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F Ö R O R D  
Frågan om ett demokratiskt kulturarv brukar knytas till 1974 års statliga 
kulturpolitik med sin ambition att sprida kultur till allt bredare grupper. I 
vår egen tid lever detta vidare samtidigt som vägarna öppnats för både en 
mer krävande och aktivistiska demokratisyn och en mindre entydigt negativ 
syn på kommersiella kulturyttringar. Element som har med representation 
av allt fler grupper och deras aktiva deltagande i kulturarvsprocesser förs in 
som både ett rättvisekrav, som en förhoppning om ett mer dynamiskt sam-
hällsliv och som ett försök att fördjupa och förnya den demokratiska poli-
tiska kulturen.  
 
Begreppet kulturarv var på 1970-talet inget gångbart begrepp. Det är först 
kring 1990, med de stora omvälvningarna både inom och utom landet som 
detta begrepp hamnar i kulturpolitikens mitt i ett försök att orientera och 
mobilisera i en svårmanövrerad samtid.  

 
Ska traditionen styra framtiden? Ska medborgarna bestämma över det för-
flutna? Ska medborgarnas erfarenhet forma kulturarvet? Vems kulturarv 
och vilken gemenskap ska odlas med offentliga medel och vad kan lämnas 
åt privata intressen eller föreningar, rent av med fördel? Vad blir experter-
nas roll? 
 
Med stöd av Vetenskapsrådets satsning på Demokratiforskning möjliggjor-
des en konferens hösten 2004 och denna antologi som försöker ta ett stort 
grepp kring frågorna om i vilka meningar man mer precist kan tala om ett 
demokratiskt kulturarv. 
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D E M O K R A T I S K T  K U L T U R A R V  –   
N A T I O N E L L A  I N S T I T U T I O N E R   
U N I V E R S E L L A  V Ä R D E N   
L O K A L A  P R A K T I K E R  
 
 
PE T E R  AR ON S S O N 
 
Demokrativärdena är på agendan. Från regeringsform till kulturpolitik ge-
nomsyras portalparagraferna för den statliga politiken av högtidliga ord om 
allas ansvar och den fortsatta utmaningen att demokratisera politikens for-
mer och innehåll. Det ligger något anmärkningsvärt och tänkvärt i att dessa 
krav ställs, från den politiska apparaten själv, samtidigt som den allmänna 
och lika rösträtten redan firat sin åttioårsdag. Är inte demokratin säkrad och 
skyddad en gång för alla genom införande av parlamentarism, hemliga, lika 
och allmänna val samt skydd för de grundläggande mänskliga rättigheterna? 
Var finns hoten mot demokratin? Man skönjer i debatten framför allt två 
hotbilder: medborgarnas tilltagande ointresse eller förakt för det politiska 
systemet samt styrkan i globaliserande krafter som påverkar det nationella 
politiska systemets handlingsutrymme. 

När vi ser politiska demonstrationer rör de oftare protester mot de globa-
la krafterna, antingen det är i form av vad som uppfattas som dess drivande 
organisationer i toppen eller dess praktiska aktörer i det lilla, som immi-
granter eller låglönekonkurrenter. Höger – vänsterskalan är inte helt tillämp-
lig här då bevekelsegrunderna för bägge protesterna kan komma från båda 
hållen. 

När det gäller demonstrationer på gator och torg eller medborgarupprop 
med krav på en demokratisk kulturpolitik så ser vi inget som liknar de folk-
riksdagar och namnlistor som samlades in under slutet av 1800-talet med 
krav på allmän och lika rösträtt eller som kvinnorörelsen idag kan uppbåda 
till stöd för en radikalare feministisk politik. I riksdagen finns egentligen 
bara smärre skillnader mellan partierna om hur man ska ställa sig till privata 
initiativ, sponsring och fritt inträde. Vetenskapligt och inom professionen 
rasar mer intensiva åsiktsskillnader om vilka sidor museerna ska utveckla: 
de publika eller de vetenskapligt samlingsorienterade, värnet om materialet 
som vittnar om det förflutna eller samtidsorienterade aktiviteter oberoende 
av samlingarna? 

Men striderna tycks framför allt finna sina kombattanter bland de profes-
sionella och enstaka mer eller mindre professionella debattörer. Någon 
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medborgarrörelse eller något upprop bland kulturarvsbrukarna rör det sig 
inte om. Ska man tolka detta som en oproblematisk konsensus kring kultu-
rens och kulturarvets höga värde på tvärs av politisk hemvist, eller som en 
växande likgiltighet för ett kulturarv som inte betyder något livsavgörande, 
men som har en plats bland annan underhållning – om den håller måttet. 

 
Ungefär samtidigt som andra vågens kvinnorörelse organiserades, under 
1960-talet, formas vad vi kan kalla andra vågens demokratiska kulturpolitik. 
Den mycket omskrivna 1974 års kulturpolitik avsåg att bredda både former 
och deltagande i det svenska kulturlivet.  

Under 1990-talet har ”det svenska” blivit mer av en problembeskrivning 
än en välfärdsstatlig styrkeposition. Demokratifrågorna kommer in i en kon-
text där en glokaliserad kapitalism stärkt sina positioner på nationalstaternas 
bekostnad. De välfärdsstatliga kraven från medborgarna har inte minskat, 
bara betalningsviljan. Kulturvetenskapernas självklara nationella inbädd-
ning och kunskapsteoretiska självförtroende är ifrågasatt. 

Sammantaget gör detta att politiken är på jakt efter områden där man kan 
spela roll, utveckla handlingskraft (och därmed legitimitet), utan att det kos-
tar för mycket. Kan man dessutom finna ett sätt att utveckla nya näringar, 
eller i vart fall meningsfull välfärd och sysselsättning åt medborgarna utan 
att utmana marknadens mekanismer, så mycket bättre. De nationella institu-
tionerna söker i lika mån en ny bas för sin vittrande nationella legitimitet. I 
det omgivande samhället sväller historieintresset i film, böcker, tv-program 
och kulturturistiska satsningar och man frågar sig naturligtvis vilken roll 
man som institutionell, offentligt finansierad aktör, kan och ska spela i detta 
landskap. Det råder ingen tvekan om att ett omfattande historiebruk mate-
rialiseras utanför kulturarvsinstitutionerna.  

 
En första terminologisk fråga är vad begreppet kulturarv omfattar. Den ve-
tenskapliga diskussionen kring begreppet startade i Sverige tämligen omgå-
ende efter dess politiska introduktion i kulturmiljömålen 1988.1  

Definitioner är i vetenskapliga sammanhang funktionella verktyg. De ska 
fungera för att lösa uppgifter. För att lättare kunna skilja på processer som 
är initierade av offentliga organ med politiska uppdrag och andra historie-
bruk så arbetar jag med ett snävt kulturarvsbegrepp: ”kulturarv är det som 
skapas genom institutionaliserade praktiker som i egna och andras ögon syf-

                                                           
1 Anshelm, 1993. För grundläggande utredningar om detta se Beckman, 
1993; Beckman, 1998; Pettersson, 2003. En översikt i Aronsson, 2004, s. 
40ff, 143ff, 156ff. 
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tar till att skydda, bevara och förmedla historiska artefakter och minnen”.2 
Kulturpolitikens användning av begreppet är betydligt vidare och i prakti-
ken finns stora variationer mellan denna smala, institutionella avgränsning 
och ett vitt antropologiskt fält av allt som gör oss till dem vi är. Författarna i 
antologin använder också skilda definitioner och texterna utgör därmed in-
lägg i debatten om vad kulturarv är och kan vara som begrepp och praktik. 

Om just politiken kring kulturarvet ska kunna studeras gäller det att 
uppmärksamma just det gränsskikt där delar av kulturen förs in, eller för 
den delen förs ut ur fältet, eller aldrig släpps in, i den offentligt hallstämpla-
de kulturpolitiken. Detta är också kulturarvspolitik, men en sida i den som 
ofta sker utan offentlig genomlysning eller debatt, dess baksida. Det privata 
samlandet med Antikrundan på teve som ett offentligt rum och den indivi-
duella släktforskningen är två sådana exempel på historiebruk som natur-
ligtvis spelar roll för institutionernas val av aktiviteter, men som inte är in-
förlivade med dem. Men om en demokratisk kulturarvspolitik betyder an-
passning och stöd till dessa spridda folkliga former eller ett uppdrag att 
motverka dem och sprida former av kulturarv som inte klarar sig ”på mark-
naden” eller i civilsamhället är eller borde vara en omdiskuterad fråga. 

I en principiell motsatsställning till hela idén om demokratiskt kulturarv 
ligger frågan om expertis och vetenskap. Hur förhåller sig kunskap till de-
mokratiska krav? I en ideal modell för liberalt samspel mellan dessa så blir 
det förnuftiga kunskapssamtalet de demokratiska idealens hemvist. I realite-
ten, med ändliga resurser, sätts praktiker som syftar till akademisk kun-
skapsuppbyggnad ofta i motsatsställning till krav på publiktillvänd verk-
samhet baserad på deltagardemokratiska principer.  

Mot denna expertroll, med starka rötter i 1800-talets musei- och universi-
tetsrevolution, måste man idag föra den än starkare kraften i en marknads-
logik som vänder sig till begäret efter förflutenhet som estetiskt, affektivt, 
existentiellt värde. En fråga som då reser sig är om detta är i linje med ett 
demokratiskt medborgarintresse eller ännu en av marknadsekonomins ska-
deverkningar som 1974 års kulturpolitik skulle motverka?  

En avgörande meningsgivande berättelse kring det förflutna har varit frå-
gan om Fäderneslandet, förstått både som politisk hemvist, staten, en histo-
risk och språklig gemenskap benämnd nationen och ett lokalt livssamman-
hang länge kallat hembygden. Detta anses idag vara mer av ett hinder och 
en fara i en mångkulturell värld. Kraven på att få gemenskaper represente-
rade på museer har emellertid inte minskat. Allt fler kulturella minoriteter 
kräver sin plats i (den nationella!) offentligheten.  

                                                           
2 Aronsson & Hillström, 2005. 
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Ett samlat svar på frågan om i vilken mening ett demokratiskt kulturarv 
är för handen, är möjligt eller önskvärt, kräver att dessa komplicerade, men 
också meningsgivande och relevansgörande, sammanhang hålls levande. 

DE M O K R A T IS Y N  B E H Ö V ER  K L A R G Ö R A S 
Den första mest basala uppdelningen mellan demokratiska ideal är den mel-
lan en direktdemokratisk och en representativ. Bägge tar dock den politiska 
kommuniteten för given. De senare decenniernas nationalismforskning, 
postkolonial och feministisk kritik har gjort detta omöjligt. Diskussionen 
om konstruktionen av den politiska gemenskapen genom etniskt släktskap 
eller konstitutionell bekännelse ibland identifierade med en tysk respektive 
fransk nationskonstruktion blir (återigen) en allt viktigare identitetspolitisk 
och demokratiteoretisk angelägenhet.  

Den andra uppdelningen hanterar frågan om ”hur stor” politiken är och 
ska vara i relation till andra samhällssfärer. Hur ser gränserna ut mot juri-
diskt säkrade rättigheter, det enskilt disponerade och det gemensamt organi-
serade men icke-statliga, civilsamhället? Det är här vi känner igen höger-
vänster diskussionen tydligast med ideal om en mindre stat i ett konservativt 
och liberalt läger och en större i socialistiska och kommunistiska visioner. I 
ett land som Sverige kan man konstatera att trots principiella åsiktsskillna-
der har det rått enighet i de flesta politiska beslut som expanderat statsmak-
tens revir till en offentlig sektor. Medborgarskapets innebörd har successivt 
utvidgats från juridisk rättssäkerhet till politiska rättigheter och sociala för-
måner till bägge könen.3 Allt detta ännu fast förankrat inom nationalstatens 
ram även om föreställningar om en global ordning och rättvisa söker institu-
tionella former. 

