
Skrifter från forskningsprogrammet
LANDSKAPET SOM ARENA • 7

Richard Pettersson 

Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder
En idéhistorisk bakgrund och analys



Forskningsprogrammet Landskapet som arena: Vetenskapen, institutionerna och
miljön, 1800-2000, finansieras av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Program-
met avser forskning om naturmiljöns och kulturmiljöns idé- och vetenskapshistoria.
Syftet är att genom forskning frilägga och analysera de historiska och sociala krafter
som format föreställningar om landskapet och därmed natur- och miljövård samt
kulturmiljövård som samhälleliga verksamheter. Dessutom studeras inom program-
met andra företeelser, såsom turism och rekreation, vilka medverkat till konstitue-
ringen av landskap. Programmet har sitt centrum vid Institutionen för historiska
studier, Umeå universitet. I programmet medverkar forskare från Avdelningen för
teknik- och vetenskapshistoria, KTH, Stockholm, European Tourism Research Insti-
tute, Östersund, Forskargruppen Turism och Fritid, Karlstad universitet samt Insti-
tutionen för fysisk planering, Blekinge tekniska högskola.

Skriftseriens redaktörer är professor Bosse Sundin och forskarassistent Erland
Mårald. Skrifterna kan beställas genom Erland Mårald, Institutionen för historiska
studier, Umeå universitet, 901 87 Umeå. Epost: erland.marald@envhist.umu.se. För-
utom denna skriftserie har programmet även en serie för arbetsrapporter.

Hemsida: http://www.umu.se/idehist/arena/index.html

© 2003 Richard Pettersson
© 2003 Landskapet som arena

Layout och formgivning: Anders Kjellberg
Omslag: Rökstenen vid Röks kyrka, Östergötland.

Ur Svensk kulturminnesvård: Ett 300-årsminne (Stockholm, 1930)
Tryckning: Print & Media, Umeå universitet

ISBN 91-7305-487-9
ISSN 1650-4526



Förord 5

Inledning 7
Syfte 8
Kulturmiljövårdens verksamhetsfält 10
Teoretiska och metodiska reflektioner 12
Avgränsningar 16

DEL I: HISTORISK ÖVERSIKT 19

Om den etablerade kulturminnesvården 19
Efterkrigstiden 21
1960-talets samhällsförändring 23

Statliga utredningar och reformer 26
Kritik och debatt 29
Efter MUS 65 35
Nyordnad kulturpolitik 38
Mot en minnesvård i samhällsplaneringen 41
Kulturvård och samhällsbildning 43
Mot en etablerad kulturmiljövård 47
Reform och utvärdering 50

Kulturmiljövård blir officiell praktik och samhällelig angelägenhet 56
Värn av miljöer och profana byggnader frammanar ny praktik och lagstiftning 61
Med industri- och samtidsvård mot framtidens minnesvård 65
Hur (och varför) ska vi bevara kulturen i kulturmiljön? 68

DEL II: VÄRDEANALYS 70

Analys av kulturarv som operativt begrepp 71
En analytisk modell över kulturarvets sociala och institutionella nivåer 73

Om minnesvårdens samhällsrelevans 77
Kulturpolitisk retorik 77
”Vad vill staten med kulturarvet?” – en debattanalys 80

Kulturminnesvård och kulturmiljövård:
På bevarandefronten något nytt? 85

Materiell och andlig kultur 94
Om ”kultur” i minnesvården 97

Identitet, plats och territorium: Vem är i behov av vad? 101
Regionala värden och bevarandeanspråk 104
Global, nationell, regional, lokal eller universell identitet? 109
Identitet i svensk nutida kulturpolitik 115



Aspekter på kulturmiljövårdens dubbla samhällsuppdrag 123
Aspekter på natur- och kulturmiljövårdens samarbete 129

Tolkande sammanfattning med förslag till förhållningsperspektiv 135
Framtidens kulturmiljövård 143
Minnesvårdens bevarandediskurs 151
Avslutande sammanställning och analys 156

Bilaga: Analytiska modeller 163
Modell II: Modell över tre aspekter på förflutenhet 163
Modell II: Modell över statens minnesvårdande förvaltningsuppdrag 167

Förslag till sammanfattande kontenta av modellen 172

Anförda källor 173



5

Förord

Denna bok motsvarar kvittot på förtroendet att tilldelas ett års forskningsmedel. På sitt
sätt utgör den andra delen i min pågående undersökning om den svenska minnesvårdens
idéhistoria. Första delen är då min avhandling, Fädernesland och framtidsland: Sigurd
Curman och kulturminnesvårdens etablering, som behandlade den första halvan av 1900-
talet. Föreliggande arbete tar vid där avhandlingen slutade och riktar sig således mot
senare delen av seklet, med särskild tonvikt på händelseutvecklingen under de sista tret-
tio åren. I avhandlingen var jag ute efter att kartlägga och förstå – händelseutveckling
och mentalitet, empiri och idéer. Denna gång har jag vänt på tågordningen. När den
empiriska bakgrunden står någorlunda klar, faller det sig naturligt att ställa analysen av
idéerna och ideologin i förgrunden. Med min samtidshistoriska ansats har jag samtidigt
känt mig mer subjektivt kopplad till studiematerialet än då jag forskade om Curman.
Risken för närsynthet och oöverblickbarhet ligger med andra ord på lut när man skriver
om sådant som pågår under ens eget liv. På något vis har det därför känts betryggande att
studien har riktats mot att beskriva värdegrunder och hypotetiska perspektiv. Mina slut-
satser är därmed, per definition, tolkningar som i första rummet är avsedda att väcka nya
tankar och debatt. Jag har alltså inte skrivit en historik som har anspråk på att slutgiltigt
säga hur det förhåller sig med minnesvården.

Parallellt med detta klargörande vill jag också förtydliga att jag ingalunda tror att
utredningstexter och debattinlägg från, ibland stridbara, antikvarier alltid motsvarar den
normala bilden av hur det antikvariska ”fotfolket” uppfattar sin verksamhet. Med till-
stånd från förra riksantikvarien Margareta Biörnstad vill jag återge en av hennes reflek-
tioner om mitt manus:

När man som jag har suttit i ganska många diskussioner med politiker och
departementstjänstemän om olika reformer eller riktlinjer så kan det vara litet
svårt att alltför mycket hänga upp sig på ordval och motiveringar. Inte sällan har
det handlat om att finna ord och vändningar som verkar politiskt gångbara vid
den aktuella tidpunkten. Kommer man på ett bra begrepp kan det innebära 5
miljoner i budgetpropositionen. Kanske ett memento för en idéhistoriker.

Biörnstads påpekande är givetvis väsentligt, och riktigt. Vilken forskare känner exempel-
vis inte igen sig i mödan att hitta det rätta ordvalet inför forskningsrådsansökningen?
Samtidigt finns en betydelsefull aspekt i Biörnstads anspelning på detta med ”ord och
vändningar som verkar politiskt gångbara vid den aktuella tidpunkten”. Retoriken tilläm-
pas med andra ord aldrig i ett samhällspolitiskt vakuum. Att ett nytt begrepp kan resul-
tera i nya miljoner till budgeten är knappast trivialt. Det visar på förekomsten av den
aktualitet som i brist på bättre brukar benämnas som ”tidsandan”. Varför renderade
anspelningar på ”kulturarvet” inte i extra miljoner för kulturminesvården under 1970-
talet? Och varför väljer man just de orden och de vändningarna vid en given tidpunkt?
Frågorna vetter mot själva kärnpunkten för varje idéhistorisk studie: ambitionen att fånga
och beskriva outtalade värderingar i den kunskapsproduktion eller praktik man undersö-
ker. Retoriken är därför aldrig ”bara” retorik. Mina tolkningar bör ur denna aspekt varken
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uppfattas som odiskutabla sanningar, eller som fria fantasier; de är grundade på många års
studier i ämnet.

Den utläggning och de teman som här tas upp för redogörelse motsvarar således
endast toppar på isberg. Snart sagt varje delkapitel skulle kunna bli föremål för riktad
forskning och monografiska djupstudier. Exempelvis anar jag att mycket av värde skulle
kunna lyftas fram från en studie om minnesvårdens sociokulturella aspekter, där folklivs-
forskningen – eller etnologin – på ett ännu så länge oklart vis har fyllt en roll vid sidan av
den materiellt inriktade kulturmiljövården. En annan aspekt på detta är byggnadsminnes-
vårdens roll i processen för att etablera ett livsrumsbetonat miljötänkande i minnesvår-
den. Till det hör även bevarandeaspekterna kring vardagens landskap, och det som
fortfarande är i bruk. Allt detta har utmanat den traditionellt antikvariska bevarandeideo-
login som vanligen har varit riktad mot det exceptionella, monumentala, och överspelat
åldriga. Frågan är om den officiella minnesvården har insett de fulla konsekvenserna av att
nu även rikta bevarandeanspråk på levande miljöer och ännu verksamma kulturprocesser?
Syftet med denna studie har, bland annat, varit att peka på några av de värdemässiga
komplikationer som följer med dessa nya anspråk.

Arbetet har varit ett enmansprojekt där forskningen huvudsakligen har bedrivits
framför ordbehandlaren i dialog med ett antal skiftande texter. Men naturligtvis finns
också ett antal personer som bidragit till mina tolkningar. Först vill jag tacka den kvartett
jag intervjuat: de förra lands- och länsantikvarierna Per-Uno Ågren och Karin Eriksson;
den redan nämnda förre riksantikvarien Margareta Biörnstad; och den högst verksamme
överantikvarien och museichefen Ketih Wijkander. Samtalen vi förde var berikande och
sporrande; de gav mig nya insikter samt kurage att fortsätta arbetet. Synnerligen positivt i
sistnämnda riktning var även en inbjudan från Ola Wetterberg och bebyggelseantikvari-
erna på Avdelningen för kulturvård i Göteborg, vilket resulterande i ett givande semina-
rium om mitt manus. I kölvattnet av detta skickades jag också en spontan och
konstruktivt kritisk genomgång av manuset från antikvarien Ewamarie Herklint. Dina
synpunkter var värdefulla och välmenta, även om vi knappast är överens på alla plan.

Texten författades i huvudsak under arbetsåret 2002. För manuskorrigeringen inför
tryckning har Torkel Molin och Bosse Sundin bidragit med värdefulla noteringar. Särskilt
vill jag tacka Bosse för hans sedvanliga förmåga att föreslå strykning och uppstramning i
texten, så att budskapet bättre tydliggörs. Ibland ligger det verkligen något i Mies van der
Rohes motto om ”less is more”.

Layout har skötts av Anders Kjellberg, som tyvärr dock inte kunnat förhindra att
någon fotnot förflyttats till nästföljande sida. Slutnoter vore ett alternativ, men funktiona-
listen i mig säger att det är väsentligt enklare för dig som läsare att eventuellt bläddra fram
en sida, än att nödgas konsultera ett bakre fotnotskapitel.

Arbetet har möjliggjorts genom FoU-medel via RAÄ, samt ett motsvarande bidrag
från forskningsprogrammet ”Landskapet som arena” i Umeå. Jag vill återigen tacka för
förtroendet och hoppas att denna skrift ska berika debatten om minnesvårdens framtid.

Boken tillägnas min kära Ann-Catrine som oförtrutet arbetar med att tydliggöra att
konst och estetik betyder mer än ”bara” upplevelser.

Umeå den 3 juni 2003.
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Inledning

I den statliga utredningen Frågor till det industriella samhället (SOU 1999:18) sam-
manfattar utredarna, Erik Hofrén och Lars-Erik Jönsson, sina förslag om formerna
för regeringens satsning på det industrihistoriska kulturarvet. Ett inledande kapitel
ägnas åt tolkning av begrepp, vilket självskrivet inbegriper ”kulturarv”. Utredarna
förhåller sig till de syftningar och definitioner som framställdes i kulturpropositionen
(prop. 1996/97:3). De tolkar begreppet kulturarv som ett speciellt, instrumentellt,
perspektiv som anläggs på verkligheten: ”Dvs. när kulturarvsperspektivet anläggs på
en företeelse händer det något med den. Den som anlägger perspektivet vill något all-
deles särskilt. I första hand det mest konkreta, att bevara. Men minst lika viktigt är
viljan att relatera företeelser till en historia, ett förlopp, en händelse eller kanske en
person.”1 Vad utredarna här anger är det som i andra sammanhang brukar benämnas
som ”musealisering”, det vill säga den sociala process som föregriper ett bevarandean-
språk och som även påverkar det bevarades epistemologiska framtoning.2

Aktörsperspektivet har i detta sammanhang en avgörande betydelse. Den åbero-
pade kulturpropositionen anger som ett direktiv att staten bör sträva efter att låta
tidigare undertryckta och ”tysta” samhällsgrupper få sina platser i den officiella repre-
sentationen av kulturarv. Utredarna Hofrén och Jönsson går ytterligare en bit i for-
muleringen om kulturarvets demokratiska funktion. De menar att kulturarvet
”tillhör de mänskliga rättigheterna” och att det därmed är en rättighet att ”tillägna sig
och äga ett kulturarv”. Minnesvårdens institutioner bör därför se det som en uppgift
att ”söka de underrepresenterades historia” i syfte att införliva detta med det officiella
kulturarvet.3

Den demokratiska ambitionen är här oantastlig, men formuleringarna förbigår
med tystnad den springande punkten för de sakkunnigas, och även min, utredning:
Kan man förbehållslöst argumentera för att samhället/staten är moraliskt skyldig att
värna om allt potentiellt kulturarv inom en region eller nation? Är det inte närmast
självskrivet att ett urval måste ske i den minnesvårdande processen, att allt potentiellt
minnesvärt inte kan bevaras, inte ens de fenomen som har medvetandegjorts genom
att filtreras genom ett kulturarvsperspektiv? Svaret på dessa retoriska frågor är, sett till
den sistnämnda, självskrivet jakande. Vi måste välja. De som agerar och agerat för
detta urval är vedertaget de minnesvårdande myndigheter och institutioner som
vuxit fram under senaste två århundradena, och dessa verkar i enlighet med den

1. Frågor till det industriella samhället, SOU 1999:18, s. 16.
2. Se exempelvis kapitlet ”Museologiska perspektiv” i Maria Björkroth, Hembygd i samtid 
och framtid: En museologisk studie av att bevara och förnya (Umeå, 2000), s. 18ff.
3. SOU 1999:18, s. 17. På sidan 53 beskriver utredarna den medborgerliga rätten till ett kul-
turarv som en funktion i det demokratiska samhället. En riktigare formulering torde väl vara 
att beskriva detta som en norm. 
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ackumulerade värdetradition som fältet reproducerar. Utredarna Hofrén och Jönsson
är väl införstådda med detta och påpekar därför något längre fram att ”kulturarvsin-
stitutionerna” ingalunda bör avhända sig sin egen tolkning av kulturarvet. Vad de
åberopar är snarast en öppen hållning, en vilja till ifrågasättande och antikvarisk
självprövning. Det sistnämnda, påpekar man, är nödvändigt för att förhindra att kul-
turarvet missbrukas i antidemokratisk riktning. Institutionerna måste öppet ta ställ-
ning och förmedla sina ståndpunkter i förhållande till de allmänna värdefrågorna.
Om argumenten för kulturarvet som en nationell och medborgerlig angelägenhet
skall tas på allvar, måste insynen i kulturarvsinstitutionernas ställningstaganden och
positioneringar bli mer formaliserat tydliggjorda.

Syfte
Denna utredning representerar ett försök att analysera hur syftningar på kulturhisto-
riskt värde och kulturarv har artikulerats och motiverats inom officiell minnesvård,
från 1950-talet fram till idag. Arbetstiteln har varit "Från dokument till upplevelse",
vilket anger det historiska tolkningsperspektiv jag fortfarande anser giltigt. Det hand-
lar med andra ord om etableringen och integrationen av subjektiva värdekategorier i
den officiella minnesvårdens agenda för praktiskt handlande. Med värdekategorier
åsyftas de mångtydiga föreställningar om minnesvårdens innehåll och samhällsrele-
vans vilka främst ryms under de nämnda beteckningarna "kulturhistoriskt värde" och
"kulturarv". Att dagens officiella kulturmiljövård präglas av en ökad emfas mot upp-
levelsedimensionen och (det marknadsrelaterade) bruksvärdet har, enligt min tolk-
ning, inneburit en mental ”fasförskjutning” från en tidigare tonvikt på dokument-
och kognitionsaspekter. Detta innebär givetvis inte att vare sig upplevelsedimensio-
nen (pieteten) var betydelselös för kulturminnesvården under 50-talet, eller att doku-
mentvärdet skulle ha tappat aktualitet i dagens kulturmiljövård. Vad jag sökt beskriva
och argumentera är snarast den officiella minnesvårdens gradvis pågående värdeför-
skjutning; från tydlig emfas mot statiskt kognitionsbaserad kunskap, till starkare häv-
dande av processuell kulturuppfattning, och betoning på inlevelse- och
upplevelsevärden.

Utredningens inledande historik motsvarar en generaliserad och komprimerad
genomgång av utvecklingen i svensk minnesvård från 1950-talet till början av 1990-
talet. Syftet är att ge ett schematiskt underlag och en kontextualiserande ram till den
efterföljande värdeanalysen. Som målgrupp för mitt skrivande har jag huvudsakligen
sett framför mig en verksam forskare, universitetsstuderande, eller antikvarie i fältet,
vilket innebär att texten genomgående kräver ett viss mått av förförståelse. Denna
framställande strategi har valts för att spara tid och snabbt kunna komma vidare i
resonemangen, vilket innebär att texten i hög grad präglas av kvalitativ redogörelse
och analys, med ett minimum av detaljerad beskrivning och utvikning.

I den till sidantalet dominerande värdeanalysen har fokus satts på att analytiskt
och tematiskt diskutera hur värdeargument kommit till uttryck i samband med den
nya kulturminnesvårdens breddning till en kulturmiljövård som tillika avses fungera
som en samhällsresurs. Såtillvida relaterar förvisso mycket här till värdefrågor som
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har funnits på den minnesvårdande agendan under hela 1900-talet – vilket jag även
exemplifierar. Men generellt kan man ändå med fog hävda att grundläggande stånd-
punkter kring dynamiskt och miljörelaterat bevarande tämligen slentrianmässigt
upprepats under decennier, för att först med kulturmiljövårdens etablering mot slutet
av 1980-talet få brännande aktualitet. Detta är orsaken till att värdeanalysen huvud-
sakligen bearbetar frågor i samband med det närmaste decenniets kulturmiljövård,
och då specifikt det värdekomplex som kan tänkas ligga bakom lanseringen och eta-
bleringen av begreppet kulturarv i agendan för statligt organiserad minnesvård. Att så
stort utrymme och energi därmed reserverats åt diskussion kring bestämning och till-
lämpning av det amorfa begreppet kulturarv, har alltså huvudsaklig grund i den kul-
turpolitiska utvecklingen, och alls inte en tro från min sida att den antikvariska
yrkesåren skulle vara besatt av begreppet eller dess bestämning. Begreppet kulturarv
är samtidigt ingalunda ”bara” politisk retorik, eller enbart en angelägenhet för kultur-
propositioners deklarationer. Hävdandet av kulturarv representerar, enligt min
mening, ett konglomerat av underliggande ”tysta” värderingar som byggts upp och
präglats av den specifika minnesvården; vilket innebär att begreppet kan fungera som
en nyckel till att förstå tankestilarna i det nutida antikvariska tankekollektivet.4

Värdeanalysens tematik har skärpan inställd på detta ideologiska perspektiv.
Härmed avses för det första att minnesvårdens värderingar inte meningsfullt kan häv-
das utanför, eller vid sidan av, det egna verksamhetsfältet. För det andra anser jag att
minnesvårdens argument om samhällsrelevans i anslutning till statlig kulturpolitik
tvingas till idealistiska (och otidsenliga) anspelningar om den inte tar lärdom av fäl-
tets egna idéhistoriska premisser, samt dess betydelse för värdegrundernas uppkomst
och artikulering. Min avsikt är från den utgångspunkten att peka på politiseringen
kring kulturarv och att begreppets bestämning inte förbehållslöst kan hävdas mot-
svara en ”folklig” kulturprodukt, vars egentliga syftning ligger utanför det minnesvår-
dande fältet. Bestämningen har nämligen inte bara laddats med nytt innehåll från tid
till annan; den är dessutom helt präglad av det antikvariska sammanhang i vilket
begreppet traderas. Som tidigare nämnts måste därför ett självprövande och reflexivt
perspektiv alltid finnas med i diskussioner om och kring minnesvårdens samhälls-
funktion, liksom även det kulturella arv denna funktion förespeglas tjäna. Min värde-
analys ska förhoppningsvis öppna upp för tematiska problem och möjligheter i en

4. Uttrycket tankefigur härrör från Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett veten-
skapligt faktum: Inledning till Läran om tankestil och tankekollektiv, (1935), sv. övers. (Stock-
holm/Stehag, 1997). En tankefigur konstitueras som ”tyst kunskap” eller ”sanning” för en 
bestämd grupp individer: ett avgränsat tankekollektiv. Storleken på ett sådant kollektiv är av 
underordnad betydelse; den kan variera alltifrån några enskilda individer, till en hel region. 
Den enande funktionen bakom kollektivet är dock att utkristallisera och motivera stabila 
”fakta”, som alltså blir underförstådda och strukturerande för alla nya problem och lösningar. 
Dessa basfakta – tankefiguren – fungerar likt ett mentalt raster – en tankestil – varigenom 
medlemmar i ett tankekollektiv betraktar och tolkar sin omgivning. (En enskild individ kan 
tillhöra flera parallella tankekollektiv.)



Richard Pettersson

10

sådan reflektion, samt även visa att den antikvariska yrkeskåren – i relation till före-
ställningen om ett folkligt minnesvärn – inte kan argumentera för att avskaffa (eller
negligera) sin egen legitimitet, eftersom minnesvårdens värdegrunder då tappar sam-
hällelig relevans.

Kulturmiljövårdens verksamhetsfält
Den institutionaliserade kulturmiljövården företräds i Sverige politiskt av kulturde-
partementet och statens kulturråd. Det nationella myndighetsansvaret företräds av
Riksantikvarieämbetet, det regionala ansvaret motsvaras organisatoriskt av länsstyrel-
sernas kulturmiljövårdsenheter, samt länsmuseernas kulturmiljövårdsavdelningar. På
somliga platser förekommer även kommunala museer med kommunal antikvarisk
uppdragsverksamhet och likaså så kallade kommunantikvarier, vid exempelvis stads-
byggnadskontoren.

Vad kännetecknar då kulturmiljöinstitutionernas arbetsfält? I regeringens pro-
position Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (Prop. 1998/99:114) anges några
definitioner för centrala begrepp inom det professionella kulturmiljöarbetet:

Kulturmiljön kan beskrivas som det samlade uttrycket för människans materi-
ella och immateriella påverkan på den omgivande miljön. Kulturmiljöer är
områden där det finns historiskt och geografiskt samband betingat av den
mänskliga påverkan och prägling som utformat eller bidragit till att utforma
platsen eller på annat sätt ge den en mening. Kulturmiljöarbete eller kulturmil-
jöverksamhet är den verksamhet som bedrivs för att främja kulturmiljöns vär-
den. Det innefattar således såväl vård och levandegörande som nyttjande, dvs
sådana aktiviteter som syftar till att kulturmiljövärdena tas till vara och inte-
greras i samhällsutvecklingen.5

Punkterna i dessa bestämningar är, som sig bör i sammanhanget, så pass allmänna
och vida att de egentligen inte säger annat än att kulturmiljövården sysslar med mate-
riella och immateriella faktorer, vilka fått och fortsätter att få sitt värde av och genom
människans agerande. Formuleringarna är emellertid endast skenbart triviala. För det
första ryms en normativ dimension i definitionen av kulturmiljöer. Att definiera det
historiska, traditionen, det geografiska sambandet, eller ”platsens politik”, innebär
alltid ett visst mått av maktutövning; detta agerande är aldrig ”neutralt”. För det
andra talas det om såväl vård som levandegörande och brukande av kulturmiljön. Att
bevara och vårda kan ur en aspekt ses som antagonistiskt till att nyttja och levande-
göra. För det tredje talas det, oreserverat, om kulturmiljöns värden och att det är
dessa som kulturmiljöverksamheten skall främja. Vari består dessa värden, vem
bestämmer dem, och för vilka syften hävdas de?

5. Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål, Regeringens proposition 1998/99:114, s. 21.
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I den inledningsvis refererade utredningen om det industriella samhällets min-
nesvård karakteriserar utredarna mer tydligt den empiriska ansvarspositionen angå-
ende det sistnämnda: ”Vad som ingår i kulturmiljön bestäms huvudsakligen av de
kulturmiljövårdande instanserna. Initiativen till att en viss bebyggelse ska komma att
ingå i kulturarvet kan emellertid utgå från många olika håll.”6

De minnesvårdande instanserna ”bestämmer” alltså inte kulturmiljöerna med
dess innehåll, men de besitter en slags grindvaktslegitimitet som, medvetet eller
omedvetet, avgör vad som skall föras upp att företräda officiellt kulturarv, eller vad
som skall stängas ute som ”kulturellt brus”. Minnesvårdens idéhistoria kan beskrivas
som en ständigt pågående breddning och förhandling kring denna grindvaktsfunk-
tion. Allt mer innefattas under den statliga minnesvårdens hägn och under 1990-talet
har Riksantikvarieämbetet fått inskrivet i sin myndighetsinstruktion att ämbetsver-
ket, utöver sin roll som högsta myndighet för kulturmiljövården, även har ansvar för
det nationella kulturarvet.7

Kulturmiljövårdens grind har med andra ord breddats och allt mer släpps in.
Orsakerna bakom detta är många och komplexa. De berör storheter som samhällsut-
veckling, kulturpolitik – samt även snävare institutionella ageranden – vilket sam-
mantaget inte kan förstås utan ett idéhistoriskt perspektiv.

Låt oss dock hålla kvar ytterligare vid den anförda utredningen. De sakkunniga
Hofrén och Jönsson framhåller här, i linje med kulturpropositionen 1996/97, att den
kulturpolitik som avser kulturarvsfrågorna under 1990-talet till stor del har präglats
av grundtankarna i 1974 års kulturpolitik.8 Ett bärande tema för denna kan uttryckas
i begreppsparen jämlikhet och demokrati. Alla skall ha rätt och möjlighet att tillägna
sig ett officiellt kulturutbud.9 En viktig aspekt, utöver tillgängligheten, är därmed
frågan om allmänhetens rätt till medbestämmande och påverkan. Rätt till yttrande-
frihet och rätt till samhällets kulturutbud är grundläggande krav. Men frågan om
olika grupper medborgare vill ta del av det som erbjuds bör samtidigt ställas. (Vilket
1974 års kulturproposition uppenbart inte på allvar tacklade.) Relativismen blir dock
här lätt känslig ur två synvinklar; dels öppnar den minnesvårdens institutionella vär-
den mot en potentiell populism, och dels vetter detta mot en tänkbar kritik av priori-
teringsordningar inom den officiella minnesvården. Problematiken gäller likafullt
numera att formalisera en allmän kulturpolitik som inte bara ger medborgerlig rätt
att delta, utan även rätt och möjlighet att ha ett aktivt inflytande på minnesvården.

Men representationsfrågan i anslutning till kulturella gruppers rätt att synas och
delta, berör inte endast spektret mellan folkligt och professionellt, det är dessutom ett
kontroversiellt tema inom det professionella fältet som sådant. Till skillnad från de
partipolitiska organ och tjänstemän som har till uppgift att verkställa representativt
demokratiska samhällsbeslut, har minnesvårdens institutioner och medarbetare inte
utsetts genom allmän folkomröstning. De minnesvårdande myndigheterna är dock

6. SOU 1999:18, s. 36.
7. Regeringens proposition 1998/99:114, s. 20.
8. Se Kulturpolitik, Regeringens proposition 1996/97:3, s. 15, 27f.
9. SOU 1999:18, s. 19.
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underställda regeringens kulturorgan och har därmed i uppdrag att genomföra den
officiella kulturpolitiken. Till detta uppdrag knyts även viss ”allmännyttig” verksam-
het i länsmuseerna. Här finns därmed en spänning mellan det allmänna – skattefi-
nansierade – samhällsuppdraget, och försvaret för de minnesvårdande
institutionernas vedertagna rätt till autonomi, till en ”egen tolkning av kulturarvet”,
samt till en inarbetad roll som ”motkraft” gentemot tillfällig partipolitik och tids-
anda.10 Spänningen förstärks dessutom av att den officiella kulturpolitiken till sin
natur knappast är lättöverskådlig och motsägelsefri. Den politiska retoriken tenderar
att följa egna konjunkturer som dels relaterar till det nationella samhällsklimatet och
dels till det internationella läget. ”Det politiska språket” – skriver Rolf Hugoson i sin
samhällsvetenskapliga avhandling om kulturpolitikens väsen – ”är alltså inte bara
något som har med vokabulär och grammatik att göra, utan språket är snarare ett sätt
att iscensätta samhällslivet”.11

Kulturpolitiken skapas därmed i viss mening genom att det talas om den. En
väsentlig aspekt är kopplad till att kommunikationen sker i givna sammanhang och
fora, med givna aktörer. Som utredarna Hofrén och Jönsson påpekar har kulturarvet
i sig inga demokratiska funktioner; snarare är det de idéburna argumenten kring
begreppet, samt den praktik som begreppets syftningar kopplar till, som utmanar de
demokratiska – eller kulturpolitiska – förutsättningarna.12 Frågan vem som hävdar ett
bevarande, och till vilket syfte, är därmed central. Hävdande av kulturarv kan lika
gärna fungera repressivt, som emancipatoriskt och/eller demokratiskt. Det är sam-
manhanget och aspekten som avgör.

Utgångspunkten i föreliggande rapport är därför att idéhistoriskt analysera och
kommentera detta sociala agerande, dessa ackumulerade ”talakter” om minnesvår-
dens syfte och värde.

Teoretiska och metodiska reflektioner
Som redan påtalats är föreliggande utredning riktad till läsare som är initierade i den
akademiska och antikvariska traditionen. Detta innebär exempelvis att jag inte defi-
nierar eller attribuerar begrepp som ”fält”, ”diskurs”, eller ”tankefigur” utöver eventu-
ella nothänvisningar. Anledningen härtill är en insikt om att en vidlyftig
begreppsexercis riskerar skymma de mer väsentliga aspekter jag vill förmedla om vär-
degrunder inom svensk minnesvård av idag. När ”syntetiska” begrepp förekommer
utan särskild specificering, innebär det således att jag uppfattar dessas syftning och
innehåll som akademiskt vedertagna och därmed inarbetade hos den målgrupp jag
riktar mig till.

10. Se exempelvis Sten Rentzhogs och Agneta Boqvists samtal om de regionala museernas 
uppgift och funktioner i närsamhällena: Kulturarvet, museerna och forskningen: Rapport från en 
konferens, red Annika Alzén & Magdalena Hillström (Stockholm, 1999), s. 114-136.
11. Rolf Hugoson, Vad är kulturpolitik?: En fråga om retorik (Umeå, 2000), s. 2.
12. SOU 1999:18, s. 39.
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Två bekanta begrepp kräver dock, paradoxalt nog, specificering: ”minnesvård”,
respektive ”antikvarie”. Med minnesvård syftas i detta sammanhang på den minesvår-
dande kunskapsproduktionen och verksamheten i dess totala bredd, från antikvariska
forskning vid universitet och större museer, till tjänsteutövning vid mindre kommu-
nala planavdelningar. Antikvarie avser i samma holistiska anda att vara en synonym
för tjänsteman inom minnesvården – och således inte en markering för tjänstetitel i
myndighet.

Utredningen har utförts i enlighet med ett hermeneutiskt tolkande perspektiv. I
samma andetag som detta sägs, bör tilläggas att samtliga idéhistoriska studier är präg-
lade av en dylik ansats – en fullt ut positivistisk idéanalys har, mig bekant, aldrig skri-
vits i svensk tradition av lärdoms- och idéhistoria. När jag trots detta alltså anser det
meningsfullt att hävda den i sammanhanget triviala markeringen ”hermeneutik”,
sker det med ett bestämt syfte. I begreppet ligger nämligen perspektivet att det tol-
kande subjektet aldrig helt kan ställa sig ”utanför” det kunskapsobjekt som studeras.

Vi har, i enlighet med den klassiska fenomenologins rötter från Hume och
Kant, via exempelvis Husserl eller Riccoeur, inte omedelbar tillgång till världen som
faktum ”i sig”. All vår erfarenhet är – som slagordet hos 1970-talets strukturalister löd
– teoriimpregnerad. Tolkningar och utsagor är alltid, mer eller mindre, präglade av
den person som hävdar dem, samt också det sociala sammanhang i vilket utsagorna
fälls (tankestilar i ett tankekollektiv, alternativt diskursiva rambetingelser). Detta
innebär dock inte att vi tillåts resignera till att uppgivet konstatera att ”allt ändå är
subjektivt”, och därmed mena att ingen tolkning kan överträffa en annan som mer
sannolik. Tvärtom upplever jag huvudpoängen med hermeneutiken som att medve-
tandegörandet om vår tolkande roll förmår oss lyfta analysen över normativa och
onyanserade slutsatser – vilka motsvarande värdepositvistiska slutsatser dock alltid
präglas av, i konsekvens av dessas anspråk på att äga universell allmängiltighet. Därför
bör en förståelse för främmande eller bekanta praktiker och tankestilar inte bara för-
klaras från vår personliga förståelsehorisont, utan även från en mental disposition att
tolka och leva sig in i studieobjektets egna förutsättningar och premisser. Ett enklare
sätt att uttrycka det är att idéhistorikern i sina tolkningar bör sträva efter frihet från
tendensiös beskrivning; det vill säga ”baklängeshistoria”, där man så att säga sitter
med facit på hand och sedan bedömer och betygsätter vilka personer eller utveck-
lingslinjer som hade ”rätt”, respektive ”fel”. Praktiker och tankestilar bör i stället för-
stås efter sina egna villkor och utvecklingslinjer. Först då kan en bredare ”förståelsens
hermeneutik” uppnås.13

13. ”Förståelsens hermeneutik” är min parafras på Paul Ricoeurs talaktsfilosofiska uttryck 
”försoningens och misstankens hermeneutik”. Se Paul Ricoeur, ”Förklara och förstå: Text – 
handling – historia”, i Från text till handling: En antologi om hermeneutik (Stockholm, 1993). 
Genom att växla mellan ett förståelseperspektiv och en kritisk inställning till givna utsagor, når 
vi en djupare förståelse för en text. Min hänvisning till Ricoeur bör dock inte betraktas som en 
bekännelse till ett fast schema för tolkning, eller en avgränsad norm för teoretisk tillämpning 
och metod.
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Detta innebär alltså inte att betraktade resonemang eller ståndpunkter är
bortom möjligheten till kritiskt prövning och granskning. Det finns inget i den her-
meneutiska tolkningen som säger att ologiska resonemang eller beläggslösa påståen-
den ska, eller kan, passera utan kritik. Ett exempel: Låt säga att en fiktiv
kunskapsdiskurs företräder åsikten att alla svanar är svarta. Detta kan såväl den her-
meneutiske som den positivistiske analytikern med enkelhet bestrida, med stöd av
empiriska iakttagelser, samt andras utsagor och observationer. Till skillnad från den
positivistiska utgångspunkten skulle hermeneutikern dock inte stoppa vid att konsta-
tera ståndpunkten som falsk, utan även försöka sätta sig in i och beskriva varför män-
niskor i vissa fall hävdar och försvarar påtagligt underliga ståndpunkter. Tänkbart i
detta banala exempel är att kunskapsdiskursen har upprinnelse i Australien, där en
variant svanar faktiskt är svarta! Låt säga att den empiriska iakttagelsen sedan har
förts vidare och överlevt på grund av blind auktoritetstro. Om motbevisen då endast
grundas på empiri och statistik, skulle vi aldrig nå fram till den djupare förståelsen
för uppfattningen. Här är därför en kritisk maktanalys motiverad för att öka förkla-
ringsdjupet. Utgångspunkten är med andra ord förståelse för en tankestil, att försöka
hitta den inre logiken bakom ett resonemang som i vissa fall, från det yttre betraktat,
är absurt eller konstigt.

Min värdeanalys bör betraktas som ett försök att uppfylla normen för en sådan
tolkning. Perspektivet och abstraktionsnivån är dock självskrivet mer elaborerad än i
”svarta-svanar-exemplet” ovan. Vissa, som jag uppfattar det, anomalier i minnesvår-
dens mentalitet, ”avtäcks” inte endast en gång, från en infallsvinkel eller en aspekt,
utan tvärtom från flera tematiska ingångar. Mitt resonemang kring begreppet kultur-
arv, dess syftningar och värdegrunder, kan därmed sägas motsvara en reducerad mot-
svarighet till det som Clifford Geertz på sin tid karakteriserade som en ”thick
description”. Med en ”tjock”, eller ”bred” beskrivning avsåg han huvudsakligen etno-
grafers och antropologers metod att analysera kulturformer utifrån multipla tolk-
ningsperspektiv, som iakttagelser, intervjuer, texttolkning, semantik, etc. En analys
enligt den premissen arbetar från föresatsen att ”sortera ut signifikanta strukturer”,
samt ”avgöra deras sociala härkomst och betydelse” – med andra ord att hitta förkla-
rande synteser och generaliseringar bakom till synes disparata eller arbiträra företeel-
ser.14 Idéhistorikern Lennart Olausson har, från sin infallsvinkel, beskrivit detta som
”dagobertsmodellen”; det vill säga framställningar vilka ”i princip kan jämställas med
en förklaring, och som består av överlagrade och sammanvävda beskrivningar”.15

14. Se Clifford Geertz, The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz (New 
York, 1973), s. 9. Geertz blev mest berömd för sin tolkning av den sociala funktionen bakom de 
balinesiskt manliga riterna i samband med praktiken att arrangera symbolfylda tuppfäktningar. 
Se även Jacob Christensson, ”Clifford Geertz – en antropolog för historiker?, i Häften för kri-
tiska studier 1991:3.
15. Lennart Olausson, ”Från text till text”, i Idéhistoriens egenart: Teori och metodfrågor inom 
idéhistorien (Stockholm/Stehag, 1996), s. 31.
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Mitt studium har varit metodologiskt mer begränsat än Geertz antropologiska
horisont. Huvudsakligen har informationen hämtats från olika slags texter; även om
jag också utfört fyra formella intervjuer, samt getts tillfälle att i seminarieform disku-
tera min texts tolkningar och slutsatser. Ambitionen att identifiera och förstå bärande
tankestilar bakom minnesvårdens hävdande av kulturhistoriska värden, respektive
kulturarv, har därmed varit vägledande. Jag har strävat efter att ringa in vilka värde-
ringar och idéer som kan tänkas ligga bakom den officiella retoriken kring kulturhis-
toriskt värde och kulturarv, samt att även gå vidare och peka på att begreppens
förespeglade syftning på allmängiltighet, långtifrån förklarar varför dessa endast har
betydelse i vissa specifika sammanhang. Detta innebär att jag tvärtemot att djuploda
med styltig begreppsfilosofi eller psykoteoretisk analys, har strävat att reducera och
generalisera grundläggande värdemoment ur väsentligen mer komplexa kontextuella
sammanhang. Min syntetisering har därför antagligen på vissa ställen drivits så långt
att somligt kan upplevas främmande för yrkesverksamma antikvarier. Konkret inne-
bär detta att jag inte alls har avsett att beskriva eller analysera exempelvis utställnings-
verksamheten vid Västerbottens museum, eller de generella arbetsvillkoren för
personalen vid länsstyrelser eller Riksantikvarieämbete. Den som söker en driven
analys om antikvariers metodtillämpning, bevekelsegrunder och arbetsvardag, bör
således söka svar i andra studier.

Med en forskningsrelaterad jämförelse kan man konstatera att min studie inte
fullt ut motsvarar vare sig ”linköpingsskolans” teoretiska utläggningar kring ”moder-
nisering och kulturarv”,16 eller någon av de antikvariskt inomdisciplinära analyser
som publicerats med stigande frekvens under 1990-talet. Detta hänger dels samman
med att jag som idéhistoriker har betraktat och kommenterat det antikvariska fältet
från dess ackumulerade idépremisser, och dels med att jag tolkat den statliga minnes-
vårdens officiella framtoning, med syftet att identifiera utvecklingslinjer i värdenor-
mer och motiv för minnesvårdens samhällsrelevans. Kontentan av detta är insikten
att det är principiellt omöjligt (och meningslöst) att attribuera mina temaområden
till enskilda individer eller specifik antikvarisk praktik, bortsett de stycken där ett
dylikt subjektifierat resonemang explicit tillämpas som metod för generell beskriv-
ning.

Låt mig förtydliga ytterligare: En normativt disponerad antikvarie skulle poten-
tiellt närma sig min undersökning med föresatsen att tolka huruvida 1990-talets kul-
turmiljövård har organiserats och artikulerats på ”rätt” sätt, i förhållande till en –
måhända omedveten – idealbild av den autentiska minnesvården. En majoritet av
artiklar och böcker som skrivs om bevarandeideologi, av yrkesverksamma i det egna
fältet, uppvisar en mer eller mindre tendensiös slagsida åt den formen av ”åklagarper-
spektiv”. Man skriver in vad eller vilka som har rätt eller fel. Som idéhistoriker arbe-
tar jag dock ryggmärgsmässigt med föresatsen att klargöra idéer och
ställningstaganden i deras sociala och idéhistoriska sammanhang. För att göra detta
litet mer begripligt, kan det vara lämpligt att återge min stående kommentar på den

16.  Modernisering och kulturarv (1993) anspelar på titeln till Tema T:s första mer kända 
antologi inom ramen för deras forskningsprogram om minnesvårdens samhälleliga funktioner.
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återkommande frågan om vad som skiljer oss idéhistoriker från filosoferna. Svaret
lyder: En filosof som läser Platon försöker avgöra huruvida denna hade, ur absolut
mening, rätt eller fel i sina påståenden och antaganden. En idéhistoriker bryr sig
däremot föga om Platon hade (objektivt) rätt eller fel, och anstränger sig mer att för-
söka förstå varför han resonerade som han gjorde, från vilka premisser han lanserade
sina påståenden och antaganden, samt vilken grad av genomslag Platons idéer har
fått genom historien. På samma vis har jag arbetat med mina analyser kring minnes-
vårdens värdegrunder. Jag har alltså inte arbetat med föresatsen att peka ut vad som är
rätt eller fel i förhållande till en ideal minnesvård – personligen är jag alls inte säker
på hur, eller om, en sådan skulle kunna utformas, eller ens artikuleras. Min ingång i
materialet har styrts från en primär nyfikenhet och vilja att förstå den antikvariska
bevarandediskursens premisser. Som del i mitt akademiska ansvar har jag dock även
försökt ge förslag på rimliga sätt att beskriva och tolka idébaserade bevarandevärden
och dess samhällsangelägenhet. Och, som sagt, mitt hermeneutiska perspektiv har
inte hindrat mig att kritisera logiska felslut eller uppenbara orimligheter.

De tolkningar jag har gjort är grundade på textanalys och samtal med mig själv
och min kunskap om fältet, med artiklar och böcker, med kollegors åsikter, samt
några valda antikvariers ståndpunkter – vilket innebär att mina slutsatser inte är slut-
giltiga, utan öppna för analys. Som läsare har du själv makten att avgöra om mina
hypoteser och resonemang är rimliga eller felaktiga. Om det jag skrivit leder till gil-
lande och igenkännande, är jag givetvis hedrad; leder det till avståndstagande, har jag
åtminstone frammanat ett ställningstagande som krävt en aktiv reflektion. I båda fal-
len har analysen fyllt sin avsedda uppgift.

Avgränsningar
Att närma sig ett jättelikt kunskapsfält som den svenska minnesvården med ambitio-
nen att hitta linjer i dess värdenormer, innebär med nödvändighet ett urval och en
övervägd begränsning. Den premissen har dessutom skärpts av att forskningsanslaget
endast löpt över ett arbetsår.

Till att börja med bör det därför framhållas att jag uteslutande har försökt foku-
sera på värdeimplikationerna i förhållande till den officiella och statligt sanktionerade
bevarandeverksamheten.17 Till det har jag dessutom begränsat ytterligare genom att
helt utelämna sektorn arkiv och bibliotek från analysen.

Arkivstudier har av uppenbara skäl varit uteslutna: att exempelvis besöka Stock-
holms Antikvariskt topografiska arkiv (ATA) med avsikten att forska efter minnesvår-
dens värdegrunder, skulle förmodligen inte resultera i annat än en viss munterhet hos
arkivpersonalen, om inte sökningen specificeras. En sådan specificering kräver dock

17. Fokus ligger alltså på den officiellt och statligt sanktionerade bevarandeverksamheten, i 
diametral skillnad mot exempelvis Ewamarie Herklints utgångspunkt från ”den vardagliga livs-
världens bevarande”, som denna framställs i hennes avhandling om Bevarandets etiska funktio-
ner (Göteborg, 2000), s. 35, 56, 69.
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en föregående forskningsinsats, vilket innebär att jag först från den nu föreliggande
utgångspunkten skulle kunna bygga vidare och fördjupa såväl analysen som (främst)
den historiska genomgången, med riktade arkivstudier. Detta måste emellertid
betraktas som en framtida forskningsuppgift.

I stället har statliga utredningar och propositioner i samband med minnesvår-
dens nyordningar och organisationsförändringar fungerat som viktiga primärkällor.
Från dessa har mycken ”bränsle” hämtats till analysens temaupplägg. Av särskild vikt
är i sammanhanget kulturpropositionen 1996/97, vilken följde på de digra betänkan-
den som den vittfamnande ”Kulturutredningens” hade presenterat året dessförinnan.
I denna framfördes argument och motiv för att statlig kulturmiljövård nu skulle ha
ett kompletterat institutionellt ansvar för de allmänkulturella syftningar man några år
dessförinnan hade knutit till vid nylanseringen av begreppet kulturarv. Resultatet
blev i denna proposition knappast lyckat, vare sig beträffande aspekter på tydlighet
eller logisk konsekvens. Uppenbart var att äldre idéer och värden från fältet stångades
(stundtals ödesdigert) med nyare argument i riktning mot samtidsanknytning, kultu-
rell pluralism, medborgarinflytande och ett integrerat miljötänkande. Av denna orsak
är emellertid denna proposition ytterst värdefull för mitt perspektiv – här framställ-
des ståndpunkterna ibland ”halvsmälta”, och därmed omedvetet belysande för de
tysta värderingar som numer skickligare döljs bakom mer fullödig formuleringskonst.

I kölvattnet av denna officiella omprövning och nyordning av statens minnes-
vård, skrevs även en uppsats beträffande minnesvårdens mål och mening vilken ska-
pade en viss uppståndelse i antikvariska kretsar. Jag syftar på den uppslagsrika text
från 1998 som bar titeln ”Vad vill staten med kulturarvet?”. Den författades av profes-
sorn vid Linköpings universitets nuvarande avdelning för tema Q, Svante Beckman.
Innehållet i denna i synnerhet och Beckmans artiklar i allmänhet, har varit givande
utgångspunkter för mina frågeställningar och perspektiv. Jag betraktar för övrigt en
genomläsning av Beckmans anförda text som obligatorisk för varje studie med syfte
att fördjupa sig i minnesvårdens värdegrunder. Hans artiklar har generellt fungerat
som vitala idéinjektioner för min tolkning; det må sedan vara att jag inte alltid håller
med. Mången antikvarie har också, enligt vad jag erfarit, i mötet med Beckmans ela-
borerade ”fyrfältare” (korsmodeller) känt sig påtvingade ståndpunkter de inte känt
igen. Reaktionerna har givetvis flera orsaker, men en av dessa tror jag vara en viss
ovana att från antikvariskt håll möta akademisk granskning och kritik. Som jag tidi-
gare antytt har merparten av det som skrivits om och kring minnesvårdens verksam-
het författats av praktiskt verksamma, eller teoretiskt inriktade, antikvarier. Detta har
gett en diskursiv självbild av minnesvården att motsvara ett fält för bevarande och
värnande av sociala värden vilka i sig förespeglas stå utanför den antikvariska verk-
samheten som sådan. Värdegrundernas dialektik mellan antikvarisk praktik och
bevarandeideal, kontra samhällelig utveckling och traditionsförmedling, har egentli-
gen först under det senaste decenniet varit föremål för mer djupgående analys. Ett
undantag för svenskt vidkommande är här Sverker Jansons Kulturvård och samhälls-
bildning (1974), som bör framhållas som banbrytande inom såväl sin ”genre”, som för
minnesvårdens utveckling fram till kulturmiljövårdens lansering vid slutet av 1980-
talet.
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I övrigt har en mängd artiklar och böcker fyllt mitt arbetsbord. Att urskilja pri-
mär- och sekundärkällor bland dessa är, sett ur perspektivet för min undersökning,
närmast ogörligt. En kåserande artikel från någon tongivande landsantikvarie kan i
sammanhanget ha lika stort källvärde som utsagorna i statliga utredningar. Uppgif-
ternas validitet har helt enkelt bedömts i förhållande till de perspektiv som analysens
tematiseringar har aktualiserat. Det är därför svårt att peka på någon artikel, antologi
eller bok som varit dominerande eller vägledande. Måhända förmätet kan det konsta-
teras att jag i flesta sammanhang tillåtit mig tänka och tolka fritt. Många sena kvällar
har jag, efter promenaden hem, kastat mig på pennan för att skriva ner idéer och stra-
tegier om upplägg och tolkning.

Som avrundning vill jag även kommentera de intervjuer jag utfört. Dessa har
genomförts efter kvalitativ metodik. Med det menar jag att specifika frågeställningar
har formulerats och skrivits till var och en av de intervjuade, vilka sedan fått frågefor-
muläret skickat till sig på förhand, för att därefter ges full frihet att själva välja in eller
lyfta bort de perspektiv som passade inför stundens diskussion. Som framgår av min
text har ingendera av intervjuerna varit vägledande för tolkning eller fakta; det före-
kommer inte heller citat från dessa, trots att jag har bandinspelningar. Orsaken härtill
beror definitivt inte på att intervjuerna lämnade mig fattig på uppslag eller insikt,
tvärt om! Däremot finns ett bestämt skäl till denna anonymitet: personlig integritet,
och hållningen att endast tryckt offentligt material bör utsättas för kritisk gransk-
ning. Därav mitt beslut att de intervjuades åsikter skulle få förbli avpersonifierade. På
förekommande ställen har något från de intervjuade förvisso notbelagts, men dessa
upplysningar fungerar endast som belägg för generella resonemang. Min analys har
fokus på det allmänna planet över individnivå, vilket innebär att jag som subjekt bär
ansvaret för den organiserande och syntetiserande rösten i analysen.
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”Kulturvården måste […] samordnas
med samhällsutvecklingen,
och detta medför många konsekvenser.”
(Överantikvarie Sverker Janson)

DEL I: HISTORISK ÖVERSIKT

Som framgått av inledningen har minnesvårdens värdegrunder genomgått föränd-
ringar under det senaste seklet, detta gäller inte minst de associationer som knutits
till begreppet kulturarv. För att underlätta förståelsen för fältet minnesvård, och reso-
nemanget i ”Del II: Värdeanalys”, presenteras här en schematisk översikt över kultur-
minnes- och kulturmiljövårdens historia, från 1950-tal fram till 1990-talet. Eftersom
resonemangen i Del II huvudsakligen utgår från aspekter på kulturpolitik och min-
nesvård under 1990-talet, kommer historiken nedan endast kortfattat beröra utveck-
lingen mot 2000-talet.

Om den etablerade kulturminnesvården

Forn- och kulturminnens värde har alltid definierats utifrån en potentiell konflikt
med övriga samhällsintressen. Sett från den statligt minnesvårdande sidan har i första
hand de forskningsrelaterade, dokumentariska, värdena åberopats för att legitimera
bevarandeinsatser och utökad lagstiftning. Samtidigt har det även funnits parallella
motiv som varit svårare att namnge och operationalisera. Dessa mer emotivt härledda
delmoment har av tradition hänvisat till identitets-, pietets-, och miljömässiga aspek-
ter inom minnesvården – eller om man så vill till människans existentiella villkor,
mer än hennes materiella. Min hypotes är att dessa ”upplevelsevärden” har tillskrivits
allt större betydelse och utrymme i dagens officiella kulturmiljövård, samt den kul-
turpolitik som riktas mot minnesvården.

1800-talets fornforskning och begränsade vård av fornlämningar kan sägas ha haft en
mer utpräglad koppling till den dokumentariskt kognitiva delen i den ovan anspelade
värdeskalan.18 Den statliga kulturminnesvård som växte fram från inledningen av
1900-talet motiverade de breddade bevarandeanspråken med hänvisningar till demo-
kratiska kulturvärden, folkbildning och identitet.19 Forntiden etablerades så att säga

18. En lämplig introduktion till ämnet 1800-talets fornforskning är Stig Welinder, Strind-
berg som arkeologikritiker (Lund, 1994), s. 126-218.
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som en okontroversiell och enande angelägenhet för folkhemmet. Kulturminnesvår-
dens värdeanspråk lanserades, på sanna eller falska grunder, som en reaktion mot
såväl det alltför introverta museisamlandet och fornforskandet, som det framväxande
industrisamhällets materiella och kulturella nedmontering av allt det genuina och
autentiskt helgjutna från agrarsamhället.20

Med en bevaranderetorik som i första ledet tog fasta på kulturen – dess materi-
ella och immateriella lämningar – blev det nationella perspektivet än mer centralt. En
förespeglad svensk monokultur representerade särskiljande och västerländskt unika
drag, vilka företrädesvis visualiserades i huvudstadens centralmuseer, samt genom
ambitiösa historieverk om den svenska historien från hedenhös till samtiden. Land-
skapens tillskrivna särdrag beträffande natur och kultur införlivades som konstitue-
rande delar i denna övergripande nationalkultur.

Begreppsförskjutningen från forn- till kulturminne speglade en ny mentalitet
bakom bevarandeverksamheten. Denna glidande övergång mot emotiva värdeargu-
ment satte spår i organisationsutredningar och juridiska lagformuleringar, liksom
även den officiella fornforskningen. Arkeologiska, konstvetenskapliga och etnolo-
giska studier kom under 1900-talets första decennier stundtals att färgas av nationell
retorik om den svenska folkkulturens landskapsindelade särart.

Av flera, dock främst pragmatiska, skäl kännetecknades de konkreta bevarande-
insatserna fortfarande under ”den curmanska epoken” av exklusiv monumentvård.21

Men också här på det praktiska fältet skedde från mitten av 1920-talet en gradvis för-
skjutning mot vård av kulturmiljöer. När Rikets allmänna kartverk fick uppdraget att
åstadkomma en modern och uppdaterad ekonomisk karta för Sverige, kom kultur-
minnesvårdens intressen – efter påtryckning från riksantikvarien Sigurd Curman –
att bli ett delmoment i det omfattande inventeringsarbete som drogs igång. Resulta-
tet blev den systematiska ”riksinventering” av fornlämningar som startade 1938 och

19. Se Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd Curman och kulturminnes-
vårdens etablering (Umeå, 2001), s. 241-269.
20. Fokuseringen på 1800-talets agrarsamhälle var ett stående tema i folklivsforskningen 
fram till 1970-talet, då man bröt med den historiskt kartografiska skola, vars språkrör framfö-
rallt motsvarades av Nordiska museets dominerande etnolog: Sigurd Erixon . Detta präglade 
framförallt byggnadsvården i Sverige in till vår nutid: ”Fram träder inte sällan den orealistiska 
bilden av ett alltigenom gediget hantverks- och byggkunnande, vilket sedan ’brutits ned’ av 
den nya onda tiden.” Ur Nanne Engelbrektsson, ”Kulturminnesvård och forskning om svensk 
landsbygd: Synsätt, metoder och angelägna problemfält”, Landskaps- och bebyggelseförändringar 
under 1800-talet: Rapport från ett symposium i Stockholm 11-12 september 1985, red Pär-Erik Back 
& Margareta Biörnstad, s. 33.
21. Med den ”curmanska epoken” avses byggnadsrådet och riksantikvarien Sigurd Curmans 
verksamhetsperiod från 1910- till 1950-talet. Det var under dessa decennier som Sveriges kul-
turminnesvård formerades, i såväl institutionell som juridiskt reglerande mening. 
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fortfarande är aktuell (men dock i avklingande på grund av kulturmiljövårdens stän-
digt uppdaterade inventeringskriterier).22 Med nya metoder, som flygfotografering,
och en nykalibrerad blick för kulturvärden i landskapet, upptäcktes att det som tidi-
gare hade ansetts vara vildmark, i själva verket var gammal kulturmark.23

Föreställningen om orörd natur och givna kulturområden fick omprövas. Man
skulle kunna säga att landskapet nu ”kulturifierades”, parallellt med att föreskrivna
naturområden förlorade sin egenskap av orörd oskuldsfullhet. Landskapets indelning
mellan natur- och kulturmiljö blev därmed alltmer flytande, vilket resulterade i tvär-
vetenskapliga samarbeten och nya ämnen som humanekologi och ekobotanik. Dock
överges inte den teoretiska och praktiska indelningen mellan natur- och kulturmiljö-
vård, även om de mångdisciplinära inventeringarna blev det första steget mot dagens
mål att åstadkomma ett syntetiserat helhetstänkande. Väsentligt för denna ambition
är idén att själva kulturlandskapet kan bli föremål för bevarande. Bevarandets menta-
litet har då denna tanke infinner sig fått ännu en förskjutning. Grundläggande för
sistnämnda utveckling är händelserna under 1950 och 60-talen.

Efterkrigstiden
Efterkrigstidens svenska samhälle präglades av en tro på det sociala framsteget med
hjälp av utvecklad teknik och rationalism. Det har hävdats att den allmänna natio-
nalkänslan bytte pol från att till en väsentlig del bestått i tillbakablickande kulturhis-
toria, bli framåtblickande och instrumentellt inriktad mot att förverkliga visionen
om folkhemmet.24 Minnesvården fick i detta läge svårare att hävda sin samhällsrele-
vans. Bland politiker, verkschefer och företagare förmedlades inte sällan arvet från
den ”curmanska epokens” kulturminnesvård genom en respekt för de kulturhisto-
riska värdena och dess materiella representation. Frågan är emellertid hur stark och
långtgående denna respekt var? I konfliktsituationer mellan de framtidsinriktade kra-
ven på exploatering, kontra de antikvariska önskemålen om bevarande, vann oftast
det förstnämnda intresset.

Detta hade som sagt en samhällsstrukturell koppling och enskilda aktörers
insatser – likt Sigurd Curmans – fick efter hand allt mindre betydelse för minnesvår-
dens utveckling. Men minnesvårdens mot- eller framgångar var trots det under 1950-
och 60-talen i mångt och mycket en fråga om enskilda verkschefers preferenser och
antipatier. Inför denna redogörelse har jag emellertid, av skäl som angetts i inled-
ningskapitlet, valt att huvudsakligen koncentrera framställningen på det övergri-
pande, strukturella, händelseförloppet.

22. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 183ff.
23. Richard Pettersson & Bosse Sundin, Sigurd Curman, Nämforsen och det ”kultiverade kraft-
verket”, Arbetsrapporter från forskningsprogrammet landskapet som arena (Umeå, 2002), s. 16f. 
24. Jan Larsson, Hemmet vi ärvde: Om folkhemmet, identiteten och den gemensamma framti-
den (Stockholm, 1994), s. 198ff.
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På Riksantikvarieämbetet avdelningar för forn- respektive byggnadsminnen
fortsatte den musealt och forskningsmässiga verksamheten att dominera. Den ”yttre”
uppdragsverksamhet som Sigurd Curman med stöd hos bland andra avdelningsche-
ferna K. A. Gustawsson och Erik Lundberg hade lanserat, ökade dock i frekvens.
Orsaken var bland annat de så kallade norrlandsundersökningarna som följde i spå-
ren av vattenkraftsutbyggnaden under 1940- och 50-talen. Det har i flera samanhang
påpekats att dessa undersökningar innebar ett nytt moment för den arkeologiska
uppdragsverksamheten. Inventeringarna liksom de disciplinintegrerade rapporterna
innebar ett första incitament till det miljötänkande som kom att prägla kulturmiljö-
vården några decennier senare.25

I centralmyndighetens arbetsvardag verkar dock uppdragsverksamheten ha
betraktats som ”extra” arbete, som lades till den ordinarie dagordningen. Den omor-
ganisering man genomförde, rörde tillkomsten av en särskild landsantikvarieavdel-
ning år 1955 under K.A. Gustawsson på fornminnesavdelningen. För den museala
organisationen i landet utgjorde landsantikvarieavdelningen ett framsteg, eftersom
den garanterade en tydligare förhandlingssituation angående frågorna om tjänste-
männens löner, museilokalernas utformning och det ständigt aktuella konflikttemat
om hembudspliktiga fynd. Men i frågorna om hanteringen av den yttre kulturmin-
nesvården, med avseende på integrering med samhällsplanering och övergripande
kulturpolitik, hade Riksantikvarieämbetet varken beredskap eller engagemang, vilket
knappast är förvånande. Det vore en anakronism att vänta sig finna den anspelade
praktiken, då vare sig samhällsplanering, statlig kulturpolitik, eller nutida miljötän-
kande var etablerat vid den tiden.

Processer i denna riktning var dock på väg att bli samhällsrelevanta. Men anti-
kvarierna kämpade många gånger en ojämn kamp mot moderniseringens överskug-
gande löfte om en bättre framtid. När det så kallade planmonopolet tillföll
kommunerna i 1947 års byggnadslagstiftning, hade det gett kommunerna den regio-
nala beslutsrätten i planeringsfrågor om den fysiska närmiljön. Med detta monopol
följde även makten att påverka den byggnadsantikvariska miljön. Även om kommu-
nerna inte tilläts bryta mot forn- och byggnadsminneslagens paragrafer, försvårade
detta ytterligare antikvariernas möjlighet att hindra projekterad förstörelse av kultur-
historiska miljöer. Trots tillkomsten av 1961 års byggnadsminneslag, där byggnader
nu kunde minnesmärkas utan ägarens samtycke, fungerade det juridiskt svårtolkade
bevarandekriteriet ”synnerligen märkligt genom sitt kulturhistoriska värde” som en
effektiv hämsko för den byggnadsantikvariska förvaltningen. Konsekvensen av detta
är lätt att tyda. Enligt Sveriges Nationalatlas från 1994 hade vi i Sverige över en halv
miljon skyddade fornlämningar, kontra knappa 1500 kulturminnesmärkta byggna-
der.26 Att det totala antalet fornlämningar är långt större än motsvarande mängd
byggnader är visserligen självskrivet, men faktum kvarstår att byggnader sällan min-
nesmärks.

25. Se t.ex. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 193f.
26. Sveriges Nationalatlas: Kulturminnen och kulturmiljövård, red. K-G Selinge, 1994, s. 157, 164. 
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Med tanke på att den byggnadsantikvariska miljön i allmänhet representerar
själva essensen i det som alldagligt betecknar ”yttre kulturminnesvård”, bör frågan
ställas om den minnesvårdande centralmyndigheten under våra senare decennier valt,
eller tvingats, prioritera den traditionellt antikvariska verksamheten före en samhälls-
orienterad bevarandestrategi.27

Bedömningen att myndigheten självmant valde den ”museala” hållningen häv-
dades av överantikvarien Sverker Janson i dennes omtalade debattbok Kulturvård och
samhällsbildning från 1974. Bevarandeaspekterna mellan fornlämningar (artefakter
utan ägare och bruk) och kulturlämningar (skyddsvärda byggnader) pekade på
grundförutsättningen för den nya kulturvård han förespråkade. Skyddet av fornläm-
ningar anspelar på isolerat bevarande, medan skyddet av byggnader generellt kräver
ett brukande. (Notera att hela problemspektret fortfarande i hög grad rörde sig om
monumentvård – de miljöer som alltsedan början av 1900-talet har valts ut som anti-
kvariskt skyddsvärda kan lika gärna betraktas som rumsligt avgränsade monument.)
Att bruka förutsätter förändring, vilket utmanar idéerna bakom isolering och reser-
vatstänkande. En fungerande byggnadsvård måste integreras med samhällsbild-
ningen. Janson påpekade att denna kulturvård borde vara en aktiv del i
framåtblickande planering och kvalitetsanalys.

Hans slutsatser yttrades inte ohörda. I Hofréns och Jönssons tidigare refererade
utredning framhålls Sverker Jansons bok som ”den mest varaktiga teoretiska injektio-
nen för det sena 1900-talets svenska kulturminnesvård”.28 Bekännelser till avgörande
programskrifter eller debattböcker framträder alltid i ljuset av ett uppdämt behov.
Debattskrifter speglar tidstendenser hos de fält de avser att kommentera. Uppenbarli-
gen låg den offentliga minnesvården i utpräglad grad i stöpsleven vid början av 1970-
talet. Kulturminnesvården var, som en nödvändig följd från ambitioner och agerande
i den övergripande samhällsutvecklingen, på väg mot en kulturmiljövård. Antikvarisk
forskning och övergripande minnesvård kunde inte längre betraktas som frikopplade
aktiviteter vid sidan av övrigt kulturutbud och samhällsaktivitet. Frågan om relevans
för allmänheten, samt möjlighet att delta i kulturutbudet, skulle komma att domi-
nera debatten. Men mellan dessa samhällspolitiska argument och 1950-talets ”tradi-
tionella” minnesvård ligger dock den för kulturmiljövården avgörande utvecklingen
under 1960-talet.

1960-talets samhällsförändring
I början av 1960-talet förändrades den fysiska miljön mycket snabbt. Nya arbetstek-
niker, liksom stordrift inom jord och skogsbruk, omvandlade kulturlandskapet. Även
stadsmiljöerna förändrades, och nya förstäder växte upp där det tidigare funnits
landsbygd. Decenniet kom med miljonprogrammet, uppbyggnaden av dagisverk-

27. Att ”kulturbyggnader” som regel associerar till essensen i det som betecknar kultur-
minne och miljörelaterat kulturarv kräver knappast vidare belägg. Traditionellt har här kyr-
korna en särställning. I regeringens proposition 1998/99:114, s. 22, uttrycks exempelvis 
följande: ”Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av vårt kulturarv.”
28. SOU 1999:18, s. 23.
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samheten, de sociala reformerna och framväxten av en ny medborgardelaktighet, att
bli ett modernitetens och den sociala ingenjörskonstens årtionde. Det är inte fel att
beteckna 60-talet som ett försenat svar på det tidiga 1900-talets mer elitistiska upplys-
ning och funktionalism. Nu skulle drömmen om det rationella, jämlika och välutbil-
dade samhället förverkligas. Alla skulle kunna åka bil till ett köpcentrum mitt i
staden och alla skulle ha tillgång till ett badhus, sportanläggning, kulturhus etc. Följ-
den av detta blev på vissa håll en hårdför rivning av gammal stadsbebyggelse som i
tidens språkbruk skulle ”saneras”, med avsikt att beredas plats för allt det nya.

Avsaknaden av en övergripande fysisk riksplan för reglering av alla dessa struk-
turförändringar blev alltmer akut, men det var inte de antikvariska frågorna som så
småningom föranledde statens myndigheter att upprätta en sådan. Den utlösande
faktorn gällde snarare markresursfrågor i samband med nya anläggningar i Halland,
och då mer bestämt kärnkraftverket i Ringhals och Skogsägarnas massafabrik på
Väröhalvön.29 Det lånades en planeringsmodell från Danmark, där huvudidén gällde
zonindelningar av landet, och att markanvändningen rangordnades mellan exploate-
ring, rekreation och naturliv. På så vis kunde man vända på bevisbördan vad gällde
verkningar från en planerad exploatering; från att ha legat på det allmännas sida, till
att åläggas exploatören själv att försvara.30

Ambitionen att upprätta en statligt reglerad riksplanering hade föreslagits redan
av 1940-talets samhällsteoretiker. Under första halvan av 1960-talet tillkom dock de
nydefinierade perspektiven på naturresurser och ekologiskt miljötänkande. Initialt
drevs frågan om riksplanering av borgerliga intressenter inför en tämligen defensiv
socialdemokratisk regering. Men detta svängde helt under våren 1966, då kommuni-
kationsministern meddelade att regeringen avsåg inleda en statlig så kallad markre-
sursinventering där man skulle arbeta för att även komma fram till "generalplaner"
för hur Sveriges tillgångar skulle disponeras.31 Försöksarbetet överfördes 1969 till det
då ombildade civildepartementet som tillkallade en rådgivande expertgrupp, vilket i
sin tur inledde den fysiska riksplanering som var aktuell fram till 1987, då såväl
Naturresurslagen som Plan- och bygglagen trädde i kraft och tog över planverksam-
hetens funktioner.

Till den fysiska riksplaneringen kopplades också kulturminnesvårdens sedan
1938 pågående fornminnesinventering, men några nya resurser för att sammanställa
resultaten tilldelades Riksantikvarieämbetet uppenbarligen inte.32 Ett viktigt led i
riksplaneringen var dock de tidiga urval som sedermera skulle komma att bli underla-
get för de dryga 1 700 riksintressen vilka numer är lagskyddade och införda i de eko-
nomiska översikterna för framtida samhällsplanering.

29. Margit Forsström, ”Kulturminnesvården i den fysiska riksplaneringen”, i Kulturminnes-
vård 1978:1, s. 2.
30. Lennart Holm, ”Bevara och förändra: Om kulturminnesvården i samhällsplaneringen”, 
i Forntid och framtid: En vänbok till Roland Pålsson (Stockholm, 1987), s. 32.
31. För händelseutvecklingen bakom fysisk riksplanering, se Håkan Forsberg, En politisk 
nödvändighet: En studie av den fysiska riksplaneringens introduktion och tillämpning (Linköping, 
1992), s. 32f, 42f, 59f.
32. Se Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning (Stockholm, 1974), s. 71f.
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Det nya var inte endast inventeringsformen – det vill säga att byta blick från
objekt till miljöer – även själva miljöbegreppet fick ny laddning och innebörd. Tidi-
gare hade man talat om natur och kultur i mer dualistisk mening; där hänvisning till
”miljö” syftade på den sista storheten. Med det nya miljöbegreppet börjar samhällsa-
nalytiker dock relatera till en mer fasetterad och syntetiserad verklighetsbild.33 Sam-
mansatta ord med ”miljö” som första led lanserades i dussintal mot slutet av 60-talet.
Miljöbegreppet omtolkades därmed mot den betydelse det har idag – det vill säga att
”miljön” nu står för en helhet, där såväl natur- och kulturlandskap (omgivning och
social arena) räknas in.34

Eftersom till och med själva miljöbegreppet var en nyhet, är det knappast förvå-
nande att praktiken i samband med inventering och bedömning inledningsvis gick
på styltor. Länsmuseerna tilldelades på hösten 1969 en propå via RAÄ om att inven-
tera kulturminnen och kulturmiljöer enligt en tredelad skala: nationellt, regionalt
och lokalt värde. Det visade sig bli en svår uppgift att förverkliga. Eftersom kriteri-
erna för klassningen ingalunda var klara samt att specifika instruktioner saknades,
blev nog resultaten från dessa lokala och regionala inventeringar präglade av såväl
subjektivitet som visst mått av slump. Per-Uno Ågren har kommenterat saken:

Urvalsproblemen blev naturligtvis svårlösta, ”kunskapsunderlaget” var otill-
räckligt, men ännu mer besvärande var bristen på kriterier. Dokumentvärde
och upplevelsevärde kombinerades med övergripande kriterier som autentici-
tet, pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet blev de hjälpmedel
som de antikvariska myndigheterna så småningom utvecklade.35

Kulturminnesvården hade helt enkelt inget kunskapsunderlag för att bedöma och
värdera kulturmiljöer.36 Den ”K-märkning” som Riksinventeringen hade utarbetat
från starten 1938, visade sig dessutom vara ett svagt bevarandeargument i samband
med exploateringsärenden. K-märkningen hade ingen bindande juridisk legitimitet.
Så småningom arbetades dock bättre kunskapsunderlag och metoder fram (vilket vi
återkommer till i analysdelen).

33. Se Birgitta Odén, ”Miljö som historia”, Kulturmiljövård 1990:2.
34. Se Ann-Mari Sellberg, Miljöns sociala dynamik – om ambivalens, skepsis, utpekanden, 
avslöjanden m.m. (Lund, 1994), s. 5f.
35. Per-Uno Ågren, ”Går det att identifiera kulturarvet?”, i Kulturen vi ärvde: Av vem? Till 
vad? För hur länge?, FRN rapport 1988:8, s. 40. Uppgifterna bekräftades av Per-Uno vid inter-
vju d. 11/2-02.
36. Se Margareta Biörnstad, ”Riksintressen i ett 20-arigt perspektiv”, Kulturmiljövård 
1990:2, s. 3. 
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De utförda inventeringarna med klassningar kom trots allt att få stor betydelse
eftersom de, som sagt, kom att bli ett grundläggande underlag för 1980-talets arbete
kring att identifiera och fastställa så kallat nationella riksintressen. Ständigt brän-
nande var dock frågan om det juridiskt bindande i klassificeringarna. Ett förlitande
till praxisförfarande i samband med bevarandefrågor och exploatering har aldrig i
längden varit fruktbart för minnesvården. Samhällsutvecklingen krävde kort sagt
utredningar för nyordnad lagstiftning och organisation.

Statliga utredningar och reformer

Andra halvan av 1960-talet och första delen av 1970 var det stora utredandets årti-
onde inom minnesvården. Minnesvården representerade emellertid i den processen
endast ett delmoment i en heltäckande satsning på statlig kulturpolitik. Som påtalats
växer en ny tolkning av miljön fram som präglas av holism och överblick. Denna
ambition sträcktes även till planeringen av samhällets kulturella verksamheter.

I ljuset av denna mentalitetsförändring blev det vid början av 1960-talet uppen-
bart för många samhällstänkare att en samlad statlig kulturstrategi saknades. Redan
vid socialdemokraternas partikongress år 1960 tillfördes partiprogrammet några
nyformulerade ambitioner som skulle råda bot på situationen. Målen om kulturpoli-
tiken gavs följande lydelse:

Kulturskapandet främjas av samhället.
Kulturlivets värden göres tillgängliga för hela folket.
Stöd åt kvalitetssträvanden inom musik bildande konst, litteratur, teater film,
radio, television, m.m.
Bättre villkor åt kulturarbetarna.
Det fria bildningsarbetet stödjes och medborgarnas kulturella aktivitet upp-
muntras.
Kultur- och nöjeslivets kommersialisering motarbetas.
Radio och television hålles fria från enskilda vinstintressen.37

Ambitionerna speglade ett allmänt och stegrat krav på långsiktig samhällsplanering,
vilket bland annat hade framförts i flera motioner. Ett av huvudmålen gällde decen-
traliseringen av kulturpolitiken. Stockholmsdominansen hävdades bland annat av
centerpartiet vara passiviserande för landsorten och hindrande för ambitionen att riva
de finkulturella barriärer som traditionellt omgärdat det etablerade kulturutbudet.38

37. Ur Ny kulturpolitik: Nuläge och förslag, SOU 1972:66, s. 126.
38. Ibid, s. 123, 132ff. 
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Det sistnämnda var nämligen fortfarande i högsta grad gällande – själva kultur-
begreppet betraktades egentligen synonymt med etablerad konst.39 Först under lop-
pet av 1960-talet kom ”kultur” att företräda bredare anspelningar på folklig
mentalitet och engagemang: ”Ett nytt kulturbegrepp etablerades i skarp kontrast till
det traditionella, estetiskt inriktade kulturbegreppet. Det nya kulturbegreppet beto-
nade kontakt, gemenskap, engagemang och skapande som grund för statliga insatser
inom kulturen.”40 Man gick, som Per-Uno Ågren uttrycker det, i tidens debatt från
formuleringen ”folkkultur” till den mer progressiva beskrivningen ”folkets kultur”:
”Folkets hus blir viktigare än hembygdsgården.”41 Samtidigt bör det påpekas att den
paternalismiskt anstrukna tonen i socialdemokraternas programpunkter ovan, är sig-
nifikant för tidens officiella samhällspolitik.42

Parallellt med dessa begynnande strävanden för statligt stöd av konst, musik,
teater och film, pågick vid decenniets inledning den så kallade Antikvarieutredningen
inom minnesvården. Den hade tillsatts 1962 i syfte att utreda centralmyndighetens
arbetsuppgifter och organisation. Det färdiga betänkande Antikvitetskollegiet (SOU
1965:10) lades fram tre år senare. Betecknande för den jämförelsevis korta utrednings-
tiden, kom betänkandet att präglas av konservativt fasthållande vid den gamla cen-
tralorganisationen, parat med okänslighet för museisamfundets stegrade behov av
social delaktighet och rätt till inlyftande i minnesvårdens organisation. Den av riks-
antikvarierna Selling och Thordeman präglade utredningen fick kort sagt karaktär av
samhällsfrånvändhet, vilket ytterligare förstärktes genom utredningens brist på
reflektion över den samtidigt pågående debatten om statens kulturansvar.

De sakkunniga föreslog upprättandet av en starkare centralmyndighet genom
att slå samman Riksantikvarieämbetet med Statens historiska museum till ett nytt
ämbetsverk: ”Antikvitetskollegiet” (en parafras på 1660-talets uppsaliensiska forsk-
ningskollegium vid samma namn). Vidare skulle Nordiska museet knytas till denna
nya myndighet, genom att inordna museets styresman som (underordnad) ledamot i
kollegiets nämnd. Ärendena kring landsantikvarieorganisationen skulle därmed
direkt föras till riksantikvarien, med konsekvensen att den särskilda överantikvarie-
tjänsten hos RAÄ skulle dras in. Dessutom ansåg man att Byggnadsstyrelsens kultur-
historiska byrå skulle avskaffas och dess ansvarsuppgifter föras in under kollegiet.
Slutligen skulle en så kallad rådgivande nämnd bildas i syfte att fungera som kolle-
giets ”lobbyinginstans” genom att vara sammansatt av företrädare från folkrörelser,
kultursammanslutningar, samt massmedia och turism.43

39. Ibid, s. 146.
40. Regionala museer och nationell kulturpolitik: Mål, medel och framtid, Rapport från Statens 
kulturråd 2001:2, s. 23.
41. Per-Uno Ågren, ”Om museers samhällsuppdrag”, i Minne och bildning: Museernas upp-
drag och organisation, Bilagedel, SOU 1994:51, s. 16.
42. Man bör dock undvika att överdriva innebörden av detta konstaterande. Ambitionen att 
motverka kommersialismens tendens att begränsa och styra kulturutbudet, samt att parallellt 
med det satsa på ”smal” kultur, kunde i samtiden mycket väl tolkas som ”progressivt” och stöt-
tande gentemot den ”lilla” människan. Se Sven Nilsson, Debatten om den nya kulturpolitiken 
(Stockholm, 1973), s. 20f.
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Kritiken i remissinstanserna blev inte nådig. Utredningen ansågs inte bara vara
slarvigt utförd, den upplevdes dessutom som patriarkalt maktfullkomlig i sin ambi-
tion och bitvis även kränkande mot länsmuseernas representanter runt om i landet,
som kände sig styvmoderligt behandlade. Från Nordiska museets sida var motståndet
kompakt och i remissvaret inskärptes den museala position man ansåg vara rättmätig
i förhållande till arvet från Artur Hazelius.44 Samtliga av betänkandets planer stran-
dade därpå i avvaktan på ny utredning.

Samma år som antikvarieutredningen presenterat sitt betänkande inleddes dock
en – skulle det visa sig – för minnesvården mer genomgripande utredning, vilken
också kom att få en avgörande betydelse. Jag syftar på ”1965 års musei- och utställ-
ningssakkunniga”, vanligen benämnda MUS 65. I utredningsuppdraget kom den
breda samhällsanknytningen att skrivas in. Direktiven gällde framförallt länsmuseer-
nas roll i den framtida minnesvården. Man utredde ingående och detaljerat utställ-
ningsverksamheten; hur den skulle utformas för att uppfylla de nya kraven på
folkbildning och kommersiellt oberoende. (Antikvarieutredningens kapitel om
”Sociala aspekter på kulturminnesvården” hade endast i huvudsak upprepat då stan-
dardiserade fraser om kulturminnesvårdens och museernas betydelse för ”känslan av
samhörighet inom ett folk”.) En viktig punkt var nu kravet att alla – oavsett geogra-
fiska och sociala gränser – skulle få reell tillgång till det statligt subventionerade kul-
turutbudet. Metoder att stimulera verksamheten för fria konstnärer, liksom syftet
med den nya Riksteatern och försöksverksamheten med rikskonserter, utreddes i
samband med detta.

De tre då existerande konstbildningsorganisationerna, Riksförbundet för bil-
dande konst, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Föreningen Konst i skolan, knöts
till en försöksverksamhet som under namnet Riksutställningar från år 1967 kom att
bedriva landstäckande verksamhet, med MUS 65 som dess styrelse och ledamoten
Gunnar Westin som dess chef. Målet för verksamheten var att utveckla vandringsut-
ställningen som medium för pedagogisk folkbildning i såväl skolor som den all-
männa bildningsverksamheten.45 Det hela representerade ett grundläggande nytt
koncept i museisammanhang och även om verksamheten uppskattades, så renderade
den också kritik som anspelade på ytlighet och populism. Vi återkommer till detta
längre fram.

År 1967 kopplades även MUS 65 in på uppgiften att ta ett nytt grepp om Anti-
kvarieutredningens havererade betänkande. Chefen för ecklesiastikdepartementet,
statsrådet Edenman anförde de nyordnade uppdraget:

43. Antikvitetskollegiet: Centralorgan för svensk kulturminnesvård, SOU 1965:10, s. 7ff.
44. Stefan Bohman, ”Museisverige i stöpsleven”, Nordiska museet under 125 år (Stockholm, 
1998), s. 401.
45. Detta presenteras i MUS 65:s tredje och sista betänkande Utställningar, SOU 1974:43, s. 2ff.
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En huvuduppgift för de sakkunniga blir att bedöma frågor som rör kultur-
minnesvårdens organisation såväl centralt som lokalt. Det bör därvid eftersträ-
vas en rationell funktionsfördelning mellan olika organ. Särskilt bör
konsekvenserna för riksantikvarieämbetets organisation beaktas. Eftersom det
inom ramen för redan givna direktiv bl.a. åvilar de sakkunniga att utreda cen-
tralmuseernas organisation, bör även frågan om det organisatoriska samban-
det mellan riksantikvarieämbetet och statens historiska museum prövas. [---]

De sakkunniga bör under sitt arbete särskilt undersöka om gällande före-
skrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet i fråga om byggnadsminnes-
märken och kyrkor m.m. kan moderniseras och förenklas. Riktpunkten för
detta arbete bör vara att endast byggnader som har ett betydande kulturhisto-
riskt eller antikvariskt intresse blir föremål för en särskild administrativ
behandling. [---]

De sakkunniga bör avge förslag till erforderliga författningsändringar.46

MUS 65 hade därmed blivit en utredning av dignitet motsvarande 1913 års Fornmin-
nesvårdskommitté, vilken på sin tid hade förberett kulturminnesvårdens officiella
etablering. I stort sett var återigen allt inom officiell minnesvård upptaget som
moment i förhandlingsprocessen. Detta fordrade naturligtvis en substantiell utred-
ningsgrupp. I samband med det vidgade uppdraget att då även omorganisera kultur-
minnesvården, knöts därför dåvarande överantikvarien Margareta Björnstad samt
landsantikvarien Sven E. Noreen till utredningen som sakkunniga. Dessutom förord-
nades lagmannen Gunnar Ekblad, intendenten Göran Bergengren, samt avdelnings-
direktören Björn Linn, till gruppen i egenskap av expertråd.

Som ordförande i MUS 65 verkade oförtrutet den dåvarande generaldirektören
för Statens planverk, Lennart Holm. Av övriga ledamöter kan nämnas chefen för
Stockholms stadsmuseum Bo Lagercrantz, överintendenten för Livrustkammaren
Åke Meyerson och museichefen Bengt Hubendick. Att utredningen således gavs en
stark representativ slagsida åt företrädare från de stockholmska centralmuseerna, blev
i sig orsak till debatt. Omdebatterad och kritiserad blev också den främmande fågeln
i sällskapet: ordföranden Holm.

Kritik och debatt
Som dåvarande länsantikvarien Sten Rentzhog senare skrev kom det ”som en chock,
när Lennart Holm blev ordförande i utredningen”.47 Chocken var hos landsantikvari-
erna förankrad i en känsla av att bli förbisedda och utmanövrerade från utredningens
tematiska dagordning. Lennart Holms ledarskap närmast demoniserades; han upp-
fattades av motståndarna som oresonlig, ”en humorlös person som gång på gång
visade sig oemottaglig för argument, aldrig ändrade åsikt eller gjorde minsta försök
att lyssna”.48 Motsättningarna gick vertikalt genom institutioner och myndigheter.

46. Kulturminnesvård, SOU 1972:45, s. 10.
47. Sten Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år senare”, Museet som makt och motstånd: Fest-
skrift till Erik Hofrén (Norrköping, 1996), s. 23.
48. Ibid, s. 24.
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MUS 65 resulterade slutgiltigt i tre betänkanden: Kulturminnesvård (SOU 1972:45),
Museerna (SOU 1973:5) och Utställningar (SOU 1974:43). För varje remissomgång
stegrades missämjan och oenigheterna. Rentzhog åter: ”Det blev ett slags inbördes-
krig i yrkeskåren där det gick så långt att folk som hade varit arbetskamrater i hela sitt
liv inte längre talade med varandra. Överallt såg man hot och svek, och inte möjlig-
heter. Det var otrevliga år, där den utredningsvänliga minoriteten antagligen mådde
allra sämst.”49

Vilka frågor var det då som väckte sådana känslor? Generellt kan man svara att
striden gällde uppfattningen om vad som bör känneteckna arbetet inom ramen för
ett länsmuseum, respektive vad som karakteriserar en väl fungerande kulturminnes-
vård. Specifikt handlade det om makten att definiera och distribuera länens etable-
rade kulturarv, vilket åsyftar den verkligt heta frågan bland MUS 65 planer: att
omorganisera kulturminnesvården genom att upprätta kulturnämnder och tillsätta
länsantikvarier vid respektive länsstyrelser. Att staten, som det gjordes gällande, på
det viset skulle separera kulturminnesvården från den löpande verksamheten i läns-
museerna, ansågs förödande för landsantikvariernas självständiga yrkestradition och
för museernas möjlighet att utveckla sin delaktighet i länens kommunala planering.50

Det mer än hundraåriga debattämnet om Riksantikvarieämbetets, Vitterhetsa-
kademiens och Statens historiska museums åtskiljande, hamnade här helt enkelt i
bakvattnet av frågorna kring den ”yttre kulturminnesvården”. När Vitterhetsakade-
mien slutgiltigt skildes från de minnesvårdande myndighetsuppgifterna 1975, var det
mer som en formalitet – de instanser som dikterade minnesvårdens dagordning var
vid det laget Statens Kulturråd, Länsmuseernas samarbetsråd, samt Riksantikvarie-
ämbetet (som ytterligare några år behöll det formella huvudmannaskapet över Histo-
riska museet).

Motståndarna mot hela eller delar av länsantikvariereformen fanns företrädda
såväl hos Riksantikvarieämbetet (med överantikvarien Sverker Janson samt riksantik-
varien Roland Pålsson) som hos flertalet av landsantikvarierna.51 En kvartett ur de
sistnämnda bestämde sig för att skriva och ge ut en debattbok: 70-talets museum. För-
fattarna var de då tongivande landsantikvarierna: Erik Hofrén, Harald Hvarfner, Sten
Retzhog och Sune Zachrisson. Dessa framförde dels den nämnda kritiken: att den
lokala förankring och kontaktstruktur som landsantikvarierna hade upprättat genom
sina direkta kopplingar till kulturminnesvården nu, med reformens förslag, riskerade
att krackelera. Dels värnade man också sin professionalism. Ett museum, skrev de,
har sin egenart ”först och främst i att det samlar och förvaltar ett föremålsmaterial”.
Det var bearbetningen och presentationen av detta material som skilde museet från

49. Ibid., s. 25.
50. Erik Hofrén, Harald Hvarfner, Sten Retzhog, Sune Zachrisson, 70-talets museum: Sam-
spel, kontakt, kommunikation (Stockholm, 1970), s. 8f, 116.
51. Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, s. 25; Stefan Bohman, ”Museisverige i 
stöpsleven”, s. 404.
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biblioteket, liksom denna praktik även skilde det professionella museet från det med-
iumstyrda organet Riksutställningar, med dess fixering på skärm- och bildpedago-
gik.52 Som Sten Rentzhog skriver i sin retrospektiva artikel om boken, var det inte
främst om målen utan om medlen striden utspelades.53

Målet att bredda kulturminnesvården mot ökad samhällsintegrering och till-
gänglighet var alltså föga kontroversiellt; inte heller var det nytt. Samma ståndpunk-
ter hade Sigurd Curman manat politiker och hembygdsvårdare att hörsamma. Vad
som skilde var dock föresatsen att, med uttryck från den sistnämnde, ”gå från ord till
handling”. Det var här, i det praktiska genomförandet, som skon skulle visa sig
klämma. Museimännen menade sig nämligen redan vara å färde att genomföra de
reformer MUS 65 utredde. Som centralfigur bakom denna pågående reform fram-
hölls landsantikvarien i Norrbotten, Harald Hvarfner. Hans vidareutveckling av Cur-
mans provinsmuseitanke gick ut på en ökad integrering mellan yttre
kulturminnesvård och inre museiverksamhet. Kännetecknande för detta var nya sats-
ningar på samtidsdokumentation, vandringsutställningar och aktiv reklam för
museet i länet.54 I sak överensstämde detta direkt med MUS 65:s ambitioner, men
museimännen ville inte få planerna omkodifierade via direktiven i en kommande
kulturproposition.

Eftersom de principiella målen alltså tedde sig okontroversiella hos samtliga par-
ter, kan man fråga sig hur substantiell hotbilden egentligen var för museimännen.
Rentzhog antyder själv att han i samtal med merparten av utredningens ledamöter
aldrig egentligen kom fram till varför man stred – när man talade med varandra var
man ju enig om det mesta!55 Han ställer också självrannsakande frågan om Harald
Hvarfners modell med samhällstillvänt länsmuseum skulle ha realiserats snabbare
runt landet, förutan MUS 65? Svaret på denna fråga måste naturligtvis lämnas öppen,
men troligt är att ställningskriget i samband med utredningen enade museikåren
genom att tvinga fram ett medvetandegörande om och ställning till, de värden som
yrket tänktes representera. Rentzhog menar visserligen att den heta debatten bidrog
till att hämma och byråkratisera den museala kreativiteten under hela 1970-talet –
med satsningen på samtidsdokumentation (SAMDOK) som enda signifikanta
undantag.56 Men i nästa andetag erkänner han även att museimännen genom händel-
serna på 1960- och 70-talen plötsligt hade ”upptäckt samhället utanför museerna”.57

Denna smått yrvakna upptäckt, satte också sina spår i de stundtals oklara för-
svarsargumenten från museimännen. Exempelvis försökte man i 70-talets museum att
ironisera över benämningen ”1965 års musei- och utställningssakkunniga”. Varför,
argumenterade man, kunde utredningen inte lika gärna benämnas som ”biblioteks-

52. 70-talets museum, s. 10, 14f.
53. Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, s. 26.
54. ”Regionala museer och nationell kulturpolitik: Mål, medel och framtid”, 2001:2, s. 22.
55. Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, s. 26.
56. SAMDOK betecknar de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för sam-
tidsinriktad insamling, dokumentation och forskning.
57. Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, s. 27.
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och utställningssakkunniga, naturvårds- och utställningssakkunniga eller varför inte
lantbruks- och utställningssakkunniga”.58 Syftet var att ifrågasätta och nyansera MUS
65 ståndpunkt, att utställningsmediet representerade museets egenart och identitet.
Den hållningen uppfattade man som alltför inskränkt. Liksom ingen ifrågasätter
arkivens målsättning eller existensberättigande, borde även museerna betraktas som
primärt samlande, vårdande och förvaltande. Men genom att på så vis flytta fokus
från utställningarna, framstod knappast skillnaderna mellan arkiven och museerna
som särskilt solklara. Det är dessutom uppenbart att deras agitation för materialhan-
teringen, motsade den utåtriktade ”hvafrnerska” modell man samtidigt förespråkade.

Oklarheten förstärks längre fram i texten då gruppen formulerar sitt försvar mot
det upplevda hotet från Riksutställningar. Museet, inskärper man återigen, är en
”materialförvaltande institution”, vilket syftar till att Riksutställningar inte kan göra
anspråk på att vara en ”museal institution”. Argumentet att utställningen inte repre-
senterar museets kärnverksamhet och identitet, återkommer härmed. Bortsett från
den motsättning jag nämnt, tvingades man därmed att värna sin samhällrelevans uti-
från fokus på artefaktvården, mer än den kunskapsförmedling som objekten kunde
bidra till. Detta skapade uppenbara argumentationsproblem. Lindrigt sagt kryptiskt
tillrättavisades exempelvis den förmenta tidstendensen att ”utställningen börjar bli
det primära i stället för den kunskap som utställningen är avsedd att förmedla”. Syft-
ningen blev här elitistisk – Riksutställningar förespeglades representera en lättköpt
och publikfriande kunskapsförmedling. Men den ståndpunkten var, som man också
uppenbart insåg, egentligen en bisak till den centrala frågan om museets egenart. Vad
landsantikvarierna egentligen avsåg var förmodligen att artefakterna, i kombination
med utställningens kunskapsförmedling, kännetecknade museets roll som en sam-
hällsangelägenhet. Följande argument kan tjäna som belägg för den tolkningen:

Släpper museet sambandet med föremålet i sin strävan att genom skärm- och
bildutställningar arbeta i en så vid sektor som möjligt, försitter det sina möj-
ligheter att säga något annat och mera än vad boken eller tidningen kan göra.
Det är i föremålens förmåga att ge konkreta upplevelser, som särarten i muse-
ets utåtriktade verksamhet ligger.59

På grund av att museernas egenart alltså motsvaras av deras föremålsbestånd, kan de
därför inte ”påtvingas en likartad utåtriktad verksamhet”. Alla museer kunde, som
man betonade, inte skäras över en kam; deras respektive verksamhet måste avgöras i
förhållande till den typ av artefakter man förfogade över.

Här framträder med andra ord en väsentlig bevekelsegrund för museimännens
kritiska upprop: motviljan att den museala verksamheten skulle komma att central-
planeras eller regleras statligt (via Riksantikvarieämbetet). Men då denna underför-
stådda ståndpunkt inte kunde sägas klart ut, målade man i stället in sig i ett hörn
genom att hävda att museernas utställningar var av underordnad betydelse gentemot
artefakthanteringen. Argumentet att museets egenart vilar på kombinationen av arte-

58. 70-talets museum, s. 13.
59. Ibid., s. 15.
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fakter och dess utställningar, blev därmed inte tydligt. Och även om detta hade fram-
gått, så var den ståndpunkten knappast ifrågasatt hos någondera parten, och därför
endast skenbart kontroversiell! Däremot utkristalliserades en ideologisk konflikt mel-
lan att i ena stunden hylla Hvarfners modell att verka för öppnade museidörrar mot
exempelvis skolorna, eller andra kulturföreningar i länet,60 samt även för vandrings-
utställningar och medverkan i regionens fysiska planering, kontra den parallella håll-
ningen att ondgöra sig över att utställningsmediet ges för stort utrymme i debatten
eftersom museets egenart deklareras vara att samla, förvalta och bearbeta ett föremåls-
material.

Det uppenbara dilemmat att konkretisera på vilket eller vilka ben man egentli-
gen menade sig stå, var dock inget nytt för 1960-talets museiverksamhet. Problemati-
ken har varit aktuell så länge museerna har varit öppna för en allmänhet. Är det
dokumentation, samling och forskning som bör prägla museernas verksamhet, eller
är det pedagogiken, utställningstekniken och folkbildningen, eller är det måhända
kulturminnesvården och deltagandet i den lokala fysiska planeringen? I enlighet med
den hvarfnerska modellen borde museet ägna sig åt alltihop, utan tyngdgivande prio-
ritering. Frågan som omedelbart följer är: hinner landsantikvarien och museipersona-
len med allt detta (med vanligen begränsad budget), utan alltför stora kompromisser?
Rentzhog erkänner, något motvilligt, i sin retrospektiva artikel att man ”måste fråga
sig om landsantikvarierna i längden hade kunnat svara också för alla landsantikvarier-
nas göromål, i en tid då kulturminnesvården vuxit och samhället blivit alltmer kom-
plicerat”. Han medger att en förändring nog var nödvändig, ”även om den kunnat se
annorlunda ut.”61 Med denna slutfras, ställs vi återigen inför frågan på vilket sätt
museimännens organisationsplaner avvek från MUS 65:s ambitioner?

Låt mig sammanfatta: landsantikvariernas utgångspunkt var ambitionen att
behålla de kulturminnesvårdande uppgifterna vid museerna. Men en ökad handlägg-
ningsbörda, parad med en ambition att bredda minnesvården och realisera den som
ett moment i samhällsplaneringen, omöjliggjorde den föreliggande tjänsteordningen.
Vilka alternativ såg man i det läget till MUS 65 inledande förslag på länsstyrelsean-
knutna regionala kulturminnesenheter?

Denna fråga är närmast omöjligt att besvara, eftersom svaret är avhängigt vilken
antikvarie man frågar och vilken hypotetisk uppfattning denne har beträffande tids-
läget under 1960- och 70-talen. Men generellt kan det med fog ifrågasättas om muse-
ikåren överhuvudtaget var enig bakom ställningstagandet att arbetet med
samhällsplanering och yttre minnesvård fortsatt skulle tillhöra de museala uppgif-
terna. Talande för den utmaning museimännen ställdes inför är att resonemangen i
70-talets museum aldrig egentligen ger sig in på hur statens övergripande kulturmin-
nesvård borde organiseras. Något bärkraftigt alternativ till MUS 65 fanns därmed
inte, vilket naturligtvis förklarar den låsta konflikten. De hållningar man kunde inta
som antikvarie var antingen tyst acceptans, eller agiterat motstånd, utan klargjort
motalternativ.

60. 70-talets museum, s. 131f.
61. Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år efteråt”, s. 28.
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Detta sista är i sig föga förvånande, med tanke på att landsantikvarierna uppen-
bart var emot tanken att organisera en statsreglerad minnesvård vid sidan av den egna
museiverksamheten. Museitjänstemännen var mentalt präglade av en sedan decen-
nier inarbetad misstro mot ”centralstyret” och då specifikt den lagstiftade hembuds-
skyldighet som dikterade att staten, och inte regionen, hade äganderätten till de mest
”pregnanta” artefakterna.62 Landsantikvarierna hade därför ingen tilltro till MUS 65:s
vision att transformera minnesvården till en samhällsangelägenhet i mer reell
mening, med allt vad det innebär beträffande samordning mellan samhällssektorer,
ny lagstiftning, ny organisationsstruktur, och (den stadigt fortgående frågan om) ett
ökat inflytande från allmänheten beträffande aspekter på bevarandevärden. Då var en
sådan vision så pass mentalt och praktiskt nyskapande, att troligen inte ens de sak-
kunniga i MUS 65 kunde förutse de fulla konsekvenserna av att konkret förverkliga
den.

Den ”hvarfnerska” modell som tjänstemännen i 70-talets museum förespråkade,
präglades därför av ett uppenbart, men outtalat, predikament: den var utåtriktad och
publiktillvänd på experternas, museitjänstemännens, villkor. Frågan är då om musei-
tjänstemännen verkligen var beredda, eller ens intresserade av, att låta allmänhetens
röster få reellt inflytande på den antikvariska arenan? Återigen blir svaret här bero-
ende av vem man frågar. I samspråk med museianställda som ”var med på den tiden”,
hålls gärna det tidiga 1970-talets museiutställningar och publika klimat fram som
banbrytande och normgivande. Perioden associerar till en tid när museerna verkligen
fick en samhällsförankring, genom att progressivt brännande frågor för första gången
behandlades i utställningarna. Parallellt kan Harald Hvarfners nedanstående remiss-
svar på ett betänkande från MUS 65 mana till reflektion. I samband med hans nya
roll som styresman för Nordiska museet under tidigt 1970-tal, levererades följande
ståndpunkt beträffande tidens tendenser och den primära uppgift han ansåg museet
borde ha:

Den ökade betoningen av det publikinriktade arbetet har under 60-talet inte
motsvarats av liknande utveckling av forskningsinsatserna. […] Deras [muse-
ernas] funktion som opinions- och informationsmedel har därmed ofta glidit
in i riktning mot allaktivitetshus utan direkt referens till samlingar och forsk-
ningsuppgifter.63

Detta värn av forskning och källkritik var begripligt med utgångspunkt från Hvarf-
ners nya styrelseposition, men frågan om museernas huvudsakliga uppgifter är doku-
mentation och forskning, eller dokumentation och folkbildning, är och förblir oklar.
Museernas vedertagna roll och uppgift är att samla, dokumentera, bevara och visa
materiella kulturlämningar. Men när resurserna sällan ens räcker till att registrera och
systematisera samlingen blir följdfrågan om forskning och vetenskaplig kompetens

62. Om den traditionella hembudspliktsfrågan, se Pettersson, Fädernesland och framtids-
land, s. 167f.
63. Harald Hvarfner citerad ur Bohman, ”Museisverige i stöpsleven”, s. 403f.
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brännande i dubbel mening; dels i relation till resurser för den egna utställningsverk-
samheten och dels i relation till den forskning som bedrivs vid universiteten. Lennart
Holm antydde senare att också de sakkunniga i Mus 65 kanske inte tillräckligt upp-
märksammade detta problem.64

Uppenbart blev tematiken om publikt kontra professionellt under 1960-talet en
fråga om utställningspedagogik och medium – det vill säga hur det antikvairska kul-
turutbudet på bästa sätt skulle fördelas och konsumeras. Utmaningen gällde därmed
varken allmänhetens antikvariska ”konsumentinflytande”, eller de antikvariska tjäns-
temännens forskningskompetens. Jag återkommer på annat ställe till dessa teman, i
och med att sistnämnda frågor nu aktualiserats på nytt i utredning och planering
kring den breddade kulturmiljövården.

Landsantikvariernas och remissomgångarnas front mot MUS 65:s organisa-
tionsplaner utmynnade i en slags pyrrhusseger. Utbildningsdepartementets slutliga
ställningstagande att länsmuseerna skulle ha kvar vissa funktioner vad gällde den
”yttre minnesvården” resulterade i en oklar arbetsordning mellan den länsantikvarie-
organisation som trots kritiken upprättades och den samordning med museerna som
därefter skulle regleras. Konkret visade sig detta i att MUS 65:s ursprungliga förslag
om minst två tjänstemän vid respektive kulturminnesenhet i den avgörande kultur-
propositionen begränsades till en enda.65 Landsantikvariernas påtryckningar för att
behålla det utmanade ansvarsområdet tycks alltså ha lett till att den regionala minnes-
vården som sådan egentligen försvagades. Först mot slutet av 1980-talet började läns-
antikvarierna och deras enheter för kulturmiljövård att tilldelas personal och resurser
tillräckligt för att kunna utföra sitt samarbete med länsarkitekter, naturvård och
museer, enligt den ursprungliga planen. Men innan dess skulle alltså den övergri-
pande kulturpropositionen, samt ”kulturminnesvårdsreformen” lanseras och genom-
föras.

Efter MUS 65
Naturligtvis är det dumt att idag förebrå landsantikvarierna för den oro man fram-
förde vid slutet av 1960-talet. En basal orsak till deras kritik var, som nämnts, det
tema som varit aktuellt hos museimännen sedan början av 1900-talet: frågan om stat-
lig myndighetsreglering eller frihet att själv kunna diktera arbetsvardag och åtagan-
den.66 Striden gällde alltså delvis huruvida verksamheten borde regleras och dikteras
”uppifrån”, från de statliga myndigheterna, eller lämnas åt de regionala instansernas
självbestämmande. Den andra delen av detta gällde frågan om kulturminnesvård och

64. Lennart Holm, ”Distributionsstrategi för kulturkonsumenter”, i Museiperspektiv: 25 
artiklar om museerna och samhället, Rapport från statens kulturråd 1986:2, s. 208.
65. Ibid., s. 203. 
66. Om den svenska museimannaföreningen och deras tidiga verksamhet, se Pettersson, 
Fädernesland och framtidsland, s. 212ff.
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museiverksamhet skulle separeras och verka som åtskilda ansvarsfält. Generellt gällde
således problematiken makten över tolkningsföreträdet. Å ena sidan ville man inte bli
”toppstyrda” av myndigheterna, å andra sidan ville man inte bli akterseglade från den
statliga minnesvården.

I praktiken fick den statliga satsningen på decentraliserad makt i minnesvården
dock en paradoxal vändning. På grund av att omregleringen av den regionala min-
nesvården inledningsvis lett till en försvagad kompromiss, framstår det som att Sta-
tens kulturråd och Riksantikvarieämbetet under 1970- och 80-talen stärkte sin makt,
för att först under 1990-talet gradvis kunna delegera överordnat ansvar och övervak-
ning till länsstyrelserna. Exempelvis hanteras de så kallade G2 medlen, ”pengarna
som RAÄ tidigare delade ut som statliga bidrag till byggnadsvård, fornvård, kultur-
landskapsvård och informationsverksamhet”, nu av länsstyrelsernas kulturmiljö-
enheter.67 Riksantikvarieämbetet tycks därför numera gravitera mot en renodlad
administrativ och handläggande funktion.

Men detta möter, i sin tur, ett motstånd från de myndighetsanställda som vant
sig vid att uppfatta den etablerade arbetsordningen och organisationen som naturlig
och nödvändig.68 Som jag påpekade är det oklart om ens de sakkunniga i MUS 65
insåg den verkliga konsekvensen av samtidsinriktad minnesvård. Uppenbart är visser-
ligen att den kulturmiljövård vi har idag är en frukt av det sena 1960- och tidiga 70
talens utredningar och beslut. Men fortfarande finns ett påtagligt glapp mellan vision
och verklighet, vilket kommenteras i föreliggande studies andra del. Vill man ringa in
en grundtanke i reformarbetet (och orsaken till debatt) under dessa decennier, så kan
den namnges decentralisering. Nyckeln till ständigt närvarande diskussionsteman om
regionalism, fördelningspolitik, medborgarinflytande och identitet ligger i denna
decentraliseringstanke. Ambitionen framträder särskilt tydligt i de statliga utredning-
arna.

MUS 65 första betänkande blev som sagt Kulturminnesvård (SOU 1972:45), vil-
ken dels behandlade de klassiska frågorna om Riksantikvarieämbetets skiljande från
Vitterhetsakadememien och Statens Historiska museum, samt dels presenterade det
omdebatterade förslaget att decentralisera dessa instansers ansvarsfält till nya så kal-
lade ”kulturminnesenheter” vid respektive länsstyrelser. Jag återkommer till planerna
för centralmyndigheten. Beträffande den regionala minnesvården kan det konstateras
att museerna föreslogs få större bidrag för pedagogisk verksamhet och motsvarande
minskning för arbetet med den yttre minnesvården, även om dessa åtaganden ändå
inte helt räknades bort. Museerna skulle, som man framhöll, vid sidan av andra
instanser – exempelvis universiteten – fortfarande ha en roll för dokumentation och
inspektion ”i fält”.69 Att museernas företrädare med detta lätt kunde uppfatta sig bli

67. Se Maria Malmlöf, ”Kultur- och kulturarvsfrågor: Vem gör vad?”, i När röken lagt sig: 
Handbok för arbetslivsmuseer, red. Niklas Cserhalmi (Norrköping, 2000), s. 120.
68. Riksantikvarieämbetets personal- och organisationsomvandling har varit föremål för 
flera artiklar i dagspress under 1990-talet. Se exempelvis Thomas Halls artikel ”Riksantikvarie-
ämbete utan antikvarier?”, Dagens Nyheter, 98-08-17.
69. Kulturminnesvård, SOU 1972:45, s. 90f.
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degraderade till ”hantlangare” åt den statliga och kommunala kulturminnesvården,
bidrog till den konfliktstämning som Sten Rentzhog vittnat om. Dessutom upplev-
des nog den tänkta ansvarsfördelningen som tämligen oklar. MUS 65:s förslag gick ut
på att låta landsantikvarierna (som i nästan samtliga fall var chefer vid respektive
länsmuseer) bli ansvariga för de nya kulturminnesenheterna vid länsstyrelsernas
planeringsenheter.70 Därmed hade man tänkt sig upplösa landsantikvarieorganisatio-
nen till förmån för den statligt regionala myndighetsrollen.71 Men hur man i ett slag
skulle reorganisera nya och fungerande ledningsgrupper vid museerna, framgick inte
av betänkandet. Museernas plats i den nya organisationsmodellen var därför inte tyd-
lig.

Däremot kan det konstateras att den planerade ”länsstyrelsereformen” hade som
huvudsyfte att föra in kulturminnesvården som ett naturligt moment i den regionala
samhällsplaneringen:

En huvudprincip för länsstyrelsereformen har varit att åstadkomma en sam-
ordning inom den statliga länsförvaltningen. Som redan framhållits har de
sakkunniga därvid särskilt velat framhålla vikten av att länsstyrelsens nuva-
rande ansvar för naturen vidgas till att även omfatta den fysiska kulturmiljön.
Genom att ansvaret för hela miljövårdsfältet samlas inom ett enda organ ges
förutsättningarna för en planering där kulturminnesvårdens och naturvårdens
intressen redan från början kan samordnas med de av länsarkitekten före-
trädda plantekniska aspekterna.72

Denna tanke på samordning mellan kultur- och naturvården framställdes senare,
som vi kommer att se, inte helt sanningsenligt som en nyhet vid introduktionen av
kulturmiljövården mot slutet av 1980-talet. Man kan dock, som försvar för kultur-
miljöreformen, konstatera att antikvarien i den nya kulturmiljövården idealt är en
eklektiker som förmår samla såväl kulturvård som naturskydd under en och samma
verksamhet. Under det tidiga 1970-talet betraktades som synes verksamhetsfälten
fortfarande åtskilda, också i framtidsvisionen. Samordningen tänktes alltså här ske
hos tredje part: länsarkitekten.

I MUS 65 därpå följande betänkande, Museerna (SOU 1973:5), anfördes mer
utförligt den planerade ansvarsfördelningen i den regionala minnesvården. Tanken
var den redan nämnda: ”Länsmuseerna som i dag samtidigt är museiinstitutioner och
administrativa organ för den statliga kulturminnesvården, föreslås bli avlastade den
senare funktionen.” Till detta föreslogs även upprättandet av ett statligt centralorgan
för museiadministrativa frågor, som skulle arbeta vid sidan av Riksantikvarieämbe-
tet.73 Man ville åstadkomma en tydlig uppdelning mellan museiverksamhet och kul-
turminnesvård för hela riksorganisationen.

70. Ibid., s. 16f, 84ff.
71. Ibid., s. 96f.
72. Ibid., s. 86.
73. Museerna, SOU 1973:5, s. 23f.
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Tanken på en fristående överinstans för landets museiväsende var inte ny; den
hade exempelvis varit uppe för diskussion vid överläggningarna inför 1910-talets
”Fornminnesvårdssakkunniga”. Nu, liksom då, utmynnade dock planerna i en kom-
promiss. Länsmuseerna visade sig framledes få behålla en fot i den statliga kulturmil-
jövården och det planerade centralorganet för museiadministration förverkligandes i
sammanslagning med det nya statliga kulturrådets nämnd för konst-, musei- och
utställningsfrågor. Lennart Holm beskrev senare denna utveckling som ett halvt miss-
lyckande:

Kompromissen som gav länsstyrelserna starkt begränsade resurser har dock
fått konsekvenser som förstärkts av utvecklingen. Den som vi tyckte klara
uppdelningen mellan museiverksamheten och kulturminnesvården är inte lika
klar längre. Vi har i stället hamnat i en situation, där länsstyrelserna och läns-
museerna mer uttalat svarar för två olika delar av kulturminnesvården. På
länsstyrelserna faller bevakning av kulturminnesvårdens intressen, säkerstäl-
lande av och planering för och kontroll av vård, på länsmuseerna dokumenta-
tion i vid bemärkelse, antikvarisk medverkan i vårdarbetet och
levandegörande.74

Den förstärkande ”utveckling” som Holm antyder i citatets inledning hade direkt
koppling till den övergripande statliga kulturpolitik som vi sett att socialdemokra-
terna inledde vid början av 1960-talet. Museernas behov av frihet och oberoende var i
relation till denna politik knappast ifrågasatt. Tvärtom höll statliga myndigheter
ända till 1980-talet hårt på den informella så kallade ”armslängdprincip”, vilken jag
kommer att förklara i det följande.

Nyordnad kulturpolitik
Jag nämnde att MUS 65 ingick som en del i en större övergripande satsning på en
samordnad statlig kulturpolitik. Detta statliga värn av kultur och existentiella livsbe-
tingelser bör sättas i samband med allmänhetens växande miljömedvetande, vilket
bland annat hade väckts av pressdebatten om fågeldöden i samband med DDT-skan-
dalen, samt andra liknande rapporter om accelererande miljöförstöring. Till det kom
även den nämnda ”saneringen av stadskärnor”, som med sin ambition att riva för det
nya och moderna också berövade många människor viktiga minnesobjekt och orien-
teringsarenor i tillvaron. Den fysiska riksplaneringen hade lanserats som ett led i för-
söken att få bättre överblick och kontrollmöjligheter i offentliga planeringsfrågor.
Den nyskapande strategin blev att finna former för samverkan mellan flera samhälls-
sektorer vad gällde byggande, planering och bevarandeverksamhet.

Strävandet mot organiserad samverkan genomsyrade den samhälleliga politiken
i stort. Mot bakgrund av den allmänna vänstervågen, där ”68-rörelsen” har blivit en
epokbetecknande fras, kom frågor om fördelningspolitik, rättvisa och jämlikhet, att
sätta en avgörande prägel på den statliga kulturpolitiken. Inte minst gällde detta sam-

74. Holm, ”Distributionsstrategi för kulturkonsumenter”, s. 209.
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spelet mellan instanser av olika dignitet: från lokala föreningar och kommunal kul-
turförvaltning, till statlig myndighetsutövning och riksplanering. Staten tillskrevs nu
ett ansvar för lokala och regionala verksamheter som tidigare hade betraktats som pri-
vata eller enskilda angelägenheter. Behovet att upprätta en ny lagstiftning och en
övergripande statlig modell för kulturpolitiken blev brännande. En sakkunniggrupp,
benämnd ”Kulturrådet”, inrättades 1969 med avsikt att utreda dessa komplexa frågor.
Deras arbete resulterade i den omfattande utredningen Ny kulturpolitik (SOU
1972:66), där man redovisade framtida strategier för stöd och insatser till konst,
musik, teater och film, samt kulturminnesvård.

Resultatet av samtliga kulturutredningar sammanstrålade sedan i den normgi-
vande regeringspropositionen om den statliga kulturpolitiken (Prop. 1974:28). Här
ställde man upp de mål för samhällets kulturpolitik som skulle visa sig bli utgångs-
punkter för samtliga kulturutredningar och propositioner fram till dagens läge.
Utgångspunkten var Kulturrådets övergripande målformulering: ”Kulturpolitiken
skall medverka till att skapa en bättre samhällsmiljö och bidra till jämlikhet.”75 Till
det formulerades åtta delmål, vilka jag presenterar som fem sammansatta teman:
decentralisering och fördelningspolitik, samordning och grupprelevans, yttrandefri-
het och frihet till konstnärlig förnyelse, bevarande och levandegörande av äldre kultur,
samt distributionsmöjlighet och frihet från kommersialismens styrning. I samband
med att propositionen godkändes i riksdagen instiftades dessutom den nya myndig-
heten Statens Kulturråd, med rollen att verka som samordnande instans för den stat-
liga kulturverksamheten.

Därmed hade Sveriges officiella kulturpolitik trätt in i ett nytt skede. Det är
lämpligt att inför detta konstaterande översiktligt bredda fokus och kort kommentera
det ideologiska samhällsklimat som lett fram till den sentida kulturpolitiken.

En utgångspunkt för ett sådant makropolitiskt perspektiv är lämpligen slutsat-
serna från det mångåriga samnordiska forskningsprojektet Nordisk kulturpolitik under
förändring.76

Projektet konstaterar att kulturpolitikens bärande uppgift från 1700-talet fram
till 1970 var ”att skapa en nationell enhetskultur och att få olika befolkningsgrupper
att omfatta den som en kulturell självklarhet”. Konsekvensen av denna homogenise-
ringsprocess blev en tendens till kulturell protektionism: ”Befolkningen är upplärd
att skydda sitt folkhem, hävda sin nationella identitet, värna sitt språk och använda
sitt kulturarv.”77 Som vi ska se i värdeanalysen, krockar dessa integrativa ambitioner
ur flera aspekter med infallsvinklar på den senare tidens europeiska samordningspoli-
tik och multikulturella samhällsbildning. Den folkliga reaktionen på detta kan i

75. Regeringens proposition 1974:28, s. 28.
76. Projektet presenteras av Peter Almerud i Kultur och politik: Kulturpolitiska nyheter från 
Statens kulturråd, 2001:8. Det väntas färdigt vid tiden för slutarbetning av min föreliggande 
rapport, d.v.s. årsskiftet 2003.
77. Ibid., s. 9.
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dagsläget, enligt analysen, komma att bli krav på ännu starkare skydd av det hävd-
vunna nationella arvet. I synnerhet ökar, vill jag själv tillägga, risken för kulturell pro-
tektionism och etnocentrism om argumenten kring kulturarv inte i större
utsträckning relativiseras i samhällsdebatten.

Enligt projektledaren, Peter Duelund, finns det idag en tendens till ”återfeodali-
sering”, det vill säga en politisk reglering och instrumentalisering av kulturverksam-
heten, vilket starkt bryter av mot det förhärskande paradigm som rådde från mitten
av 1950-talet till mitten av 1970-talet. Kännetecknande för den periodens kulturpoli-
tik var nämligen en demokratisk förmedlingssträvan. Syftet var att ”säkra alla med-
borgares tillgång till den nationella enhetskulturen”. Kulturpolitiken skulle främja
bildning och jämlikhet. (Dock utan att resa frågan om detta kulturutbud hade
samma aktualitet för alla medborgare.) Det nationalistiska momentet var nedtonat,
på grund av att enhetskulturen redan var etablerad och ohotad. Modellen för förde-
lingspolitik beträffande kulturbidrag fungerade enligt armslängdsprincipen, vilken
innebar att de kulturella institutionernas kvalitativa och konstnärliga beslut skulle
hållas på armslängds avstånd från de politiska myndigheterna. Som departements-
chefen skrev i 1974 års kulturproposition: ”Den samhällsstödda kulturverksamheten
både vid institutioner och i föreningar och grupper bör så litet som möjligt styras av
detaljerade regler. Verksamheten måste i stor utsträckning utformas utifrån deltagar-
nas erfarenheter och önskemål.”78

Principen medförde att kulturverksamhetens praktiska utövning blev mindre
beroende av samhällets konjunktur. Kultur (inkluderat minnesvården) skulle kort
sagt tillåtas kosta pengar. Som samhällssektor betraktades den, ur strikt ekonomisk
synvinkel, som tärande och inte närande. Verksamheternas beroende av statsanslag
ansågs därmed vara okontroversiellt. Men en, enligt Duelund, negativ följd av detta
blev efter hand en tendens hos de anslagsgivande kulturmyndigheterna att stelna i
sina preferenser och därmed verka hämmande för nya konst- och kulturformers möj-
ligheter att uttrycka och gestalta.

Efter decennierna under 1960- och 70-talen – vilka man beskriver som en "kul-
turpolitikens guldålder", eftersom kulturverksamheter då tillerkändes en viss auto-
nomi – har dock staten gått mot en ökad grad av kontrollbehov och
nyttokalkylerande. Argumenten om den ekonomiska nyttan blev allt vanligare under
1980-talet, vilket öppnade för privata finansieringskällor och vinstintressen. Kultur-
verksamheten sattes så småningom på entreprenad (vilket främst gav utslag i minnes-
vården genom organisering av privatiserad arkeologisk uppdragsverksamhet).
Parallellt med detta dekonstruerades praxis kring armslängdsprincipen hos de offent-
liga, statliga, institutionerna. Kontentan har blivit att staten och marknaden, som
tidigare betraktats som antagonister i kulturpolitiken, numer tenderar samverka
enligt komplementära principer. Risken med det är att ekonomin kan bli styrande
för kulturverksamhetens villkor, och därmed påverkar hur tolkningar av och svar på
viktiga samhällsfrågor kommer att artikuleras.

78. Regeringens proposition 1974:28, s. 300.
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Väsentligt är dock att denna utveckling knappast är manipulativt reglerad eller
explicit önskad av någon – även om den förvisso kan förutses som en sannolik konse-
kvens av en målinriktad och vinstkalkylerad anslagsverksamhet. Riskscenariot kan
närmast härledas från såväl de ekonomiska som de kulturella systemens interna logi-
ker. Kort sagt: sammanför man en vinstdrivande princip med en bidragsfinansierad
uppstår obönhörligt ett beroende och detta beroende riskerar i förlängningen att
styra verksamhetens frågor och resultat, vare sig man önskar det eller inte.

Som antytts har denna generella tendens redan gett direkta återverkningar på
minnesvården, vilket vi alltså återkommer till i min övergripande värdeanalys.

Sammanfattningsvis kan man från denna makropolitiska överblick konstatera
att den statligt reglerade kulturverksamheten har växt i omfattning, parallellt med en
initial önskan att hålla denna sektor fri från styrande regleringar och öronmärkta
anslag. Under de två senaste decenniernas alltmer marknadsrelaterade kulturpolitik
har dock trenden gått mot instrumentell styrning och reglering av verksamheterna.
Politiken drar alltså parallellt åt två olika håll: dels finns en strävan att decentralisera
makten neråt, mot lokalsamhällena och de självständiga initiativen, och dels hårdnar
tendensen att avkräva måluppfyllelser och ökad marknadsanpassning. I denna
utveckling tycks minnesvården numer brytas mellan två sköldar. Ska man värna sin
vedertagna professionalism, eller blint följa sitt samhällsuppdrag att i neutral mening
fullfölja den statliga kulturpolitiken?

Med detta problematiserande svep över kulturpolitikens trender, återgår vi till
riktlinjerna i de statliga utredningarna för minnesvården.

Mot en minnesvård i samhällsplaneringen
Låt oss återvända till utgångspunkten för 1974 års kulturproposition. I den samman-
ställning som departementschefen anförde presenterades kulturrådets motiv för en
nyordnad kulturpolitik:

Kulturrådet anser att det i dag saknas definierade mål för samhällets kulturpo-
litiska insatser och metoder att få till stånd en bred folklig kulturverksamhet.
Enligt rådet saknas också en klar fördelning av ansvaret mellan stat, landsting
och primärkommuner liksom riktlinjer för samverkan med organisationslivet.
Slutligen är de ekonomiska resurserna otillräckliga och metoderna att priori-
tera bristfälliga. Därför behövs en ny kulturpolitik.79

Den övergripande problematik som kulturrådet här pekade ut var även av grundläg-
gande betydelse för den specifika minnesvården och fortsätter att vara så in på det
nya årtusendet, trots att organisationen efterhand har förändrats. Som vi skall se
kommer frågan om en tydligare ansvarsfördelning mellan beslutsorganen inom min-

79. Regeringens proposition 1974:28, s. 286.
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nesvården att rendera förnyad kritik och med det bli ett viktigt moment bakom hän-
delseutvecklingen under 1990-talet. Allteftersom brister i planering och samverkan
mellan aktörerna har tydliggjorts, har de statliga myndigheterna skarpare betonat
vikten av uppföljning och reglering.80

Målsättningarna i 1974 års kulturpolitik var ambitioner som initialt bara i
begränsad utsträckning kunde omsättas till konkreta reformförslag.81 De framstod i
skarp relief mot departementschefens konstaterande: ”Det finns f.n. inte någon för
samhället i bemärkelsen stat, landsting och kommuner samlad målsättning för de
kulturpolitiska åtgärderna.”82 Det kulturpolitiska handlingsprogram som socialde-
mokraterna formulerat 1961 hade i stort genomförts, men nu var det alltså tid för en
mer uppdaterad och tydlig målsättning som riktlinje och vägvisare för framtiden.
Den övergripande målformuleringen att ”medverka till att skapa en bättre samhälls-
miljö och bidra till jämlikhet”, konkretiserades i åtta punkter. Jag har tidigare temati-
serat dessa mål, men inför det fortsatta resonemanget listas de här i sin helhet:

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa
reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas.

• Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet
och främja kontakt mellan människor.

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet.

• Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamheten och besluts-
funktioner inom kulturområdet.

• Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta
gruppers erfarenheter och behov.

• Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.
• Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levande-

görs.
• Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kultur-

området över språk- och nationsgränserna.83

Som synes var det sjunde målet om att ”garantera att äldre tiders kultur tas till vara
och levandegörs” direkt riktat till kulturminnesvården, även om samtliga punkter
berörde verksamheten. Departementschefen instämde med MUS 65 i att kulturmin-
nesvården nu var mogen att breddas till en samhällsangelägenhet, från att varit en
snävare sektoriell verksamhet som främst inriktats ”på skyddandet och bevarandet av
vissa utvalda objekt som uppfyllde bestämda konstnärliga eller kulturhistoriska krite-
rier”.

80. Samordningsproblematiken var exempelvis det bärande inslaget i Riksrevisionsverkets 
rapport Decentraliserad kulturmiljövård 1993:18.
81. Regeringens proposition 1974:28, s. 302.
82. Ibid., s. 289.
83. Ibid., s. 295.
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Målet var skenbart okontroversiellt: ”Kulturminnesvården bör sålunda i ökad
utsträckning inriktas även på bevarandet av samlade miljöer vid sidan av den monu-
ment- och objektvård som är kulturminnesvårdens traditionella domän.”84 Den
praktiska tillämpning och organisering som löpte från denna ambition visade sig
emellertid ha många hinder att övervinna. Kulturminnesvården skulle alltså in i pla-
nering och samhällsbildning. Men miljöbevarandet är och förblir minnesvårdens
stora prövosten; det utmanar i stort sett alla normer bakom den traditionella hållning
som förutsätter att minnesvården är en räddande, fiskal, verksamhet i en exploate-
rande och kulturellt utarmad samtid.

Kulturvård och samhällsbildning
En som engagerade sig mycket i frågan om dynamiskt bevarande och även kom att få
ett stort inflytande på kommande debatt och utredningar, var Riksantikvarieämbetets
överantikvarie Sverker Janson. Hans personligt hållna debattbok Kulturvård och sam-
hällsbildning (1974) gav ett heltäckande perspektiv på minnesvårdens bakgrund och
framtidsutsikter.85 Boken uppfattades från många håll – inte minst vid Jansons
arbetsplats – som kontroversiell. Det fanns skäl därtill. Han pläderade för en mer
sammanhängande och konsekvent ideologi inom minnesvården, starkare metodologi
vid inventering och restaurering, samt det förmodligen mest drastiska: ett nytän-
kande vad gällde dikotomin mellan antikvariskt bevarande och samtida exploatering.
Janson förordade kulturpropositionens andemening: att kulturvården borde samord-
nas med övergripande samhällsplanering och utveckling.

Det antikvariska tänkande som verkade i riktning mot särskiljande, reservats-
skapande och statiskt bevarande, ansåg han borde överges till förmån för ett
resurstänkande, där kulturmiljöer och kulturhistoriska objekt klassas som tillgångar i
analogi med värdering av naturtillgångar. På så vis skulle minnesvården bli samtids-
anknuten: ”Bevarandet skall sättas in i ett realistiskt sammanhang med landets övriga
samhällsförhållanden.”86 Värdet i det nya kan därmed i vissa fall vara större än beva-
randet av det åldriga, men detta bör alltid ärligt prövas. Om antikvarien accepterar
den potentiellt öppna utgång som denna förhandlingssituation förutsätter, kan han/
hon också med större självförtroende och respekt närma sig planeringsbordet och
beslutsfattandet. Kulturvården blir därmed ”en samhällspolitisk fråga och inte, som
nu är fallet i stor utsträckning en antikvarisk fråga”.87

84. Ibid., s. 351.
85. Jansons betydelse för den efterföljande kulturmiljövården bekräftas varhelst man frågar. 
I SOU 1999:18 framställs hans bok som ”den mest varaktiga teoretiska injektionen för det sena 
1900-talets svenska kulturminnesvård” (s. 25). Det bör samtidigt påpekas att Janson inte lanse-
rade vare sig teoretiska modeller, kopplingar till samtida samhälls- eller kulturteoretiker, eller 
en samanhållen strategi för framtidens minnesvård. Boken var som sagt en debattbok och 
präglades i hög grad av Jansons subjektiva bedömningar, med starka kopplingar till de erfaren-
heter och värderingar som präglat honom under den ”curmanska epoken”.
86. Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning (Stockholm, 1974), 62. 
87. Janson, s. 42.
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Men detta deltagande i samhällsbildningen förutsatte inte bara en dynamisk
bevarandestrategi, den förutsatte även en revidering av den antikvariska tidsuppfatt-
ningen. Den traditionella antikvariska motsättningen mellan gammalt och nytt,
menade Janson bilda en ”mur mot samtiden, och detta isolerar det antikvariska arbe-
tet”.88 Antikvarierna träder vanligen in först när de levande samhällsvärdena och tra-
ditionerna kring objekt och miljöer har förlorats, vilket automatiskt ger det
antikvariska ett sekundärt samhällvärde. Om kulturvården skulle bli en aktiv sam-
hällsangelägenhet, måste därför antikvarierna föregripa exploatering och samhällsför-
ändring.

På sitt sätt förebådade dessa åsikter den satsning på samtidsdokumentation som
museerna ett par år senare skulle komma att utveckla. Men Jansons tankestil var
egentligen inte ny – den hade anförts redan under fornminnesvårdskommitténs stora
utredning vid 1910-talet. Ändå hade det fortsatta 1900-talet kommit att domineras av
monumentvård och museal artefakthantering. Det var den hållningen som Janson
reagerade mot.

Orsaken till den traditionella hållningen var, väsentligt att betona, inte nödvän-
digtvis ideologiskt betingad. Problemen hade vid seklets inledning varit övergripande
generella. De aktualiserade såväl idéer och värden, som mer handfasta planer för att
organisera statlig kulturminnesvård i praktiken. Antikvariska eldsjälar pläderade för
en långtgående och genomgripande minnesvård.89 Men förverkligandet av statlig
kulturminnesvård krävde diplomati och kompromissanda. I en debatt vid 1920-talets
inledning, om fornminnesvårdskommitténs betänkande, hade exempelvis Sigurd
Erixon pläderat för ett planstrukturerat miljötänkande i relation till byggnadsvården.
Han ville kort sagt se ett organiserat miljöskydd. Dåvarande byggnadsrådet Curman
hade då kommenterat det praktiskt ogenomförbara i att sätta samhällen under ”glas-
kupa” – även om han med all säkerhet personligen sympatiserade med Erixons håll-
ning.90 Verkligheten i form av svag lagstiftning, det privatägdas helgd, samt
permanent budgetunderskott, resulterade helt enkelt i en monument- och artefaktin-
riktad kulturminnesvård som med tiden blev cementerad. Vid tiden för Sverker Jan-
sons bok var denna praktik så grundligt inarbetad att den förmodligen uppfattades
som ideologiskt betingad. Jansons tal om att bryta den antikvariska tidsbarriären
mellan förfluten tid och nutid upplevdes därför vid 1970-talets inledning som nyska-
pande. Det är därför inte förvånande att skriften för lång tid framöver blev standard-
litteratur i undervisning om antikvariska ämnen i Sverige.

Dillemmat med Jansons bok, liksom förverkligandet av kulturminneslagens
portalparagraf från 1988, gäller dock alltjämt ambitionernas översättning till praktisk
verksamhet. Trots att minnesvården numer tillskrivs ett medborgerligt allmänin-
tresse, måste det helt enkelt finnas samhälleliga instanser som i slutändan avgör exakt

88. Ibid., s. 42.
89. Detta gäller inte minst den unge Sigurd Curman, som redan under 00-talet hade pläde-
rat för inskränkningar i den privata äganderätten, landstäckande registrering av kulturbyggna-
der, och hårdare lagstiftning. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 98f.
90. ”Diskussion den 12 febr. 1923”, RIG 1923.
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vad som skall bevaras och inte – i synnerhet om bevarandeaspekten skall tillämpas
redan på det samtida. Frågorna om vem som skall upprätta dessa bevarandekalkyler,
på vilka grunder och under vilken form av auktoritet, är ständigt aktuella. Här blir
visionära texter från antikvarier också regelmässigt svävande på målet. Frågan är om
Janson verkligen insåg att följden av att överge den antikvariska tidsgränsen och
aktivt gripa in i samhällsbildningen, i själva verket förutsätter en starkare antikvarisk
normering vid urvalsförfarandet? Man kan med denna strategi nämligen inte vänta
tills traditioner, samt förslitning och slump har bestämt urvalet. Urvalet blir därmed
en sak för expertisen att avgöra i samtiden – självklart dock i dialog med den allmän-
het som eventuellt är intresserad.

Janson undviker uppenbart att på allvar gå i clinch med den demokratiska pro-
blematik detta egentligen öppnar upp för. Till hans försvar bör man dock genast
påminna att frågan om professionellt och folkligt inte var aktuell på samma vis då,
som idag. Allmänheten skulle vid tidigt 70-tal generellt beredas möjlighet till kultur;
kulturverksamheten och dess expertis var däremot inte som sådant ifrågasatt. Därför
bör Jansons bok betraktas som en reformistisk skrift, vilken riktades mot den anti-
kvariska ideologin och praktiken, samt problematiserade urval och bevarande, men
ingalunda ifrågasatte själva det antikvariska problemformuleringsprivilegiet.

Kulturvårdens värden förordas med Janson att ospecificerat korreleras till ”sam-
hällssituationen”; liktydigt med de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella fak-
torer som gör sig gällande från tid till tid. Bedömandet av kultur- och naturvärden
förespeglades härmed vara tämligen kontrollerbara och överblickbara i samhällspla-
neringen. Genom att på så vis egentligen förorda en nedprioritering av den kulturhis-
toriska etableringsprocessen – till förmån för ett samtidsinriktat och dynamiskt
bevarande – ville Janson vända sig till den egna yrkeskåren i maning att överge det
partikulära och defensiva monumenttänkandet, till förmån för en processuell och
samhällstillvänd agenda för bevarande.

Jansons bok skrevs en tid efter den folkliga reaktionen mot rivningsraseriet i
stadskärnorna, då medialt uppmärksammade händelser som exempelvis striden om
almarna Kungsträdgården hade utspelat sig. Det är troligt att han önskade en min-
nesvård som tog tillvara på kraften i medborgarnas opinion, även om denna aspekt
knappast är framträdande i hans text. Jansons kulturvård följer snarare det etablerat
paternalismiska mönstret från tidigare forn- och kulturminnesvård. Det var därför
inte ur den demokratiska synvinkeln hans bok blev nyskapande. Som Margareta
Biörnstad har påpekat var medborgarinflytande i själva verket aldrig ens aktuellt för
minnesvården under 1950- och 60-talen.91 Tvärt om stärktes expertrollen under den
tiden, vilket medförde att diskussionerna inom minnesvården kom att gälla hur den
professionellt antikvariska sakkunnigheten skulle integreras med samhällsplane-

91. Margareta Biörnstad, ”Kunskap, medvetande, inflytande”, Forntid och framtid: En vän-
bok till Roland Pålsson (Stockholm, 1987), s. 38.
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ringen. Det var i detta sammanhang Sverker Jansons bok passade in som en maning
till förnyelse. Minnesvården borde samverka med andra samhällsektorer för ett sam-
manhållet miljötänkande, där allmänheten tilläts ett inflytande om än inte en bestäm-
manderätt.

Ett medborgarinflytande i minnesvården har för övrigt aldrig gällt något annat
än just inflytande – risken för trendkänslighet och kortsiktighet hindrar, om inte
annat, en mer långtgående maktfördelning. Det är också lätt att se det administrativt
problematiska med att tillämpa en direktdemokratisk eller representativ minnesvård
där allmänhetens åsikter, från ett tidsskede till ett annat, tillåts diktera dagordning för
verksamheten. Den strategin skulle – om den hårddrogs – dessutom bära på en
potentiell draksådd. Så länge allmänheten fattar de ”rätta” besluten, ringer inga
alarmklockor. Men hur exempelvis hantera en fiktiv situation där allmänheten (kom-
munen) ställt sig bakom att riva delar av Gamla stan i Stockholm? Kanske vän av
ordning här inflikar att lagstiftningen skulle förhindra sådant tilltag. Men paragraf-
formuleringarna är öppna för tolkning och situationsrelaterat bedömande. Kriteriet
för skyddsvärda hus är fortfarande ”synnerligen märkligt”; vilket uppenbart avser för-
handling. Om inte minnesvårdens företrädare erkänns formell auktoritet och legiti-
mitet att ingripa mot missriktad exploatering, skulle därför lagstiftningen fungera
som ett tämligen tandlöst instrument.

Detta var säkerligen Janson fullt införstådd med. När han föreskrev att minnes-
vården borde flytta över en stor del av planerings- och beslutsrätten till de ”samhälls-
politiska organen” avsåg han visserligen decentralisering till regional och kommunal
nivå, men också parallell upplysning och bildning – vilket inte kan garanteras eller
upprätthållas av andra än minnesvårdens myndigheter och institutioner (experter).

Som man påpekar i utredningen från 1999 om det industrihistoriska arvet är
förvisso Jansons resursperspektiv mest funktionellt och tillämpbart på just lokalpla-
net.92 Det är faktiskt genom de kommunalvaldas representativa maktutövning som
en stor del av våra närmiljöers minnesvård idag avgörs, även om länsantikvarierna all-
tid bör ha sitt ord med i besluten. Denna form av decentraliserad miljöplanering var
emellertid inte genomförd vid tiden för Sverker Jansons bok, vilket man bör ha i
åminnelse. Budskapet om samtidsanknytning, lokal förankring, och föregripande
minnesvård, var nyskapande. Hans bok bidrog till en perspektivförskjutning och ett
nytänkande inom minnesvården – vare sig man ställde sig för eller mot – vilket för-
modligen hade avgörande betydelse i ett skede när tegelstenstjocka organisationsför-
slag i form av statliga utredningar publicerades på löpande band.

Budet att delta i samhällets nyskapande var alltså riktat inåt, mot den egna
yrkeskåren. Det är talande att Jansons maning att kulturvården måste acceptera sam-
tidens samhällsprodukter – eftersom dessa i sin tur är potentiella kulturminnen –
långt innan hade hävdats av sådana som Sigurd Curman. Janson gick dock ytterligare

92. SOU 1999:18, s. 26.
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ett steg längre då han deklarerade att: ”Det kulturlandskap, som vi har i dag har, kan
inte principiellt vara sämre än det tidigare.”93 Som vi ska se är viljan att operationali-
sera den insikten i utformningen av den nya miljövården fortfarande en av minnes-
vårdens stora frågor. Jansons bok gav nämligen här inga formella lösningar.

Styrkan med Kulturvård och samhällsbildning var dock att den tog ett analytiskt
helhetsgrepp över minnesvårdens förtjänster och brister på ett sätt som knappast
någon annan skrift har gjort sedan dess. Dess inflytande berodde på att den gav läsa-
ren möjlighet till överblick över ett fält som stadigt tenderar att öka i komplexitet,
och den lanserade dessutom perspektivförskjutande idéer kring minnesvårdens sam-
hällsbetydelse.

Mot en etablerad kulturmiljövård
Som påpekats var 1974 års målsättningar initialt uppställda som visioner för framti-
den. Självskrivet ingick dock även konkreta planer att reformera den organisations-
struktur som kulturpolitiken relaterade till. En omedelbar verkan av detta var samma
års inrättande av Statens Kulturråd. Det primära syftet med inrättandet var att verka
för ”samordning av statens åtgärder inom kulturområdet samt främja samverkan
mellan statliga och kommunala myndigheter och organ på kulturområdet”, vilka
också inkluderade mer lokala, eller privata, intressen.94 Man samlade därför i rådet
myndighetsuppgifter från tidigare Teater- och musikrådet, Skolöverstyrelsens biblio-
tekssektion, samt Tidskriftsnämnden, och tillförde det även vissa – huvudsakligen
bidragsrelaterade – uppgifter på museiområdet.95 Kulturrådet placerades i sin tur
under Utbildningsdepartementet, men efter en statlig omreglering 1991 sorterar det
numera under det nya Kulturdepartementet.

Primärt innebar detta att staten sökte etablera en organisation som bättre skulle
svara mot målet att ta ett samlat grepp om kulturpolitiken. I målsättningen låg sam-
tidigt en strävan att decentralisera mycket av beslutsmakten till den regionala och
kommunala nivån. Processen motsvarade i större samhällelig skala den kulturmin-
nesvårdsreform som Sigurd Curman och hans riksantikvariekansli hade genomfört
under 1920- och 30-talen.96 Slogan löd, nu som då, ”decentralisera och samordna”.
Och precis som tidigare blev organisationsstrategin även denna gång föremål för kri-
tik och debatt.

Problemet gäller generellt att konsekvensen av målstyrd decentralisering kräver
skärpt samordning, och därmed – paradoxalt – tydligare centralisering. Förutsatt att
staten har accentuerat en generell målsättning för kulturpolitiken, måste det finnas
övergripande instanser som svarar för rikstäckande övervakning, reglering och admi-
nistrering – även om den ärenderelaterade beslutsmakten organisatoriskt decentrali-
seras. Liksom på Curmans tid, höjdes därför vid det tidiga 1970-talet röster mot faran

93. Janson, Kulturvård och samhällsbildning, s. 47.
94. Se departementschefens kommentar om Kulturrådet i prop. 1974:28, s. 343, 377ff.
95. Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 71.
96. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 218ff.
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för centralstyre och byråkratvälde, i kölvattnet av decentraliseringsplanerna.97 Som vi
tidigare sett sökte myndigheterna initialt lösa dillemmat genom att konsekvent
utdela öppna ramanslag och därmed tillämpa den armslängdsprincip som garante-
rade kulturinstansernas fortsatta självständighet och profileringsfrihet.

För den övergripande minnesvården skedde dock den verkliga reformen ett par
år senare, då MUS 65 förslag om kulturminnesvårdsenheter vid länsstyrelserna för-
verkligades. Med ”kulturminnesvårdsreformen” 1976 flyttade alltså den regionala
beslutsfunktionen kring kulturminnesvården från länsmuseerna, till länsstyrelserna

Somliga, exempelvis Per-Uno Ågren i Museiutredningen, har tolkat en konse-
kvens av reformen som att det ”curmanska synsätt som hävdats av författarna till 70-
talets museum” frångicks.98 Slutsatsen är i sak korrekt. Visserligen kan det ifrågasättas
om samordningen mellan statlig kulturminnesvård och regional museiverksamhet
egentligen hade varit Curmans eller den tidiga kulturminnesvårdens ursprungliga
strategi. Denna kontrafaktiska fråga spelar emellertid mindre roll i förhållande till
den konkreta utvecklingen, där förvisso länsmuseerna och landsantikvarierna kom att
tilldelas övergripande regionala ansvar.99 Risken för splittring och otydlig ansvarsför-
delning, som författarna i 70 talets museum befarade, tycks därför i viss mån ha besan-
nats efter länsantikvariereformen. Åtminstone kan man tolka Christian Laines
kommentar från slutet av 80-talet på det viset: ”Gränslinjen mellan den yttre och den
inre kulturminnesvården tenderar snarare att förstärkas än att raderas ut – till och
med i de regionala museernas verksamhet. På samma sätt som MUS 65 hade förut-
satt, gick kulturminnesvården och museiväsendet med framgång åt var sitt håll; kul-
turminnesvården med riksantikvarieämbetet som vägvisare mot en allt starkare
ställning i samhällsplaneringen och museiväsendet med kulturrådet som vägvisare
mot en allt rikare publik verksamhet.”100

Som alltså Laine påpekar har splittringen mellan kulturmiljövården och det
museala även fått verkningar inom själva länsmuseerna – med sina avdelningar för
kulturmiljö-, respektive utställningsverksamhet. Här gäller frågan främst fördel-
ningen i relation till det statliga budgetanslagen. Utställningsavdelningarna, med
kombinerat ansvar för insamling och vård, kan med stöd i den kulturpolitiska situa-
tionen hävda att den yttre kulturmiljövården är ett primärt ansvar för länsstyrelsernas
avdelningar, och att museerna därför inte själva bör bekosta det arbetet. Samtidigt
finns det från statlig sida en tydlig markering att länsmuseernas anslag är och bör vara

97. Se Sven Nilsson, Debatten om den nya kulturpolitiken (Stockholm, 1973), s. 115.
98. Per-Uno Ågren, ”Om museernas samhällsuppdrag”, i Minne och bildning: Museernas 
uppdrag och organisation, Bilagedel, SOU 1994:51, s. 17.
99. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, 218ff.
100. Christian Laine, ”Kulturminnesvården, museerna och levandegörandet”, i Forntid och 
framtid: En vänbok till Roland Pålson (Stockholm, 1987), s. 98. Sakförhållandet bekräftas, 
omedvetet, i exempelvis Kulturutredningens rapport Tjugo års kulturpolitik (SOU 1995:85) där 
man under rubriken ”Kulturmiljövård” påpekar att denna verksamhet har ett nära samband 
med museiområdet och arkivväsendet (s. 339). 
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intimt kopplade till avdelningarnas utförda arbete inom just kulturmiljövården.101

Detta bäddar för en mål- och medelskonflikt. Otydligheten beträffande miljövårdens
ansvarsfördelning kan därmed knappast skyllas på institutionerna, då den snarare är
betingad av oklar målstyrning i den övergripande organisationsstrukturen.

Jag har dock samtidigt svårt att se vare sig MUS 65 eller 1974 års kulturproposi-
tion som singulärt ansvariga för denna utveckling. Uppdelningen mellan yttre sam-
hällsinriktad och inre forskningsanknuten minnesvård har nog troligast en
institutionaliserad koppling till den etablerade myndighetsstrukturen inom Riksan-
tikvarieämbetet. Prioriteringsfrågor med utgång från ämbetsverkets avdelningar för
forn-, respektive byggnadsminnesvård, har under hela 1900-talet varit knutna till
aspekter på betydelsen av utvecklad museiverksamhet eller yttre minnesvård.
Meningsskiljaktigheterna om prioriteringar, och därtill hörande attitydskillnader,
ledde exempelvis till att den officiella minnesvården blev splittrad redan efter det att
Sigurd Curman lämnat sin riksantikvariestol år 1946.102 Den uppdelning av kultur-
minnesvården som inledningsvis var av praktisk natur, hade då fortgått till den punkt
att traditionens makt gjort den ideologisk betingad. Som följd av den senaste utveck-
lingen kring kulturmiljövården har RAÄ, efter omorganisation år 1995, nu fem avdel-
ningar med respektive ansvarsgrupper: Kulturmiljö- och Kunskapsavdelningarna,
Antikvarisk-Tekniska- och Informationsavdelningarna, samt Avdelningen för arkeo-
logiska undersökningar.103 Denna organisatoriska uppdelning av minnesvården är
givetvis främst relaterad till minnesvårdens breddade ansvarsfält och praktik, med
därmed ökade komplexitet. Samtidigt finns det de som anser att den uppdelade
strukturen i sig bidrar till att göra minnesvården partikulär och internt konfliktbenä-
gen. Kanske finns det, ur denna synvinkel, viss fog för Sten Rentzhogs åsikt i vänbo-
ken till Roland Pålsson, att ”kulturminnesvården behöver en ideologi”.104 Fast
samtidigt är det svårt att se hur en sådan ska utformas. Ska det skrivas ett manifest –
vem/vilka skall i så fall åläggas det grannlaga ansvaret? Eller bör man, som Retzhog
antyder i sin text, förlita sig på en ”stark ledare” á la Curman – även den visionen ter
sig i ljuset av senare tids demokratiseringssträvanden som ålderstigen. Snarast är det
väl i dagsläget eftersträvansvärt att etablera en organisation där utsikt till diskussion
och påverkan inom varje enskilt led, inte bara är möjlig, utan även förutsatt.

Diskussioner kring just inflytandefrågor och strategier, i samband med den
övergripande minnesvården, har vidgats och aktualiserats på ett nytt sätt under 1980-
och 90-talen. Den huvudsakliga orsaken härtill är intimt kopplad till den yttre min-
nesvården. Först när kulturminnesvården officiellt började formuleras som kultur-
miljövård och när andra ledet i 1974 års bevarandemål (levandegörandet) kom att

101. Se exempelvis Tjugo års kulturpolitik (SOU 1995:85) där det på sid. 353 framställs att: 
”Ett avgörande motiv för det statliga stödet till länsmuseerna är det ansvar de har inom kultur-
miljövården.” 
102. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 206f.
103. Enligt organisationsmodell från Riksantikvarieämbetets Årsredovisning 2001, s. 8.
104. Sten Rentzhog, ”Den sköra tråden: Om kulturminnesvårdens mål och medel”, i Forntid 
och framtid: En vänbok till Roland Pålson (Stockholm, 1987), s. 138.



Richard Pettersson

50

aktualiseras på annat vis än att motsvara en fras i kulturpolitiska sammanhang, blev
minnesvården i mer reell menig samhällsanknuten. Denna process har, som påtalats,
bäring långt bakåt i minnesvårdens historia. Men i organisatorisk mening startade
den med reformen 1976.

Reform och utvärdering
”Länsantikvariereformen”, eller ”Kulturminnesvårdsreformen”, trädde som sagt i
kraft 1976. Med det blir länsstyrelsernas kulturminnes- eller miljöavdelningar offici-
ella instanser för administration och övervakning av regionens minnesvård. Denna
nya, decentraliserade, organisationsform var tillkommen som en direkt konsekvens
av MUS 65:s utredning, samt den debatt och remissomgång som följde. Huvudlin-
jerna i utvecklingen sammanfattas kärnfullt i Riksrevisionsverkets granskande rap-
port om konsekvenser av reformen (1993), vilken förtjänar att citeras i ett större
stycke:

I den nya organisation av kulturmiljövården som trädde i kraft 1 juli 1976 blev
länsstyrelsen regional myndighet för statlig kulturminnesvård. Den skulle
bevaka kulturminnesvårdens intressen i arbetet med regional planering och
handlägga ärenden enligt dåvarande fornminnes- och byggnadsminneslagarna
samt kyrkogårdsärenden. Det sades också att länsstyrelsen skulle ge råd till
kommunerna i frågor om planering, prioritering samt principer för beva-
rande. Det blev också en länsstyrelseuppgift att tillse att erforderliga vårdarbe-
ten i görligaste mån skulle komma till stånd. Det inrättades en tjänst som
länsantikvarie vid varje länsstyrelse för handläggning av kulturmiljöfrågor.

Länsmuseerna upphörde samtidigt att vara regionala företrädare för RAÄ.
Uppgiften att utreda ärenden rörande kyrkor och statliga byggnadsminnen åt
RAÄ kvarstod dock. Tanken var att länsmuseerna skulle vara en basinstitution
för primär- och landstingskommunal kulturminnesvård och att man skulle ge
råd till kommunerna i samband med inventeringar, restaureringar och vårdar-
beten. Länsmuseerna skulle dessutom biträda länsantikvarien när denne
behövde museets utredningar och bedömningar av frågor som handläggs i
länsstyrelsen. Det talades om ”aktivt samarbete och informationsutbyte med
länsstyrelsen”. 105

Citatets avlutande mening bäddade för revisorernas efterföljande kritik. Det samar-
bete mellan instanser som förutsatts, var ännu vid inledningen till 1990-talet knap-
past tydligt eller formaliserat. Som vi sett finns det flera och mångfasetterade orsaker
till detta. En väsentlig sådan är utformningen av det statliga bidragssystemet till
museerna.

Ett nytt, enhetligt utformat statsstöd, infördes budgetåret 1977/78. Bidraget var
utformat som komplement till länsmuseernas personalkostnader, vilka fortfarande
till större del finansieras av respektive landsting och kommuner – oftast i form av stif-
telser.106 Stödet gav museerna en väsentligt förbättrad ekonomi. I konsekvens därav

105. Decentraliserad kulturmiljövård, Riksrevisionsverket, 1993:18, s. 20.
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började röster höras för omprövning av museernas samhällsroll och kunskapsförmed-
ling. Gunnar Silléns Stiga vi mot ljuset (1977) och Sven Lindqvists bok Gräv där du
står (1978) initierade ett folkligt engagemang för ”historia underifrån” och granskning
av den egna närmiljön, inte sällan utmynnande i släktforskning, eller studiecirklar
kring bygdens arbetshistoria.107 Museimannen Göran Rosander publicerade vid
samma tid den då uppmärksammade debattskriften Samla, vårda, visa eller något
mer? (1978), där han utmanade den förment kravlösa bidragsformen och argumente-
rade för att museerna bättre borde föra ut historiskt vetande och perspektiv till när-
samhället.108

Samtidigt medförde det sena 70-talets lågkonjunktur att de förhållandevis gene-
rösa museibidragen omgående började ifrågasättas. 1980-talet inleddes därför med
utredningar, idékonferenser och debatter om museernas framtid. Statsbidragen visade
sig emellertid bli kvar på samma nivå, och höjdes till och med vid slutet av decenniet
då staten önskade prioritera det regionala kulturlivet, samtidigt som man också beto-
nade en tydligare uppföljning beträffande de minnesvårdande instansernas roll- och
ansvarsfördelning. 1980-talet innebar med andra ord en utveckling mot decentralise-
rad miljövård, med nytolkning av statsbidragens armslängdsprincip.

Kulturrådet inledde denna process 1984 genom att utreda de centrala museernas
uppgifter och ansvar för museiväsendet i landet. Detta utmynnade år 1986 i tre rap-
porter: Museisverige, Museiperspektiv och Museiförslag, där visioner om samhällsrele-
vans, pedagogik och tillgänglighet kom att stötas och blötas. Till den mer fräna
kritiken hörde kulturjournalisten Ingela Linds inlägg i Museiperspektiv, där hon
under rubriken ”Väck museimännen!” debatterade museernas upplevda brist på initi-
ativförmåga. Lind ställde ett par retoriska frågor som bas för kritiken: ”Varför utnytt-
jar inte museerna den frihet de egentligen har? Varför är de inte mer än traditionen
bjuder?” Hennes svar kopplades till museernas tjänstekultur: ”Museimän definierar
sig numera inte i första hand som folkbildare och intellektuella utan som tjänste-
män.”109 Museerna förvaltar därmed huvudsakligen sina skatter och odlar en objekts-
centrerad kunskapspositivism, i stället för att initiera debatt och våga sig på hypoteser
och nytänkande, enligt Lind. Hon önskade museer med mer lust och sinnlighet, och
mindre intellektuell positivism och traditionalism.

Självskrivet möttes argumenten med moteld i debattartiklar – man bör komma
ihåg att den övergripande miljövården vid samma tid var på väg att formaliseras.
Minnesvården låg fortfarande i stöpsleven, och även om Linds artikel stack ut, var
hon ingalunda den enda att önska nyordning på museerna eller i kulturminnesvår-

106. Regionala museer och nationell kulturpolitik, Rapport från Statens kulturråd, 2001:2, s. 26f.
107. ”Grävrörelsens” betydelse har debatterats i olika sammanhang. I Annika Alzéns avhand-
ling Fabriken som kulturarv (1996), framställs den som en folkrörelse. Detta har kritiserats av 
Maths Isacson, som med artikeln ”Ett nytt forskningsåmråde”, Nordisk Museologi 1997:1, ifrå-
gasätter grävrörelsens reella betydelse för minnesvården.
108. Göran Rosander, Samla, vårda, visa eller något mer?: Om museernas kulturpolitiska roll 
(Stockholm, 1978), s. 6.
109. Ingela Lind, ”Väck Museimännen!”, i Museiperspektiv, Rapport från Statens kulturråd 
1986:2, s. 128.
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den. I rapporten Museiförslag hade Kulturrådet självt tydligt markerat att museerna
verkligen var i behov av en större beredskap inför ”ökade krav på service, tillgänglig-
het och samhällsengagemang”.110 Kulturrådet inbjöd därför till regionala konferenser
om museipolitik och praktik, med utgångspunkt från temana: ”Nya perspektiv på
den svenska historien; Ekologisk kunskapsspridning; Sverige och tredje världen och
Invandrarnas kulturer.”111

Länsmuseernas representanter reagerade i detta läge med viss tvekan inför upp-
gifter man upplevde sig bli pålagda av staten. Sten Rentzhog har kommenterat
denna, regelbundet återkommande, reaktion: ”För det mesta är det alldeles tyst om
museerna. Men när museerna någon gång diskuteras, upplevs synpunkter och förslag
om vår verksamhet nästan alltid som hot. Och de välmenta förslagsställarna själva
bidrar alltför ofta till att diskussionen snedtänder genom att inte sätta sig in i varför
saker är som de är, innan man talar om vad som är fel.”112 Rentzhogs avslutning har
säkert fog för sig. Trots statsanslag har de flesta museer knappast överskott i budge-
ten, vilket givetvis bidrar till skepsis mot nya uppgifter och åtaganden. Utökad sam-
hällsservice kostar pengar – vilket lika gärna som konservatism och trångsynthet, kan
vara den primära orsaken bakom museernas misstro mot förändringsålägganden.

Den pekuniära aspekten uppfattades också från statligt håll, och efter att kon-
kreta förslag från Gunnar Svenssons utredning Kultur i hela landet (1989) hade beak-
tats i budgetpropositionen 1990/91, ökade statens stöd till regionernas museer
gradvis.

Som påtalats var detta resultatet av en statlig satsning på regionalt kulturliv och
bestämmanderätt. Ambitionerna gick i linje med 1974 års kulturpolitiska mål, med
skillnaden att statsbidragen nu var vilkorsbelagda. Vissa kunskapsområden, som eko-
logi och kulturmiljö, konst, samt barn- och ungdomspedagogik, förordades stär-
kas.113

Som synes finns här en tydlig tendens från statligt håll mot ökad målstyrning
och tydligare roll- och ansvarsfördelning inom kulturmiljösektorn. Statens gran-
skande blick riktades härmed inte enbart mot museerna, utan avsåg generellt det
övergripande ansvaret hos samtliga instanser. I budgetpropositionen 1993 (prop.
1992/93:100) angav regeringen att riktlinjer för roll- och ansvarsfördelningen inom
den samlade kulturmiljövården borde tydliggöras.114 Riksantikvarieämbetet ålades att
stärka sin roll som ansvarig myndighet för den nationella kulturmiljövården och även
utveckla uppdraget att leda arbetet med den övergripande kunskapsuppbyggnaden.
Som konsekvens förordades tydligare riktlinjer för förhållandet mellan ämbetsverk
och länsstyrelser, samt länsmuseer och regionala stiftelser. Riktlinjer för detta avsågs
klargöras i den museiutredning som man samtidigt tillsatte.

110. Museiförslag, Rapport från Statens kulturråd 1986:3, s. 127.
111. Regionala museer och nationell kulturpolitik, Rapport från Statens kulturråd, 2001:2, s. 31.
112. Sten Rentzhog, ”70-talets museum – 25 år senare”, s. 26.
113. Regionala museer och nationell kulturpolitik, s. 33f, 37.
114. Budgetproposition 1992/93:100, bil. 12, s. 124ff.
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I juni 1993 avlämnade dessutom Riksrevisionsverket den rapport jag citerat tidi-
gare. Granskningen avsåg resultaten av statens ökade satsning på regional och decen-
traliserad kulturmiljövård. Slutsatserna var bitvis hårda. Skarp kritik riktades mot
samtliga instanser i kulturmiljösektorn. Dels påpekades oklarheten mellan den över-
gripande roll- och ansvarfördelningen, dels konstaterade man att länsmuseerna
ibland intäktsfinansierade sin verksamhet genom att kräva ersättning för att utföra
uppdrag från länsstyrelserna (vilket resulterade i att staten därmed betalar dubbelt för
museets arbete). Dessutom menade man att vård och tillsyn av kulturmiljön hade låg
generell prioritet på länsstyrelsernas kulturmiljöavdelningarna runt landet. Till detta
konstaterades också att uppföljnings- och utvärderigsfrågor inte hade fått några cen-
trala roller på vare sig länsstyrelserna eller Riksantikvarieämbetet.115 Och avslutnings-
vis menade revisorerna, i linje med den nya statliga hållningen, att museernas bidrag
borde styras upp med skärpta villkor.

Revisorernas utredning överlämnades som underlag för Museiutredningen, vil-
ken alltså startade vid den tidpunkten.

Då Museiutredningen året därpå lämnade sitt betänkande, Minne och bildning
(SOU 1994:51), hade man utfört en rekordsnabb utredning kring de frågor som 80-
talets debatt rest. Att resultatet därför varken berörde kulturmiljövårdens övergri-
pande ansvarsfrågor, eller de medborgerliga inflytandeaspekter som nylanseringen av
begreppet kulturarv pekade mot, är med hänsyn till tidsaspekten delvis förklarigt.
Men samtidigt avslöjar hastigt genomförda utredningar de värderingar och priorite-
ringar som verkligen råder i fältet. Tidsbristen förhindrar helt enkelt en ideologisk
och verbal taktik för att tillfredställa alla kulturpolitiska mål. Att utredandet av
instansernas roll- och ansvarsfördelning inte fullföljdes hade även sin grund i att såväl
det statliga Kulturrådet som museipersonal runt landet hade reagerat starkt kritiskt
mot riksrevisorernas rapport.116 Skillnaden i attityd mellan revisorernas slutsatser och
Museiutredningen, framgick tydligt i följande kommentar: ”Det är inte på något sätt
givet att resultaten blir sämre av otydlig arbetsfördelning. Det finns organisatoriska
system som fungerar bättre med ett visst mått av otydlighet och vaghet i strukturen.
Det kan underlätta anpassning och flexibilitet, och det kan göra det lättare att han-
tera målkonflikter.”117

Det traditionella praxisförfarandet bejakades alltså av utredningen som (poten-
tiellt) positivt för verksamheten. Syftningen anspelade dock huvudsakligen på det
internt museala arbetet, som tydligt ansågs ha företräde framför de miljörelaterade
åtagandena. Samtidigt visade Museiutredningens egen enkätförfrågning att musei-
personalens attityder inte givet korresponderade med visionen om den självregle-
rande organisationsformen. Här hade 78% (av totalt 404 svar) instämt med det
färdigtryckta påståendet att en ”organisation som är svåröverskådlig leder till anarki
och kaos”. Likaså svarade hela 96% att ”klara och tydliga mål” var en förutsättning
för effektivt arbete.118 En källa till målkonflikt torde ha varit den nämnda priorite-

115. Decentraliserad kulturmiljövård, RRV Rapport 1993:18, s. 59f.
116. Regionala museer och nationell kulturpolitik, s. 39.
117. Minne och bildning, SOU 1994:51, s. 48.
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ringsordningen mellan inre och yttre minnesvård. På annat ställe underströks det
nämligen att museernas primära uppgift var kunskapsuppbyggnad och kunskapsför-
medling, och inte att utföra de statliga myndighetsuppgifter (yttre minnesvård) man
ansåg att länsstyrelserna borde svara för.119

Som konsekvens av remissomgången och enkätsvaren enades Museiutredningen
om att statsbidragen visserligen borde behäftas med långsiktiga villkor, men att dessa
villkor skulle vara allmänt hållna. Till det önskade man dock att Statens kulturråd –
och alltså inte Riksantikvarieämbetet – kontinuerligt skulle utvärdera statsstödet.120

Med detta lämnar vi Museiutredningen. Trots att en mängd problemområden
analyserades och planerades, resulterade utredningens betänkande inte i mer än att
drygt 200 miljoner kronor satsades på en räddningsaktion för föremålssamlingar,
medelst registrering, dokumentation, vård, konservering och magasinering. Anslags-
mässigt var detta förvisso en stor aktion, men det berörde ingalunda den övergri-
pande frågan om museernas samhällsroll. Detta så kallade SESAM-projekt avslutades
år 1998.121

Frågan om en tydligare roll- och ansvarsfördelning i minnesvården var alltså
fortfarande olöst. Regeringen delegerade därför i november 1994 bollen vidare till
Riksantikvarieämbetet. Uppdraget genomfördes i samarbete med länsstyrelserna och
länsmuseerna. Den färdiga rapporten, Riktlinjer för ansvarsfördelningen inom kultur-
miljövården, överlämnades till regeringen i april 1995. Här finns inte utrymme att
utförligt redogöra för dess innehåll, men det är värt notera att RAÄ tolkade den gäl-
lande statsbidragsförordningen som splittrande för länsmuseernas verksamhet. Man
ville tillämpa ett helhetsperspektiv på museernas verksamhet, och därmed komma
från den separering mellan statliga myndighetsuppgifter och museal kunskapsupp-
byggnad som Museiutredningen på sitt håll samtidigt förordade. Dessutom inskärp-
tes behovet av tydligare villkor för bidragen. RAÄ ansåg att man borde ”ha
bemyndigande att, inom ramen för de kulturpolitiska riktlinjer som bestäms av
regering och riksdag, föreskriva villkor för statbidrag till de regionala museerna”.122

Länsmuseernas samarbetsråd invände kraftigt mot utsikten att få sin verksamhet
detaljgranskad och reglerad av statlig myndighet. Det räckte med de allmänna rikt-
linjer som förordningarna redan gav.123 Statens Kulturråd instämde och invände att
RAÄ inte tillräckligt hade förstått museernas allmänkulturella roll i regionerna, där
deras roll är ”att jämföra med andra länsinstitutioners på kulturens område (regionala

118. Ibid., s. 49.
119. Ibid., s. 208.
120. Ibid., s. 162ff.
121. Uppgifter från Kulturutskottets betänkande 1999/2000:KrU14.
122. Se Riktlinjer för ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården, Rapport från RAÄ, 1995, s. 
35f. Citatet från s. 36.
123. Regionala museer och nationell kulturpolitik, Rapport från Statens kulturråd, 2001:2, s. 42.
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teatrar, länsmusik och länsbibliotek)”.124 Det föreligger med andra ord ett dubbelt
motiv för statens bidrag till museerna – ett lokalt eller regionalt identitetsbaserat,
samt ett statligt planmässigt kulturmiljövårdande. Kritiken mot RAÄ gick ut på att
myndigheten inte tillräckligt hade beaktat motivets första led.

Rapporten ledde inte till några omedelbara beslut, utan överlämnades som
underlag till den då nystartade Kulturutredningen. Då jag avser att kommentera
utvecklingen i den senaste minnesvården i nästföljande kapitel, vill jag här endast
kort avrunda den aktuella tematiken.

Den övergripande Kulturutredningen motsvarade, kan man säga, den andra
fasen i en reform som startade med utredandet av statlig kulturpolitik under 1960-
talet. Den resulterade i dels rapporten Tjugo års kulturpolitik (SOU 1995:85) och dels
slutbetänkandet Kulturpolitikens inriktning (SOU 1995:84) – vardera omfattande 700
till 800 sidor text. Ansatsen präglades av utvärdering. Det var nu dags att göra bok-
slut över tjugo års verksamhet, från det att den första kulturpropositionen hade lagts
1974. Slutsatserna kännetecknades av försiktig reform, före hastig organisationsför-
ändring. Men tydligt var att man önskade att kraftigt förenkla det statliga bidragssys-
temet och exempelvis införa schablonbidrag för alla former av regionala och lokala
kulturinstitutioner. Vidare talades nu om mål och resultatstyrning, vikten av uppfölj-
ning och utvärdering, samt tydligare sektorsansvar.125

I fråga om den otydliga ansvarsordningen mellan museerna och statens instan-
ser för kulturmiljövård, avsåg utredningen skapa ett särskilt museiråd inom Statens
Kulturråd. Idén om ett fristående museiorgan, vid sidan av de övriga myndigheterna
i minnesvården, var som påtalats sekelgammal, och hade för övrigt återkommit i
MUS 65 betänkande Museerna.126 Skillnaden var nu att man föreslog en integrerad
organisation med Kulturrådet, där visserligen representanter från Riksantikvarieäm-
betet förordades ingå, men hållningen ändå klart stöttade tidigare remissyttranden
från länsantikvarierna beträffande deras skepsis mot att tillskriva RAÄ ett musealt
sektorsansvar. Instansernas ansvarsfördelning ville man dock inte ge sig in på att kon-
kretisera. Resultatet blev att det tänkta museirådets legitimitet i förhållande till min-
nesvårdens myndighetsstruktur, framstod som oklar.

I regeringens proposition om kulturpolitik (Prop. 1996/97:3) angavs visserligen
som övergripande bedömning att: ”Strukturen på museiområdet bör utvecklas så att
regeringen får bättre underlag för överblick och styrning.”127 Men Kulturutredning-
ens förslag på resultatorienterade sektorsmål, liksom nytt museiråd, ogillades till for-
men. Någon ny myndighetsstruktur för minnesvården, fann regeringen inte skäl att
godkänna.128 Regeringen godtog visserligen den aktuella ansvarsproblematiken, men
som bidragande till detta organisatoriska dillemma räknades även Kulturrådet:

124. Riktlinjer för ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården, Rapport från RAÄ, 1995, 
bilaga 4, s. 2.
125. Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84, s. 544ff.
126. Se Museerna, SOU 1973:5, s. 23f.
127. Kulturpolitik, Regeringens proposition 1996/97:3, s. 136.
128. Ibid., s. 200f.
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På musei- och utställningsområdet är Kulturrådets roll i förhållande till andra
statliga organ mer komplicerad. När det gäller uppföljnings- och utvärde-
ringsansvaret gentemot den regionala nivån, främst länsmuseerna, finns
inbyggda kompetens- och målkonflikter mellan å ena sidan Kulturrådet å och
andra sidan Riksantikvarieämbetet och ansvarsmuseerna. Även i förhållande
till övriga centrala museer och Riksutställningar är Kulturrådets ställning
oklar.129

Riktlinjerna utmynnade därför i direktiv för Kulturrådet att bättre utveckla ”mått
och indikatorer för mål- och resultatstyrning inom kulturområdet”.130 Regeringens
nya proposition om Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (Prop. 1998/99:1149)
berör över huvud taget inte minnesvårdens interna ansvarsproblem; i stället betonas
desto starkare vikten av att utveckla och förverkliga det tvärsektoriella ansvaret för
den samlade kulturmiljön. Nyckelordet från denna senaste proposition är samarbete –
såväl beträffande samordning i natur och kultursektorn, som den nationella och
internationella miljövården i stort. Till detta ska vi återkomma i denna boks andra
del. 

Hittills har jag berättat om utveckling och motsättningar inom minnesvårdens
institutioner och myndigheter; som avrundning för min historik vill jag återknyta till
samhällsutvecklingens betydelse för kulturmiljövårdens framväxt och profilering.

Kulturmiljövård blir officiell praktik
och samhällelig angelägenhet

Ett av de centrala målen med 1970-talets kulturpolitik var som bekant demokrati-
och jämlikhetsmålet. Som departementschefen uttryckte det i 1974 års proposition:
”Kulturell jämlikhet är lika angelägen som ekonomisk och social jämlikhet.”131 Syftet
var att riva de sociala skrankor som förhindrade stora samhällsgrupper att ta del av
det offentliga kulturutbudet, samt att främja dessas möjlighet att utveckla egen ska-
pande aktivitet. Det framhölls samtidigt att satsningar på kulturell aktivitet kunde
bidra till förståelse och tolerans för eftersatta samhällsgruppers livsvillkor.

Man kan tveklöst påstå att argument för kulturell jämlikhet med automatik gra-
viterar mot temat kulturell identitet och frågan hur kontraster mellan sociala och
kulturella grupper bör skildras. I själva verket är just identitet det bärande temat för
all minnesvård som inte direkt anspelar på vetenskaplig forskning. Men identitet kan
syfta till olika sociala arenor och sammanhang. Att termen ”kulturarv” lanserades
som operativt begrepp i propositionen om kulturmiljövård och ny lag om kulturmin-
nen 1988 är ingen slump med tanke på den internationella kontexten, där bland

129. Ibid., s. 204.
130. Ibid., s. 206.
131. Prop. 1974:28, s. 294.



Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder

57

annat EU stod för dörren och invandringen stadigt ökade. Tidigare hade den för-
menta skillnaden mellan inhemskt och utländskt knappast betraktats som något i sig
problematiskt. Med kulturarvstemat lyftes dock identiteten fram på nytt sätt i det
offentliga samtalet.

”Kulturarv” och ”identitet” går begreppsligt hand i hand och kan i många fall
användas som synonymer. Riksantikvarieämbetet angav i sin rapport från 1995 föl-
jande om målet med satsningen på kulturarv och miljövärn:

Kulturarvet med alla dess materiella och andliga uttryck innefattar landets his-
toria av arbete och liv, tro och vetande. Det utgör en grund för skapande. Kul-
turell identitet kan formas när människor är medvetna om vilken historia de
har gemensamt. Kulturarvet och den kulturella identiteten är viktiga för män-
niskan. Enligt vår bedömning är det fråga om begrepp som representerar
starka strömningar i vår tid. Därför måste kulturarvet kunna användas som en
positiv kraft i samhällsbyggandet och för utvecklingen av regioner, bygder och
samhällen.132

Att den ansvariga myndigheten för landets kulturmiljövård här anspelar på samhäl-
lets behov av historisk kunskap, är föga överraskande. Mer förvånande är dock den
förbehållslösa kopplingen mellan kulturell identitet och gruppers (”människors”)
gemensamma historia. Tankefiguren om det enhetliga svenska kulturarvet – konsti-
tuerat genom landskapens regionala varianter, och med rötter bakåt i forntiden –
tycks fortfarande verksam.133 Som man uttrycker i citatet har grundvalarna för den
kulturella identiteten dock aktualiserats ”i vår tid”, vilket motiverar oss att jämföra
med departementschefens utsagor i 1974 års proposition. Under dess rubrik ”Interna-
tionella kontakter” var här den nämnda tankefiguren tydligt aktiverad i syftningarna.
Visserligen, påpekas det, rymmer det vi betraktar som vårt nationella kulturarv ”i sig
århundradens impulser utifrån”. Detta förhållande har för övrigt aldrig förnekats i
svensk nationell retorik, inte ens under nationalromantikens glansdagar vid sekelskif-
tet 1900. Samtidigt råder ingen tvekan om att ett ”utifrån” och ”inifrån” perspektiv
på Sveriges kulturella status vid mitten av 1970-talet fortfarande motsvarade en nor-
maliserad tankestil:

Numera har vårt lands befolkning ett betydande inslag av invandrare. Samhäl-
let måste aktivt stödja dem i deras arbete för att upprätthålla och utveckla den
kultur de fört med sig hit. Dessa kulturmönster utgör också ett värdefullt
inslag i det svenska samhället, som berikar och inspirerar vår egen kulturella
utveckling.134

132. Riktlinjer för ansvarsfördelningen inom kulturmiljövården, Rapport från RAÄ, 1995, s. 5.
133. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 243ff.
134. Prop. 1974:28, s. 302.
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”Vår egen kulturella utveckling” anspelar direkt på den ovan påtalade tankefiguren,
och denna uppfattades tvivelsutan utmanad ett par decennier senare. Den omedvetna
etnocentrism som 1974 tydligt skilde invandrare från svenskar, började då allmänt
uppfattas som obekväm. Fortfarande beskrivs förvisso invandrares kultur kvalitativt,
och oproblematiskt, skild från motsvarande svensk – men hävdandet av det ”egna”
nationella sammanhanget kan numer inte lika bekymmerslöst yttras i officiell kultur-
politik. Detta utmanar minnesvårdens sekelgamla samhällsrelevans.135 Om inte
svenskt kulturarv längre kan tolkas och beskrivas som en kulturell och social front
mot omvärlden (vilken konstituerats av det kulturhistoriska sammanhanget i kombi-
nation med miljö och klimat), hur ska identiteten då artikuleras?136 En lösning på
detta är att starkare återknyta till den regionala kulturtolkningen.137 I samband med
kulturmiljövårdspropositionens (prop. 1987/88:104) nylansering av ”kulturarv” åter-
kom tidig etnologisk kulturanalys – baserad på kartläggning och värn av lokala och
regionala kulturvarianter – som ett nyskapande moment för minnesvården.138 Under
rubriken för kulturmiljövårdens fem övergripande mål presenterades det fjärde:

-Kulturmiljövården skall främja den lokala kulturella identiteten.
Den yttre kulturmiljön är viktig för den kulturella identiteten i en bygd eller
ett samhälle. Ett mål för kulturmiljövården bör vara att stärka den lokala kul-
turella identiteten. Det gäller att bevara särpräglade traditioner i byggandet
och synliga påminnelser om ortens historia, dess näringar och kulturella arv.139

Lokal identitet framställdes alltså som direkt betingad av den fysiska kulturmiljön.
Budskapet var tydligt: om minnesvården ges förtroendet att bevara en orts fysiska
kulturmiljö, kommer dess identitet att stärkas. Liknande argument antyddes också i
departementschefens resonemang för behovet av ett vårdat och bevarat ”odlingsland-
skap”, men här drog sammanhanget samtidigt åt det mer diffust nationella:

135. Exempel här är resonemanget i RAÄ:s senaste omvärldsanalys, där det tydligt framgår 
att sektorn har svårt att förhålla sig till dagens multikulturella samhälle. Behov av att utveckla 
”gränsöverskridande perspektiv” framhålls, samtidigt som svenskt kulturarv artikuleras som en 
gripbar enhet som oproblematiskt kan kontrasteras mot behovet att lyfta fram ”de andra” sam-
hällsgruppernas motsvarande arv. Begreppet ”tolerans” lyfts även fram som förment använd-
bart för integrationsprocessen – vilket, enligt min mening, utöver den goda avsikten 
omedvetet signalerar att multikulturalismen ska uppfattas som en utmaning mot ”det egna”. 
Se Det dynamiska kulturarvet: Omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002, RAÄ 2002, s. 10f.
136. För det traditionella sammanhanget kring minnesvårdens hållning till nationell identi-
tet, kulturarv, och regionalism, se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 241ff.
137. Om det tidiga 1900-talets regionalism, se Bosse Sundin, ”upptäckten av hembygden: 
Om konstruktionen av regional identitet”, i Den regionala särarten, red. Barbro Blomberg & 
Sven-Olof Lindquist (Lund, 1994).
138. Den kartografiska etnologins huvudfigur, Sigurd Erixon, har skildrats i flera samman-
hang. Jag rekommenderar Karl-Olov Arnstberg, Utforskaren: Studier i Sigurd Erixons etnologi 
(Stockholm, 1989).
139. Kulturmiljövård, Regeringens proposition 1987/88:104, s. 29.
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Kulturlandskapet är därmed en viktig del av det levande svenska kulturarvet.
Kulturlandskapet, med dess mångfasetterade innehåll från många skeden, ger
oss möjlighet att förstå och uppfatta landskapets historiska utveckling. Där-
med förmedlar det också insikter om hela vårt kulturella arv och om tidigare
generationers villkor för liv och arbete. Det innefattar de kulturbetingade bio-
toper för växt- och djurliv, som vi numera uppfattar som väsentliga och ofta
specifikt svenska värden i landskapsbilden.140

Motivet för bevarande anspelade som synes på en mer traditionellt riktad identitets-
bas, men samtidigt var själva bevarandeobjekten nya. Värnet av kulturlandskapet –
tillsammans med hänvisningar till byggnadskultur, näringar, och allmän kulturhisto-
ria – representerade faktiskt nyskapande, eller vidgade, objekt för minnesvård.

Som tidigare påpekats skrevs fem bevarandemål in i kulturmiljöpropositionen
1987/88:104. Kulturmiljövården skulle:

• bevara och levandegöra kulturarvet
• syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
• främja den lokala kulturella identiteten
• möta hotet mot kulturmiljön
• bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska samman-

hang

Vidare angav departementschefen fyra prioriteringsområden, vilket tydliggjorde
målens syftning att leda till praktiskt agerande:

• luftföroreningar och försurningsproblem måste lindras eller helt stoppas
• kulturlandskapet med dess fornlämningar ska få ökat skydd (jordbruksstödet)
• mer satsningar på industriminnen samt tätortsmiljöer inom byggnadsvården
• bättre information till allmänheten (i samband med lanseringen av kulturarv

som en nationell och allmän angelägenhet)141

Problemområden som luftförorening och försurning, eller igenväxande jordbruks-
landskap, var mer eller mindre obearbetade inom fältet. De hade uppmärksammats
genom, exempelvis, krisrapporter om svavelangrepp och därpå följande antikvariska
brandkårsutryckningar till söndervittrande husfasader och statyer. Men också för oss
numer självskrivna bevarandeobjekt, som industriminnen och tätortsmiljöer, repre-
senterade då förhållandevis unga praktiker. I själva verket var dessa sprungna ur 1960-
och 70-talens omprövning av minnesvården. Vissa moment i detta kunde till och
med upplevas som än färskare.

140. Ibid., s. 128.
141. Av mig lätt redigerade målsättningar från Prop. 1987/88:104, s. 28-31.
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År 1980 reflekterade den blivande professorn i industriminnesforskning vid
KTH, Marie Nisser, om sitt ämnesområdes nyskapande karaktär: ”Ännu i början av
1970-talet ingick knappast industrin och dess anläggningar i det intresseområde den
intensiva bevarandedebatten ägnade sig åt. Det var till och med så, att många kände
sig främmande inför tanken att industrier och arbetsplatser kunde ha något historiskt
eller miljömässigt värde.”142 Sven Lindqvists och Gunnar Silléns banbrytande böcker
vid slutet av 1970-talet har redan nämnts som upprop mot denna skepsis. Minnesvår-
dens framtida riktlinje blev helt enkelt att försöka täcka och illustrera hela det kultur-
historiska skedet, fram till nutiden. Som Sverker Janson hade avsett, skulle
antikvarien inte längre göra halt vid det moderna. Samtidskopplingen, i kombination
med strävandet att organisera minnesvården som medagerande i samhällsplane-
ringen, blev viktiga utgångspunkter för miljövården.

Under 1980-talet lades ytterliga två aspekter till denna nyriktade minnesvård:
resursperspektivet, samt kopplingen mellan miljöhot och fysisk kulturvård. Marga-
reta Biörnstad analyserade tidigt trendens riktning:

Från ett kulturpolitiskt ställningstagande till kulturmiljön som en viktig kul-
turell och social resurs har vi nu inför 80-talet nått fram till en diskussion om
den befintliga bebyggelsemiljön som en ekonomisk resurs som vi måste ta till
vara och utveckla. Önskemålet att spara den goda åkerjorden och behovet att
hushålla med energi och till fullo utnyttja redan gjorda samhällsinvesteringar
sätter gränser för en fortsatt expansion. Detta leder i sin tur till ett ökat
intresse för förbättring och komplettering av de nuvarande bebyggelseområ-
dena.143

Precis som att kulturminnesvården vid det tidiga 1900-talet hade etablerats genom
debatten om restaureringarna, kom nu även kulturmiljövården att etableras i sam-
band med att den expanderande byggnadsvården reste nya bevarandefrågor.144 I kon-
trast mot kulturminnesvårdens fixering vid objekt och avgränsade miljöer, gick man
nu steget längre mot socialhistorisk minnesvård. Biörnstad åter: ”Om man ser bebyg-
gelsen uteslutande som byggnadsverk kan bilden vi vill ge för framtiden bli skev, ja
den kan upplevas som en förfalskning. Arbetsprocessen som har präglat anläggning-
arna och livet som har givit industrimiljön dess innehåll och symbolvärde på gott och
ont måste också fångas in.”145

142. Marie Nisser, ”Vid skiljovägen: Industriminnesvården inför 1980-talet”, Daedalus 1980, s. 31. 
143. Margareta Biörnstad, ”Industriminnesvård – en viktig del av kulturminnesvården och 
kulturpolitiken”, Daedalus 1980, s. 18. 
144. Om den restaureringsstrid som ledde fram till kulturminnesvårdens etablering, se Pet-
tersson, Fädernelsand och framtidsland, s. 64-88; Viktor Edman, En svensk restaureringstradition: 
Tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn (Stockholm, 1999), s. 19-28.
145. Margareta Biörnstad, ”Industriminnesvård – en viktig del av kulturminnesvården och 
kulturpolitiken”, s. 26
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I rättvisans namn hade tanken på socialhistorisk minnesvård varit för handen
redan under Sigurd Curmans verksamhetsperiod. Men som jag tidigare har argumen-
terat för räckte ekonomi och personal då endast till den fysiska objektsvården – och
den lika ärliga frågan är väl om 1980-talets minnesvård egentligen i sin tur kom så
mycket längre? Trots att jag lämnar den frågan öppen, vill jag ändå mena att minnes-
vårdens officiella ideologi under loppet av 1980- och 90-talen sakta förändrades. Från
att ha funnits som en ambitionsnivå hos några nyckelfigurer i fältet, är den socialhis-
toriska dimensionen numera normerande för vårdideologin. Som Kulturutredningen
senare konstaterade: ”Vi har […] pekat på att kulturmiljövården i växande grad har
kommit att omfatta ett etnologiskt perspektiv att ’se människan mellan husen’.”146

Värn av miljöer och profana byggnader
frammanar ny praktik och lagstiftning
Att hus nämns i ovanstående citat från Kulturutredningen, som karakteristika för all-
män kulturmiljövård, är inte förvånande. Vi har generellt behov av att känna igen oss
i vår närmiljö; att känna sig hemma kräver en viss kontinuitet. Behovet uppfattar jag
som allmänmänskligt, och igenkännandet tror jag till stor del konstitueras av just
byggnader. Att debatten om framtidens restaureringsprinciper vid sekelskiftet 1900
initierade kulturminnesvården, är därför knappast mer förvånande än att byggnads-
vårdens expansion från 1970-talet kom att frammana avgörande delar i 1980-talets
nya lagstiftning och betoning på miljötänkande, samt kulturarv – eller socialhistoria.

Det har här tidigare antytts att ”saneringarna” av stadskärnorna under 1960-
och 70-talen, i exempelvis Örebro, Karlstad, Västerås och Norrköping, parallellt med
den stegrade medvetenheten om allmänna miljöproblem, skapade debatt och bredare
medvetenhet om bevarandefrågor. Som länsantikvarien i Östergötlands län, Sven E.
Noreen, skrev: ”Vi vet nu att 60-talets politiker och stadsplanerare hade en aningslös
utvecklingsoptimism, men då var det svårt att argumentera mot den utan att framstå
som bakåtsträvare.”147 Ur skepsis och undertryckt kritik började dock en ny insikt att
etableras; en insikt om att inte bara det exceptionella, högkvalitativa och professio-
nellt intressanta, var bevarandevärt, utan även det generella och hemvanda.

Under första halvan av 1900-talet hade en slags omständighetens diktatur föran-
lett monumentvård, och då särskilt riktat mot det exklusiva – praktbyggnader och
exceptionella fornlämningsmiljöer. Det finns en praktisk orsak bakom detta, som
förvisso understöddes av det ideologiska. När nu den antikvariska arenan var Sverige
med dess kulturminnen, faller det sig naturligt att först bemöda sig bevara en Varn-
hems klosteranläggning, innan man låter det antikvariska sökljuset vandra vidare mot
exempelvis en anrik smedja som trakten eventuellt huserar. Följden blev en visualise-
ring och representering av forntiden, som intill nutid blivit så normaliserad att de
professionella i fältet först under senare decennier börjat reflektera över den. Jag
anspelar här på tendensen att exempelvis skildra medeltiden som huvudsakligen kän-

146. SOU 1995:84, s. 504.
147. Sven E Noreen, “Från monument till miljö: Kulturminnesvård under 30 år”, Kulturmin-
nesvård 1987:4, s. 14.
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netecknad av klerikal kultur, och riddarskrå. Praktexemplaren, det enastående, lyfts
fram som förment karakteristiskt; vilket självskrivet ger en tendensiöst förvriden bild
av den avsedda tidsperioden. Givet min tidigare hänvisning till pionjärsituationen
och det ekonomiska läget under den ”curmanska epoken”, har detta alltså dels sin
praktiska förklaring. Men uppenbart är samtidigt att fokuseringen på kungar och
krig, eller kyrkor och praktföremål, passade som hand i handske med den kulturna-
tionella uppfattning samtidens ledande antikvarier då tämligen samstämmigt delade.
Det praktiskt härledda bevarandet blev därigenom även ideologiskt betingat.148

Utvecklingen från 1960-talet och framåt menar jag därför, återigen, reflektera en
ny social medvetenhet och demokratiseringsanda, som gav direkt återverkning på
minnesvårdens sätt att tolka det förflutna. Bevarandeaspekten breddades från snäva
professionellt antikvariska kriterier, till aspekter på allmänna livsmiljöer och humani-
tärt välbefinnande. Denna hållning tog sig även uttryck i själva kulturbegreppets
betydelseförskjutning från att anspela på det ”finkulturella”, till det mer folkligt soci-
ala. Men detta innebär samtidigt – som jag också fortsättningsvis kommer att argu-
mentera för – inte självklart att minnesvårdens praktik eller blick för bevarandevärde
förändras på ett djupare plan.

Som tidigare påpekats blev den decentraliserade kulturminnesvården från 1976
och framåt inledningsvis trevande, med relativt små resurser vid länsstyrelserna och
därtill oklar arbetsordning mellan de minnesvårdande instanserna. Vid 1980-talets
ingång befann sig samhällets ekonomi i en allmän lågkonjunktur, vilket dock efter
hand kom att vända till ”det glada 80-talet”, med börsspekulationer och ekonomiska
hausse. Byggmarknaden hade stagnerat efter att miljonprogrammet var slutfört vid
mitten av 70-talet och fortsatt nyproduktion således inte längre var aktuellt. Socialde-
mokraterna gick i det läget till val mot den borgerliga regeringen 1982 med maningen
att ”få fart på Sverige”. Efter valsegern beslutade de att särskilt stimulera byggbran-
schen, genom att upprätta ett program för underhåll, reparationer och ombyggnader
av äldre bostäder; benämnt ROT-programmet. Byggandet skulle således sporras och
förnyas med så kallad saneringsverksamhet av äldre bostäder. Alltför generösa bidrag
och låneregler kom dock att missgynna de antikvariska intressena: det blev oftast mer
lönsamt att byta ut befintliga inredningar, än att söka renovera dem. Därför har byg-
gandet och samhällsplaneringen under 80-talet i efterhand kritiserats som kortsiktig
och principlös ur såväl social som antikvarisk miljöhänsyn.149 För kulturminnesvår-
dens del var det uppenbart att man i många fall hade svårt att uppfylla idealet att
föregripa exploateringar med vårdande argument, redan på planeringsstadiet. Kom-
munal planering skedde oftast i intimt samröre med byggföretagen, vilket försvårade
insynen och möjligheten att påverka. Lagstiftningen var därtill i många stycken, fort-

148. Om denna historieideologi, se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 241-269.
149. Se Lennart Tonell, ”1980-talet – förhandlingsplaneringens och de stora projektens 
decennium”, i Perspektiv på planering: Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk 
forskning, red. Thomas Hall (Uppsala, 1991), s. 196ff.
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farande, otydlig och öppen för tolkning. Situationen manade på en uppdatering av
myndighetsansvar och regler, i syfte att kodifiera kraven på ett holistisk miljötän-
kande inom alla samhällssektorer och ansvariga instanser, inför målet att värna objekt
och miljöer.

Så skedde med den de nya ramlagarna Naturresurslagen (SFS 1987:12) samt
Plan- och bygglagen (SFS 1987:10), följt året därpå med den nya Kulturminneslagen
(SFS 1988:950). Att följa utredningarna och beslutsgången inför dessa lagar skulle
kräva en särskild forskningsinsats. Det kan dock konstateras att det nu knappast före-
kom någon samhällsdebatt, liknande den vid inledningen till 1970-talet. Generellt
har detta sin förklaring i att den förnyade lagstiftningen var efterlängtad sedan länge,
och att minnesvårdens organisation inte reorganiserades, utan snarast stärktes av
reformen.

”Kulturmiljövård” blev nu inte bara beteckningen för vården av den mänskligt
skapade fysiska miljön, utan kom även att innefatta det som fördes under beteck-
ningen ”immateriellt kulturarv”, samt vissa aspekter i naturvården. Tanken var att
förena olika samhällssektorer kring ett samlat grepp om planering och vård av mil-
jöer. Ambitionen uttrycktes genom kulturminneslagens så kallade portalparagraf:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hän-
syn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete
skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.150

Paragrafen vädjade till en allmän miljöhänsyn, som gick utöver det traditionella
ansvaret för minnesvården. Regelverket för skydd av kulturmiljön återfanns närmast i
naturvårdslagen (NRL), och kodifierades för samhällsplaneringen genom plan- och
bygglagen (PBL). Att minnesvården härmed, i analogi med situationen vid fysisk
riksplanering vid slutet av 60-talet, gjorde anspråk på en miljöskyddande praktik som
man inte hade en upparbetad praxis kring, är uppenbart. En jämförelse med portal-
paragrafens initiala utkast är belysande:

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat. Det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda kulturarvet i vår byggda och odlade miljö.

Ansvaret för detta kulturarv delas av alla. Var och en skall visa det hänsyn
och aktsamhet. Vid planering och arbete skall åtgärder vidtas för att såvitt
möjligt undvika eller begränsa skador på kulturarvet.151

150. Lag om kulturminnen m.m., SFS 1988:950, första paragrafen.
151. Förslag från arbetsgrupp i utbildningsdepartementet, presenterat i artikeln ”Ny kultur-
minneslag?”, Kulturminnesvård 1987:4, s. 15.



Richard Pettersson

64

Här framgår mer tydligt att det samhälleliga ansvar man primärt avsåg att under-
stryka, relaterade till kulturminnesvårdens traditionella arbetsfält. Detta motsvarades
även av kulturminneslagens tematiska innehåll: bestämmelser om fornminnen, bygg-
nadsminnen, kyrkliga kulturminnen, samt utförsel av kulturföremål ur landet. För-
delen med den nya lagen var således att man sammanställde tidigare åtskilda lagar,
och även justerade dem efter samtidsaktuella regleringsbehov av exempelvis arkeolo-
gisk uppdragsverksamhet, eller allmänhetens bruk av metallsökare.

Skyddet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer skulle alltså upprätthållas med
stöd från NRL och PBL. Huvudtanken var att ge kommunerna och länsstyrelserna
ett ökat ansvar för och inflytande på bevarandeverksamheten. Detta konkretiserades i
PBL:s bestämmelser om graderade miljöplaner. Enligt dessa ska den övergripande
översiktsplanen behandla vatten, mark och bebyggelse för hela kommunen; den rätts-
ligt bindande detaljplanen reglera utformningen av mer begränsade miljöer; och slut-
ligen områdesbestämmelser antas för begränsade områden som inte tillräckligt
behandlas i de övriga planerna.

Som jag nämnde i den tidigare historiken var dessa planregler direkt sprungna
ur den fysiska riksplanering som pågått sedan slutet av 1960-talet. I ett yttrande från
Riksantikvarieämbetet till regeringen år 1978 påpekade man att riksplaneringen så
långt hade varit av stor betydelse för kulturminnesvårdens strävan att beaktas i sam-
hällsplaneringen, men att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för säkerstäl-
lande och vård fortfarande var oklar. Frågan är dock om PBL:s kommunalt riktade
planbestämmelser skingrade den oklarheten. Någon precisering eller definition av
natur- eller kulturvärden finns inte; skyddet är av allmän karaktär och syftar på dess
första paragrafs hänvisning till en ”god och långsiktigt hållbar livsmiljö”.152 Själva
miljöbevarandet gavs dock en konkretisering. RAÄ hade i sitt yttrande 1978 påpekat
att det ”statliga ansvaret bör vidgas från att gälla enbart den traditionella objekt- och
monumentvården till att även omfatta bebyggelsemiljöer och kulturlandskap av riks-
intresse”.153 Denna önskan förverkligades då RAÄ gavs uppdraget att från den fysiska
riksplaneringens underlag fastställa de drygt 1 700 riksintresseområden som fördes
under naturresurslagens bestämmelser och länsstyrelsernas ansvar att bevaka.

Riksintressena fastställdes med underlag från kulturminnesvårdens traditionella
värdebedömning. Kulturminnesobjekt och avgränsade miljöer bedömdes således i
relation till varandra inom ett specifikt område. En kulturhistorisk miljö av riksin-
tresse är därmed ett geografiskt område där aspekter på huvudsakligen homogenitet,
autenticitet, unicitet, samt täthet mellan objekten, avgjort skyddsvärdet. Människors
upplevda, historiska eller identitetsbetingade, relation till miljön ingår därmed vanli-
gen inte i underlaget. Detta sista är på senare tid dock såväl uppmärksammat som
föremål för statliga åtgärder. Då miljöbalken trädde i kraft år 1999 fördes naturresurs-
lagen och bestämmelserna kring riksintressen in under dess bestämmelser. Vad som

152. Plan- och bygglag, SFS 1987:10, 1 kap, 1 paragraf.
153. Margit Forsström, ”Kulturminnesvården i den fysiska riksplaneringen”, i Kulturminnes-
vård 1978:1, s. 9f.
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nu står för dörren är således att hitta fungerande metoder att dels samordna natur-
och kulturskyddet, och dels hitta vägar att fastställa allmänviljans synpunkter gente-
mot miljöer, vid sidan av de gängse kriterierna för bevarande. Detta problemspek-
trum hör dock även till den följande värdeanalysens temaområden.

Låt oss nu som avrundning återvända till byggnadsminnesvården och dess kodi-
fiering av den breddade kulturmiljövården, skildrat genom etableringen av industri-
minnesvård. Härifrån går vi sedan vidare mot samtidsbevarandet och den stora
frågan om kulturellt värn.

Med industri- och samtidsvård mot framtidens minnesvård
Kulturmiljövården innebär en förskjutning och vidgning av den traditionella kultur-
minnesvården. Man bör se dess etablering som en gradvis reformering, snarare än
hastig nyordning. Talande för detta är framväxten av den del av byggnadsvården som
numer benämns industriminnesvård. Här finns endast utrymme att hastigt beröra
dess ämneshistoria – vilken för övrigt förtjänstfullt i flera artiklar beskrivits av Marie
Nisser.

Svensk industriminnesvård har en etableringshistoria som sträcker sig till sekel-
skiftet 1900. I huvudsak var det företagen själva, främst inom järn- och stålhante-
ringen, som gick in och bevarade enskilda hyttor, smedjor, eller hela bruk. Givet är
att dessa bevarandeinsatser var objektsinriktade och partikulära. De var också främst
avsedda att verka som monument över den berghistoriska företagstraditionen, någon
socialhistorisk ambition att skildra arbetsvillkoren, eller näringens koppling till det
omgivande samhället, fanns det knappast med bevarandet.

I mer officiella sammanhang blev dock industrihistoria föremål för en särskild
avdelning vid Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, då staden firade 300 år med-
elst Nordens dittills största museisatsning. Den museala ansatsen var i det samman-
hanget, och för en lång tid framåt, tämligen unik. Man bör komma ihåg att
industrier i allmänhet uppfattades som den antikvariska kulturtolkningens motsats.
Industrier representerade det moderna, förfulande och raserande – själva grunden till
att kulturminnesvården hade etablerats. Som Annika Alzén skriver i sin avhandling
om Norrköpings industrilandskap: ”Det industriella kulturarvet blev mot denna bak-
grund något av en självmotsägelse. Industri kunde inte vara kultur.”154

Vid mitten av 1950-talet myntades dock begreppet Industrial Archaleogy av den
engelske arkitekturhistorikern Michael Rix. Industriarkeologi betecknade ett i Eng-
land gryende värn för äldre industrimiljöer, vilka i samhällsförändringen efter världs-
kriget alltmer tenderade utplånas, eller kraftigt transformeras. Man inriktade sig på
dokumentation och fysiskt bevarande, men i analogi med de tidiga insatserna i
Sverige, var blicken riktad på det monumentala och unika; den socialhistoriska

154. Annika Alzén, Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norr-
köping 1950-1985 (Stockholm/Stehag, 1996), s. 13f.
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aspekten ansågs tillhöra andra discipliners ansvarsområde.155 En pionjär med anspråk
på en bredare industriminnesvård, var dock Kenneth Hudson, som med Marie Nis-
sers ord mer än någon annan ”bidragit till att popularisera Industrial Archaeolgy
både i sitt eget land och internationellt”.156

Med slående parallell till naturskyddets föregångsman i Sverige – den tyske
botanikern och museimannen Hugo Conwentz – höll Kenneth Hudson brandtal vid
ett industrihistoriskt möte på Tekniska museet 1968.157 Mötet har i efterhand utpe-
kats som startskottet för modern industriminnesforskning i Sverige.158 Bland inläg-
gen utkristalliserades en socialhistorisk ambition vid sidan de teknik- och
industrihistoriska aspekterna. Sammankomstens initiativtagare, Marie Nisser och
Gunnar Sillén, pläderade för en vidgning av synen på det bevarandevärda, såväl kro-
nologiskt som praktiskt. Det var idén om minnesvård för det samtidshistoriska och
vardagliga som nu gjorde sig gällande. Man önskade primärt en riksomfattande
inventering för att kartlägga de nya kategorier byggnader och miljöer som visionen
anspelade på.

Entusiasmen verkar dock ha mötts med viss skepsis i det antikvariska lägret.
Själva ansatsen att bevara samtidsanknutna arbetsplatser provocerade – minnesvår-
dens magra pengar skulle inte slösas på en rikstäckande industriminnesinventering.
Att dessutom flera stadskärnor vid samma tid kunde jämnas med marken utan
direkta ingripanden från minnesvårdens instanser, pockar på förklaring.159 Lagtek-
niskt kan händelserna tolkas med att bevarandekriteriet ”ytterst märkligt” kulturob-
jekt, försvårade de juridiska processer som kunnat motivera byggnads-
minnesmärkning. Samtidigt kan man inte bortse från att det även rörde sig om atti-
tyder om vardagligt och allmänt, kontra exklusivt och bevarandevärt. Händelser som
striden om almarna i Kungsträdgården 1971, eller den mer långdragna processen
kring rivningarna av Klarakvarteren, är bara ett par exempel på intermezzon där de
dåvarande skyddsservituten för natur- och kulturvård inte kodifierade folks känslor
för sin närmiljö.

155. Ibid., s. 27.
156. Marie Nisser, ”Industriminnen under hundra år”, Nordisk Museologi 1996:1, s. 77.
157. Om Hugo Conwentz, stundtals benämnd som ”det svenska naturskyddets Ansgar”, se 
Björn-Ola Linnér, ”Det nationella naturarvets monument”, i Miljöhistoria idag och imorgon, 
red. Martin Johansson (Karlstad, 1998).
158. Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 27.
159. Därmed inte sagt att antikvarierna inte protesterade. I exempelvis Umeå kritiserade 
länsmuseets dåvarande antikvarier, Per-Uno Ågren och Karin Eriksson, rivningarna i stadens 
centrala delar, genom flera artiklar i dagspressen. Noterbart är att den återkommande debatten 
om höghushotellet vid 1990-talets inledning inte heller då kunde stoppa exploateringen – trots 
existensen av PBL och ny kulturminneslag. Minnesvårdens två huvudmotiv, dokument- och 
upplevelsevärden, är ständigt utmanade av andra samhällintressen. Kulturmiljövårdens sam-
hällsrelevans handlar därför om värderingar, samt att förmedla och förankra dessa i bredare 
samhällslager. Dillemmat är dock att värdena inte alltid är entydiga (vilket givet motiverar 
denna föreliggande utredning). 
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I samma stund som detta sägs anser jag man ska gå försiktigt fram med att allt-
för kategoriskt konstruera fronter mellan antikvarier och allmänhet, eller för den
delen antikvarier och antikvarier. Verkligheten är, som vanligt, mer komplex än våra
analyser förmår visa. Förmodligen lika vanligt som entusiasm och stöd från närsam-
hället, mötte nog antikvarierna ofta kompakt motstånd mot att bevara somliga
objekt och miljöer. Särskilt om dessa ännu förknippades med slit, misär och förful-
ning. Dagens industrihistoriska ambition att exempelvis bevara en kärnkraftsreaktor i
Barsebäck, hälsas knappast med jubel från alla medborgare. Situationen är här snarlik
den tidiga kulturminnesvårdens värn för ödekyrkor runt Sverige. Ofta ville då för-
samlingen riva det gamla, trånga och slitna, för att bygga nytt och stilenligt.160

Inte desto mindre är det ett faktum att minnesvården har förändrats under de
senaste decennierna. Att eventuellt bevara Barsebäck är idag en het debattfråga, inte
minst ur ekonomisk synvinkel. Men för femtio år sedan hade ett motsvarande förslag
antagligen hos samtliga instanser direkt avfärdats som rent och skärt vansinne.

Slutet av 1970-talet har tidigare framhållits som en nytändning i det folkliga
engagemanget för närsamhällets och arbetets minnesvård. ”Grävrörelsens” anda låg i
linje med några tilldragelser hos den professionella minnesvården. För industrimin-
nesvården utspelades en nyckelhändelse 1978, då Sverige fick möjligheten att arrang-
era den tredje internationella industriminneskonferensen, med Riksantikvarie-
ämbetet och Nordiska museet som huvudarrangörer.161 Debatten om museernas
samhällrelevans har även nämnts. Året dessförinnan hade regeringen i sin tur tilldelat
Nordiska museet ett sekretariat för samtidsdokumentation, benämnt SAMDOK. Låt
oss dröja en smula vid det sistnämnda.

Omgående bildades här elva arbetsgrupper, så kallade pooler, för (tidstypisk)
kartläggning av samhälleliga produktionsformer i samtiden. I stort sett alla kulturhis-
toriska museer knöts till arbetet, med varierande framgång. Verksamheten var inled-
ningsvis marginell i förhållande till ordinarie anslagsbudget.

Ett givet problem var naturligtvis urvalskriterierna: vad skulle väljas ut för beva-
rande, och hur skulle man samla? Till en början ville man som sagt tolka samhället
utifrån människors arbete och sysselsättning, senare riktades dokumentationen mot
mer existentiella teman kring kulturell identitet och livsåskådning. Med det generella
målet att dokumentera människors vardagsliv, idéer och värderingar, visade sig de
etnologiska arbetsmetoderna med fotografier, intervjuer och bandupptagningar, vara
mest framgångsrika (och billiga). Detta provocerade den traditionella museitanken,
där föremålen står i fokus för verksamheten. Lösningen blev en syntes mellan före-

160. För en fördjupning i denna aspekt på minnesvården, se Anna Elmén Berg, Fem ödekyr-
kor i Norrland: Kyrklig förnyelse, kulturminnesvård och kyrkorestaureringar vid 1900-talets början 
(Umeå, 1997).
161. Konferensen resulterade i omfattande publikation: The Industrial Heritage: The Third 
International Conference on the Conservation of Industrial Monuments, 1-4, red Marie Nisser 
(Stockholm, 1978-84).
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målsbaserad och etnografisk samling.162 Talande för förmedlings- och representa-
tionsproblematiken inom såväl SAMDOK som industriminnesvården är i
konsekvens av detta problemet att gå från ting till betydelse. Hur bevarar man egent-
ligen kultur?

Hur (och varför) ska vi bevara kulturen i kulturmiljön?
Under 60-talet utkristalliserades industriarkeologins två dimensioner: den materiella
(föremålsinriktade) och den immateriella (socialt inriktade) dimensionen. Enligt
Marie Nissers historik växte dessa dimensioner mellan objektvård och socialhistoria
samman i det som framgent skulle bli den nya riktningen industriminnesvård.163 De
socialhistoriska och existentiella dimensionerna har därefter ökat i betydelse i takt
med att kulturmiljövårdens breddats, och kulturarvsdebatten underblåst dem. Men
frågan är hur detta sociala värn omsätts i praktiken? Får man exempelvis tro museiet-
nologen vid Nordiska museet, Eva Fägerborg, är museernas egen verksamhet inte
bara tudelad mellan utställning och kulturminnesvård – det vill säga yttre och inre
minnesvård – en delning verkar även föreligga mellan kulturmiljövård (objekt och
miljö), samt etnologi (socialhistoria och antropologi).164 Hon anger en orsak till detta
tillstånd:

Byggnader och ting är onekligen så kraftfulla och verksamma mänskliga pro-
dukter och uttrycksmedel att vi som betraktare gärna tar dem som de sanna
bevisen för ”hur det var”. Byggnader bevaras ofta på grundval av stilhistoriska
och estetiska kriterier. Men i ett kulturellt perspektiv är det materiella viktigt
inte främst som ”bevis” eller som estetiskt högtstående artefakter utan för sina
andra egenskaper. Man kan kalla dem symboliska eller kommunikativa kvali-
teter.165

Byggnaderna representerar alltså värden som visserligen förhåller sig till dess materi-
ella skepnad, men primärt vetter mot den sociala dimensionen. Den antikvariska kul-
turmiljövården tenderar dock att stanna vid byggnaden som i sig självt nog. Vad som
krävs är därför, som Marie Nisser och andra framhåller, en materiell och immateriell
bevarandeansats. Denna slutsats skulle kunna relatera till fältet som sådant. Det
räcker inte med en materiell bevarandetanke; den kultur man egentligen vill ”bevara”
döljs då, snarare än framhävs, i fokuseringen på objektet.

162. Se Eva Silvén-Garnert, ”Samdok – en svensk museal ingenjörskonst?”, i Nordiska museet 
under 125 år, red. Hans Medelius, m.fl. (Stockholm, 1998), s. 426-427. 
163. Marie Nisser, ”Industriminnen under hundra år”, Nordisk Museologi 1996:1, s. 78. 
164. Eva Fägerborg, ”Museerna och industrihistorien”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1998:38, s. 44.
165. Ibid., s. 45
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Med insikt om detta har vår nuvarande kulturmiljövård alltmer kommit att
betona samverkan mellan dels olika samhällssektorer och dels olika teoretiska discipli-
ner, för att åstadkomma en nyordnad minnesvård. Det är en process som kommer att
ta tid och kräva förändrad bevarandementalitet. I kulturpolitiska sammanhang
beskrivs visserligen fältet redan ha transformerats i den riktningen. Talande är här
omdömet från Tjugo års kulturpolitik, där utvecklingen från slutet av 80-talet ofta
framhölls som en markering för en ny fas inom minnesvården:

Det senaste årtiondets arbete har successivt lett till ett behov av att tydligt sätta
de materiella kulturvärdena i samband med de immateriella och med de soci-
ala och etnologiska sammanhang som de är del av. Detta kännetecknar nuva-
rande fas med inriktning mot en breddad kulturarvssyn. [---] Från att fram till
1970-talet främst ha handlat om fysiskt bevarande och levandegörande av de
enskilda monumenten har målsättningen stegvis vidgats till att omfatta miljön
som helhet och ett brett ansvarstagande för historisk kontinuitet och kulturell
identitet.166

Denna deklaration fångar tveklöst en pågående transformering inom den officiella
minnesvården – även om den tvärsäkra analysen kan problematiseras. Exempelvis
kan man fråga vad som egentligen skiljer ”fysiskt bevarande och levandegörande” av
enskilda monument (eller avgränsade miljöer), från praktiken i dagens kulturmiljö-
vård? Svaret är nog inte omedelbart så lätt att konkretisera. Hur ska exempelvis min-
nesvårdens instanser teoretiskt och praktiskt ansvara för ambitionen att skydda
”historisk kontinuitet och kulturell identitet”? Visserligen kan man på detta peka på
de senare målsättningarna att bevara det vardagliga, allmänna och igenkännande.
Men den ambitionen kan samtidigt tolkas att företrädesvis – och enbart – avse objekt
och miljöer, och då lika gärna rubriceras som utvidgad monumentvård. Den huvud-
sakliga ingrediens som behövs för att förverkliga en sådan strategi är mer pengar, men
knappast primärt nya idéer.

Faktum är att byggnads- och miljövårdens statliga anslag ökade under en tjugo-
årsperiod från några miljoner kronor år 1974, till motsvarande ett par hundra vid
mitten av 1990-talet.167 Självklart härrör denna anslagsökning från minnesvårdens
konkreta strukturomvandling, som i sin tur har sitt ursprung från förändringar i all-
mänt samhällsklimat och kulturpolitik. Poängen är dock att den stegrade satsningen
på kulturmiljövård inte primärt emanerar från minnesvårdens mentalitetsförskjut-
ning. Snarare är det minnesvårdens mentalitet som gradvis reformerats i relation till
omvärldens förändrade samhällsklimat. Med risk att föregripa min följande diskus-
sion i analysdelen, kan man därför konstatera att lanseringen av miljövård och kul-
turarv ingalunda i sig signalerar en grundläggande attitydförändring eller ideologisk
fasförskjutning. Snarast skulle jag vilja påstå att det är en sådan djupgående nyord-
ning hos minnesvården som nu är på väg att växa fram.

166. Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 340.
167. Ibid., s. 79.
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”Vår kunskap bildar ett stort system.
Och bara i detta har det enskilda det
värde vi tillmäter det.”
(Ludwig Wittgenstein)

DEL II: VÄRDEANALYS

Kulturarvet är till sin begreppsliga natur en politisk kategori. Med politik åsyftas här
primärt social förhandling – partipolitik behöver inte nödvändigtvis inrymmas i den
bestämningen.

Begreppet kulturarv låter sig inte definieras ur en isolerad analytisk synvinkel.
Det får sin, växlande, mening i samband med dess värdering och empiriska projice-
ring. Kulturarvets undflyende karaktär har därför uppfattats som en brist i dess till-
lämpbarhet. På detta finns det många exempel, inte minst beträffande statliga
utredningars behov av operationaliserbara definitioner samt akademiska forskares
krav på stringens.168 Men detta, det amorfa och förhandlingsbara hos begreppet, kan
omvänt också framhållas som en styrka. Kulturarvet tillhör nämligen den grupp av
begrepp vars funktion består i just det att de är omstridda.169 Till dessa i-grunden-
omstridda begrepp hör även "frihet", "demokrati", "kultur" och "samhälle". Det är
knappast någon som kan hävda att dessa värdeladdade uttryck är meningslösa, även
om dess syftningar svårligen låter sig fastställas.170 Tvärtom tillhör dessa koncept de
på individplanet starkaste och mest engagerande, i kraft av dessas koppling till exis-
tentiella villkor och normer.

Därför anser jag det vara meningslöst att exakt försöka inringa vad kulturarvet
består av. Det är först när man ställer frågan hur och i vilken social situation begrep-
pet kulturarv hävdas som man kommer någon vart med tolkningar och svar. Som jag
kommer att argumentera för, kan kulturarvet därmed avgränsas negativt; alternativt

168. Exempelvis Svante Beckman, "Vad vill staten med kulturarvet?", i Kulturarvet, museerna 
och forskningen: Rapport från en konferens, red. Annika Alzén & Magdalena Hillström (Stock-
holm, 1999); ibid. Keith Wijkanders svarskommentar.
169. Det i-grunden-omstridda begreppet ("essentially contested concepts") och de sju kritte-
rier filosofen W.B. Gallie på 1950-talet ställde upp kring temat, beskrivs i Allan Janiks artikel 
”Museet är en politisk institution” i Tvärsnitt 1986:3, s. 4-9. Se även Sverker Sörlin, "Miljö och 
medborgarskap: Om natur, rättigheter och social artikulation av värden", i Ekonomi och miljö: 
En antologi, AER-Rapport 4, 1999, s. 115.
170. Därmed inte sagt att begreppens vedersakare inte existerar. Betänk fascismens underkän-
nande av demokratibegreppets relevans, ur just aspekten att normen är amorf, bygger på kon-
ventioner i stället för förment "naturlig ordning", etc.
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funktionellt. Man kan med andra ord fastställa vilken betydelse kulturarvet inte har,
eller vilken funktion begreppet fyller. Jag avser i det följande att diskutera hur denna
socialt förhandlingsbara värdekategori kan tolkas, samt i vilken syftning den har nytt-
jats.

Först dock ett förtydligande. Att jag som skrivande subjekt ”lägger mig i debat-
ten” och tar ställning, ligger i sakens natur. I samma grad som det är min uppgift att
som historiker eftersträva ärlighet i tolkningen, bör jag också följa normerna när det
gäller diskussioner om värden, vilket i detta fall innebär att jag tar ställning för egna
ståndpunkter, eftersom värdeargument obönhörligt blir färgade av den person som
beskriver och tolkar dem. Med andra ord har jag således ansträngt mig för att så ärligt
som möjligt redovisa aktörernas ståndpunkter samt ge en värderingsfri redovisning av
innehåll och konsekvenser av valda dokument. Men i den förlängda tolkningen av
valda konsekvenser, måste den subjektiva värderingen tillåtas framträda. Detta inne-
bär dock inte att det alltid ligger en subjektiv värdering bakom enskilda konstateran-
den.

Till min analys hör dock, i konsekvens, även ett resonemang om tänkbara stra-
tegier eller förhållningsperspektiv för minnesvården. Jag upplever det vara bara alltför
enkelt att stanna vid kritiken, utan att själv ge förslag på hur man i stället kan reso-
nera kring och uppfatta minnesvården. Därför kommer stundom en, om man så vill,
normativ hållning att framträda i följande resonemang. Tanken är att du som läsare
skall tvingas ta ställning för rimligheten i de teman jag tar upp för presentation. Vär-
defrågor som diskuteras förhåller sig öppna och dynamiska; de man håller tyst om
eller förtränger tenderar att cementeras till fördomar och dogmer.

Analys av kulturarv som operativt begrepp

Låt oss återigen ta avstamp i den tidigare citerade utredningen ”Frågor till det indu-
striella samhället” (1999). Som bekant fastslog utredarna här att ”kulturarvet” bör
förstås som ett perspektiv som läggs på verkligheten:

Vår tolkning av kulturpropositionens definition av kulturarvet är att det i
grunden utgör ett speciellt perspektiv som anläggs på verkligheten, den mate-
riella och immateriella. Detta perspektiv är till sin karaktär instrumentellt.
Dvs. när kulturarvsperspektivet anläggs på en företeelse händer det något med
den. Den som anlägger perspektivet vill något alldeles särskilt. I första hand
det mest konkreta, att bevara. Men minst lika viktigt är viljan att relatera före-
teelser till en historia, ett förlopp, en händelse eller kanske en person.171

171. SOU 1999:18, s. 16.
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Den initiala utgångspunkten är här att kulturarvet handlar om aspektseende, eller
ontologisk tolkning, enligt min mening helt i linje med den klassiskt fenomenolo-
giska utgångspunkt som formulerades redan i Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico-
Philosophicus (1921): ”Subjektet tillhör inte världen, utan det är en gräns för världen.”
Tanken hos den tidige Wittgenstein var att subjektets språkliga gränser motsvarade
den möjliga kunskapen om världen. Detta uttryckte han i Tractatus avslutande och
numer bevingade sats: ”Vad man inte kan tala om, därom måste man tiga.”172 Allt
som existerar är logiska fakta i den mening att de klart måste formuleras enligt vår
intersubjektiva språkkod, för att förstås som en materiell eller immateriell existens.
Dessa logiska fakta har i sig ingen betydelse – de bara är. Som Wittegenstein
uttryckte det låg därför världens mening utanför densamma.173 Värdeargument som
syftar på etik, moral och kärlek är nämligen till sin natur transcendenta. Dessa kan
inte logiskt fastställas, och därför hör de till en ”högre form av nonsens” som vi alltså
bör tiga om – förutsatt att vi nu eftersträvar att uttrycka oss logiskt oantastligt.

Det var dock just detta sista som utgjorde den springande punkten i Wittgen-
steins implicita kritik mot den logiska positivismens oförmåga att beskriva humana
värden. Naturligtvis kan man inte kräva av människan att hon skall tiga om sådant
som verkligen betyder något för henne. Allt som har reellt värde för oss, bortom posi-
tivismens normer för konsistent kommunikation, är omöjligt att nå om vi tvingas
följa de lingvistiska premisserna för analytiskt korrekta utsagor. Här framträdde där-
för en filosof som med direkt erfarenhet av första världskrigets ideologiskt inpyrda
vanvett bakom sig, logiskt bevisade att såväl idealismens doktriner som den blinda
tron på naturvetenskapens premisser föll platt meningslösa om man vände logikens
sanningskriterium mot dem. Logikens satser är lika med tautologier, de är analytiska
och säger därmed ingenting om våra humanistiska värden.174 Det är närmast ett
ödets ironi att Tractatus fortsättningsvis blev den analytiska filosofins positivistiska
bibel. Få tycktes vilja förstå budskapet i Wittgensteins kritiska granskning.175

Detta för oss till nästa nivå i den påbörjade analysen av blockcitatet ovan. Utre-
darna nöjer sig inte endast med att mena att kulturarvets blick innebär ett perspektiv-
seende; sättet att se på verkligheten har också här en bestämd intention. Det finns en
instrumentalitet bakom varje hävdande av kulturarvet och detta menar utredarna i
första hand yttrar sig i en vilja att bevara, samt i andra hand den lika viktiga viljan att
relatera fenomenen till en kontext, ett historiskt förlopp eller ett existentiellt sam-
manhang.176

172. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921) sv. övers. (Stockholm, 1982), 
sats 5.632, s. 102, sats 7, s. 122.
173. Ibid., s. 119.
174. Ibid., satser 6.1 och 6.11, s. 105.
175. Se Gunnar Fredriksson, Wittgenstein (Stockholm, 1994), s. 96f, 158f.
176. Det första ledet – bevarandeambitionen – bör dock rimligen följa ur det andra – upp-
fattningen om ett socialt eller mänskligt relaterat värde. Att bevarandetemat hävdas som en ini-
tial självklarhet, säger därför mer om utredarnas bakgrund i ett musealt sammanhang, än om 
den faktiska prioriteringsordningen. Detta är emellertid av underordnad betydelse för konten-
tan av resonemanget.
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Om jag fortsätter min analogi till Wittgensteins filosofi är deklarationen att per-
spektivseendet och utsagans intention konstituerar världen, liktydigt med den rikt-
ning dennes senare filosofi tog. I Wittgensteins senare teorier utvecklade och
kritiserade han tematiken från Tractatus. Han påpekade att ambitionen att tolka språ-
ket enligt logikens premisser hamnar i en absurditet; sättet vi uttrycker oss på är knu-
ten till socialpsykologiska aspekter. Vår kommunikation består i ett språkspel som är
direkt knutet till en ”livsform” eller praxis. (I dag skulle vi nog benämna ”livsform”
som tankekollektiv, diskurs, eller möjligtvis etnicitet.) Begrepp och uttryck inom ett
språkspel avgörs av dess användande. Detta vetter mot den klassiska formeln för
språklig funktionalism: ”The mening is the use.”177 Det existerar således i platonsk
mening ingen stolens, eller bordets, idé som alla uttryck för bord och stol relaterar
till. Ett uttrycks mening är relaterat till den praxis som råder inom varje språkspel.
Avsikten att uttrycka något blir begripligt först i relation till denna. Om merparten
individer benämner tingesten man sitter på för en ”stol”, så råder en praxis att
använda det uttrycket för just den bestämningen.

Av det kan vi dra slutsatsen att ”kulturarv” till sitt begreppsliga innehåll bestäms
av det språkspel inom vilket det uttrycks, samt den praxis som råder kring hur det
används. Värdebegrepp som kulturarv är dock väsentligt mer komplexa att
bestämma, kontra enkla och materiellt syftande uttryck som ”bord” och ”stol”. Frå-
gan är därför hur kulturarv egentligen används och om det egentligen finns något
praxis kring detta?

Om man kräver en fast praxis och ett slags brukande av uttrycket kulturarv, är
svaret omedelbart givet: det finns ingen enhetlighet kring detta. Men som alla känner
till är kultur inget statiskt fenomen, inte heller kan då kulturarv ges en statisk
bestämning. Det hela handlar om ständig förhandling och praxisförändring inom
språkspelet. Men detta betyder inte att det är meningslöst att försöka fixera vilken
social bestämning vi hänvisar till när vi talar om kulturarv, inte heller är det menings-
löst att försöka utröna i vilket sammanhang det egentligen är meningsfullt att tala om
kulturarv. Diskussionen nedan handlar om hur man kan tolka detta bruk av begrep-
pet: i vilka sammanhang, samt med vilka intentioner det används.

En analytisk modell över kulturarvets sociala och institutionella nivåer
I Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag presenterar arkeologen Jonas Grundberg i
ett kort stycke en tredelad modell över kulturmiljövårdens dubbla roller, vilken han
hämtat från Marie Louise Stigh-Sörensen. Modellen tar sin utgångspunkt i förhållan-
det att minnesvården har ett dubbelt samhällsuppdrag. Dels finns det traditionella

177. Den senare Wittgensteins filosofi sammanfattades i dennes ofullbordade verk Filosofiska 
undersökningar (1953). Se även: Vår tids filosofi: En uppslagsbok, del 2 (1982) sv. övers. (Stock-
holm, 1987), s. 569ff. 
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uppdraget att samla, vårda och visa. Detta kan beskrivas som det vetenskapliga målet.
Dels har staten också kommit att förstärka det demokratiska målet som riktar sig mot
det föreskrivna brukandet av kulturarvet, samt makten att bestämma dess samman-
sättning och värde. Detta kan beskrivas som det kulturpolitiska målet.

Grundbergs modell bygger på en tredelad skala, där minnesvården (”kulturarvs-
förvaltningen”) i ett första led bevarar materiella lämningar och spår från det för-
flutna, som en del i ett allmänt dokument- och forskningsuppdrag. I ett andra led
lyfts delar av detta urval upp till att bli ett officiellt kulturarv. I det tredje ledet av
processen nyttjas värdeimplikationerna kring kulturarvet i politiska syften.178

Denna enkla modell avser jag att utveckla och illustrera i det följande. Vi kan
för det första konstatera att det första ledet, urvalet för dokumentation, forskning
och pedagogisk visning, är det traditionellt dominerande inom minnesvården. Det
vore dock naivt att mena att minnesvårdare oproblematiskt ”bevarar historiska spår
och fakta”, utan att själva därigenom bidra till skapandet av historiska sammanhang.
Den historia vi inte känner till är ännu inte medvetandegjord och därför endast
potentiell i förhållande till det förflutna. (Se bilaga I.) Därför besitter den som befin-
ner sig i positionen att välja materiella och immateriella fakta till dokumentändamål,
ett visst mått av makt. Detta urval bör, eller måste, präglas av förhandling.179 Även
här i det första, dokumentariska, ledet finns det sålunda ett – mer eller mindre med-
vetet – inslag av kulturpolitik.

Värdemässigt kan det dock konstateras att vi på detta plan – schematiskt och
generaliserat – rör oss kring kognitiva, dokumentariska, värden. Till denna grupp vär-
den kan vi knyta: byggnadshistoriskt, tekniskt, samhällshistoriskt, socialthistoriskt
och personhistoriskt värde.180

Steg två, den förmenta transformeringen till kulturarv, är betydligt mer amorf.
Ur en första synvinkel kan man påstå att kulturarvet är liktydigt med det som valts ut
och visats upp på museer, i friluftsreservat, genom kulturmärkta hus, och så vidare.
Men om man skall ta talet om kulturarvets demokratiska karaktär på allvar – det vill
säga det att kulturarvet är liktydigt med kollektiva värden som omhuldas i stora delar
av samhället – kan saken inte vara så enkel. Kulturarvet kan rimligtvis inte enbart
vara liktydigt med det som minnesvårdens institutioner väljer ut och håller fram till
folket för beskådande. Detta ”museala” fält utgör endast en del i en heltäckande kul-
tursfär som omfattar hela vår existens. Det ligger dessutom, vill jag mena, en hund
begraven även i de snäva premisserna för påståendet att kulturarvet formeras på denna
nivå. Jag återkommer till detta.

178. Jonas Grundberg, Kulturavsförvaltningens samhällsuppdrag: En introduktion till kultur-
arvsförvaltningens teori och praktik (Göteborg, 2000), s. 100f. Grundberg har hämtat sin modell 
från en föreläsning av Marie Louise Stigh-Sörensen (1998). 
179. Se exempelvis Bengt Lundberg, ”Museernas maktspråk”, i Museologisk grammatik: Per-
spektiv på historia i museer (Umeå, 1999).
180. Värdegrupperna är hämtade ur en artikel av Axel Unnerbäck och Erik Nordin, ”Kultur-
historiskt värde?”, i Kulturmiljövård 1995:1-2., s. 11-38. Kategorierna är numer antagna som 
RAÄ:s officiella kriterier för värdering av kulturhistorisk bebyggelse. Se Axel Unnerbäck, Kul-
turhistorisk värdering av bebyggelse (Stockholm, 2002).
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Ur värdesynpunkt har vi dock här rört oss in på den emotiva värdesfären. Det
handlar på detta plan om upplevelsevärden som kan indelas i underkategorierna:
arkitektoniskt, konstnärligt, identitets-, pietets-, kontinuitets-, traditions- och sym-
bolvärde. Till denna sfär har kulturminnesvårdens värdepremisser knutits. Den tradi-
tionella, och enligt min mening riktigare, benämningen för bägge de nu nämnda
nivåernas värdebestämning är ”kulturhistoriskt värde”.

Återstår så nivå tre: den kulturpolitiska nivån. I överensstämmelse med ”heri-
tage-forskningen” inom fältet brukar man framhålla att kulturarvet på denna nivå
exploateras och nyttjas i vissa kulturpolitiska syften.181 Detta anser jag vara riktigt,
men sett till utgångspunkten ändå vilseledande. Jag menar nämligen att kulturarvet
inte bara används i instrumentellt syfte på denna nivå; det är i själva verket så att kul-
turarvet får en bestämning först på denna nivå.

I analogi med mitt tidigare resonemang får begreppet kulturarv sin mening i
förhållande till social praxis inom ett språkspel. Dessutom utgår jag från att begrep-
pet är en politisk kategori, i meningen att det ständigt är öppet för social förhandling.
Vad som utses till etablerat kulturarv (ett privat kulturarv har inget att göra med regi-
onalt eller statligt ansvar) är därför en fråga om socialt värde.182 Detta värde är, precis
som värdekategorierna i de föregående nivåerna, kopplat till en bevarandeambition,
vilket också innebär att det etablerade kulturarvet handlar om kollektivt ansvar.

Den springande punkten i härledningen av det etablerade kulturarvet är där-
med dels att det rör sig om en social och politiskt praxissituation och dels att detta
kopplas till en bevarandeambition som därmed förutsätter ett – direkt eller indirekt –
socialt ansvarstagande.

Uttrycket ”det etablerade kulturarvet” är för övrigt lånat ur Annika Alzéns
avhandling om det industriella kulturarvet i Norrköping. Alzén beskriver, efter tradi-
tionellt mönster, det etablerade kulturarvet som en exklusiv affär för minnesvården.
Enligt min åsikt ger den syftningen uttrycket en alldeles för snäv avgränsning. Det
finns en mängd företeelser som film, musik, sport och friluftsliv som faller inom
gränserna för det etablerade kulturarvet. Hela vår lagstiftning utgör exempelvis ett
generalexempel på en ovedersäglig del av detta arv. Sedan är det en annan sak att
såväl jag som Annika Alzén har minnesvården som objekt för våra studier och att
detta fält är styrt av konventioner. Det som visas i museer och bevaras av stadsbebyg-
gelse och andra kulturmiljöer är därför endast delar av kulturarvet, det är inte det-
samma som kulturarvet. Minnesvårdens kulturarv rör alltså formellt den antikvariska
minnesproduktionen.

181. Temat uttrycks exempelvis i Peter J. Fowler, The Past in Contemporary Society (1992). 
Likaså kritiseras “kulturarvsindustrins” kommersiella och manipulativa sidor av David Lowen-
tahl, exempelvis i hans The Heritage Crusade and the Spoils of History (1996).
182. Uttrycket ”det etablerade kulturarvet” har här lånats från Annika Alzén, Fabriken som 
kulturarv, s. 16. 
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Vad som tillhör det allmänt etablerade kulturarvet är en socialpolitisk fråga som
dels vetter mot kollektiv förhandling och makt, men även mot mer eller mindre ore-
flekterad framväxt av praxis inom ett professionellt fält. En pockande fråga i detta
sammanhang är därmed den om inte Riksantikvarieämbetets nu ålagda ansvar för
kulturarvet borde formuleras om. Är det vettigt att tillskriva RAÄ ansvaret för kultur-
arvet som sådant.183 Kan man ha ansvar för något som man inte rimligen kan rå över?
Snarast borde väl åliggandet formuleras så att RAÄ har ansvar för den antikvairska
delen av det etablerade kulturarvet.

Detta ifrågasättande kan möjligen uppfattas som en akademiskt petighet, men
om samhället föreskriver ett ämbetsverk ansvaret för en socialpolitisk kategori som
kulturarvet, så borde man åtminstone ha klart för sig att detta anspråk egentligen for-
mellt sett är orimligt. Ett ämbetsverk kan förvalta och övervaka en utpekad del av
(det materiella) kulturarvet, det kan även stimulera till att det övriga samhället upp-
märksammar och stödjer detta, liksom det även kan stimulera till fortsatt breddande
av det som innefattas i dess definition. Men ämbetsverket kan inte ansvara för kultur-
arvet som sådant! Det vill säga, det kan inte ansvara för kulturarvets mentala aspekter,
såsom levande traditioner och föreställningar.

Så långt har jag ännu bara kommenterat det kulturpolitiska målet för den stat-
liga minnesvården – jag återkommer till problematiken med det vetenskapliga målet.

De tre nu diskuterade nivåerna för skapandet av det antikvariskt etablerade
kulturarvet kan även beskrivas med hjälp av en modell:

183. I regeringens proposition 1998/99:114, s. 20, anges följande: ”Riksantikvarieämbetets 
uppdrag som central förvaltningsmyndighet för kulturmiljöfrågor kvarstår oförändrat men har 
i myndighetens instruktion kompletterats med ett ansvar för kulturarvet.”

Värde Nivå Aktörer

Kognitivt Dokument Objektsbaserad kulturmil-
jövård: samla, dokumen-
tera, forska, visa

Minnesvårdare: museian-
ställda, forskare, antikvarier,
arkivpersonal

Emotivt Upplevelse Upplevelsebaserad kultur-
miljövård: tradition, pie-
tet, estetik, identitet 

Minnesvård och ”övrigt”
samhälle i en sinsemellan
betingad kommunikation

Socialt Kulturarv Samhällsorgan vilka äger
kulturpolitisk makt: Kul-
turdepartementet, Statens
kulturråd, länsstyrelsernas
och kommunernas nämn-
der, museer, föreningar,
massmedia, etc. 

Allt från yrkespolitiker till
”vanliga” medborgare. (För-
utsättningen är att en före-
teelse lyfts upp till ett
kollektivt plan, samt att ett
bevarandeperspektiv häv-
das.) 
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Av modellen kan vi sluta att allt officiellt kulturarv till sin natur är etablerat kulturarv.
Det bör med det genast förtydligas att kulturarvet varken nödvändigtvis behöver
beröra det historiskt förflutna, eller ens syfta till något reellt existerande.184 Jag utgår
dock här från den antikvariska delen av det etablerade kulturarvet, vilket fortsättnings-
vis innebär att jag syftar på det antikvariska fältet – minnesvården – då jag talar om
såväl ”det etablerade kulturarvet” som ”kulturarvet” i bestämd form. Det som faller
utanför den specifika definitionen för det etablerade kulturarvet är liktydigt med all
”övrig” mänsklig handling och produktion i största allmänhet. Detta kan visserligen i
retorisk mening beskrivas som potentiellt kulturarv, vilket i kulturpolitiska samman-
hang kan vara verkningsfullt för att inskärpa kulturarvets demokratiska natur och
som markering mot ett alltför enögt betonande av det officiöst ”finkulturella”. Pro-
blem uppstår dock genast om man i syftningen inte skiljer det etablerade kulturarvet
från det potentiella. Det finns olyckligtvis många exempel på denna förmåga att und-
vika nyansering. Den kulturpolitiska tendensen är att – i allmänna ordalag –
omnämna all samlad förflutenhet i mänsklig kännedom som liktydigt med ”kulturar-
vet”. Detta späder ut begreppets betydelse och ger det funktionen av modeterm som
kan kopplas till allt som rör avsikter med bevarande.

Om minnesvårdens samhällsrelevans

Jag har för avsikt att i det följande driva en diskussion kring valda problemteman,
vilka alla har som föresats att utgå från olika nivåer eller aspekter på ”kulturarvet”.
Efterhand kommer några ståndpunkter och slutsatser om kulturarvets natur att
utkristalliseras. Dessa kommer att summeras och diskuteras i avslutningskapitlets
konklusioner. Ambitionen är att där presentera alternativa strategier för hur man kan
resonera kring minnesvård och kulturarv.

Kulturpolitisk retorik
Som exempel på det officiella resonemanget om ”kulturarvet” kan vi se till kulturpro-
positionen 1996/97, som inte bara försökte laborera med pluralformer för kulturarv/-
en utan även inkorporera hela den historiskt mänskliga erfarenheten i begreppets
bestämning. Under rubriken ”Det mångkulturella samhället” yttrades följande angå-
ende den pluralism som utredningen menade saknas hos landets kulturinstitutioner:

Det är få kulturinstitutioner som lämnar plats för och lyckas synliggöra den
mångfald av kulturarv och uttryck som idag finns samlad i landet. Invand-
rande kulturarbetare har svårt att hävda sig i det svenska kulturlivet.185

184. Exempel på detta är företeelser och berättelser som traderas på arenor som Disneyland, 
eller Gröna lund. Andra aspekter är exempelvis föreställningarna bakom dalahästens färgsätt-
ning, den röda svenska stugan med vita knutar, smörgårdsbordet, samt för övrigt all fiktion 
inom litteratur och film. 
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Vad som här uttrycks är att en stor grupp nya svenskar bär på erfarenheter från ele-
ment av nationellt etablerade kulturarv, vilket i Sverige reduceras till potentiella
aspekter hos det etablerade kulturarvet. Propositionen uttrycker en ambition att
underlätta för dessa kulturella erfarenheter att (eventuellt) kunna offentligt synliggö-
ras. Vi kan ana att det finns det en underliggande reglerande norm här som ännu inte
har kommenterats: den nationella orienteringsgrunden. Det etablerade kulturarvet är
i statlig kulturpolitik nämligen alltid bundet till en nationell kontext. Då jag åter-
kommer till temat i en diskussion om globalt kulturarv kontra nationellt eller regio-
nalt, nöjer jag mig här med att påpeka att dessa aspekter spelade en avgörande roll för
den kulturpolitiska lanseringen av begreppet kulturarv vid slutet av 1980-talet.

På annat ställe i kulturpropositionen behandlas ”kulturarvet” under särskild
rubrik. Här har man brottats med skillnaden mellan etablerat eller potentiellt kultur-
arv, samt nationellt, regionalt eller individuellt. Inledningsvis hävdas nämligen att
kulturarvets ställning i samhället har ”stärkts och medvetenheten om dess betydelse
ökat”. Något längre ner deklareras regeringens bedömning för att demokratisera och
ytterligare stärka intresset för kulturarvet med formuleringen att: ”Alla människor
har ett kulturarv och vi har alla rätt att få detta uppmärksammat och erkänt.”186

I det första exemplet hänvisar propositionen till det etablerade kulturarvet i
nationell och monolitisk form (kulturarvet som ett avgränsat subjekt), i det andra har
man rört sig in på den arena som rör det potentiella och individuella arvet. Konse-
kvensen av att man undviker att skilja mellan dessa nivåer blir uppenbar i textens
efterföljande definition av begreppet. Här deklareras att kulturarvet rör allt som tang-
erar människan och hennes existens:

Även naturen kan bli en del av kulturarvet, genom människans namngivning,
klassificering och insamling av djur, växter, mineraler m.m. Alla människor
har del i tillkomsten av kulturarvet oavsett kön, ålder, härkomst, social ställ-
ning, utbildning, talang eller sysselsättning. Kulturarvet är både det materiella
och det immateriella […]. Det bevaras i institutioner […], men det finns
också runt om oss i vardagslandskapet, hemmen och på arbetsplatsen.187

Strax efter denna deklaration förtydligas att det endast är ”delar av kulturarvet som
bevaras och hålls levande av offentliga institutioner eller av enskilda människor och
föreningar, medan annat efter hand försvinner”. Resultatet av denna pendling mellan
potentiellt och etablerat kulturarv hade, enligt min mening, framstått mindre oklart
om man gjort ett försök att klargöra premisserna för resonemanget. Som propositio-
nen på annat ställe, under rubriken ”Kulturarvsmålet”, förklarade är det (underför-
stått etablerade) kulturarvet ingalunda neutralt till sin bestämning, vilket gör det till
”ett kulturpolitiskt ansvar att synliggöra såväl klasskillnader som könsskillnader och
skillnader mellan stad och land”.188 Kontrasten mellan denna kritiska relativism och

185. Kulturpolitik, Regeringens proposition 1996/97:3, s. 23.
186. Ibid., s. 126.
187. Ibid., s. 126f.
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den universalism som blockcitatet ovan utgår från, förvirrar mer än det klargör. Syf-
tet att undvika precisering av begreppet är dock kulturpolitiskt. Det vill säga: reger-
ingens kulturpolitiker vill dels säga att kulturarvet i ontologisk mening är liktydigt
med allt som rör människan och det förflutna, men dels även peka på att dess episte-
mologiska bestämning är ideologiskt och normativt färgat av kön, klass, och socialt
arv. I det första exemplet framstår kulturarvet som fullständigt demokratiskt till sin
”sanna” natur – vilket tyvärr även gör det handlingspolitiskt meningslöst! I det andra
är det socialt och gruppmässigt betingat, odemokratiskt, och därför föremål för stat-
lig reformpolitik.

Trots att premisserna bakom kulturarvets bestämning av kulturpolitiska skäl
inte klargjordes, finner jag ändå att intentionerna med resonemangen i kulturpropo-
sitionen 1996/97 låg i linje med målet att förverkliga 1974 års kulturpolitiska mål.
Det gällde värden som att värna yttrandefriheten, att verka för allas möjlighet till kul-
turupplevelser, att främja kulturell mångfald och att decentralisera beslutsordning
samt ansvar för minnesvården.189

Det något valhänta sättet att resonera kring ”kulturarvet/-en” byggde i argu-
mentationsmässig mening på den kulturutredning som hade föregått propositionen. I
dess slutbetänkande hade man också utgått från den ontologiska definitionen: ”I
ordet kulturarv ligger immateriella begrepp som religion, språk, historia, idéer och
samhällsstrukturer samt fysiska uttryck människans verksamhet har givit upphov till i
form av konstverk, litteratur, film, foto, föremål samt byggnader, anläggningar och
kulturlandskap.”190 På annat ställe snävade man dock in bestämningen som exklusivt
förbehållet det antikvariska fältet, utan att klargöra premisserna för att så är, eller bör
vara, fallet. Kulturarv framställdes även som växelvis enhetligt och pluralistiskt. Kon-
tentan av denna inkonsekvens framgick mest tydligt i betänkandets korta samman-
ställning, där man från materiellt kulturarv (i pluralform) separerade ”de
konstnärliga arven” samt den folkliga traditionen: ”Både de konstnärliga arven, de
folkliga traditionerna och kulturarvens materiella uttryck fordrar för sin fortlevnad
att de aktivt bevaras, […].”191

På vilket sätt de konstnärliga arven är separerade från kulturarvens materiella
uttryck framgick inte. Dessutom slås man av den logiskt problematiska premissen,
att somliga traditioner aktivt måste bevaras för att fortleva!192 Vi återkommer även till
den frågan. Syftet är här endast att tydliggöra komplexiteten bakom tillsynes enkla
resonemang om kulturarvet. Den smått halsbrytande logiken från citatet ovan rende-
rade emellertid kritik som i vissa fall var mindre försonlig än den jag här antyder. I
dess strängaste form levererades den nog av Svante Beckman, i hans uppsats ”Vad vill

188. Ibid., s. 30.
189. Se Prop. 1996/97, s. 15, 27.
190. ”Kulturpolitikens inriktning – i korthet”, SOU 1995:84, s. 48.
191. Ibid., s. 11. 
192. Självskrivet var man här ute efter traditionsförmedling, exempelvis: möjlighet för hant-
verkare att föra sina yrkeskunskaper vidare till kommande generationer. Det var dock inte så 
man uttryckte sig i propositionens sammanfattning. 
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staten med kulturarvet?”. Denna trycktes i två publikationer och kommenterades i
det ena av Riksantikvarieämbetets dåvarande överantikvarie Keith Wijkander.193

Debatten mellan de två antagonisterna är så pass intressant och bär på så många
aspekter av den problematik jag här tar upp, att jag i delkapitlet nedan har valt att
diskutera och utveckla några av deras anförda teman.

”Vad vill staten med kulturarvet?” – en debattanalys
Inledningsvis klargör Svante Beckman för utgångspositionen och predikamentet
bakom den övergripande frågan om statens intresse för kulturarvet:

Långt in i modern tid har kulturarvet varit något statsreglerat, centrerat,
monokulturellt, institutionellt, värdefullt, egenvärt och t.o.m. heligt. När
man, som Kulturutredningen, i enlighet med moderna kriterier för politik
försöker rationalisera kulturarvet som något lokalt, pluralistiskt, mångkultu-
rellt, individuellt värdefullt, resurslikt och profant, då får man problem. Inte
minst därför att de traditionella värderingarna i realiteten fortfarande är livs-
kraftiga. Också därför att arvet av äldre värderingar är djupt inristat i den ack-
umulerade praktiken på området. Det jag i första hand skjutit in mig på är
svårigheterna att handskas med nationen som referenspunkt för kulturarvspo-
litiken och problemen kring kulturarvets helgd.194

Detta citat sammanfattar väl den tematik Beckman fortsätter att utveckla i sin text.
Att utgångspunkten i Kulturutredningen egentligen inte ger ett direkt svar på frågan
vad staten vill med kulturarvet, ursäktar han genast med förklaringen att analysens
empiri ändå ger ”ett någorlunda representativt svar på den frivola frågan”.

Min spontana undran inför analysen är emellertid vad Beckman – och för den
delen även Keith Wijkander – egentligen menar med ”staten”? Beckman anser
uppenbarligen att Kulturutredningen bättre eller tydligare representerar statens åsik-
ter än den efterföljande kulturpropositionen (1996/97)! Han konstaterar nämligen att
talet om kulturarvet som politikområde hade tonats ned i denna. Den insikten borde
således – förutsatt att han också härlett regeringens proposition till de statliga åsik-
terna – ha tagit udden en smula av den egna kritiken.195 Men eftersom vare sig Beck-
man eller Wijkander kommenterade detta predikament beträffande källmaterialet,
lämnar jag här frågan om representationen bakom ”statens vilja” öppen. Det bör
dock sägas att jag finner Wijkanders och, till viss del även Beckmans, självklara och
tvingande koppling mellan kulturarv och statlig minnesvård som talande. Till detta
hör även sättet att argumentera för begreppet kulturarv som något etablerat, histo-

193. Beckmans uppsats är publicerad i Kulturarvets natur, red. Annika Alzén och Johan 
Hedrén (Stockholm/Stehag, 1998); samt Kulturarvet, museerna och forskningen, red. Annika 
Alzén och Magdalena Hillström (Stockholm, 1999). Wijkanders kommentarer härör från den 
senare skriften, rubricerat ”Kommentar av Keith Wijkander”. Jag utgår, beträffande såväl Wij-
kanders som Beckmans texter, konsekvent från denna bok.
194. Svante Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, i Kulturarvet, museerna och forsk-
ningen, s. 27. 
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riskt inarbetat och oproblematiskt projicerbart på äldre forn- och kulturminnesvård.
Även detta får bero tills vidare. Det kan dock, som summering, konstateras att analy-
sen av aktörer och roller i kulturpolitiken ingalunda är självklar och given, utan sna-
rare förmodligen den främsta orsaken till att varje ny kulturutredning och
proposition tenderar att bli ett mastodontverk, där hela organisationen och alla aktö-
rer nydefinieras, med sedvanligt behov av saklig underbyggnad och remissomgång.196

Det bör alltså understrykas att Beckmans – och även mitt – perspektiv avser den
officiella, statliga, kulturpolitikens hänvisande till kulturarvet. Ewamarie Herklint
har i sin avhandling om Bevarandets etiska funktioner (2000) framfört kritik mot
Beckmans analyser, eftersom han inte tar hänsyn till att ”det vardagliga bevarandet i
livsvärlden” utanför institutionerna på många sätt nu har transformerats till officiell
minnesvård.197 Beckmans definition av professionell minnesvård är därmed, med
Herklints tolkning, för snäv. Denna kritik anser jag emellertid vara missriktad till
ansatsen (även om Herklints analyser många gånger är tankeväckande ur andra syn-
vinklar). Att lokala initiativ från amatörer liksom regionalt baserad minnesvård, efter-
hand visat sig lyftas upp på den officiella agendan för minnesvård, är inget nytt för
specifikt kulturmiljövården. Det är snarast ett förhållande som varit för handen
under hela kulturminnesvårdens utveckling under 1900-talet. (Det är dock troligt att
denna process nu accelererar och blir mer accentuerad inom den statliga minnesvår-
den.) Orsaken till att Beckman inte berör ”det vardagliga bevarandet” är helt enkelt
det att detta inte är relevant för uppsatsens tematik. Att denna amatöristiska eller
regionala minnesvård själv inte i nämnvärd utsträckning relaterar till en monokultu-
rell eller nationalistisk ideologi, finner jag högst sannolikt. Men detta är irrelevant i
förhållande till hur bilden av det lokala och regionala presenteras i samband med
statlig kulturpolitik och officiellt kulturarv. Från det statligt kulturpolitiska perspek-
tivet är därför det idéhistoriska arvet från tidigare kulturminnesvård, liksom konse-
kvensen från det på senare tid i propositioner lanserade begreppet kulturarv, inget

195. Begreppet ”stat” kan sälla sig till ”nation” och för den delen också ”kulturarv”, som ett 
typexempel på ett allmänt konceptbegrepp. Det tycks helt enkelt sakna fast definition, men ett 
återkommande tema för dess innehåll är den fristående rättsordningen samt den garanterande 
statsmakten/regeringen. (Jag rekommenderar Nordisk familjeboks (1917) talande definition av 
begreppet, motsvarande dryga fyra dubbelspaltiga sidor.) Nationalencyklopedin ger en idéhisto-
risk förklaring som dels pekar på att staten i den antikt platonska meningen var liktydig med 
samhället och dels i den moderna liberala teorin har separerats från detsamma. Norstedts Plus-
ordbok (1997) ger en enklare definition: dels är ”stat” liktydigt med ett ”rike” (vilket naturligt-
vis bara leder till en följdfråga!), dels är det detsamma som ”ett lands regering och de centrala 
verk och myndigheter som är direkt underställda denna”. Givet denna förklaring hör det kvali-
tativa innehållet i statliga propositioner således definitivt hemma under rubriken ”Vad vill sta-
ten med kulturarvet?”. För en skarpsinnig analys kring anonymiseringen och abstraktionen av 
statsbegreppet i Sverige, se Patrik Hall, Den svenskaste historien: Nationalism i Sverige unders sex 
sekler (Stockholm, 2000), s. 267f.
196. Om det komplicerade förhållandet mellan aktörer och roller i kulturpolitiken, se exem-
pelvis: Sven Nilsson, Debatten om den nya kulturpolitiken (Stockholm, 1973), s. 30-41. 
197. Se Ewamarie Herklint, Bevarandets etiska funktioner (Göteborg, 2000), s. 69, 76f.
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som kan bortses eller bortförklaras. Det måste finnas någon avsikt och någon form av
nationell syftning, när exempelvis den parlamentariskt godkända kulturpropositio-
nen från 1996/97 under rubrik om internationalisering anger att: ”Sverige behöver ett
intensivare kulturutbyte, då det vidgar möjligheten till kulturell förnyelse. Samtidigt
kräver det särskilda insatser för att kulturella uttryck förankrade i svensk verklighet
och svenska värderingar på ett effektivt sätt skall kunna konkurrera med det massiva
kulturutbudet från andra länder.”198 Då denna art av statlig text är tillkommen som
konkret mål- och riktningsangivelse för Riksantikvarieämbete och länsstyrelsers kul-
turmiljöavdelningar, bör dess idémässiga innehåll vara väsentligt att analysera.

Jag finner därför Beckmans idéhistoriska utgångspunkt inte bara uppslagsrik
och slående; det står enligt min mening utan tvekan att de ideologiska tendenser han
målar upp kring det statliga användandet av ”kulturarvet” har fog för sig. Förutsatt
att man med kulturarvet syftar på den verksamhet som traditionellt berört den pro-
fessionella minnesvården, är alltså de minnesvårdens vedertagna egenskaper Beckman
angett i citatets första mening ovan helt riktiga. Till detta följer så de ”moderna” vär-
deringar Kulturutredningen får klä skott för i hans fortsatta kritik. Den pluralistiska
och mångkulturella samhällsbilden kan svårligen kombineras med de traditionella,
monolitiska och etnocentriska värderingar som kännetecknar den etablerade minnes-
vården. Därmed kan man ana en ideologisk kris i den officiella minnesvården. Sta-
tens representanter vill dels fortsätta hävda den integrativa kulturpolitiken, där forn-
och kulturminnen tillskrivits statliga bevarandeåtgärder eftersom de representerat
Folket och Nationen i överindividuell och historisk mening. Staten vill dock även
vara ”modern”, pluralistisk, demokratiskt resonerande och decentralistisk. Detta,
menar Beckman, går helt enkelt inte ihop.

Han ger flera exempel som stöd för sin kritik. Inledningsvis konstaterar han det
uppenbara förhållandet att det politiska bruket av kulturarvet inte inriktar sig mot
den breda och allmänna definitionen av begreppet. Det är undantagslöst det antikva-
riskt etablerade kulturarvet, oftast i ospecificerad mening, som hävdas. En annan
standardiserad ansats återkommer alltid i dessa sammanhang: ”Den att kulturarvet
förbigås om inte samhället aktivt ingriper till dess beskydd.”199 Samhället har alltså
att värna ett kollektivt värde som oavbrutet riskerar att utarmas och gå under, i mötet
med den modernt blinda ”marknaden” och exploateringen. Kulturarvets värde kän-
netecknar därmed något statiskt, eller kontrollerat dynamiskt; ett hastigt transforme-
rat kulturarv framstår i kulturpolitiks retorik som ett försummat eller ruinerat arv. I
Beckmans analys kopplas detta värdeperspektiv intimt samman med statens maktut-
övning. Det är statens företrädare som definierar kulturarvet och därför är det också
staten som önskar att detta värnas. I juridiskt hänseende utövas värnet genom min-
neslagstiftningen; i publikt dito utövas det genom museer och statliga läroplaner.
Beckman illustrerar sedan sin tolkning med en historisk exposé över ”statens symbios
med kulturarvet”.

198. Regeringens proposition 1996/97:3, s. 30.
199. Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 29.
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Hur träffande Beckmans analys av den kulturpolitiska retoriken än kan vara,
måste jag emellertid hävda att han i sin ambition att uttrycka sig slagkraftig och kon-
cis ibland blandat samman äpplen med päron. Beckmans akilleshäl i uppsatsen är
dels det redan nämnda om att han inte definierar vilka agenter som idéhistoriskt
företräder de statliga intressena (vilket får konsekvenser i hans minst sagt svårtolkade
resonemang om demokratins eventuella betydelse för minnesvården). Dels tenderar
han även att acceptera kulturarvet som en statisk arena för diakron analys av minnes-
vården. Följden av det perspektivet blir den att statligt och folkligt nationellt intresse
separeras ur ideologisk synvinkel – det är staten som ”rår om” kulturarvet genom att
definiera och styra dess bestämning; nationalism och regionalism blir därmed fristå-
ende (folkliga) krafter som ibland påverkar kulturarvet i vissa riktningar. Konsekven-
sen av Beckmans analys framstår därmed som att det statliga kulturarvets ideologiska
bagage stått oförändrat sedan 1600-talet (vilket förvisso överensstämmer med den
normala traderingen). 1630 års stadganden till rikets antikvarier, med fromma för-
hoppningar om deras förmåga att skänka glans åt den dynastiska samhällsordningen,
hamnar i förlängningen av ett sådant resonemang sida vid sida med, exempelvis,
Nobelfestens ärkenationalistiska och samtidigt universalistiska anspråk på Historia,
Framsteg och Vetenskap. Växlande samhällsklimat och ideologiska konjunkturer blir
med andra ord helt underordnat resonemanget om statens manipulering runt det
kulturhistoriska värdet.

Som läsare får man därför problem att urskilja poängerna i ett kritiskt resone-
mang som saknar idéhistorisk nyansering. Med Beckmans analys blir det samma
valör bakom idéerna för bevarandet av Silverbibeln från stormaktstiden fram till idag.
Kulturarvets oförändrat antikvariska ”helgd” ställs på ett oklart vis vid sidan, eller
bortom, upplysningens, nationalismens, romantikens, de medborgerliga idéernas,
och (natur)vetenskapens etableringar i det offentliga samhället.

Till omedelbart försvar för Beckman, tror jag emellertid att han säkerligen
skulle argumentera mot mina slutsatser. Med en vänligare läsning skulle man förvisso
kunna tolka hans resonemang så att den antikvariska helgden visserligen har fungerat
oförändrad från stormaktsiden fram till dagens postmodernitet, men att dess uttryck
emellanåt fyllts med nytt formellt innehåll och bytt ansikte allteftersom nya tidsten-
denser gjort sig gällande. Denna moderat funktionalistiska tolkning vore i så fall
intressant ur flera synvinklar. Vi kan ur den dra en viktig slutsats om minnesvårdens
ideologiska natur. Beckman påpekar nämligen det centrala: att minnesvårdens tradi-
tionella värden till sin natur är institutionella och därmed är syftande till en såväl
överindividuell som utanför den temporära samtiden stående helgd.200 Det kulturpo-
litiska talet om kulturarvet kräver helt enkelt en överordnad ideologi som i sin grund-
formel bygger på premissen för nationalism: att en reell kollektiv gemenskap bortom
den individuella, eller lokala, sfären är för handen.201 Bortom det vetenskapliga doku-

200. Ibid, s. 47.
201. Uttrycket är hämtat från Benedict Andersons klassiker om nationalismens ursprung och 
spridning: Imagined Communities (1983), sv övers. Den föreställda gemenskapen (Göteborg, 
1993).
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mentvärdet och bortom den estetiska och historiska upplevelsen, finns därmed ytter-
ligare ett grundläggande värde som motiverar samhällets engagemang för kulturarvet:
kulturminnenas funktion som ”kollektiva totem” för samhällsgemenskapen – eller
som identitetsbärare bakom den föreställda gemenskapen med Folkets historia.202

Detta perspektiv stöts mot själva grundbulten i det som Beckman benämner
”modernt”, nämligen tidens tendens att verka för internationalisering (EU), globali-
sering och mångetnicitet. Som redan påpekats, går denna ekvation helt enkelt inte
ihop. Kulturarvets helgd och det nationsbundna kulturarvet är nämligen två sidor av
samma mynt. Beckman slår huvudet på spiken då han ställer den retoriska frågan:
”Hur skall man motivera ett politikområde vars dominerande tradition är uppbyggd
på nationshävdelse och nationell identietsfostran när sådant inte sedligen låter sig
sägas längre?” Exemplet från Kulturutredningens krystade tal om hur svensk kultur
skall utvecklas på egna villkor och även lanseras i Europa som ett nationellt värde,
samtidigt som man på annat ställe talar om den europeiska gemenskapen, det gemen-
samma europeiska kulturarvet och det mångkulturella samhället Sverige, illustrerar
mer än väl det ideologiska korsdraget mellan exklusivitet och integration.203 Sympto-
matiskt undviker också Keith Wijkander att kommentera denna bärande kritik i sitt
efterföljande inlägg.

Wijkander kritiserar dock, fullt begripligt, Beckmans oklara bruk av uttrycket
”modernt”. Den moderna kulturarvsretoriken ställs mot den traditionella i Beck-
mans analys och han benämner olyckligtvis detta som ”modernt” kontra ”traditio-
nellt”, utan att klargöra predikamentet för läsaren. (Enligt min mening är dock hela
minnesvårdens samlade historia ett paradexempel på modernitet, eftersom fältet i sig
är direkt betingat av samhällets modernisering.) Wijkander kommentar otydligheten
med att hävda att det som tillskrivs modernitet i Beckmans analys hos denne tende-
rar att motsvara det som är ”bra”, medan hans hänvisningar till det traditionella till-
delas det motsatta omdömet.204 Den salvan anser jag emellertid träffa vid sidan av
målet; vad Beckman vill visa är snarast att minnesvårdens traditionella värderingar
svårligen låter sig kombineras med dagens kulturpolitik. Någon underliggande värde-
ring i ”bra” och ”dåligt” finns det inte i detta. Snarast finns det allvarliga logiska pro-
blem i såväl den ”traditionella” som den ”moderna” kulturpolitiken. Om Beckman
hade nyttjat uttrycken postmodernt eller senmodernt, i stället för ospecifikt
”modernt”, hade nog hans resonemang framstått mer tydligt.

Bortsett problemet med Svante Beckmans alltför schematiska sätt att tala om
minnesvården, anser jag att han satt fingret på några väsentliga aspekter hos dess offi-
ciella framtoning. Tvehågsenheten och otydligheten bakom tillämpandet av begrep-
pet kulturarv pekar på problem att formulera vilken art av värdeargument som ska
legitimera att minnesvården faktiskt är en samhällsangelägenhet. Svaren från Riksan-
tikvarieämbetets representant Wijkander blir därför faktiskt mest talande i förhål-
lande till de områden där det tigs.

202. Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 57f.
203. Ibid., s. 38.
204. Keijt Wijkander, “kommentar“ till Svante Beckman, s. 92.
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Keith Wijkander utläggning om hur Kulturutredningen egentligen bör läsas tar
sin utgångspunkt i omständigheterna runt remissomgångarna; att det i vanlig ord-
ning saknades såväl tid som personella resurser, och att diskussionen om kulturarvet
med dess värden först kom in under utredningens sista halvår. Dessa upplysningar är
förvisso intressanta och belysande för att utredningstexten blev ”trevande och litet
osäker”. Men det ger egentligen endast indirekt svar på Beckmans argument.

Mycket riktigt handlar dock talet om kulturarvet, som Wijkander säger, om
”idé- och frågekomplex som inte är inövat i den kulturpolitiska retoriken”.205 Argu-
mentationen i sig anser han peka på en ny tendens inom minnesvården. Wijkander
belägger detta med att hänvisa till den föregående museiutredningen Minne och bild-
ning (SOU 1994:51) där ordet kulturarv aldrig över huvud taget nämndes. Antagligen
ser vi verkningarna, menar han, av ett generationsskifte, eller kanske till och med ett
paradigmskifte inom kulturpolitiken. Förtröstansfullt spår han därför att turerna
kring kulturutredningen om några år skall vara glömda, medan diskussionerna om
kulturarvets samhälleliga värde kommer att fortgå.206

På denna punkt har han säkerligen rätt, men som läsare undrar man ändå vad
Wijkander och övriga minnesvårdare egentligen menar med uttrycket kulturarv?
Och vari består det nya? Förutsättningen för ett ”paradigmskifte” är ju rimligen att
intressenterna är överens om vad som diskuteras och vilka perspektiv i det nya para-
digmet som eventuellt har större förklaringsdjup gentemot de äldre.207 Frågan är
dock om den professionella minnesvården uppnått den nivån av koncensus?

Kulturminnesvård och kulturmiljövård:
På bevarandefronten något nytt?

Låt oss, trots rubrikbyte, hålla oss kvar en stund vid debatten mellan Svante Beckman
och Keith Wijkander. Det är min mening att här kommentera frågorna som restes i
det sista stycket ovan. Det är ju rimligen i senaste argumenten för kulturarvet som
värdeförskjutningen mellan den äldre kulturminnesvården och den nya kulturmiljö-
vården borde ge sig till känna.

205. Ibid., s. 89.
206. Ibid., s. 86, 90.
207. Det bör, för det formellas skull, påpekas att Thomas Kuhns syftning på termen para-
digm avsåg det naturvetenskapliga fältet och att paradigm i hans teori tolkas som inkonsume-
rabla, d.v.s. oförenliga, och i princip omöjliga att förstå sinsemellan. När vi väl har tagit ”klivet 
över” till ett nytt paradigm är steget irreversibelt. Man kan som newtonanhängare inte förstå 
kvantmekanikens universum, och tvärt om. Vi kan dock vid en smula eftertanke konstatera att 
denna tolkning inte utan vidare kan projiceras på det humanistiska fältet. Även om vi i dag är 
på väg mot en mer instrumentell, universell och pluralistisk tolkning av kulturarvet, innebär 
detta inte att förståelsen och tolkningen helt stängts mot det traditionella, nationsavhängiga, 
sättet att tänka. 
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I Wijkandes svar till Beckman deklarerar han även sin syn på kulturarvet. Som
utgångspunkt, menar han, måste vi frigöra oss från den ”envisa tendensen att värdera
kulturarvet i termer av ont och gott”. Detta är särskilt viktigt om vi skall ”kunna
närma oss fenomenet med vetenskapliga anspråk”. Kulturarvet är nämligen varken
bra eller dåligt. Det är i Wijkanders tappning snarast att uppfatta likt en av Imma-
nuel Kants fundamentala kategorier: ”Kulturarvet, vare sig vi nu definierar det på ett
smalare eller bredare sätt, existerar på samma sätt som historien och tiden.” Vi måste
alltså förhålla oss till det vare sig vi vill det eller inte, eftersom det förgångna är en
fakticitet som inte försvinner bara för det att vi eventuellt förnekar det.208

Med detta hävdar således Wijkander att kulturarvet står utöver våra tolkningar
av historien. Kulturarvet existerar, oavsett om någon individ värderar det. Kulturar-
vet blir därmed ett faktum i dignitet med tiden och det samlade förgångna. Frågan
som dock obönhörligt inställer sig, är vad i Wijkanders utsaga om kulturarvet som
innehållsligt skiljer detta från den mer allmänna benämningen ”det förflutna”? Det
vore naturligtvis meningslöst att fråga om det förflutna är ont eller gott i sig. Det
bara är. (Se bilaga I.) Men varför antikvarier på senare år, i konsekvens, vill benämna
förflutenheten som kulturarv, samtidigt som man också hänvisar till begreppet som
representativt för ny kulturpolitik, blir då lindrigt sagt dunkelt. Om kulturarvet nu
är fullständigt allmängiltigt och universellt – ett närmast ontologiskt faktum – varför
framställs det då som en exklusiv angelägenhet för minnesvården i allmänhet och
Riksantikvarieämbetet i synnerhet?

Keith Wijkanders framställning ger ingen ledtråd till svar på det. Han anspelar i
stället på universalismen då han fortsätter med påpekandet att det hela ytterst hand-
lar om ”en väg att förstå människan som samhällsvarelse”. Svante Beckmans, i min
mening ovedersägliga, poäng angående kulturarvsretorikens intima koppling till
nationell och etnocentrisk identitet underkänns därmed som varande ett irrelevant
diskussionstema: ”Att olika förhållningssätt till olika aspekter av kulturarvet sedan
kan få olika positiva eller negativa effekter är en självklarhet men knappast en bra
utgångspunkt för analysen.”209

En ”bra” utgångspunkt är snarast, med följd av Wijkanders resonemang, att
utgå från att kulturarvet är liktydigt med allt samlat förflutet, samt att från detta
fråga sig hur individer och grupper förhåller sig till och väljer ur denna totalitet; allt i
den neutrala och värderingsfria förhoppningen att bättre förstå människan som sam-
hällsvarelse.210

208. Keith Wijkander, “kommentar“ till Svante Beckman, s. 90f.
209. Ibid., s. 92.
210. Det ska här noteras att jag i samtal med Keith Wijkander mötte en mer nyanserad syn 
på frågan om kulturarvets bestämning. Jag fick även ta del av dennes, ännu opublicerade (och 
tankeväckande), uppsats om temat, där han huvudsakligen framställer kulturarv som liktydigt 
med ”tradition”. Problematiken kvarstår dock med detta: varför värnar statens minnesvård 
”traditionen” i allmänhet? Vems/vilkas tradition är det som avses? Och kan minnesvårdande 
institutioner egentligen vårda eller bevara traditioner? 
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Eftersom det återupptagna bruket av begreppet kulturarv potentiellt signalerar
ett generations- eller paradigmskifte i minnesvården måste det därmed vara denna
universalistiska kunskapssträvan som kännetecknar det ”postmoderna kulturarvsbru-
ket”. Den givna frågan är då vad som egentligen skiljer värdemomenten i senmodern
kulturarvsideologi från motsvarande i tidig kulturminnesvård? I inledningen till
Fornminnesvårdskommitténs långa betänkande från 1921 står följande om minnes-
vårdens nya samhällsfunktion:

Det är ur insikten om minnesmärkenas nu antydda stora betydelse för det all-
männa, som minnesvården uppstått, d. v. s. den verksamhet som har till syfte-
mål att tillvarataga de föremål från äldre tider, som här och var kunna finnas
kvar, att bereda möjlighet och utvägar för fortsatt bevarande av dessa föremål
samt att genom undersökning av dem och de omgivningar, uti vilka de påträf-
fats, tillgodogöra forskningen det kunskapsmaterial, som i dem finnes förbor-
gat.

Att vetskapen om, att ett visst föremål härleder sig från en länge sedan
svunnen tidsepok, samtidigt måste framkalla en känsla av pietet för föremålet
självt och, bortsett från det kunskapsinnehåll, av vilket det är bärare, skapa en
önskan att skydda föremålet, är helt naturligt. Denna pietetskänsla utgör
också vid sidan av minnesmärkenas vetenskapliga betydelse den bärande grun-
den för minnesvården. [- - -]

På grund av minnesvårdens i det föregående antydda stora betydelse för
det allmänna är det helt naturligt, att statsmyndigheterna redan tidigt kommit
att intressera sig för och omhändertaga densamma.211

Bortsett från det ålderdomliga språket, samt den förbehållslösa centreringen kring de
fysiska fornminnena före skyddsargument angående traditioner och immateriella
kulturvärden; vad är det egentligen som skiljer innehållet i citatet från utgångsläget i
dag inom kulturpolitik om kulturmiljövård?

Genast kan vi konstatera att mycket är sig likt. Vi har för det första samma tal
då som nu om att minnesvårdens statliga företrädare endast tjänar det allmänna och
(den förment värdeneutrala) vetenskapen.212 Vi får dessutom en utläggning om pietet
som skickligt undviker allt tal om regional eller nationell identitet, till förmån för en
universalism som riktar sig mot en emotiv känsla för det förflutnas fysiska lämningar.
Här får man väl säga att de sakkunniga den gången bättre än dagens Kulturutredning
förmådde parera den kulturpolitiska retorikens blindskär.

211. Betänkande med förslag till lag…, SOU 1922:11, s. 1f.
212. I de första utkasten till betänkandet formulerades dock texten avsevärt mer nationalpa-
triotiskt, med hänvisning till fosterland och folk. Det skrevs emellertid under det pågående 
världskriget. Då, liksom idag, handlade kulturpolitiken om att hitta de retoriska uttryck som 
bäst passar in på det samtida samhällsklimatet. Originalhandlingarna återfinns på Riksarkivet, 
YK 211,FMK, vol. 6.
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Vad som skiljer är dock en väsentlig faktor. Minnesvården av idag bjuder –
åtminstone formellt – in allmänheten till förhandling. Under 1920-talet var den soci-
ala ingenjörskonsten på frammarsch, den tog sig uttryck genom skilda företeelser
som byggnadsrådgivningsbyråer, husmoderslexikon och folkhälsoinstitut. Uppfatt-
ningen att allmänheten var okunnig och oansvarig beträffande fornlämningarnas
vård, samt att den behövde fostran och upplysning, var knappast avvikande från den
gängse normen för myndighetsutövning.213 Riksantikvariens och Vitterhetsakade-
miens patriarkala framtoning bekräftade snarast den gängse institutionella normen,
även om de som då direkt drabbades av maktutövningen hävdade att demokratin och
insynen var alltför begränsad.214 I dagens kulturpolitik från 1974 och framåt har
målen för kulturmiljövården tydligt redovisats. Demokratimålet är nu vägledande.
Ambitionen tog sig uttryck i kulturminneslagens portalparagraf 1988, vilket dock inte
backades upp av samma lags regelverk. De allmänna målen för den ”nya” kulturmil-
jövården – uttryckt genom hänvisningar till demokrati, miljö och kulturarv – reglera-
des i stället av naturvårdslagen, vilken numer även ingår i miljöbalken.
Miljöpolitiken skall samordnas mellan natur- och kulturvårdare; ansvaret för hushåll-
ningen av miljöers bedömda värden skall delas mellan olika samhällssektorer. Det
äldre skyddsinstitutet naturreservat har kompletterats med bestämmelser för ett nytt:
kulturreservat.215 Frågan är dock var skiljelinjen mellan natur- och kulturmiljö egent-
ligen skall sättas? Finns det ”renodlade” naturmiljöer i dagens Sverige och omvänt,
vad är det som gör att vissa kulturmiljöer väljs ut till kulturreservat? Tillspetsat: När
blir kulturmiljön så antikvariskt värdebetingat anrikad att den bör skyddas från men-
lig transformering?216

Sådana frågor är varken nya, eller obearbetade, men det finns fortfarande en
oklarhet om hur den nya kulturmiljövården kommer att förnya praktiken från den
motsvarande inom kulturminnesvården. Hur ska kulturmiljövården demokratiseras
och hur ska egentligen kulturmiljöerna brukas?217 I sammanfattningen av Kulturut-
redningen 1995 redovisades under huvudrubriken ”Kulturarvspolitik i samspel”, de
tre krav man ställde upp för att uppfylla målet att ”ta ansvar för kulturarven och
främja ett positivt bruk av dem”:

Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för männis-
kors liv och verksamhet från forntid fram till i går.

213. Se exempelvis Vitterhetsakademiens medarbetare Ture Arne, ”Vård och vanvård av våra 
fornlämningar” i Tidskrift för hembygdsvård 1921. Här framställs generellt enskilda individer 
som okunniga, men i allmänhet välmenande. De såväl oansvariga, som giriga och okunniga, 
företräds i artikeln snarast av organiserade exploatörer som vägbyggnadsföretag, samt offentliga 
institutioner utanför minnesvården. 
214. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 146ff.
215. Se exempelvis riksdagens proposition 1998/99:114, s. 23.
216. Denna fråga är, från en motsatt vinkel, aktuell i Riksantikvarieämbetets rapport Kultur-
arvet och miljön, 1999, s. 98: ”Vi vet t.ex. att utsläpp av vissa ämnen innebär en negativ påver-
kan på människors hälsa eller på tillståndet i miljön. Däremot är det inte lika okomplicerat att 
säga att exploatering av en viss grad utgör en skada på kulturmiljön.” 
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Vi ska bygga vidare genom att garantera att detta arv görs levande och
aktuellt samt inspirerar till förnyelse.

Och vi ska dokumentera, värdera och bevara det som skapas i dag och i
morgon.

Efter denna deklaration – som för övrigt klart visar att det ”arv” som anspelas i det
mellersta stycket hänger samman med det första kravet, vilket alltså är liktydigt med
det antikvariskt etablerade kulturarvet – går man vidare och redovisar det institutio-
nella samhällsansvaret:

Kulturmiljövårdsmyndigheterna – Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna
– har tillsammans med museer, arkiv och bibliotek uppdraget att svara för
denna samhällsuppgift och att aktivt samspela med och engagera frivilligorga-
nisationerna i arbetet.218

Tydligare än så här kan den nya kulturarvspolitiken knappast uttryckas. Det moment
som skiljer innehållet i dessa deklarationer från de traditionella i kulturminnesvår-
den, är anspelningen på samtidsbevarande. Gränsen mellan det förflutna och det sam-
tida tenderar alltmer att suddas ut i dagens minnesvård. Detta utmanar inte bara
minnesvårdens värdemässiga förutsättningar, utan även dess praktiska.

En konkret förändring inom minnesvården är därför Nordiska museets och
länsmuseernas så kallade poler för samtidsdokumentation. Här vill man dokumen-
tera lokala, sociala, etniska och regionala kulturarv med en yttre ram i det nationella
perspektivet. Verksamheten var dock inledningsvis inte initierad av ny statlig kultur-
politik, utan snarare av de centrala museernas behov av att organisera en ny form av
insamlingsverksamhet. Samtidsdokumentationen rörde sig med andra ord om en
inre museal policy- och praktikfråga.219 Arbetet har dock kommit att utmana museer-
nas traditionella tänkande angående dokumentation och bevarande. Till stora delar
har nämligen intervjuer och fotografier visat sig mer effektiva och kostnadsrationella
för uppdraget, vilket alltså sätter det vedertagna museala uppdraget att dokumentera
och bevara materiella objekt från det förflutna på sin spets.220 Följdfrågan är emeller-
tid vad som kvalitativt skiljer verksamheten inom SAMDOK från etablerad akade-
misk forskning i historia, etnologi, antropologi och sociologi. Ett omedelbart svar på

217. Riksantikvarieämbetet har för närvarande (år 2002) på sin hemsida lagt ut en preliminär 
handbok ”Kulturreservat”, där det bland annat påpekas att landskapen skall fortsatt brukas, även 
om dessa har blivit utsedda till reservat. Det är dock oklart vad som egentligen konstituerar kul-
turreservatets angivna krav på att motsvara ett ”historiskt landskap”, samt att ”representera en 
helhet”. Bedömningsfrågan om vad som motsvarar bruk eller missbruk, besvaras med uttrycket 
”traditionell markanvändning”, vilket förutsätter noggranna förundersökningar inför varje 
enskilt fall. Att minnesvårdens kategoriseringar och urvalskriterier till avgörande del bestäms av 
praktiska avvägningar, platsens individuella förutsättningar och den regionalpolitiska situatio-
nen, medför att generella kriterier sällan kan redovisas i mer än just generella termer. 
218. ”Kulturpolitikens inriktning – i korthet, SOU 1995:84, s. 48.
219. Muntliga uppgifter från intervju med Margareta Biörnstad, 2002-05-24.
220. Eva Silvén-Garnert, ”Samdok – en svensk museal ingenjörskonst?”, s. 427.
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det är att SAMDOK samlar material för ett potentiellt senare behov, vilket alltså inte
kräver samma form av teoretisk tillämpning och tolkning. Det samtidsdokumenta-
riska kan dock inte sägas vara en exklusiv angelägenhet för enbart museivärlden eller
minnesvården i stort, vilket den nu pågående debatten om museernas forskningssta-
tus pekar på.

Samtidsdokumentation som nytt moment i minnesvården, motsvarar en förhål-
landevis liten del av museernas ordinarie verksamhet och ansatserna verkar inte heller
ha påverkat praxis och rutiner på Riksantikvarieämbetet. Till ambitionerna bakom
samtidsdokumentationen kan man dock även knyta den framväxande industrimin-
nesforskningen och dess minnesvård. Här har RAÄ ett mer betydande inflytande,
med en särskild avdelning. Detta vetter i sin tur mot den integrerade miljövården,
där natur- och kulturminnesvård ska samordna sina insatser, med utgångspunkt från
en holistisk miljötolkning. Praktik och teori är dock här fortfarande så pass trevande
och preliminär, att jag lämnar den tråden, för att återkomma till temat under en sär-
skild rubrik.

Så långt alltså om de nya momenten i kulturpolitiken och den minnesvårdande
praktiken. Vari består då egentligen den ideologiska förskjutningen? Låt mig återigen
anknyta till Keith Wijkander och hans svar till Svante Beckman. På en punkt verkar
de två nämligen vara överens: det offentliga motivet för minnesvård är på väg att byta
emfas från tonvikt på monumentala och antikvariska värden, till en större betoning
på instrumentella och estetiska. Med det sista syftar de på bruket av kulturarv som en
källa till underhållning och/eller redskap för ekonomisk vinning, alternativt som
symbolmättad reklam för närsamhällen, regioner eller nationer.221

Den inom kulturpolitiken vedertaget hävdade principen om kulturens ”frihet
från kommersiella krafter”, alternativt möjlighet att verka som en ”obunden kraft i
samhället”, är med andra ord utmanad. Koncentrationen på det monolitiska och
integrativa kulturarvet är på väg att luckras upp till förmån för pluralismen, upplevel-
semarknaden och det "förhandlingsbara" kulturarvet. I ett framtida scenario kan,
som exempel, vandringarna i ”Arns fotspår” utvecklas till en större satsning med
temapark kring ”svenska riddare”, eller dylikt. Att höviska korsriddares samhällsroller
i det medeltida samhället var marginella, om en existerande inom det nuvarande Sve-
riges gränser, stärker bara den kommersiella och exotiska attraktionskraften. Traditio-
nellt antikvariska normer kring autenticitet och representativitet får i ett sådant
sammanhang sekundär prioritet.222 Som den norska dokumentationsforskaren Hilde
Gaard uttrycker det: ”Den postmoderne fortiden er en fortid hvor alt er muligt, hvor

221. Beckman, respektive Wijkander, Kulturarvet, museerna och forskningen, s. 76f, 94f.
222. Angående vedertagna värdekategorier i minnesvården, se Axel Unnerbäck & Erik 
Nordin, ”Kulturhistoriskt värde?”, Kulturmiljövård 1995:1-2, s. 11-38; Eva Dahlström, Den 
svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården (Stockholm, 2000), s. 42. Dahlström beskriver, 
utifrån William Lipe, ”autenticitet” (liksom unicitet) som ”det traditionellt antikvariska” vär-
det, medan ”representativitet” sägs företräda en modernare blick för förändring och historisk 
dynamik. Jag uppfattar dock denna distinktion som illa förankrad i fältets idéhistoria. För 
exempelvis 1800-talets byggnadsvård (”stilrestaureringarna”), hade såväl autenticiteten som 
uniciteten underordnad betydelse i förhållande till det specifikt representativa värdet.
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fantasi er potensielt like virkelig som historie.”223 Måhända kommer vi därför att få se
mer av ”medeltidsland” och mindre av kulturhistoriska museer i framtiden. Detta
kommer även att påverka synen på det bevarade och vad som bör bevaras. I social-
konstruktivistisk anda skriver museologen Maria Björkroth att: ”Strängt taget har
vad som bevaras inget att göra med vad som förflutit. Det som är av avgörande bety-
delse är istället vad som pågick när bevarande i en eller annan form aktualiserades.”224

Även om jag anser att Björkroth går för långt i sin relativism, är perspektivet
utmanande. Musealiseringen sker i nuet, under de rådande antikvariska normerna
och samhällsomständigheterna. Trots att korsriddare Arn, seriefigur Anka, eller kung
Gustavs äventyr i Dalarna, inte har inträffat eller existerat, kan samtliga tilldelas sta-
tus av kulturarv och samhälleligt skyddsvärde. Man kan dock här känna sig manad
att inflika en väsentlig skillnad i det att Gustav Vasa faktiskt är en historisk figur som
existerat. Men man kan också, med lika stor rätt, påpeka att det är myten kring Vasa
som har traderats och kommit att spela sin roll i nationell retorik och självbild – och
i detta har minnesvården en inte obetydlig del. Att vi genom kritisk forskning nu kan
dekonstruera vasamyten, verkar endast bekräftande i förhållande till nuvarande ”san-
ningar” om det svenska kulturarvet. Avmystifieringen av samhällsmyter sker natur-
ligtvis först då de spelat ut sina aktiva och levande roller. Först därefter transformeras
de – eventuellt – till officiellt kulturarv. Denna funktion hos det antikvariskt etable-
rade kulturarvet tycks allmängiltig. Varför lyftes exempelvis steriliseringar, loboto-
mier, eller registrerade vänstersympatisörer upp på den offentliga dagordningen först
under 1990-talet – kunskapen om företeelserna fanns långt innan? (Fortfarande åter-
står dock att se om just dessa aspekter kommer att traderas i den officiella minnesvår-
den.) Eller vasamyten åter: de värden som tidigare spelat sin repertoar kring
Ornässtugan har nu, i postmodern anda, blivit en attraktion i sig; som dimension till
turismen och den ekonomiska vinningen.

Mönstret upprepas naturligtvis i en mängd varierande sammanhang. Exempel-
vis i bevarandemotiven bakom regalskeppet Wasa. Nog ekar väl det antikvariska argu-
mentet om skeppets stora betydelse, som ingång till förståelse för 1600-talets
hantverkare och sjömän, något ihåligt vid sidan av de uppenbart ekonomiskt, este-
tiskt och emblematiskt nationella? För varför reser egentligen en grupp japaner till
Stockholm med målet i sikte att beskåda ett gammalt skepp från 1600-talet? Är det i
första hand traditionellt antikvariska värden kring autenticitet, kvalitet, representati-
vitet och sällsynthet, som föranleder denna visit? Knappast; även om dessa värden
nog är nödvändiga ingredienser för denna art av attraktion. Varför lär, som ett annat
exempel, New Yorks konstmuseer dra mer turister än Manhattans övriga nöjesutbud
tillsammans? Är det enbart törst efter bildning och museal direktkontakt med tingen
som motiverar detta? Nej, naturligtvis räcker inte det argumentet. Här aktualiseras i
stället kulturella kapitalvärden som berör Västerlandet, Kulturen och Bildningen i
institutionell mening. Myt och kanonisering spelar avgörande roller som knappast

223. Hilde Gaard, ”Utstillningen som dokumentasjonsform i moderne og postmoderne 
tider”, Nordisk Museologi 1999:1, s. 70.
224. Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930 (Umeå, 2000), s. 19. 
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någon kan ifrågasätta. Och dessa värden har varit aktuella alltsedan det överhuvudta-
get är meningsfullt att tala om västerländsk minnesvård. Bortser man från dem,
skulle trängseln framför Louvrens trippelglasade tavla av Mona Lisa närmast vara ett
tecken på kollektiv sinnesförvirring!

Med dessa medvetet provokativa exempel vill jag egentligen belysa att uppdel-
ningen mellan traditionella antikvariska värden, kontra ”moderna” konstruktivistiska
och relativistiska, vid en närmare granskning riskerar att lösas upp i motsägelsefulla
dualismer utan given bestämning. Förvisso är många sedvanliga värden i minnesvår-
den nu utmanade genom förskjutningen mot instrumentalisering och relativisering.
Men dessa värden är mångdimensionella och relaterar inte enbart till vetenskapens
traditionella krav på ett oförvanskat primärmaterial. Hur förenas egentligen den
inom kulturpolitiken nu återkommande relativistiska deklarationen om att varje tid
och samhälle definierar sitt kulturarv225, med den inarbetade antikvariska retoriken
kring kulturarvet som en avslutad storhet vilken bör bevaras – inte bara för forsk-
ningens framtida behov, utan även som institutionaliserad kvittens för Folket histo-
riska framväxt, för nationell besittningsrätt, och som intäkt för att landet motsvarar
en modern kulturnation? Det senmodernt konstruktivistiska och relativistiska per-
spektivet korsas här med traditionella antikvariska värden. Inte för inte blir kultur-
propositionernas målsättningar ofta en uppvisning i försiktigt trippande på ömma
värden – en balansgång mellan smattrande fanborgar och gränslös universalism.

En viktig orsak till de motsägelsefulla ståndpunkterna mellan en statisk och en
dynamisk kulturtolkning har dock ytterst kopplingar till minnesvårdens praktiska
förutsättningar. Värdeförskjutningen i bevarandemålen mellan 1974 års kulturpolitik
kontra motsvarande från 1996, framhålls som kännetecknande för det aktiva och
dynamiska i den nya kulturmiljövården. Den äldre formuleringen lyder ”bevara och
levandegöra äldre tiders historia”, medan den senaste deklarationen lyder ”bevara och
bruka kulturarvet”.226 Att den nya deklarationen om att ”bevara” (vidmakthålla) och
att ”bruka” (påverka/förändra) i samma mening tillskrivs det etablerade kulturarvet,
borde ju rimligen väcka alarmerande frågor om hur ambitionen ska omsättas i prak-
tisk tillämpning. Men uppmaningen att kulturarvet ska brukas tolkas i de antikva-
riska sammanhangen inte som antipoden mot att det ska bevaras. Inom fältet
uppfattas inte ambitionen att bevara och bruka som en paradox. Denna tysta koncen-
sus härrör från den konstlade indelningen mellan materiell och andlig kultur, där det
materiella i sin tur delas upp mellan den museala praktiken, samt kulturmiljövården
”utanför institutionerna”. Det materiella arv som bevaras i museerna skall – enligt
föreskrivet ideal – förbli bevarat i evig tid. Kulturmiljövårdens materiella och immate-
riella arv är dock öppet för levandegörande eller bruk, vilket implicerar ofrånkomlig
förändring – om än långsam och strikt kontrollerad under antikvariska premisser.227

225. Se exempelvis regeringens prop. 1988/99:114, s. 21.
226. Bevarandemålen deklareras i regeringens prop. 1996/97, s. 27. För den återkommande 
tolkningen, se exempelvis Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 89. 
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Till detta följer även den etnologiska, antropologiska och idéhistoriska forskning
som, på oklara grunder, faller utanför såväl den materiella praktiken i museerna, som
kulturmiljövården utanför institutionerna. Denna minnesvårdens skiktade bevaran-
dementalitet har präglats av sitt idéhistoriska sammanhang.

Det antikvariskt etablerade kulturarvet

Det alltjämt fundamentala i minnesvården är den materialorienterade bevarande-
verksamheten, med månghundraåriga anor. Uppmaningen att arvet skall levandegö-
ras och miljörelateras tillhör 1900-talet och börjar hävdas under Sigurd Curmans
verksamhetsperiod vid seklets inledning.228 Att perspektivet först mot slutet av 1980-
talet gör ett reellt insteg i den kulturpolitiska dagordningen har koppling till minnes-
vårdens breddning mot kulturmiljövård och den ideologiska tillämpningen av
begreppet kulturarv. ”Brukande” fungerar här som en något mer relativistisk och
instrumentell term än ”levandegörande”.229 Det bevarade – objekten – lyfts nu pri-
märt fram som råmaterial, eller som potential, för den avsedda inlevelsen. Den profes-
sionella minnesvården har riktat om den officiella emfasen från dokument till
upplevelse. Men detta innebär nödvändigtvis inte att urvalsförfarandet i bevarande-
sammanhangen automatiskt kommer att skärpas.

Tvärtom kan faktiskt målsättningen att bruka och levandegöra föranleda en
attityd där det villkorslösa materiella bevarandet försvaras som en förutsättning för att
samhället ska kunna välja och tolka kulturarvet från tid till annan. Kulturmiljövår-
dens bevarandeideologi skulle från denna utgångspunkt kunna uttryckas som följer:

227. För en annan illustrering av statiskt och dynamiskt bevarandeideal – där Artur Hazelius 
får representera det musealt statiska, och Karl Erik Forsslund det miljöbetonat dynamiska – se 
Alzén, Fabriken som kulturarv, s. 112f.

Kulturpolitisk norm Föreskriven representativitet Anspelade arenor

Bevara (1630<) Det materiella representerar det
kulturella

Museer och reservat

& Levandegöra (1974<)

& Bruka (1996<) 
Det kulturella representeras
med hjälp av det materiella
Levandegöra + marknad &
resurs

Kulturmiljöer

Upplevelselandskap

228. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 83.
229. Jag är införstådd med faktumet att begreppet kulturarv initialt lanserades i kulturpoliti-
ken som en ”modeterm”; d.v.s. i anslutning till den generella strategin att hitta slagkraftiga 
uttryck som ”ligger i tiden”, är politiskt korrekta och därmed lämpliga för att generera publik 
uppmärksamhet, samt statliga anslag. De flesta av dessa termer och uttryck visar sig dock bli 
kortlivade – de som överlever har därför troligen en djupare ideologisk klangbotten som 
stäcker sig utöver den tillfälliga trenden. Begreppet kulturarv tycks vara en sådan ”överlevare”. 
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om inte det materiella arvet finns fysiskt bevarat, kan vi heller inte välja element ur
det från tid till tid – alltså bör helst materiella exempel av allt bevaras.230 Denna for-
mel föranledde exempelvis insatser som 1970-talets SAMDOK; även om man, som
påtalats, senare har tvingats omvärdera det traditionella artefaktsamlandet till förmån
för uppteckningar i ord och bild. Dagens materiella källor bevaras alltså för framti-
dens kulturarvsskapande. Vi bildar och bevarar ett omfattande (och obestämt) kultu-
rellt eftermäle för framtiden.

Materiell och andlig kultur
Bortsett från att en bevarandestrategi som, enligt ovan, regleras efter potentiellt värde
riskerar att bli lika osystematisk och amorf som det sena 1800-talets samlande, åter-
står även en problematik mellan materia och mentalitet, kropp och själ, artefakt och
kulturarv. Låt oss återvända till jämförelsen mellan 1920-talets Fornminnesvårdskom-
mitté och Kulturutredningens slutbetänkande från 1995. Den sistnämnda angav ett
traditionellt ansvarsmål för bruket av kulturarvet: ”Vi ska dokumentera, värdera och
bevara det som utgjort ramen för människors liv och verksamhet från forntid fram
till i går.” Som vi tidigare såg i citatet från 1920-talets betänkande, kännetecknades
kulturminnesvården initialt av en inriktning på de fysiskt avgränsade kulturminnena.
Att denna så kallade monumentvård i praktiken knappast skiljer sig från dagens min-
nesvård, i annan mening än att monumentet nu breddats till miljöer, är uppenbart.
Monumentvården var för övrigt aldrig riktigt så ”materiell” som den senare kulturpo-
litiska retoriken vill göra gällande. Då som nu nedtecknades och bevarades även
”immateriella kulturspår” som sägner, seder och bruk. Denna etnologiska och antro-
pologiska sida av kulturminnesvården representerade å andra sidan bara en annan
aspekt av minnesvårdens materialitet; när väl dokumenten har hamnat i arkiven skil-
jer de sig föga från traditionellt antikvariska artefakter, med dessas aspekter på kon-
servering, representativitet och urval. Min poäng med detta är att premisserna för
antikvariskt bevarande fortfarande står inför samma utmaningar. Levande, eller pågå-
ende aktiv, kultur kan givetvis inte ”bevaras” i institutionell regi på annat sätt än i,
betydelseförändrande, reservat. Aktiv kultur kan visserligen förmedlas – och transfor-
meras – genom det som Uffe Östergård benämner ”nationella homogeniseringsappa-
rater”, det vill säga skola, armé samt massmedier.231 Dessa samhällssektorer
interagerar förvisso med minnesvården, med merparten av deras verksamhet har sam-
tidigt mycket liten, eller ingen alls, beröring med det antikvariska.

230. Se exempelvis Per-Uno Ågren, “Går det att identifiera kulturarvet?”, i Kulturen vi ärvde: 
Av vem? Till vad? För hur länge?, FRN Rapport 1988:8, s. 39. Per-Uno reflekterar här kring kul-
turarvets relativa bestämning: ”Men för att kulturarvet skall kunna användas på detta sätt 
måste det någonstans finnas bevarat.” Underförstådd kontenta: åtminstone bör inget av det 
redan sparade avyttras; allt har ett potentiellt värde.
231. Se Den globala nationalismen, red. Björn Hettne, Sverker Sörlin & Uffe Östergård 
(Stockholm, 1998), s. 166.
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Att utläggningarna om kulturminnesvård från 1922 något enögt traderade per-
spektiv kring bevarande av de fysiska lämningarna, hörde samman med den situation
av etablering som verksamheten då befann sig i. Det hade knappast varit fruktbart att
inom kulturpolitiken argumentera för bevarande eller värn av immateriella kultur-
värden innan ens den objektsinriktade monumentvården var institutionellt utveck-
lad. Som sagt fortsätter dock kulturminnesvårdens praktik att dominera dagens
miljöbetonande minnesvård, vilket knappast är ägnat att förvåna. Den generella pro-
blematiken om hur man konkret skall organisera och stödja ett statligt bevarande av
immateriella värden, blir emellertid stadigt mer brännande.

Vill man uttrycka sig cynisk kan man visserligen hävda att allt tal om bevarande
av ”folkliga” seder och bruk endast har fyllt den kulturpolitiska funktionen att legiti-
mera en bevarandeverksamhet som i sin praktik alltid har arbetat med värnandet av
fysiska objekt. Men det sättet att resonera i dikotomier mellan materiell och ”andlig”
kultur menar jag vara djupt missvisande. Det materiella är lika fyllt av, eller renons
på, betydelser som motsvarande bevarad immateriell kultur. Per-Uno Ågren uttrycker
sig i en artikel kongenialt:

Man föreställer sig att museernas och kulturminnesvårdarens uppgift är att i
kvalitativt urval samla, bevara, vårda och presentera materiella objekt som till-
sammans bygger upp vårt fysiska kulturarv. I själva verket samlar, vårdar, beva-
rar och visar dessa institutioner ”betydelser” – tingen uppvisar ju ingenting
annat än sin yta, form, materialitet, allt det övriga är tillagda betydelser och
tolkningar.232

Denna betydelsedimension är fundamental för minnesvården. Talande nog artikule-
ras dock social ”representation” ofta exklusivt som en angelägenhet bortom eller utö-
ver det antikvariska värdehägnet som sådant.233 Sanningen är emellertid att
minnesvårdens primära objekt handlar om idéer, värden och omdömen. Minnesvård är
och bör vara en verksamhet som riktar sig mot tolkning och bevarande av mänskliga
kulturuttryck. Vår traderade indelning mellan materiell och mental kultur har endast
en praktisk funktion att beskriva verksamhetens dimension mellan insamling, beva-
rande och tolkning. Det är därför närmast metaforens makt som förmår såväl ”folk-
lig” allmänhet som (förekommande) museianställda att uppfatta minnesvårdens som
en primär ”prylhantering”, i analogi med lagerhållning, eller restaureringsteknologi.

Bakom detta finns den institutionella och professionella tradition som redan
berörts. Objektsbaserad vård kan fungera självgenererande på ett vis som kan mot-
verka den idébaserade bevarandeaspekten. Som Svante Beckman i en tidigare uppsats
har påpekat, ställs de professionella bevarandemotiven på huvudet om det härleds
från det idémässiga kulturarvet framför det föremålsliga: ”Medan det idémässiga kul-
turarvet upphävs, eller förlorar huvuddelen av sin mening, om traderingen överförs
på professionella förvaltare, är det tvärtom så att det föremålsliga kulturarvets status

232. Per-Uno Ågren, “Går det att identifiera kulturarvet?”, s. 39.
233. Se exempelvis Unnerbäcks och Nordins, för övrigt klargörande, artikel och ”Kulturhis-
toriskt värde?”, i Kulturmiljövård 1995:1-2.
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förstärks eller till och med uppstår genom det förhållandet att det bevaras professio-
nellt.”234 Detta perspektiv på den offentliga minnesvårdens materialitet ger en anled-
ning att ifrågasätta kulturmiljövårdens anspråk på att representera en nyordnad
bevarandeverksamhet. I Kulturutredningens analys Tjugo års kulturpolitik pekar man
nämligen på den senaste tidens kulturpolitik som en representant för en ny fas inom
minnesvården. Denna kännetecknas av ”en breddad kulturarvssyn som omfattar
både de materiella och de immateriella värdena.”235 Den officiella minnesvården före-
speglas alltså ha gått från ett ursprung som en materialcentrerad verksamhet med ett
statiskt bevarandeideal, till en i grunden ny kulturmiljövård, med anspråk på helhets-
syn och brukande av kulturarvet som en resurs.236 Men, som Svante Beckman kom-
menterar, förvaltningsproblematiken mellan ”andlig” och ”materiell” kultur är
ingalunda oproblematisk. Levande, eller ”idémässigt”, kulturarv är alltjämnt en
utmaning för det professionella bevarandet. En punkt – resurstänkandet – kan emel-
lertid presenteras som en nyhet i minnesvården. Det är inte längre tabubelagt att kal-
kylera med intäkter och attraktionskraft i ärenden som rör kulturhistoriskt
bevarande. Att avskilja och reservera i avsikt att rädda från kulturen, börjar mer och
mer ifrågasättas. Och den trenden är aktuell inom såväl kultur- som naturvården.237

Men dikotomin mellan materiella och immateriella värden utgör fortfarande en
prövosten. Det materiella kulturarvet är minnesvårdens traditionella kunskapsobjekt.
Trivialt kan det materiella arvet definieras som: det av materiellt bestånd som fortfa-
rande existerar från äldre tiders kultur. Detta anger dock inget annat än att det före-
kommer objekt, eller miljöer, från det förflutna i vår samtid. Kulturarvsvärdet
motsvarar dock värderingar som relaterar, eller knyts, till dessa objekts eller miljöers
egenskaper. Somliga av dessa egenskaper anses ha ett så högt samlat värde, att samhäl-
let bör agera för dessas bevarande. Bevarandevärden handlar med andra ord om vär-
deringar av egenskaper hos objekt eller miljöer.238 Och dessa värderingar står
regelmässigt i potentiell, eller konkret, konflikt med andra samhällsintressen och pri-

234. Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, Modernisering och kulturarv, red. 
Jonas Anshelm (Stockholm, 1993), s. 72. En bisak, som inte har betydelse här, är att Beckman 
skiljer “sedvänjor, språkliga uttrycksformer, religiösa ceremoniel, […] musik och bilder”, från 
”idéer och värderingar”. Enligt min mening grumlar denna analytiska ”disektionslusta” på ett 
onödigt vis hans i övrigt skarpa analys. 
235. Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 363.
236. Ett tankeväckande perspektiv till denna bild levereras av antikvarien Margareta Hallin, 
som i sin artikel ”Kulturmiljöverksamhet i kris: När kulturarvet reduceras till fasadarvet” häv-
dar en diametralt motsatt tolkning! Hon menar, som etnolog, att det fanns ett ”större helhets-
perspktiv” fram till 1970-talet, då minnesvården klev in i samhällsplaneringen. Efter det anser 
hon att den professionella kontakten med ”det immateriella kulturarvet” försvunnit, som efter-
gift för detaljstudier och materialorientering. Ur Kulturarv eller fasadarv: Om det etnologiska 
perspektivet i kulturmiljövården (Stockholm, 1998), s. 22f.
237. Se exempelvis Anita Boberg, ”Vad är natur? – en intervju med Sverker Sörlin”, Sveriges 
Natur 1999, s. 43.
238. Om detta redogör Keith Wijkander förtjänstfullt i sin opublicerade skrift ”Kulturarvets 
egenskaper och värde”. 



Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder

97

oriteringar. Det finns inget i vare sig Kungliga slottet, Ornässtugan, eller Strindbergs
bläckhorn, som á priori motiverar att dessa objekt bör bevaras. Bevarandevärdet är
kopplat till det sociala sammanhanget (opinionen) och, inte minst, det antikvariska
fältets normer för urval och hantering. Sistnämnda innebär att frågan om hur beva-
randet bäst ska förverkligas, är öppet för argumentation.

Det gäller med andra ord konflikten mellan konservera eller restaurera – alter-
nativt reservera eller bruka. Konkret lyder den antikvariska frågan: Hur mycket för-
ändring kan man tillåta innan bevarandet övergår till förvanskning? Och samtidigt
omvänt, kan minnesvården – beträffande kulturmiljöer – alls bevara utan att förvan-
ska?

Margareta Biörnstad har i en artikel om den statliga minnesvårdens nya giv att
bevara ”odlingslandskapet”, kommenterat kulturmiljövårdens nya utmaningar:
”Människans landskap behöver människor för att kunna leva vidare. Det låter enkelt
och självklart. Ändå är det en av de stora frågorna.”239 Problematiken var senast i
rampljuset i samband med världsarvsfrågorna kring Ölands stora Allvar och de bön-
der som där brukade jorden. Som bekant skrevs deras brukande in som en förutsätt-
ning för miljöns bevarande.240 Natur och samhälle kunde här inte separeras.

Detta resonemang reser dock den primära följdfrågan vad ordet ”kultur” (och
för den delen ”natur”241) egentligen syftar på i minnesvården?

Om ”kultur” i minnesvården
Man kan som sagt inte formulera en analytisk definition av vare sig begreppet ”kul-
tur” eller dess nära släkting ”kulturarv” – samma gäller följaktligen för det samman-
satta uttrycket ”kulturpolitik”. Samhällsforskaren Sven Nilsson kommenterade år
1973 två amerikanska antropologers fruktlösa försök att klarlägga en definition av ter-
men kultur. Att försöket hade havererat vid 164 olika tolkningar är knappast förvå-
nande, desto intressantare är dock att den ene av dem – Clyde Kluckhohn – själv
föreslog en definition:

”(…) kultur i allmänhet betyder som beskrivande term den samlade skatten av
mänskligt skapande: böcker, målningar, byggnader och liknande; kunskapen
om olika sätt att förhålla sig till våra omgivningar, både mänskliga och fysiska,
språk, seder och system av etikett, etik, religion och moral som byggts upp
under tidernas lopp.”242

239. Margareta Biörnstad, “Människans landskap”, K. Skogs och Lantbruksakademiens Tid-
skrift, 1993:132, s. 93.
240. Se Katarina Saltzman, Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska landskap 
(Lund, 2001), s. 205-235.
241. Om syftningsproblem kring begreppen ”natur” och ”vildmark”, se William Cronon, 
”The Trouble with Wilderness; or, Getting Back to the Wrong Nature”, i Uncommon Ground: 
Toward Reinventing Nature (New York, 1995).
242. Clyde Kluckhohn, ”The concept of culture”, i Culture and Behavior (New York, 1962), 
citerat ur Sven Nilsson, Debatten om den nya kulturpolitiken, s. 48.
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Då Nilsson citerade detta relaterade han till definitionen som ”ett beskrivande kul-
turbegrepp” vilket väl fångade 1960-talets forskningsklimat kring empiriskt grundade
sociala struktur- och klassanalyser. För en nutida läsare är det uppenbart att Kluck-
hohns definition av kultur skulle kunna föras över till dagens kulturpolitik och då
fungera alldeles utmärkt som en definition av begreppet kulturarv! Det finns dock ett
generellt problem angående operationaliseringen av dessa allmänna definitioner. Om
man med kultur (eller kulturarv) syftar på allt som sker i ett samhälle, syftar kultur-
politik i konsekvens på all form av politik, vilket knappast är avsikten med författade
kulturpropositioner och dessas sektorsavgränsade målsättningar. Definitionerna
måste därför baseras på pragmatisk härledning från praxis om begreppens syftning.

Angående begreppet kultur vill jag därför utgå från en definition som lånas från
Svante Beckman. Han ger i en uppsats om kulturarbetets natur en definition som
just bygger på hur vi använder uttrycket. Beckman identifierar två distinktioner:

One is that between objective (artifactual) culture, and subjective (behavioural)
culture. When used in the ‘objective’ sense the function of the concept is to
categorise certain phenomena as human artefacts in general (culture in cont-
rast to nature) or as certain types of e.g. aesthetic and intellectual artefacts.
When used in the ‘subjective’ sense the function is to categorise subjectivity
e.g. behavioural patterns of groups and individuals including all kind of com-
municative, expressive, evaluative, cognitive and other mental behaviours.
‘Objective’ culture is ‘outside’ and ‘made’, while ‘subjective’ culture is ‘inside’
and ‘lived’.243

Denna första distinktion kan som synes tämligen förbehållslöst inpassas efter min-
nesvårdens traditionella indelning mellan ”materiell” och ”mental” kultur. Den
andra distinktionen gäller den tematik vi nu är inne på, nämligen den sociala skala vi
avser i samband med syftet att bruka begreppet kultur:

The other fundamental distinction regulating the uses of the term ’culture’ is
that between total(ising) and partial(ising) meaning. It is illustrated in the rela-
tion of inclusion between ‘culture’ and ‘society’. When culture includes society
(as a whole) and can be used as a synonym for society then the use is totalis-
ing. ‘Western culture’, or ‘modern culture’ is typical used in this sense. When
culture is conceived of as a part of, or an aspect of society (as a whole) then the
use is partialising. The ‘cultural sector’ is an example. When speaking of ‘sub-
cultures’ within a frame of nations and when speaking of cultural characteris-
tics of groups as a subset of behavioural traits like e.g. world-views and values
you use the partial concept of culture.244

243. Svante Beckman, ”The Concept of Cultural Work, in Culture, Society and Market, ed. 
Folke Snickars, Rapporter från statens kulturråd 2001:6, s. 119.
244. Ibid, s. 120.
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”Kultur” i meningen ”samhälle” tillhör alltså det totalitära användandet av begreppet
kultur, medan uttryck som ”den kulturella sektorn” eller ”ornitologer” hänvisar till
det partikulära och grupprelaterade bruket av det.

Av detta kan vi sluta oss till att när Kulturutredningen hänvisar till kulturarvet
som motsvarande ”vårt kollektiva minne”, hänger detta samman med den efterfölj-
ande meningen: ”Det är därför viktigt vad som bevaras, då det i hög grad kommer att
påverka vad människor kan få kunskap om.”245 ”Kulturarvet” anspelar här på det
nationellt totalitära, samt det objektrelaterade bruket av kulturbegreppet. I den äldre
kulturminnesvården skulle detta ha uttryckts i stil med att de svenska kulturminnena
representerar vårt folks andliga odling och att dessa därför bör tillskrivas statliga
bevarandeåtgärder. Nyckeltemat är således bevarandeambitionen: kulturarvet skall
bevaras. Detta kulturarv är inte och kan inte vara detsamma som det förflutna i dess
totalitet. Det kan heller inte vara detsamma som EU:s kulturarv, eller det globala
arvet. Vad som avses är det materiellt bevarandevärda i relation till en regional eller
nationell kontext. De mentala betydelser som antikvariskt ”bevaras” är som sagt
kopplat till tolkningen och värderelationen till det materiellas egenskaper. En idag
återkommande metafor i samband med monumentvård är att kulturminnena utgör
”ankarfästen för det kollektiva minnet”. De som avgör och pekar ut detta bevarande
är liktydigt med de minnesvårdande institutionerna: Riksantikvarieämbetet, länssty-
relsernas kulturmiljövårdenheter, kommunernas planenheter, museerna och arkiven.
Allmänheten har möjlighet att påverka urvalet, men innan en utpekad företeelse har
blivit upptagen på dagordningen i någon av institutionerna tillhör den endast det
potentiella kulturarvet.

Om vi fortsätter med Kulturpropositionen påpekar den att olika samhällsgrup-
per som ”kvinnorna”, eller ”den unga generationen”, står sämre rustade angående
möjligheten att få samhälleligt inflytande, om deras respektive kulturarv inte bevaras
och förmedlas.246 Vad som här avses är det subjektivistiska och, delvis, partikulära
bruket av kulturbegreppet enligt ovan. Här anspelar perspektivet inte på det natio-
nellt ”svenska”, utan syftningen riktas i stället mot grupper, subkulturer, inom den
nationella kulturen. Intentionen är att föra upp undanskymda gruppintressen på
dagordningen och ge dem samma representativa status i det nationella rummet som
det institutionellt etablerade kulturarvet. (Man kan dock med skäl här ifrågasätta
propositionens anspråk; att halva befolkningen, det vill säga ”kvinnorna”, klassas som
en eftersatt samhällsgrupp!)

Ur flera aspekter representerar denna senmoderna ambition dock en betydligt
konkretare syn på ”kultur” och ”kulturarv”, i jämförelse med den traditionella kul-
turminnesvårdens totalitära syftning. Anspelningen på samhällsgrupper kan enklare
verifieras genom antropologiska, etnologiska eller sociologiska iakttagelser, kontra
syftningar på nationalitet eller globalitet. Men om detta värn för grupper skall omsät-
tas till praktisk handling reser sig ändå genast en rad problem. På vilket sätt motsva-

245. Prop. 1996/97:3, s. 128.
246. Ibid., s. 128.
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rar en materiell bevarandehandling ett försvar för en gruppmentalitet – en partikulär
kultursfär? Kan minnesvårdens institutioner över huvud taget upprätthålla gemen-
samma referensramar runt sociala värdesystem, genom att bevara de historiskt mate-
riella uttryck denna mentalitet tagit sig? Och är detta egentligen önskvärt?

Inte nog med dessa obesvarade predikament; problematiken kring det kollektivt
representativa i de offentliga bevarandehandlingarna kan dessutom vändas. I själva
verket associerar ”kulturen”, i sammansättningen kulturarv, generellt i kulturpoliti-
ken på gruppoberoende allmängiltighet. Att statlig eller regional professionell min-
nesvård skall ägna sig åt vård och bevarande av grupprelaterade sociala värdesystem,
kan knappast uppfattas som vare sig samhälleligt självklart, eller ens vetenskapligt
möjligt att förverkliga – inte minst i ljuset av resonemang kring globalisering och den
professionella ambitionen att förstå ”människan som samhällsvarelse”. Annorlunda
uttryckt: om grupprelaterade kulturvärden ska bevaras, måste vi fortsätta tillåta ett
aktivt och professionellt urval – byggt på genomtänkta och väl underbyggda kriterier.
I annat fall önskar jag definitivt inom snar framtid se Umeås schacksällskap, ryttar-
förening, vattenskidklubb, cineaster, radioamatörer och så vidare, representerade vid
såväl Västerbottens länsmuseum som på dagordningen hos Länsstyrelsens kulturmil-
jöavdelning. Jag har goda skäl att tro att detta aldrig kommer att realiseras!

Att minnesvårdens institutioner överhuvudtaget skulle kunna representera ett
organiserande subjekt för ett närsamhälle, en kulturell grupp – eller för den delen en
nation – är vid en närmare eftertanke problematiskt ur såväl vetenskaplig som demo-
kratisk synvinkel. Etnologen Ulla Bruck skrev exempelvis år 1984 en artikel i RIG där
hon påvisade det vara empiriskt omöjligt att tillskriva ens närsamhället en enhetlig
kulturell identitet.247 Ur mitt lokalperspektiv räcker det väl att fråga sig vilken art av
västerbottnisk värdegemenskap en raggare från Vännäs har med en ”straight edge”
vegan från Umeås innerstad?!

Inte desto mindre kan det vara meningsfullt att generalisera gruppegenskaper
enligt den vedertagna skalan från det lokala till det nationella. Gemensamma och sär-
skiljande drag finns ofta, trots allt, som kan motivera denna art av klassningar. Det
väsentliga är dock att dessa generaliseringar representeras som just sådana.248 Med en
relativistisk och öppen hållning till föreskrivna ”kulturer” kan på så vis minnesvården
verka emancipatorisk.249 Den kan motverka etnocentrism och visa att det tillsynes
främmande i själva verket bär på många gemensamma drag. Problemet är dock att vi
i många fall (omedvetet) traderar och reproducerar grupp- eller kulturrelaterade ste-
reotypiseringar, utan empirisk eller teoretisk reflektion och redovisning.250 Den
vanan tenderar att cementera fördomar.

247. Ulla Bruck, ”Identitet, lokalsamhälle och lokal identitet”, RIG 1984:3.
248. Etnografiska skillnader av materiell natur är inte sällan tydliga. Ett skånskt korsvirkeshus 
kan exempelvis, med stöd i empiri, inte attribueras till Västerbotten. Den problematik jag dis-
kuterar här rör dock kulturella generaliseringar. Om vi förutsätter att skånska korsvirkeshus är 
kulturella markörer, i mening att de representerar en regionalt förankrad mentalitet, då är vi 
genast ute på svag is! 
249. Se Per-Uno Ågren, ”Internationella perspektiv”, i Museiperspektiv: 25 artiklar om muse-
erna och samhället, Rapport från Statens kulturråd 1986:2, s. 59f.
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Identitet, plats och territorium: Vem är i behov av vad?

Minnesvården, liksom ”hård” vetenskap och den generella verksamheten inom
humaniora,251 fungerar i vetenskapsteoretikern Bruno Latours mening enligt en
intern kultur. Denna följer diskursiva regler, vilket bland annat bygger på ”tolknings-
paket”, ”svarta lådor”, som aldrig ifrågasätts eller medvetandegörs, då detta skulle
omkullkasta premisserna för hur ”fakta” och kunskap genereras. Då jag återkommer
till Latour, nöjer jag mig här med att peka på denna sociala funktion, motsvarande
underförstådda tolkningsföreträden och försanthållanden i anknytning till den egna
vetenskapen. En av de fundamentala ”lådorna” i minnesvården har sedan länge börjar
idag krackelera och synliggöras från dess tidigare funktion att vara ett strukturerande
raster bakom kulturanalyserna. Detta hänger samman med aspekter på globalisering,
EU, social rörlighet och invandring. Jag syftar här på nationstänkandet, nationalis-
men och dess betydelse som värdegrund för statlig minnesvård i allmänhet. Till detta
hör även idéerna kring regionalism och regionala kulturer.

Stefan Bohman för ett utförligt resonemang om museal visualisering och natio-
nalism i debattboken Historia, museer och nationalism (1997). Hans slutsatser har
kommenterats av Jean-Francois Battail i samband med den sammanfattande artikel
som Bohman skrev för konferensrapporten Kulturarvet, museerna och forskningen
(1999). Battail pekar på några grundläggande aspekter i temat, av vilka jag här väljer
själva utgångspunkten. Detta gäller nationalismens, eller det nationella tänkandets,
basala karaktär av att rikta sig till det emotiva och icke verbala i den sociala erfarenhe-
ten:

Det som inom landets gränser betecknas som ”nationell identitet” ter sig i
grunden som en ”habitus” i Bourdieus mening, det vill säga inristade vanor
som utformats av långvarig kollektiv inpräntning och gradvis inkorporerats i
de enskilda individernas inre. Deras ursprung är i regel bortglömt, men de bil-
dar ett system som äger inre koherens och hjälper människorna, alla individu-
ella variationer till trots, att orientera sig i det sociala rummet.252

250. De kulturhistoriska museernas visualisering kring folkdräkter och allmogerelaterade 
slöjdalster reproducerar generellt dessa stereotypa gruppegenskaper. 
251. ”Hård vetenskap” anspelar på Sven-Eric Liedmans uttryck ”hård upplysning”, d.v.s. tek-
nikorienterad och naturvetenskaplig världsbild. Se Sven-Erik Liedman, I skuggan av framtiden: 
Modernitetens idéhistoria (Stockholm, 1997), s. 29. 
252. Jean-Francois Battail, ”Kommentar”, i Kulturarvet, museerna och forskningen, red. 
Annika Alzén & Magdalena Hillström (Stockholm, 1999), s. 105.
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Vid sidan av denna ”tysta” nationalism – alternativt regionalism – har vi den hög-
stämda och inte sällan aggressiva nationalhävdelse som gång efter annan visade sig
under 1900-talet. Stefan Bohman separerar i sin bok den tysta nationalismen från den
högstämda, med begreppen ”god” respektive ”ond” nationalism. Han hävdar att tän-
kandet i båda fallen hämtar ideologisk näring ur föreställningar om ”den Andre”. Ur
motbilderna härleds vid situationer av ”yttre tryck” hotbilder som intäkt för att stärka
nationalkänslan.253

Grundläggande bygger detta på vår tillsynes djupt mänskliga tendens att
beskriva och tolka det sociala rummet i termer av ”vi” och ”de”. I forskningen om
nationalism beskrivs denna sociala orientering som en nödvändig, men inte tillräck-
lig, förutsättning för nationellt tänkande.254 Tillståndet av ideologisk nationalhäv-
delse måste, enligt antropologen Benedict Anderson, genereras ur ett högre plan av
abstraktion.255 Nationalismens natur har, med utgångspunkt i Ernest Renans klas-
siska föredrag Vad är en nation? (1882), karakteriserats i termer av social konstruktion
samt medveten historievärdering.256 Hyllandet av ”hjältekungar” och nationellt sym-
bolmättade händelser i historien är urtyper för detta manipulativa bruk av national-
ideologi. Den arten av deklamatorisk nationalism är dock i sammanhanget föga
fruktbärande i sökandet efter minnesvårdens mentalitet. Det jag är ute efter skulle
snarast kunna beskrivas som minnesvårdens orienterande habitus: att underförstått
stereotypisera och relatera kunskapsobjekten i förhållande till nationsformer, eller – i
värdemässig analogi – efter regionala kultursfärer.

Detta habitus – eller outtalade system av mentala dispositioner257 – kopplar till
den nationella praktikens vardagstillstånd. Sättet att tänka aktiveras automatiskt i
samband med syftningar på exempelvis ”etnicitet” eller ”etnisk tillhörighet”, men det
sätts även i bruk i samband med avsett neutrala anspelningar på kulturformer och
regionalism. Vad jag griper efter gäller alltså egentligen en grundläggande komponent
i det antikvariska och nationella tänkandet, inte nationalismens övergripande natur
som sådan. Jag anser att det är här vi bör starta om vi skall kunna sätta fingret på de
mentala dispositionerna bakom det senmoderna resonemanget om kulturarvet och
den svenska kulturen.

253. Stefan Bohman, Historia, museer och nationalism (Stockholm, 1997), s. 29f.
254. Se exempelvis resonemanget i Den globala nationalismen, s. 138ff.
255. Se Nationens röst – texter om nationalismens teori och praktik, red. Sverker Sörlin (Stock-
holm, 2001), s. 219.
256. Renan uttrycker denna ”konstruktivism” i det följande: ”En nation är således en stor 
solidaritet, grundad genom känslan af de uppoffringar, som man gjordt, och af dem, som man 
är beredd att ännu göra. Den förutsätter en forntid; likväl gifver den sig till känna i det närva-
rande genom en påtaglig omständighet: samtycket, den klart uttryckta önskan att fortsätta 
samlefnaden.” Ur Ernest Renan, ”Hvad är en nation?”, sv. övers. (Helsingfors, 1882), s. 23. 
257. Se Donald Broady, Sociologi och Epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin (Stockholm, 1990), s. 228.
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Vid mina intervjuer om kulturmiljövårdens framväxt har jag generellt möts av
en avvärjande attityd när frågor om etnicitet och nationalism har kommit på tal.
Detta upplever jag vara kopplat till en genuin känsla av att inte känna sig hemma i
det sättet att tänka, mer än ett värjande för obehagliga ”sanningar” om minnesvår-
dens natur. Professionella antikvarier företräder, enligt mitt omdöme, som regel en
ärlig önskan att relatera till kulturarvet utan att exkludera och späda på fördomar om
”den Andre”. Det är exempelvis den ambitionen som låg bakom Keith Wijkanders
hänvisning till förståelsen av människan som samhällsvarelse som kännetecken för
minnesvårdens övergripande mål. Likaså är det samma öppna hållning som generellt
föranleder våra länsmuseers kulturhistoriska framställningar, även om det mänskligt
universella karateristiskt nog oftast förbehålls utställningarna om de förnationella
samhällsformerna: sten-, brons-, och järnåldrarna.

Den förbehållslösa ”neutraliteten” tycks med andra ord endast vara möjlig att
artikulera i sammanhang kring minnesvård i ospecifik och allmän mening, eller i
samband med hänvisningar till den förnationella forntiden. Rör vi oss längre fram på
den kulturhistoriska tidsskalan, tycks stereotyperna om samhällsformer och sociala
kategorier obönhörligt väckas till liv. Det verkar närmast omöjligt att inom offentlig
minnesvård undgå att relatera till regionala intressen kontra riksintressen, eller regio-
nal och nationell särart/identitet i förhållande till omvärlden. Att den formen av
argument förvisso upplevde en lågkonjunktur under perioden från 1950- till 70-talet,
anser jag lika gärna kunna bekräfta som vederlägga denna iakttagelse. Tystnad om
nation och identitet innebär sällan att den arten av värderelationer helt har försvun-
nit från den bevaranderelaterade agendan. Det som upplevs så självklart att det inte
ifrågasätts, behöver heller inte hävdas. Vad som stadigt konfirmeras är snarast då den
”tysta nationalismen” i Jean-Francois Battails mening.

Representation i svensk minnesvård

Tidsaspekt Visualiseringsform och tolkning

Forntid: Sten-, brons- och järnålder Människan som natur- och samhällsvarelse:
”stammar”, ”samhällen”, ”kulturcentran”, ”tratt-
bägar-, stridsyxekulturer”, etc.

Protonationell tid: Medeltid Människan som social klassvarelse
och religionsutövare:
”riken”, ”regioner”, ”klaner”, ”samhällsklasser”,
”skrån”, etc.

Nationell tid: Gustav Vasa < Människan som individ och samhällsmedbor-
gare: ”stater”, ”nationer”, ”regioner”, ”allmoge”,
”subkulturer”, ”näringsutövare”, ”konstutövare”,
”intellektuella”, etc.
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Den normaliserade hållningen i minnesvården är alltså att undvika hävdandet av det
nationella och den ideologiska problematik som den typen av argumenten medför.
Brukligt är i stället att hänvisa till identitet i allmän mening, alternativt det regionala,
lokala, eller det vetenskapliga intressefältet. Frånsett de vetenskapliga argumenten, är
dock dessa försök att undvika gruppideologiska anspelningar närmast dömda på för-
hand. Det nationella, eller ”omvärlden”, reduceras nämligen generellt till den passiva
rollen att verka som kontrapunkt mot vilken det föresvävat ”egna” bara framträder i
en än skarpare kontrast. Sten Rentzhogs kommentar om länsmuseets samhällsideolo-
giska uppgift är här belysande:

Ett regionalt museum ska tydliggöra det egna landskapets egenart och bidra
till att länsborna känner trygghet och gemenskap, får fotfäste och kreativ
inspiration. [---] Man måste inse att ingen förstår något av det lokala om det
inte ses utifrån ett globalt eller nationellt perspektiv. Länsmuseets uppgift är
alltså också att låta länsborna få perspektiv på sig själva, att skapa ett samband
med världen utanför och mellan olika epoker.258

Bortsett från den potentiellt etnocentriska konsekvensen av resonemanget – att talet
om att erbjuda länsborna existentiell förankring i det ”egna”, riskerar att verka exklu-
derande för nyinflyttade – är det alltså tydligt att det regionala här aviseras som
väsensskilt från det nationella. Hänvisandet till det globala och det nationella
används därmed som hävstång för att stärka den regionala identiteten. Frågan är då
vad som utmärker det regionala och därmed kvalitativt skiljer det från det nationella.

Regionala värden och bevarandeanspråk
Benedict Anderson har i tradition från banbrytande teoretiker om nationalism, bland
andra Hans Kohn, betonat den sociopsykologiska skillnaden mellan gruppidentiteter
som familj, klan, byagemenskap och religiös tillhörighet, kontra den väsentligt mer
abstrakta nationalitetskänslan. Medan de förstnämnda identiteterna är direkta funk-
tioner av fysisk eller idébetingad gemenskap, fungerar det tvärt om med nationalis-
men. Nationalismen menar han snarast vara konstituerad ur en instrumentell vilja
att formera en nationalitet; vilket innebär att nationalismen föregriper den faktiska
nationen.259 Här finns med andra ord en uppenbar dimension av ideologiskt tillrätta-
läggande. Andersons socialantropologiska formel för att beskriva nationalitetskäns-
lans väsen bygger som bekant på frasen ”den föreställda gemenskapen”.
Nationalismens standardiserade tradering om ett folk med ett gemensamt historiskt
förflutet och en gemensam kultur, menar han representera den grad av abstraktion
och myt som skiljer nationstanken från andra sociala gemenskapsformer. Jag sympa-

258. Sten Rentzhog, ”Kommentar”, i Kulturarvet, museerna och forskningen, red. Annika 
Alzén & Magdalena Hillström (Stockholm, 1999), s. 118f.
259. Se: Nationens röst – teorier om nationalism, red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), s. 23, 219.
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tiserar i allt väsentligt med den tolkningen, även om jag anser att Andersons vilja att
särskilja nationalismen som en exklusiv form av gruppidentitet kan problematiseras.
Vid närmare eftertanke visar sig också den regionala platsidentiteten förutsätta en
hög grad av abstraktion.

Som generell utgångspunkt kan man konstatera att tidsaspekt, kombinerat med
graden av geografisk mobilitet, har primär betydelse för uppkomsten av social platsi-
dentitet. Som umeåbo, inflyttad från Norrbotten sedan cirka fjorton år tillbaka, kän-
ner jag mig allt mer som västerbottning och identifierar mig numer utan problem
med Umeå som närmiljö. Precis som min relation till nationen Sverige, är jag dock
endast bekant med en begränsad grupp människor i denna miljö. Vi i Umeå med
omnejd delar ett gemensamt fysiskt rum, klimat, gemensam kulturpolitik och lokala
massmedia – utan att konkret känna varandra. Innevånarna motsvarar en heterogen
samling individer, med erfarenheter från i stort sett hela världen. Premisserna mot-
svarar alltså generellt grundförutsättningar för föreställningen om en nationell
gemenskap – byt bara Västerbottens Kuriren mot Svenska Dagbladet och den lokala
väderleksrapporten mot den nationella. Någon avgörande skillnad i abstraktion kan
jag faktiskt inte se här. Även om jag håller med Benedict Anderson i att platsidentite-
ten är avsevärt starkare än den motsvarande nationella, i kraft av att härledas ur fysisk
kontakt med miljön och dess brukare.

Ett gemensamt tema för arealt betingad platsidentitet kan ändå fixeras som en
predisponerad vilja att betrakta det sociala och fysiska territoriet som något enhetligt
och överblickbart. Detta påverkar och styr, ur den minnesvårdande aspekten, ofta
urvalet för bevarande. Som Stefan Bohman påpekar angående regionalismen, kan
”den självuppfyllande profetian om att regionen finns […] leda till att man vill
bevara och t o m förstärka en speciell dialekt, matvanor, byggnadsstil osv. Vissa drag
renodlas och definieras då som typiska för den egna regionen. På så vis görs regionen
alltmer självklar och ’naturlig’.”260 Bohmans kritiska reflektion kan också här tämli-
gen förbehållslöst översättas visavi konstruktionen och upprätthållandet av det natio-
nella. I förlängd reflektion om det regionala kontra det nationella framträder, enligt
min mening, mer en grad- än artskillnad mellan de ideologiska fackverken. Förvisso
krävs det en avsevärt högre grad av abstraktion för att ur nationell synvinkel hävda
exempelvis skåningars – synkrona och diakrona, samt allmänt kulturella – släktskap
med tornedalingar. Men frågan är om en sådan nationell anspelning egentligen kvali-
tativt skiljer perspektivet från den motsvarande angående skåningars egen regionala
och kulturella samhörighet? Skillnaden i abstraktion är här snarast kvantitativ än kva-
litativ. Det väsentliga med exemplet från Bohman är dock hans budskap att oreflekte-
rad strävan för kulturell homogenisering och sammanhang, i stället riskerar att
manifestera sociala stereotypiseringar. Schablonbilderna kring regionala kulturer är
och förblir schabloner, tills de utsätts för kritisk granskning. Därför bör minnesvår-
dens uppgift, enligt min åsikt, snarast vara att granska och relativisera ”landskapets
egenart”, mer än följa Rentzhogs maning att förstärka särarten.

260. Bohman, Historia, museer och nationalism, s. 28.



Richard Pettersson

106

Det ska dock understrykas att mitt resonemang om nationellt och regionalt inte
har till syfte att misstänkliggöra betydelsen av platsidentitet som sådan. Fokus för
mitt studium är som påpekats den övergripande kulturpolitiken. Avgörande är därför
hur och på vilka premisser dessa grupprelaterade identiteter officiellt hävdas. Detta
har, krasst uttryckt, inget att göra med huruvida platser och objekt faktiskt har en
existentiell betydelse för oss som enskilda individer. Min analys som idéhistoriker är
primärt riktad mot kollektiva föreställningar och försanthållanden – det socialt
tänkta, mer än det livsvärdsligt levda livet. Dessutom är det ett misstag att mena sig
falsifiera det lokala, regionala eller nationella, bara för att man påvisar att dessa kate-
gorier är ideologiskt diskursiva och bygger på föreställningar snarare än ”fakta”. Som
Uffe Östergård mycket riktigt påpekar i Den globala nationalismen var tron på att
upplysning skulle verka desarmerande för alla gruppideologier något som tillhörde
den tidiga nationalismforskningen:

Identiteten föreligger inte som ett ting som vi kan studera, utan som processer,
föreställningar och myter. Det betyder emellertid inte att det handlar om flyk-
tiga företeelser som försvinner när folk blir tillräckligt upplysta om den ”fal-
ska” karaktären hos de myter som den nationella identiteten bygger på, så som
man trodde i nationalismforskningens barndom.261

Det finns alltså inget inbyggt eller underförstått ”underkännande” i analytiska reflek-
tioner om regionalism, nationalism, eller kulturarv. Bara för att vi konstaterar att
dessa diskursiva företeelser bygger på idéer och mytbildningar, demobiliserar vi dem
inte i automatiskt. Tvärtom vill jag mena att idéer, normer och föreställningar har en
överlägset större betydelse för vår sociala existens, än objektiva fakta normalt har.
Hela vår monetära ekonomi, liksom aktiebörs och ”marknaden” i stort, bygger exem-
pelvis i motsvarande del på sociala överenskommelser, masspsykologi och förvänt-
ningar. Vi upphör inte att handla med pengar, bara för att någon påpekar att dess
värde är socialt konstruerat.

En skillnad med nämnda analogi är förvisso att det monetära värdet ständigt
fixeras inom ramen för en rörlig kurs, medan frågor om regionalt, nationellt, eller
föreskrivet kulturellt värde är diskursivt formerat och förhandlingsbart på ett helt
annat vis. Detta tillstånd av relativism är dock något som minnesvården inte bör
värja sig från, utan snarare värna. Statens kulturpolitik har också under 1990-talet
tydligt markerat att samverkan mellan olika samhällsektorer, samt allmän opinion,
skall prioriteras inom den professionella minnesvården.262

I konsekvens krockar emellertid denna senmoderna öppenhet fortfarande med
den traditionella (kultur)minnesvårdens tendens att hävda en outtalad universalism i
samband med identitet och antikvariskt värde. Denna vilja att förhålla sig emotivt
”neutral” i förhållande till ideologiska bevarandeaspekter menar jag vara problema-
tisk ur två synvinklar. Dels kan det leda till den oreflekterade hållningen att kulturar-
vets värden äger samma stabilitet och sociala validitet som exempelvis det monetära

261. Den globala nationalismen, s. 159.
262. Se de senaste målformuleringarna i regeringens proposition 1998/99, s. 29f.
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värdet. Konsekvensen av det blir en dogmatisk attityd i bevarandefrågor, som kan
leda till den svårhanterliga hållningen att man bevarar sociala kulturspår för dess
innebonde värdes skull: Att hävda kultur som ett egenvärde är lika tveksamt som att
åberopa dess skydd mot människan.263 Dels kan attityden omvänt leda till stånd-
punkten att kulturarvets värden enbart är av dokumentarisk och vetenskaplig natur.
Även här blir de logiska konsekvenserna ohållbara. En sådan hållning borde exempel-
vis leda till omedelbar avyttring eller kassering av en mängd artefakter i våra museila-
ger. Likaledes skulle samtliga museala originalföremål kunna låsas in i valv, medan
montrarna lika gärna kunde förses med repliker. Det är inte svårt att föreställa sig hur
få besökare exempelvis Kungliga slottets regalsamling skulle få med den kulturpoliti-
ken! Ändå lever och frodas båda dessa attityder, i mer eller mindre hårddragen form,
inom minnesvården sedan länge.264

Med detta vill jag dock inte antyda att vedertagen antikvarisk härledning ur
estetiska omdömen, eller identitet och förankring i ”det egna”, bör ta sig etnocen-
triska eller deklamatoriska uttryck. Vad jag argumenterat för är att minnesvårdens
samhälleliga betydelse inte uteslutande kan härledas ur dokumentariska eller institu-
tionella värden. Minnesvården måste, helt i enlighet med modern kulturpolitik, vara
ett fält som ständigt är öppet för debatt, analys och revidering.

Som jag nämnt stod exempelvis frågor om nationell identitet i en lågkonjunktur
under 1950- till 70-talet. Det vetenskapligt dokumentariska värdet framhölls då i anti-
kvariskt professionella sammanhang solitt i primat före emotiva ”känslovärden”. Om
identitetsanspelningar trots detta var på agendan, kanaliserades oftast bevarandemoti-
ven till argument för lokalsamhälle, eller regionalism. Samhällsforskare har dock pekat
på att frånvaron av explicit nationalhävdelse snarast tydde på att en institutionaliserad,
eller snarast internaliserad, så kallad ”banal nationalism” i stället var för handen.265

Det nationella reproducerades med andra ord mer diskursivt, än officiellt deklamato-
riskt. Idag har ”yttre tryck” som ökad invandring, europeisk integration och globalise-
ring, återigen frammanat de nationella och regionala argumenten – liksom
nylanseringen av begreppet kulturarv. Situationen är dock fortfarande den att minnes-
vårdens kulturpolitik är påtagligt okunnig om sin egen ideologiska härkomst. När

263. Min ståndpunkt att all bevarandeverksamhet utgår från människan, återfinns även hos 
Katarina Saltzman, Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska landskap (Lund, 
2001), s. 60.
264. Se exempelvis länsantikvarien Erik Nordins artikel ”Princip och praktik i kulturmiljö-
vården”, Kulturmiljövård 1997:4. Nordin försvarar här den statiska och vetenskapliga bevaran-
dementaliteten i byggnadsvården. Han ondgör sig mot att bebodda hus lätt blir ”ombyggda, 
iordningsställda och det spröda dokumentvärdet dör”, samtidigt som han pliktskyldigt påpe-
kar att bevarandet inte bör få leda till ”museifiering”, vilket dock i nästa stund ändå framhålls 
som det ”idealiska för ett bevarande”. 
265. Se Patrik Hall, Den svenskaste historien, s. 278ff.
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exempelvis Svante Beckman kritiskt lyfter fram problematiken, möts han av en
uppenbar oförståelse och skepsis.266 Oviljan att förhålla sig till det egna idéarvet ska-
par ett låst debattklimat och en paradoxal historielöshet om det egna fältet bland
antikvarierna.

Denna hållning är inte rimlig. Dagens kulturpolitik relaterar, som historikern
Erik Hobsbawm och andra har påpekat, till en världspolitisk situation som väsentligt
skiljer sig från den som rådde vid förra sekelskiftet.267 Vi bör idag omvärdera och på
allvar hitta alternativ till den nationella princip som hävdar att nationsgränserna
motsvarar homogena och entydiga kultur- och språkgränser.268 Fiktionen om det
enhetliga och monolitiska svenska kulturarvet kan inte längre försvaras. Och det-
samma anser jag gälla föreställningen om regionala kulturer och karaktärer.269

Regioner och regional kultur kan – precis som med det nationella – helt enkelt
inte objektifieras. Etnologen Anders Häggström hänvisar i sin avhandling om land-
skapsidentitet till kulturgeografen Anssi Paasi och dennes insikt om att relationen
mellan plats och identitet inte kan reduceras till en empirisk kunskapsfråga: ”Regio-
nen, regional identitet och regional medvetenhet är inga objekt som väntar på att bli
upptäckta av forskaren, utan något som blir till först genom att beskrivas, definieras
och återskapas i termer av en region, eller en regional identitet.”270 Vi måste således
hålla våra kollektivistiska och homogeniserande definitioner öppna för dynamisk
tolkning, och visst mått av relativism.

Det är inte fel att hävda att minnesvårdens officiella agenda blev tagen på
sängen under den ideologiska klimatsvängning som tog sin början under 1990-talet.
Vi behöver endast gå till 1980-talet för att spåra traditionella argument för minnes-
vårdens samhällsuppdrag. Smaka exempelvis på den avsett positiva slutsats kulturpo-
litikern Carl-Johan Cleberg år 1987 levererade angående minnesvårdens nya
dagordning, i samband med den stundande miljövården: ”Bevarandemålet […] har
fått en ny aktualitet, genom att det allt oftare talas om behovet av att värna vår natio-
nella identitet som hotas utifrån.”271 Detta exempel på nationell syftning kan idag
knappast utan förbehåll uttalas i kulturpolitiska sammanhang. Men de konstruktiva
alternativen tycks samtidigt saknas; vilket skapar frustration och låsta argument.272

Den grundläggande fråga som bör ställas i anknytning till integration och glo-
balisering är väl närmast om vi är förtjänta av att framhålla argument för stärkt eller
försvarad gruppidentitet? Det paradoxala är att dagens kulturpolitik, nu mer än
någonsin, besvarar den frågan jakande – även om anspelningar på nationalkultur inte

266. Se Keith Wijkander, ”Kommentar” till Svante Beckman, 90f. 
267. Se exempelvis kapitlet ”Nationalismens storhetstid 1918-1950” i: Erik J. Hobsbawm, 
Nationer och nationalism, (1990), sv. övers (Stockholm, 1994), s. 171-213. 
268. Se Nationens röst – texter om nationalismens teori och praktik, s. 242.
269. Se exempelvis Bosse Sundin, ”Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av regional 
identitet”, i Den regionala särarten, red. Barbro Blomberg & Sven-Olof Lindqvist (Lund, 1994).
270. Anders Häggström, Levda rum och beskrivna platser: Former för landskapsidentiteten 
(Stockholm/Umeå, 2000), s. 31.
271. Carl-Johan Cleberg, ”Bevarandemålet i den nya kulturpolitiken”, i Forntid och framtid: 
En vänbok till Roland Pålsson (Stockholm, 1987), s. 30.
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kan yttras med samma självklarhet som tidigare. Som jag vill visa nedan brukas allt-
jämt de traditionella värdeargumenten för minnesvård som signaler för en positiv
framtidsvision i kulturdebatten. Hänvisandet till ”det yttre” – Europa eller det glo-
bala – tjänar här som statiska kontrapunkter för argument om det ”egna”. Men det
bör även framhållas att dagens läge också, på sina håll, signalerar mer substantiella
tendenser på att våra vedertagna identitetskategorier kan komma att ersättas, eller
snarast kompletteras, med nya.

Global, nationell, regional, lokal eller universell identitet?
Som tidigare påpekats anser jag att Svante Beckman sade något väsentligt när han
deklarerade ”att arvet av äldre värderingar är djupt inristat i den ackumulerade prak-
tiken på området”. Med ”äldre värderingar” syftade han på kulturminnesvårdens tidi-
gare tendens att uppfatta den inhemska kulturen som något monokulturellt,
institutionellt betingat, egenvärt och närmast sakralt. Sättet att tänka tillhörde själva
det grundläggande planet för verksamhetens diskursiva uppbyggnad. Frågan är om
dagens kulturmiljövård helt kan göra upp med den tankefiguren? Kan vi tänka oss en
minnesvård förutan praktiken att relatera till stereotypiseringar kring regionala eller
nationella kulturformer? Om så; på vilka grunder, vid sidan av dokumentvärdet, ska
staten då motivera samhällets åtaganden för minnesvård? Som jag redan pekat på,
räcker det inte att förbehållslöst och uteslutande hänvisa till dokument- och veten-
skapsvärdet. Inte ens i Världskommissionen för kultur och utveckling rapport om
Vår skapande mångfald är det tal om att hävda, eller söka bevara, en global mänsklig
kultur per se.273 Tvärtom talar man om nödvändigheten att säkra den kulturella plu-
ralismen vilket förutsätter förekomsten och upprätthållandet av meningsfullt och tyd-
ligt åtskiljbara kulturer, som alltså ska beredas resurser att förbli åtskilda. Tyvärr
konfronterar deklarationerna aldrig djuplodande eller seriöst detta ideologiska tvär-
drag mellan globalt och universellt, kontra nationellt/regionalt och exklusivt. Proble-
matiken tycks helt enkelt vara en blind fläck för den kulturpolitiska åskådningen.
Målkonflikten mellan global makro- och mikrogemenskap tycks vara lika komplex
som den mellan nattstånden nationalhävdelse och senmodern universalism. Inte
desto mindre anser jag, trots allt, att deklarationerna har ett viktigt och väsentligt
syfte, som borde formuleras på tydligare sätt. Om identitetsanspelningarna tillåts
sopas under mattan med svävande formuleringar och klyschor, bär de nämligen på en
potentiell draksådd som vetter mot etnocentrism och ökad intolerans.

272. Problemet är officiellt uppmärksammat. I regeringens proposition 1998/99:114, s. 29, lis-
tas fyra mål för det offentliga kulturmiljöarbetet. Under det första, med rubriken ”Ett försvarat 
och bevarat kulturarv”, anges följande: ”Ett effektivt försvar av kulturvärden liksom en kvali-
tetsmässig förnyelse kan inte åstadkommas utan djup kunskap om sådana processer och deras 
historiska betingelser. Forskning och kunskapsinhämtning om kulturarvet och dess villkor är 
därför av grundläggande betydelse.”
273. Vår skapande mångfald: Rapport från Världskommissionen för kultur och utveckling 
(Stockholm, 1996).
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Det krävs inte någon djupare eftertanke för att konstatera det omöjliga i att för-
söka belägga existensen av en enhetlig världskultur. Förutsättningen för ett sådant
belägg är en föga lättfunnen definition – en definition som måste vara allmängiltig,
eller global, för att vara relevant.274 Risken är överhängande att enda gemensamma
nämnare i en sådan definition utmynnar i allmänna utsagor om gruppers universella
behov av kulturella identitetsmarkörer och officiellt erkännande från världssamfun-
den. Liksom med ”kulturarv” bör man därför i fallet ”globalisering” snarast söka defi-
niera begreppet genom det sammanhang där det används. Uttrycket globalisering
tycks syfta till de utvecklingsprocesser som bidragit till att världen nu alltmer kan
betraktas om en samrumslig och samtidig erfarenhet.275

Den moderna utgångspunkten om ett globalt kulturarv formuleras i 1954 års
Haag-konvention, där det slås fast att ”skada på ett folks kulturegendom, oavsett vil-
ket land den tillhör, är liktydigt med skada på hela mänsklighetens kulturarv, ty varje
folkslag bidrar till världens kultur”.276 Det internationella genombrottet kom med
1972 års Konvention om skydd för världens natur- och kulturarv. Till denna så kal-
lade Världsarvskonvention, med dess Världsarvslista, har idag över hundra stater
anslutit sig. Det grundläggande vårdansvaret tillskrivs huvudsakligen de enskilda län-
derna, men vid frågor som rör kulturarv av ”stort universellt värde” kopplas det inter-
nationella samfundet och UNESCO in.277 Inte minst gäller detta för godkännande
av nya världsarv, där fattigare länder kan få ekonomisk och praktisk hjälp med upp-
rustning och vård.

Frågorna kring världskultur och arv aktualiserades åter under 1990-talet i
Världskommissionen och dess nämnda konferensrapport Vår skapande mångfald. I
dess sammandrag betonas under rubriken ”Kulturarvet i utvecklingens tjänst” vikten
av att bevara såväl det materiella som det immateriella kulturarvet. Som exempel på
det sistnämnda pekar man på variationen i den mänskliga kulturens språkutbud:

274. Immanuel Wallerstein, ”The National and the Universal: Can There Be Such a Thing as 
World Culture?”, Culture Globalisation and the World-system, ed. Anthony D. King (New York, 
1991), s. 94, 104.
275. David Harvey, Spaces of hope (Edinburg, 2000), s. 60ff.
276. Citat från Margareta Biörnstad, ”För förståelse eller förtjänst”, Tolv kommentarer: Om 
kulturens roll och roller(Stockholm, 1997), s. 41. Se även Utmärkning av kulturegendom enligt 
1954 års Haagkonvention om skydd för kulturföremål i händelse av väpnad konflikt, Riksantikva-
rieämbetet, 1996, s. 11ff.
277. UNESCO är ett regeringsstött samarbetsorgan under Förenta Nationerna som ansvarar 
för frågor om utbildning och kultur. Dess europeiska kontor ligger i Paris, där man således fat-
tar beslut med utgångspunkt från Världsarvkonventionen. Samarbetsorganisationer som Inter-
natioinal Council of Museum (ICOM) och International Council of Monuments and Sites 
(ICOMOS) sorterar också under UNESCO:s hägn. 
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Det finns idag mellan fem och tjugotusen talade språk. Varje språk speglar ett
unikt sätt att betrakta omvärlden, med särskilda tanke- och kulturmönster.
Många av dessa språk riskerar att försvinna då det inte längre finns barn som
talar dem och de tvingas ge plats för världsspråken, som används av de kultu-
rellt och ekonomiskt mäktigare. Det är därför viktigt att bevara texter och
inspelningar innan språken försvinner.278

Här syftar man således på bevarande av kulturella artefakter vilka berättar om för-
svunna, eller bortdöende, kulturmönster. Andemeningen kring kulturellt bevarande
korresponderar här med det socialliberala budskapet sedan John Stuart Mills 1800-
tal: den samhälleliga vikten av att upprätthålla kulturell mångfald. Tankefiguren byg-
ger på en socialevolutionistisk premiss; mångfalden garanterar det möjliga samtidigt
som den undanröjer risken för kulturell inavel och degenerering. Premissen förutsät-
ter dock fortfarande socialt aktiva kulturprocesser, som kan bevaras som kulturarv.
Bevarandeansvaret beträffande ”texter och inspelningar” vilar emellertid på de
inhemska ”kulturarvsinstitutionerna”.279 Skolan, som tveklöst är den institution som
effektivast reproducerar språklig kultur, hör vedertaget inte till samhällets minnes-
vård. Kommissionens antikvariska bevarandeargument riktas med andra ord till det
museala fältet, samtidigt som de anspelade kulturarven reproduceras och transforme-
ras utanför denna praktik.

Således finns det uppenbara oklarheter bakom, eller spänningar i, världskom-
missionens ambitioner för bevarande. Vad innebär det att kulturformer riskerar att
”utplånas”? Och vad är det egentligen som hotas – eller omvänt: vad är det egentligen
minnesvården förväntas bevara med texter och inspelningar?

Om vi för ögonblicket bortser från det uppenbara (men oklara) identitetsargu-
mentet, kan förvisso det vetenskapliga behovet av källmaterial tämligen oproblema-
tiskt hävdas som grund för bevarandeanspråken. Här fyller arkiv och museer rollen
som vittnen på kulturell verksamhet, och som ämbar för primärmaterial i samband
med forskning. Men frågan huruvida samma institutioner kan tillskrivas rollen som
tolkande och väljande subjekt i förhållande till ännu levande kulturformer, ter sig
dock svårare att försvara. Bevarande av seder och bruk kan visserligen stimuleras och
underlättas med olika åtgärder. ”Bevarandet” handlar då om upprätthållande, eller
reproduktion, vilket i kulturella sammanhang alltid innebär gradvis transformering.
Men generellt har dock minnesvården inget ansvar för att upprätthålla seder av typen
religiös utövning, sportaktiviteter, spelmanslag, friluftsliv, etc. Detta hör till andra
samhällssektorer. De bevarade kulturspåren finns snarare i institutionerna av en spe-
cifik orsak: bevarandeargumentet har aktiverats i konsekvens av att den ursprungliga
meningsgrunden har transformerats. Kulturspåret är, i anknytning till ovanstående
blockcitat, antingen på väg att försvinna, eller redan utdött. Musealt bevarande riktar
sig med andra ord mot redan ”döda”, eller döende, kulturyttringar. Värnet handlar,
vid sidan av dokumentvärdet, om symbol- och upplevelsevärden, vilket innebär att
minnesvård inte kan vara detsamma som att värna ett levande kulturarv. ”Levande

278. Sammandrag av Vår skapande mångfald, Svenska Unescorådets skriftserie, 1996:3, s. 13.
279. Ibid., s. 13.
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kulturarv” är ur strikt synvinkel en oxymoron, en elegant kulturpolitisk formulering
som inte är avsedd att tolkas analytiskt. I de sammanhang denna syftning ändå bru-
kas, anspelar den huvudsakligen på ”den yttre” kulturmiljövården. Den har ofta, som
jag argumenterat för, en inte ringa funktion i formerande och upprätthållande av
platsidentitet.

Att arkiven och museerna per definition bevarar döda eller döende kulturele-
ment, innebär inte att deras levande funktion i samhället är utesluten. Bevarandet
kan verka berikande och främja den kulturella valmöjlighet som Världskommissionen
syftar till. Historisk kunskap är dessutom en förutsättning för att förstå processer och
sammanhang i den samtid man befinner sig. Men denna förståelse är, och förblir,
avhängig det urval och den historiebild som institutionerna ansvarar för. Budskapet
om vikten att värna kulturell identitet och kulturell mångfald, är med andra ord
direkt kopplat till de antikvariskt diskursiva villkoren för kulturhistorisk framställ-
ning och bevarande. (Se bilaga II.) Det statliga, eller globala, bevarandemotivet är
därför ingalunda villkorslöst betingat. Snarast är det innehållslöst utanför den profes-
sionellt minnesvårdande diskursen.

”Kulturell frihet”, slår Världskommissionen på annat ställe fast, är garantin för
”frihet i stort”, eftersom kulturell frihet till skillnad från individens frihet är kollek-
tiv.280 Kontentan av detta argument blir, som man skriver, att kultur ”och utveckling
hänger samman”, vilket jag tolkar som en signal för att de samhällen som inte utveck-
las på föreskrivet sätt, därmed saknar (eller äger en otydlig) ”kultur”. Kommissionens
syftning på ”kultur” är således kvalitetsstämplad.281 ”Kultur” representerar det som är
positivt och ”bra”; miljonprogrammets avarter, det svenska helgsupandet, eller de kal-
huggna fjällnära skogarna, hör för svenskt vidkommande knappast hit. Syftningen på
”kultur” är snarast liktydigt med definitionen för det etablerade kulturarvet, det vill
säga institutionellt identifierade och legitimerade kulturföreteelser.

Även om detta i sig kan problematiseras, tolkar jag ändå att budskapet här
främst är emancipatoriskt och demokratiskt syftande. Världskommissionernas och
kulturpropositionernas etiska värn om minoriteter kan schematiskt förklaras som föl-
jer: De samhällen, kulturer, etniciteter eller folk som saknar kulturell institutionalise-
ring, saknar grundläggande makt i förhållande till den västerländska samhällsform
som idag dominerar världen. Innan en folklig, eller etnisk, företeelse har identifierats
som en sådan och attribuerats antikvariska bevarandeinsatser – blivit ”kulturarvspro-
cessad” – existerar den i officiell mening inte. Det är därför frågor om minoriteters
kulturarv är så laddade och det är därför man, exempelvis, vill tillskriva stater ett
ansvar för bevarande av lokala dialekter och minoritetsspråk.282

280. Ibid., s. 2.
281. Detta bör relateras till Stefan Bohmans påpekande att: ”Begreppet kulturarv blir dock i 
praktiken gärna en kvalitetsstämpel.” Generellt kan det med frasen ”kulturarvet skall värnas” 
knappast avses att vi önskar skydda det som upplevs negativt i vår kulturella tillvaro. Se Stefan 
Bohman, Historia, museer och nationalism, s. 41.
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Från denna utgångspunkt begripliggörs också rapportens parallella och initialt
paradoxala resonemang om dels ett globalt kulturellt ansvar – och vikten av försva-
rade världskulturarv – samt dels också vikten av att värna det ”egna” och det inhem-
ska. Följande uttalande bör förmodligen tolkas ur denna demokratiska aspekt: ”Om
världens samhällen ska kunna förbättra sina möjligheter till utveckling – kulturellt
och ekonomiskt – måste varje samhälle få hedra sin egen historia och förstå sina egna
värderingar.”283

Resonemanget om att säkra och demokratisera kulturarv från global vinkel
innebär alltså motsatsen till en strävan efter kulturell konformism. Denna retorik om
upprätthållen och även stärkt kulturseparation, hävdas alltså parallellt med resone-
mang om förstålelse och tolerans i övergripande global, nationell, eller regional
mening. I sig är argumentationen inte normerande. Inget säger att en kulturform är
”bättre” än en annan, även om minnesvården traditionellt vinnlägger sig att hävda
kulturella skillnader. Kulturella identitetshävdelser är dock en balansering på slak lina
mellan etnocentrism och universalism. Inte sällan kan resultatet bli exkludernade,
även om den utlösande idén kan vara välmenande – precis som svenska myndigheter
under tidigt 1900-tal i ”lapp ska vara lapp-politiken” värnade att låta samernas kultur
”tillåtas” förbli åtskild från den ”rikssvenska”.284

Perspektivet kan med andra ord uppfattas som kulturliberalt, eller kulturkonser-
vativt, beroende på hur man väljer att tolka resonemangen. Varje kulturform skall, å
ena sidan, beredas rätt att existera och bli representerade inom nationens etablerade
kulturarv. Dessa bör inte förändras i någon större utsträckning (åtminstone inte has-
tigt) och de bör heller inte integreras med den förespeglade ”rikskulturen”. Å andra
sidan räknas även ”rikskulturen” – det etablerade kulturarvet – i totalitär mening som
en avgränsad kulturform, vilken alltså även den bör värnas, och inte heller förändras
alltför hastigt…

Det hela liknar på sätt och vis den form av särartsfeministiskt tänkande som
gjorde sig gällande vid slutet av 1800-talet (och fortfarande hävdas i olika samman-
hang). Tanken var då att såväl de biologiska som de sociala könen var kvalitativt
åtskilda ”av naturen”. I konsekvens av det skulle kvinna och man förbli vid sin läst.
Jämställdhetsmålet formuleras utifrån perspektivet att det ”typiskt kvinnliga” bör
uppvärderas till samma värdemässiga och sociala nivå som det ”typiskt manliga”. I
praktiken innebär detta att inget förändras – utom möjligen lönesättningen. Över-
fört till nuvarande kulturpolitiskt resonemang skall exempelvis ”rinkebysvenskarna”
inte sluta upp med sin (förespeglade) kulturform. Rinkeby måste dock in på operan,

282. UNESCO:s generealdirektör, Koichiro Matsuura, för en kampanj för att inkludera 
abstrakta kulturutryck som lokala språk, musik och dans, till kategorier inom ramen för 
världsarv. Detta har dock mött motstånd, från såväl ”kulturanhängare” som ”marknad”. Det 
generellt brydsamma gäller bevarandepraktiken, samt motivet för att världsarvsmärka abstrakta 
kulturvärden. Se Barry James, ”Världsarvet växer”, i Tempus 2002:47, s. 26.
283. Sammandrag av Vår skapande mångfald, Svenska Unescorådets skriftserie, 1996:3, s. 7.
284. Se Patrik Lanto, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i 
Sverige 1900-1950 (Umeå, 2000), s. 40ff; Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och 
obekväm” (Umeå, 2002), s. 63-75.
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liksom operan måste in i Rinkeby – varken operan eller rinkebysvenskan skall dock
enskilt motverkas. Men som alla inser, kommer kulturformer som integreras med
varandra obönhörligt att förändras och transformeras, inkluderat den ”stora kultur-
formen” nationen. Argumentet för kulturellt värn, i mening skydd och bevarande,
blir med andra ord ytterst motsägelsefullt om de projiceras mot ett kulturellt sam-
manhang utanför minnesvårdens materiella bevarandediskurs. Nutida exempel på
detta visar sig inte minst i argumenten för lagskyddade och myndighetsreglerade
språk.285 Att ett språk per definition är historiskt temporärt, dynamiskt, och konse-
kvent format av kulturella inlån, tycks här tillmätas underordnad betydelse. Anspel-
ningar på kulturell homogenitet ser med andra ord ut att alltjämt verka i de
kulturpolitiska kulisserna.

Det är samtidigt uppenbart att även andra – ofta outtalade – värden har sin
betydelse i dessa sammanhang. Jag vill anknyta Världskommissionens deklaration
från ovan: ”Om världens samhällen ska kunna förbättra sina möjligheter till utveck-
ling – kulturellt och ekonomiskt […]” Det sistnämnda pekar på en instrumentell
värdeaspekt som först under det senaste decenniet har gjort sitt insteg på kulturpoliti-
kens område: ekonomin. Man skall idag ha tillfälle att tjäna pengar på kulturarvet.
Självfallet har engagemanget kring världskulturarven en kraftigt turistisk slagsida –
kanske är det främst detta som har motiverat världskultursatsningarna? Det ekono-
miska argumentet är vilket som lika känsligt som det är aktuellt. ”Upplevelseindu-
strin” har å ena sidan tolkats som en förutsättning för ekonomisk bärighet och
möjlighet att popularisera samt demokratisera kulturmiljövården för bredare sam-
hällslager. I många fall kan den ekonomiska vinsten från intäkter vara det som möj-
liggör ett bevarande av hus och miljöer över huvud taget. Samtidigt har trenden
också mött massivt motstånd från teoretiker och praktiker inom minnesvården.
Argumentet är att det skapas en lättsmält konsumtionskultur, där museernas och kul-
turmiljöernas historieförmedling beskådas, upplevs, och idealiseras – utan kritisk
granskning eller reflektion.286 Man befarar att höga besökssiffror blir det enda giltiga
måttet för kvalitet, och att massturismen dessutom skall slita alltför hårt på miljö-
erna.287 Det ekonomiska argumentet tycks helt enkelt krocka med professionellt ved-
ertagna mått och skäl för minnesvård.288

285. Exempelvis presenterade den fackliga tidskriften DIK-forum, 2002:7, under rubriken 
”Ny lag ska skydda svenska språket”, det förslag om lagstiftning som en parlamentarisk kom-
mitté nyligt har presenterat. I förslaget ingår även en önskan att upprätta en ny statlig myndig-
het, Sveriges språkråd, ”som ska ha till uppgift att bevaka svenskans status” (s. 36).
286. Se exempelvis ”Upprop för modigare museer”, DIK forum 2002:11, s. 4; David 
Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (1996) paperback (Cambridge, 1998).
287. Se exempelvis Margareta Biörnstad, ”För förståelse eller förtjänst”, s. 39f. 
288. För en utmärkt översikt av forskning om kulturmiljöer och kulturturism, se Kulturarvet 
som resurs för regional utveckling: En kunskapsöversikt, Rapport från Riksantikvarieämbetet 
2002:1, s. 24-29.
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Svante Beckman anger också i sin uppsats om staten och kulturarvet en annan
aspekt på temat om resurs och ekonomi. Han frågar sig varför inte delar ur det
offentligt förvaltade kulturarvet kan säljas? Bortsett från vetenskapens behov av
dokument, finns det en mängd dubbletter och ”trivialia” som, enligt Beckman, aldrig
kommer att fylla ett forskande eller illustrerande syfte. Vad hindrar då att detta avytt-
ras? Svaret kopplar han till sitt resonemang om kulturföremålens funktion som feti-
scher i relation till ”Samhällets, Nationens, Folkets, Konstens, Historiens”,
institutionella värdehägn. Att sälja blir att mångla i templet. Kulturarvets nationella
dimension av helgd förhindrar detta.289

Återigen blottlägger Beckman en väsentlig aspekt, men han tycks samtidigt
motsäga sig. Beckmans tes är nämligen att nämnda institutionella värden domine-
rade det svenska samhället fram till slutet av 1940-talet; efter detta har relationen mel-
lan överindividuellt och individuellt kastats om: ”Institutionerna framstår inte längre
som ämbar för tidlösa egenvärden utan som mer eller mindre plastiska verktyg för att
tjäna individuell lycka.”290 Orsaken till kulturarvets osäljbarhet bör nog därför tolkas
så att en idealistisk tankefigur från tidigt 1900-tal fortfarande hänger sig kvar och nu
spökar som ett ”omodernt” motiv bakom exempelvis det materiella kulturarvets
osäljbarhet.

Om vi anknyter till det som här diskuterats om överstatligt kulturvärn, ser vi att
argumentet om att varje samhälle måste ”få hedra sin egen historia och förstå sina
egna värderingar” dock inte uteslutande har en idealistisk syftning. Den i dagarna
aktuella debatten om att stoppa utförseln av allmogeföremål till utlandet (läs USA)
kan exempelvis relateras till väsentligt mer ”marknadsavhängiga” faktorer än helgd.291

Problematiken handlar – bortsett från det vetenskapliga, dokumentariska, estetiska,
och affektionsvärdet – om vårt etablerade sätt att betrakta nationella ”kulturer”. Län-
der som bedriver omfattande export av inhemska kulturföremål förespeglas dränera
sitt kulturarv. Handeln ger signaler till omvärlden att den nationella kulturen är för-
handlingsbar, av relativt försäljningsvärde, och därmed mindre värdefull i förhållande
till de som förbjudit sin export. Det handlar därför om kulturell trovärdighet, om
turistintäkter, om nationell prestige och om att fungera som en kulturnation på den
internationella arenan. Dessa kulturpolitiska värden är högst reella, om än föga mät-
bara och tillika svårreglerade – vilket för oss in på nästa tema.

Identitet i svensk nutida kulturpolitik
Argument om svenskt kulturarv framträder idag i polaritet mot globalisering och
EU. Relaterandet till omvärlden och ”det allmänna”, i mening de avsett universella
värden som förknippas med minnesvården, är dock ingen nyhet. Redan i Fornmin-
nesvårdskommitténs betänkande 1922 uttrycktes följande om minnesvårdens veten-
skapliga samt allmänna betydelse:

289. Svante Beckman, ”Vad vill staten med kulturarvet?”, s. 68f.
290. Ibid, s. 48.
291. Det bör påminnas att denna debatt om lagskyddad export av kulturföremål har pågått 
sedan sekelskiftet 1900. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 172.
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För vetenskapen, som till sin natur är internationell, göres genom minnesvår-
den forskningsmaterial tillgängligt, och härigenom blir minnesvården jämväl
ett led uti det samfällda stora arbetet för klarläggandet av den mänskliga kul-
turutvecklingen i sin helhet. Det är för visso berättigat att anse det såsom en
plikt för varje kulturnation i dess egenskap av delaktig i det gemensamma kul-
turarvet att bidraga till detta arbetes fortgång, framför allt genom tillvarata-
gandet och tillgodogörandet av det vetenskapliga innehållet hos nationens
egna minnesmärken. Även ur denna synpunkt utgör alltså minnesvårdens
befrämjande ett allmänt intresse.292

Vi kan notera att anspelningen på det globala kulturarvet således var aktuellt redan
vid början av 1920-talet. Argumentationens andemening är dessutom närmast iden-
tisk med dagens tal om det globala: vi bidrar alla till att höja och förkovra den
mänskliga kulturen, genom att klarlägga och framhålla ”det egna”. Det allmänna
intresset tjänas därför genom upprätthållen särskiljning och specialisering. Minnes-
vårdens drivkraft kan sakligt sett, enligt kommittén, delas mellan ”pietetsmomentet”
och ”det vetenskapliga momentet” (där ”det allmänna intresset” bör kopplas mot det
förstnämnda). Men man kan, som de sakkunniga också påpekar, i själva verket inte
strikt skilja dessa värdemoment från varandra; även i den vetenskapliga forskningen
finns inslag av pietetsbaserad bevekelsegrund. Modernt uttryckt kan alltså det kogni-
tiva värdet aldrig helt separeras från det emotiva. Byt så ”pietet” mot ”kulturarv” och
vi befinner oss mitt uppe i 2000-talets minnesvård!

Men, säger då vän av ordning, så enkelt kan det väl inte vara. Något måste väl
ha hänt med debatt och värdegrunder sedan 1920-talet? Ja, det anser jag att det har –
men ett sakförhållande kvarstår fortfarande oförändrat: generella anspelningar på
minnesvårdens emotiva eller sociala värde (kulturarv) syftar till kulturarvets primära
roll, nämligen att skilja ut och markera grupprelaterad särart.293 Detta är kulturarvets
primära funktion. Kulturarvets dimension av att verka homogeniserande inåt och
polariserande utåt kan helt enkelt inte kringgås med annat än att vi överger alla for-
mer av kulturella syftningar som bygger på generaliseringar före fakta. Troligen låter
sig det sistnämnda inte göras. Och det är heller knappast önskvärt att förbehållslöst
sortera ut anspelningar på exempelvis norrlänningar eller skåningar ur vårt kulturhis-
toriskt syftande språkbruk.

Samtidigt som detta sägs bör det, i konsekvens, påpekas att det inte måste finnas
en rangordnande värdering bakom praktiken att polarisera kulturformer. Att det så att
säga finns skilda sorter av äpplen, innebär inte att någon eller några av dessa måste
vara bättre. Ambitionen kan mycket väl vara att förbehållslöst skildra eller värna

292. Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kultur-
minnesvården, SOU 1922:12, s. 6.
293. Se Torkel Molin, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det anti-
kvariska landskapet (Umeå, 2003), s. 22f. 12. Eller för att tala med David Lowenthal: ”Making 
and lauding difference is the very essence of heritage, an enterprise half historical, half divine.” 
Ur The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge, 1998), s. 181.
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valda kulturformer, i annat fall skulle discipliner som exempelvis kulturgeografi eller
sociologi svårligen kunna legitimera sin verksamhet. Den kulturpolitiska ambitionen
av idag kännetecknas av en motsvarande ambition till neutralitet: en önskan att å ena
sidan värna kulturella grupper, men å andra sidan inskärpa att ingen står högre eller
är mer värd än den andra. Denna balansgång mellan etnocentrismens Skylla och den
kulturella nivelleringens Charybdis är dock ingen enkel väg att vandra. Har vi väl satt
oss före att värna kulturella grupper och hävda kulturarv, innebär det med automatik
att representanter för de ”andra” inte samtidigt kan höra till de ”egna”. Och att egen
härd också är guld värd, kan knappast innebära annat än att det egna ändå rankas
som litet mer värdefullt. Den kulturella normeringen ligger med andra ord farligt
nära i varje sammanhang där kulturarvet skildras som ett nationellt värde. Låt oss se
på några uttalanden från 1990-talets kulturpolitiska deklarationer.

Vi har tidigare tagit del av resonemanget under rubriken ”Internationaliserings-
målet” i kulturpropositionen 1996/97. Kännetecknande här var den dualistiskt pej-
lande hållning mellan universellt och specifikt som jag kommenterat ovan. I fråga om
Sveriges roll i EU:s kulturpolitiska samarbete påpekades att man visserligen skulle
”arbeta för det gemensamma, men också för det genuint svenska som språket och
offentlighetsfrågorna”.294 Insatserna för det svenska språket relaterades här uppenbart
till biblioteksverksamheten, samt skönlitterära författares verksamhet. Svårare är dock
att begripa vilka kvalitéer som gör ”offentlighetsfrågorna” till genuint svenska, samt
hur dessa värden ska upprätthållas?

Något egentligt svar på detta sistnämnda gav varken kulturpropositionen eller
den föregripande Kulturutredningens omfattande delrapport Tjugo års kulturpolitik
(1995). Där konstaterades att parallellt med internationaliseringssträvandena har det
under 1990-talet ”funnits en klar vilja att hävda den svenska kulturella identiteten”.
Som exempel pekade man på 1989 års budgetproposition där det framhölls att ”det
internationella inflytandet inom små språkområden kan komma att hota eller
utplåna den inhemska kulturen och att de små nationerna kan behöva skapa ett
skydd för den egna kulturen som garanterar dess fortbestånd och utveckling”.295 Det
kulturskydd man här syftade på anspelar, enligt Kulturutredningen, främst till med-
ieutvecklingen och behovet att slå vakt om den inhemska produktionen av TV-pro-
gram och fonogram.

Uppenbart är att en avgörande del av de kulturpolitiska insatserna under 1990-
talet kanaliserades till det regionala och länsstyrelsernas uppgift att stötta den lokala
kulturens effekt på ”utveckling, sysselsättning och ekonomi”.296 Den kulturella för-
delningspolitiken fick naturligtvis stor betydelse för minnesvården i och med bestäm-
melserna i Plan och bygglagen, som gav kommunerna primäransvaret för den fysiska

294. Regeringens proposition 1996/97, s. 30.
295. Tjugo års kulturpolitik, SOU 1995:85, s. 66. Citatet från 1989 härför från budgetproposi-
tionen 1988/99:11, bil. 10, s. 23.
296. SOU 1995:85, s. 68.
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utformningen av närmiljöerna. Idén att den svenska kulturen manifesteras genom
det som tidigare benämndes det ”provinsiala” – det vill säga geografiskt och kulturellt
betingade kulturprovinser – kan knappast heller betraktas som annat än en fortfa-
rande aktiv tankefigur i sammanhangen.297

Om vi för tillbaka resonemanget till kulturpropositionen 1996/97, så framställ-
des kulturarvets bestämning vara härlett ur just denna regionala och lokala differen-
tiering ”inåt”, samt också dess parallella möte med kulturella impulser ”utifrån”. Det
konstaterades att kulturarvets ”betydelse hör samman med den kulturella identite-
ten”. Och denna identitet, påpekade man, är inte avslutad utan öppen för nya trans-
formeringar. Syftningen anspelade tveklöst på EU-samarbetet, samt invandringens
betydelse för inhemsk kulturpolitik:

Trygghet och förankring i en egen nationell kulturell identitet kan vara en vik-
tig förutsättning för givande möten med människor i andra länder. Lika vik-
tigt är den kulturella identiteten på regional och lokal nivå. Kulturarvets
mångfald och variation inom landet skall lyftas fram. Kunskap om mångfal-
den kan ge ökad tolerans och förståelse för de människor som bosatt sig i
Sverige och deras respektive kulturarv. Det finns inget som säger att stolthet
över det svenska skulle behöva stå emot det främmande. Kulturarvspolitiken
skall ta ansvar både för kunskapen om och tolkningen av kulturarvet och här-
igenom medverka till ett ansvarfullt användande.298

Här förfäktas alltså minnesvårdens traditionella samhällsargument; det vill säga att
arbetet med att illustrera och förtydliga kunskapen om kulturarvets ”mångfald och
variation inom landet” i förlängningen ska leda till ökad tolerans mot, och förståelse
för, ”det främmande”.299 En fråga på det är naturligtvis när och hur invandrargrupper
upphör att vara främmande, för att i sin tur bli en präglad och präglande del av den
nationella identiteten? Den aspekten kommentar eller analyserar dock inte proposi-
tionen.

Grunden bakom resonemanget ovan menar jag bero på ett etablerat tänkande
på kulturarvet som ett objektifierat kulturellt kapital, i analogi med landets fysiska
infrastruktur. Detta resulterar stundtals i smått absurda resonemang om ”hushållning
med kulturarvet”, som om denna kvalitativa storhet vore en ändlig resurs, vilken i
ljuset av nuvarande samhällsrationaliseringar riskerar utplåning. I en konsekvensana-
lys från 1999 om ”dagens tendenser” beträffande miljön och dess brukande, anger
Riksantikvarieämbetet:

297. Om denna provinsrelaterade kulturuppfattning, se Pettersson, Fädernesland och fram-
tidsland, s. 247f.
298. Regeringens proposition 1996/97:3, s. 127, 128. Citatet härrör från s. 128.
299. Samma problemtema och argument hävdas i Kulturarvet i antikvarisk teori och praktik: 
Möte på Aronsborg den 4-5 april 1990, RAÄ (Stockholm, 1993), s. 23f.



Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder

119

En fortsättning av dagens inriktning innebär att produktionsmål inom jord-
och skogsbruk, mål för tillgänglighet och effektivitet inom trafiksektorn samt
allmänna politiska mål om ökad tillväxt och modernisering av samhället väger
tyngre än miljöhänsyn. Detta kommer – vad gäller kulturarvet – troligen att
medföra en regional utslätning och en identitetslöshet i stora delar av landet,
vilket inte är en långsiktigt god hushållning med kulturarvet.300

Vad som här kommer till uttryck är samma tematik som tidigare angetts beträffande
globalisering och kulturpolitik: den förespeglade faran för kulturell nivellering.301

Felslutet menar jag alltså härröra från att kulturarvet oproblematiskt objektifieras och
likställs med fysiska kulturlämningar, eller kulturmiljöer. På grund av samhällsut-
vecklingens rationaliseringar hotas kulturhistoriskt bevarandevärda miljöer, vilket
dock oreflekterat och kausalt översätts som ett hot mot kulturarvet.

I den senaste propositionen om Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål
(1998/99:114) försöker författarna dock att skilja mellan kulturmiljö och kulturarv:

Kulturmiljövården skall utgå från en helhetssyn på människan och hennes
miljö. Den måste därför spela en tydlig och integrerad roll inom övriga sam-
hällssektorer. Kulturmiljöverksamhet är ytterst resurshushållning och dess
uppdrag är att ta tillvara, hävda och återanvända befintliga värden i miljön så
att de tjänar samtiden och därmed framtiden. Kulturvärden kan, och skall,
nybildas men kulturhistoriska värden som förstörts kan inte återskapas. Detta
manar till en konstruktiv dialog mellan det befintliga och det nytillkom-
mande. En ökad medvetenhet om estetiska värden och historiska samband är
härvid av stor vikt. Kulturarvet skall därför ses som en tillgång i samhällsbyg-
get och bilda utgångspunkt för nyskapande och erforderliga förändringar av
bebyggelse och anläggningar i stad och landskap.302

Som framgår blir skillnaden mellan kulturmiljön, dess värden och kulturarvet ändå
inte riktigt tydliggjort. Ur strikt formell synpunkt behandlar nämligen inte citatets
resonemang risken att kulturella värden utplånas, utan snarast risken att vissa högt
värderade egenskaper hos objekt och miljöer riskerar utplåning. Detta tillrättaläg-
gande kan givetvis uppfattas som ett försök att klyva semantiska hårstrån, men
poängen är att visa på att minnesvårdens värden blott relaterar till objekt och miljöer.
De är inte identiska med dem. Låt sedan vara att värdena inte har några egenskaper
att relatera till om de avsedda objekten och miljöerna utplånas. En minnesvård utan
koppling till det fysiska rummet med dess kulturhistoriska objekt skulle närma sig
religiös utövning, vilken knappast bör statligt formaliseras och institutionaliseras.
Omvänt skulle en minnesvård där värdena likställs med objekt och miljöer vara att
likna vid animism, eller institutionaliserad värdeobjektivism. Båda extremerna ham-
nar med andra ord i logiska och praktiska absurditeter, vilket förklarar att det är av

300. Kulturarvet och miljön, Rapport från Riksantikvarieämbetet 1999, s. 10.
301. Botemedlet anges som dels bättre folkbildning, och dels bättre implementering av lag-
stiftningens bestämmelser och befogenheter hos ansvariga institutioner och myndigheter.
302. Regeringens proposition 1998/99:114, s. 29.
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vikt att medvetandegöra de frågor som värderelationerna kring kulturarv anspelar på.
Jag anser exempelvis att en central del av Svante Beckmans kritik mot den statliga
retoriken kring kulturarv och minnesvård, härrör från dess aspekter på minnesvår-
dens oklara språkbruk kring fältets värderelationer. Och jag vill inskärpa att detta inte
bör betecknas som ”bara” språkliga problem – språkliga uttryck och idéer har avgö-
rande betydelse för livsåskådning, samhällssyn och lagstiftning. Bärande delar av vår
aktuella samhällspolitik bygger på värderingar beträffande relationen mellan män-
niska och offentlighet.

Minnesvårdens värdefrågor är således inget som bör lämnas åt kulturpolitikens
stundtals slentrianmässiga retorik. Som redan antytts finner jag också att den senaste
kulturpropositionen har ”vässat” formuleringarna beträffande minnesvårdens värde-
grunder. Man har uppenbarligen återanvänt många av idéerna och formuleringarna
från 1987/88 års proposition Kulturmiljövård, där exempelvis ovanstående citats
anspelning på behovet av att öka medvetenheten om estetiska värden återfinns.
Enligt min åsikt framstår 1998/99 års definition av kulturmiljöverksamhetens mål-
sättningar, i anslutning till syftningen på kulturarv, som långt klarare än tidigare:

Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi uppfattar,
tolkar och för det vidare. Varje tid bildar sig således, […], en egen uppfattning
om det kulturella arvets innehåll och betydelse och om vilka delar av det som
är särskilt värdefulla och angelägna att ta vara på och utveckla.303

Här tar man således inte sin utgångspunkt i att kulturarvet är liktydigt med allt
samlat förflutet, vad som anges är i stället att tolkningar och omtolkningar kontinu-
erligt sker, från tid till tid, samt att bevarandeinsatserna också är relaterade till vilka
idémässiga och materiella egenskaper vi anser vara värda att ta tillvara och utveckla.

Men, som jag påpekat, är minnesvårdens tendens att göra kausala kopplingar
mellan kulturarv och kulturhistoriska objekt fortfarande grundmurat. Låt oss åter-
vända till ytterligare citat från RAÄ:s rapport Kulturarvet och miljön:

Kulturarvet finns runtomkring oss i vardagen. Det är så självklart att vi inte
ens tänker på det eller lägger märke till det. Överallt finns uttryck och spår
som associerar till historiska händelser, traditioner eller utvecklingsförlopp.
Allt finns där, men vi måste vara uppmärksamma för att kunna uppleva det,
för att inte förstöra det och för att kunna utnyttja det som en tillgång för
framtiden – och när det har försvunnit är det för sent.304

Här återkommer således en av minnesvårdens mest utpräglade tankefigurer: föreställ-
ningen att kulturarvet ständigt naggas i kanten, riskerar att förbigås och utplånas, om
vi inte uppmärksammar det och värnar det. Denna attityd är problematisk.

303. Regeringes proposition 1998/99:114, s. 19. Definitioner för ”kulturarvet”, ”kulturmil-
jön”, ”kulturmiljöer”, och ”kulturmiljöverksamhet”, återfinns på s. 21.
304. Kulturarvet och miljön, Rapport från Riksantikvarieämbetet 1999, s. 9.
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Uppfattningen att kulturarvet kan förbigås och kanske förloras är, enligt min
mening, dubbelt problematisk (bortsett ovanstående kommentar att detta också byg-
ger på en värdeobjektiv premiss). Dels är kulturarvet per definition uppmärksammat;
i annat fall är det endast ett potentiellt, eller ”latent”, kulturarv. Dessutom kan endast
ett statiskt och kronologiskt ”avslutat” kulturarv förbigås eller förloras – vilket knap-
past är den nuvarande avsikten med att hävda begreppet. I dagens syftning på kultur-
arv är snarast samtiden ständigt delaktig i formandet av kulturarv, även om
kulturarvets kvalitéer tillhör det förflutna, eller har bärighet åt det historiska.

Syftningen på kulturarvet i exemplet från Riksantikvarieämbetet är därför sna-
rast likställt med kulturhistoriskt värde. RAÄ:s hållning att samhällets successiva för-
ändringar medför en risk för ”en gradvis utarmning av kulturarvet”,305 kan helt
frankt översättas som en syftning på att samhällsförändringar riskerar att utplåna
informationsrika (materiella) spår från det förflutna. Detta faktum kan dock av auto-
matik inte betraktas som ett samhällsproblem. Som Sverker Janson redan 1974 påpe-
kade, håller inte den antikvariska attityd som ryggmärgsmässigt anser att åldriga
kulturmiljöer och seder är ”bättre” – mer autentiska och mer bevarandevärda – än de
moderna. Idag åldriga brukningsformer var även de en gång resultatet av nya innova-
tioner.306 Det krävs kort sagt en medveten värdebedömning i nuet för de antikvariska
värden man vill och bör värna, samt de man önskar fortsätta värna. En hållning som
syftar på ett förbehållslöst värn av det förflutna är orimlig.

Samhället behöver alltså skydda en utpekad mängd åldriga objekt, miljöer och
sedvanor, för vår kunskap, upplevelse och brukande. Detta värn kan inte grundas på
en tankefigur som baserar sig på statiskt skydd från människan. En hållbar minnes-
vård måste snarare skapa förutsättningar för bevarande, vilket nödvändiggör ett med-
borgerligt engagemang – eller helt enkelt att samhället värderar spåren från det
förflutna – enligt andan i Kulturminneslagens portalparagraf. Detta medborgerliga
värn är idag för handen på många ställen, och som sådant är det ett resultat av det
upplysningsprojekt som kulturminnesvården under ”epoken Curman” inledde vid
början av 1900-talet. Det nya inslaget i den kulturpolitik som driver och utvecklar
dessa frågor bygger nu även på ambitionen att minnesvården inte längre ska betraktas
som en kostsam och ickeproduktiv börda för samhället, utan snarare som en tillgång
och resurs. Vad som krävs för detta är dock inte bara en förankring i näringsliv och
turistnäring, utan även en mental omsvängning i det professionellt antikvariska tän-
kandet.

Det nya och ”aktiva” synsättet speglas tydligt i regeringens proposition 1998/
99:114, där man deklarerar förutsättningarna bakom kulturpolitikens målsättningar:

Kulturpolitiken skall skapa förutsättningar för att bevara och bruka kulturar-
vet. Kulturmiljön är en del av vårt kulturarv och är genom sin existens i nuet
också ovillkorligen en del av vår samtid. Kulturmiljön utgör därmed en viktig
del av den grund på vilket samhället vilar. Den kan ge oss den nödvändiga
bakgrunden till dagens och morgondagens utveckling och förståelsen för sam-

305. Ibid., s. 22.
306. Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning, s. 193.
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bandet med tidigare epoker, andra länder och andra kulturer. Den utgör en
del av den mångfald som behövs i ett kulturellt rikt samhälle och utgör där-
med ett viktigt inslag i de faktorer som kan skapa attraktiva bygder för bosätt-
ning och näringslivsutveckling. Kulturmiljön har liksom kulturarvet i stort i
alla tider gett inspiration till nyskapande men en gång förlorade kan dess vär-
den inte återskapas. Samspelet mellan det kulturhistoriska bevarandearbetet,
naturmiljön och den nyskapande arkitekturen är av stor betydelse för kvalite-
ten i den miljö vi lever i. Ett klokt utnyttjande av den samhällsresurs som kul-
turmiljön utgör är en nödvändig grund för ett framgångsrikt regionalt
utvecklingsarbete.307

Här återges i stort sett alla berörda teman som är aktuella för nutida svensk kultur-
miljövårds- och kulturarvspolitik. Kulturmiljöns koppling till attraktivt boende och
”ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete” är exempelvis en nyttoaspekt på min-
nesvården som tidigare endast betraktats som sekundärt i förhållande till bevarandet
ur kulturhistorisk synvinkel. Den problematik som härigenom finns mellan statiskt
bevarandeideal och dynamiskt brukande, samt tillrättalagd kulturturism kontra den
professionella minnesvårdens värn av autenticitet, har tidigare kapitel redan berört.

Det är med andra ord inte särskilt svårt att ringa in vissa ideologiska dilemman
som konsekvenser av det senaste decenniets minnesvård. Kan kulturmiljövården
exempelvis marknadsanpassas? På det ekonomiskt ”mätbara” planet kan frågan givet-
vis besvaras jakande. Men på ett mer existentiellt plan tappar frågan mycket av sin
betydelse. Antikvarien Anders Hedvall har målande kommenterat det undflyende i
att försöka definiera vad kultur och kulturarv är, samt vad detta är ”bra till”:

Jag vet inte vilken kategori – fadermördarna eller faderdyrkarna – som på
bättre grunder än den andra kan kallas kulturella dödgrävare. Att anse sig self-
made och betrakta all tradition som överflödigt lyx är lika inskränkt som att
tro sig äga en identitet endast tack vare arv. Båda attityderna innebär att man
förlorar det perspektiv på sig själv som är en förutsättning för att kunna navi-
gera i samtiden. I det första fallet struntar man i att rådfråga fyrarna akterut, i
det andra lossar man aldrig förtöjningarna från land. Kulturhistorien är histo-
rien om människans perspektiv på sig själv. Om hennes unika förmåga att vara
subjekt och objekt samtidigt.308

Frågan som spontant infinner sig här är vad som motsvarar ”fyrarna” i kulturhisto-
rien, och vem som pekar ut dem? Traditionellt har det varit minnesvårdens myndig-
heter och institutioner som – exklusivt – svarat för detta officiella utpekande, men
denna maktordning verkar numer vara på väg att brytas till förmån för intressen
”underifrån”. Den nya given tycks vara att försöka ta tillvara och stimulera initiativ
på det lokala planet, samt att därefter understödja de spontant igångsatta projekt som
myndigheterna (RAÄ och länsstyrelser) finner vara ”bra kulturvård”.309 Om detta

307. Regeringens proposition 1998/99:114, s. 27f.
308. Anders Hedvall, ”Kultur – Kulturarv”, i Forntid och framtid: En vänbok till Roland
Pålsson (Stockholm, 1987), s. 17.
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stämmer representerar det uppenbart ett nytänkande i den officiella minnesvården.
Makthierarkin emanerar då förvisso fortfarande från myndigheten, på grund av kva-
litetsbedömningsprivilegiet, men det hela innebär trots allt ändå att bevarandeinitia-
tivet inte dikteras ”ovanifrån”. Rimligen är denna form av dialogisk maktutövning
betydligt mer resurssparande och potentiellt bärkraftig i jämförelse mot den tidigare
paternalismiska och stävjande minnesvård som närmast vanemässigt betraktade all-
mänheten som presumtiva kulturförstörare, i behov av bildning och fostran. Samti-
digt utmanar hållningen den antikvariska yrkeskårens traditionella självbild som
”framtidens advokater”.310

Aspekter på kulturmiljövårdens dubbla samhällsuppdrag

Svante Beckmans, medvetet utmanande, rubrik ”Vad vill staten med kulturarvet” är
en lika innehållslös och retoriskt fiktiv fråga som exempelvis ”vad vill nationen med
Sverige”. Om frågan avses syfta till något reellt existerande tvingas man godta några
ytterst besvärande premisser, som exempelvis att statens eller nationens representan-
ter skulle vara besjälade av en strävan att följa dessa överordnade entiteters metafy-
siska vilja. Nu är Svante Beckmans fråga givetvis ställd i retorisk mening. Hans (och
även min) utgångspunkt är inte staten som sådan, utan dess representanter inom
minnesvården: kulturmiljövårdsinstitutionerna, administratörerna och dessas kultur-
politik. Den problematik han pekar på är därför i högsta grad giltig. Även om jag
personligen anser att hans resonemang stundtals tappar empirisk förankring, i det att
han konsekvent undviker att ta ställning till de konkreta intentioner som ändå ligger
bakom exempelvis Kulturutredningen och dess proposition. Förhoppningsvis kom-
mer jag, genom att längre fram redovisa min uppfattning om den riktning kulturpo-
litiken ser ut att ta i dag, samt hur man kan tolka framtida strategier inom
kulturmiljövården, ge en något mer elaborerad tolkning på frågan om statens behov
av kulturarvsvärn.

Frågan vi således bör ställa oss är vilken samhällsroll kulturmiljövården bör
fylla? Vad är, för att låna Jonas Grundbergs terminologi, ”kulturarvsförvaltningens
samhällsuppdrag”?311 Som bekant kan detta tolkas som indelat mellan ett ”renodlat”
forskningsuppdrag och ett symbol- och upplevelseinriktat kulturmiljövårduppdrag.
Kulturmiljövården har idag länkat såväl officiella värdeargument som professionella

309. Enligt utsaga från Birgitta Elfström, RAÄ, vid seminarium om ”Kulturarvet som resurs 
för regional utveckling” den 16 maj 2002. Se även hennes bidrag ”Kulturarvsbruk”, i Kulturar-
vet som resurs för regional utveckling, CERUM Working Paper 2002:49, s. 17.
310. Uttrycket härrör från Sten Rentzhog, ”Kulturarvet som framtidsfråga”, i Kulturarvet, 
museerna och forsknigen: Rapport från en konferens, red. Annika Alzén & Magdalena Hillström 
(Stockholm, 1999), s. 114ff.
311. Personligen anser jag att ”kulturarvsförvaltningen” är en missvisande beskrivning. Den 
implicerar existensen av ett identifierbart svensk kulturarv, som tillika kan myndighetsförvaltas 
som en avgränsad storhet.
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målformuleringar till begreppet kulturarv. Den problematik som följer med detta har
diskuterats ovan; det är därför dags att kommentera något om det vetenskapliga upp-
draget, innan jag går över till den aviserade diskussion om minnesvårdens strategier
för framtiden.

Minnesvårdens vetenskapliga uppdrag (att samla, konservera, dokumentera,
forska och förevisa) har varit och är minnesvårdens kärna sedan 1600-talet och är
också det som (vid sidan av talet om kulturarvet och dess vårdbehov) hävdas som sta-
tens motiv för reglering och sanktionering av verksamheten. Detta myndighetsupp-
drag har även en ”air” av att vara värderingsfritt och politiskt okomplicerat. Som
Grundberg mycket riktigt konstaterar har minnesvården ofta med emfas hävdat att
de ”inte ägnar sig åt politik men åt kulturarvet i kraft av dess eget värde och helgd”.312

Politik är alltså något som politiker och departement ägnar sig åt, museernas och
forskningens verksamhet skall hållas på avstånd från dessa. Men är det i realiteten
möjligt att upprätthålla denna indelning?

Museiutredningens titel ”Minne och bildning” är en fras som signalerar veten-
skaplighet och samhällsnytta, samtidigt som den – ytligt reflekterat – också står fri
från besvärande kulturpolitiska implikationer. I debattboken 70-talets museum pekade
länsantikvarierna på museernas samlingar och dessas kunskapsförmedlande uppdrag
som det essentiella i verksamheten.313 Man förordade förvisso att museerna skulle
profilera sig i samhällsdebatten, men denna verksamhet skulle inte myndighetsregle-
ras. Utan tvekan hade länsmuseernas representanter i det skedet politiskt gehör för
sina argument. Den statliga hållningen var att museerna fritt kunde disponera sina
bidrag utan mer än ramspecificerade regleringar.314 Men denna så kallade arms-
längdsprincip mellan stat och kulturinstitution tenderade efter hand att ändras i rikt-
ning mot ökad målstyrning. Kulturrådet försökte, som vi vet från historiken, vid
mitten av 1980-talet att få till stånd en dialog med museerna i syfte att diskutera sta-
tens rätt att reglera museernas mål och uppgifter. Museernas representanter värjde sig
då häftigt mot försöket att inskränka friheten. Per-Uno Ågren gav genom Museiut-
redningen sin syn på detta: ”I sin egenskap av oberoende kulturinstitutioner är muse-
erna – trots sitt avsevärda samhällsstöd – obenägna att acceptera uppgifter som de
uppfattar vara förelagda av myndigheter.”315

Denna hållning, att museerna i princip är och ska vara oberoende institutioner,
speglades av att Museiutredningen konsekvent avstod från att formulera strategier för
kulturmiljövårdens regionala uppdrag. Övervakning och deltagande i samhällsplane-
ring ville man i stället skjuta över till Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna: ”På
regional nivå skall länsstyrelserna svara för de statliga myndighetsuppgifterna. Läns-
museernas uppgifter är kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. Utredningen
anser det viktigt att dessa roller inte blandas samman.”316

312. Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 110.
313. 70-talets museum, s. 13, 39.
314. Regionala museer och nationell kulturpolitik, Rapport från statens kulturråd, 2001:2, s. 31.
315. Per-Uno Ågren, ”Om museernas samhällsuppdrag”, i Minne och bildning, Bilagedel, 
SOU 1994:51, s. 18. 
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Institutionell kunskapsuppbyggnad och förmedling hörde således, med Musei-
utredningen, inte till det statligt kulturpolitiska regleringsuppdraget i annan form än
ramspecificerade bidrag. Denna principiellt viktiga ståndpunkt motsvarar för övrigt
till punkt och pricka universitetsvärldens vedertagna självbild, vilken även den har
varit uppe för debatt under 1990-talet. Frågan är dock, bortsett från problemets natur
som sådant, hur minnesvårdens officiella myndighet i sin tur har uppfattat sitt sam-
hällsuppdrag?

Det kan konstateras att Riksantikvarieämbetet knappast hade något emot att
fortsätta axla det ansvar för myndighetsutövning och central kunskapsuppbyggnad
som Museiutredningen tillskrev det. Regeringen gav, som vi känner till från min his-
torik, hösten 1994 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, tillsammans
med företrädare för länsmuseer och länsstyrelser i landet, ett uppdrag att utarbeta ett
tydligt förslag om fördelningen av det kulturmiljövårdande ansvaret mellan institu-
tionerna. Detta resulterade 1995 i rapporten Riktlinjer för ansvarsfördelningen inom
kulturmiljövården, där det mycket tydligt framgick en önskan att skärpa de statliga
kraven och villkoren för museernas ekonomiska bidrag. Två punkter framhölls sär-
skilt:

Staten bör i förordningen om statsbidrag till de regionala museerna preci-
sera de grundkrav staten ställer på museet som villkor för statsbidraget. Detta
bör uttryckas genom att ange vad museet har ansvar för och vilka kompetens-
krav som museet skall uppfylla.

RAÄ bör ha bemyndigande att föreskriva villkor för statsbidraget till de
regionala museerna inom ramen för de kulturpolitiska riktlinjer som bestäms
av regering och riksdag.317

Man hävdade således från Riksantikvarieämbetets sida den traditionellt etablerade
ansvarsindelningen: att besluts- och myndighetsmakten skulle kvarstå hos RAÄ samt
länsstyrelserna och att RAÄ ansvarade för den ”centrala” vården och kunskapsupp-
byggnaden vad gällde det nationella perspektivet. Länsmuseerna tillskrevs fortsatt
självständigt ansvar för den regionala kunskapsuppbyggnaden Till detta hänsköt man
dock vårdansvaret i regionerna primärt till länsstyrelserna, vilka kunde beställa insat-
ser från länsmuseerna som i sin tur ansvarade för och garanterade den egna kompe-
tensen.318

Generellt tillstyrkte länsmuseerna denna ansvars- och arbetsindelning, med
undantag från RAÄ:s önskan om makt att föreskriva villkor för stadsbidragen. De
juridiska regleringarna ansåg man vara tillräckliga – och här var uppfattningen från
länsmuseernas samarbetsråd tydlig: ”Det är orimligt att Riksantikvarieämbetet eller

316. Minne och bildning, SOU 1994:51, s. 208. Det bör påminnas att denna hållning är iden-
tisk med den som MUS 65 på sin tid hävdade – då hårt kritiserad av regionmuseernas repre-
sentanter!
317. Punkterna är hämtade ur den redovisning av rapporten som framställs i den sammanfat-
tande delen av SOU 1995:84, s. 49.
318. Sammanställning från Regionala museer och nationell kulturpolitik, s. 42.
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Kulturrådet dessutom ska ha möjlighet att föreskriva ytterligare villkor och på så sätt
löpande ingripa i planering och budgetering. Behövs det preciseringar bör det som
hittills räcka med Riksantikvarieämbetets möjlighet att utfärda råd och anvisningar
för kulturmiljövården.”319

Ansvarfördelningen mellan myndigheternas och institutionernas så kallade sek-
torsmål inom kulturmiljövården processades därefter i Kulturutredningen320 och dess
remisser för att resultera i Kulturpropositionen 1996/97, där regeringen gjorde klart
att ”ett mål- och resultatorienterat synsätt måste få större genomslag inom kulturom-
rådet”.321 Denna nya och instrumentella syn på kulturpolitiken tog således fasta på
”målinriktning och resultatuppföljning”. Hållningen att de statliga myndigheterna
skall styra enskilda insatser inom kulturmiljövården värjde man sig dock mot, till för-
mån för en utbildningspolitiskt välbekant strategi som skulle kunna översättas med
”ansvarig frihet under övervakning”. I praktiken innebär alltså detta att statens myn-
digheter fortsätter att utdela bidrag till de regionala museerna i enlighet med den all-
männa ändamålsparagrafen i Förordning om statsbidrag till regional kulturverksamhet
(SFS 1996:1598): ”Statsbidraget till regionala museer skall syfta till att stödja muse-
erna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kul-
turarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt. Bidraget skall ge
museerna möjlighet att ta det ansvar för kulturmiljöarbetet som vilar på dem.” Till-
läggas bör dock att det pågår en så kallad försöksverksamhet i Kalmar, Gotland och
Skåne, där målformuleringar i anslutning till statsbidraget har arbetats fram mellan
de berörda parterna och RAÄ.322

Frågan om statens myndighetsutövning i samband med regionmuseistödet ter
sig alltså fortfarande öppen. Kulturrådet har i en utredning av Hans Mannerby kon-
staterat att den museianställda som ger sig i kast att försöka tolka dessa statliga mål
och förväntningar näppeligen blir upplyst av vare sig kultur- budgetpropositioner,
eller regleringsbrev: ”[…] här får man knappast någon glasklar bild av målstrukturen
och dess innehåll. Det är i stället en intrikat mål och bidragssituation som tornar upp
sig på den statliga sidan.” Hans slutsats av 1990-talets kulturpolitiska ambitioner
kring kulturmiljövårdens dubbla samhällsuppdrag, är att målen ”framställs allt för
allomfattande och otydliga och inbjuder knappast till konkret resultatuppfölj-
ning”.323

Kontentan är alltså att det råder oklarhet både hos institutionerna och i den
statliga kulturpolitiken om målformuleringar angående kulturmiljövården. Denna
luddighet kan inte förbehållslöst tillskrivas en enskild myndighet i beslutsprocessen,
utan har sin orsak i historiskt etablerade praxisstrukturer hos samtliga instanser, vil-
ket bland annat ger sig till känna i remissvaren på utredningarna och därpå följande

319. Rapport från Länsmuseernas samarbetsråd 1995-09-19, ur Regionala museer och nationell 
kulturpolitik, s. 42.
320. Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84, s. 489.
321. Regionala museer och nationell kulturpolitik, s. 45; Regeringens proposition 1996/97:3, s. 200f.
322. Regionala museer och nationell kulturpolitik, s. 51.
323. Ibid, s. 46,51.
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propositioner och riksdagsbeslut. Länsmuseernas representanter utövar självskrivet en
kulturpolitisk makt, vare sig de önskar det eller inte, genom sina ställningstaganden i
dessa sammanhang (låt vara att den makten utövas indirekt). Frågan om statens vilja
angående kulturarvet bör därför besvaras genom en bedömning av hela utrednings-
och beslutskedjan i dess totalitet. Att Riksantikvarieämbetets representanter dock
äger en dominerande del av såväl problem- som målformuleringsprivilegiet, är ett
historiskt faktum. Konsekvensen av detta visar sig i fallen då myndighetens formule-
ringar om mål- och ansvarsfördelning inom minnesvården har uttryckts otydligt.
Om inte det centrala verket med ansvar för kulturmiljövården förmår sig att motsä-
gelsefritt och tydligt beskriva den egna verksamheten i termer som kulturarv och dess
brukande – vem skall då göra det? Någon ”stat” som fäller avgöranden för rikets kul-
turpolitik sitter det ju inte på regeringskansliets kulturdepartement. För att – i ana-
logi med riksdagens revisorer 1993 och Kulturrådets senast citerade skrivelse – kräva
”konkret resultatuppföljning” förutsätts det en överordnad instans med legitim makt
att såväl tolka resultaten som att fordra att vissa riktlinjer följs. Denna maktfördel-
ning existerar sedan länge, men som jag tidigare pekat på, har den i kombination
med nya – delvis motstridiga – målformuleringar om decentralisering och demokra-
tisering av minnesvården kommit att omvärderas. Frågan är därmed idag vem som
ytterst har ansvar för vad?

I Keith Wijkanders svar på Svante Beckmans uppsats om kulturarvets statliga
bruk anger han, som nämnts, förklaringen till Kulturutredningens ”trevande bruk”
av begreppet kulturarv. Dess avsnitt under rubriken ”Att ta tillvara och bruka kultur-
arvet” hade helt enkelt skrivits in under utredningens sista halvår, med anledning av
att utredningen initialt hade försummat detta tema. Riksantikvarieämbetet hade såle-
des anlitats för att främst arbeta fram nämnda kapitel om nio sidor.324 Upplysningen
är intressant eftersom den konkret anger ansvarig myndighet bakom formulering-
arna. Dessutom är omständigheterna kring utredningens hastiga hantering av kultur-
arvstemat, för mig ett motiv för analys. Skälet till detta är tvåfaldigt: dels är det
talande att argumenten om samhällsrelevans och kulturarv, ännu vid mitten av 1990-
talet, inte spontant och av självklarhet var aktuella inför en övergripande kulturutred-
ning. Dels ger faktumet att argumenten därigenom blev ”oslipade” och mångtydiga,
en tydlig fingervisning om att idéer bakom samhälleliga värdegrunder i minnesvår-
den fram till dess låg på ett omedvetet plan – som tankefigurer, mer än artikulerade
ståndpunkter.

Syftet är dock inte här att upprepa den kunskapsteoretiska kritik jag tidigare
pekat på, men de direktiv man skrev in under rubriken ”Institutioner med särskilt
kulturansvar” förtjänar att lyftas fram som exempel på problemen angående mål och
myndighetsansvar. Här levererades under målet att ”ta ansvar för kulturarvet och
främja ett positivt bruk av det” tre såväl innehållsligt som grammatiskt mångbott-
nade meningar:

324. Wijkander, ”Kommentar”, s. 88f.
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Vi ska dokumentera, värdera och bevara det som utgjort ramen för männis-
kors liv och verksamhet från forntid fram till i går. Vi ska också bygga vidare
på att genom att garantera att de värden detta arv representerar görs levande
och aktuella samt inspirerar till förnyelse. Vi skall slutligen också dokumen-
tera, värdera och bevara det som skapas i dag och i morgon.325

Den uppmärksamme läsaren kan erinra sig att dessa rader motsvarar de som tidigare
citerats från utredningens sammanställning. ”Vi” är således här liktydigt med ”kul-
turmiljövårdsmyndigheterna”: RAÄ, länsstyrelserna, museer, arkiv samt bibliotek.
Att det pluralistiska och ändå totalitära kulturarv som utredningen beskrev, inte låter
sig förenas med det samtidiga anspråket på värdering, urval, bevarande och identitet i
”det egna” arvet, har redan kommenterats. Det tankeväckande här är den avsedda
syftningen i den första och sista meningen (bortsett den omöjliga syntaxen i den mel-
lersta). Egentligen uttrycker den första det traditionella antikvariska uppdraget, med
skillnad att man tidigare inte bevarade kulturella aspekter ”fram till i går”. Den avslu-
tande meningens ambition är naturligtvis att särskilt peka på det samtidsdokumenta-
riska uppdraget. Genom att förena dess syftning med första meningens anspelning på
”i går”, framstår dock detta uppdrag som kvalitativt likvärdigt med det traditionella
uppdraget. Det reella och närmast paradigmatiska problemet beträffande hur anti-
kvariskt urval och praktik egentligen ska kunna appliceras på det samtida och pågå-
ende, sopas därmed under mattan. Antikvarisk dokumentation och värdering av
historiska lämningar skiljer sig dessutom mer än enbart praktiskt från en motsva-
rande bevarandeambition kring nutida kulturprocesser. Vidden av dessa aspekter ute-
lämnas emellertid i betänkandet.

Att Riksantikvarieämbetet vedertaget tilldelas det övergripande ansvaret för
dokumentering och kunskapsuppbyggnad avseende det nationella perspektivet inom
kulturmiljövården, samtidigt som SAMDOK:s sekretariat är förlagt till Nordiska
museet, samt lejonparten av forskningen på fältet utförs inom universitetssfären,
anger mer än väl att det tillsynens oproblematiska forskningsuppdraget varken är
okontroversiellt eller befriat från oklara ansvarsdirektiv. I Göran Rosanders undersök-
ning för Museiutredningen framgår det att knappast något av landets museer kräver
forskarexamen i sina tjänstespecifikationer, samt att den nedlagda tiden på forskning
är försvinnande liten i förhållande till övrig museal verksamhet (även om Sveriges
samlade museer uppenbarligen förfogar ett drygt hundratal anställda med doktors-
grad).326 Till detta har jag fortfarande endast antytt den oklara uppdelningen mellan
kultur- och naturmiljövården; vilken dock rymmer problemområden av såväl prak-
tisk som idémässig natur. Avsnittet nedan tar upp de bärande punkterna i dessa för
analys.

325. Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84, s. 299.
326. Göran Rosander, ”Från datafångst till forskning: Om FoUD vid de statliga och statun-
derstödda humanistiska museerna”, i Minne och bildning: Museernas uppdrag och organisation, 
Bilagedel, SOU 1994:51, s. 45ff. Uppgiften anges tyvärr utan att relateras till det totala antalet 
anställda vid landets museer.
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Aspekter på natur- och kulturmiljövårdens samarbete
Min sistnämnda problemställning uppmärksammades i regeringens kulturmiljöpro-
position 1998/99: ”Naturvårds- och kulturmiljösektorerna har viktiga gemensamma
intressen i det samlade arbetet för resurshushållning och hållbar utveckling. För att så
effektivt som möjligt kunna hävda sina långsiktiga intressen i samhällsplaneringen är
det angeläget att de båda sektorerna eftersträvar en samlad miljösyn.”327

Den statliga ambitionen om samverkan och samling kring en övergripande mil-
jösyn har även tagit sig uttryck i lagstiftningen. Från inledningen av 1999 gäller den
nya miljöbalken, vars huvudsyfte är att ena tidigare uppdelade ansvarsområden till
förmån för samlade miljöstrategiska insatser. I dess portalparagraf anger man att
lagen skall tillämpas för att skydda och vårda natur- och kulturmiljöer, så att ”mark,
vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk synpunkt långsiktig och god hushållning tryggas.”328 Ambitio-
nen svarar mot den internationella miljösatsning som startade med Bruntlandkom-
missionens rapport Vår gemensamma framtid (1987) och de policydokument som
bland annat har tagit sig uttryck i FN:s Agenda 21 deklaration från 1992, om så kallad
hållbar utveckling. Med hållbarhet avses allmänt att dagens behov av samhällsutveck-
ling inte ska tillåtas äventyra framtida generationers behov av resurser och miljörela-
terad livskvalitet.329 Deklarationen bygger på en stadigt växande insikt om
miljöbegreppets mångdimensionella bestämning. Sociala, ekonomiska och ekolo-
giska värden kan inte behandlas vare sig sektoriellt eller nationellt separerade. Frågan
är dock hur de ”tillräckliga” och hållbara behoven för samtid och framtid egentligen
skall fastställas?

Ordförande i Stiftelsen Kulturarv utan Gränser, Bengt O.H. Johansson har i en
skrift om Kulturarv och biståndspolitik presenterat en sammanställning av motiv för
värn av kulturmiljön, betraktad i relation till de internationella deklarationer och
konventioner som Sverige anslutit sig till. Han anger följande om värdet av kulturar-
vet och kulturmiljöer:

En folkgrupp hålls samman av gemensamma intressen och gemensamma min-
nen. Minnen är förknippade med platser. I det kollektiva medvetandet blir
bevarandet av minnesrika platser viktigt. [- - -]
Kulturarvet är en källa till mänsklighetens kollektiva minne och ett redskap
för historiska och vetenskapliga studier (bearbetad formulering efter Valetta-
konventionen). Kulturmiljöer erbjuder den mest påtagliga vittnesbörden om
gångna tiders kulturella mångfald.

Kulturmiljöer är vidare ett fast rotat arv vars förstörelse kan förorsaka sociala
störningar. De

• motverkar risken för den homogenisering som följer med globalisering;

327. Regeringens proposition 1998/99:114, s. 23.
328. Miljöbalken, SFS 1998:808, kapitel 1.
329. Svenska miljömål, Regeringens proposition 1997/98:145, s. 19.
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• etablerar kvalitetsstandard för hur miljön kan förbättras (ur Amsterdam-
deklarationen);

• är katalysatorer för kreativitet (ur VI europeiska kulturministerkonferen-
sens slutdokument 2001).330

Till dessa allmänna utsagor kopplas vidare argument för hållbar utveckling, samt
ekonomiska aspekter på kulturellt värn. Jag behöver vid det här laget knappast ytter-
ligare kommentera de ideologiska komplikationer som egentligen följer av talet att
om å ena sidan värna det globalt mänskliga arvet, och å andra sidan hävda den ”risk
för homogenisering” som befaras följa av globaliseringen. Kulturvärnets ständigt
gäckande janusansikte är närvarande i snart sagt alla generella utsagor. Frågorna kan
som bekant mångfaldigas: vad är det som i själva verket kännetecknar en folklig kul-
tur? Hur konstitueras och kontrasteras gemensamma (globala, nationella och regio-
nala) minnen i förhållande till den anspelade gruppen?331 Och vem, eller vilka, står
egentligen bakom formerandet?

Kritiken låter sig således enkelt formuleras; men att enbart stanna vid den är lik-
tydigt med att blunda för verkliga intentioner och syften bakom deklarationerna. För
även om argumenten kring globalt arv och värn mestadels endast bekräftar de fortfa-
rande aktiva tankepreferenserna och värderelationerna kring nationalkulturer och
etniciteter, så har samarbetet fått betydelse för möjligheten att försvara symbollad-
dade objekt och miljöer. Ett exempel: Afghanistans talibaner motsvarade i strikt
mening en folkgrupp med ett gemensamt kulturarv, då de satte sig före att spränga
ett par ettusenfemhundraåriga jättestatyer av Buddha i luften. I det ögonblicket drab-
bades globaliseringsideologin av härdsmälta i trycket mellan deklarationerna om
varje folks rätt att utse och värna sitt kulturarv, kontra argumenten för hela mänsklig-
hetens kulturgemenskap och skyddsrätt. Haag- och Genèvekonventionernas bestäm-
melser om skydd för kulturegendom i strid kunde per definition heller inte
aktualiseras, då tilltaget skedde inom eget territorium och i formellt fredsläge. Inte
desto mindre fanns i situationen ändå en reell möjlighet att framföra legitima protes-
ter och hot om internationella sanktioner, i kraft av andra konventioners allmänna
paragrafer. Låt sedan vara att man i detta fall ändå inte kunde förhindra övergrep-
pet.332

330. Bengt O.H. Johansson, Kulturarv och biståndspolitik, Sidas styrelse för internationellt 
utvecklingssamarbete, 2001, s. 6.
331. En av de mer inflytelserika teoretikerna kring forskning och debatt om nationalism och 
kollektivt minne, är den franske sociologen Pierre Nora. Med stöd i sociologen Maurice Halw-
bachs idéer (från 1920-talet) om det kollektiva minnet, har Nora skrivit åtskilliga böcker om 
det ”äkta minnet” (liktydigt med de etiskt kulturella hågkomster som ständigt transformeras 
och generellt är plats och tidsbundna) kontra ”historien”, som han menar har universella 
anspråk, samt är systematiskt och teoretiskt öppet för analys och omprövning. Noras analy-
tiska perspektiv är snarlikt David Lowenthals, med den väsentliga skillnaden att den sist-
nämnde sympatiserar med det historiska, medan Nora avgjort framhåller det kollektiva 
minnet. Se Pierre Nora, ”Mellan minne och historia”, i Nationens röst – texter om nationalis-
mens teori och praktik, red Sverker Sörlin (Stockholm, 2001), s. 365-389.
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En hållbar utveckling och en samlad miljöpolitik kräver att varje enskild stat
kan organisera och ansvara för det egna territoriets hushållning. Samverkan och del-
aktighet är här honnörsord. Beslut ska förankras bland såväl brukare som politiker
och myndigheter.333 Frågan är dock hur långt denna samverkan har kommit?

Motiv och initiativ för att sammanföra natur- och kulturvården inom den myn-
dighetsreglerade minnesvården, verkar åtminstone fram till nyligt främst drivas från
politiskt, mer än internt och sektoriellt, håll. Självfallet kan myndigheter försvara sig
med att deras roll enbart är att förverkliga målen i natur- och kulturpolitiken; man
ska per definition vara ett icke ideologiskt redskap i det allmännas tjänst. I Riksantik-
varieämbetets senaste omvärldsanalys, Det dynamiska kulturarvet (2002), kan dock
skönjas en viss vånda inför ett förbehållslöst samarbete: ”Om kulturarvsfrågorna for-
mellt kopplas till miljösektorn riskerar dock det humanistiska perspektivet att mini-
meras och kulturmiljön förlora sitt självständiga värde.”334 Tvivelsutan möts och stöts
olika kunskapstraditioner i förverkligandet av den senmoderna miljöpolitiken.

Idén om samverkan för minnesvården drevs dock redan i kulturpropositionen
1987/88, där departementschefen som motiv anförde argumentet att det inte är ”möj-
ligt att dra någon fast gräns mellan kulturlandskapets kultur- och naturvärden”.335 I
realiteten har samarbetet och praktiken för att bedriva en samlad miljövård dock visat
sig svår att formalisera och konkretisera. Regeringspropositionen Svenska miljömål
(Prop. 1997/98:145) beskriver femton statliga miljömål som skall utvecklas i syfte att
nå en hållbar utveckling under de närmaste decennierna. Detta resulterade, efter riks-
dagsbeslut, i ett uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utveckla handlingsstrategier i
anslutning till det sektorsansvar myndigheten omfattar. I den rapport RAÄ färdig-
ställde – Kulturarvet och miljön (1999) – pekade man på riksdagens ambitiösa målsätt-
ning: ”Tanken är att miljökvalitetsmålen ska nås inom ungefär en generation.
Därmed ska vi till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta.” De femton miljökvalitetsmålen är:

332. Som Jon Henley från The Guardian rapporterade angående UNESCO:s världsarvspro-
gram: ”Trots att programmets mål otvivelaktigt är förträffliga och trots det värdefulla arbete 
som det hittills har uträttats på många håll är det tydligt att det som bäst behövs nu är inte mer 
pengar utan fler och starkare tänder.” Ur Jon Henley, ”Världens minnesmärken är i fara”, Tem-
pus 2001:32, s. 23.
333. Se Samverka – för en hållbar utveckling av landskapet, TVÄRS-projektets slutrapport 
(Stockholm, 2002), s. 8.
334. Det dynamiska kulturarvet: Omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002, RAÄ 2002, s. 18; 
Natur- och kulturmiljövård i konflikt eller samverkan: Referat och reflektioner kring ett semina-
rium, red Henrik Janson m.fl. (Göteborg, 2003), s. 4. 
335. Regeringens proposition om kulturmiljövård 1987/88:104, s. 130.



Richard Pettersson

132

1. Frisk luft. 2. Grundvatten av god kvalitet. 3. Levande sjöar och vattendrag.
4. Myllrande våtmarker. 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 6.
Ingen övergödning. 7. Bara naturlig försurning. 8. Levande skogar. 9. Ett rikt
odlingslandskap. 10. Storslagen fjällmiljö. 11. God bebyggd miljö. 12. Giftfri
miljö. 13. Säker strålmiljö. 14. Skyddande ozonskikt. 15. Begränsad klimatpå-
verkan. 336

Hur ett ”rikt odlingslandskap”, mer av ”storslagen fjällmiljö”, en ”giftfri miljö”, eller
en ”begränsad klimatpåverkan” i verkligheten skall upprätthållas, ter sig dunkelt.
RAÄ antyder i sin rapport att problemformuleringarna i själva verket är genomsyrade
av oklara värderingar. Detta framgår av sammanfattningen, där man påpekar att mål-
sättningarna kännetecknas av ett positivistiskt och teknokratiskt tänkande, som för-
utsätter att miljökonsekvenser kan mätas och vägas.337 Att den formen av tänkande
svårligen låter sig tillämpas på en verksamhet inriktad på att värna kulturella värden
och humanistiska kvalitéer, kräver ingen ytterligare kommentar. I en av RAÄ stödd
utredning om Kulturarvet som resurs för regional utveckling (2002) anger författarna
bakom rapporten att kulturmiljösektorn knappast heller tilldelats de resurser som en
utvecklad miljövård verkligen skulle kräva. Därtill finns organisationshistoriska
skrankor att övervinna: ”Problemen för kulturmiljövården att vinna insteg i etable-
rade och delvis konkurrerande samhällssektorer är strukturella; mycket talar för att
det åtminstone till del återspeglar skilda världsbilder mellan en naturvetenskapligt
orienterad sektor och en samhällsvetenskaplig och humanvetenskaplig sådan.”338

Det krävs med andra ord nya metoder och ny kunskap. Inte minst gäller detta
det antikvariska behovet av att bättre bekanta sig med de värdegrunder som den egna
verksamheten vilar på. Talande är att ”kulturmiljövärden” i relation till samtliga mil-
jökvalitetsmål (med ett undantag) i rapporten Kulturarvet och miljön, formuleras uti-
från ett uppenbart cirkelargument. Detta argument kan beskrivas enligt följande:
Kulturhistoriska lämningar kan identifieras i odlings-, skogs-, fjäll- och kustmiljöer.
Dessa är hotade av verkningar från dagens samhälle. Alltså bör staten vidta åtgärder
för att bevara dem. Kort formulerat: Kulturhistoriska värden finns eftersom vi kan
identifiera kulturhistoriska lämningar i givna miljöer – och eftersom givna miljöer
hyser kulturhistoriska lämningar företräder de också kulturhistoriska värden att
värna.

Den kulturhistoriska miljön konstitueras således i huvudsak av och genom de
kulturhistoriska objekt som ingår i den. Värdet förutsätts vara immanent kopplat till
objekten. Den antikvariska inställningen följer här logiken från dess materialorinte-
rade tradition – kulturhistoriska objekts egenskaper är värdefulla i egenskap av att
vara just kulturhistoriska. Hållningen motsvarar därmed en värdeobjektivism: värdet
finns hos objektet, oavsett det subjekt som värderar det. Man behöver således inte

336. Kulturarvet och miljön, Rapport från Riksantikvarieämbetet 1999, båda citaten från s. 3. 
337. Ibid., s. 9. Se även Jonas Anshelm, ”Myten om den mätbara miljöförstörelsen”, Tvärsnitt 
2002:1.
338. Kulturarvet som resurs för regional utveckling: En kunskapsöversikt, Rapport från Riksan-
tikvarieämbetet 2002:1, s. 17.
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närmare argumentera för dess skyddsvärde! Detta stärks av lagstiftningens skydd för
fornminnen, där endast två sekundära premisser krävs för att formellt uppfylla ett
skyddsvärde: objektets ålder ska vara minst 100 år, och det ska sakna nu levande
ägare.339 I stycket ovan antydde jag att ett undantag dock förelåg från det värdeobjek-
tiva cirkelargumentet. Föga överraskande motsvarar detta RAÄ:s motiveringar för
miljökvalitetsområdet ”god bebyggd miljö”, där man bredvid de materiella argumen-
ten även åberopar sociala faktorer som ”identitet”, ”välbefinnande”, ”trygghet och
förankring”, samt ”den goda miljön”.340 Minnesvårdens humant existentiella värden
har av tradition varit mest explicit artikulerade i relation till byggnadsvården.

Gemensamt för rapportens samtliga områden är dock att kulturvärden i miljöer
artikuleras defensivt; de är historiskt givna och hotas därmed av utplåning eller för-
vanskning genom moderna samhällsförändringar. Att de värden som värnas i sin tur
en gång kom till genom förändring av ett tidigare tillstånd, står så att säga utanför
bevarandekalkylen. Det bör påpekas att samma argument fungerar som tankefigur
hos naturvården. Här kan man dock stödja sig på argumentet att naturen inte är i
behov av människan – vilket emellertid omedelbart kan problematiseras med nutida
miljöhistorisk insikt om att merparten av det som benämns som ”natur” i själva ver-
ket är, mer eller mindre, avhängigt den mänskliga kulturen. Kärnpunkten är dock
här förändringstryckets hastighet – värnet av kultur och natur sker i reaktion mot det
moderna samhällets ”innovationstäthet”.341 Verkningar av förändringar i miljön är
emellertid svåra att överblicka. Tillspetsat kan man därför säga att såväl natur- som
kulturvård närmast bör verka för kontrollerad förändring, och inte villkorslös konser-
vering.

Kulturmiljövården genomgår följdriktigt på senare tid högst påtagliga omställ-
ningar – åtminstone beträffande visionernas artikulering. Numer avsätts årliga forsk-
ningsanslag till Riksantikvarieämbetet för så kallad sektorsforskning. Ämbetet
beställer eller finansierar då den forskning man finner vara aktuell och användbar för
den aktuella agendan. Till detta kommer även de verksöverläggningar mellan Riksan-
tikvarieämbetet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket som har till syfte att upp-
märksamma kulturmiljöernas betydelse för sektorernas arbetsfält.342 Konkret har
detta lett till etablerandet av nya så kallade kulturreservat (i analogi med naturvår-
dens naturreservat) samt samarbete med Vägverket i syfte att bland annat bättre upp-
märksamma och ta tillvara potentialerna beträffande världsarven och dessas landskap.
Ett ytterligare exempel på den tillämpade miljövården är de så kallade dialogprojekt
man har prövat mellan antikvarier och allmänhet beträffande byggnadsvård, i syfte
att bättre realisera målet om delaktighet i minnesvården. Försöken som sådana bidrar

339. Med ”sekundära premisser” avser jag egenskaper hos ett objekt som inte omedelbart kan 
hänföras till dess primära egenskaper – d.v.s. färg, form, materialuppbyggnad, tyngd, etc.
340. Kulturarvet och miljön, s. 84.
341. Det skulle leda för långt att här utveckla detta, i sig centrala, ämne vidare. För ytterligare 
reflektioner, se Richard Pettersson, ”Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i behov av 
vad?”, Nordisk Museologi 2002:1.
342. Se exempelvis Riksantikvarieämbetet, Årsredovisning 2002, s. 12f,22ff.
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nog till att ”rensa luften” kring de stundtals ömtåliga värdeproblem som den nya
minnesvården reser. Kanske är det inte längre lika laddat att diskutera och pröva kul-
turarvets materiella och kulturella nytta, eller uttolkningen av kulturmiljövårdens
samhällsuppdrag.

Givetvis kan dock inte värdegrunder och praktik som utvecklats och upprätthål-
lits i generationer, ändras på några få år. Den process som startade under 1990-talet
kommer att fortgå länge än.

Låt mig ge ett par exempel på värdefrågornas och praktikens ”tröghet”. I en
färsk delrapport från det så kallade TVÄRSprojektet mellan Boverket, Naturvårds-
verket och Riksantikvarieämbetet, identifierar man inte mindre än 16 olika metoder
för landskapsanalys. Förutom ett inledande konstaterande att landskap ”handlar om
relationen mellan människa och plats” – det vill säga de upplevelser som gör att
”land” blir ”landskap” – lämnar man dock öppet vilken metod som bäst lämpar sig i
praktiken. Den enligt författarna vanligast tillämpade metoden kommer från Kevin
Lynch bok The image of the city (1960) och presenteras som en visuell metod, med
inslag av fenomenologisk tradition. Med detta avses en både beskrivande och värde-
rande analys, som i praktiken helt har sin utgångspunkt i och från den inventerande
experten.343 Hur allmänhetens upplevelser och värden skall integreras som bidra-
gande faktor i de överlag helt expertinriktade landskapsanalyserna, undviker man
explicit att kommentera.

I projektets andra delrapport presenteras emellertid förslag till strategier för
samverkan mellan natur- och kulturvården, vilket illustreras med fyra fallstudier från
Bo i Sörmland, Vindkraft på Gotland, Södra Ölands odlingslandskap, samt Natio-
nalstadspark i Trollhättan. De slutsatser man drar är grundade på förhandlings- och
aktörsteorier som starkt påminner om visionen i Sverker Jansons Kulturvård och sam-
hällsbildning (1974). Jansons budskap var, som bekant, en önskan att minnesvårdens
utövare skulle komma bort från den defensiva roll där man reagerade på exploate-
ringskrav först när de var ställda och således inte själva deltog i samhällsbildningen.344

Från samma tankebana argumenterar författarna i rapporten:

Förhållandet innebär inte sällan att natur- och kulturmiljövårdens aktörer
tvingas reagera på färdiga förslag snarare än att agera aktivt. I den meningen
kommer natur- och kulturmiljövården ofta att spela en roll som nejsägare,
trots att sektorsintressena skulle kunna spela en mer konstruktiv roll i plane-
ringen. Ambitionen bör vara att söka dela initiativet i planeringen och därige-
nom lyfta fram natur- och kulturmiljön som en resurs för lokal och regional
utvecklingsplanering liksom för privata aktörer i deras verksamhet.345

343. Bengt Schibbye & Ylva Pålstam, Landskap i fokus: Utvärdering av metoder för landskaps-
analys (Stockholm, 2001), s. 7, 19.
344. Se Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning, s. 42-47.
345. Krister Olsson, Magnus Löfvenberg, Folke Snickars, Att skapa värden: Natur och kultur-
miljövårdens roll i kunskapssamhället (Stockholm, 2002), s. 22.
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Frånsett det nutida språkbruket motsvarar detta en direkt översättning av Sverker
Jansons deklarationer – med en viktig skillnad. Den avlutande anspelningen på ”pri-
vata aktörer” var inte på samma sätt aktuellt vid Jansons tidiga 1970-tal. I TVÄRS-
projektets slutrapport återkommer dock genomgående hänvisningar till mål om
vertikal samverkan och förankrad delaktighet i strategier för bred landskapsvård.346

Vi känner vid detta lag till den kulturpolitiska bakgrunden till dessa demokra-
tiska ambitioner. MUS 65:s målsättningar om en integrering och implementering av
minnesvården i samhällsplaneringen, tycks nu alltså vara på god väg att förverkligas.

Det bör därför som avrundning återigen påminnas att det ingalunda måste vara
fel och problem i att formell otydlighet råder kring minnesvårdens värdefrågor och
prioriteringar. Verkligheten är som bekant sällan svart eller vit; ibland kan otydlighet
på det formella planet vara nödvändig för att lämna utrymme för flexibilitet och
anpassning. Minnesvården är i sanning ett speciellt fält för statligt ansvar, det kan
knappast jämföras med exempelvis sjukvård eller skola. Frågan bör i slutändan ställas
hur minnesvården, sett från propositionernas ambitioner, strukturellt ska effektivise-
ras? Naturligtvis avser regeringsmålen själva den kulturvårdande praktiken, men
denna kan samtidigt inte förbehållslöst separeras från den skapande aktiviteten. Blir
då minnesvården effektivare av att samla och bevara mera; eller borde den måhända
samla mindre, och analysera mera? Trond Berg Eriksens kritik mot det marknadslibe-
rala klimat som ofta utelämnar det svårmätbara måttet på kvalitet, bör stämma till
eftertanke. Han återger Lennart Lundmarks träffande kommentar angående tidsten-
densen att sträva efter rationalisering och effektivisering för alla samhällssektorer: ”En
stråkkvartett blir inte bättre av att den spelas snabbare och effektivare”.347

Tolkande sammanfattning med
förslag till förhållningsperspektiv

Det har så här långt påpekats och exemplifierats att oklarhet råder angående minnes-
vårdens organisation och ansvarsfördelning. Problem finns mellan mandat och makt-
fördelning i beslutshierarkin mellan Riksantikvarieämbete, länsstyrelser och museer.
(Jag har, som påtalats, lämnat arkiven och biblioteken utanför analysen.) Otydlighet
råder uppenbarligen angående krav på uppföljning och resultatredovisning, liksom
ansvaret kring forskning och dokumentering i kulturmiljövården. Vad som inte har
nämnts är ett av predikamenten bakom detta: att ansvariga kulturvårdsmyndigheter
rimligen måste samarbeta med kommuner och landsting för att förverkliga sina upp-

346. Samverka – för en hållbar utveckling av landskapet, TVÄRS-projektets slutrapport 
(Stockholm, 2002).
347. Trond Berg Eriksen, Tidens historia (1999), sv. övers. (Stockholm, 2000), s. 278.
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drag. Det är exempelvis ett faktum att merparten av landets länsmuseer är stiftelser,
med kommun och landsting som huvudmän. Länsstyrelsernas kulturmiljöenheter
förväntas alltså, på i många fall oreglerade grunder, samarbeta med den kommunala
planeringen i samband med markdisponering och framtidsplanering.

Minnesvårdens organisation och struktur kan utifrån detta sammanfattas enligt
följande hierarki: Kulturdepartementet ansvarar för de statliga riktlinjerna i kulturpo-
litiken, Kulturrådet ansvarar för den allmänna och övergripande organisationen och
fördelningspolitiken, Riksantikvarieämbetet ansvarar för den nationella kulturmiljö-
vården, länsstyrelsernas kulturmiljöenheter är verkställande organ för statens kultur-
miljövård och ansvarar för den regionala tillsynen samt den tillämpning som följer av
minnesvårdens aktuella lagstiftning. Slutligen har vi landets 23 fristående länsmuseer,
som trots allt står i relation till Kulturrådets anvisningar och anslag, samt också har i
uppdrag att samarbeta med länsstyrelserna beträffande tillämpad kulturmiljövård och
publik service.

Kulturmiljöverksamheten skall, enligt kulturmiljöpropositionen 1998/99:114,
följa fyra övergripande mål:

• Ett försvarat och bevarat kulturarv
• Ett hållbart samhälle med goda och stimulerande miljöer och med kulturmil-

jöarbetet som en drivande kraft i omställningen
• Allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön
• Nationell och internationell solidaritet och respekt inför olika gruppers kul-

turarv348

Jag avser i det följande diskutera hur alternativ till rådande organisation och målfor-
muleringar har framförts.

Det bör dock först som sist sägas att minnesvården, trots oklarheter och brister,
ingalunda bör ursäkta sin existens eller betvivla sin samhällsrelevans. Kapitlet kom-
mer att avrundas med en sammanställning där jag bland annat argumenterar för
detta. Låt mig dock inleda med en kort resumé.

*

Som vi har sett förändrades knappast minnesvårdens ideologi i någon grundläggande
mening under 1900-talet. Detta hänger enligt min mening samman med det para-
doxala förhållandet att en primär humanistisk verksamhet främst har betraktats som
en fråga om praktisk strategiutveckling, bevarandeverksamhet och samhällsplanering.
Bevarandestrategierna och lagstiftningsfrågorna har dominerat; det har konkret gällt
att söka hindra förstörelse av fysiska kulturminnen och juridiskt underbygga detta
försvar. Orsakerna härtill är dels institutionella, men har i slutändan ekonomisk bak-
grund: i regeringens proposition 1974:28 angavs det att statens totala kulturutgifter

348. Ur Regeringens proposition 1998/99:114, s. 29f.
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ökade under 1960-talet från 0,5 % till 0,7% av statsbudgeten.349 Sannolikt har måttet
idag närmat sig en procent; exaktheten kompliceras dock av tillkomna EU-bidrag
och överstatliga kultursatsningar. Slutsatsen är hur som helst att kulturmiljövård fort-
farande motsvarar en liten utgiftspost i den statliga budgeten.

Kulturminnesvårdens breda ambition för minnesvård uttrycktes redan i Forn-
minnesvårdskommitténs betänkande 1921. Idéerna återkom under 1930-talets organi-
sationsutredningar, samt inte minst i MUS 65 överläggningar om
kulturminnesvårdens fortsatta riktning. Tanken var att vidga den statliga minnesvår-
den från den traditionella objekts- och monumentvården till en vårdideologi som
innefattade kulturmiljöer i dessas bredare mening. Under 1980-talet stadfästes detta
genom kungstanken att samordna plan- och administrationsregleringar efter ett över-
gripande miljöpolitiskt mål. Ambitionerna konkretiserades genom instiftandet av
den nya plan- och bygglagen, naturresurslagen, samt kulturminneslagen under åren
1987–88.

Tvärt emot tidigare utvecklingsgång inom minnesvården föregrep man nu
praxis och lagstiftade innan organisation och samarbetsformer spontant hade vuxit
fram. Konsekvensen av att således förorda handlingsstrategier ”ovanifrån”, mot en
verksamhet som traditionellt har verkat enligt armslängdsprincipen gentemot statliga
myndigheter, blev uppenbar. Det finns fortfarande tydliga demarkationslinjer mellan
natur- och kulturvård som diskurser för bevarande. Mycket av samarbetsinitiativen
häremellan verkar ännu utföras pliktskyldigt. Tanken på en miljörelaterad minnes-
vård, där kultur- och naturvård samverkar, är förvisso inte ny men det har visat sig
svår att omsätta de allmänna och kulturarvsrelaterade målen till en fungerande admi-
nistrativt och praktiskt hanterbar minnesvård.

Orsakerna till det trevande läget beträffande handlingsstrategier och dessas ideo-
logiska underbyggnad är givetvis flera. Dels blev ansvarsfördelningen mellan de tre
nämnda lagarna inte tydligt fastställd. I kulturminneslagens portalparagraf uttrycks
som bekant ståndpunkten att: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.” Men kulturminneslagens regelverk
innebär trots det inget annat än en revidering och sammanslagning av 1942 års for-
minneslag, samt 1961 års byggnadsminneslag. Lagparagraferna riktar sig med andra
ord mot den traditionella objekts- och monumentvården. I kulturpropositionen
1987/88 gjordes emellertid tydligt att den breda kulturmiljövården inte skulle betrak-
tas som ett sektorsavgränsat ansvar, utan som en allmän angelägenhet.350 Den ”holis-
tiska” miljövården förlades med det till de övergripande formuleringarna i
naturresurslagen, som numer innefattas i miljöbalken, samt till de regionala och
kommunala planbestämmelser som definierades med plan- och bygglagen.

349. Kungl. Majt:s proposition 1974:28, s. 23.
350. Regeringens proposition 1987/88, s. 30f.
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Konsekvensen blev att Riksantikvarieämbetet och den allmänna museiverksam-
heten under större delen av 1990-talet fortsatte att verka och relatera till den givna
uppgiften: att värna och driva vedertagen kulturminnesvård. En grundhållning i
denna är att reproducera den defensiva bevarandediskurs som utvecklats under 1900-
talet. Denna kan förenklat sammanfattas som objektsvärn, övervakning och folkbild-
ning.

I regeringens kulturmiljöpropositioner under 1990-talet betonades dock den
minnesvårdande organisationens ansvar för kulturarvets bevarande och brukande,
samt behovet av fortsatt och utvecklat samarbete mellan ”kulturarvsinstitutionerna”
för att exempelvis även inkorporera naturvård i minnesvårdens agenda.351 Den all-
männa syftning på kulturmiljövård och kulturarv som propositionen 1987/88:104
gjorde gällande, har med andra ord gradvis förts över att bli ett fast sektorsansvar för
den professionella minnesvården. Samtidigt betonar de senaste propositionerna också
allt starkare behovet av demokratisering och decentralisering av den kulturmiljövår-
dande makten. Här drar med andra ord de organisatoriskt ideologiska ambitionerna
åt varsitt håll. Detta har inneburit att klyftan mellan de kulturpolitiska målen och
den praktiska verksamheten tycks större i dag än tidigare. Bidragande till det är dess-
utom att retoriken kring kulturarvet som värde och resurs fortfarande lider av ”barn-
sjukdomar”, i meningen grumlig argumentation och otydliga avgränsningar mellan
ansvariga instanser – även om senare tidens kulturpolitik har blivit väsentligt klarare
på detta område. Minnesvården tycks därför, sammanfattningsvis, fortsätta sin
invanda verksamhet i stort efter den etablerade kulturminnesvårdens ideologiska pre-
misser och praktik. Jag har för avsikt att peka på att det knappast finns skäl att förvå-
nas över detta.

Det saknas i dagens läge en övergripande och visionär analys om minnesvårdens
framtida samhällsuppdrag.352 I studien Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag pre-
senterar därför arkeologen Jonas Grundberg sin tolkning, kritik och framtidsvision
angående minnesvårdens historia och framtid. Hans framställning bär tydliga drag
från Sverker Jansons tolkningsperspektiv och kritik.353 Resultatet har blivit en något
tendensiös framställning, som ofta pendlar mellan oklar – och normativ – utredning
över ”kulturarvsförvaltningens” utveckling samt brister. Besvärande är att Grundberg
förbehållslöst bygger analysen på den traditionella föreställningen att hembygdsrörel-
sen och fornminnesföreningarna idémässigt stod för förnyelsen i samband med fram-
växten av kulturminnesvården under tidigt 1900-tal.354 Detta implicerar förekomsten

351. Regeringens propositioner 1996/97:3, s.27f.; 1998/99:114, s. 20f.
352. Detta konstaterar jag utan normativ syftning. Huruvida minnesvården skulle behöva en 
övergripande syntetisk ”plan”, har jag personligen svårt att ta ställning till. Det finns för och 
nackdelar med eller utan en sådan plan. Om ”generalplanen” skulle skrivas – företrädesvis av 
riksantikvarien – vore det absolut tvunget att hålla den öppen för kontinuerlig revidering. 
Generalplanen skulle då förvisso medföra fördelen att nödvändiggöra medvetna och artikule-
rade ståndpunkter för, eller mot. Den skulle m.a.o. ”lyfta” den ideologiska medvetenheten 
bland antikvarier.
353. Se exempelvis Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 75.
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av ett djupt rotat och historiskt etablerat värn bland ”folket”. Statlig inskränkthet
ställs så mot folklig kreativitet och kulturkänsla. Perspektivet blir en bärande tes som
underbygger Grundbergs sam- och framtidsanalyser. Som jag längre fram kommer
att visa saknar dock denna tolkning inte komplikationer.

Inte desto mindre har Grundbergs skrift även många förtjänster, varför jag här
väljer att redovisa hans framställning om kulturmiljövårdens tvådelade ”program”.
Detta rör sig alltså om miljövården utanför museimurarna. Hans tolkning är uppen-
bart konstruerad från huvudlinjen i propositionen 1987/88 och bygger på att ansvaret
för kulturmiljön under 1990-talet har kommit att delats i två institutionella fält – ett
medborgerligt och lokalt, samt ett statligt och centralt:

– kulturmiljön i obestämd form singularis är den upplevelsebara histo-
riska dimensionen av den byggda och odlade miljön. Den har ett allmänt kul-
turvärde och skall skyddas så långt möjligt. Ansvaret för detta åligger samtliga
parter i den fysiska planeringsprocessen. Medborgarnas intressen företräds av
de valda kommunnämnderna i de olika kommunerna.

– kulturmiljöer i bestämd form singularis eller pluralis är miljöer med sär-
skilda kulturhistoriska värden. Dessa miljöer utpekas ha särskilda kulturvär-
den och skall skyddas. Ansvaret för detta är statligt och åvilar
riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, i samarbete med regionala
museer.355

Följden av denna traditionella ansvarsuppdelning är dels att minnesvårdens officiella
instanser riktar energin mot de 1 700 valda områden av så kallat riksintresse som fal-
ler under miljöbalken. Kulturmiljöer av riksintresse definieras som miljöer med kul-
turhistoriska värden, vilka relateras till fysiska kulturminnen inom ett geografiskt
avgränsat rum. Synsättet bakom riksintressen är således identiskt med kulturminnes-
vårdens traditionella uppfattning om fornlämningsområden och bebyggelseantikva-
riska miljöer – med det viktiga undantaget att riksintressens skyddsvärde är mer
amorft och öppet för förhandling, i händelse av hot om exploatering.

Det nya med kulturmiljövården motsvaras därmed av ambitionen i det första
stycket i citatet ovan, vilket alltså avser syftet att skydda och vårda lokalt förankrade,
upplevelserelaterade och traditionsknutna miljöer vilka inte nödvändigtvis faller
under de snäva formuleringarna i kulturminneslagen. Som påpekats tillhör reglering-

354. Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 64-75. Grundbergs påstående 
att: ”Det var hembygdsrörelsen med Samfundet för Hembygdsvård i spetsen som drev utveck-
lingen snarare än någon central statlig organisation”, (s. 73) relateras till situationen under 
Hans Hildebrands och Oscar Montelius tid som riksantikvarier. Detta tolkningsperspektiv är 
fatalt ur många synvinklar. Dels bildades S.f.H. år 1916; tre år efter det att Fornminnes-
vårdskommitén hade tillsats. Sistnämnda kommitté hänvisar Grundberg, i sig riktigt, till som 
representant för den ”nya” minnesvården. Utredningen mellan 1913-21 hade dock inte sitt 
ursprung i utvecklingen inom fornminnes- och hembygdsrörelsen, inte heller hade S.f.H. 
någon reell koppling till hembygdsrörelsen, för än långt in på den ”curmanska epoken”. 
355. Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 87.
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arna här formuleringarna i miljöbalkens naturresursparagrafer, samt de kommunala
planbestämmelser som definieras i plan- och bygglagen. Hypotetiskt innebär detta
att länsstyrelsernas kultur- och naturmiljöenheter därmed borde samarbeta för det
övergripande målet att värna den fysiska miljön. Men detta tycks – som jag tidigare
nämnde – ännu praktiskt inte ha förverkligats, vilket har lett till att ambitionerna i
lagparagrafernas övergripande hänsynsregler upplevs som kraftigt kontrasterande
mot den praktiska verksamheten fortsatta rullande i gamla hjulspår.356

Det kan, som sagt, framhållas såväl institutionella som mer renodlat idémässiga
aspekter som förklaring till detta. Klyftan mellan kultur- och naturvårdens ansvarfält
är historiskt diskursivt grundad sedan 1900-talet inledning.357 Den upprätthålls till
stor del av den epistemologiska indelningen mellan humaniora och naturvetenskap,
där C.P. Snows klassiska analys om de två ”kulturerna” fortfarande är aktuell – om
inte annat som självuppfyllande profetia.358 En konsekvens av detta är att naturvår-
den, generaliserat, argumenterar för värn och skydd från människan, medan kultur-
vården (åtminstone formellt) värnar och skyddar för människan. Detta skapar två
oförenliga förhållningssätt till ett övergripande gemensamt bevarandefält. Alla beva-
randeideal utgår från och för människan, vare sig det gäller ”renodlad” natur eller
kultur. Naturvård skulle inte engagera om det inte gav oss existentiell tillfredställelse
och vinning i en eller annan form.

En generell problematik angående det nya så kallade tvärsektoriella ansvaret för
kulturmiljön härrör dock från faktumet att såväl natur- som kulturvården vanemäs-
sigt likställer skydd med fysiskt bevarande. Detta kompliceras genom att kulturmil-
jöer ständigt förändras och transformeras. Kulturlandskapets (och naturens)
förändring är en förutsättning för dess upprätthållande. Inom minnesvården kopplas
därför kulturmiljöer till det sista ledet i bevarandemålet ”att bevara och bruka kultur-
arvet”. Frågan är dock om natur- och kulturminnesvården överhuvudtaget har med-
vetandegjort skillnaden i mentalitet mellan det passiva och defensiva, kontra det
dynamiska och processuella, bevarandeperspektivet? Den minnesvårdande tankefigu-
ren tillåter – särskilt i sin museala härledning – egentligen inte förändring, trots att
detta givetvis inte helt kan förhindras. Förändring godkänns därför, i konkreta ter-
mer, om den försiggår långsamt. Vad som motsvarar ”tillräcklig” långsamhet konkre-
tiseras emellertid sällan, eftersom perspektivet regelmässigt riktas mot den första
aspekten i bevarandemålet: bevarandet. I sig är denna mentalitet grundläggande för
det antikvariska tänkandet och ingen nyhet. Problemet med förändring och kontinu-
erlig kulturpåverkan var lika aktuell vid inledningen av 1900-talet. Kulturlandskapets
dynamiska karaktär samt behov av kontinuerlig vård, blev kunskapsteoretiskt allmän-
gods för den antikvariska kåren under Sigurd Curmans tid som riksantikvarie. Under
det initiala skedet för landskapsvård tvingades han dock, symptomatiskt, bemöta hårt
motstånd från fornforskare som hellre ville se ökade satsningar på föremålsvård och

356. Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 85, 88.
357. Se Landskapet som arena: Vetenskapen, institutionerna och miljön, 1800-2000, red. Bosse 
Sundin (Umeå, 2001), s. 20ff.
358. Se C.P. Snow, De två kulturerna: En ny genomgång (1963), sv. övers. (Stockholm, 1965).
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bevarande. Curmans parallella betoning att kulturmiljöer inte kan ”sättas under glas-
kupa” hade grund i kulturminnesvårdens vision om levandegörande och ”samhälls-
förankring”, men uppfattades såväl då som senare vara ett huvudsakligt utslag av
pragmatisk eftergift åt ”exploatörerna”.359 Det defensiva och partikulära bevarande-
paradigmet var redan då grundmurat i de minnesvårdande kretsarna. Men i takt med
att kulturminnesvård har glidit över till ett professionellt ansvar för miljövård, har
den tankestilen ånyo utmanats.

Det finns alltså viss substans bakom påståendet att skillnaden i bevarandemålen
mellan 1974 års formulering att ”levandegöra äldre tiders historia” och motsvarande
från 1996 om att ”bruka kulturarvet”, representerar en markering för en ny bevaran-
dementalitet.360 Som vi sett har dock denna miljörelaterade och ”offensiva” syn på
minnesvårdens mål och praktik, egentligen funnits i minnesvårdens under decennier.
Att ”levandegöra” och att ”bruka” är vid närmare eftertanke knappast oförenliga ter-
mer, snarare tvärt om. Dessutom föregås båda formuleringarna av det traditionella
målet att bevara. Jag skulle vilja påstå att 1974 års formulering om att ”bevara och
levandegöra äldre tiders historia” egentligen passar ypperligt som en beskrivning av
hur minnesvården utvecklats under det senaste decenniet; med medeltidsveckor, eko-
museer, turistanpassade fornbyar och nya upplevelsecentra. De kulturpolitiska mål
som aktualiserades under 1970-talet är med andra ord på väg att förverkligas först
nu.361 I ljuset av detta bör man alltså fråga sig om det antikvariska fältet ännu är mot-
tagligt för de mentala konsekvenser som 1990-talets kulturarvsimpregnerade kultur-
politik är ombud för? Med en minnesvård som förutsätter antikvariskt
”konsumentinflytande”, samarbete mellan natur- och kulturmiljövård, multikultura-
lism, och revidering av tidigare aktuella gruppidentiteter, är det som sagt knappast
överdrivet att konstatera ett reellt glapp mellan kulturpolitisk retorik och fältets prak-
tik. Lakoniskt kan man, som förklaring, fastslå att perspektivet ännu är för kort. Vi
kan idag endast ana följdverkningarna av 90-talets kulturpolitik, det finns alltid en
institutionell tröghet som måste övervinnas innan resultaten verkligen börjar skönjas.

Det sistnämnda pekar därför på att det är vanskligt, men likväl nödvändigt, att
analysera innehåll och konsekvenser bakom den nya kulturarvspolitiken. Som jag
redan signalerat, är temat om minnesvårdens bevarandeparadigm en ingång för tolk-
ning. Denna tanke menar jag – vid sidan av den kommenterade identitetsproblema-
tiken – fortfarande vara en så kallad ”black box” inom minnesvården, enligt
vetenskapssociologen Bruno Latours syftning. Uttrycket ”black box” myntades i
Latours omdiskuterade bok om naturvetenskapens sociala praktik: Science in Action
(1987). Även om syftet med denna var att beskriva den tysta kunskap och den outta-
lade praktik som existerar i tillsynes värdeneutrala laboratoriemiljöer, så menar jag

359. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 95ff.
360. Se Grundberg, Kulturarvsförvaltningens …, s. 89. Grundberg menar att den senare kul-
turpropositionens formulering om bevarande och brukande pekar mot en mer aktiv och min-
dre defensivt syn på kulturarvet. Jag anser dock att den tolkningen, idéhistoriskt sett, kan 
problematiseras och därför bör nyanseras.
361. Se exempelvis SOU 1999:18, s. 19.
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alltså att ”svarta lådor” – i mening oproblematiserade teoripaket vilka man endast
behöver veta input och output för att använda – även existerar inom humaniora och
samhällsvetenskap. I fallet med Latours naturvetare så ansåg han att de svarta lådorna
fungerar som nödvändiga byggstenar i ett ständigt pågående ”vetenskapskrig” mellan
aktörer som slåss om privilegiet att vara objektiva talesmän för naturen.362

På samma vis anser jag att man kan betrakta minnesvårdens institutionella före-
sats att vara språkrör för kulturarvet. Att kulturvård är liktydigt med bevarande i gli-
dande skala av reservatsideologi och konservering har fungerat som en svart låda som
först under det senaste decenniet – parallellt med nationstankens relativisering – i
mer reell mening börjat brista i sina fogar. Problemspektrumet relaterar här inte pri-
märt till det museala fältet. I fråga om museala artefakter är strävandet att konservera
tämligen oproblematiskt (bortsett kostnadsaspekten). Utmaningen att ”levandegöra
objekten” har förvisso alltid varit ett musealt utställningspedagogiskt dilemma, men
detta har endast indirekt med idéerna kring kulturarv att göra. Sprickorna tycks sna-
rast främst höra samman med miljöaspektens intåg i minnesvården. Den moderna
miljövården har börjat ifrågasätta praktiken att renodla antikvariskt ”ursprungliga”
miljöer.363 Det är inte längre oproblematiskt att söka ”frysa” tidssekvenser inom kul-
turmiljöer. På vilka grunder sker ett sådant urval, och varför rensas moderna ”tillägg”
bort? Kulturminnesvårdens anrikade kulturmiljöer, kommer förmodligen i framtiden
att få del av ett större mått av eklekticism och blandning från olika tidsavsnitt. Att
hävda ett ”förr i världen” kommer inte lika självklart att kunna inriktas på statiska
epoker och renodling. På många sätt liknar detta den ”curmanska epokens” reaktion
mot stilrestaureringarna.364 Skillnaden är att det nu är miljöer i stället för monument-
byggnader som åsyftas.

När nu kulturminnesvårdens reaktion mot 1800-talets stilrestaureringar har
nämnts, bör det också påpekas att det antikvariska miljötänkandet i mångt och
mycket utvecklats från den breddade byggnadsvården. I tradition härifrån har frågan
om konservering eller brukande alltid stått öppen; men visionen om byggnadsantik-
variernas engagemang för bredare miljövård och samhällsplanering, tycks fortfarande
inte fullt ut etablerad.365 När man i dagens kulturpolitik talar om att levandegöra och
bruka kulturmiljöer i ett kulturellt pluralistiskt och demokratiskt samhälle, sätts där-
för strategin att reservera och bevara på sin spets. Som Svante Beckman träffande
kommenterat saken: ”Att hävda antikvarisk expertis på det svenska kulturlandskapet

362. Se Bruno Latour, Science in action (Cambridge, Massachusetts, 1987), s. 1ff, 103ff.
363. Se exempelvis Katarina Salzman, ”Kan man bevara det föränderliga?: Processperspektiv i 
landksapsvården”, i Naturens nytta: Från Linné till det moderna samhället, red. Per Eliasson & 
Ebba Lisberg Jensen (Lund, 2000); Anita Boberg, ”Vad är natur? – en intervju med Sverker 
Sörlin”, i Sveriges Natur1999, s. 43.
364. Se Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 68ff.
365. Se Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, s. 78f.
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är svårt och riskabelt. Att hävda den på medeltida dopfuntar är betydligt enklare.”366

Institutionaliserade upplevelser och värden stelnar lätt till dogmer; liksom konserve-
rade seder leder till ”knätofseri”, knutpatriotism och i värsta fall reaktionärt tän-
kande.

Hur skall då dagens minnesvård organiseras för att möta kraven på en bredare,
mer pluralistisk, demokratisk och öppen minnesvård?

Framtidens kulturmiljövård
Visioner om framtiden ter sig måhända inte lättöverskådlig i ett disparat kunskaps-
fält, där dessutom det förflutna per definition står i fokus för verksamheten. Det är
knappast överraskande att dagens kulturmiljövård saknar framåtblickande program-
skrifter av typen 70-talets museum, eller Kulturvård och samhällsbildning. Den proble-
matik minnesvården nu har att möta motsvarar inte den som länsantikvarier och
myndighetspersoner bearbetade under 1960- och 70-talen. Då behövde man knap-
past omvärdera själva vårdideologin, eller syftet med verksamheten.367 Att minnes-
vård skulle främja folkbildning, identitet, och vetenskaplig dokumentation var i sig
en normaliserad och okontroversiell hållning. Debatten gällde frågan hur minnesvår-
dens strukturella organisation skulle utformas. Konkret stred myndigheter och insti-
tutioner om rätten att utöva minnesvårdande makt. Allmänhetens vilja fanns
visserligen med som demokratisk utgångspunkt för kulturpolitiken (vilket var en
nyhet), men den professionella utövningen och tolkningsföreträdet var aldrig utma-
nad.

Idag ser läget annorlunda ut. Frågeställningarna kring medborgarinflytande och
pluralistiskt kulturarv är bekanta för oss. Problemen är komplexa och svårfångade.
En framtidsvision för kulturmiljövården måste ta ställning till nya premisser, som
tidigare inte varit aktuella inom minnesvården. En av dessa är exempelvis frågan om
kulturmiljöers ekonomiska bruksvärde, en annan är frågan om reellt medborgarinfly-
tande i bevarandesammanhang. Kulturpolitiken vill idag stödja spontan kulturvård,
mer än kontrollera.368 Statens funktion är därför dels att stimulera till kulturell förny-
else och dels ansvara för att det redan etablerade kulturarvet bevaras och brukas.
Ansvar kräver emellertid formell makt och denna maktutövning tillskrivs fortfarande
”kulturarvsinstitutionerna”. Men på vilka grunder makten egentligen ska legitimeras,
står i dagsläget öppet.

Arkeologen Svante Grundberg är en av de få som gett sig i kast med att formu-
lera en strategi för att lösa dagens dilemman. Han konstaterar att nutida minnesvård
endast kan motivera sin existens med att vara ett ”demokratiskt förankrat uttryck för
kulturarvsprocesser i samhället – både från ovan, från statens sida och underifrån,

366. Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, s. 79.
367. Visserligen utmanade Sverker Jansons perspektiv på samtidsinriktat bevarande den ved-
ertagna tankestilen kring objekts- och miljövärn. Men det samtidsinriktade bevarande är, trots 
allt, ytterst marginaliserad i förhållande till den ordinarie verksamheten – d.v.s. den som base-
rades på antikvarisk ”normalvetenskap”. 
368. Se Regeringens proposition 1996/97:3, s. 27.
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från olika samhällsgruppers sida”. Framförallt är det underifrånperspektivet som lig-
ger Grundberg nära: ”Vanliga medborgare eller intressegrupper utanför förvalt-
ningssfären idag bör få bättre möjligheter att komma till tals.”369 Hur ska då den
framtida ”kulturarvsförvaltningen” legitimera sitt samhällsansvar?

Grundberg menar inledningsvis att det vetenskapliga uppdraget i sig knappast
är politiskt kontroversiellt. Som vi sett kan dock detta mycket väl problematiseras.
Den organisatoriska ansvarsfördelningen, liksom kunskapsmålet, är såväl ideologiskt
som praktiskt på många vis amorft. Problematiken uppstår dock mer tydligt vid häv-
dandet av kulturarv – på vilka grunder skall bevarandediskursen kring kulturmiljö-
vård upprätthållas? Grundbergs svar är, som jag tidigare påpekat, färgat av en
underliggande premiss om allmänhetens spontana vilja och förmåga att värna ”sitt”
kulturarv. Marknadskrafterna önskar han därför, för allt i världen, inte se lössläppta
på museer och kulturmiljöer. Snarast skall kulturarvsförvaltningen ”generellt stödja
och främja […] kulturarvsprocesser i samhället”.370 Förvaltningen kommer då ifrån
det oönskade ansvaret att peka ut kulturarv åt folk, menar Grundberg. Först då blir
med andra ord Grundbergs förespeglade kulturarvsförvaltning, en förvaltning i mer
reell mening. Men hur bör då denna stödverksamhet egentligen organiseras?

Det organisationsförslag Grundberg anger som svar är präglat av ett ”både och”.
Han önskar behålla de centrala och statliga kontrollfunktionerna; de spontana ”kul-
turarvsprocesserna” får nämligen inte urarta så vissa samhällsgrupper kväver eller
usurperar andra. Det nationella kulturarvet skall dessutom fortsatt hävdas och illus-
treras från central nivå – nu dock i mer pluralistisk form, med bredd för samtliga
samhällsgrupper. Samtidigt vill han se en regionalt organiserad, spontan och länsmu-
seiförankrad minnesvård, som kan agera fritt enligt en engagemangsreglerad dyna-
mik – det vill säga fram till det att vissa (ospecificerade) normer för ”kulturarvs- och
historieprocesser” överträds.371 Då skall alltså de statliga myndigheterna gripa in.

Men på vilka allmängiltiga grunder denna statliga kulturpolis kommer att
basera sin legitimitet, framgår dock inte. Om den professionella minnesvårdens upp-
gift på det regionala planet reduceras till enbart övervakning och administration, hur
ska då det nationella ”regelverket” egentligen motiveras? Inte heller ges svar på pro-
blemet hur den centrala förvaltningen, i sitt uppdrag att förbättra illustreringen av
det pluralistiska svenska kulturarvet, rättmätigt ska tolka och inkorporera varje
enskild kulturarvsgrupp inom nationens gränser. Om makten att definiera kulturarv
helt bör förbehållas regionerna, försätts givetvis utställningsarkitekterna inför skild-
randet av det officiellt nationella arvet i en omöjlig urvalssituation. Skall samtliga
kulturgrupper, från samer ner till enskild föreningsnivå (exempelvis Umeås schack-
klubb), illustreras på den nationella arenan? Om så inte; vilka grupper ska då egentli-
gen ha företräde över andra, och på vilka allmängiltiga grunder ska urvalet motiveras?
Om makten över ”kulturarvs- och historieprocesserna” inte bör ligga på central myn-
dighetsnivå, eller ens i händerna på den antikvariska expertisen, blir logiskt frågan

369. Svante Grundberg, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag, citaten från s. 102, 103.
370. Ibid., s. 105.
371. Ibid., s. 105f, 110f.
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om vilka disparata kulturgrupper som ska åtnjuta officiellt erkännande och represen-
tation (samt kulturstöd), en ”intern” sak att göra upp sinsemellan grupperna själva.
Konsekvensen av det blir att de som syns mest, eller är mest högljudda på den kultur-
historiskt massmediala arenan, får företräde. Men, det var ju egentligen den formen
av kulturhegemoniskt scenario som Grundberg ville komma ifrån med sin framtids-
vision…! Följdfrågorna kan dessutom fortsatt multipliceras, men jag förmodar att
mina poänger redan har framgått.

Som synes är jag kritisk till Grundbergs visionära organisationsmodell. Bristen
är kanske främst att den bygger på en misstolkning av den idéhistoriska grunden för
kulturmiljövården. Verkligheten är att varken minnesvård eller kulturarv har upp-
stått, eller upprätthålls, spontant och autonomt från folkets djup.372 Det antikvariska
är intimt sammanknippat med dels modern nationell politik, dels framvuxna premis-
ser för forskning och dokumentation, samt även en inte ringa del statlig kulturell
ingenjörskonst. Minnesvårdens värden uppstår och värnas inom eller i relation till
denna etablerade antikvariska diskurs. Utanför den är de antingen meningslösa, eller
laddade med nytt innehåll (exempelvis av ekonomisk natur). Därför utspelar sig
också de flesta kulturmiljövårdsärenden i konflikt mellan olika samhällsintressen. Kal-
kylerade konsekvenser av konfliktperspektivet saknas dock inte bara i Grundbergs
framtidsvision – det lyser för det mesta med sin frånvaro i antikvariska framtidsmo-
deller som relaterar till ökat medborgarinflytande i minnesvården.373 Med vilken legi-
timitet skulle exempelvis en lokalt förankrad ”kulturarvsgrupp” kunna hävda ett

372. Mitt påstående bygger här på en reflektion kring exempelvis den sociala klasstillhörighe-
ten inom 1800-talets fornminnesföreningar; dessa dominerades av män ur bildnings- och tjäns-
temannaborgerskapet. (Se Kerstin Arcadius, Museum på svenska: Länsmuseerna och 
kulturhistorien (Stockholm, 1997), s. 43f.) Ett annat exempel är statistiken över antalet hem-
bygdsföreningar i Sverige under 1900-talet. År 1922 fanns det 150 sådana, år 1940 hade de ökat 
i antal till 715, för att år 1995 utgöra 1 600 och representeras av 400 000 medlemmar (motsva-
rande ca. 5% av landets befolkning). Det folkliga engagemanget kan här tolkas på olika vis. 
Personligen ser jag detta främst som en funktion från den officiella minnesvårdens institutio-
nella och samhälleliga etablering. (Statistik från Bengt O.H. Johansson, “The Conservation of 
the Built Environment in Sweden”, The Construction of Built Heritage, ed. Angela Phelps, G.J. 
Ashworth, Bengt O.H. Johansson, Ashgate Publishing, 2002, s. 36.) 
373. Denna dimension saknas exempelvis, enligt min menig, i Ewamarie Herklints avhand-
ling om Bevarandets etiska dimensioner (Göteborg, 2000). Hennes bevekelsegrund för avhand-
lingen är en ”upplevd dissonans mellan den institutionaliserade konstruktionen av bevarandet 
och den livsvärdsliga erfarenheten av bevarandet” (s. 56). Undersökningen baseras därför, ute-
slutande, på att tolka och beskriva denna livsvärdsliga bevarandementalitet. Men knappast ett 
ord yttras om den antikvariska realitet som ständigt är för handen runt landet: mängder av 
byggnader och platser värnas inte av en allmänhet, utan snarast (eventuellt) av antikvarisk 
expertis. Hur ska legitimiteten för detta bevarande formuleras? Och, för det andra, om livs-
värdsliga bevekelsegrunder för bevarande (d.v.s. trivsel och identifikation med hus och miljö) 
bör tillskrivas samma värdemässiga dignitet som de traditionella institutionella värdena: hur 
ska detta kunna operationaliseras på myndighetsnivå? Hur ska exempelvis en länsantikvarie 
kunna ”väga” och försvara ett trivselargument, mot ett kommunalt exploateringsbehov av eko-
nomisk natur? 
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bevarandeanspråk, i strid mot en kommunal bebyggelseplan? Baserat på Grundbergs
text, kommer här juridiska regler att träda i kraft. Men om den juridiska makten att
normera, reglera, och kontrollera ”kulturarvsprocesser” alltså fortfarande ligger kvar
hos stat och myndigheter, faller ju som sagt själva grundpoängen med hans framtids-
modell! Den antikvariska legitimiteten måste med andra ord finnas kvar hos de pro-
fessionella och myndigheterna – vilket givetvis inte utesluter en mer aktiv samverkan
mellan ideella och professionella aktörer. Alternativet, för att förmå Grundbergs
modell att bli tillämpbar, skulle exempelvis vara upprättandet av en statlig maktprin-
cip enligt Peter Krapotkins kommunistiska anarkism. Men av en mängd skäl finner
jag inte det vara realistiskt genomförbart, eller ens önskvärt.

Dessutom finns ytterligare en alarmerande konsekvens av att lägga den legitima
makten över minnesvården på allmänheten. Även denna hör samman med konflikte-
mat och kan förtydligas i frågan vad som händer med de objekt och miljöer som inte
värnas av medborgerliga grupper? Då jag återkommer till det längre fram i kapitlet,
nöjer jag mig här med att hävda att den legitima makten över minnesvården aldrig
fullständigt kan överföras från den professionella antikvariska kåren till den intresse-
rade allmänheten. Förutom absurda konsekvenser beträffande organisation, övervak-
ning och konflikthantering, bygger denna ambition nämligen på en ytterst vag
premiss: att ett folkligt engagemang faktiskt löpande är för handen. Dessutom skulle
den professionella minnesvårdens kunskapsproduktion då helt tappa relevans. Om
spontana ”kulturarvsprocesser” självmant pågår och upprätthålls runt landet, har ju
rimligen den institutionella minnesvården inte längre någon given uppgift att fylla
(utöver att eventuellt administrera stödpengar till de grupper som syns mest i media
och offentlighet). Antikvarierna blir då administratörer. Men konsekvensen skulle gå
djupare än så. Varför och på vilka grunder skulle den statliga minnesvården fortsätta
förmedla ett stöd, och dessutom hävda ett bevarandeansvar, gentemot högönskligt
levande och aktiva kulturarvsprocesser?!374

Jag vill således hävda att det demokratiska perspektivet i den nya kulturmiljö-
vården varken är förbehållslöst, eller ens meningsfullt, utanför den antikvariskt pro-
fessionella minnesvården som sådan.

En, enligt min mening, mer nyanserad förhållningsstrategi till framtidens
(miljö)bevarande framförs i den statliga utredningen om Det industrihistoriska kultur-
arvet (SOU 1999:18). Här vill de sakkunniga se det kulturhistoriska perspektivet som
en samtidsanknuten och aktuell företeelse. Det tolkande perspektivet bör inte endast
riktas utåt mot samhället, utan även inåt mot minnesvårdens egna institutioner. Man
hävdar behovet av självreflektion. I fråga om industrialismens kulturarv, påpekar de
att även minnesvårdens roll i värderingsprocessen bör reflekteras och granskas.375

374. Jag vill här inflika att frågan om statlig kulturpolitiks vara eller inte vara, knappast 
besvaras med ett enhetligt “för” i partipolitiken. Moderatledaren Bo Lundgren framträdde 
innan valet 2002 som en förespråkare för individens kulturupplevelse – han ifrågasatte samti-
digt om staten, över huvud taget, skulle ägna sig åt kulturpolitik! Se DIK-forum, 2002:11, s. 12.
375. SOU 1999:18, s. 27f.
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Tematiken gäller också medborgerligt inflytande i minnesvården. En funge-
rande, demokratisk, kulturpolitik kräver medborgerlig delaktighet. Denna delaktig-
het kan uppnås på många vis. Vid sekelskiftet 1900 var en fruktbar strategi att
underblåsa den föreställda gemenskapen kring den nationella enhetskulturen, med
dess regionala varianter. Som vi sett är den modellen mindre gångbar idag. De sak-
kunniga vill i stället slå ett slag för vardagen: ”Förankringen i människors vardag är
central för att kulturarvet ska uppfattas som väsentligt och värt att värna.”376 Delak-
tighet kräver igenkännande. Minnesvårdens värden måste därför ha en koppling, en
klangbotten, i livsvärldens erfarenheter. Antikvariska institutioner och uttrycksfor-
mer betingar förvisso i avgörande grad det officiella kulturarvets värden, men detta
innebär också att dessa värden kan förändras, om de institutionella uttrycken skiftas.
Om därför vardagens ting och erfarenheter i högre grad förs in på den professionellt
minnesvårdande agendan, kommer också identitetsgrunden för kulturarv att föränd-
ras. Från överindividuella och institutionella värden, av typen Nation och Folk, kan
då en mer öppen och pluralistisk minnesvård etableras. Åtminstone är det så jag tol-
kar utredningens perspektiv.

Givetvis finns problematiska konsekvenser att sluta även från denna utredning.
De sakkunniga framställer exempelvis normen om allas rätt till ett kulturarv, som en
funktion av det demokratiska samhället.377 Argumentet används för att hävda alla
samhällsgruppers demokratiska rätt att få sitt kulturarv offentligt representerat. Detta
kan problematiseras. Vårt samhälle styrs genom representativ demokrati; det finns
därmed inget som hindrar att också värnet av kulturarv organiseras utifrån den prin-
cipen. Vilkas kulturarv som staten skall stötta är därmed en fråga om representativa
beslut, och alltså inte avhängigt enskilda individers eller högljudda gruppers uppfatt-
ningar. Självklart bör ingen individ eller grupp förhindras att utöva eller hävda sitt
kulturella värn (så länge detta inte sker på andras bekostnad), men det leder inte med
kausal nödvändighet till att staten är skyldig att stötta verksamheten.378 Mitt argu-
ment rör här en viktig distinktion. En fullt ut direktdemokratisk minnesvård skulle
innebära att den antikvariska expertisen och myndighetsutövningen reducerades till
marionetter för den tillfälliga trenden och åsikten. Detta vore knappast ett scenario
som lockar professionen. (Jag återkommer som sagt till legitimitetsaspekten längre
fram.)

Inte desto mindre har de sakkunniga rätt i att ”kulturarvssektorn” både förutsät-
ter och är i behov av insyn och inflytande från allmänheten: ”Vår mening är att det
[…] saknas diskussioner kring demokratiska och jämställdhetspolitiska aspekter på
kulturarvet, kring de sociala representationer som ingår och inte ingår i kulturar-
vet.”379 Professionella utövare av minnesvård är, som jag nämnde i historiken, inte

376. SOU 1999:18, s. 41.
377. SOU 1999:18, s. 53.
378. Giltigheten i detta är enkel att logiskt pröva: Om staten vore skyldig att stötta alla sam-
hällsgrupper, skulle till exempel politiska extremistgrupper från såväl höger som vänster, lik-
som obundna organisationer – likt Hells Angels, etc. – äga en kulturpolitisk rätt att få sitt 
kulturarv värnat. 
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folkvalda. Men de skall ändå i sin yrkesutövning ta hänsyn till folklig opinion, efter-
som det högsta ansvariga organet – kulturdepartementet – är tillsatt i konsekvens av
folkviljan, och eftersom länsstyrelser och (kommunala) museistiftelser är publikt rik-
tade organ. Dessutom finansieras minnesvården till avgörande del av statliga skatte-
pengar.

Som bland andra Svante Beckman har noterat, finns det därför goda skäl att
granska och ifrågasätta minnesvårdens funktion som arena för kulturell status mellan
samhällsklasser och nationer.380 Aspekter på insyn och jämlikhet är dessutom ständigt
utmanade på grund av de självgenererande egenintressen som regelmässigt bildas och
upprätthålls inom en profession. Antikvarierna tenderar grovt sagt att stänga dörren
mot samhället, till förmån för den egna forskningen och den disciplinära kulturen.381

Det bör därför i högsta grad ses som ett sundhetstecken att utredningar och proposi-
tioner nu framför som mål att även stötta ”de underprivilegierades kulturarv”.382 Den
uppmaningen riktas alltså främst till antikvarierna själva.

Frågan om en fruktbar modell för framtidens minnesvård kvarstår dock. Hur
bör vi exempelvis förhålla oss till identitet och kulturarv?

Bara för att relationen till global, nationell, eller regional identitet är problema-
tisk, ger detta ingen nödvändighet att kasta all social orienteringsideologi överbord.
Frågan är kort hur alternativen ser ut? Som Sverker Sörlin skriver i Nationens röst
(2001) är det, beträffande nationalkänslan, lätt att kritiskt fokusera på känslosvallet,
raseriet, fördomarna och myterna:

Men den som ger upp nationalismen får också problem med nationen: natio-
ner utan nationalism är ett än så länge okänt fenomen. Och utan nationer,
vilka gemenskaper har vi då? Regioner? Lokalsamhällen? Imperier? Alternati-
ven ter sig inte självklart lockande, även om de heller inte kan avföras. Vi vet
heller inte vart vi är på väg, även om de mindre gemenskaperna, på lägre nivå
än nationalstaten, förefaller att växa i betydelse, liksom den Europeiska Unio-
nen gör det på en högre.383

Kanske är det så att varken regionalism eller nationalism är nödvändiga ingredienser
för att hävda en statligt sanktionerad minnesvård, även om dessa faktorer hitintills –
bortom det vetenskapliga uppdraget att dokumentera – har dominerat tankestruktu-
ren. Jag tror att dagens minnesvård faktiskt skulle kunna ta fasta på en aspekt ur
Sigurd Curmans – i övrigt såväl nationalistiska som romantiskt idealistiska – metafo-
rik om kulturminnesvårdens samhällsrelevans:

379. SOU 1999:18, s. 54f.
380. Se Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, s. 84.
381. Detta var precis vad som utspelade sig inom minnesvården under 1940- och 50-talen. Se 
Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 206f.
382. Uttrycket från SOU 1999:18, s. 57.
383. Sverker Sörlin, ”Inledning”, Nationens röst – texter om nationalismens teori och praktik, 
red. Sverker Sörlin (Stockholm, 2001) s. 19.
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Vår historia utläses icke enbart ur de handskrifter och böcker, som återgiva
själva händelseförloppet i det stora drama, som ett folks liv och utveckling
genom tiderna utgör, den strålar också emot oss från den stora scen, där dra-
mat utspelats, den scen som står kvar mer eller mindre orubbad, långt sedan
de agerande personerna för alltid försvunnit från densamma. Där stå ännu
kvar, mer eller mindre lätt igenkända, många av de attribut och accessoarer,
som en gång lågo i handlingens brännpunkt, då någon av vår historias skickel-
sedigraste scener utspelades. Denna stora scen är vårt vidsträckta fosterland
med alla dess många minnesmärken från en svunnen tid, samma scen, där vår
egen generation just nu håller på att spela sitt korta, men betydelsefulla inter-
mezzo i vårt folks stora drama, där de föregående akterna äro nödvändiga för-
utsättningar för de följande och där kännedomen om och förståelsen av själva
den gamla scenen och dess accessoarer är av största betydelse även för dem,
som skola utforma fortsättningen.384

Låt oss för ögonblicket bortse från den högstämda tonen och den historieidealistiska
anspelningen, för att analysera vad Curman antagligen här ville förmedla. Han påpe-
kar att samtidens sociala sammanhang endast är tillfälligt i förhållande till landskapet
och dessas historiska lämningar. Detta representerar visserligen i Curmans tappning
ett bevis för hans historieidealistiska livssyn: livet är kort, konsten är evig – och det
sistnämnda menar Curman utan tvekan vara minnesvårdens primära kunskapsob-
jekt. Uppfattningen om Konstens och Historiens institutionella värden var för övrigt
inte ovanlig bland den tidens minnesvårdare,385 och finns troligen företrädd på sina
håll också idag. Tanken på ett historiskt betingat Folk som agerade i enlighet med
ackumulerade egenskaper från kulturhistoria och natur, tillhörde Curmans person-
liga idéarv från sen upplysning och romantik. Men perspektivet kan dock vändas.
Landskapet, med natur- och kulturminnen, kan betraktas som det primära objektet
för minnesvården. Om fokus läggs på den aspekten blir Curmans resonemang plöts-
ligt aktuellt för den senaste kulturmiljövården.

Med arenatanken får landskapet, det lokala, regionala eller nationella, karaktä-
ren av en dynamisk scen, där människor och kulturella grupper rör sig in och ut. För-
delen med att tillämpa ett sådant perspektiv är främst att hänvisningar till regionala
eller nationella kulturformer då undergräver en kulturkonservativ hållning. Den geo-
grafiska och sociala mobiliteten och innovationen framstår härigenom som en förut-
sättning för samhällens dynamik och överlevnad. Frågor om så kallad etnisk

384. ATA, SCA., vol 1, Sigurd Curman, självbiografiskt porträtt under rubriken "Svenskar i 
täten" i Aftontidningen 1940. I andra stycket har Curman ordagrant återgett det han skrev i 
artikeln "Hur vår historia räddas", Fornvännen 1938.
385. Se exempelvis Andreas Lindblom, De gyllene åren (Stockholm, 1952). Med auktoritet 
från att vara chef för Nordiska museet och Skansen, ondgör han sig över perspektivet att ”en 
människa vilken som helst är mer värd än geniers skapelser”. Han fortsätter med att förklara 
att denna tankegång var honom ”mycket okär”: ”Kan det verkligen vara så att konstverk som 
under århundraden skänkt skönhet och andakt åt miljoner skulle vara mindre värda än en 
ensam människa? Å andra sidan står det ju klart att om denne ende vore en Michelangelo, en 
Shakespeare eller en Beethoven, så skulle […] tankesätt te sig rimligt.” (Citat från s. 134.) 
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tillhörighet blir därmed heller inte ”brännande”. Exempelvis blev de valloner som
flyttade in till Uppland en självklar och präglande del i regionens kulturarv – nu
givetvis integrerat och försvarat som del i svenskt och uppländskt kulturarv. Med
utgångspunkt i det dialektiskt konstituerade landskapet och dess historia blir de
exkluderande och potentiellt hierarkiserande implikationer som kulturarvet, med
dess traditionella syftning på ”vi” och ”de”, desarmerade.386 Det var så att säga varken
en Guds försyn, biologisk bestämning, eller en determinerande historisk princip, som
föranledde vallonerna att sätta sin prägel på svenskt bergsbruk och smide.

Arenatanken öppnar för kulturevolutionär tolkning, där komplexa villkor som,
ekonomi, handel, och slumpartade kombinationer, genererar ”utveckling” och regio-
nal profilering. Med min anspelning på kulturell evolutionism syftar jag på följande:
den biologiska evolutionismen bygger som primär idé på frånvaron av en överordnad
plan; förändring sker genom slumprelaterad (eller snarare miljörelaterad) anpassning
och urval. Om detta fokuserar och relaterar till det sociala och kulturella grupp- eller
individplanet, frammanas socialdarwinism – vilket jag personligen finner motbju-
dande.387 Men om perspektivet i stället projiceras mot det processuella landskapet,
den kulturella arenan, ser vi att regionernas kulturella utveckling egentligen handlar
om förändring i relation till en mängd varierande villkor; villkor som dessutom sällan
är begränsade till enbart den betraktade regionen.388 Den kulturella förändringen
(utvecklingen) kan då inte beskrivas eller mätas i termer av ”framsteg” i förhållande
till en ideal civilisation eller ”högkultur”; den kan heller inte uteslutande förklaras
utifrån lokala kriterier. All utveckling relaterar till anpassning efter givna villkor; regi-
oners framgång är i avgörande grad avhängig samspelet med ”omgivningen” (den
Andre) och de premisser som spontant finns för handen.389 Med detta perspektiv

386. För en fördjupning i temat, se David Harvey, Justice, Nature & the Geography of Diffe-
rence (Oxford, 1996).
387. Detta sätta att klassificera och resonera i ”hög- och lågkulturer” var starkt för handen 
inom fornforskningen under andra delen av 1800-talet. Enligt min mening fortgick dock ten-
densen att relatera till över- och underutvecklade kulturer – sett till teknisk och estetisk ”nivå” 
hos artefakterna, och inte primärt kulturernas miljörelaterade anpassningsförmåga – att verka i 
fornforskningen som tankefigur under en stor del av 1900-talet. Om miljörelaterad anpass-
ningsförmåga och överlevnadspotential verkligen ställs som primärt kriterium för kulturell sta-
tus, motsvarar exempelvis Australiens aboriginer ett paradexempel på högkultur, medan 
Mellanamerikas Mayakultur företräder ett motsvarande exempel på instabila och dysfunktio-
nella kulturer. Det sättet att tolka representerar dock fortfarande inte den generella traderingen 
kring hur kulturer framställs i minnesvård och massmedia.
388. Mitt argument är snarlikt det Torsten Hägerstrand vill beskriva med uttrycket ”for-
loppslandskap”. Se Torsten Hägerstrand, ”Samhälle och natur”, Region och miljö, Nord REFO 
1993:1.
389. Dessa villkor innefattar givetvis även relationen mellan samhälle och natur, se Katarina 
Saltzman, Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska landskap (Lund, 2001), s. 65f.
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anser jag inte bara att ”besvärande” etnocentrism undviks, det ger dessutom en
väsentlig öppning mot ökat förklaringsdjup och nyansering för hela bredden i min-
nesvårdens kulturtolkningar; från museernas ”avslutade” kulturformer, till kulturmil-
jövårdens dynamiskt pågående.

Minnesvårdens bevarandediskurs
Låt mig nu med detta avrunda den visionära framställningen med att kommentera
minnesvårdens kungstema: bevarandet. Om vi accepterar att vi är på väg mot ett nytt
bevarandeparadigm inom minnesvården, får detta konsekvenser. Vi bör för det första
göra upp med några grundläggande premisser för traditionell minnesvård, varav håll-
ningen att bevarandeinsatserna alltid sker ”i sista stund” kanske är den mest grund-
murade. Att bevarandesträvandena inom natur- och kulturmiljövården ständigt
befinner sig i en ”fem-i-tolv-situation” har så att säga etablerats som en förutsättning
för statens intresse i minnesvården. Detta hänger givetvis ihop med det industrialise-
rade samhällets framväxt och det stegrade förändringstempo som följde med struk-
turomvandlingar och effektiviseringssträvanden. Minnesvårdens bild av att vara den
verksamhet som räddar undan förgängelsen har tveklöst fog för sig; mängder av
objekt skulle i dag ha varit förstörda utan de bevarandeinsatser som realiserats. Men
en uppenbar risk med att cementera den additiva samlingsstrategin är – förutom
överfulla museimagasin – att människan och hennes aktiviteter ständigt kommer att
uppfattas som ett problem, en störning som bör övervinnas i syfte att uppnå den full-
ändade minnesvården.390 Detta är inte en rimlig utgångspunkt. Människans dyna-
miska och resursförbrukande aktiviteter kan inte betraktas som anomalier i
förhållande till en tänkt förfluten och ”stabil” samhällssituation. Bevarandet måste
rimligen fylla ett levande behov i samhället; ett behov som i första hand är humanis-
tiskt socialt, riktat mot ett ”hållbart samhälle” och i andra hand av ekonomisk natur.
Som Trond Berg Eriksen skriver finns det ett grundläggande existentiellt behov av att
försvara det varaktiga och långsamma i nuet – inte minst när den nya folksjukdomen
”utbrändhet” ger en fingervisning om att vi ingalunda lever i de bästa av alla världar.
Ett försvar för denna insikt måste, som han säger, ”kunna formuleras utan att det slår
över i en idealisering av det förindustriella samhället, eller att man gör gemensam sak
med dem som gör reklam för semesterveckor på öar i Stilla havet”.391

Den ”curmanska epokens” kritiska syn på den modernistiska människan som en
kulturellt utarmad varelse hade inte bara tvingande kopplingar till två världskrig,
utan också till visionen om en modernitet som hyste gränslösa – och framförallt his-
torielösa – förhoppningar om framtiden. I den situationen blev den minnesvårdande
självbilden att fungera som nationalkulturens räddande Florence Nightingale, effek-

390. Jämför Jonas Anshelm, ”Myten om den mätbara miljöförstörelsen”, Tvärsnitt 2002:1, s. 
73.
391. Trond Berg Eriksen, Tidens historia, s. 281.
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tiv för att stärka moralen inåt professionen. Att uppfylla rollen som kulturminnesvår-
dare innebar en ständig kamp mot förstörelse och modernistisk kortsynthet.
Exploatörer och allmänhet saknade den insikt och skolning minnesvården tog på sig
att förmedla.

Numer kan kulturminnesvårdens defensiva människo- och samhällssyn med fog
problematiseras. Minnesvården behöver inte längre ursäkta eller dölja att det som
bevaras ohjälpligt endast är fragment och delar från passerade verklighetstillstånd.
Det statliga bevarandemotivet är, vid sidan av det dokumentariska och vetenskapliga
värdet, symboliskt i en växlande grad av kollektiv abstraktion. Vi kan inte rädda, eller
bevara, passerade sociokulturella tillstånd. Även strategin att bevara för att illustrera
samhällets kulturella ”framsteg”, måste problematiseras: framsteg, i förhållande till
vad? Inom den senaste fornforskningen börjar man nu på allvar ifrågasätta den linjära
tidsuppfattning som föranlett samlande och bevarande i syfte att illustrera det för-
flutna som en serie varandra avlösande epoker.392 Holistiska teorier börjar återigen bli
legio. Det förflutna finns aktiverat i nuet; såväl som idéhistorisk verklighet, som
materiell ”fossilisering”. Modernitetens förmenta renons på historicitet är därför en
myt som har sin dekonstruktion att vänta.393

Av bland annat den orsaken, kommer den antikvariska professionen att även
fortsättningsvis ha en stor betydelse i samhället. Riksantikvarieämbetet kommer inte,
i konsekvens av den nya formen av demokratiserad minnesvård, att avveckla sig
självt. Det kommer fortsatt att krävas instanser som avgör vilken minnesvård som är
kvalificerad (till bidrag och vårdnadsrätt) och inte; det kommer också att krävas
expertis för att hävda bevarandestrategier inom områden som för närvarande ligger
utanför det minnesvårdande fältet. Minnesvårdens stadiga expansion har knappast
avstannat. Bevarande av ”Sörgården” sker i dag förvisso med en slags automatik;
genom hembygdssällskap, föreningar och – inte minst – massmedial folkbildning av
typen ”Sommartorpet” på TV.394 Dessa bevarandehandlingar är utslag av det etable-
rade kulturarvstänkandet: det som bevaras är det vackra, trevliga, sympatiska, este-
tiska, uppbyggliga och identitetsskapande. Det fula, förtryckande, hierarkiserande
och trångsynta, finns det dock – begripligt nog – sällan samma stöd för att bevara.
Åtminstone inte så länge de negativa värdena fortfarande är levande.395 Redan nu för-
verkligas dock planer för bevarande av något eller några kärnkraftverk, och i de forna

392. Pettersson, ”Kulturella arv och kollektiva minnen: Vem är i behov av vad?”, s. 84.
393. Om några aspekter på detta tema, se Sverker Sörlin & Christer Nordlund, ”Moderni-
sing the cultural landscape”, Nordisk Museologi 2002:1.
394. Massmedias betydelse för den nutida minnesvårdens folkliga förankring, är bara ett av 
flera teman som jag här tvingas utelämna. Sverker Sörlin har dock i en artikel träffande beskri-
vit massmedias nuvarande roll som det kollektiva ”minnets arkitekter”: Mediernas makt består 
idag alltmer i det faktum att de ”bestämmer vad vi kommer ihåg, och vad vi kommer ihåg är 
på det hela taget vad vi vet. Och vad vi vet bestämmer vad vi vill.” Ur Sverker Sörlin, ”Minnets 
arkitekter”, Thule, Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 1996, s. 87.
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össtaterna diskuterar antikvarier (utan större folklig förankring) bevarandeplaner
angående sovjetdiktaturens lämningar. Dessa ambitioner bör dock, i konsekvens, ses
som utslag av ett professionellt värn av det historiska, före ett folkligt kulturarvsrelate-
rat.

Samtidigt utmanar denna form av expertorienterad bevarandeideologi natur-
ligtvis de nya demokratiska målen i kulturpolitiken: Kan den statligt finansierade
minnesvården alltid vara representativ, i mening att den folkliga majoritetens upp-
fattning skall diktera verksamhetens innehåll? Och kommer, som en förlängning av
frågan, bevarade lämningar som i dag har en negativ laddning ”alltid” att fortsätta
behålla sin symbolik? Eller kan det i själva verket vara så att antikvariernas expertom-
dömen i vissa lägen är nödvändiga för att etablera accepterade kulturarv?

Frågorna är på många vis centrala för realiserbarheten i dagens kulturpolitik. Ett
exempel kan belysa problematiken: förre länsantikvarien i Umeå, Karin Eriksson,
drev under sin tid personligen ”kampanj” för att bland annat rädda Västerbackens
arbetarbostäder i Holmsund, samt de västerbottniska lador som i mängd var på väg
att ruttna bort runt i bygden. Enligt henne var hon initialt en ropande röst i öknen;
få ville egentligen spara på sådant som påminde om tidigare fattigdom, slit och för-
nedring.396 Idag är dessa bevarandeobjekt inte bara erkända och omtyckta; de är även
på väg att kanoniseras in i bilden av det Västerbottniska kulturarvet. Arbetarbostä-
derna har dessutom fått ett nytt bruksvärde – som vandrarhem och del i en kulturhis-
torisk miljö. Inget tyder på att dessa exempel är exceptionella undantag från andra
bevarandeprocesser runt landet.397

Det vore med andra ord både farligt och naivt att helt lämna över den antikva-
riska makten i händerna på representanter för lokal opinion eller kommunledning.
Faktum är att de flesta ärenden som rör kulturmiljöer och bevarande, initieras ur
konflikter mellan exploatörer och antikvarisk sakkunnighet. I hotet av förestående
utplåning, aktiveras de kulturhistoriska värdeargumenten. Den förra riksantikvarien
Margareta Biörnstad beskriver i en artikel den normativa ståndpunkt som ligger
bakom detta kulturella samhällsvärn:

395. Om värnet av svenskt kulturarv vore förbehållslöst, skulle exempelvis barnagan, husbon-
dens rätt, den straffbara homosexualiteten, förbudet mot preventivmedel, o.s.v. också vara 
föremål för värn. Det är för övrigt fortfarande idag långt ifrån självklart att dessa exempel över 
huvud taget illustreras i kulturhistoriska utställningar; speciellt inte om utställningen har rollen 
att illustrera länets officiella kulturhistoria. Detta visar på att negativa aspekter i kulturarvet 
ibland knappt är legio att lyfta fram, ens som ”neutral” historia och bekräftande faktorer på att 
vi idag ”har nått längre” i samhällsutveckling och moral. (Jag syftar dock inte med detta att 
ifrågasätta vår samtids värderingar, utan vill endast peka på ett delmoment i dess upprätthål-
lande.)
396. Uppgift från intervju med Karin Eriksson, den 19 mars, 2002.
397. Se exempelvis Annika Alzéns redogörelse om intressenterna bakom bevarandet av den 
särpräglade bebyggelsen i Norrköping. Här var det dock initialt hembygdsföreningen som drev 
frågorna, före den antikvariska expertisen. Annika Alzén, Fabriken som kulturarv, s.39f.
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Ett samhälle förändras hela tiden. Nytt kommer till och gammalt försvinner.
Det är naturligt och leder självklart till förändringar som i ett långt perspektiv
kan bli stora. Men det finns också förändringar som styrs av kortsiktiga intres-
sen eller visioner utan en ärlig sammanvägning av olika intressen, visioner som
ignorerar verkligheten och dess kvalitéer.398

Mot kortsiktighet och enögt hänvisande till värdet av den tänkta förändringen, före-
speglas alltså minnesvården fylla sin roll som motkraft. Hänvisandet till ”verkligheten
och dess kvalitéer" är i denna kontext traditionsbunden. Minnesvården pekar på vär-
det i det bestående – eller snarast den långsamma förändringen – med motiveringar
som kläs i värdeladdade ord av typen identitet, autenticitet, sällsynthet, dokument,
lokal förankring och kvalitet. Motsvarande argument återkommer även i naturskyd-
det, där den biologiska mångfalden numer också är en angelägenhet för det antikva-
riska fältet.399

Den defensiva bevarandestrategin kan därmed, enligt min mening, inte förbehålls-
löst överges. Framtiden kommer även den att vara i behov av antikvarier ”mot ström-
men”; experter som värnar det som (ännu) ingen värnar. Om vi avskaffar
sakkunnigheten finns en verklig risk för urholkning av möjligheten att åstadkomma
en mångdimensionell historisk visualisering. Risken är då överhängande att vi kom-
mer att få samhällen med tillrättalagda kulturarvsfasader, där allt oönskat i folkhem-
met redan har rensats bort och aktivt förskjutits. Här har de professionella
antikvarierna en fortsatt roll att fylla; vilket dock även innebär ett betydande ansvar
för hur kulturminnen och miljöer fortsatt kommer att tolkas och illustreras.

Bevarandeprocessens paradoxer är nämligen ständigt aktiverade. Utsikterna att
nya monument och miljöer efter någon generation har genomgått samma betydelse-
transformering som kulturarvsstämplade bruks- och gruvsamhällen, är stora. Det
tycks finnas en inre logik i musealiseringen som obönhörligt verkar i riktning att
ladda om objekten med positiva associationer.400 Negativa minnen och betydelser
bevaras ingalunda självklart, bara för att mångtydigt laddade objekt och miljöer utpe-
kats och bevarats som kulturarv. Men, kanske har denna specifika aspekt numer inte
så stor betydelse?

Den bevarade ångsmedjans blomsterprydda fasader och välkrattade grusvägar är
visserligen en långt ifrån historiskt ärlig form av visualisering; men den ger likafullt
möjlighet och ingång till en djupare förståelse för den historiska verklighet som läm-
ningen representerar. Samtiden projicerar ständigt (nya) tolkningar och värden på
det bevarade, men vi kan oavsett detta svårligen argumentera mot att utplånade
materiella lämningar aldrig kan ersättas. Förutsatt att vi värnar en viss typ av kultur-

398. Margareta Biörnstad, ”Kulturminnen som symboler – på gott och ont”, Kungl. Vitter-
hets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1994, s. 156.
399. Se exempelvis Katarina Saltzman, ”Kan man bevara det föränderliga?”; Anita Boberg, 
”Vad är natur? – en intervju med Sverker Sörlin”, s. 43.
400. Det finns dock undantag. De bevarade anläggningarna från nazitidens utrotningsläger 
kommer, som exempel, förhoppningsvis aldrig att tranformeras till exotiska, eller pittoreska, 
illustrationer för 1900-talets tro på social ingenjörskonst och ”människoförädling”. 
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historisk insikt och kunskap, är bevarade ångsmedjor – med eller utan blommor – på
sitt sätt överlägsna alla tänkbara böcker om sådana anläggningar; hur pedagogiskt
fulländade dessa än må vara. Givetvis utesluter inte den ena formen av historieför-
medling den andra – snarare kompletterar de materiella kulturlämningarna den
skrivna historien om dem, och vice versa. Tingen ”talar” givetvis inte till den som
helt saknar kulturhistorisk bildning (vilken oftast grundas på skriftliga uppgifter)
eller har direkt brukande erfarenhet av dem. Den pedagogiska förmedlingen är därför
avgörande; men huvudpoängen är ändå att det starkaste argumentet för minnesvår-
dens samhällsangelägenhet ligger i faktumet att verksamheten värnar och vårdar
empiriska ting: objekt och miljöer. Ingen annan samhällsstödd verksamhet ansvarar
för den möjlighet till upplevelse som museer och kulturmiljöer kan erbjuda. Men
denna möjlighet innebär samtidigt ett ansvar för förmedlingen. Att få tingen och
miljöerna att ”tala” är i själva verket minnesvårdens centrala uppgift och ansvar.
Denna förmedling måste, per definition, vara en dialog, där tolkningen (samtalet)
dör i samma stund som objekten och miljöerna inte längre ges någon aktiv mening,
eller appellerar till den omgivning som värderar dem. Vi har runt oss övertydliga
exempel på det sistnämnda; representerat genom mängder av monument och statyer,
ofta från förra sekelskiftet. Dessa idag ofta ideologiskt döda symboler fyller nu knap-
past andra funktioner än att vara riktmärken i landskapet, eller möjligen estetiska
objekt för en stunds kontemplation.401

Minnesvårdaren gör sig därför i denna dialog en björntjänst om han/hon asso-
cierar till samtiden som fördärvbringande gentemot det antikvariska kulturarvet.
Hållningen att minnesvården alltid är ute i sista stund, och räddar kulturarvet undan
samtidens verkningar, är närmast en konsekvens av metaforens makt över tanken.
Kulturarvet finns inte ”där ute” som fristående och värderingsmässigt oberoende kul-
turprodukter av materiell och immateriell karaktär. Kulturarvet finns i våra huvuden,
men de värden det representerar relaterar till egenskaper hos kulturprodukter: objekt,
miljöer och traditioner. Denna relation är avhängigt det sociala samanhanget, i dess
historiska kontext. Det vill säga: det vi värderar som etablerat kulturarv står i relation
till traditionen och sammanhanget i vilket vi tolkar minnesvårdande angelägenheter
(den antikvariska diskursen). När minnesvårdare hävdar att kulturarvet hotas, säger
de därför egentligen att egenskaper hos kulturhistoriska produkter – beredda, defi-
nierade och värderade genom den antikvariska diskursen – är hotade av fysisk eller
social utplåning. Dessa är tveklöst ofta berättigade nödrop, som samhällets företrä-
dare bör och ska ta ställning till, men det handlar inte om en allmänt omfattad och
enhetlig kulturell tradition som riskerar utplåning. Vad jag vill ha sagt är att minnes-
vårdare, antikvarier, mer än tidigare bör tillåta sig ”erkänna” att de värden man värnar

401. Detta mitt påstående är givetvis kraftigt generaliserat. Behovet av nationella myter och 
monument har dessutom olika aktualitet mellan världsdelar och stater. I USA är det exempel-
vis fortfarande högts kontroversiellt att söka omtolka bärande myter runt frihetskriget, koloni-
seringen av västern, samt Amerika som frihetens och möjlighetens villkorslösa hemort. Se 
Gunlög Fur, ”Monument, minnen och maskerader – eller vem tillhör historien?”, i Makten 
över minnet: Historiekultur i förändring, red. Peter Aronsson (Lund, 2000), s. 45f.
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faktiskt är intimt kopplade till den egna verksamheten och det egna idéarvet. Detta
innebär inte att minnesvårdens intressen är frikopplade från ”övriga” samhälleliga vär-
den och behov, men de är sektoriellt avgränsade, precis som mina egna idéhistoriska
intressen. (Idéhistorisk lärdom enligt grundkursernas huvudlinjer företräder, enligt
min åsikt, värdefull bildning för alla samhällsmedborgare, men har inte anspråk på
att spegla en generell kulturell tradition – vilket dock motsvarar de vanliga anspråken
kring kulturarv!)

Jag tror att minnesvårdare faktiskt skulle få mer och bättre gehör för sina åsikter
om de vore öppnare angående intresseområden och avgränsningar. Detta skulle fram-
mana vital debatt och engagemang hos allmänheten, som då tydligare kunde ta ställ-
ning för eller mot de officiella värdekriterierna. Professionella minnesvårdare skulle
då också slippa från de besvärande implikationer som följer med ambitionen att dess
institutioner företräder ett ”kollektivt samhällsminne”.402

När detta har sagts, är dags för samställning och slutsatser om min undersök-
ningsperiods kulturpolitiska transformering.

Avslutande sammanställning och analys
Som ämne för denna sammanställning är det lämpligt att utgå från vad som fram till
dessa rader diskuterats kring temat kulturarv. I de första kapitlen konstaterade jag att
kulturarvet i offentligt sammanhang per definition är etablerat, i mening att det all-
tid är institutionaliserat och ”processat” i en antikvarisk kontext. Sedan pekade jag på
de grupprelaterade värden som utmärker talet om kulturarv. I förhållande till den
geografiska och kulturella relation som alltid omgärdar hänvisningar till regioner eller
nationer, argumenterade jag för att man svårligen kan finna en entydig kvalitativ
indelning mellan dessa storheter. Styrande för kategoriseringen tycks här vara viljan
att låta huvudsakligen emotivt laddade värden bestämma giltighet, före kognitivt
grundade ”fakta”. (Sid. 102f.) Samma förhållande gäller för värderelationer kring
begreppet kulturarv. Som David Lowenthal skriver i The Heritage Crusade (1998) är
kulturarv inte detsamma som historia: ”History explores and explains pasts grown
ever more opaque over time; heritage clarifies pasts so as to infuse them with present
purposes.”403 Och om kulturarv inte är historia, är det heller definitivt inte liktydigt
med ”det förflutna”. Kulturarv bygger dock på hänvisningar till, eller delar av det his-
toriska, kombinerat med en tillförsikt i det grupprelaterade sambandet med det för-
flutna.

Kulturarvet är därmed till sin bestämning per definition inte universellt. Det
representerar inte primärt viljan att förstå människan som samhällsvarelse. Denna
universalistiska historicitet tillhör dock minnesvårdens andra samhällsuppdrag – det
vill säga det vetenskapligt dokumentariska. Historiker söker ”sanning”, i mening att
kartlägga händelser från det förflutna och filtrera dessa genom senare insikter och

402. Denna anspelning återkommer exempelvis i museiutredningens betänkande 1994: 
”Museernas uppgift är att vara en väsentlig del av samhällets kollektiva minne.” Citat ur SOU 
1994:51, s. 20.
403. David Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge, 1998), s. xv.
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tolkningar. Historisk kunskap är därför (åtminstone normativt sett) en fråga om
öppen tolkning. Den kan i vetenskapsteoretikern Karl Poppers mening kontrolleras
och falsifieras genom tillkomsten av nya fakta, eller nya tolkningar. Med hävdande av
kulturarv sätts dock dessa regler ur spel. Som jag påpekade på sidan 116 är kulturar-
vets primära funktion att skilja ut och markera särart. De identitetsimpregnerade
talakter som omgärdar kulturarvet är därför inte möjliga att testa eller falsifiera på
samma vis som historisk kunskap kan prövas. Att evenemanget kring Vasaloppet för-
modligen bygger på fabricerad historia, falsifierar visserligen den historiska tradering
som skidloppet syftar till, men fäller på intet sätt traditionen att fira händelsen.
Myten om kung Vasas äventyr i Dalarna ingår i det svenska kulturarvet på grund av
dess egenskap av att vara traderat allmängods. Dess bärkraft beror på dess anknytning
till vissa historiska fakta – vilket dock alltså inte gör detta kulturarv liktydigt med his-
toria. (Se bilaga I.) För att återigen tala med David Lowenthal:

Critics castigate heritage as a travesty of history. But heritage is not history,
even when it mimics history. It uses historical traces and tells historical tales,
but these tales and traces are stitched into fables that are open neither to criti-
cal analysis nor to comparative scrutiny.404

Kulturarvet syftar med andra ord på något som är exklusivt, snarare än universellt.
Det markerar en specifik kulturell företeelse, och är dessutom som regel platsbundet.
Vi har ingen motsvarande skidlöpande kunglighet i mänsklighetens historia, än just
den i Dalarna rännande potentat som sedermera skulle bli Sveriges kung Vasa.

Viktigt är den socialpsykologiska dimensionen i detta. De värderingar som
omgärdar kulturarv är inte avsedda för kritisk granskning, eller ens medvetandegö-
rande. Varje gång vi sätter kulturarvet under den analytiska ljusskäppan, förångas det
likt vatten i en bastu. Det finns där, men vi kan i bästa fall endast se det indirekt.
Som vi sett är det som tankefigur ständigt närvarande i diskussioner om det globalt
mänskliga, liksom det fungerar som stereotypiserad fond i diskussioner om nationell
eller lokal identitet. (Sid. 99ff.) Att värna kulturarv är på grund av denna ideologiska
slagsida en kultur- och samhällspolitisk fråga, inte en vetenskaplig.

Den bärande drivkraften är en vilja till förtröstan i kulturarvet, snarare än en
önskan att tradera den historiska ”sanningen”. Kulturarvets segertåg under de senaste
två decennierna gäller generellt för hela västvärlden,405 vilket innebär att begreppets
starka introducering i svensk kulturpolitik mot slutet av 1980-talet direkt följde en
internationell trend. Vill vi förstå de generella mekanismerna bakom kulturarvets
etablering och värdegrunder, kan dock den internationella jämförelsen lämnas där-
hän. Även om den offentliga kulturarvsförvaltningen i praktiken skiljer sig åt mellan
länderna, är nämligen mekanismerna bakom reproduktionen av kulturarv överallt
desamma. Precis som att nationalismen – enligt Ernest Gellner – aldrig egentligen
bygger på de kvalitéer den hänvisar till,406 är kulturarvet betydligt mer intimt kopplat
till samtida, politiska, mytologiska, selektiva och gruppsykologiska faktorer, än dess

404. Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 121.
405. Se Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. xiii. 
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försvarare själva skulle vilja medge. Betänk som exempel Australiens aboriginer: ett
idag homogent (klanindelat) folkslag med ett specifikt kulturarv som skall värnas.
Men som David Lowenthal påpekar: ”Aborigines became one people, consciously
identified with their island continent, only when it ceased to be theirs, as an after-
math of British invasion and settlement.”407

Kulturarvets nuvarande segertåg är uppenbart en funktion av den samhälls-
strukturella globaliseringen, stärkta handels- och samarbetsavtal (EU), västvärldens
växande kulturturism, och den stadigt pågående demokratiseringen av minnesvården
(i anslutning till andan i kulturminneslagens portalparagraf ). Paradoxalt tycks kul-
turarvsretoriken dessutom ha stärkts av den kritiska dekonstruktivism och postmo-
derna teori som utmärkt de senaste decenniernas samhällsanalytiska debatt. Även om
den traditionella syftningen på nation och Folk fortfarande är aktuell i kulturpoliti-
ken, har kulturarvet också fått en ny betydelse som vetter mot en kritik av den etno-
centrism och hegemoni som den traditionella syftningen anspelade på. Kulturarv
hävdas med andra ord numera med dubbel (och motverkande) ideologisk syftning i
officiell kulturpolitik, vilket resulterat i värdemässig schizofreni, där argumentatio-
nen uttalat pendlar mellan å ena sidan värdet i det egna och bestående och å andra
sidan värdet av ”den Andre” och förnyelsen. Hävdande av kulturarv kan därför syfta
till en mängd värden av varierande dignitet. Det kan fortfarande röra sig om att för-
svara och hävda nationell, regional eller etnisk ”besittningsrätt”, eller att stärka den
kulturella prestigen i ett internationellt sammanhang. Men det kan nu också handla
om rätten till grupprelaterad eller individuell habitus, som kopplar till kön, klass,
livsstil, sexualitet, bildning, och kulturkonsumtion. Och det kan dessutom röra sig
om arbetstillfällen samt konkreta möjligheter att genom kulturturism skapa en eko-
nomisk plattform för hela bygder. Det sista företräder en ny tendens inom minnes-
vården, fortfarande känslig i relation till andan i 1974 års mål om kulturutövningens
frihet från kommersialismens styrning och tvång. (Se sid. 42.)

Kulturarvets framgång kan på grund av detta inte förklaras som uteslutande en
innehållslös tillämpning av ett nytt slagkraftigt begrepp i kulturpolitiken. Snarare är
det så att minnesvården och det kulturhistoriska nu alltmer har kommit att integreras
som en ofrånkomlig faktor i samhällsplanering och ekonomi. Detta har inneburit att
kulturmiljövård är på väg att etableras som en samhällelig tillväxtfaktor, och i denna
process har kulturarvet som dynamiskt begrepp kommit att få en framträdande roll –
vilken kanske betingas av begreppets amorfa bestämning. Denna utveckling innebär
dock ofrånkomligen definitions- och avgränsningsproblem både inom och utom
minnesvården. Som författarna bakom rapporten om Kulturarvet som resurs för regio-
nal utveckling uttrycker det: ”Steget mellan att per definition utgöra en bromskloss

406. Se Ernest Gellner, Nations and nationalism (Oxford, 1993), s. 56: “Nationalism is not 
what it seems, and above all it is not what it seems to itself. The culture it claims to defend and 
revive are often its own inventions, or are modified out of all recognition. Nonetheless the 
nationalist principle as such [---] has very very deep roots in our shared condition, is not at all 
contingent, and will not easily be denied.”
407. Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History, s. 183.
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till att betraktas som ett vitalt inslag i en tillväxtprocess är stort, inte minst i den
osynliga och strikt ordnade svenska makt- och beslutshierarkin.”408 De värden som
förespeglas rymmas under paraplybeteckningen kulturarv kan med andra ord inte
längre bygga på en förutsatt frikoppling från mätbar samhällsnytta och ekonomi, vil-
ket innebär att tidigare statliga demarkationslinjen mellan politik, kultur, och ”mark-
nad”, inte längre tycks vara så givna.409 Samtidigt utmanar den utvecklingen själva
det fundament som bygger på att ”kulturen” per definition inte är detsamma som
”marknaden”!

Kulturarvets värdegrunder uppvisar härmed på många vis ett janusansikte. Inte
nog med att populistiska värden obönhörligt är integrerade i dess hävdande, vilket
starkt bryter med etablerad professionell praxis och ideologi inom den antikvariska
kåren. Kulturarvet blir också problematiskt då det hävdas och underbyggs med hän-
visning till traditionell antikvarisk tradering om svensk kulturhistoria. Bilden av ett
enhetligt kollektivt samhällsminne, en svensk monolitisk kulturhistoria för folket, är
nämligen idag vare sig möjlig eller önskvärd att förmedla.410 Insikten om detta torde
ha drabbat författarna bakom kulturarvsutredningar och propositioner under 1990-
talet. (Se sid. 99.)

Frågan är därför på vilka värdegrunder en fungerade kulturarvsdefinition av
idag bör bygga? Det historiskt förflutna kan för det första inte längre betraktas som
ett avslutat helt; ett förflutet annorlundaland som dog vid 1800-talets övergång till
det industrialiserade samhället. Arkeologen Laurent C. Olivers ord bör stämma till
eftertanke:

Vi har fel när vi antar att en viss period i det förflutna är tidsmässigt unik.
Varje ögonblick i det förflutna representerar med nödvändighet flera epoker,
eftersom nuet spontant fossiliseras då det omvandlas; vid varje given tidpunkt
består nuet av en ackumulation av alla de tidigare stadier som tillsammans
byggt upp denna samtid ”som den är just nu”.411

Vi kan därför inte längre hänvisa till friluftsmuseernas roll som kalejdoskop till det
förflutna, i andemening att ”finna våra rötter”. Våra rötter visar sig nämligen alltmer
vara multikulturella, kronologiskt obestämbara och notoriskt undflyende ju mer seri-
öst vi söker dem.

408. Kulturarvet som resurs för regional utveckling, Rapport från RAÄ 2002:1, s. 16. Se även 
Jonas Grundberg, Kulturarv, turism och regional utveckling, ETOUR rapport, 2002:9, s. 45.
409. Se exempelvis slutsatserna från det nordiska samarbetsprojektet ”Nordisk kulturpolitik 
under förändring” som presenteras av Peter Almerud i Kultur och politik: Kulturpolitiska nyhe-
ter från Statens kulturråd, 2001:8.
410. Per-Uno Ågren anger i sin rapport för museiutredningen ett annan – och enligt min 
mening långt rimligare – argument för museernas kollektiva minnesfunktion: ”Samhällsmin-
net – förvaltat av historiker, arkiv – och museer med uppdrag att påminna! – är omistligt för det 
gemensamma civila samhällets livskapacitet.” Ur Per-Uno Ågren, ”Om museers samhällsupp-
drag”, SOU 1994:51, bilagedel, s. 28.
411. Laurent C. Oliver, ”Varaktighet och minne”, Res Publica, 2001:53, s. 48.
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Dagens samhällen är redan mångkulturella och heterogena, vilken tveklöst är på
väg att påverka den traditionella bilden av det förflutna. Med största sannolikhet
kommer vi att få se mer av kulturarv som betonar det dynamiska, processuella och
mångetniska i alla historiska kulturformer. Till detta kommer vi också att få se en
ökad kulturturism, liksom fortsatt mytologisering av det historiska – med given
tyngdpunkt på de i Sverige tillsynes outtömliga tidsperioderna: vikinga- och medel-
tid.

Vad vi som västerlänningar söker är nämligen – ”äkta” eller föreställd – stabilitet
och kontinuitet i en tid då allt som är fast förflyktigas. Den nya ”kulturarvsindustrin”
är en funktion av det allmänt folkliga behov av det förflutna som alltid varit för han-
den.412 Denna sida av minnesvården har dock hitintills endast erkänts en sekundär
och underordnad betydelse, i förhållande till det vetenskapliga och dokumentariska
värdet av verksamheten. I en artikel från 1990 hänvisar Ola Wetterberg till arkitektur-
historikern Göran Lindahls omdiskuterade definition av kulturhistoriskt värde, som
liktydigt med ”alla värden utom de rena nyttovärdena”.413 Tolkningsspektrat mellan
denna definition och det kulturarvsretorik som dominerar den nya kulturmiljövår-
den, är komplext.

För det första förutsätter Lindahls definition att antikvarierna inte primärt bör
relatera till nyttovärden, men väl till dokument- och upplevelsevärden. Därmed byg-
ger den antikvariska legitimiteten på föresatsen att professionella minnesvårdare verk-
ligen har kunskaper om de kollektivt härledda insikter och upplevelsevärden man i
enskilda fall åberopar. Wetterbergs artikel pekar dock på att så långtifrån alltid är fal-
let. Endast i ett fall kring bebyggelseantikvariskt bevarande hade han vid denna tid-
punkt funnit ett försök att ”med etnologisk metod eller systematiskt
medborgardeltagande öka kunskaperna om upplevelsevärdet”.414 Estetiska och sociala
värden har i konsekvens av den iakttagelsen samma diskursiva koppling till det anti-
kvariska fältet som de dokumentariska ”sakargumenten”. Det vill säga att de etable-
ras, hävdas och relaterar huvudsakligen till det antikvariska tankekollektivets egna
premisser. Detta förhållande har dock under senare tid fått kulturpolitiska konse-
kvenser.

Låt mig sammanfatta: Om det kulturhistoriska värdet varken relaterar till nytta,
eller till allmänhetens känslomässiga engagemang för kulturmiljöer (lika med poten-
tiellt kulturarv), så relaterar de alltså till minnesvårdens disciplinbundna dokument-
och upplevelsevärden. Kulturhistoriska värden som motiv för den traditionella kul-
turminnesvården, blir med det således något som antikvarier primärt själva avgör och
värnar, vilket alltså går mot alla direktiv i det senaste decenniets kulturpolitik.

412. Uttrycket ”kulturarvsindustri” bygger på Robert Hewisons numer klassiska The Heritage 
Industi (1987).
413. Ola Wetterberg, ”Kulturmiljövård utan återvändo?”, Kulturmiljövård 1990:4, s. 29. Lin-
dahls uttalande återfinns i Sanering III, SOU 1973:27, s. 24.
414. Wetterberg, ”Kulturmiljövård utan återvändo?”, s. 29.
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Nu när kulturarvsindustrin och turismen är på väg att integreras som aktiv del i
den minnesvårdande verksamheten, kommer därför – föga förvånande – inte protes-
terna från allmänheten, utan från den antikvariska expertisen. Svante Beckman upp-
märksammade problematiken redan i början av 1990-talet: ”Lika främmande som det
är för den professionella kulturminnesvården att konsumenternas efterfrågan skulle
definiera vad som räknas som kulturarv, lika främmande tycks det vara att en lokal
politisk majoritet gör det.”415 Den nya kulturpolitiken kring statligt värn av kulturarv
kommer därför att kräva nya metoder för värdering och urval i samband med beva-
rande.

Dessa metoder är på väg att utarbetas. (Se sid. 129f.) Också inom den professio-
nella forskningen börjar nu tongångar som tidigare ansågs aparta och känslobaserade
att gör sig gällande. Arkeologen och antikvarien Mats Burström påpekar i en artikel
att en av de viktigaste orsakerna till att arkeologi lockar en allmän publik, är att före-
mål och kunskap om det förflutna bidrar till existentiell reflektion om vår egen sam-
tid. Denna insikt kan verka frigörande och perspektivförskjutande gentemot rådande
värderingar och även bidra till förståelse för dagens kulturella pluralism, genom speg-
lingen mot de förflutna samhällsskickens ”annorlundahet”. Perspektivet rör sig här
mot tillvarons stora frågor, vilket emellertid varken är ett traditionellt arkeologiskt
kunskapsmål, eller ens särskilt attraktiva marker att beträda för den analytiskt skolade
fornforskaren.416 Burström sätter just därför fingret på problematiken mellan tradi-
tionell kulturminnesvård och modernt kulturarvsbruk. Dagens professionella min-
nesvårdare har, fram till 1990-talet, aldrig känt sig manade att hävda kulturarv;
tvärtom har nationella eller ”känslomässiga” argument tidigare bemötts som kompro-
metterande. Inte för inte känner sig de flesta seniora i fältet, fortfarande obekväma
med att hänvisa till begreppet. Måhända omedvetet visar Burströms artikel ändå på
en kongenial väg för de professionella att illustrera det nutida kulturarvet. Genom
att, tvärt emot den vedertagna kontextualiseringen av förflutenhet, flytta emfasen
från kultursamhörighet och identitet till kulturell dynamik och arenatänkande, kan
kulturarvet hävdas samtidigt som det laddas med nytt innehåll. Det hela rör sig om
ett aktiverat aspektseende.417 I stället för att lägga emfasen på kulturell identitet och
särart, kan kulturarvet lika gärna visa på att måttet för kulturers (alternativt etnicite-
ters) bärkraft och styrka alltid har stått i relation till hur aktivt man förmått intera-
gera och integrera med ”omvärlden”.

I förmedlingen av denna kulturmiljövård har det minnesvårdande fältet med
sina museer och kulturmiljöer ett ovedersägligt trumfkort. Genom ansvaret att för-
valta det materiella kulturarvet företräder minnesvården en möjlighet till upplevelse
och iscensättning av det förflutna som ingen annan samhällssektor kan efterlikna.
Den inlevelsedimension som omgärdar associationerna kring materiellt härlett kulturarv,

415. Svante Beckman, ”Oreda i fornsvängen”, Modernisering och kulturarv, red. Jonas Ans-
helm (Stockholm/Stehag, 1993), s. 30.
416. Mats Burström, ”Ting väcker tankar”, Res Publica 2001:53, s. 72f.
417. Om aspekter på aspekter, se Johan Asplund, Om undran inför samhället (1970), ny upp-
laga (Lund, 1988), s. 14ff. 
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är därför det som motiverar minnesvården som en samhällsangelägenhet. Vi kan exem-
pelvis läsa om den öländska fornborgen Eketorp i historieböcker och vi kan rådfråga
fornforskare om hur man levde i det förflutna. Men ingen annan arena erbjuder möj-
ligheten att uppleva Eketorp; att iscensätta förflutenhet.

Eketorp är idag en del av svenskt kulturarv. Tvärtom den nationella universa-
lism utmärkelsen gör anspråk på, har dock borgen långtifrån ”alltid” varit svensk,
Öländsk, eller ens ett forntida arv. Vid det förra sekelskiftet var den inget annat än en
kulle grus och sten i landskapet. Lämningarna var förvisso redan uppmärksammade i
lärda sammanhang, exempelvis av Carl von Linné, men först när man år 1964 star-
tade den utgrävning som skulle bli ett av de största arkeologiska projekten någonsin i
Sverige, möjliggjordes den process som ledde fram till borgens upphöjande till natio-
nellt kulturarv. Det ligger på vårt samtida ansvar hur vi vill förmedla och illustrera
kunskaper och värderingar bakom den utnämningen.

På semesterresa sommaren 1995 beskådade jag Eketorps skärmutställning. Till
livs fick jag en av de mest effektfulla (och kostnadseffektiva) visningar jag någonsin
sett. Med hjälp av kopierade pressartiklar demonstrerades den idéhistoriska tolk-
ningen av fornborgen, från sekelskiftet 1900 fram till dagsläget: Under 1940-talet
fokuserade man på de Öländska fornborgarnas krigiska funktioner. På 1960-talet tol-
kades borgens samhällsskick som en kollektiv resurshushållning, där alla bidrog till
uppehället utan nämnvärda klasskillnader. Vid 1980-talet hade man kommit fram till
att Eketorp i själva verket varit strikt socialt skiktat, med en stark ledning och ett
underkuvat fotfolk. Tolkningarnas intima koppling till samtidens rådande värde-
ringar och idéer framgick mer än tydligt.

Exemplet kan överföras på tolkningar av det förflutna överhuvudtaget. Om våra
förklaringar oreflekterat presenteras som neutrala fakta, i stället för antagna hypote-
ser, blir konsekvensen lätt att kunskapen endast indoktrinerar och förstärker tenden-
ser mot tillrättalagd historieförmedling.

Kulturarvets innebörd är alltid färgat av den eller de som hävdar det.



Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder

163

Bilaga: Analytiska modeller

Modell 1.

Modell över tre aspekter på förflutenhet
Detta är en modell och inte ett försök att direkt ”översätta” den komplexa verkligheten.
Modellens heuristiska värde skall förhoppningsvis framstå som dess förmåga att reducera
minnesvårdens mångfacetterade bevarandeanspråk, och generalisera de tre grundnivåer
som finns i bakgrunden till mitt resonemang om kulturarvets förutsättningar. Tilläggas
bör också att denna analys inte är unik i sin ansats. I J.E. Tunbridges och G.J. Ashworths
bok Dissonant Heritage, återfinns en liknande teoretisk indelning (vilken dock där moti-
veras ur annan synvinkel).418

Det förflutna representerar totaliteten av allt som inträffat. Dess epistemologiska sta-
tus liknar Kants "tinget i sig". Vi kan endast indirekt ha kunskap om det genom his-
toriska kvarlevor av alla slag (givetvis inkluderat texter) och egna, eller traderade,
minnen. Det förflutna är därmed oföränderligt och statiskt; det som har inträffat kan
inte revideras. Denna nivå är ett ontologiskt faktum som inte konstitueras av att sam-
tiden har uppfattningar eller åsikter om den.

Det historiska – eller historisk kunskap – bygger på bestämda urval från det för-
flutna, kombinerat med källmaterialets empiriska status, teorier för tolkning, lokal
forskningstradition, skolbildning, individuella preferenser, akademiska stridigheter,
genusaspekter, etc. Historisk kunskap kan dels vara individuellt personlig och bygga
på minnen och sociala erfarenheter (inkluderat tradering). Den kan även vara disci-
plinärt underbyggd och då sortera under villkor för historisk vetenskap. Denna for-
maliserade historievetenskap kan i sin tur stå i förhållande till kulturarv enligt nedan;
dels genom forskarens sociala sammanhang, och dels som underlag för analytisk tolk-
ning (det vill säga som källmaterial för kunskap om myter, traditioner och social
mentalitet, i relation till förflutenhet).

418. J.E. Tunbridge & G.J. Ashworth, Dissonant Heritage: The Management of the Past as a 
Resource in Conflict (1996), s. 20. 
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Om vi håller oss till idealbilden av historisk vetenskap, ska denna – i Karl Pop-
pers mening – fylla kravet på att vara möjlig att falsifiera. Objektiv historisk ”san-
ning” kan aldrig fult ut beläggas; vi kan endast belägga ståndpunkternas eventuella
falskhet. Humanistisk kunskap strävar, i anda härav, generellt inte efter att framställa
”objektiva tolkningar”. Det finns exempelvis ingen möjlighet att konsistent under-
bygga tolkningen av utvecklingsförloppet och orsakerna till de tragiska vintermåna-
derna i Stalingrad år 1943. Allt vi påstår om detta bygger på, mer eller mindre
sannolika, hypoteser. Graden av sannolikhet relaterar till källmaterialet och dess
prövbarhet. Historiskt vetande kan därmed prövas och antingen godkännas som (för
tillfället) rimlig, eller falsifieras (dock vanligare: omtolkas). Vi kan således ”gå till käl-
lorna”, tillföra nya teorier och tolkningar, och omvärdera det som tidigare uppfattats
som (historie)vetenskaplig "fakta". Denna art av kunskap är till sin natur självreflek-
tiv, tolkande och relativistisk (hermeneutisk). När en tillräckligt hög grad av anoma-
lier och ”motbevis” har uppstått, faller den tidigare tolkningen. (Kriteriet för
”tillräckligt” är här att en majoritet experter är eniga om sanningshalten i de nya
beläggen.) Exempelvis företräder kunskapsinnehållet i Olof Rudbecks Atlantica från
slutet av 1600-talet ett idag rikt idé- eller socialhistoriskt värde. Men som källa till
gångbara historiska tolkningar har dess kunskapsinnehåll numera mycket lågt värde.

All konkret kunskap om det förflutna som presenteras inom minnesvården är
liktydigt med historiskt vetande. Denna nivå är epistemologiskt förhandlingsbar.

Kulturarvet relaterar till de båda nivåerna ovan. Men det är inte identiskt med vare sig
det förflutna i sin totalitet, eller det epistemologiska fältet kring historiskt under-
byggd kunskap.

Att, för det första, meningarna om vad som tillhör eller definierar kulturarvet de
facto gradvis förändras, underbygger argumentet att syftningen inte kan motsvara det
förflutna. (Det förflutna ändras i sig inte, även om vi reviderar våra tolkningar om
det som inträffat.) Att, för det andra, kulturarvet inte formas och upprätthålls enligt
premisser för historiskt vetande – av det enkla faktumet att det inte kan utsättas för
samma källkritiska krav – skiljer det således även från de epistemologiska kun-
skapspremisser som knyter an till historievetenskap. Kulturarvet relaterar visserligen
till såväl det förflutna som historisk kunskap, men det är inte underställt samma kun-
skapsteoretiska grundregler för vad som kan hållas för "sant och falskt". Hävdande av
kulturarv fyller en annan social funktion än den motsvarande för historisk kunskap.
Vilket alltså innebär historisk kunskap inte kan fylla motsvarande funktion som den
för kulturarv.

Låt mig återigen exemplifiera med Gustav Vasas äventyr. Traditionen att fira
riksbildaren Vasas skidäventyr i Dalarna med ett idrottsevenemang, representerar ett
givet svenskt kulturarv. Känslor, myter och traditioner i samband med föreställnin-
gen om vad som utspelats är faktiska, i den mån de nu alls infinner sig. Vi kan empir-
iskt och historievetenskapligt bekräfta att dessa sociopsykologiska fenomen existerar
och vid det här laget – i varierad artikulering och representation – har existerat i cirka
femhundra år. Kulturarvet kring Gustav Vasa är med andra ord ”äkta”, i mening att
det existerar som en social fakticitet. Det kollektiva minnet – eller kulturarvet – om
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Vasas skidäventyr är tillika platsbundet och specifikt, till skillnad mot den mer gener-
ella kunskap som historisk fakta om vasaätten har, och fortsätter att, generera. Repro-
ducerat minne i form av kulturarv fyller således funktionen att markera och särskilja
ett kulturellt sammanhang, som till sin bestämning är unikt. Vad som således står
öppet för diskussion är därmed frågan om vilken funktion detta kulturarv har fyllt,
nu fyller, samt för framtiden bör fylla.

Det specifika kulturarvet falsifieras därför inte av det enkla faktum att historisk
forskning idag, på goda grunder, tolkar kung Göstas äventyr som en propagandamyt.
Traderingen fortsätter likväl att vara del av det kollektiva minnet – vilket i annat fall
skulle obegripliggöra knäckebrödsreklam och turistiska lockrop.419 Seden att fira hän-
delsen med ett idrottsevenemang är en realitet sedan 1922. Naturligtvis omöjliggörs
(falsifieras) heller inte sedens fortlevnad, bara för att tidigare historiska antaganden
kring dess firande kan visa sig vara falska. De värden arvet representerar är därför
verkliga, även om de oftast är svåra att beskriva i ord (bortsett den ekonomiska och
idrottsrelaterade aspekten). Det är på grund av dessa värden heller knappast troligt
att Vasaloppet kommer att upphöra, även om historisk forskning i morgon belägger
att den historiska grunden för evenemanget är falskt. Däremot faller den äldre histo-
rieskrivningen om kung Vasa som en sten i havet, med anledning av den nyare forsk-
ningens rön. Inget är så förlegat som reviderad ”fakta” i historievetenskapen.
Kulturarv tycks med andra ord förhålla sig tämligen resistent mot empiriskt kogni-
tiva motbevis.

Detta innebär dock inte att den historiska kopplingen är ovidkommande. Den
historiska anspelningen måste kort sagt framstå trovärdig. Grundförutsättningen för
hävdande och upprätthållande av kulturarv är därmed knuten till den känslomässiga,
emfatiska, aspekten. Denna aspekt kring kulturarv tål i sig sällan att medvetandegö-
ras genom kritisk belysning. Kulturarv som synliggjorts och verbaliserats blir inte säl-
lan institutionaliserat, vilket i sin tur innebär att det socialt ”desarmeras”
(musealiseras). Ännu socialt verksamt kulturarv omfattar därigenom regelmässigt
dolda, icke verbaliserade, värderingar och normer.

Gemensamt för de nämnda kunskapsnivåerna under Det förflutna, är att de
båda består av en kombination av kognitiva och emotiva aspekter på historisk kun-
skap, ideologi, tradition eller åsikt. Man kan dock konstatera en uppenbar emfas mot
det emotiva i denna nivå, liksom motsvarande emfas mot det kognitiva beträffande
historisk kunskap i nivån ovan.

Av detta följer således att kulturarvet relaterar till förflutenhet och historia, utan
att vara liktydigt med vare sig det ena eller det andra. Samtliga värderingar den pro-
fessionella minnesvården officiellt hävdar i relation till historiska objekt, miljöer, eller
traditioners egenskaper, har status av officiellt kulturarv. Sistnämnda relationsförhål-
lande gäller också för allmänhetens värn av kulturarv, men här krävs generellt att de
värderade egenskaperna erkänns i institutionell mening, innan de kan betraktas som
del i officiellt kulturarv.

419. Om möjligheten att i samhällsforskning hävda betydelsen av kollektiva minnen, se 
Maurice Halbwachs, i On Collective Memory, (1992).
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Det bör slutligen påminnas att det komplex av samhälleliga normer och värde-
ringar som anknyter till kulturarv på inget sätt behöver vara ”mindre betydelsefullt”
än exempelvis historiskt belagda ”fakta”. Tvärtom motsvarar denna emotivt laddade
dimension en väsentlig bas för samhällspolitik, allmän etik och existentiell oriente-
ring. Därav bör inget underförstått ”bara” tolkas in framför ett hävdat kulturarv.

Modell 1: Nedan visas en schematisk modell över de epistemologiska nivåerna enligt ovan.
Den streckade rutan längst ned anger positionen för minnesvårdens arenor.
Denna avser att visa att utställningar och kulturmiljöer kan härledas till aspekter ur samtliga
tre nivåer.

Historisk
kunskap

* Principiellt
falsifierbar
* Kognitivt
baserad

* Kunskaps-
orienterad

* Ej till formen
falsifierbar
* Emotivt
härledd

* Identitets-
orienterad

Kulturarvet

Minnesvård

Det förflutna
En totalitet

Summan av allt
som inträffat

Utställningar och föreskrivna kulturmiljöer
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Modell II.

Modell över statens minnesvårdande förvaltningsuppdrag
Den analys och modell som nedan presenteras bör endast betraktas som tentativt samman-
fattande. Utgångspunkten är den offentliga minnesvårdens dubbla förvaltningsuppdrag,
med syftning att detta delas mellan ett vetenskapligt (dokumenterande samt kunskapsupp-
byggande) och ett socialt eller symboliskt/upplevelserelaterat ansvar (värdegrunder kring
begreppet kulturarv).

Angående det första – vetenskapliga – ledet har vi sett att detta förvisso inte är opro-
blematiskt. Dels finns oklarheter beträffande relationen mellan natur- och kultur-
vård, dels är kopplingen mellan teori, metod och tolkning i relation till
universitetsvärldens historiska discipliner otydlig. Problematiken är här dock av den
arten att den knappast är oöverstiglig, utan snarare avhängig sektoriell ”kultur”, i
mening skilda ideologiska och praktiska utgångspunkter mellan kunskapsfälten. Ide-
ella och analytiska klyftor finns dels mellan naturmiljövårdens traditionella slagsida
åt naturvetenskaplig metod och analys, kontra kulturmiljövårdens humanism och
samhällsanalys (där förvisso även naturvetenskaplig metod ingår). Dels skiljer sig den
museibaserade forskningen mot universitetsvärldens i fråga om resurser, teoriutbyte,
och inte minst med avseende på museiforskningens exklusiva artefaktcentrering.420

Frågan om en ökad tvärvetenskaplighet och samarbete mellan fälten är dock i högre
grad kopplad till organisatorisk och ekonomisk planering än att praktikerna sinse-
mellan skulle vara inkompatibla. (Låt oss här för ögonblicket bortse från att genere-
randet av vetenskapliga ”fakta” inte kan frikopplas från externa faktorer som
”samhällsklimat”, ekonomi, individ- eller grupprelaterade ”revirstrider” och parti-
taganden, etc.)

Angående det andra – sociala – ledet finns dock en större grad av ideologisk
otydlighet, såväl inom minnesvården som i relation till det övriga samhället. För det
första finns här ett behov av att specificera syftning/representativitet angående prak-
tik i relation till det amorfa begreppet kulturarv. Vi har sett att kulturarvet ingalunda
är liktydigt med summan av allt samlat förflutet, det är heller inte detsamma som för-
/historisk kunskap i relation till det vetenskapliga uppdraget enligt ovan. Kulturarvet
är snarare relaterat till det minnesvårdande fältets historiskt diskursiva förhållande till
materiella och mentala kulturutryck, där somligt har valts ut att representera det eta-
blerade kulturarvet. Kulturarvet är därmed en politisk kategori. Det etablerade kul-
turarvet kan därför – av generaliserande och illustrativa skäl – här splittras mellan
materiellt och idémässigt kulturarv. Såväl det materiella som det idémässiga kultur-
arvet ingår numer i kulturmiljövårdens samhällsuppdrag, men praktiken och ideolo-

420. Se exempelvis Bengt Lundberg, ”Museernas maktspråk”, i Museologisk grammatik: Per-
spektiv på historia i museer, Papers in museology 4 (Umeå, 1999). 
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gin i anslutning till det materiella arvet har en väsentligt starkare koppling till
minnesvårdens traditionella praktik. Det idémässiga kulturarvet – till vilket jag för
enkelhetens skull även räknar sedvänjor, språkliga uttrycksformer, religiösa föreställ-
ningar, sociala umgängesformer och aktiv konst – har egentligen först mot slutet av
1980-talet börjat inkorporeras som ett förvaltningsansvar i den offentliga minnesvår-
den. Detta har skapat såväl ideologiska som praktiska problem.

För det första kan vi konstatera att det idémässiga kulturarvet strikt tolkat upp-
hävs, eller förlorar avgörande mening, om traderingen överförs som ett exklusivt
ansvar för minnesvårdens förvaltning. (Säg den religiösa föreställning som kan hållas
levande som ett institutionaliserat ansvar för antikvarier!) För det andra kan vi också
konstatera att det materiella kulturarvets värde stärks, eller snarast uppstår, i samband
med förhållandet att det bevaras professionellt. (En byggnad har i strikt mening inte
ett antikvariskt värde innan den professionella minnesvården har tillskrivit den ett
sådant.) Detta illustrerar den mångfacetterade problematiken mellan det kulturpoli-
tiska uppdraget att ”bevara och levandegöra”, alternativt den senare formuleringen
att ”bevara och bruka”. Bevarandet och brukandet kan visserligen i exklusiv mening
enbart relatera till det materiella kulturarvet – där bevarandet då huvudsakligen avser
den musealt institutionella praktiken och brukandet den aktiva kulturmiljövården.
Om förvaltningsuppdraget dock även avses innefatta det idémässigt levande kulturar-
vet, blir de ideologiskt/kulturella komplikationerna genast väsentligen större. Hur
bevaras och brukas det kulturella värdet i sedvänjor, sociala umgängesformer, religi-
ösa föreställningar, etc.? Detta sentida uppdrag saknar, kan man säga, fortfarande sin
fullt utvecklade praktik.

Det här presenterade kan också illustreras med en modell (se tabell Modell 2):
Minnesvården kan utifrån denna analys anamma två möjliga förhållningsstrate-

gier – här betecknade som a) och b). Antingen intar man ståndpunkten, a), att min-
nesvården ansvarar för det antikvariska i ordets konkreta betydelse.421 Detta innebär
att minnesvården inte skall befatta sig med samtida och ”levande” kulturyttringar –
vilket ligger i linje med traditionell praktik i minnesvården, men dock går stick i stäv
med SAMDOK och flera huvudled i modern kulturmiljövård. Det skulle också inne-
bära att det huvudsakliga ansvaret för minnesvården lades på bevarandet och bearbe-
tandet av det materiella kulturarvet, även om också det idémässiga kan inkorporeras
härunder i form av insamlade artefakter – ljudupptagningar, fotografier, film, och
föremål. Huvudsaken är att dessa artefakters betydelse inte framställs och beskrivs
som levande kultur, utan som distanserade kulturutryck, öppna för tolkning och rele-
vans i förhållande till nu pågående värdesystem. Fördelen med strategi a) är att det
antikvariska fältet med dess expertis inte bara enkelt kan försvaras; dess samhällsrele-
vans är dessutom intimt kopplad till dess professionalism. Nackdelen är dock, som
antytts, att viktiga led i den nutida kulturmiljövården med det skulle falla – exempel-
vis strategin att låta den levande bondenäringen inom Ölands världskulturarv vara en
förutsättning för det antikvariska bevarandet.422

421. Enligt Nordstedts Plus-ordbok (1997) initiala beskrivning: ”som avser forntida förhållan-
den och fornsaker”. 
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Modell 2: Den statliga minnesvårdens förvaltningsuppdrag

Det andra förhållningssättet, b), relaterar till det senast exemplifierade: att
betrakta samtida och pågående kulturyttringar som aktiva delar i ett socialt kodsys-
tem, där även distanserade och ”döda” kulturyttringar fortsätter att fylla (gamla och
nya) funktioner. Denna kulturtolkning bör inte förväxlas med den som exempelvis
Sigurd Curman traderade vid det tidiga 1900-talet. Han aktualiserade en idealistisk
kulturuppfattning, där forntid, samtid och framtid, i analogi med Henri Bergsons
existensfilosofi, förespråkades flyta samman i ett ”nuflöde”.423 Kontentan av den håll-
ningen blev en slags realsociologisk syn på minnesvården, där inga kulturyttringar
egentligen var distanserade och döda, utan allt ”levde”, i den mån de var antikvariskt

422. Se Katarina Saltzman, ”Kan man bevara det föränderliga?”.

Kronologisk
aktualitet

Vetenskapligt
(Kunskap/Dokument)

Socialt
(Symboliskt/Upplevelse)

Sedan 1600-tal< Syfte: Att generera ”all-
mängiltig” historisk
kunskap, att dokumen-
tera huvudsakligen pas-
serade och inaktuella
kulturyttringar

Syfte: Att bevara för att erbjuda möjlig-
het till existentiell insikt, estetisk upple-
velse, symbolisk projicering, och
grupprelaterad (nationell eller regional)
identitet

                     kulturarvet

Sedan 1960-tal< Det vetenskapliga för-
valtnings-uppdraget
kvarstår och har endast
indirekt koppling till
kulturarvet. (När kul-
turpolitiken uttrycker
att ”vi skall värna kul-
turarvet” avser budska-
pet inte i första hand att
vi skall värna historisk
eller antikvarisk forsk-
ning.)
Tidsperspektivet för det
antikvariskt dokumen-
tariska krymper; sam-
tids-relaterat bevarande
blir aktuellt

Materiellt

Uppstår i relation
till antikvariskt
bevarande.

Idémässigt

Förlorar aktuell
betydelse i relation
till antikvariskt
bevarande. (Kan
dock föras över till
det materiella
arvet, eller den
vetenskapliga för-
valtningen, i egen-
skap av
inaktiverad och
dokumenterad
kulturföreteelse.)

Sedan 1990-tal< Samma som ovan Bruksvärdet har fått ökad betydelse, ur
pedagogisk, ekonomisk,
och arbetsmarknadsmässig synvinkel 

423. Pettersson, Fädernesland och framtidsland, s. 23, 228.
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eller historiskt sociologiskt medvetandegjort. Den nutida (sen- eller postmoderna)
kulturuppfattning jag nu beskriver är dock i högsta grad medveten om den kvalita-
tiva diskrepansen mellan det samtida och det antikvariska. Utgångspunkten är social-
vetenskaplig och humanistisk: de antikvariska tingens värde är avhängigt dessas
betydelse/tolkning. Det antikvariska värdet kan inte beskrivas eller relateras som
något objektivt, tidlöst, statiskt. Värdet är tvärtom relaterat till samtida (ständigt för-
änderliga) betydelseprojiceringar, samt relationen till tidigare tolkningar och betydel-
ser (vilket ger dem avsedd stadga). Betydelsen av det bevarande står visserligen i
relation till det historiskt förflutna, men uppstår också i radikal mening i bevarande-
kontexten som sådan. Tillspetsat kan man därför säga att (arvs-)värdet i det bevarade
står i ett proportionerligt förhållande till den kontext av kunskap och symbolvärde
som projiceras på det. Eftersom samtidens sociala kodsystem (”allmänhetens kultur”)
är utgångspunkten, kan heller inte den antikvariska expertrollen beskrivas som en
isolerad och exklusiv verksamhet. Minnesvård kan från denna synvinkel inte handla
om skydd från samhället.424

Från denna senmoderna utgångspunkt ser vi att det antikvariska fältet med dess
expertis fortsätter att fylla en samhällsfunktion, så länge bevarandet och forskningen
utifrån det materiella kulturarvet värnas som en samhällsangelägenhet. (Att detta
egentligen är ett cirkelargument förtar inte dess faktiska aktualitet.)

Skillnaden mellan de två nu angivna förhållningsstrategierna handlar som vi ser
om perspektivförskjutning mer än praktisk diskrepans. Det antikvariska har i strategi
a) endast indirekt en levande betydelse, i kraft av att erbjuda perspektiv och möjlighet
till tolkning av det samtida – antikvarisk kunskap och tolkning fyller då med andra
ord en kontrastrelaterad historisk och existentiell betydelse. I strategi b) finns en
större medvetenhet om att också de antikvariska värdena skapas i direkt koppling till
det samtida, även om dessa värden självklart relaterar till bedömningen av det för-
flutna och de egenskaper vi värnar hos gamla objekt och miljöer.

Annorlunda uttryckt kan man från strategi b) också säga att minnesvårdens
samhällsrelevans står i funktionell relation till det moderna. De värden som förknip-
pas med kulturarvet aktiveras generellt i samband med en hotbild – vilket innebär att
minnesvårdens värden är symbiotiskt avhängiga faktumet att de riskerar utplåning.
Den bevarandeaspekt som finns implicit i allt tal om kulturarv har uppstått i relation
med det Ludvig (Lubbe) Nordström på sin tid benämnde som det moderna samhäl-
lets ”innovationstäthet”.425 Nya innovationer hotar att tränga undan gamla. Värdet i
det nya måste därför vägas mot det värdemässiga innehållet i det gamla; men båda
perspektiven är primärt relaterade till faktumet att aktuella värden hotas. Svante
Beckman har, i ett annat teoretiskt sammanhang, gett ett personligt exempel på
detta:

424. Synen på allmänheten som okunnig och potentiellt destruktiv finns inom såväl natur- 
som kulturvården. Se exempelvis RAÄ:s rapport Kulturarvet och miljön (1999), under rubriken 
”Behov av attitydförändringar”, s. 22. 
425. Se Trond Berg Eriksen, Tidens historia (1999), sv. övers. (Stockholm, 2000), s. 307.
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Rivningen av det ruckliga, banala och säkerligen ganska fula ”Café Trekanten”
invid Norrtäljevägen i min barndomstrakt var ett attentat mot för mig väsent-
liga kollektiva anor. Den byggnaden var en replikpunkt i ett emotionellt igen-
kännings- och referenssystem som jag delade med den traktens människor.
Först när det revs blev dess värde tydligt för mig.426

Av detta kan man anta att ökad innovationstäthet innebär ökad aktivering kring de
antikvariska värden som förknippas med kulturarvet. I institutionaliserad och offent-
lig form – sammanknippad med en bevarandepraktik och ett juridiskt regelverk – har
detta resulterat i kulturmiljövård.

Minnesvårdens samhällsrelevans stärks utifrån strategi b) stadigt av att kulturytt-
ringar nu endast behöver ha cirka tio år på nacken för att betraktas som antikvariska,
i motsatts till den distanserade kulturtolkning som rådde inom kulturminnesvården
under tidigt 1900-tal. Det antikvariska ligger med andra ord alltid bakom hörnet,
finns som potential i det samtida, och relaterar till ett förflutet som har nutida bety-
delse i kraft av att vara representerat genom (främst materiella) kvarlevor.

Skillnaden mellan förhållningsstrategierna a) och b) enligt ovan är därför inte
utgångspunkten i det materiella kulturarvet, utan fokusen på dess idémässiga konse-
kvenser. Den antikvariska expertisen måste i båda utgångspunkterna hålla distans till
de levande kulturyttringarna, men i den senare strategin har samtiden och samhällets
uppfattningar avgörande relevans för hävdandet av antikvariska värden.

Med detta har jag kommit fram till den avslutande aspekten i denna analys. Det
har konstaterats att vad som är och kommer att bli antikvariskt relaterar till samti-
dens pågående processer, vilket innebär att ett politiskt medborgarinflytande inte
bara är önskvärt, utan nödvändigt. Ett annat sätt att uttrycka skillnaden är att för-
valtningsuppdraget i a) har starkare koppling till det vetenskapliga uppdraget, medan
uppdraget i b) lutar åt dess sociala dimension. Till de kunskaps- och upplevelsevär-
den som traditionellt förknippats med minnesvård och kulturarv, börjar dock alltmer
ett tredje värde av inte minst ekonomisk karaktär att göra sig gällande. Detta, det
tredje bruksvärdet, kommer förmodligen att få allt större betydelse i framtiden; inte
bara som anspelning på ”hållbar utveckling” och ”hushållning med resurser”, utan
även som turistrelaterad tillgång för regional utveckling.427 Från antikvarien Eva
Dahlströms reflektion angående byggnadshistoriskt värde och ekonomi, framgår
dock att detta värde fortfarande inte är vedertaget som en aktiv del i kulturmiljövår-
dande bedömningar: ”Det kulturhistoriska värde en byggnad tillmäts blir förstås var-
ken större eller mindre av att den går att använda och därmed har ett ekonomiskt
värde. Däremot är det ett viktigt argument som ger en möjlighet att kunna
bevara.”428

426. Svante Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, s. 113.
427. Se Kulturarvet som resurs för regional utveckling, s. 22ff.
428. Eva Dahlström, Den svenska verkstadsindustrin och kulturmiljövården, s. 42.
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Utifrån det resonemang jag fört här och i min värdeanalys bör det dock stå klart
att ett etablerat bruksvärde kommer att få betydelse för tolkningen av objektet. Det
kommer förmodligen i vissa fall till och med att avgöra om ett objekt eller en miljö
kan betraktas som etablerat kulturarv eller inte, eftersom den ekonomiska aspekten
avgör huruvida objektet är möjligt att bevara eller inte.

Förslag till sammanfattande kontenta av modellen

Minnesvårdens förvaltningsuppdrag berör, sett från den senmoderna utgångspunk-
ten, samtliga fält i modellen ovan, men dock endast indirekt det som sorterar under
det idémässiga kulturarvet. Ett kulturpolitiskt språkbruk utifrån detta vore därför att
föreskriva det kulturmiljövårdande uppdraget som ett ansvar för det materiella kultur-
arvet, i mening utforskande, tolkning, visning och långsiktigt bevarande. Denna beva-
randeverksamhet står i relation till samhällets och omvärldens behov av och vilja att
stötta verksamheten. Urvalsförfarandet bakom vad som skall ingå i det materiella
kulturarvet (artefakter och miljöer) är avhängigt de kulturuttryck som utpekas ha ett
speciellt vetenskapligt eller socialt värde. Utpekandet står i relation till kulturella pre-
ferenser på makro och mikronivå, levande traditioner, trender, mode, och folklig opi-
nion. Men den institutionaliserade legitimiteten härleds i verksam mening ur de
vetenskapliga bedömningsgrunderna, behovet av dokument, samt ur de antikvariskt
diskursivt framvuxna värdenormer som avgör objektens bevarandestatus. Hur relatio-
nen mellan denna allmänna och antikvariska nivå skall systematiseras är en organisa-
torisk och samhällsdemokratisk fråga.
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