna studie 

analyserar borttagandet av Lees staty i Charlottesville. För att få ett bredare perspektiv på 

vem Lee var, och vad han symboliserade behövdes den här boken, då den både tar upp hur 

det amerikanska inbördeskriget utspelade sig och Lees roll i kriget. DeRosa (2013, 15) 

diskuterar bland annat problematiken med att ta fram Lee till ett politiskt perspektiv, och 
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författaren analyserar även hur det amerikanska maktsystemet har bidragit till 

tolkningarna av Lees historia.  

 

För att sammanfatta det amerikanska inbördeskriget behövdes även baskunskap om kriget, 

därför valdes Thomas Sörensens bok ’Amerikanska inbördeskriget’ (2016) för få kunskap. 

Sörensen är en universitetslektor vid högskolan Kristianstad och har specialområde inom 

militärhistoria. Därför anses denna bok ha relevans för syftet att få en övergripande 

kunskap kring inbördeskriget, och att boken anses vara trovärdig då Sörensen har studerat 

det amerikanska inbördeskriget i 15 år. Dessutom har författaren ett flertal olika 

publikationer var av flera är prisbelönta.   

 

”Vitboken: De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samer” (kommer att 

benämnas vitboken) används som uppsatsens materiella utgångspunkt för att analysera 

relationen mellan samer, deras kultur och kyrkan. Vitboken (2016) är ett projekt som finns 

i fyra olika versioner, de olika versionerna är en populärvetenskaplig, en som 

sammanfattande artiklar, en sammanfattning på engelska och den som kommer att 

användas i denna studie är en vetenskaplig antologi. Antologin innehåller 35 olika artiklar 

skrivna av ett flertal olika skribenter. Antologin är skriven under ett samarbete med Umeå 

Universitet, och Svenska kyrkan har även varit med för att finansierat boken eller 

antologin. 

 

Uppsatsens teoretiska perspektiv är grundat i Bjørnar Olsens bok ”Från ting till text: 

teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning”. Detta valet är för att jag redan var bekant 

med boken, då vi har använt den flitigt under 3 år på arkeologiprogrammet. Boken 

innehåller olika teoriperspektiv från flera arkeologiska forskare, och är en enkel 

sammanfattning för studenter. Olsen diskuterar de olika teoretiska riktningarna på ett 

översiktligt plan, och beskriver materiell kultur, etnicitet och sambandet mellan dem. För 

att diskutera det teoretiska perspektivet i denna uppsats har fakta hämtats kring 

hermeneutik, etniciteternas påverkan av materiell kultur och teorier kring materiell kultur 

(Olsen, 2003). Eftersom boken är anpassad för studenter var det lätt att få en översiktlig 

kunskap och söka efter mer djupgående information hos andra källor. Exempelvis som 

den kulturella identiteten som kan anses vara ett stort begrepp, och därför användes 

Bozena Werbarts bok ”De osynliga identiteterna: kulturell identitet och arkeologi”. 

Werbart redogör tydligt vad kulturell identitet är, och belyser problematiken kring 
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begreppet. Författaren använder sig av olika forskare för att besvara frågor om etnicitet 

och etnisk identitet (Werbart, 2002).  

 

2.3 Metod 

För att få en möjlighet att diskutera förstörelse av kulturarv har valet blivit att göra en 

kvalitativ fallstudie. Det menas att en väljer specifika fall med tydliga avgränsningar, för 

att kunna analysera de valda fallen på djupet (Lindvall, 2007). Denna teknik gör det 

möjligt att analysera många detaljer på exempelvis händelser som annars inte hade 

analyserats. Miljön kring fallen är även viktig att analysera, samt också varför företeelsen 

har inträffat. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har valet blivit att 

analysera fyra olika händelser, och de utvalda händelserna har stora avgränsningar för att 

ha en möjlighet att diskutera och dra slutsatser kring dem. Det kommer bli viktigt under 

den här uppsatsen att analysera händelserna från olika perspektiv, och perspektiven är 

exempelvis om förstörelse på kulturarv kan vara positivt eller negativt samt för vem i så 

fall.  

 

Det första steget var att välja ut händelser, eller ”fall” att göra en djupgående granskning i 

(Solberg Søilen, Huber, 2006). Valet blev fyra händelser där kulturarv har förstörts eller 

förflyttats. Första fallet att behandla är förstörelsen av Baalshamin-templet gjort av IS, det 

andra är förstörelsen på de samiska trummorna, det tredje fallet är borttagandet samt 

förstörandet av Sydstatsstatyerna i Charlottesville och det fjärde är förflyttningen av Abu 

Simbel templet. Den största anledningen till de valda fallen är att dem hade gemensamma 

nämnare som förstörelse eller förflyttning. De fyra fallen hade människor som förstörde 

eller flyttade på kulturarv, och alla fyra fallen blev väldigt uppmärksammade i media. 

Eftersom händelserna blev skapade rektioner hos människor bidrog det till att många 

skrev om händelserna, vilket är positivt då det finns mycket information att hämta. Efter 

fastställandet av vilka händelser som ska behandlas i uppsatsen, behövdes en omfångsrik 

sökning kring händelserna göras. För att syftet med den här uppsatsen ska besvaras krävs 

det en litteratursökning, och Google, Google Scholar, Libris och Umeå 

universitetsbiblioteks databas användes som sökväg. En samling av artiklar från en rad 

olika tidningar har varit en stor del av den information som har behandlats i uppsatsen. 

Större delen av de händelser som uppsatsen har behandlat har tidigare inte varit centrala 

inom forskarfältet, och därför är litteraturen inte från vetenskapliga källor.  
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Eftersom artiklar från tidningar inte alltid är vetenskapliga, och ibland saknar källor, 

gjordes en granskning genom fler källor för att rapporteringen kring informationen skulle 

stämma överens. Detta gjordes på alla källor, och anledningen är att det fakta som används 

i uppsatsen ska vara pålitlig. Artiklarna är endast från pålitliga tidningar, och med detta 

menas att tidningarna är bland de största i deras ursprungsland. Det är fortfarande viktigt 

att granska varje artikel även om källan är pålitlig, och detta gjordes. En viktig faktor var 

att de flesta källor skulle ha en tydlig författare, och under uppsatsen används endast källor 

där det var en tydlig författare eller organisation som stod bakom källan. I en kvalitativ 

fallstudie är informationen eller materialet extremt viktigt, det är där man skapar sin 

empiri (Holme, Solvang, 1997). Därför är det lämpligt att granska allt det material som 

ska behandlas under uppsatsen, och på så sätt skapa sin empiri.  

 

Efter att ha analyserat och läst allt material ett flertal gånger, sammanfattades allt till en 

text för att presenteras under resultat. Det var viktigt för författaren att resultatet skulle 

vara en överblick över varje fallstudie och att läsaren har en möjlighet att förstå händelsen 

genom sammanfattningen. Resultatet ger en möjlighet för läsaren att förstå vad 

diskussionen handlar om. Vid analys av en fallstudie är det viktigt att dels samla in 

relevant material, behandla de viktigaste aspekterna inom händelsen, sedan är det viktigt 

för forskaren att belysa för läsarna dels vad tidigare forskare har skrivit samt vad 

forskarens roll är. Fallstudie är en metod som används när en forskare ska försöka hitta 

mönster genom olika fall, och passar därför ypperligt för den här studien (Solberg Søilen, 

och Huber, 2006).  

 

Det är redan belyst tidigare i studien att fallstudier används, och fallstudier är både en 

form av metod samt teori. Anledningen till att fallstudier är metodvalet är för att på bästa 

sätt svara på studiens frågeställning. Uppsatsen ska belysa både nackdelarna och 

fördelarna kring att flytta eller ta bort kulturarv, och för att göra detta på bästa sätt att 

jämföra olika fall för analys (Solberg Søilen, och Huber, 2006). En fallstudie är att ta 

några få fall av händelser som intresserar uppsatsen, i detta fall är det mina fyra händelser: 

förstörandet av Palmyra templet, hur samisk religion och uttryck behandlades av svenska 

staten, borttagandet av Charlottesville statyerna och förflyttningen av Abu Simbel. De här 

fyra händelserna fokuserar studien på och en fallstudie tillåter författaren att göra en 

djupgående undersökning. Forskningsfrågorna inom en fallstudie formuleras på ett 

analytiskt sätt, varför någonting görs eller hur någonting görs. En kvalitativ fallstudie gör 

det möjligt att analysera få exempel med hjälp av intervjuer eller litteratur, i den här 



 

 14 

studien användes olika former av litteratur. Det som skiljer kvalitativ och kvantitativ 

fallstudie är materialet som används och hur fallstudien är utformad. Kvantitativ fallstudie 

behandlar mer övergripande situationer och använder sig ofta av matematiska och statiska 

metoder för att studera data. Exempelvis enkätundersökningar är en form av kvantitativ 

metod, och en kvalitativ metod är intervjuer med ett fåtal personer. För att besvara 

studiens syfte och frågeställning krävdes en djupgående diskussion, och för att besvara 

frågorna på ett nyanserat sätt krävdes det också att olika perspektiv skulle analyseras. 

Därför blev valet att använda kvalitativ fallstudie som metod ytterst lämpligt (Solberg 

Søilen, och Huber, 2006).  

 

 

2.4 Källkritik 

Författaren är uppvuxen i Sverige som tillhör västvärlden, vilket innebär ett västerländskt 

perspektiv genomsyrar hela den här uppsatsen. Detta är viktigt att belysa, då författaren 

endast har använt sig av västerländska artiklar för denna studie, och det kan finnas en 

möjlighet att detta påverkar diskussionens utfall. Anledning till att det kan vara 

problematiskt är för all den information studien har är från sekundärkällor, därför kan 

författaren endast lita på vad sina källor säger. All form av media följer en politisk agenda 

tillämpad för att passa deras läsare, och för att få fler läsare. Detta kan vara viktigt att 

uppmärksamma, då det kan leda till en viss vinkling av information kring ämnet. Det är 

även viktigt att belysa att den information som publiceras inte alltid är ren fakta, utan kan 

innehålla en vinklad berättelse, och inte behöver vara den absoluta sanningen. Det finns 

alltid andra perspektiv, och det är inte säkert att det perspektivet författaren har är 

sanningen. Författaren anser att detta är viktigt att belysa, dock anser författaren inte att 

detta är något avgörande problem för denna studie. 