En ståndpunkt mellan den partikulariserande, etniska och den universali-
serande, konstitutionella är olika varianter av kommunitära teorier som be-
tonar skapandet av gemenskap genom sedvänjor och samhällsbygge som 
själva demokratins ryggrad. Tydliggörandet av en gemensam sektor med en 
annan logik än den formella politiken blev stark både internationellt och i 
Sverige från det sena 1980-talet. Det kan ses som en reaktion på en stark 
liberal ideologivåg som argumenterade för minskade statliga åtaganden, 
men som i detta fallet inte såg alternativet som renodlad privatisering. På 
många sätt liknar detta den process som ledde till att länder över hela Väst-
världen 150 år tidigare, vid den liberala statens födelse, inrättade vad man 
kallade ”kommuner” som ett svar på gemensamma utmaningar, men inte 
statligt motiverade.4 

                                                           
3 Rothstein, 1994; Uddhammar, 1993. 
4 Trägårdh, 1995; Aronsson, 2001. 
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Robert Putnam har med stort genomslag argumenterat för att det finns en 
klar länk mellan intensivt utbyte i organiserade frivilligformer och en posi-
tiv utveckling både av demokrati och ekonomi. Som en slags motsats till 
denna lokaliserade, kulturellt kontextualiserade version kan vi se det häv-
dande av demokratiska (universella) rättigheter som en egentligen utomde-
mokratisk bas för konstitutionens gränser och fundament: allas lika värde, 
fri åsiktsbildning och en politisk apparat som avspeglar majoritetens vilja i 
fria och öppna val. Den negativa spiralen uppstår när individualismen dras 
till sin spets och människor väljer att avstå från social aktivitet.5 
 
De olika demokratiteoretiska perspektiven får konsekvenser för hur den 
demokratiska potentialen i kulturarvspolitiken artikuleras. Om vi bortser 
från frågeställningen om hur omfattande det politiska åtagandet ska vara så 
kan de två andra dimensionerna brytas mot varandra till fyra positioner. En 
direktdemokratisk uppfattning blir i en etnisk variant ett kulturarv som ut-
trycker den egna gruppens självbild. I en mer universaliserande förståelse 
spelas identitetsrepresentation ner, ofta som något negativt och etablerandet 
av en arena för dialog och demokratiska processer med fasta spelregler blir 
huvudsyftet; ett kulturhistoriskt museum blir en arena för kulturmöten, ett 
torg. 

I den representativa varianten vilar det demokratiska innehållet på en 
fostran eller förmedling, idealt av en vetenskapligt, förnuftigt grundad poli-
tisk process som legitimerar en identitet som sammanfaller med det politis-
ka systemet. Det vetenskapliga eller konstnärliga spridandet av sanningar 
som högsta mål sammanfaller med en representativ demokratimodell som 
omhuldar universaliserande värden. 

 
 Etnisk Universaliserande 
Direkt Givna grupper uttryck-

er sin självsyn 
Bygga och förstärka nya 
värden i dialog 

Representativ Politiskt definierade 
mål: identitetspolitik 

Politiskt definierade 
mål: förmedling, sprid-
ning 

 
Vi kan alltså se genomslag för olika former av demokratisyn i några olika 
föreställningar om relationen mellan politik och kulturarv.  

Vi kan nu vända på steken och ställa några hypoteser om vilka demokra-
tiska aspekter som är tänkbara målsättningar och effekter av kulturarvspoli-
tikens intentioner och praktiker som de gestaltats under senare decennier. 

                                                           
5 Putnam, Leonardi & Nanetti, 1992; Putnam, 2001. 
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En del av dessa kan rymmas inom både direktdemokratiska och representa-
tiva demokratiideal: 

 
1. Förstärkning av och fördjupning av känsla och respekt för den 

demokratiska gruppen (nationalism – mångkultur) 
2. Demokratisk fostran, genom överföring av ej förhandlingsbara 

demokratiska värden (lika värde–tolerans). 
3. Demokratisk spridning och förmedling av kulturarvets kultur-

historiska värden till ’eftersatta/svaga/marginaliserade/nya’ 
grupper. 

4. Demokratisk insamling, vård, skydd och forskning för samma 
gruppers egna erfarenheter och kulturarv. 

5. Demokratiskt deltagande i historieanvändning, genom att med-
borgarna själva styr, deltar i eller kompletterar de professionella 
kulturarvsprocesserna. 

 
För mig framstår det som klart att 1 och 3 har lång tradition som erkända 
och kultiverade värden inom kulturarvssektorn. 4 kan ses som enkel kombi-
nation av expertvärden och demokratiserad verklighetsbeskrivning. På sätt 
och vis kan 1 och 2 ses som liknande typer av socialiserande värden, där 
den första typen kommer före den senare i tid. Bryggan utgörs av en glid-
ning från en etnisk definition, eller som man sa tidigare nation eller folk-
stam, som grunden för gemenskapen, till en baserad på universellt förstådd 
värdegemenskap.  

Den explosion av processer utanför institutionerna som uppmärksammas 
under 5 är en av de mest svårfångade och intressanta och rör nya former för 
politik och politisk styrning som växer fram i vår tid. 

 
1900-talets historia är inte en enkel resa av triumf och framsteg för veten-
skap och förnuft. Sätten att hantera den dubbla historien av Framsteg och 
Förintelse är flera. Det onda kan isoleras till avsteg från förnuftets och upp-
lysningens väg, det kan lokaliseras till en ond ådra i människan eller kan det 
förstås som en ”upplysningens dialektik”. I den sistnämnda hållningen, som 
jag menar bär på en väsentlig och allvarlig uppmaning till självreflektion 
hos forskarna, lägger sig de totalitära praktikerna nära vetenskapens san-
ningsanspråk.6 I liberal teori finns, liksom hos Putnam ovan, bara positivt 
förstärkande spiraler mellan förnuft, demokratiska och ekonomiska värden. 
I linje med en mer civilisationskritisk ådra från Nietzsche över Frank-

                                                           
6 Horkheimer & Adorno, 1981; Bauman, 1991. 
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furtskolan till Foucault och Bauman är det onda en mer integrerad del av 
moderniteten.  

För akademins hållning till detta kan man tillföra ett par hållningar som 
rör dess roll som kunskapsinstitution. Jag säger tillföra, för det är inte var-
ken en orimlig eller ovanlig position att särskilt inom de musei- och kultur-
arvsnära akademiska disciplinerna finna hållningar som ligger nära de ovan. 

 
6. Kunskapen är och ska vara fristående från moraliska samman-

hang och därmed från de krafter som formar kulturarvets med 
nödvändighet förenklade budskap.7 

7. Det politiskt legitima deltagandet är kritik, av etablerade san-
ningar och maktförhållanden. 

8. Det är akademiskt legitimt att tala för ”svaga gruppers bästa”. 
9. Kunskap är maktutövning. Försöken att tala i andras ställe är 

bara en mer raffinerad form av makt än den öppna utövningen. 
 
Reflektion över forskningspraktikens politiska roll är sällsynt trängande i 
kulturarvsforskningen. 

 
Jag vill nu fördjupa diskussionen om demokrati och kulturarv på några 
punkter där flera av dessa aspekter löper samman. Vilka politiska kommuni-
teter skapar kulturarvsprocesser? Vilken roll spelar det offentliga erkännan-
det av vissa processer som kulturarv?  

VI L K A  P O L IT I S K A  K O M M U N I T E T E R  S K A P A R  K U L TU R A R V S PR O -
C E S S E R?  
En stor del av den kulturvetenskapliga forskningen har syftat till att expan-
dera, problematisera, kulturalisera och relativisera det nationella som ob-
jekt, tolkningsram och relevansskapare. Rötterna till liksom strategierna för 
denna problematisering är flerfaldiga. Med framväxten av ett allt mer domi-
nerande kulturalistiskt och konstruktivistiskt vetenskapsparadigm faller det 
sig konsekvent att även det politiska och kulturella livets ramar drabbas av 
samma metodiska angrepp. Trådarna från Berger & Luckmans The social 
construction of reality till de brittiska kulturalistiska marxisternas The in-
vention of tradition är i backspegeln tämligen tydliga.8 Den andra aspekt 
som stimulerade denna kritiska sida var den efter Edward Said växande 

                                                           
7 Lowenthal, 1996. 
8 Berger & Luckmann, 1967; Hobsbawm & Ranger, 1992. 
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post-koloniala kritiken av en alltför självklar etnocentrisk utgångspunkt i 
studiet av andra kulturer.9  

Den svenska forskningen har även brottats med begreppet svenskhet allt-
sedan slutet av 1980-talet. Flera studier visar hur seg själva den kulturnatio-
nalistiska utgångspunkten är även i forskning som uttryckligen tar avstånd 
från en sådan tolkningsram.10 

Det råder en tämligen ensartad uppfattning om att det nationalstatliga 
perspektivet dominerat svensk forskning och även svensk kultur. Detta om-
döme står sig även om forskning nyanserat bilden genom att framhålla att 
på sina håll har det funnits och odlats en tydlig regional identitet.  

Mindre lättöverskådliga men kanske mer djupgående har de lokala iden-
tifikationerna varit, men dessas politiska implikationer har efter kommun-
sammanslagningarna mer haft formen av ”ett bortglömt kulturarv”.11 

Kulturpolitiken har efter de högerradikala utmaningarna och i linje med 
en svensk anti-nationalistisk nationalism under 1990-talet identifierat en 
identitetspolitik som bör stärka lokala, regionala och mångkulturella identi-
teter, uppfattade som en motvikt mot farliga nationella strömningar. Detta 
drag står nära utvecklingen inom vetenskaperna i en ömsesidigt förstärkan-
de rörelse.  

En annan typ av lösning är att normativt ta helt avstånd från denna typ av 
identitetspolitik som grunden för den politiska demokratin. Istället ses en 
bekännelse till konstitutionella värden, snarare än en ärvd gemenskap, som 
ett alternativ. Den senare modellen lokaliseras till den franska revolutionens 
statsbildning med dess universaliserande drag och den förra till den tyska 
identitetens förankring i språk, släktskap och historia.12  

De kulturarvsforskare som närmat sig frågorna intar lite olika positioner. 
Rickard Pettersson, idéhistoriker från Umeå, menar att myndigheterna inte 
ska abdikera från sitt ledningsansvar – en nationell politik, bör väl rimligen 
vara just det?13 Jonas Grundberg, disputerad i arkeologi i Göteborg, argu-
menterar starkt för en modell där kulturarvssektorn bör odla en mångkultu-
rellt öppen medborgarnationalism och med viss tveksamhet genuina lokala 
identiteter, men däremot inte vad som uppfattas som en omöjlig och tidigare 

                                                           
9 Said, 1995. 
10 Till exempel Daun, 1989; Ehn, Frykman & Löfgren, 1993; Hall, 2000; 
Nordin, 2000. För det sistnämnda se exempelvis Svanberg, 2003; Loeffler, 
2005; Grundberg, 2004. 
11 Aronsson, 1995; Häggström, 2000; Ekman, 1991; Gidlund & Sörlin, 
1993; Aronsson, 2001. 
12 Brubaker, 1992. 
13 Pettersson, 2003. 
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etablerad etniskt svensk identitet.14 Michael Landzelius, teoretiskt oriente-
rad kulturvårdsforskare, har ett mer kritiskt program och vill skapa debatt 
genom att lyfta fram medvetet dolda oförrätter på rikets mest högtidliga 
scener: in med krigets interneringsläger på Slottsgården.15  

Det finns enligt min mening en svaghet i resonemang som drar skillna-
derna mellan jus soli, rättigheter knutna till ett territoriellt definierat med-
borgarskap, och jus sanguinis, ett medborgarskap knutet till ”blodet”, en et-
nisk gemenskap, längre än vad de faktiska förhållandena egentligen kan 
bära. De är nästan alltid mer blandade. De universella värdena är lokalisera-
de, inte bara till en västeuropeisk kanon utan till nationella kontexter, och 
omvänt så bär gruppidentiteter också på universellt syftande handlingsre-
kommendationer. 

Mer med syfte att skapa demokratiskt igenkännande, men inte utan udd 
mot glömskans arkitekter, kartlägger arkeologer som Håkan Karlsson bort-
glömda fotbollsplaner och Mats Burström argumenterar för samtidsarkeolo-
gi. Agenda kulturarv, ett omfattande projekt vid 2000-talets början för att 
uppdatera kulturarvsinstitutionernas uppdrag, går minst lika långt i sitt sö-
kande efter nya roller för Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna. De bör 
ta en aktiv del i sökandet efter nya berättelser som kan härbärgera nya loka-
la, mångkulturella och könsidentiteter.16 

Det är inte mycket som tyder på att kulturarvsbranschen förmått skifta 
från en professionaliserad expertroll, eller folkskollärarens fostrande projekt 
till förskollärarens, studiecirkelns eller alternativgruppernas stormöteslogik. 
Snarare ligger cirkusen eller teatern som metafor, det förflutna som under-
hållning och attraktion, närmare en beskrivning av en förvisso mångtydig 
och dominerande roll för det institutionella kulturarvet i samtiden. Parallellt 
fortsätter myndighetsbeslut att fördela medel, vårda byggnader och beordra 
utgrävningar enligt normer vars påverkan av det starka påbudet om demo-
kratisering av kulturarvet förblir gåtfullt. Förhoppningsvis kan denna anto-
logi bidra till att göra ett samtal om vad ett demokratiskt kulturarv kan och 
bör innebära till ett spännande, givande och produktivt möte. En demokra-
tisk process kan inte fungera enbart på myndighetsorder eller fromma för-
hoppningar. 

                                                           
14 Grundberg, 2004. 
15 Landzelius, 2003. 
16 Lindvall & Johansen, 2002 och den hemsidan http://ux-ra-kmsap2.raa.se 
/opencms/export/agendakulturarv.  
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℘ 
 
Antologins artiklar bearbetar frågan om det demokratiska kulturarvet genom 
att förhålla sig till frågor om relationen mellan territorier, kulturarvsinstitu-
tioner och identiteter. De frågor som ställdes till bidragsgivarna var: 

1. Spelar samtida kulturarvsprocesser en aktiv och förändrad roll för de-
mokratiska processer i någon/några av de inledningsvis nämnda betydel-
serna?17  

2. I vad mån är de politiska målsättningarna för det institutionella kulturar-
vet styrande för den samlade praktiken?  

3. Vilken roll spelar tidigare nationella historiska händelseförlopp, institu-
tioner och politisk kultur jämfört med homogeniserande samhällskrafter, för 
svaren på de bägge första frågorna? 
 
Alla tre frågorna är beroende av både en definition av kulturarv och den 
demokratiska kontexten, men på lite olika sätt: den första har gjort det nöd-
vändigt att säga något kort om olika demokratiteorier. Synen på vad demo-
krati är som system eller process påverkar naturligtvis svaren på hur kultur-
arvsprocesser samspelar med demokratiska sådana. 

Den andra frågan utgår från representativ demokrati och att beslut inom 
detta system är det legitima styrinstrument för det institutionella kulturarvet. 
Här behöver vi skjuta in att demokratiska värden inte är den enda legitimi-
tetsgrunden för kulturarvsprocesser: vetenskap och nytta utifrån andra 
aspekter (kommersiell, attraktion, dygderik fostran) etc. kan mycket väl ut-
göra legitima grunder för ’avvikelser’ från en demokratisk norm. 

Den tredje frågan rör hur de nordeuropeiska staternas moderna historia 
har eller inte har skapat unika predikament och möjligheter för hur relatio-
nerna mellan kulturarv och demokrati (kan och bör) utformas. 
 
Artiklarna i antologin belyser på skilda sätt dessa frågor. I det första avsnit-
tet diskuterar forskarna de nationella sammanhangen. Alla observerar hur 
själva ordet kulturarv är ett begrepp som har revitaliserats i det sena 1900-
talet.  

                                                           
17 Inbjudan innefattade uttryckligen de fem första som rör kulturarvets de-
mokratiska roll. De fyra följande som tematiserar vetenskapens roll är mer 
en del av den reflexion som nu sker. Se s. 6. 
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Bernard E Jensens tes är att det rör sig om en ställföreträdande diskurs, 
ett sätt att tala och göra nationalism utan att direkt använda sig av misskre-
diterade begrepp som folk och nation. Han anser dessutom att detta är ett 
olyckligt exempel på en omedveten identitetspolitik som orsakar konflikter. 
De danska exemplen på hur kulturarv som begrepp entydigt pekar på en 
storhet i singularis, mer så än i Sverige, men framför allt genom sin öppna 
ambition att (re)konstruera en dansk kanon att fostra kommande generatio-
ner och invandrande nya danskar i. 

De förändrade tolkningarna av historien i Estland och Finland visar på en 
nära länk mellan de storpolitiska förändringarna och både den politiska, 
akademiska och populärkulturella framställningen av den nationella histori-
ens hjältar och fiender. Sirkka Ahonen gör en poäng av att den populära hi-
storiekulturen är mer etiskt orienterad än den akademiska. För henne blir 
den iakttagelsen inte till ett gängse klagomål på moraliserande historieberät-
tande, utan i linje med den tyske historiedidaktikern Jörn Rüsen, en pläder-
ing för en historia som verkar bearbetande och försonande.18 Om populär-
kulturen ska få denna verkan får den inte blockeras vare sig av politikens 
krav men inte heller ge hela utrymmet åt akademins kognitiva funktioner.19 

Jensens genomgång understryker likheterna i den sena introduktionen av 
begreppet i den svenska miljön, men skillnaderna är påfallande när vi jäm-
för med den svenska diskussionen, i vart fall vid första påseende så genom-
syrad av mångkulturell tematik. Här kommer både Tobias Hardings översikt 
och Sven Nilssons recept för samtid och framtid in. Harding knyter renäs-
sansen för begreppet kulturarv till ifrågasättandet av folkhemsvisionen men 
framför allt problematiserar han den första snabba slutsatsen. En jämförelse 
med Danmark och Finland skulle kunna ge om belägg för en helt annan ci-
vil och universaliserande svensk identitet än i våra grannländer. 

I själva verket är Sverige mer ett exempel på en närmast förlamande pa-
radox mellan ett nytt retoriskt innehåll som pekar mot en civil, icke-
historisk, icke-kulturell medborgaridentitet och ett tyst etniskt förstått ”vi” 
som är svenskt, nationellt och ska hantera hela denna mångfaldstematik för 
att stabilisera den etniskt och historiskt traderade nationen. Ur den aspekten 
liknar den svenska situationen den tyska.  

Det ”vi” som ber om förlåtelse i Tyskland är det etniskt tyska folket och 
det ”vi” som ska öppna sinnet för den mångkulturella rikedomen i Sverige 

                                                           
18 Finns nu på svenska: Rüsen, 2004. 
19 Jfr Torsti, 2003 som finner att de unga i efterkrigstidens Bosnien, dess-
bättre, inte tycks ha tagit till sig varken undervisningens eller populärkultu-
rens mot grannarna riktade hatiska historiebudskap. 
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är det historiskt förstådda svenska folket (som kan laborera med begrepp 
som andra och tredje generationens invandrare).20 

Även Sven Nilsson tar fasta på krisen för en gemensam svensk kanon, 
men är öppet kritisk till skiftet från en gemensam materiellt baserad bas till 
en betoning av mångkulturella identiteter. Hans recept är det som på sätt 
och vis förenar folkrörelse- och folkbildningsförespråkare och de mer libe-
ralt grundade försöken att väcka entusiasm för tanken på ett civilt samhälle. 
Bägge står självständiga i relation till politik och marknad men ses som 
grundläggande för vitaliteten i samhället som helhet. Ett samhällsskapande 
och en kulturarvsprocess nerifrån istället för från den formella politikens 
organ ska återställa helheten. 

Man kan och bör förstås fråga sig hur dessa nationella kulturarvsdiskur-
ser ser ut på en mer konkret nivå, exempelvis inom den kanske främsta fost-
rande institutionen, skolan, som ju inte räknas till kulturarvsinstitutionerna, 
men väl härbärgerar dess prioriterade målgrupp, barn och ungdomar. KG 
Hammarlund konstaterar det dubbla talet där också. I retoriken finns kultur-
politikens värden om jämbördig dialog, men i realiteten är det en territoriellt 
förstådd svensk kulturhistoria som befästs i de flesta ämnen.  

Något mer bestämt om vad som åstadkoms i termer av historiemedvetan-
de hos elever eller medborgare vet vi rent allmänt mycket lite om. Befolk-
ningen, kunderna, medborgarna, eleverna är än så länge märkvärdigt frånva-
rande som studieobjekt i kulturarvsforskningen och dyker bara upp helt spo-
radiskt.21 

I Tyskland ställer ett polariserat inlägg frågan om politikens gränser: Vad 
bör staten göra? Det synliggör den representativa demokratins paradoxer. 
Om inte människor kan övertygas om värdet av kulturarvet, exempelvis det 
pietetsfulla bevarandet av byggnader eller fornminnen, finns då ett så starkt 
allmänintresse att den privata äganderätten ska kränkas av politiskt tvång? 
Cornelius Holtorf ger glimtar från debatten som visar att föreställningen om 
att kulturarvet faktiskt är ett kollektivt intresse, som får ”kränka” den priva-
ta äganderätten är starkare företrätt än dess motsatts, i vart fall inom den de-
batterande offentligheten, även om de kan inse att legitimitetsgrunden är 
vacklande. Förutom det liberala frihetsargumentet framfördes också argu-
ment att en expanderande bevarandepraktik i realiteten devalverar värdet av 
det bevarade – borde inte något kunna avföras också? Det är bättre om ci-
vilsamhället självt organiserar sina intressen och om staten ska stå för folk-

                                                           
20 Jfr Selling, 2004. 
21 Den historiedidaktiska forskningen kan bidra med en inspirerande ambi-
tionsnivå i det europeiska projektet Youth & History. Angvik & Borries, 
1997. 
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viljan så ska det vara på demokratisk och inte på vetenskaplig grund (som 
visar sig vara en dimridå för partikulära estetiska och traditionella idiosyn-
krasier och inte kunskapsmotiverade). 

Även i den svenska kulturmiljölagen står det att kulturarvet är allas an-
svar och i Agenda Kulturarvs anda ser man värdet av att andra än myndig-
heterna tar ansvar och formulerar sina värderingar. Men vad händer då man 
inte kommer överens? Får RAÄ eller privatpersonen eller företaget rätt i sin 
tolkning? Holtorf kritiserar starkt RAÄ:s demokratiretorik för att bara vara 
munväder och det är uppenbart att legitimitetsproblematiken uppfattas som 
akut också för de traditionella svenska kulturarvsinstitutionerna. 

Något närmare befolkningen kommer vi i artiklar av Torunn Selberg, Jo-
han Samuelsson, Carsten Tage Nielsen och Annika Alzén. Vi ser, framför 
allt genom Nielsens artikel, hur det regionala historiebruk som både EU och 
den nationella kulturpolitiken ser som mer demokratisk och utvecklingsbar 
tar sig många former. Även för den tid som brukar beskrivas som historie-
löshetens höjdpunkt visar Samuelsson hur aktiv en stad som Eskilstuna är 
för att definiera sin identitet och hitta både legitimitet och riktningsvisare 
för framtidsvägen. På liknande sätt som Ahonen visar att den nationella 
självförståelsen varierar visar Samuelsson detsamma för den lokala berättel-
sen: stålstaden 1959 blir den post-industriella staden år 2000.  

För Selberg och Alzén är befolkningens historiebruk i fokus, både som 
engagerade arrangörer och besökare. De festivaler som ordnas i Norge ex-
emplifieras med två olika miljöer där pilgrimsresan till Selja representerar 
ett högtidligt kulturarv med kristnande och moderna pilgrimsfärder som slår 
en brygga, och mynt, av den äldsta historien. I Finnskogarna tar periferin 
istället en karnevalisk revansch på den stora historien och centralmakten 
genom att identifiera sig med sitt finska ursprung. En slags regionalistisk 
mångkultur aktiveras. Alzén befinner sig i Blekinge, ett område som också 
tagit emot en stor grupp finska invandrare under 1600-talet då den svenska 
ockupationsmakten rustade upp till havs. Detta kulturarv är dock inte aktua-
liserat i de guidade turer besökarna måste följa om de vill in på det fortsatt 
militära området i världsarvet Karlskrona. I de guidade turerna är det gui-
derna själva som bestämmer innehållet, relativt obekymrade om kulturpoli-
tikens målsättningar och med klassisk blandning av folkbildning och under-
hållning – precis vad åhörarna förväntar sig.  

Än mindre aktualiseras öppet konflikter eller svåra sidor i kulturarvet i 
den Varvshistoriska förening som Marinmuseet själv tagit initiativ till. En-
gagemanget från dessa historieentreprenörer är det inget fel på och försla-
gen ligger mer i linje med kulturarvet som ekonomisk resurs i ett upplevel-
sesamhälle än med vare sig ett pietetsfullt bevarande till varje pris eller en 
representation av underprivilegierade grupper. Den oppositionella kraften 



 
14 

som fanns i 1970-talets grävrörelse där arbetsplatshistorien utforskades har 
här snarare blivit en utmaning mot själva kulturarvsinstitutionerna. Förnyel-
sekraften ryms inte helt inom den motsägelsefulla ram som den nationella 
politiken dragit upp. Konflikterna mellan klassiskt bevarande, kulturpoliti-
kens mål och marknadsorienterad utveckling går inte att sopa under mattan i 
längden. 

Än tydligare blir den politiska nivåns betydelse för initiativ som Öre-
sundsregionen. Det är helt enkelt en beställning på regional historia och 
identitet eller i vart fall identifikation som ligger på bordet för Carsten Tage 
Nielsens regionala uppdrag. Den väg han söker sig för att svara på utma-
ningen är att inte se regionen som en minination utan som ett svar på den 
senmoderna flexibla kapitalismen där behovet snarare är en individuell 
identifikation med föreändring, mångfald och rörelse mer än grupptillhörig-
het. De politiska implikationerna av detta för nationalstaterna är fortsatt 
oklara. 

Det gäller också i hög grad den diskussion som i sista delen gäller den 
mångkulturella problematiken. Birgitta Svensson utvecklar principiellt 
skillnaderna mellan olika sätt att tolka den mångkulturella utmaningen för 
politikens villkor: är det en otydligare inkluderande hybriditet eller en tyd-
liggjord olikhet, som är eller bör vara svaret? I Silvéns skisserade undersök-
ning tycks svaret från minoriteterna i pågående kulturarvsprocesser luta åt 
synliggjord olikhet som huvudtendensen. I vart fall i första skedet är kraven 
på synliggörande av olikhet och representation av olika minoriteter i det of-
fentliga kulturarvsrummet överst på agendan. Samtidigt kan man konstatera 
att det än en gång är den nationella politiken som slår fast att det är samer 
och tornedalingar som är urfolk och minoriteter och inte jamtar eller skå-
ningar, som också visat ambitioner på området.  

Definitioner som kräver historiska och långvariga band för minoritetssta-
tus liknar i påfallande grad dessutom de kulturnationalistiska vi-
konstruktioner som man säger sig vilja dekonstruera. Silvén ser möjlighe-
terna för en demokratisk kulturarvspolitik för minoriteterna, men då inte 
bara som en blomma i den svensknationellt definierade rabatten, utan som 
ett perspektivskifte där själva utgångspunkten är att detta är Sverige, och det 
kräver ett synliggörande av den hand som så hårdhänt skördat och placerat 
dem på sin plats.  

Teaterspelen i Alvastra gestaltar tre demokratiska dimensioner. Det är ett 
kollektivt arbete baserat på ett traditionellt kulturarv, en klosterruin men ut-
vecklas genom auktoritär tolkning av traditionen. Arbetet har stöd av och 
betydelse för hur den lokala och regionala demokratiska apparaten förstår 
sitt ansvar och ser sin identitet gestaltad, men arrangeras flera år också med 
stöd av EU-medel. Till sist ger innehållet ett återberättande av en nationell 
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historia som hanterar dagsaktuella frågor om invandring, kultur och identitet 
i mytologisk form och även ansluter till strider om var nationens vagga kan 
sägas ha stått. Fenomenet är ett gott exempel på att ett historiebruk i kultur-
arvsform bär på flera parallella demokratiskt relevanta bearbetningar. Den 
lärdom de bär på är inte självklar: hur ska åhörarna tolka att det goda och 
enkla Ommafolkets kultur förstörs av de invandrande krigiska vikingarna? 
Kulturpolitiskt bryts här konstpolitiska krav på hög kvalitet, med demokra-
tipolitisk vilja till bred delaktighet, kunskapspolitiska krav på gott kun-
skapsunderlag och kulturarvspolitisk vilja till stöd till lokal identitetsrepre-
sentation som måhända också har ålderdomliga ideal om just nationell till-
hörighet hotad av invandrande kulturer. Vi kan skönja delar av resultaten av 
denna komplexa dynamik, men vet generellt mycket lite om de sammansat-
ta effekterna av kulturarvens demokratiska praktik. 

Kanske hamnar vi här åter i den förhoppning som Ahonen uttrycker som 
möjlig, Jörn Rüsen länge argumenterat för som historiens dagspolitiska re-
levans och filosofen Nancy Fraser och Birgitta Svensson menar utgör en 
möjlighet, att en etisk dimension i kulturarvet kan fungera bearbetande eller 
transformativ och inte bara förstärkande för de kulturdrag som skiljer åt? 

Återigen blir allt så mycket svårare, men också synnerligen intressant när 
vi följer med Kenneth Nordgren till skolans värld. Då förstår vi plötsligt att 
utrotandet av de kristna skedde inte bara i första världskrigets Turkiet i var-
dande, eller på Västbanken, eller på Manhattan. Berättelser om detta är en 
levande verklighet för skolungdomar i dagens Sverige och ”finns” därmed i 
det erfarenhetsrum som formar de överlappande framtidshorisonter som 
bygger handlingsberedskap hos dagens svenskar. Om vi kan låta bli att iso-
lera deras erfarenheter till kategorin andra generationens invandrare. Det är 
en utmaning som vilar på såväl kunskapsproducenter, massmedia som på 
politiken. Samtidigt kan frågan inte reduceras till en fråga om ordval. Ut-
länningar blev på 60-talet invandrare utan att vardagsrasism och diskrimine-
ring avskaffades. 
 
Det tycks som om även den senare tidens retorik från kulturarvshåll visar 
sig vila på en solid grund av nationellt integrativt kunskapsintresse. Om den 
stormaktstida svenskens hjärta skulle svälla av forna tiders hjältedåd och 
Skansenbesökarens klappa till folkviseton så ska vår egen tid skapa gemen-
skap genom ett tillägg till detta från de nya svenskarna. Detta kan inte fram-
stå som särskilt radikalt eller krävande, blott i konsekvens med en gammal 
logik. 

Till och med den kritiska expansionen kan ses som ett inlägg i skapandet 
av en trovärdig integrativ modell. Undertryckta sanningar hotar att under-
minera – fram med dem i ljuset så de kan vävas in i en förnyad demokratisk 
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berättelse. En mer svårhanterlig innebörd av demokratibegreppet står det 
deltagaraktivistiska för. Det kan slå hårt både mot den representativa demo-
kratins valda företrädare och mot expertisens utsagor, lika hårt som andra 
begrepp som ofta ställs mot politiken: marknad och privatisering.  

Den dynamik som synliggörs här är inte ny. 1800-talets framtidssökande 
visar påtagliga likheter med vår egen tid. Det betyder inte att vi enkelt kan 
förutse hur vår tids järnvägar, museer och demokrati kommer att byggas, 
lika lite som 1800-talet kunde överblicka vart de var på väg. Vi ser ändå att 
förståelsen av det förflutna inte bara är en del av en sådan infrastruktur utan 
av själva samhällsbyggandet på en grundläggande nivå. Synliggörandet av 
dolda konflikter och missad dynamik i detta bygge är oundgängliga för re-
san. 
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A T T  T A  A N S V A R  F Ö R  D E T  F Ö R G Å N G N A .  
E N  J Ä M F Ö R E L S E  A V  H I S T O R I E K U L T U R E R  I  E S T L A N D  
O C H  F I N L A N D  
 
 
SI R K K A  AHO N E N 
 

HI S T O R I E K UL T U R  S O M  E T T  G E N E R A T I O N S F E N O M E N   
Historiekultur är en del av vår livsvärld. Med ”vi” menar jag ett öppet inklu-
sivt medborgarskap. Livsvärlden omfattar både ett erfarenhetsrum och en 
förväntningshorisont. Historiekultur som livsvärld är inte en frukt av den 
akademiska historievetenskapen, utan ett socialt fenomen i sin egen rätt. 
Den uppstår genom social växelverkan, genom berättandet i familjen och i 
andra gemenskaper, och får sitt innehåll genom sociala meningsanknytning-
ar. Meningsanknytningar skapas även genom olika kulturprodukter. Skolans 
historieundervisning kan räknas in i historiekulturen, likaväl som historiens 
politisk-retoriska bruk. 

Då historiekulturen konstrueras i och genom en social praxis, är den hi-
storiskt betingad. Olika samhällsgrupper med sina olika historiska bak-
grunder skapar kulturer med olika meningsanknytningar och represen-
tationer. Kulturerna står i ett dialogiskt förhållande till varandra. Historie-
kulturen är som ett prisma, där det förgångna och det förväntade uppenbarar 
sig i olika former och färger. 

En populär historiekultur är inte bunden till historievetenskapens episte-
mologiska krav. Vad som anses vara sann kunskap i en historiekultur, är 
inte nödvändigtvis grundat på källkritik. Det är ofta tillräckligt att den mot-
svarar en gemenskaps önskan eller behov. Till exempel i nationsbyggandet 
har folk utnyttjat myter, vars sanning de inte har ansett nödvändigt att veri-
fiera. En myt är trovärdig främst på grund av sin sociala nytta. Den känns 
sann, om den är moraliskt tillfredställande och estetiskt imponerande. Histo-
riekultur kan sålunda vara ett estetiskt eller etiskt projekt i stället för att vara 
en epistemologiskt grundad process. 

Då historiekulturen förändras med tiden, kan den granskas som ett gene-
rationsfenomen. Enligt Karl Mannheim uppstår en generation genom en 
gemensam nyckelerfarenhet. En sådan erfarenhet bearbetas gemensamt av 
generationen för att konstruera en verklighetssyn, som omfattar också fram-
tidsförväntningar. Inom en generation utvecklas skilda generationsenheter, 
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som emellertid har en gemensam nyckelerfarenhet. Enheterna kan dialo-
giskt bearbeta erfarenheten, även om meningsanknytningarna mellan dem 
avviker från varandra. 

Estland och Finland har gemensamma nyckelerfarenheter särskilt från de 
senaste två seklen. Båda erfor en dynamisk nationsbyggnadsperiod mellan 
slutet av 1800-talet och mitten av 1900-talet. Båda blev påverkade av Sov-
jetunionens expansion efter andra världskriget. Estland blev en del av Sov-
jetunionen, medan Finland blev ”finlandiserat”. Båda erfor Sovjetunionens 
sönderfall som början på en ny period. I Estland var omvandlingen mycket 
mera kännbar och dramatisk än i Finland. Historieuppfattningen förändra-
des emellertid i båda länder. I Estland blev historia ett redskap för att bygga 
upp nationen på nytt, medan det i Finland bara ägde rum en revision av de 
finskryska historiska relationerna.  

När man granskar de politiska historiekulturerna i 1900-talets Estland 
och Finland generationsmässigt, kan man skilja mellan nationsbyggandets, 
kalla krigets och den postsovjetiska tidens generationer. I Estland förändras 
historiekulturerna mera dramatiskt än i Finland. Politiska historiekulturer 
kan anses gestaltade generationsmässigt på följande sätt: 
 
 1920-30-talen 1950-70-talen 1985- 
Finland 
 

 
Estland 

nationsbyggande 
kultur  
 
nationsbyggande 
kultur 
 

finlandiserad 
kultur 
 
sovjetiserad kul-
tur 

postfinlandiserad 
kultur 
 
ny-nationsbyggande 
kultur 

 
Den sovjetiserade historiekulturen i Estland innebar bl. a. nedrivandet av 
minnesstoder av estnisk-nationalistisk art och vidare från den svenska tiden 
under 1600-talet. Den finlandiserade kulturen i Finland innebar en retorisk 
självcensur inom den politiska eliten, i media och i skolböcker, där man av-
stod från kritik av Sovjetunionen. 

FÖ R Ä N DR A ND E  R E P R E S EN T A T I O N E R   
Historia representeras av och för en gemenskap genom ikoner och berättel-
ser. Alla representationer i båda kategorierna innebär meningsanknytningar. 
Nedan granskar jag representationer i läroplaner och skolböcker, i filmer 
och i fysiska minnesmärken. Läroplanerna har jag studerat systematiskt, 
medan mina andra granskningsobjekt är mer sporadiska och främst tjänar 
som exempel. Varje objektgrupp skulle dock förtjäna en systematisk forsk-
ning. 
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Främst skall jag jämföra Estlands och Finlands historiekulturer under det 
kalla kriget och efter Sovjetunionens sönderfall och vidare i början av 2000-
talet. Förändringarna under 1990-talet förorsakades självklart inte bara av 
politik utan också av en mental och kulturell förskjutning från det moderna 
till det postmoderna, men i denna artikel begränsar jag min betraktelse till 
politiskt betingade meningsförändringar. 

Både nationsbyggandet och marxismen var ”stora berättelser”, som i den 
senmoderna eller postmoderna situationen inte längre anses hållbara. I en 
postnationell och postmarxistisk situation har de stora berättelserna i regel 
splittrats i ”små berättelser” som motsvarar en gemenskaps sociala och kul-
turella indelningar. I historiekulturen kan man dock tills vidare urskilja 
kvarlevor av de stora berättelsernas makt. Längtan efter en stor konstruktiv 
berättelse kan bli så stark att en nygammal ”stor berättelse” tas i bruk som 
ett substitut för den uppgivna berättelsen. I detta hänseende skiljer sig de 
estländska och finska historierepresentationerna under 1990-talet från var-
andra. 

LÄ R O P L A N ER  O C H  L Ä R OB Ö C K E R 
I Estland, restaurerades efter ”den sjungande revolutionen” 1988, 1930-
talets nationella historieberättelse för att möta ett behov att bygga en estnisk 
nationalstat på nytt. Den gamla marxistleninistiska officiella berättelsen re-
presenterade ju Sovjetunionen som det verkliga fosterlandet och revolutio-
nen som historiens verkliga drivkraft, medan enligt den nationalistiska hi-
storiesynen en etnisk nation var historiskt bestämd att bli en nationalstat. 
Efter 1988 fick historiska epoker och händelser i de nationella läroplanerna 
ny mening som stred mot de förra marxist-leninistiska uppfattningarna. De 
nya meningarna var nationellt sinnade. Ett ”nyspråk” (i George Orwells 
mening) infördes. Vad som t. ex. förut hade varit ”befrielse från fascism” 
blev nu kallat ”Sovjet-ockupation”. Skiftet illustreras nedan genom en jäm-
förelse mellan representationer i läroplanerna mellan 1986 och början av 
1990-talet. (Tabell 1) Läroplanerna har inte förändrats drastiskt sedan själv-
ständigheten 1991. Den nationsbyggande tendensen har bibehållits.  

Mot slutet av 1990-talet har en del av esterna själva ansett den nya natio-
nellt orienterade berättelsen vara alltför entydig. Estland är ju ett land med 
två folk, ester och ryssar , med olika språk och olika historiska meningsan-
knytningar. Vad som t. ex. betyder ockupation för en grupp, betyder folkens 
samexistens för den andra. I Estland efter 1988 fanns nästan ingen plats för 
en alternativ historiekultur. I ryska skolor läser eleverna ännu ryska histo-
rieböcker, där man inte får reda på mycket om Estlands historia, medan est-
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niska skolböcker bara erbjuder en fiendebild av ryssarna i Estland mellan 
1941-1991.1  

I Finland fostrades folket under 1950-, 1960 och 1970-talen ända från 
sandlådan att tänka utrikespolitiskt enligt VSB-avtalets2 retorik, d.v.s. utgå-
ende från ett obetingat förtroende mellan Sovjetunionen och Finland. Under 
1980-talet, efter Brezhnevs och Kekkonens död, gjordes nya meningsan-
knytningar, som kan liknas vid den nationellt färgade retoriken från na-
tionsbyggandets epok. (se tabell 2). 

I Finland har befolkningen förblivit relativt homogen, jämfört med Est-
land. Den svenskspråkiga minoriteten anser dock att det inte finns tillräck-
ligt stoff om den ”Svenska tiden” i gymnasieläroböcker. Också samernas 
historia behandlas minimalt. Historiskt betingade politiska skillnader i be-
folkningen, främst skillnaden mellan socialister och ickesocialister har 
emellertid tagits med som en utmaning av skolboksförfattarna. Läroboktex-
ten inklusive illustrationer om medborgarkriget 1918 omfattar både den 
röda och den vita berättelsen. 
  

                                                           
1 Hvostov, 1999. 
2 Fördraget om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd från 1948. 
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Tabell 1. Estland: från sovjetiserade till nationellt sinnade representationer i 
läroplanerna 1986 och 1990 och i läroböcker.3 
 
Tema 
 

 
Bondeledaren Lem-
bit på 1200-talet 
 
Svenska tiden 1560-
1710 
 
Ryska tiden1710-
1918 
 
Nationell väckelse 
under 1800-talet 
 
Självständighet 
1918-1940 
 
Ankomsten av Sov-
jet-trupper i 1940 
 
 
 
 
Omflyttningen av 
ester 1941,1944, 
1949 
 
Invandring av indu-
striarbetare från SU 
efter 1944 
 

Sovjetiserad före-
ställning 
 
bhammar 
 

 
svenskar som röva-
re och förtryckare 

 
estnisk–rysk vän-
skap 
 
en kapitalistisk 
formation 
 
reaktion (kont-
rarevolution) 
 
utvidgning av sov-
jetfolkens lyckliga 
familj; restauratio-
nen av sovjeternas 
makt 
 
[en vit fläck ] 
 
 
 
[en vit fläck ] 

Nationellt sinnad  
föreställning 
 
frihetskämpe 
 

 
den gamla goda 
svenska tiden 

 
ryskt förtryck 
 
 
nationens kulturella 
självförsvar 
 
nationalstat 
 

 
slutet av Estlands 
självständighet: 
en ockupation 
 
 
 
Stalins terror 
 
 
 
obehärskad industria-
lisering och invand-
ring  

       

                                                           
3 Ahonen, 1992, s. 114–126. 
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Tabell 2. Finland: från finlandisering till revisionism i läroböcker.4 
 
Tema 
 

 
Vinterkriget 
 

 
Krigets slut 1944 
 

 
VSB–fördraget 
1948 
 
Kekkonen 1956-
1982 
 

Finlandiserad före-
ställning 
 
en följd av en dålig 
utrikespolitik 
 
nederlag och kapi-
tulation 
 
förtroendeförhål-
lande 
 
landsfader 

Revisionistisk före-
ställning 
 
nödvändigt försvar av 
självständigheten, 
 
avvärjningsseger 
 
 
sovjetiseringshot 
 
 
finlandiserings-politik 
 

     

F I L M  S O M  E N  R E P R E S E NT A T I O N  A V  E N  Ö M T Å L I G  H I S T O R I S K  
E P I S O D 
För att granska den historiska meningsanknytningen i konst, tar jag fram en 
estnisk historisk film från 2002, Nimed marmortahvlil (Namnen på marmor-
tavlan, regisserad av Elmo Nüganen). Nimed marmortahvlil är en aktions-
film, som hyllar ett obetingat engagemang för nationalstatens försvar. Te-
mat är frihetskriget 1918-19. Temat är valt för att upplysa ”den förlorade 
generationen”, som under sovjetperioden inte hade läst om 1918-19 som ett 
frihetskrig, utan bara som en revolution och motrevolution. Huvudpersonen, 
skolpojken Henn Ahas, en frivillig soldat, är en renodlad patriot som helt 
enkelt kämpar för sitt fosterland. 

Verkligheten var 1918-19 inte så enkel som den ser ut i filmen. Romanen 
som låg bakom filmmanuskripten, Nimed marmortahvlil av A. Kivikas 
(1936), beskrev Estland 1918 som ett tudelat land, där socialister kämpade 
för ett annat mål än nationalister. Kivikas lät huvudpersonen plågas av en 
etisk konflikt om huruvida han skulle döda sina röda landsmän, i slutet även 
sin egen broder, som hade valt den röda sidan. I filmen låter regissören en 
finsk frivillig medkämpe, döda brodern, för att dämpa den etiska konflikten 
hos huvudpersonen. Allmänt sett är filmen en mera renodlad nationalistisk 
representation av historia än boken, genom att den framställer nationalstaten 
                                                           
4 Ahonen m. fl., 1976; Mattson m. fl., 2002. 
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som en ovedersäglig mission och frihetskampen som ren heroism. Filmen 
stöder Estlands post-sovjetiska nationsbyggande genom sin enkla berättelse. 
En god est måste vara fullt engagerad i att bygga upp nationen och kunna 
pröva sin nationskänsla i krig.  

Filmen Nimed marmortahvlil är ett exempel på brukandet av historia i ett 
politiskt-samhälleligt syfte genom att den skapar en estetisk-etiskt tillfred-
ställande föreställning av en historisk handling. 

MI N N E S M Ä R K E N  S O M  M E N I N G S B Ä R AR E   
Både i Finland och Estland har Sovjetunionens sönderfall förorsakat en om-
värdering av meningen med monument från tiden 1945-1991. I Helsingfors 
har Världsfridens minnestod, som är en gåva från Moskva och ett exempel 
på en ideologiskt laddad sovjetskulptur, smutsats med tjära två gånger och 
det har föreslagits att den skulle tas bort. Leninmuseet i Tammerfors har 
omvandlats till att skämta om Leninkulten. 

I Estland ville man efter 1988 hellre eliminera minnesmärken än skämta 
om dem. Inom ett par år hade man fört bort de flesta Lenin- och Stalinstaty-
er. Många piedestaler blev tomma. Några fundament fick emellertid tillbaka 
en staty och sin presovjetiska mening. T. ex. vid universitetet i Tartu hade 
piedestalen med Gustav II Adolfs staty varit tom sedan 1950 för att markera 
att universitetet grundades av ryssar år 1803 i stället för av svenskar 1640. I 
mitten av 1990-talet kom den svenska kungen tillbaka på piedestalen. 

I Tallinn kan man vittna om hur minnesmärkens mening har tolkats på 
nytt. Den ryska marinsoldaten Jevgeni Nikonovs staty i Kadriorg parken har 
sedan 1950-talet förmedlat en berättelse om en ryss som 1944 offrade sig 
för esterna genom att låta tyskarna bränna honom levande hellre än avslöja 
en krigshemlighet. Mot slutet av 1980-talet omvandlades minnesmärkets 
mening. Enligt den nya populära traditionen var Nikonov en av Estlands 
ockupanter som efter kriget, vid god hälsa, flyttade till Vladivostok. Min-
nesmärket manifesterar nu den sovjetiska ockupationstidens lögnaktighet.5  

Minnesmärkena och deras meningsförskjutningar vittnar väl om hur hi-
storiekulturen är historiskt och politiskt betingad. Kulturprodukter och mo-
nument kan bestå och fortsätta att brukas från en tid till en annan, om deras 
meningsinnehåll byts efter de politiska konjunkturerna 

HI S T O R IS K T  B E T I N G A D E  R E S P O N S E R   
Historiekulturens receptionsaspekt består av tolkningar och reaktioner på 
artefakter och berättelser. Jag hänvisar nedan till empiriska data från en 
sameuropeisk ungdomsforskning Ungdom och historia (1997), som omfat-
                                                           
5 Ahonen, 1992, s. 8. 
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tade 29 länder och nästan 30 000 femtonåringar. Vidare skall jag kort hän-
visa till den estniska psykologen Peter Tulvistes studier av esternas förhål-
lande till den sovjetiserade berättelsen om Estlands historia under sovjetpe-
rioden.  

Ungdoms- och historieforskningen visar att det i Europa finns fem histo-
riegemenskaper, när det gäller det historiska medvetandet. De är Norden, 
Östeuropa med östra Centraleuropa, östra Medelhavsområdet, västra Me-
delhavsområdet och Västeuropa. Inom de fem områdena var ungdomarnas 
historieuppfattningar i stort sett enhetliga. Undantag fanns naturligtvis, sär-
skilt då undersökningen var mycket rik på perspektiv: frågeformulären om-
fattade 256 frågor. 

Om man närmare granskar Estland, Finland och övriga Norden (Sverige, 
Danmark, Norge, Island), märker man att Finland i några hänseenden står 
mellan Estland och resten av Norden. Etnicitet som grund för nationstillhö-
righet är mera betydelsefull för ester och finnar än för de andra nordiska 
folken. Det motsatta gäller den demokratiska konstitutionen. 

 
När ungdomarna i Estland, Finland och Sverige tillfrågades om deras för-
hållande till museer och historiska minnesmärken, var esterna de största 
musee- och monumententusiasterna i Europa med undantag av minnesmär-
kena från andra världskriget. (Tabell 3). Det stämmer med situationen i den 
fysiska omgivningen, där sedan 1988 talrika minnesstoder har rests för fri-
hetskriget 1918-19 men bara några få till minne av kriget 1940-1945.6 

En tydlig skiljelinje i historiska meningsanknytningar uppenbarade sig 
mellan ryssar och ester i Estland. Tolkningarna av Sovjetperioden skilde sig 
åt: medan majoriteten av de unga esterna ansåg att Estland 1944-1991 blev 
exploaterat, var bara en minoritet av ryssarna av samma åsikt. Medan ester-
na lyfte fram sin etnicitet, poängterade ryssarna den social välfärden.7  
 

                                                           
6 Angvik & von Borries, 1997. 
7 Angvik & von Borries, 1997, s. 262-264. 
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Tabell 3. Esternas, finnarnas och svenskarnas hållning till minnesindustrin. 
Andelen (%) av ungdomar som mycket eller väldigt mycket gillar museer 
och vill bevara minnesmärken.8 

 
 

 
ester finnar svenskar 

gillar museer och historiska min-
nesplatser 
 
vill bevara en berömd död skalds 
hem som ett minnesmärke 
 
vill bevara minnestod för andra 
världskriget 

68 
 
 
55 
 
 
49 

38 
 
 
25 
 
 
61 

54 
 
 
29 
 
 
58 

      
Den estniske socialpsykologen Peter Tulviste har fäst uppmärksamhet på ett 
dubbelt medvetande bland esterna under sovjetperioden. Berättelserna i 
hemmen förmedlade en annan berättelse än skolböckerna och den officiella 
historiekulturen. Esterna lärde sig på ett suveränt sätt att använda två slags 
retorik; hemma talade man om befolkningsomflyttningar och tvångsindust-
rialisering, medan man i offentliga sammanhang hyllade samexistens och 
ekonomisk tillväxt.9  

Tulvistes empiriska fynd om sin egen generation, som växte upp under 
1950- och 1960-talen, vittnar om att en historisk socialisation kompliceras 
om historiekulturen är starkt påverkad av den politiska makten. Medborgar-
na tycks ha en spontan färdighet för historisk kritik, som sålunda icke är en-
bart en akademisk förmåga. Den kritiska kapaciteten uppmuntras av före-
komsten av inbördes motstridiga berättelser, även om dialogen mellan dessa 
inte är öppen.  

HI S T O R I E K UL T U R E N  S O M  D O M S T O L 
Ovan har jag framhävt, att då historiekulturen inte är bunden till samma 
epistemologiska kriterier som historievetenskapen, kan den bli ett etiskt pro-
jekt.10 Etisk fostran var ju historieundervisningens traditionella funktion 
från antiken fram till den herbartianska11 pedagogiken under 1800-talet. I 

                                                           
8 Angvik & Borries, 1997. 
9 Tulviste, 1994. 
10 Se t. ex. Ash, 1998; Thompson, 2002.  
11 Den inflytelserike tyske pedagogen Johann Friedrich Herbart framhävde 
1806 att skolundervisningens främsta mål i alla ämnen var etisk fostran. 
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dagens skola är historia emellertid en kritisk disciplin, inte en morallära. 
När ungdomarna i Ungdom och historia tillfrågades, huruvida de i historie-
undervisningen fick lära sig vad som var gott eller ont, rätt eller orätt i det 
förgångna, var svaret positivt bara i några länder i Öst-Europa. I Estland var 
undervisningens etos enligt eleverna lika skeptisk som i Norden. 

I motsats till historievetenskapen och den moderna kritiska historieun-
dervisningen blir den spontana historiekulturen, framför allt i hemmens och 
fiktionens historieberättelser, oftare till en domstol. Det allmänna intresset 
för memoarer och politisk-historiska biografier beror till stor del på att all-
mänheten vill veta, vem som var skyldig. Detta återspeglas även i recensio-
ner som skrivs om memoarer och biografier.  

Historiekulturer i olika länder skiljer sig från varandra med hänsyn till i 
vilken grad historia används som en domstol. Jag betraktar nedan några öm-
tåliga teman som är gemensamma för Estland och Finland med utgångs-
punkt i ”historiekultur som en etisk projekt”. Temana är krigen 1918–19 
och 1939–45 samt sovjetisering/finlandisering efter kriget. 

VE M S  S K U LD:  K R I G E T  1918-19 
Efter 1991 tolkades i både Estland och Finland kriget 1918–19 som ett fri-
hetskrig. Så tolkades det också av den segrande sidan under 1920- och 
1930-talen. Med en sådan tolkning dolde man det moraliska problemet, som 
alltid finns i ett inbördeskrig, att bröder dödar varandra. Under ytan fanns 
dock en skuldkänsla. Den uppenbarade sig i historisk fiktion. Ovan nämnde 
jag A. Kivikas roman från 1930-talets Estland. I Finland skrev bl. a. F. E. 
Sillanpää redan 1919 och den finlandssvenske författaren Jarl Hemmer, 
några år senare, om de samvetskval som drabbade segrarna, över hur hårt 
den röda sidan behandlades efter kriget.  

Under sovjetperioden i Estland tolkade man kriget 1918-19 som en kont-
rarevolution. Enligt marxismen är de kontrarevolutionära onda, då de käm-
par mot framsteget. De röda blev sålunda hjältar. Detta manifesterades t.ex. 
i ett minnesmärke av de röda hjältarna vid Tallinns järnvägstation.  

Skulden från 1918–19 är inte längre närvarande i den ovan nämnda fil-
men Nimed marmortahvlil från år 2002. Skuldfriheten motsvarar skolböck-
ernas föreställning av kriget som ett frihetskrig. Ingen behöver känna sig 
skyldig för att ha kämpat för sitt fosterlands frihet. 

I Finland erkändes skulden från 1918 allmänt först i den vänsterradikala 
atmosfären på 1960-talet. De röda offren begravdes på nytt, nu högaktade 
och ofta kyrkligt. Minnesmärken för dem restes. Det förnämsta minnesmär-
ket blev dock Väinö Linnas roman Upp bland Saarijärvis moar. Efter ut-
givningen 1959–62 förändrades det historiska medvetandet i Finland märk-
bart. Man erkände två jämlika sanningar om inbördeskriget. I skolböckerna 
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använde man nu termerna inbördeskrig och frihetskrig sida vid sida, och 
illustrationerna framställde både de vita och de röda. Genom historiekultu-
ren hade en försoning om en historisk skuld ägt rum. 

Historiekulturen om 1918 i Finland har inte förändrats drastiskt efter 
1960-talet. Den politiska högern har dock åter börjat att använda termen 
”frihetskrig”, och i fiktionen finns det enstaka exempel på försök till en re-
habilitering av den vita sidan. En borgerlig familj kan åter förekomma på 
film eller i en roman utan att vara en stereotyp av socio-ekonomisk egoism. 
Kriget 1918 har än idag en framstående ställning i den finska historiekultu-
ren. Krigets förändrade representationer vittnar om historiekultur som ett 
generationsfenomen. 

VE M S  S K U LD:  K R I G E T  1939–1945 
På samma sätt som kriget 1918–19 uppenbarar sig krigen 1939–45 som ett 
etiskt projekt i historiekulturen. Frågan ”vem var skyldig till krigsutbrotten 
1939 och1941” besvaras igen och igen i historiekulturens olika produkter. 
Krigstidens politiska ledare representeras beroende av tid och forum som 
”krigspolitiker” eller som patrioter. Särskilt Finlands roll som Nazi-
tysklands bundsförvant 1941-1944 har väckt anklagelser.  

Under 1960- och 1970-talen ifrågasattes den nationalistiska strålglansen 
kring krigspolitikerna och generalerna. Väinö Linnas Okänd soldat (1954) 
införde ett alternativt perspektiv på kriget 1941-1944. I romanen frågade 
vanliga soldater öppet, om politikerna och generalerna hade burit sitt ansvar 
med ära. Förläggaren avlägsnade Linnas raka beskyllningar om nazisamar-
bete ur boken, då de inte stämde med finnarnas historiska identitet.12  

Trots Linnas bok och även historievetenskapens kritiska intervention 
fortsatte två motstridiga representationer om vinter- och fortsättningskriget 
att existera. Okänd Soldat uppmuntrade i själva verket en rik genre av krigs-
romaner, som framställde kriget som en ”David mot Goljat heroism”. Till 
och med filmversionen av Okänd soldat var mera av en hyllning av den 
finska soldaten än en kritik mot kriget. Väinö Linna själv förklarade, att han 
nog ärade de vanliga soldaterna men inte krigspolitikerna och generalerna.  

I Linnas bok möter två skilda generationers historiekulturer varandra. 
Linna motsatte sig medvetet J. L. Runebergs klassiska framställning av en 
finsk soldat och hänvisade i själva boken då och då öppet eller förtäckt men 
alltid ironiskt till Runebergs 1800-tals patriotism. Medan Runeberg prisade 
de finska soldaternas lydnad och offervilja, bygger Linnas verk upp före-
ställningen om en modig men framför allt pragmatisk, slug soldat med en 
stark självtillit och ett öppet misstroende mot ”herrar”. Historiekulturens 

                                                           
12 Häggman, 2004. 
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produkter är i båda fallen ändamålsenliga i sin tid. Fänrik Ståls sägner eta-
blerade en föreställning om allmogen som lojal och patriotisk, vilket dåför-
tiden inte var välbekant för den svensktalande överklassen, medan Linna lät 
det frustrerade folket gestalta, att det hade gjort sitt bästa när herrarna sam-
tidigt svek sitt ansvar. 

I det postfinlandiserade Finland, ett halvt sekel efter Linna behandlas 
krigsskulden i en ny ton. ”Krigsbrottslingar”, d.v.s. de politiska ledarna som 
av Sovjetunionen hade utnämnts som skyldiga till Finlands samarbete med 
Nazityskland och dömts till fängelse 1945, rehabiliterades. Den förnämste 
av dem, president Ryti, som hade undertecknat ett politiskt avtal med Tysk-
land i juni 1944, fick snart ett minnesmärke i Helsingfors. Skolböcker gav 
upp spekuleringarna om huruvida krigsutbrotten 1939 och 1941 var finnar-
nas eget fel. Hela kriget föreställdes som en kamp mellan en oskyldig David 
och en imperialistisk Goljat. Så föreställde sig unga vuxna kriget i intervjuer 
som jag gjorde i 1998.13  

K. G. E. Mannerheim blev den femte december 2004 vald till ”den störs-
ta finnen” genom tiderna av den stora allmänheten i ett underhållningspro-
gram i teve. Han ansågs ha räddat Finland genom sina militära åtgärder 
både 1918 och 1944. Inga anklagelser om hans sätt att behandla röda fångar 
1918 framfördes under teve-programmet. Att Risto Ryti blev vald till den 
näst största finnen, berodde sannolikt på den finska allmänhetens dåliga 
samvete: genom att låta honom bli dömd som en krigsbrottsling hade fin-
narna offrat honom för politiken.  

En kvarleva från 1960-talets skulddiskussion om det andra världskriget i 
Finland är holocausttemats uppkomst vid millennieskiftet. Som en del av 
1990-talets internationella trend av offentliga avböner bad premiärminister 
Paavo Lipponen år 2002 finska judarna om förlåtelse för överlämnandet av 
åtta judiska flyktingar till Tyskland i 1944. Under år 2003 diskuterades ju-
defrågan livligt. Ett minnesmärke till de åtta restes. Finland tog på detta sätt 
del i den internationella holocausterinran genom två kulturprodukter, retori-
ken och minnesmärket. 

I Estland är skuldfrågan gällande det andra världskriget enklare. I skol-
böckerna efter 1988 presenteras Estland helt entydigt som ett offer för stor-
maktsaggression. Den tyska ockupationen 1941-1944 förblir i skuggan av 
den sovjetiska aggressionen och ockupationen, som kom att bli ödesdiger 
för Estland. Sovjetunionen beskylls för förtryck samt för ekonomisk och 
kulturell exploatering. Aggressionen framställs som alltför övermäktig för 
esterna att kämpa emot. I den nya öppenheten har president Päts dock be-
skyllts för defaitism. Sådana frågor tas inte upp i skolböckerna. 

                                                           
13 Ahonen, 1998, s. 74-78. 
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Judefrågan har under 1990-talet diskuterats i Estland, på grund av att 
några tusen judar dödades i Estland under den tyska ockupationen. Diskus-
sionen är inte så omfattande, om man jämför Estland med t. ex. Lettland och 
Litauen, men frågan om samarbetet med tyskarna kvarstår som problema-
tisk. I läroböckerna nämns judarna bara kort i samband med Estlands histo-
ria, medan judefrågan behandlas utförligt i ett världshistoriskt sammanhang 
– dock utan att hänvisa till Estland. Den nationella skulden blir således inte 
behandlad.  

Kollaboratörerna, under tiden 1944–1991, antingen de var estniska poli-
tiker i Sovjetregimens tjänst eller finska ”finlandiserade” politiker, var ett 
av närhistoriens skuldteman. I diskussionen efter 1991 har man i Finland då 
och då dramatiskt hänvisat till internationella domstolar för historiska brott 
och krävt att ”finlandiserarna” borde ställas inför rätta. Estland å sin sida 
kan jämföras med de postkommunistiska länder där tidigare politiker och 
administratörer i många fall har dömts för sina handlingar under den kom-
munistiska regimen. I Estland har dock ingen politisk domstol upprättats. 
Estniska ledare anslöt sig till självständighetssträvandena i god tid, vid 
1980-talets slut, och troligen med äkta engagemang. De har kunnat fortsätta 
sin verksamhet i det självständiga Estland, utom några som frivilligt drog 
sig tillbaka. Bara den första generationens kollaboratörer beskylls för opat-
riotiskt handlande i läroböckerna. De är inte längre inom räckhåll för att 
kunna försvara sig själva.  

I Finland gäller beskyllningarna ledande finlandiseringspolitiker, även 
president Kekkonen. Var han en pragmatisk patriot eller en opatriotisk 
maktlysten opportunist? Finska publicister söker gärna KGB- och Stasiför-
bindelser hos sjuttiotalspolitikerna. Till och med Urho Kekkonen har 
nämnts som en KGB agent. Trots det valdes han år 2004 till den tredje 
största finnen i det ovannämnda TV-programmet. Allmänt sett är 1970-talet 
idag den populäraste perioden för en finsk historisk botgörelse. 

 I Finland har senast unga studentradikaler från 1960- och 1970-talen 
ställts framför historiens domstol och anklagats för brott mot det civila 
samhället. I december 2004 utkom Taistolaisuuden musta kirja (Vänster-
radikalismens svarta bok), där individuella sjuttitalister utpekades som 
moskvakollaboratörer och tjallare. Boken imiterade den franska Kommu-
nismens svarta bok från slutet av 1990-talet. 

Historia framställs av historiekulturen som en mental rättegång både i 
Finland och i Estland. Rättegången är dock, i ingendera av de två länderna, 
lika institutionaliserad som den har varit t. ex. i post-DDR Tyskland. Ingen 
kollaboratör eller tjallare har varit tvungen att ge upp sin höga post. Detta 
kan bero på att små nationer helt enkelt inte har råd att bli av med sina pro-
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fessionellt viktiga personer. Etisk dialog förs dock omkring historia. Den 
etiska historiekulturen ersätter i någon mån en retrospektiv juridik  

TI L L  S L U T   
Historiekulturerna i Finland och Estland har gemensamma drag. Båda do-
mineras av politiska teman, särskilt av krigserfarenheter. Detta kan förstås 
mot bakgrund av de båda ländernas krigiska förgångna och särskilt i Estland 
landets talrika kollektiva tragedier. Underhållande och nostalgisk historie-
kultur överskuggas i Estland klart av seriösa produkter. 

Meningsanknytningen till historiska händelser och handlingar har föränd-
rats med tiden i båda länderna. Historiekulturens historiska betingelse bely-
ses särskilt bra i Estland. Först omvandlades 1940 en nationalistisk ”stor 
berättelse” till en marxistleninistisk ”stor berättelse”. Representationer av 
historiska epoker och händelser förändrades dramatiskt. Medan tidigare den 
revolutionära ”oktoberlegenden” bestämde termerna i skolböcker och i offi-
ciell retorik, omvandlades representationerna snabbt efter den sjungande 
revolutionen 1988. Också fysiska minnesmärken i den byggda omgivningen 
bytte mening. I Finland gällde representationsförändringen närmast den 
allmänna retoriken; termerna för inbördeskriget och fortsättningskrigets 
slutskede omvandlades. Skillnader mellan den estniska och finska retoriken 
finns fortfarande om andra världskriget. Den ene representerar sig som ett 
offer, den andre som en ”avvärjningssegrare”.  

Receptionen av historiekulturen har belysts av 1990-talets ungdoms-
forskning, som visar att estniska ungdomar jämfört med finska och svenska 
ungdomar identifierar sig starkt med sina kulturella minnen. Finnarna kon-
centrerar sig på sina krigsminnen, medan i Estland det dubbla historiemed-
vetandet från sovjetperioden har helats till en entydig identifikation med den 
nationella berättelsen. 

Akademisk historievetenskap skiljer sig från den spontana historiekultu-
ren genom sina epistemologiska kriterier. Som en vetenskap kan historia 
inte vara en domare, medan historiekulturen ofta används av allmänheten 
som en domstol. Människor frågar historien, vem som hade ansvaret för 
olyckor. Både esterna och finnarna har i olika kulturprodukter och i det civi-
la samhällets öppna dialog anklagat och rehabiliterat historiska aktörer. 
Skuld och förlåtelse utverkas, såsom numera har varit brukligt i internatio-
nella historierättegångar.14 Det förefaller dock som om ester och finnar är 
nöjda med att få en informell bekräftelse på en historisk skuld. 

Historiekulturen i sina olika former erbjuder perspektiv och identitetsma-
terial för människor. Genom sin funktion som en icke formell domstol kan 

                                                           
14 Jfr. Thomson, 2002, passim. 
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den också hela sår i en historisk gemenskap. Som ett okontrollerat socialt 
fenomen kan den emellertid även påverka gemenskapen negativt. Forsk-
ningen om historiekulturens betingelser och uppkomst är från en samhälle-
lig synpunkt värd stora ansträngningar. 
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A T  F O R V A L T E  K U L T U R A R V  –   
E N  I D E N T I T E T S P O L I T I S K  A R B E J D S -  O G  K A M P P L A D S   

 
 

BE R N A R D  ER I C  JE N S E N 
 

Som udgangspunkt vil jeg tage et sagforhold, der rimelig let lader sig 
belægge. Det er, at ordet/begrebet ’kulturarv’ er blevet uhyre populært i en 
skandinavisk sammenhæng i løbet af det sidste årti. Det bliver ikke alene 
brugt som en slagkraftig markør i mange politiske debatter; der er også ofte 
knyttet betydelig kulturel og økonomisk kapital til brugen af det begreb. Det 
er følgelig oplagt at undersøge, hvad der ligger bag en sådan succeshistorie, 
og hvordan man omgås forvaltning af kulturarv. Min tilgang vil være 
begrebsanalytisk såvel som demokratiteoretisk – dvs. en interesse i at få 
drøftet, dels hvad der kan/skal forstås ved kulturarv, dels hvordan 
mennesker i demokratiske samfund kan/skal omgås forvaltning af 
kulturarv.1 Man kunne måske tro, at de problemstillinger ville blive oplevet 
som yderst påtrængende – især blandt dem, der har deres arbejde i enten de 
såkaldte kulturarvsinstitutioner eller i det etablerede uddannelsessystem. 
Men det er bestemt ikke altid tilfældet.  

Analysen vil være baseret på to antagelser. Når personer, grupper 
og/eller institutioner forvalter kulturarv, vil de uvægerligt engagere sig i 
dannelse eller omdannelse af erindrings- og handlefællesskaber, og de vil 
dermed komme til at føre identitetspolitik, men de gør det ofte uden at træde 
identitetspolitisk i karakter – dvs. uden klart at angive, hvilken slags 
identitetspolitik de vil fremme. Når personer, grupper og/eller institutioner 
gør brug af begrebet ’kulturarv’, skyldes det ofte et ønske om at holde liv i 
et ganske bestemt erindrings- og handlefællesskab, men deres indsats kan 
ikke desto mindre gå hen og blive en kilde til kiv og strid – dvs. at 
forvaltning af kulturarv bestemt ikke altid når det tilstræbte mål. At arbejde 
med kulturarv er ofte en både delikat og intrikat affære. 

EN  S U CC E S HI S T O R I E 
Ordet ’kulturarv’ er ikke nyt i de skandinaviske sprog, men der findes indtil 
videre ingen undersøgelser af, hvor langt tilbage i tid dets brug kan spores, 

                                                           
1 Min tilgang til en demokratisk identitetspolitik er skitseret i Jensen, 2005. 
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eller hvor vidtstrakt brugen har været.2 Der findes dog forhold, der antyder, 
at det tidligere ikke var et videre anvendt begreb. Her nøjes jeg med at 
nævne to. Når man i en dansk sammenhæng vil undersøge den slags 
sagforhold, er Ordbog over det danske Sprog (1919-1956) det første sted, 
som man slår op i, men må da konstatere, at såvel ’kultur’ som ’arv’ findes 
dér, men sammensætningen er der ikke. Det sammensatte ord ’kulturarv’ 
mangler også i de supplementsbind, der er udgivet siden 1992. Slår man 
dernæst op i den store danske, norske og svenske encyklopædi, der er 
udgivet i sidste del af 1900-tallet, kan det konstateres, at der heller ikke i 
disse findes noget opslag om kulturarv.3 At sagen ville stille sig anderledes, 
skulle encyklopædierne udgives i dag, fremgår af, at der i supplements-
bindet til den danske encyklopædi fra 2002 findes to nye opslag: et om 
kulturarv og et om Kulturarvsstyrelsen. 

At situationen har ændret sig i løbet af det sidste årti er ikke vanskeligt at 
belægge. Når vi i dag skal danne os et indtryk af, hvor smal eller bred 
anvendelsen af et bestemt ord/begreb er, udgør en google-søgning en oplagt 
fremgangsmåde. På de skandinaviske sprog har ordet følgende former: 
’kulturarv’ (ubestemt ental og på svensk også ubestemt flertal), ’kulturarvet’ 
(bestemt ental på svensk) og ’kulturarven’ (bestemt ental på dansk og norsk 
og bestemt flertal på svensk). Det skal bemærkes, at det ikke er muligt på 
dansk og norsk at markere, at ordet bruges i flertal. En søgning i marts 2005 
gav følgende resultater: 
 
K U L T U R A R V  (U B E S T E M T  E N T A L  O G  U B E S T E M T  F L E R T A L  P Å  
S V E N S K)  
205.000 hits på hele nettet (= hele Skandinavien) 
43.000 hits på dansksprogede web-sites 
 
K U L T U R A R VE T  (B E S T E MT  E N T A L  P Å  S V E N S K)  
 39.000 hits på hele nettet ( = mestendels Sverige) 
 40 hits på dansksprogede web-sites 
 

                                                           
2 I en svensk sammenhæng kan ordet føres tilbage til 1887, idet Viktor 
Rydberg brugte det i sine forelæsninger om den ældre middelalders historie 
– jf. Anshelm, 1993, s. 10 og Aronsson, 2004, s. 143.  
3 Hvis man var meget energisk i sin søgen i Den Store Danske Encyklopædi 
(1994-2002), ville man dog opdage, at der i opslaget om ’arv’ også indgår 
en behandling af kulturarv. Tilsvarende findes der en kort forklaring af 
begrebet i den svenska NE-ordbog (www.ne.se, 2005-12-20). 
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K U L T U R A R VE N  (B E S T E MT  E N T A L  P Å  D A N S K  O G  NO R S K  O G  
B E S T E M T  F L E R T A L  P Å  S VE N S K)  
 39.000 hits på hele nettet (= hele Skandinavien) 
 15.000 hits på dansksprogede web-sites 

 
De tal mere end antyder, hvor populært et ord/begreb som ’kulturarv’ er 
blevet i løbet af relativt få år. Til sammenligning kan nævnes, at det 
samlede antal hits for søgninger for ’identitetspolitik’, ’identitetspolitikken’, 
’identitetspolitisk’ og ’identitetspolitiska’ var 850 for hele nettet. Også 
andre forhold indikerer, at begrebet i dag er blevet en standardterm i en 
skandinavisk sammenhæng. Jeg må nøjes med enkelte danske eksempler.4  

Så sent som i 1998 kunne Torben Witt – den daværende direktør for 
Aalborg historiske Museum – holde et foredrag for museumsfolk med titlen 
Kulturarv - hvad taler vi om?, og han kunne heri gøre gældende, at det ikke 
var muligt at finde det pågældende ord i de foreliggende ordbøger. Første 
gang at ordet ’kulturarv’ optræder i en almindelig dansk ordbog, er i 
Politikens retskrivningsordbog fra 2001. Første gang der gøres forsøg på at 
indholdsbestemme begrebet ’kulturarv’ i et standard opslagsværk er i Gads 
Historieleksikon (2001/2003).5 Men herefter er det gået slag i slag. I 2002 
blev der under det danske kulturministerium oprettet en Kulturarvsstyrelse, 
der er den overordnede myndighed, hvad bevaring af kulturarv angår. I 
september 2004 meddelte den danske kulturminister Brian Mikkelsen, at der 
i foråret 2005 skulle afholdes ”en særlig dag helliget den danske 
kulturarv”6, og i november 2004 udsendte Kulturarvstyrelsen en officielle 
kundgørelse om ’Historiens Dag 2005’; det skete på følgende måde: 

Søndag den 22. maj 2005 skal vi på tur ud i historien og høre 
fortællingerne, medens vi ser og sanser kulturarven omkring 
os. Sammen med en lang række af lokale arrangører inviterer 
Kulturarvstyrelsen børn, deres forældre, bedsteforældre og 
oldeforældre ud til hundredvis af kulturarvssteder over hele 
landet.7  

                                                           
4 Det ville være oplagt at lave en sammenlignende undersøgelse af begrebs-
historien i de skandinaviske lande, men det har jeg ikke haft mulighed for at 
gøre, og derfor vil eksemplerne i det følgende være hentet fra en dansk 
sammenhæng.  
5 Jensen, 2003 e. 
6 Pressemeddelelse 2004-09-02 hentet fra følgende web-site: www. kum.dk. 
7 Er hentet fra følgende web-site: www.kuas.dk/kulturarv/historiensdag/ 
inspiration. 
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Kulturarvstyrelsen har endvidere i samarbejde med forlaget Gyldendal og 
dagbladet Politiken udgivet to undervisningsaviser i foråret 2005. Den for 
5.-7. klasse (= de 12- til 14-årige) har titlen Gamle dag, den for 8.-10. klasse 
samt ungdomsuddannelserne (= de 15- til 19-årige) har titlen Kulturarv.8 
Det kan ligeledes nævnes, at 2004 var første gang, at et nummer af et 
tidsskrift var helliget temaet ’kulturarv’.9 Sammenfattende kan det således 
siges, at Torben Witts lidt undrende spørgsmål i 1998: kulturarv – hvad 
taler vi om? på mindre end et tiår er kommet til at virke ret malplaceret, 
eftersom kulturarv i dag er noget, som fagfolk såvel som lægfolk ofte taler 
om. Det følger dog ikke heraf, at alle har et reflekteret forhold til brugen af 
det begreb.  

LI D T  B E G R EB S A N A L Y S E 
Det er ikke vanskeligt at forklare, hvordan ordet/begrebet ’kulturarv’ er 
blevet dannet. Det er sket ved en yderst simpel proces, nemlig ved at sætte 
to velkendte ord/begreber i de skandinaviske sprog sammen – nemlig 
’kultur’ + ’arv’. Men hvad der kommer ud af en sådan proces behøver på 
ingen måde at være noget simpelt, og det fremgår af ordet/begrebet 
’kulturarv’. For samtidigt med at ’kultur’ og ’arv’ føjes sammen, vil ikke 
alene de betydningsfelter, der er knyttet til de to ord/begreber, blive vævet 
ind i hinanden. Også de betydningsfelter, der er knyttet til sammensatte ord, 
hvori ’arv’ og ’kultur’ indgår, vil kunne spille ind. Følgelig kan der i det nye 
sammensatte ord ’kulturarv’ være indlejret et komplekst sæt af denotationer 
og konnotationer.  

Det vil jeg søge at illustrere. Hvad er det, der flettes sammen, når ’kultur’ 
og ’arv’ sættes sammen til et nyt ord/begreb? Man kan få indblik heri ved fx 
at slå op i Politikens Nudansk Ordbog med Etymologi (2001). Jeg nøjes her 
med en forsimplet version af denne historie om at sammenflette 
betydningsdannelser; det vil ske ved at opregne de grundbetydninger, som 
de to ord/begreber har.  

                                                           
8 Flere oplysninger kan findes på følgende web-site: www.undervisnings-
avisen.dk. 
9 Det drejer sig om Biblioteksarbejde nr. 67/68, 2004. Heri findes flere 
artikler om begrebets historie og om kulturarvsinstitutioner. Der er 
elektronisk adgang til disse artikler på følgende web-site: 
www.biblioteksarbejde.dk. 
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Kultur, substantiv  
1. vaner, kunst og andre 
resultater af menneskelig 
virksomhed hos en bestemt 
befolkningsgruppe i en bestemt 
periode 
- alt det mennesker har skabt for 
at give sig selv og hinanden 
åndelige og intellektuelle 
oplevelser 
- normer for god opførsel 
 
2. dyrkning af jord og planter 
eller rendyrkning af bakterier 
 
Kulturel, adjektiv 
1. som har at gøre med sæder og 
skikke kultur 
- som har at gøre med åndelig 
kultur 
- som er præget af en 
veludviklet åndelig kultur 
 
Kultivere, verbum 
1. kultivere noget = rense og 
dyrke jorden 
- kultivere noget = bearbejde 
jorden med en kultivator 
 
Kultiveret, adjektiv 
1. = dannet 

Arv, substantiv  
1. overtagelse af en afdøds 
ejendom; det kan være i henhold til 
loven eller et testamente 
- gå i arv til nogen = at blive arvet 
- til arv og eje = udtryk for at man 
får den fulde ejendomsret over 
noget 
- tage arven op efter nogen eller 
løfte arven efter nogen = videreføre 
noget som en anden har påbegyndt 
- national arv = et lands 
overleverede kultur 
- vedgå arv og gæld = modtage en 
arv og dermed også overtage 
pligten til at betale afdøds gæld 
- fragå arv og gæld = give afkald 
på en arv og dermed fritages for at 
betale en afdøds gæld 
2. en medfødt egenskab eller 
ejendommelighed 
 
Arve, verbum 
1. arve noget efter nogen = 
modtage værdier efter nogen som 
er død 
- arve noget efter nogen = overtage 
noget som en anden har ejet eller 
sat sit præg på  
2. arve noget efter nogen = få 
egenskaber eller udseende efter 
forældre osv. 

 
De denotationer og konnotationer, der er knyttet til ordet/begrebet ’kultur-
arv’, vil ikke alene være præget af, hvad ’kultur’, ’kulturel’, ’kultivere’, 
’arv’ og ’arve’ kan betyde hver for sig, men vil også kunne påvirkes af de 
betydninger, der stammer fra de forskellige ordsammensætninger, hvori 
’kultur’ og ’arv’ indgår. Sådanne ord fremgår fx af Politikens Ret-
skrivningsordbog (2001). For ’kultur’ drejer det sig om de betydninger 
knyttet til ord som ’kulturarbejder’, ’kulturchok’, ’kultureksport’, ’kultur-
folk’, ’kulturkløft’, ’kulturliv’, ’kulturplante’, ’kulturradikal’, ’kultur-
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revolution’ og ’kulturturisme’. For ’arv’ drejer det sig om de betydninger 
knyttet til ord som ’arveanlæg’, ’arvefjende’, ’arvegods’, ’arvehygiejne’, 
’arveløs’, ’arvemasse’, ’arveonkel’, ’arvesynd’ og ’arvesølv’.  

I lyset heraf er det ikke overraskende, at ordet/begrebet ’kulturarv’ viser 
sig at være en yderst kompleks størrelse. Men inden der ses nærmere på 
denne kompleksitet, er der grund til at fremdrage et fagligt forsøg på at 
sammenfatte, hvad begrebet dækker. Det følgende er etnologen Lene Ottos 
begrebsbestemmelse fra 2002:  

Kulturarv, kulturprodukter, der i særlig grad udgør et lager for 
menneskelig erfaring, og som derfor tvinger til eftertanke og er 
med til at forme en kulturel identitet. I den snævre betydning er 
der tale om en kanoniseret kultur, såkaldt finkultur, der kun 
omfatter malerkunst, arkitektur, litteratur og musik, som er 
anerkendt i elitær forstand. Begrebet bruges dog stadig mere i 
en bred betydning fra kunstneriske og hverdagslige materielle 
udtryk til sprog, livsformer og identitet.10 

Når man begynder at undersøge de betydninger, der kan være knyttet til 
ordet/begrebet ’kulturarv’, viser det sig, at der indbygget flere dobbeltheder 
eller tvetydigheder heri. Det kan diskuteres, om det på dansk (og norsk) er 
muligt at tale om kulturarv i flertal. Men hvis det er muligt, vil det hedde 
helt det samme som i ental, nemlig kulturarv, og det er da ikke muligt 
tydeligt at markere, at det bruges i flertal. Vil du gøre det klart for dig selv, 
hvad der følger heraf, kan du prøve på at gennemspille det kontrafaktiske 
scenarie, at vi ikke havde termerne ’kulturer’, ’identiteter’ og ’fællesskaber’ 
til vor rådighed, men måtte hele tiden nøjes med at tale enten om 
kultur/identitet/fællesskab eller om kulturen/identiteten/fællesskabet. Mange 
ville da føle sig ganske forkrøblede i sproglig henseende.  

Ser vi dernæst på, hvad termen ’kulturarv’ refererer til, fremgår det af 
Ottos begrebsbestemmelse, at en dobbelthed gør sig gældende. Den kan 
bruges som betegnelse både for noget udpræget materielt (dvs. artefakter 
inkl. kulturlandskaber) og for noget til dels immaterielt (dvs. Betydnings-
dannelser). Når det i § 1 af den danske museumslov af 1984 hedder, at 
”lovens formål er at sikre Danmarks Kulturarv”, er der kun tale om den 
første af disse betydninger og endda kun i et særdeles begrænset omfang. 
Skulle der være tale om at sikre kulturarv – forstået som de i Danmark 
foreliggende betydningsdannelser – ville det være en særdeles krævende 
opgave; det ville omfatte hele den kulturelle reproduktion, der finder sted i 
samfundet. Her står museerne i øvrigt ikke videre centralt. Når det drejer sig 

                                                           
10 Otto, 2002, s. 391. 
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om forvaltning af de immaterielle sider af en kulturarv, er de primære 
arenaer, hvori det finder sted, familieliv, uddannelsessystem (inkl. 
vuggestuer og børnehaver) og massemedier.  

Også en anden tvetydighed gør sig gældende ved ordet/begrebet 
’kulturarv’. Det bruges både som et deskriptivt og som et normativt begreb 
– dvs. at det bruges snart som en værdineutral kognitiv term, snart som en 
værdiladet term, til hvilken der er knyttet følelser, herunder følelser af 
loyalitet og forpligtelse. Ud fra en antropologisk synsvinkel er ingen socialt 
fungerende mennesker uden kultur; de er ikke kulturløse, og de vil derfor 
alle have overtaget eller arvet en eller flere kulturer. Ud fra en normativ 
synsvinkel kan man derimod godt sige, at der er de mennesker, der ønsker 
at tage vare på kulturarven, og der er også dem, der lader hånt om den – 
men i så fald forstås kulturarv som en bestemt afgrænset del af en 
foreliggende kultur.  

Det er også værd at bemærke, at der er en hel del personer/institutioner, 
der nærer en udpræget forkærlighed for den bestemte entalsform – altså 
enten blot ’kulturarven’ eller varianten ’den danske kulturarv’. I Brian 
Mikkelsens pressemeddelelse fra september 2004 benyttes udtrykket ’den 
danske kulturarv’, og i Kulturarvsstyrelsens meddelelse om Historiens Dag 
2005 tales der om, at ”vi ser og sanser kulturarven omkring os”. Sådanne 
formuleringer angiver – hvis de tages på ordet – at kulturarv skulle være 
noget, der forholdsvis let lader sig identificere og afgrænse – ja, at den 
nærmest får karakter af noget, man kan tage og føle på. Følgelig bliver det 
påtrængende at overveje, hvad en kulturarv egentlig omfatter, men det 
fremgår af Lene Ottos begrebsbestemmelse, at endnu en konflikt da vil 
dukke op, nemlig den mellem en elitær (normativ) og en folkelig 
(antropologisk) forståelse af kulturarv.  

De personer/institutioner, der gerne gør brug af ordet/begrebet i bestemt 
ental, er i første række dem, der er tilbøjelige til at bruge det som en 
normativ term. Kulturarven er noget, som de går ind for med brask og bram 
– noget, som de gerne vil holde fast i og forsvare. