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Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder
En idéhistorisk bakgrund och analys

Richard Pettersson

Att dagens kulturmiljövård befinner sig i en brytningsfas är knappast ett 
kontroversiellt påstånde. Frågan är dock vad som egentligen är nytt i minnesvården 
och hur detta förhåller sig till fältets tradition? Denna bok vill ge ett bidrag till 
förståelsen för linjerna i minnesvårdens utveckling under senare delen av 1900-talet. 
Med utgångspunkt i 1960-talets nya statliga kulturpolitik, följer redogörelsen den 
organisatoriska och ideologiska bakgrunden till lanseringen av kulturmiljövård som 
antikvarisk praktik under 1990-talet. 

Riktlinjerna och bevekelsegrunderna för dagens minnesvård presenterades redan 
med målsättningarna i 1974 års kulturproposition. Framförallt stod här visionen om 
kulturell jämlikhet och allmänhetens möjlighet att tillägna sig ett officiellt kulturutbud 
högt på dagordningen. Med 1988 års proposition om kulturmiljövård vidgades de 
traditionellt etablerade bevarandeanspråken kring fysiska objekt och avgränsade 
miljöer mot en bredare miljövård, där ökad samverkan mellan samhällsektorer och 
bättre integrering med samhällsplaneringen var övergripande målsättningar. 
Kulturmiljövårdens etablering gavs också stöd genom förnyad lagstiftning, där målet 
att samordna natur- och kulturvård, liksom regional och kommunal planering, 
härleddes från en vision om samlad miljövård. Det för samhället legitima syftet bakom 
nyordningen speglades genom en ny ideologisk laddning av det traditionella begreppet 
”kulturarv”. Kulturarv kom nu dels att stå för den traditionella syftningen på 
kulturobjekt och miljöer, tillsammans med förment nya dimensioner kring 
medborgarinflytande och dynamisk kulturprocess – det sista uttryck som 
”kulturarvsbruk”. Det i antikvariska sammanhang tidigare sekundära brukande-
perspektivet lyfts därmed fram, tillsammans med turism och regional tillväxt, som 
väsentliga aspekter på statens fortsatta ansvar för kulturarvssektorn. 

En stor del av boken ägnas åt att analysera värderingar bakom dessa proklamerat 
nya inslag i kulturmiljövården. Minnesvården står inför utmaningen att praktiskt 
tillämpa en dynamisk bevarandeideologi som inte längre kan hänvisa till nationen och 
folket som legitima grunder för det statliga ansvaret. 
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