 

I studien analyseras två fall som utspelade sig nära i tiden, de är förstörelse av 

Baalshamin-templet och borttagandet av Robert E. Lee-statyn. Därför är författarens 

främsta källor tidningsartiklar, och anledningen till detta är att det inte finns mycket 

vetenskaplig litteratur om fallen. Under denna studie har författaren försökt vara vaksam 

och inte förlita sig på en källa, utan allt har granskats genom flera olika artiklar för att vara 

säker på att någon källa inte vinklar det på ett visst sätt. Något som är relativt riskabelt när 

det kommer till utrikesnyheter från svenska tidningar är att det finns en möjlighet att 

informationen är från andra utrikestidningar. Detta är för att många svenska nyhetskällor 

inte har personer i de delar av världen som kan rapportera direkt från platsen. 



 

 15 

 

’Unesco över alla gränser’ är publicerad 1962 vilket gör att det inte är en uppdaterad källa. 

Eftersom FN har ett internationellt samarbete och arbetar på ett internationellt plan leder 

det till att organisationen troligtvis har utvecklats och förändrats sedan dess. Sedan är det 

mer fokus på Norden och inte mycket kring de fall som rör sig på ett internationellt plan. 

Då denna studies syfte är att främst undersöka internationella fall, lämpar sig inte denna 

litteratur. Dock används den för att få ett perspektiv på hur UNESCO har utvecklats och 

för att få en bred bakgrund. Svenska kyrkans hemsida har varit en utgångspunkt i sökandet 

av information kring relationen mellan kyrkan och den samiska befolkningen. Detta är för 

att svenska kyrkan har sammanfattat mycket av det studien behöver på ett övergripligt 

sätt. Sidan har även länkat till hela vitboken, samt ger länkar till andra artiklar och 

publikationer gjorda för syftet. Därför är författaren noga med att kontrollera att allt 

stämmer från artiklarna, och endast om det stämmer överens används texten.  

 

Det är viktigt att belysa den problematik som finns med att diskutera samiskt kulturarv, 

författaren till uppsatsen har ingen relation med det samiska kulturarvet. Därför är det 

speciellt noga att författaren försöker vara så objektiv under delarna som berör det samiska 

kulturarvet, i ett försök att inte såra eller uppröra individer som har en relation med arvet 

eller kulturen. Eftersom detta är ett känsligt ämne för många individer, och att diskutera 

relationen mellan samer och svenska kyrkan är relativt nytt. Processen att samer får ett 

större forum att diskutera och berätta deras historia har startats, dock är den långt från 

tillräcklig. Det är en relation svår att diskutera på grund av många faktorer, bland annat det 

förtryck som samer har blivit utsatta för och på grund av att det är inom Sverige blir det 

nära rent geografiskt och kulturellt.  
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3. Resultat 

Den här studien ska analysera om förstörelse eller förflyttning av kulturarv kan bidra till 

någon negativt kontra positivt för individerna eller samhället, och även analysera om det 

kan påverka den framtida forskningen inom arkeologin eller historieskrivningen. För att 

göra detta behövs en översikt vad som har hänt, samt vad som har orsakat förflyttningen 

eller förstörelsen. För att läsaren ska få en kunskap kring hur arkeologi är kopplat till 

kulturarv, samt vad kulturarv betyder för den arkeologiska forskningen är det lämpligt att 

belysa detta innan man går in på dem utvalda fallen. Annars kan det bli svårt för en läsare 

som saknar arkeologisk bakgrund att förstå värdet av kulturarv, samt hur förstörelse av 

kulturarv kan påverka den arkeologiska forskningen. Det är även ytterst lämpligt att lägga 

extra fokus på den arkeologiska delen eftersom detta är en arkeologisk studie.  

 

3.1 Kulturarvsförstörelse för arkeologer. 

Kulturarv produceras samt värderas av olika samhällsaktörer och är en avspegling kring 

hur samhällsstrukturen, historien, religionen, ideologin, etniciteten och nationaliteten är 

och hur den såg ut. Eftersom kulturarv är ett brett begrepp betyder det att en stor variation 

av föremål kan klassas som kulturarv och därav innehålla flera tolkningar. Dels tolkningar 

kring vem/vilka äger arvet, och hur det uppkom. Arkeologer har under en lång tid studerat 

kulturarv och försökt tolka innebörden av olika föremål. Därför har det blivit viktigt för 

framtidens forskning kring kulturarv att försöka behålla föremålen intakt (Haldén, 

Esparraga & Karlborg, 2016). Det är viktigt att kulturarven ska bevaras dels för framtidens 

forskning och för alla framtida generationer, för att lättare kunna bilda uppfattningen om 

historien. Förr var det flest stater som hade den avgörande rollen kring kulturarv, och i 

nutid är det flera olika aktörer, som arkeologer, forskare, museitjänstemän och dylikt. 

Genom att aktörerna har växt har även antalet metoder för att tolka kulturarv växt, och det 

finns den rad olika egenskaper man måste besitta för att tolka kulturarvet (Haldén, 

Esparraga & Karlborg, 2016, 6).  

 

UNESCO är nutidens största aktör inom bevaringen av kulturarv, och detta är dels inom 

den nationella sektorn samt den internationella sektorn. UNESCO arbetar för att stater ska 

ta ansvar för deras egna kulturarv och inte förstöra dem, och även att stater inte ska 

förstöra andra staters kulturarv (Haldén, Esparraga & Karlborg, 2016, 6). Inom Sverige 

samarbetar Riksantikvarieämbetet (RAÄ) med UNESCO för att bevara kulturarven. RAÄ 

anser att kulturarven bidrar till att uppleva vår historia på både bredare plan, genom att vi 

kan besöka kulturarvet och till viss del få en relation med vår historia. Genom att bevara 
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vårt kulturarv så skapar det möjlighet för framtidens generationer att ha en likadan relation 

med deras historia. Eftersom kulturarv är historia fast i fysisk form. Detta är även viktigt 

för framtidens forskning, för att ha möjlighet till att läsa av landskapets historia. 

Kulturarvet är viktiga bärare när det kommer till kunskap om landskapet och historien. För 

att kunskapen ska komma fram krävs arkeologiska utgrävningar eller analyser, och för att 

göra det krävs att föremålen existerar (Riksantikvarieämbetet, 2018).  

 
 

3.2 Palmyra – IS 

Den islamiska staten (IS) eller islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS) är en 

sunniextremistisk rörelse som började etableras redan 2000 av Abu Musab az-Zarqawi i 

Afghanistan (Lincoln, Bruce, 2003). När landet sedan blev invaderat av USA flydde han 

till Irak där han anslöt sig till den sunnitiska motståndsrörelsen. På grund av de brutala 

metoderna gruppen använde sig av fick de snabbt ett rykte. Gruppens namn blev at-

Tawhid wal-Jihad och blev al-Qaidas iranska del (Lund u.å.). Tillsammans med några 

mindre grupper utropades Iraks islamiska stat, i ledning av Abu Omar al-Baghdadi. Al-

Baghdadis grupp blev sedan ISIL och under 2014 började gruppen strida mot syriska 

rebellgrupper. Efter att gruppen hade fått stöd i stora delar av Irak då de stred mot 

shiadominerade rörelsen, bytte gruppen namn till Islamska staten. Eftersom landet inte 

längre hade något behov av att vara bunden till ett specifikt land (Armendariz, 2017).  

 

Gruppen separerade sig från al-Qaida 2014, och började söka anhängare i Libanon, 

Afghanistan, Jemen och andra länder. Under senare år har flera tusentals personer från 

övriga delar av världen sökt sig till gruppen, bland annat hundratals européer och flertalet 

svenskar (Lund u.å). Rörelsen har utropat att de vill ensamt företräda jihadismen på ett 

internationellt plan. För att göra detta användas våld och hot, därför har IS har tagit på sig 

ansvaret för att orsakat flera terrorattentat runt om i världen. Rörelsen finansierar sig via 

smuggling på olja, utpressning och kidnappningar (Zuiderveld, 2015). 

 

IS skaffade som rörelse ett tidigt och starkt inflytande i den fortfarande pågående 

konflikten i Syrien (Meijer, Roel, 2014). Under 2011 kämpade demokratiaktivister för att 

få presidentfamiljen Assad att avgå. På grund av ett maktvakuum kunde andra grupper 

etableras och försöka ta över presidentskapet (Zuiderveld, 2015). Samma år tog syriska 

nationella rådet (blev sedan SNC) till vapen för att göra motstånd till Assad-regimen. Efter 

detta bröt konflikten ut, och 2014 ändrades konflikten drastiskt då IS blev den starkaste 
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rörelsen i landet. IS blev stämplad för att vara en terroristorganisation av FN. (Lincoln, 

2013) Under de kommande två åren engagerade sig flera globala aktörer i konflikten, både 

Ryssland och USA (Styrman, 2018). Då Ryssland och Kina båda har en plats i FN:s 

säkerhetsråd har inget förslag kring konflikten tagits upp (FN, 2016).  

 

Aktörerna i kriget har använt många brutala strategier, allt från flygbombningar, 

blockering av all import av mat till vissa delar av landet och kemiska vapen i form av 

nervgas. De mest drabbade i detta krig är civilbefolkningen, då ingen av de grupper som 

strider tar hänsyn till dem utan istället använder dem för att komma åt rebellgrupper eller 

andra grupper. Antalet döda i kriget var i maj 2016 över 400 000 personer (Greek och 

Högbladh, 2016).  

 

2015 antog FN:s säkerhetsråd Resolution 2199, vilket var ett förslag för att förhindra 

förstörelse av kulturarv i Syrien och Irak. Resolutionen binder medlemsländerna att 

gemensamt försöka förhindra förstörelse och illegal handel av kulturarv. Det sattes även 

krav på Interpol då de behövde uppmärksamma den illegala handeln på ett bättre sätt. 

(S/RES/2199, 2015). Detta var ett beslut för att grupper inte ska kunna finansiera sig på att 

illegalt sälja kulturföremål. Resolution 2199 bidrog även till att Interpol skapade en lista 

på illegala kulturföremål som kunde nå ut till alla individer, och bidra till att man inte ska 

köpa föremålen. Den stora konsekvensen av att kulturföremål hamnar på den illegala 

marknaden är att ingen dokumentation av föremålet görs, fyndkontexten blir okänd eller 

förstörs. Eftersom det inte finns dokumentation på hur föremålet såg ut i sitt ursprung, kan 

analysen av föremålet bli försämrat om arkeologer väl får tag på det. Istället för att 

föremålen hamnar på offentligt sammanhållna samlingar hamnar det hos privata samlingar 

som gör att det undanhålls från allmänheten och forskare går miste om information 

(UNESCO, 2017).  

 

Sedan extremisternas start har gruppen gjort det tydligt att dem har en ideologi och en 

religion, och använder sig till aggressiva metoder för att få följare. Extremisterna har 

förstört flera kulturarv som inte tillhör gruppens religion. Ett av de utvalda fallen är 

sprängningen av Baalshamin-templet som ligger i Palmyra, Syrien. Templet är två tusen år 

gammalt och bombades 25 augusti 2015, och har stor betydelse för hela kulturarvsmiljön i 

Palmyra. Templet ingår i UNESCO:s världsarv, och strax efter att dådet blev känt 

klassades det som ett krigsbrott av UNESCO (Westall, 2015). Det har varit enormt svårt 

att försöka bevaka templet efter skadorna, eftersom platsen fortfarande var under IS 
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kontroll. Detta resulterade i att det var svårt för arkeologer att åka dit och försöka bevara 

det som fanns kvar, även att undersöka hur omfattande skadorna var. Extremistgruppen 

valde själva att publicera material där de bombar och förstör kulturarven i Palmyra. Det 

var svårt för UNESCO att fastställa exakt hur mycket av staden som var förstört eftersom 

det inte gick att undersöka platsen (UNESCO, 2016, 44).  

 

Chefarkeologen Khaled al-Asaad, en av de främsta arkeologerna i regionen, blev mördad 

av IS då han inte ville avslöja var vissa konstskatter var gömda. IS har tidigare förstört 

lämningar och kulturarv i Syrien. Arkeologer arbetade med att gömma mycket av det 

material/fynd som fanns i staden Palmyra, och Khaled al-Asaad var huvudansvarig för 

detta. Han vägrade uppge var kulturföremålen befann sig, vilket resulterade i att IS 

mördade honom på ett brutalt sätt (Westall, 2015). Under 2017 fick den syrianska staten 

bort IS från Palmyra, och arkeologer fick tillgång att undersöka platsen. Det var många 

monument och mycket kulturarv som förstördes (Cascone, 2018). Palmyras muséum 

klarade sig med ett fåtal skador, och ett återuppbyggnadsprogram är redan igång. Det 

kommer kosta ett flertal miljoner, och det kommer vara ett stort arbete. Dock tror dem att 

de kan öppna museet redan nästa år (Katz, 2018).  

 

 

3.3 Svenska kyrkan och samiska trummor 

De hundra åren mellan 1600 till 1700 var kyrkan och svenska staten nästintill ihopsatta. 

De båda aktörerna hade tillit för varandra, och det resulterade till att kyrkans krav kunde 

fastställas på ett statligt plan (Svenska kyrkan, 2018). Under Sveriges stormaktstid var 

staten mycket intresserad över att få kontroll över handeln i norra delen av Sverige och 

även ha kontroll över malmtillgången. Både handeln och malmtillgången låg på samiskt 

territorium, vilket ledde till att både kyrkan och staten försökte konvertera den samiska 

befolkningen. Det låg i kyrkans intresse att försöka få den samiska befolkningen över till 

kristen tro. Detta var för att staten lättare skulle få kontroll över malmen och även att få ett 

övertag på befolkningen i norr (Fur, 2016).  

 

Kyrkan och den svenska staten samarbetade för att minska samernas frihet, för att själva få 

kontroll över området samt handeln. För att begränsa samernas rättigheter förbjöds den 

samiska religionen, och det resulterade i stora problem då religionen är sammankopplad 

med det vardagliga livet hos samer. Kyrkans religion var den lutheranska tron och ansåg 

att det endast fanns en gud. Därför började svenska kyrkan och staten att etableras i norr, 
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som ett försök att få den samiska befolkningen att bli mer kristna. Med fysiska och 

psykiska metoder tvingade kyrkan samerna att överge sin religion (Christoffersson, 2016, 

665).  Svenska staten hade tre stora mål med att ta över befolkningen i norr, och det var 

främst att ha tillgång till handeln som gjordes via Nordkalotten. Staten insåg även att det 

fanns tillgång till resurser under mitten av 1600-talet, malmtillgången och att beskatta 

samerna kunde leda till att täcka många av de skulder staten hade. För att göra det stiftade 

staten lagar som gjorde att samernas rättigheter begränsades och även tvingade dem att 

betala skatt till staten. (Fur, 2016, 247). 

 

Kyrkan ville göra samer kristna, och staten ville göra samer mer som den övriga svenska 

befolkningen. Detta gjordes genom mission, tvinga dem att gå till kyrkan, ta nattvard och 

samtidigt undervisa dem i den kristna tron. Prästerna tvingade samerna att följa de kristna 

traditionerna, i form av att döpa barnen, gifta sig i kyrkan och begravas på en kyrkogård. 

Trots detta var det fortfarande många samer som höll kvar sin religion, och utfallet blev att 

kyrkans tillvägagångsätt blev aggressivare. Kyrkan förbjöd alla typer av utövning av den 

samiska religionen och förstörde mycket av det samiska kulturarvet. De som utövade 

religionen kunde hamna i förhör och sedan även i rättegång (Westman Kuhmunen, 2016, 

632). För att strategiskt förhindra utövandet av den samiska religionen tillsattes 

obligatorisk närvaro i kyrkan under den tid som samerna vanligtvis hade utövat årliga 

ritualer. Detta ledde till att kyrkan kunde direkt se vilka som valde sin egen religion 

framför den kristna tron, och där med kunde bestraffa dem (Westman Kuhmunen, 2016, 

633). 

 

Inom den samiska religionen bröts inte bandet mellan individer när någon dör, utan detta 

band är elastiskt och under vissa ritualer går det att få kontakt med den avlidna. För att 

kommunicera med den avlidna släktingen i ritualen används trummor eller jojkar, även 

drömmar kunde vara ett sätt att nå den avlidna (Westman Kuhmunen, 2016, 632). 

Samerna trodde även på att det går att återuppliva de döda med ritualer och då är oftast 

trummorna i fokus. Det som kallades spåtrumman användes oftast tillsammans med andra 

föremål för att i en schamanistisk ritual komma upp i en form av extas eller trance 

(Christoffersson, 2016, 666).  Instrumentet hade dock flertal olika funktioner, dock såg 

kyrkan på den med andra ögon och ansåg att detta var ett sätt att utöva ”trolldom” med 

deras ”trolltrumma” som den kallades av kyrkan. Därför blev den snabbt förbjuden att 

använda och straffen för att använda instrumentet blev hårda (Christoffersson, 2016, 674). 
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En man dömdes 1688 till döden för att ha använt en trumma, dock omvandlades domen 

senare till böter. Staten och kyrkan ansåg att mannen hade försökt påverka andra till att 

bibehålla den samiska religionen. Det har dock kommit fram på senare tid att mannen 

troligtvis miste sitt liv på grund av att han inte ville sluta praktisera sin religion (Westman 

Kuhmunen, 2016, 648). 1693 blev Lars Nillson avrättad för att ha utövat en ritual med en 

trumma efter att han hade förlorat sitt barnbarn. På grund av att han tidigare hade blivit 

påkommen att praktisera sin religion blev han avrättad strax efter att ha sett sina religiösa 

föremål bli brända (Westman Kuhmunen, 649). 

 

Den samiska trumman som även kallas gievire, kannus och goabdes var ett stort 

kulturföremål för samerna. Det var en port till anfäder, gudar, att nå makt och ett sätt att 

nå igenom en dold port. Instrumentet var inte enbart ett redskap i ritualer utan också ett 

hjälpmedel i vardagslivet, detta kallades våntrumman. Det gav svar på alldagliga frågor 

som vilken väg som var den bästa för renarna, samt gav även råd och svar på frågor 

(Christoffersson, 2016, 664). När sedan kyrkan förbjöd användandet av trummor, var det 

inte bara deras religion som kränktes utan hela deras kultur och vardagliga liv 

(Christoffersson, 2016, 665).  

 

Av de flera hundratals trummor som fanns under 1600-talet och framåt finns endast 70 tal 

bevarade och trummorna är mycket svårtolkade. Då alla trummor är väldigt individuella 

och endast deras ägare kunde tolka dem. Det finns bilder på trumskinnet, dock är inte alla 

längre synliga då trummorna har slitits och är mycket gamla (Christoffersson, 2016, 660). 

Kyrkan beslagtog många trummor, i och med detta så finns det viss information. Det finns 

till viss del redovisningar i tingsprotokoll, dock alla trummor som kyrkan brände upp är 

borta och informationen om dem (Christoffersson, 2016, 661). 1930 började en 

inventering av samiska trummor av Ernst Manker, och efter denna inventering publicerade 

han ”Die Lappische Zaubertrommel”. Sammanlagt registrerade Manker 81 stycken olika 

trummor, var av 30 stycken hittades utanför norden (Edbom, 2015, 30).  
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3.4 Charlottesville 

 

Våren 1861 bröt ett inbördeskrig ut i USA, detta var resultatet av att sydstaterna och 

nordstaterna hade olika ståndpunkter i många av de ekonomiska, politiska och moraliska 

frågorna (Sörensen, 2016, 18). Den största skillnaden mellan staterna var frågan angående 

avskaffandet av slavar. Nordstaterna hade redan slutat med slavar och liknade mer 

Västeuropa, med en liberalare politik som hade fokus på marknadsekonomi och 

industrikapitalism. Sydstaterna hade däremot inte avskaffat slavhandeln, utan blivit mer 

konservativa och lagt fokus på lokalpatriotism (Sörensen, 2016,19). Republikanska partiet 

bildades av individer som var emot slavverksamheten och hade nordstatsintressen, med 

Abraham Lincoln som partiets presidentkandidat. Efter att Lincoln vann valet blev det 

större tryck på sydstaterna, då deras plan att expandera slaveriet västerut inte var 

accepterat bland nordstaterna. Detta resulterade till att motsättningarna mellan 

nordstaterna och sydstaterna blev allt hårdare (Ibid, 21).  

 

Ett tag senare bröt konflikten ut, med Robert E. Lee som general i sydstatsarmén och vid 

sin sida hade han Thomas J. Jackson. Robert E. Lee föddes i början av 1807 i Virginia, 

USA och redan i tidig ålder utmärkte han sig både i skolan samt i armén (DeRosa, 2013). 

Lee hade en framgångsrik karriär då han var först var yrkesofficer, sedan arméingenjör 

och rektor för West Point innan han blev general för sydstatsarmén. Jefferson Davis hade 

även general Lee som militär rådgivare under sin tid (Sörensen, 2016, 154). Med general 

Lees taktik vann sydstatsarmén en hel del viktiga militära segrar, och han blev en stor ikon 

för alla sydstaterna.  

 

 Över 690 000 personer dog under detta krig, som varade runt fyra år och avslutades med 

att general Lee kapitulerade. Trots att kriget var slut, var ändå inte problemen över. 

Lincoln hade mördats, och det var svårt att komma fram till en bra rekonstruktion av det 

amerikanska samhället. Det var nu förbjudet att äga slavar, dock vägrade många av 

individerna i sydstaterna se de före detta slavarna som jämlika. De kämpade för att minska 

rättigheterna som afroamerikanerna fick och 1865 tillsattes ”black codes” som var lagar 

över vilka rättigheter afroamerikaner hade (Sörensen, 2016, 287). Rasistiska 

organisationer som Ku Klux Klan bildades av officerare från sydstatsarmén 1865 och 

växte sig stora på sydsidan av USA (Sörensen, 2016, 290). Trots att Ku Klux Klans 

storhetstid var strax efter inbördeskriget är organisationen aktiv än idag i USA.  
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Charlottesville som ligger i staten Virginia i USA beslutade sig de lokala myndigheterna 

under juni 2016 byta namn på två parker, från Jackson park och Lee park till Justice park 

och Emancipation park. På grund av debatter i sociala medier beslutade sig även de lokala 

myndigheterna att ta ner statyn av Robert E. Lee som fanns i Emancipation park. Detta 

beslut ledde till en stor demonstration i Charlottesville av de individer som ansåg att detta 

var fel beslut (Wikén, 2017). Bland demonstranterna fanns anhängare till Ku Klux Klan, 

vit makt-sympatisörer och nynazister (Sundberg, 2017). Dagen efter arrangerades en 

motdemonstration, som var för att ta ner statyn och döpa om parkerna (Wikén, 2017).  

 

Efter detta organiserades flera demonstrationer av organisationer med rasistiska inslag för 

att protestera mot den lokala myndighetens beslut. Den 8 juli var den första stora 

aggressiva demonstration, där polisen grep tjugotal personer efter att oroligheter hade 

brutit ut. I mitten av augusti samlades åter igen hundratals högerextremister från flera 

organisationer för att protestera mot beslutet om att ta ner Robert E. Lee-statyn och detta 

var den största ansamlingen av grupper med högerextrema åsikter på flera år i USA. Det 

hela avslutades i bråk då flera grupper stötte på motdemonstranter (Wikén, 2017). 

Dagarna efter genomfördes en ny demonstration mellan högerextrema, motdemonstranter 

och milismän (Walters, 2017).  

 

Vit makt-demonstrationens avmarsch var planerad runt 12.00 lokal tid, dock blev det 

redan sammandrabbningar med motdemonstranter på morgonen, vilket ledde till 

våldsamheter mellan alla grupperna (Astor, Caron och Victor, 2017). Under förmiddagen 

försökte Terry McAullife, Virginias guvernör, göra ett uttalande för att stoppa 

demonstrationen. Under eftermiddagen ansågs demonstrationen ha lugnat sig, och det var 

då en bil kördes in i en grupp motdemonstranter (Wikén, 2017). Denna attack av en 20-

årig man ledde till att en 32-årig motdemonstrant dog, och mannen som gjorde attacken 

var med i den nynazistiska organisationen Vanguard America. En polishelikopter 

kraschade även samma eftermiddag utanför staden, och två poliser omkom i händelsen 

samt 32 andra skadades sammanlagt denna helgen (Aston, Caron och Victor, 2017).  

 

Resultatet av händelserna som efterföljde borttagandet av statyn på Robert E. Lee har 

blivit att flera lokala myndigheter skyndat på processen för att ta bort andra monument 

och statyer uppresta till minne av konfederationen, samt även ändra namn på många 

byggnader. Under perioderna 1896 till 1915 och 1955 till 1965 reste USA:s sydstater ett 

stort antal statyer och monument för att hylla individer med stor betydelse under 
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inbördeskriget. Sammanlagt finns över 700 resta monument och statyer, främst i staterna 

Virginia, North Carolina och Georgia. Därtill finns det ett stort antal orter och byggnader 

uppkallade efter flera sydstatsikoner, främst Thomas ”Stonewall” Jackson och Robert E. 

Lee (Svenska Dagbladet, 2017). 

 

3.5 Förflyttningen av Abu Simbel templen. 
 
Abu Simbel är en fornegyptisk plats där det finns två tempel och kan dateras tillbaka till 

1290 f.kr. De var resta till farao Ramses II, och på grund av de stora monumenten som 

byggdes under hans tid är det troligt att Ramses regerade under en av Egyptens största 

stormaktstider (NE, U.å). Templen blev sedan viktiga både för arkeologer och för Egypten 

då dem blev stora turistföremål. Under mitten av 1900-talet blev det dock problem i 

Egypten när landet tillsammans med Syrien styrdes av Arabiska Socialistunionen, och 

partiet valde att fokusera på omformning av de kulturella och infrastrukturella delarna. En 

kärnfråga blev att kontrollera Nilen och dess översvämningar, vilket ledde till beslutet om 

att skapa The Aswan High Damn. Det projektet skulle bli Abu Simbels undergång, då 

dammen resulterade till att monumenten med stor sannolikhet skulle hamna under vatten 

(Säve-Söderberg, 1972, 117). Templen är gjorda av en viss bergsort som inte klarar av att 

vara under vatten utan att förstöras, och med de strömmar som finns i Nilen hade inte 

monumenten klarat sig under en längre tid. Under 1960-talet var UNESCO nystartat och 

hade uppmärksammat problemen med dammen, vilket resulterade i att organisationens 

största räddningsprojekt startades. Projektet startade genom att the United Arab Republic 

gjorde en förfrågan till Unesco redan den 6 april 1959 att få hjälp med forskningen och 

även finansiella hjälpmedel för problemen som dammen orsakade (UNESCO, 1968, 10).  

 

Året därefter skapades en kampanj i ledning av UNESCO att rädda monumenten, och 

detta blev starten för räddningen av Abu Simbel templen (UNESCO, 1968, 25). Genom att 

UNESCO gjorde kampanjen fick de även med sig fler länder som kunde hjälpa både med 

ekonomisk hjälp samt den tekniska biten. Över 40 miljoner dollar och flera hundra 

arkeologer samt forskare behövdes för en lyckad räddning (UNESCO, 1968, 27). Det 

tillsattes en verkställande kommitté för att göra arbetet, och där ingick representanter av 

medlemsstaterna. Staterna är länder som har engagerat sig i UNESCO och sedan även i 

projektet. Under kommittén diskuterades de bästa möjliga sätten för att hålla sig till 

budget och inte skada monumenten (Säve-Söderberg, 1972, 122). Förflyttningen av Abu 

Simbel var väldigt komplex, och på grund av detta lades det fram flera förslag från olika 

företag samt länder som analyserades av experter (Whitling, 2014). Ett av de olika 
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förslagen kom från Sverige, företaget Vattenbyggnadsbyrån (VBB) gav förslaget att 

monumenten skulle delas i tillräckligt små bitar för att kunna förflyttas och återbyggas. 

Egyptens regering ansåg att VBBs förslag var det bästa och beslutade sig den 10 juni 1963 

att verkställa detta förslag (Säve-Söderberg, 1972, 126).  

 

Under 1963 sattes projektet igång och det första som stod på agendan var att dokumentera 

allt. Det gjordes ritningar, fotograferingar och noggranna uträckningar för hur de stora 

monumenten skulle karvas ut från bergen. Precis bredvid templen är floden, på grund av 

detta blev det viktigt att hitta en lösning som gjorde att vattnet inte blev ett problem under 

processen. Det skapades pumpar som gjorde att vattnet tillfälligt pumpades bort och 

arbetarna hade en chans att skära ut block av templen. Den delen av processen var 

noggrann då det helst inte ska förekomma några skador på en arkeologisk lämning. Därför 

var det viktigt att ta hänsyn till alla detaljer och vara försiktiga. För att inte något ska bli 

förstört användes nästan inget sprängmedel, utan endast sågar och hackor. Många av de 

instrument som användes kom från Europa och anledningen till detta var att VBB hade 

huvudansvar för hur förflyttningen skulle ske.  

 

Förflyttningen av templen blev klar under tidigt 1966, och hade förflyttats över 200 meter 

bort samt 60 meter upp från original platsen. Det sista arbetet gjordes 1968 och efter det 

gjordes en stor ceremoni för att hylla det lyckade projektet (UNESCO, 1980, 10.). De två 

templen har både yttre och undre delar, där de yttre är två statyer som är över 30 meter 

samt vägde över 15,000 ton, att flytta de två under endast tre år var väldigt lyckat ansåg 

UNESCO och blev därför ett projekt som än idag hyllas (Zuringa, 2013, 55,). Efter att 

UNESCO hade lyckats med förflyttningen och deras räddningskampanj över olika 

monument i Nubia så bildades även en konvention som sedan blev UNESCO World 

Heritage Convention. Det var under 1964-talet som UNESCO lanserade sin kampanj med 

att försöka bevara internationella monument (Säve-Söderberg, 1972, 140). Efter detta 

skapades även världsarvskonventionen, och de två templen blev ett världsarv 1979.  
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4. Diskussion 

Resultatet innehåller fyra olika fallstudier, och de fyra fallstudierna är väldigt olika i 

geografisk plats, kronologisk ordning och hur händelsen utspelar sig. Dock är det tydligt 

att någon form av förstörelse eller borttagande av kulturarv har skett. Den första händelsen 

som studien behandlar är förstörelsen på Baalshamin-templet, och anledningen var att 

templet representerar en ideologi som inte stämde överens med IS. Detta har varit en 

strategi IS har använt i flera år, att skrämma omvärlden genom att förstöra monument som 

är betydande för oss. Det är också en typ av etnisk rensning, och detta är något gruppen 

har använt sig av. Då de tror att det endast finns en gud, och deras religion är den rätta 

(Landin, 2014). Antingen tillhör man IS eller är man emot IS, och detta är det tankesätt 

terrorgruppen har. Inom vissa tolkningar av Islam avbildas inte människor, och på så sätt 

blir monument med människor avbildade extra utsatta. Under åren gruppen har varit 

verksam har även många världsarv blivit förstörda, och en av anledningarna till att 

reaktionerna blir starka hos omvärlden är för att de aktivt spränger monument. Det finns 

inget misstag som har orsakat förstörelsen, utan det är välplanerat för att få reaktioner från 

omvärlden (Samuelsson, 2016).  

 

Den taktik IS använder sig av, är aggressiv och väcker reaktioner. Något som är mycket 

intressant är att kulturarv förenar många individer och grupper. Kulturarv bidrar även till 

mycket för vårt samhälle, dels bidrar det på en ekonomisk nivå. Baalshamin-templet var 

ett världsarv och hela staden Palmyra var antik, vilket bidrog till att många turister åkte till 

Syrien innan kriget för att ta del av kulturarven. Palmyra hade över 150,000 besökare 

varje år (Cascone, 2018). Därför blir det känsligt med förstörelse av kulturarv, och detta är 

för att alla individer känner att deras historia försvinner. Det tar bort bevisen på att deras 

kultur har existerat i den utsträckning som den har. Förstörandet av templet sårade inte 

bara arkeologer världen över, utan den syrianska staten förlorar både pengar och turister 

(Cascone, 2018). Eftersom landet har haft krig i flera år blir det svårt att veta exakt hur 

mycket pengar som har förlorats av förstörelserna, dock kommer det kosta flera miljoner 

att bygga upp kulturarven (Cascone, 2018).  All världens befolkning har en viss relation 

till något inom kulturarv, och på senare år betyder har det gått från patriotiska föremål till 

världsarv. UNESCO:s verksamhet har idag bidragit till kunskap om flera tusentals 

kulturobjekt, och på detta sätt har individernas intresse för att bevara dem ökat. Vilket 

leder till att en taktisk krigshandling är att ockupera en miljö som anses vara ett världsarv, 

och det är för att såra fler personer än de som tillhör den eventuella kulturen. Det leder 
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också till att terrorgruppen får en extrem publicitet, eftersom organisationer publicerar 

mängder av artiklar kring förstörelsen.  

 

Under uppsatsen har materialet granskats, och ett stort problem är att jag inte kunde nå 

någon publikation publicerat av extremistgruppen. De flesta reflektionerna är gjorda från 

ett västerländskt perspektiv, och med fakta på det som är säkert. Material skrivna från ett 

annat perspektiv än ett västerländskt perspektiv var svårt att hitta, det var även svårt att 

hitta intressant litteratur kring IS och kulturarv. Om man ska gå på den informationen vi 

har kring IS är det att dem är extremister med en ideologi, och gruppen anser att det är den 

sanna ideologin. Ett av deras mål är att få bort all annan religion, för deras religion är den 

”sanna” (Mejier, 2014). Detta har gjorts förr, att den grupp vid makt inte tycker att 

föregångaren har haft en bra religion eller påverkan på samhället och väljer att ta bort det 

kulturarv som är kvar. Exempel på detta är fallet med Akhenaton, att eftergångaren och 

hela samhället försökte radera hans regim från historien. Även Akhenaton själv förstörde 

många monument resta till den religion han inte trodde på. Under den tiden ansågs det inte 

heller som något kontroversiellt eller någon form av censur eftersom detta gjordes av en 

stor del av befolkningen. Det finns många fall av kulturförstörelse som omvärlden ser som 

negativt, och egentligen kan en inte veta vad befolkningen i det landet känner.  

 

Att förstöra kulturarv är oftast negativt när det kommer till arkeologin, eftersom det blir 

svårare för framtida arkeologer som ska försöka undersöka kulturarv. Om det inte finns 

kulturarv finns det inte heller något att undersöka. Den största problematiken är att mycket 

av det forntida kulturarvet som idag finns kvar har ingen skrift till sig, alltså det finns 

ingen beskrivning på hur kulturarvet uppkom eller hur samhället såg ut på den tiden. 

Därför kan arkeologer tillsammans med historiker samt andra forskare undersöka 

kulturarv och komma fram till en tolkning kring hur samhället såg ut på den tiden. Om 

alla kulturarv förstörs idag skulle inte forskare, varken i nutiden eller i framtiden ha något 

källmaterial att tillgå. Akhenaton är ett väldigt bra exempel på detta då det är väldigt svårt 

att få någon information om hans tid som farao eller vad som hände i samhället. Det 

prästerna och en stor del av befolkningen gjorde, radera många skrifter samt monument 

gjorda till eller av honom blev förlorat i historien och det dem ville uppnå lyckades 

(Flank, 2018). Akhenaton raderades relativt mycket från historien, och det blir svårare för 

oss som lever idag att söka efter information om honom. Det finns mycket om tiden innan 

och verkligen mycket om tiden efter, och knappt något om Akhenaton. Under Akhenatons 

tid förstörde även han mycket av monument som var uppresta innan hans tid, och den 
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religionen som han valde att ta avstamp ifrån. Däremot var majoriteten av befolkningen 

emot hans religion och valde att gå tillbaka till den gamla religionen. Därför finns mycket 

kulturarv kvar från den tiden, för individerna vägrade att dels förstöra det och var även 

noga med att återställa mycket av det som blev förstört. Monumenten som Akhenaton 

förstörde var inte på den tiden klassat som kulturarv. Om det istället hade varit kvar hade 

det med ansetts som kulturarv idag.   

 

Det är bra när forskarna ska analysera kulturarv som saknar skrifter är att man bara 

analyserar det som syns. Sedan undersöks kulturarvet grundligt, exempelvis med hjälp av 

olika analyser som tar upp sånt människor inte ser på direkten. Att varje individ har olika 

kunskaper och möjligtvis analyserar olika kan oftast ses som en bonus. En text som 

beskriver hur ett samhälle har sett ut eller verkat är skriven av en källa, vilket gör att 

texten inte är neutral. Om vi ska läsa texten idag är det lätt att få en vinklad bild av hur 

samhället såg ut då, om det istället finns fler källor och texter blir förhoppningsvis vår bild 

av det samhället mer nyanserat. Mycket av det kulturarvet som behandlas i den här studien 

är eller var tillgängligt för större delen av samhället, och därför kan varje individ få ett 

eget perspektiv på vår historia. Vid en arkeologisk utgrävning görs olika dateringar och 

analyser. På så sätt kan man få fram vad de åt, vilka växter som fanns där och hur gamla 

monumenten eller kulturarven är. Vilket kan i sin tur hjälpa oss att få en bättre bild av hur 

samhället fungerade. Även om en arkeologisk undersökning endast kan göras en gång 

finns det många arkeologer som lämnar en viss del av kulturarvet orört. Det är för att 

bevara den delen till framtida arkeologer, och förhoppningsvis har vi fått bättre mer 

direkta metoder då. Det går inte om kulturarvet är förstört eller om det endast är en text 

skriven av en person.   

 

Trots att mycket av kulturarvet från en viss befolkning är förstört kan det finnas hopp, och 

ett exempel på detta är den samiska kulturarven som förbjöds av Svenska kyrkan under 

1900-talet. Den svenska kyrkan erkände sitt ansvar av förstörandet på samiskt kulturarv 

och har genom ”vitboken” och andra projekt hjälpt samerna idag. 

”Vitboken” gav samerna en möjlighet att berätta deras version av historien, och detta har 

annars varit väldigt underrepresenterat i tidigare forskningar (Tyberg, 2016). Kyrkan har 

varit överrepresenterat kring hur historien ägde rum, och därför är det intressant med 

projekt som visar bådas version (Tyberg, 2016). Under 1600-talet och framåt var det även 

en taktik att försöka konvertera samerna till den kristna tron, och anledningen var att få 

mer makt över befolkningen i norr. Då det skulle bidra till att fler individer betalade skatt, 
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och få kontroll över handelsvägarna i norr. Genom att förbjuda samerna att utöva deras 

egen religion, drabbades även deras arbetsliv. Den samiska kulturen och religionen var 

sammansluten med ekonomin och vardagslivet. När förbudet på trummorna kom till 

skapades stora problem, eftersom de samiska trummorna ansågs ha stor kraft inom 

kulturen (Christoffersson, 2016). De samiska trummorna var inte bara ett sätt att utöva 

religion, utan hade flertalet olika funktioner. Bland annat att välja väg för renarna, ha 

kontakt med deras avlidna släktningar och att kommunicera med deras gudar 

(Christoffersson, 2016).  

 

Efter att projektet startades försökte forskare tillsammans med både samer och svenska 

kyrkan att återfå det material som fanns kvar av denna tid. Trots att mycket var förstört 

och gömt så lyckades de hitta vissa saker. Vilket både bidrog positivt till samhället, då 

samerna fick tillbaka mycket av deras kulturarv, och tanken med projektet var att samerna 

skulle få en chans till att diskutera sin historia (Edblom, 2005). Svenska kyrkans påverkan 

på samerna och den samiska kulturen var negativ för samerna (Svenska kyrkan, 2018). 

Till viss del är det lätt att spekulera hur mycket vi skulle ha vetat om den samiska kulturen 

och trummorna om de inte hade insamlats till samlingar. En fråga är också om dem hade 

bevarats lika bra, dock blir det en känslig fråga. Hur mycket får man påverka någon 

annans kultur? Att förbjuda kultur och religion är sällan något positivt. I samhället och 

som individer borde vi ha en gemensam syn att bevara det mesta av vårt kulturarv. 

Kulturarvet är en direktkoppling till vår historia, och vårt mål borde vara att ge vidare 

kulturarvet till framtida generationer. 

 

Jag anser att de här två fallen genomsyrar en mycket negativ syn på att borttagandet av 

kulturarv har skett, och hur kommer det sig? En anledning kan vara att det är en grupp 

som inte har en större relation med kulturarvet som bestämmer sig för att antingen 

beslagta föremålen, eller också förstöra dem. Detta väcker oftast mer känslor, och det är 

för att grupper själva inte har fått besluta om deras eget arv eller material. En enkel 

liknelse skulle vara om du själv väljer att slänga eller donera kläder, har du gjort det valet 

själv. Om en individ du inte känner skulle istället ta eller förstöra dina kläder, skulle du bli 

upprörd. Det handlar om att du som individ eller i grupp får själva besluta om det val ni 

ska ta, och när en annan aktör förstör objektet finns inte det valet kvar. Det är då ganska 

lätt att dra slutsatsen att förstörelsen är fel, och det påverkar både individerna i nutid och 

den framtida generationen. Det finns som tidigare nämnt flera sätt att titta på varje 

händelse, och det beror helt på hur du som individ tar ställning till händelserna.  
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Vid en analys av ett samtida fall; Charlottesville, där flera olika individer gick tillsammans 

för att protestera mot något. Är det ett tecken på gemenskap, och en får hopp om 

framtiden. När jag läste detta första gången såg jag det som en självklarhet att detta var 

något positivt, att det tas bort en staty av någon som representerade rasism och 

klasskillnader mellan individer. Jag fick dock en annan syn av det hela när jag började 

tänka och sedan läsa mer om fallet. Det är inte längre en självklarhet för mig att detta var 

positivt. Olika aktörer i USA har arbetat effektivt med att försöka dölja deras historia, och 

detta kan vara på grund av att staten inte vill ta ansvar över det förtryck de har utsatt stor 

del av befolkninge för. Exempelvis har deras relation med urinvånarna varit väldigt 

komplicerad, då urinvånarna har även behandlats väldigt dåligt och blivit diskriminerade 

(Minorities At risk, 2006). Detta är något USA valt att inte hantera på bästa sätt, och inte 

heller tagit ansvar för den diskriminering som gjordes. Det kan även vara för att 

urinvånarna även idag diskrimineras och inte har samma rättigheter som andra grupper i 

USA (Minorities At risk, 2006). Afroamerikanerna har varit en grupp som länge har varit 

utsatta för diskriminering (Sörensen, 2016). Hur USA ska berätta historien kan vara 

problematiskt eftersom det är känsligt, dock anser jag att den lösningen att förflytta statyn, 

inte är rätt väg att gå. Det kan leda till att vi glömmer hur en stor del av befolkningen blev 

förtryckta under en lång tid. Det kan även vara att man försöker dölja detta, när man vill ta 

bort en staty som påminner om något negativt. Det var dock en hyllnings-staty, och det 

förstår jag att en inte ska ha i ett samhälle där det lever barnbarn till de individer som har 

blivit förtryckta av mannen statyn är hyllad till. Frågan kring om en tar bort denna statyn, 

kommer generationer i framtiden förstå det förtyck som individer har blivit utsatta för? 

När det inte finns något kulturarv kvar att skapa debatter kring.  

 

Efter att kriget var över skulle afroamerikanerna få samma rättigheter som vita 

amerikanare. Detta var något anhängare till konfederationen vägrade att acceptera, och i 

protest restes statyer av Robert E. Lee (Wikén, 2017). Statyerna var av Robert E. Lee 

eftersom han var väldigt för att ha slavar, och han var även väldigt rasistisk. USA:s 

president gjorde ett uttalande där han ansåg att nedtagandet av statyn var negativt på 

USA:s kultur, och menar på att detta sänder en norm att det är okej att ta ner kulturarv. 

Detta kan anses både kontroversiellt, eftersom det faktiskt är statyer som representerar hat 

och inte fred. Därför är det viktigt att analysera vad statyerna står för, och hur detta bidrar 

till påverkningen av andra delar av befolkningen. Statyerna ska inte förstöras, inget 

kulturarv ska förstöras, utan att placera dem i exempelvis ett museum eller något arkiv. 
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Det kan anses vara olämpligt att behålla statyerna på allmän plats, eftersom det påverkar 

en stor del av befolkningen negativt (Wiken, 2017). För att statyerna ska ha möjlighet till 

att stå kvar krävs det att statyernas grundpunkt ändras. Betydelsen behöver gå från att 

hylla vit makt, till att istället visa att ett förtryck har skett gentemot afroamerikaner. För att 

den ändring ska gå igenom krävs det att hela befolkningen är överens om att en ny 

tolkning ska ske, och det är inte alla som det ser ut i nutid. Jag tror att det inte kommer gå 

att tolka dessa statyer på något annat sätt än vitmakt och rasism. Därför är togs nog det 

bästa beslutet att förflytta statyerna, trots att statyerna blev skadade  

 

Det finns liknelser som kan dras till fallet kring dem samiska trummorna, alltså att en 

grupp försöker ta mer makt från en annan och väljer att få den andra gruppen att känna sig 

hotade. I Sverige var det att förbjuda samerna att ha en kultur och en viss religion för att få 

makt över norra Sverige. I USA var det att resa statyer, monument och namnge byggnader 

för att säga att en viss grupp inte var accepterad. De båda fallen är att en viss typ av försök 

till att bibehålla den ojämna strukturen som fanns. Generellt i Sverige är representationen 

av den samiska historian ganska liten, och den Svenska Kyrkan samt staten tog inte sitt 

ansvar över förtrycket som hade gjorts (Tyberg, 2016). Det som gjordes istället var att 

försöka gömma undan den delen av Sverige, där större delen av landet hade förtryckt 

urinvånarna. Det har även gjorts av USA och deras regering, vägrat ta ansvar för det dem 

har utsatt andra för i sitt eget land. Än idag blir minoritetsgrupper samt urbefolkningar 

diskriminerade, och saknar likadana rättigheter som den gruppen vid makt eller den grupp 

som blir representerad (Minorities At risk, 2006).  

 

Fallet i Charlottesville är kanske märkligt att ha med i den här studien, eftersom det är 

tvivelaktigt om statyerna faktiskt är ett kulturarv. När jag gjorde forskningen till den här 

studien och läste kring fallet kom jag ändå till slutsatsen att det var relevant att ha med. 

Det finns texter om statyerna, det finns även bilder, filmer och allt möjligt att forska kring. 

Därför kanske det inte är något större problem om de här statyerna försvinner? Jag anser 

trots att det finns mycket fakta kring fallet i Charlottesville så är det inte bra att förstöra 

allt. Det är ett problem att ha kvar statyerna, och de bör arkiveras i någon form av 

möjligtvis utställning. Inte heller kommer det kanske påverka den framtida arkeologin, 

eftersom det finns kanske mer relevanta saker att forska och analysera. Det är tolkningen 

av historian som kan bli ett problem i framtiden. Vi kan koppla ihop detta fallet med 

Akhenaton, att det fanns en grupp som inte vill minnas den tiden som var och väljer att 

försöka radera den. Det är inte alltid det bästa sättet, trots att jag förstår att en individ som 
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har blivit utsatt av ett förtryck eller en ojämn maktbalans inte vill minnas den tiden. 

Problemet är att det är viktigt att historien aldrig försvinner, för då finns det en risk att en 

kan glömma. Den risken kan sedan bli att det återupprepas. Om vi skulle ta bort all typ av 

kulturarv som är associerad med något negativt, exempelvis rasism och dylikt, finns det en 

stor chans att vi även glömmer den delen av vår historia. Vi kommer troligtvis inte 

glömma historien inom några år, dock om kanske 100 år. Vi behöver saker som aldrig får 

oss att glömma, och som ständigt påminner oss att aldrig göra det igen.  

 

Det behövs att kulturarv flyttas ibland, detta kan vara lösningen i Charlottesville och det 

var lösningen till Abu Simbel. Abu Simbel fallet som kan ifrågasättas varför det är med i 

den här studien, när dessa fallstudier endast ska fokusera på mänskliga handlingar för att 

förstöra kulturarv. Det är delvis miljön som hade ansvar varför Abu Simbel flyttades, dock 

låg det avgörande ansvaret på människor. När den nya dammen gjordes ökade vattennivån 

och Abu Simbel templen var på väg att försvinna helt. Under några år såg individer runt 

om hela världen med UNESCO i ledning till att förflytta de här templen och lyckades med 

sitt uppdrag att rädda världsarvet. Det är det enda fallet den här studien tar upp kring att 

människor har gjort ett stort försök att rädda kulturarv, det försökte UNESCO göra i 

Palmyra utan lycka. I Palmyra hade som tur var flera arkeologer i flera år undersökt det 

fina kulturarvet och förhoppningsvis är inte allt förstört. UNESCO var även noga med att 

försöka få tag på arkeologer som hade en möjlighet att eventuellt kunna ta sig in och 

analysera i efterhand utan lycka. Där emot lyckades UNESCO tillsammans med flera av 

sina medlemsländer rädda Abu Simbel, och än idag står den kvar utan skador. Templet 

blev nersågat till små delar som sedan sattes ihop igen, så det finns dock en möjlighet att 

templet inte är identiskt med hur det var innan.  

 

Det var dock en stor process och det finns inte möjlighet att allt kulturarv kommer kunna 

räddas av UNESCO eller andra organisationer. Vi får vara glada för att de lyckades rädda 

templen i Nubien så dagens arkeologer fortfarande kan forska på monumenten. Under den 

process som gjordes när monumenten skulle flyttas gjordes även väldigt noggrann 

forskning och redan innan hade det gjorts forskning kring vad det var samt hur de 

skapades. Problemet hade varit om templen stod kvar på original platsen och ingen 

räddning hade gjorts, då hade troligtvis det inte funnits kvar. Utan den räddningsoperation 

som gjordes hade inte heller det gjorts mycket forskning på monumenten, vilket hade 

resulterat i att vi hade gått miste om mycket information kring Egyptens mäktigaste tider. 

Här fick arkeologer samt forskare bestämma om det var viktigare att ha kvar kulturarv och 
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till viss del förstöra kulturarvet lite igenom att skära upp templet samt förflytta det från 

templets omgivning, eller behålla kulturarvet helt intakt och troligtvis förlora allt. Vilket 

då var självklart att flytta kulturarvet, då de fick en chans att forska på kulturarvet innan 

flytten samt efter flytten. Kulturarv har alltid en risk att förstöras vid en flytt och här är det 

inte alltid alla som tycker likadant. Det finns många som anser att risken är för stor att 

flytta kulturarv, och det var många som ansåg att Abu Simbel inte hade en chans att bli 

räddad. Tur var väl det att världsarvet gick att rädda, och trots att det finns en risk kring att 

flytta kulturarv anser jag i alla fall att den risken är värd att ta. Det är inte bara 

forskningsmaterial som kan bli förlorat i en flytt, utan även upplevelsen. Eftersom 

monumentet tas från sin riktiga kontext, och det kan påverka upplevelsen.  

 

 Det är sant att monumenten som förflyttas från sin originalplats kan vara ett problem vid 

analys av monumentet. Därför är det ytterst viktigt att arkeologer gör en bra analys av 

området samt kulturarvet, och det är viktigt att försöka begränsa skadorna på monumentet. 

En förflyttning kan anses förstöra ”helhets” intrycket av kulturarvet, dock anser jag att det 

hellre finns ett kulturarv att se på än att det har förstörts av olika orsaker. Speciellt i de fall 

där faktiskt det fanns en chans att rädda dem. Det är väldigt viktigt att bevara alla 

kulturarv som går, eftersom tekniken endast blir bättre och detta kan göra att framtida 

arkeologer kan analysera monumenten på bättre sätt än arkeologer idag. Om kulturarv blir 

förstörda, så förstör även vi för framtida arkeologer. Vi ger dem ingen chans att få reda på 

förhoppningsvis mer än vad vi vet idag om gamla monument om vi inte har kvar 

monumenten. Fallet med templen i Palmyra är sorligt, det hade krävts väldigt mycket för 

att rädda monumentet, eftersom det var en stor konflikt innan IS tog makten över staden. 

Det var svårt att göra något innan och samtidigt svårare att göra något den tiden IS hade 

makten över staden. Både templen i Palmyra och Abu Simbel templen är stora monument, 

vilket betyder att det är svårare att rädda samt kostar mer. De båda är även väldigt mycket 

äldre än de två andra fallen, och det finns få skrifter samt andra kunskapskällor att vända 

sig till. Den största kunskapskällan är oftast kulturarven i fråga, det är lättare att analysera 

något som är intakt och helt än bitar av något. Räddningar av kulturarv är även en 

kostnadsfråga och det kan en inte bortse från vis analys av de olika fallen. Egypten fick 

hjälp av omvärlden, dock finns det tusentals kulturarv världen över som är på väg att falla 

sönder och det finns inga pengar att finansiera bevarandet.  
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5. Slutsats 
 
 

För att besvara på vilka sätt kan borttagandet samt förflyttningen av kulturarv bidra till 

något negativt kontra positivt i samhället och för vilka individer, så framgick det under 

diskussionen att förstörelse av kulturarv är en komplex fråga. Det kräver att man tittar från 

olika perspektiv. Det finns inte heller något slutgiltigt svar som är anpassat till alla fall, 

och med det menas att varje fall av förstörelse eller förflyttning av kulturarv är unikt. Det 

finns alltså inget slutgiltigt svar på all förflyttning eller förstörelse av kulturarv är negativ 

eller positiv, dock finns det en negativare inställning vid förstörelse av kulturarv och 

positivare inställning till nedplockning/nedrustning/förflyttning av kulturarv. Den första 

fallstudien att analysera var förstörelsen av templet i Palmyra, och för att besvara om 

förstörelsen var något positivt eller negativt behöver man titta på olika faktorer samt 

perspektiv. Ur IS perspektiv var detta nog något positivt, då extremistgruppen inte vill ha 

monument från andra religioner på den mark som de gjorde anspråk på. Templet var ett 

världsarv och gav både ekonomi till landet på grund av att det var en stor turistattraktion, 

samt att det var en stor kulturell upplevelse för både turister och lokalbefolkningen. På 

grund av att den konflikt som idag har varit i Syrien över 7 år är det svårt att veta den 

exakta ekonomiska förlusten landet kommer att få på grund av att templet inte är där. Det 

vi vet är att Palmyra har varit en stor antik stad, och haft en stor del av landets kulturella 

identitet. Nu när flera monument och framförallt Baalshamintemplet är förstört kommer 

den identiteten till viss del bli förstörd.  

 

Borttagandet och förstörandet av de samiska trummorna fick stora samt negativa 

konsekvenser för det samiska samhället på grund av att dessa trummor hade en stor 

kulturell relevans, även stor avgörande roll i deras vardagsliv. Svenska kyrkan beslagtog 

och förstörde trummorna som en form av maktutövning samt för att minimera den 

samiska religionen, och samerna påverkades självfallet negativt. Trumman hade många 

roller, och oftast bevarades den i många generationer vilket gjorde att det emotionella 

värdet växte. Borttagandet och förstörelsen av trummorna var alltså negativt för samerna, 

och även om det gjordes för trehundra år sedan blev en bidragande faktor att dem idag inte 

har den delen av deras kulturarv kvar. Vissa av trummorna finns som tur var kvar, 

eftersom inte alla blev förstörda utan vissa beslagtogs och blev bevarade. Den här typen av 

förflyttning av kulturföremål var negativ, dock en positiv typ av förflyttning kulturarv är 

Abu Simbel templet. Det var kritiskt läge för monumentet då floden ständigt ökade och 
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arkeologer kunde konstatera att kulturarvet inte skulle klara av vattnet länge utan att 

förstöras. Några år och flera miljoner senare var kulturarvet förflyttat. Här ansåg man att 

det viktigaste var att bevara templet, och flera andra kulturarv som låg runt floden än att 

låta dem förstöras. Dels för att dem hade en stor arkeologisk och historisk betydelse, samt 

även var en turistattraktion. Vilket gör att landet får en stor ekonomisk vinning om dem 

har kvar monumentet, trots att det kostade flera miljoner att förflytta det. I och med att 

förflyttandet av kulturarvet behövde en stor arkeologisk utredning bidrog även detta med 

mer kunskap kring templet. Förflyttningen av monumentet var dels viktig för turismen i 

landet, för lokalbefolkningen och själva förflyttningen blev även extremt viktig världen 

över. Eftersom det är den första och största förflyttningen av något monument än idag. 

 

En av de fyra fallen som tas upp i den här studien är Charlottesville statyerna, och det är 

nog den svåraste situationerna att fastställa om det är negativt eller positivt. I diskussionen 

så tas det upp varför statyerna ska försvinna och varför de ska vara kvar. Det framkommer 

att statyerna har en viktig betydelse för framtiden, då vi inte får glömma hur 

afroamerikanerna hade det på början av 1900-talet. Det framkommer även att det inte är 

lämpligt att ha kvar statyerna på allmänna platser då dem restes för att visa hat. För många 

individer är dessa statyer en ständig påminnelse att deras släktingar inte var välkomna och 

därför bör statyerna förflyttas till ett museum eller annan lämplig plats. Det är viktigt att 

komma ihåg historien kring dessa statyer för att inte låta det hända igen. Nu har det bara 

skett en borttagning av statyerna, och detta har upprört många som gillar vad 

sydstatsarmén gjorde. Vilket ledde till en stor protest, och om dem istället hade förflyttat 

statyerna till lämplig plats hade detta möjligtvis förhindrats. Det tas upp i diskussionen att 

det troligtvis blir svårt att ta bort den symbol dessa statyer redan har fått, och istället bli en 

påminnelse att människor inte ska göra som dem gjorde. Så därför blir det svårt att ge ett 

slutgiltigt svar kring om det är negativt eller positivt.  

 

 

På vilket sätt kan förstörelse samt förflyttning av kulturarv påverka den framtida 

arkeologiska forskningen? När exempelvis Baalshamintemplet i Syrien förstörstördes var 

det inte bara framtida kulturella upplevelser som försvann, utan även en stor materiell 

källa för arkeologer. Det finns till viss del mycket forskning kring templet, dock är det 

alltid en förlust när något materiellt kulturarv förstörs. Arkeologer världen över arbetar 

ständigt för att uppfinna nya hjälpmedel för att få fram mer information om olika 

kulturarv. Metoder samt teknologin arkeologer använder sig av idag kunde man inte ens 
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drömma om för 50 år sedan, därför är det viktigt att bevara så många värdefulla kulturarv 

som möjligt. För att om 50 år igen finns det kanske en möjlighet att använda sig av 

metoder och teknologi som ger betydligt mer kunskap än vad vi har idag. Vid en 

arkeologisk utgrävning eller undersökning finns det alltid risk att kulturarvet i fråga går 

sönder, förstörs eller saker förloras. Det är för att en undersökning/utgrävning kan endast 

göras en gång, eftersom arkeologer i sin undersökning förstör mycket av materialet. 

Exempelvis när arkeologer ska ta prover på något måste saker tas från platsen till ett labb, 

eller brytas ner för att man ska undersöka innehållet. Det finns alltid många risker med att 

göra en undersökning eller utgrävning, om något går fel kan man förstöra mycket. Dock 

kommer kunskap med att undersöka såklart, och därför vill oftast arkeologer lämna stora 

delar av kulturarv orörda i hopp om att framtidens teknologi kan bli säkrare och hitta mer 

information än vad vi kan få ut idag. Om kulturarvet inte finns i framtiden, finns det inte 

heller någon chans för mer forskning.  

 

Även små kulturarv som förstörs påverkar såklart arkeologins forskning negativt. De 

samiska trummorna som förstördes hade ärvt i generationer, och trots att dessa föremål 

möjligtvis inte är tillgängliga för allmänheten så har dem en stor relevans för forskningen. 

I diskussionen framkommer det att mindre föremål som har en stor koppling till en viss 

grupp är svårare att forska på, då det kommer in etiska frågor. Om inte den grupp som 

kulturarvet hör hemma hos vill överlåta materialet till arkeologer är det en fråga i sig, 

dock blir det omöjligt att forska på något som inte existerar. Det är alltså viktigare för den 

arkeologiska forskningen att materialet i fråga finns, och att det inte går att beforskas på 

det än att det inte finns alls. Framtiden kan alltid förändras, och med detta betyder det att 

även finns en chans att arkeologer får tillgång till materialet för att kunna forska i 

framtiden. För att bevara kulturarv till framtidens generation och framtidens forskning 

måste ibland arkeologer flytta på kulturarvet. Under Abu Simbel templets förflyttning var 

det extremt viktigt för arkeologer att göra en grundlig undersökning först, och sedan att 

försöka förflytta monumentet så försiktigt som möjligt. De lyckades och än idag går det 

att titta på templet, vilket troligtvis inte hade gått om det stod kvar.  

 

Ibland är det alltså mer värt att förflytta ett föremål och riskera att förstöra en del av det, 

samt ta monumentet från sin kontext än att låta det stå kvar. I fallet med Abu Simbel 

templet hade monumentet förstörts av dammen inom kort. Det negativa med 

förflyttningen var att templet blev delat i små delar för att lätt kunna förflyttas och sedan 

blev ihopsatt igen. Vilket leder till att monumentet säkerligen har förlorat mycket, inte 
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bara i form av dess kontext utan även att stor del av templet har varit sågat. Det finns inte 

heller så mycket för en arkeolog att undersöka med templet eftersom det redan är så 

undersökt och att den har förflyttats. Dock är templet ändå viktigt för att den har en stor 

historisk betydelse, både för dess ålder samt även för att det var den största förflyttningen 

av ett kulturarv som har gjorts. Charlottesvilles statyer skiljer sig från dem andra 

fallstudierna, trots att dessa statyer idag inte anses vara ett värdefullt kulturarv framgår det 

tydligt i diskussionen att det är bra att bevara statyerna. Det viktigaste är dock inte ur ett 

rent arkeologiskt perspektiv, eftersom dem endast är resta för snart ett hundra år sedan, 

och det finns mycket skrivet material på statyerna. Material som tydligt beskriver hur dem 

är resta och varför, samt till vilket syfte. Statyerna har snarare en större betydelse för att 

uppmana oss om att vi inte ska glömma historien än en betydelse för den framtida 

arkeologiska forskningen.  

 

Hur kan förstörelse samt förflyttning av kulturarv påverka historieskrivningen? En 

arkeologisk undersökning bidrar oftast till en förståelse kring hur historien såg ut på den 

tiden kulturarvet byggdes, och information kring tiden innan människor skrev. Därför är 

monument som Abu Simbel templet och Baalshamintemplet viktiga då dem kan ge oss 

information om livet på den tiden. Eftersom både Abu Simbel templet, Baalshamintemplet 

och de samiska trummorna är mänsklig historia i ren form så har vi en stor skyldighet att 

bevara kulturarv till framtiden, och en stor anledning är för att dessa monument oftast 

saknar texter. Det finns texter som är bevarat från den tiden då dem restes eller tiden innan 

det, dock bevaras papper sämre flera meter höga statyer i sten. Det finns ristningar på 

många av alla tusentals kulturarv, på så sätt bevaras texterna oftast bättre. Dock är 

texten/rapporten beroende av skribenten, eftersom alla människor skriver från sitt egna 

perspektiv och detta gör att texten får ett avtryck av sin författare. Om kulturarvet finns 

kvar gör det att människor kan gå dit och få sitt egna intryck, och därför inte är beroende 

av skribentens intryck.  

 

Genom att flera personer får en möjlighet att analysera kulturarv öppnas en bredare 

kunskapsväg, exempelvis genom att samer och svenska kyrkan samarbetade med deras 

kunskap, fick jag som läsare mer kunskap. När UNESCO sökte efter hjälp med Abu 

Simbel arbetade över 40 länder ihop och det gjorde att förflyttningen av templet gick bra. 

Ibland är det inte bara av forskningssyfte man vill bevara kulturarv, utan för att inte göra 

om historien. Det relativt vanligt idag, att stater eller grupper reser monument för att inte 

glömma vad som skedde där. I diskussionen så framkommer det att statyerna i 
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Charlottesville är ett sådant exempel, istället för att ta bort dessa statyer borde dem 

förflyttas till ett museum eller någon plats för att minnas historien. Inte för att statyerna 

ska ha den betydelsen som de ville uppnå när de restes, utan att göra om dem till att det 

ska vara något vi aldrig glömmer och som aldrig ska ske igen. Det finns alltid en risk med 

att ta bort kulturarv, gott som ont, att statyer uppresta i hat ses som något negativt är 

självklart. Dock är det viktigt att man inte ska glömma den tiden, för om vi glömmer finns 

det en risk att historien återupprepar sig.  

 

Generellt sett framgår det i studien att förstörelse av kulturarv kan bidra till en slipning av 

historien, vilket menas att vi människor väljer vad vi ska representera av vår historia. I 

diskussionen tas flertalet exempel upp kring vad som kan bli konsekvenserna av att 

förstöra kulturarv, och generellt är det att samma misstag som gjordes förr kan hända igen 

om vi inte minns vår historia. Det är även viktigt för individer att deras kulturarv blir 

representerade i samhället. Då kulturarv är mänsklig historia och därför finns det mycket 

känslor kring de tusentals olika kulturarv världen över. Därför är det viktigt för framtidens 

generationer är att vi bevarar vårt kulturarv.  
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6. Sammanfattning 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka konsekvenser kring systematiskt borttagande 

samt förflyttning av kulturarv, och undersöka om konsekvenserna är positiva eller 

negativa. Syftet har även varit att undersöka om detta kan påverka den framtida arkeologin 

och även historieskrivningen. För att syftet ska besvaras har fyra olika fallstudier använts, 

de fyra fallstudier har utförts med en hermeneutisk metod, och anledningen till valet av 

metod var att studien krävde mycket material. De fyra olika fallstudierna är händelser som 

inte har någon kronologisk eller geografisk koppling, för att analysera om förstörelse av 

kulturarv alltid är lika. Händelserna valda för att utforma fallstudien var förstörelsen av 

Baalshamin-templet, förstörelsen av de samiska trummorna, förflyttningen av Abu Simbel 

templen och nedtagandet av sydstats-statyerna.  

 

Forskningen inom förstörelse eller borttagning av kulturarv har utvecklats och idag är det 

många kulturarv som drabbas av miljöpåverkningar eller kring. I studien analyseras 

konsekvenserna som den framtida arkeologins forskning kan få av förstörelse samt 

borttagning av kulturarv. Även hur borttagandet av kulturarv kan bidra till något negativt 

eller positivt i samhället och i så fall för vilka individer, samt konsekvenserna på vår 

historieskrivning. Det finns mycket forskning inom förstörelse av kulturarv på olika nivåer 

och perspektiv, och därför är det viktigt att belysa olika publikationer. Den här studien är 

mer kritiskt analyserad och väljer att analysera flera olika perspektiv. I det teoretiska 

perspektivet var det viktigt att belysa vad som menas med etnicitet, etniska grupper och 

materiellt kulturarv. Anledningen till detta är för att läsaren ska förstå alla olika val och 

perspektiv som används under uppsatsen. Eftersom uppsatsen är väldigt kritiskt skriven är 

det även viktigt att belysa den källkritik som har uppkommit under forskningen, och för 

trovärdighetens skull även tydligt ange de största källorna som används för att få fram 

fakta. För att läsaren skulle förstå de fyra olika fallstudierna presenterades bakgrund och 

händelsen under resultat.  

  

I diskussionsdelen redovisas en mängd olika jämförelser, och analys kring varje fallstudie. 

Det dras kopplingar kring fallen och om borttagandet eller förstörelsen av kulturarvet kan 

anses vara positivt kontra negativt samt för vilka i så fall. Det som framkommer under 

diskussionsdelen är att det är komplext att diskutera förstörelse av kulturarv, eftersom det 

betyder att man ska analysera hur olika individer blir påverkade av förstörelsen. Det 

framkommer även att det inte finns något slutgiltigt svar, utan att allt är beroende på vilket 

perspektiv en har. Det anses dock vara sämre för arkeologer om kulturarv förstörs, och det 
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inte har gjorts en undersökning/utgrävning innan, än om kulturarvet endast förflyttas. 

Eftersom det förhindrar framtidens forskning av arkeologer, och att det inte heller ger 

något rum för framtidens utveckling av bättre metoder vid utgrävning/undersökning av 

kulturarv. Trots att kulturarv till viss del kan bli förstörda vid en utgrävning eller 

förflyttning är det bättre för framtidens forskning, samt att det ger mer information än om 

ett kulturarv förstörs av icke arkeologer. Historieskrivningen kan påverkas på grund av att 

vi inte har någon materiell källa kvar, utan att vi endast måste förlita oss på texter och 

detta ger oss en bild som inte alltid är sann. Det finns även en risk att vi glömmer vår 

historia om kulturarv inte finns kvar, och det framkommer att detta generellt är negativt.  
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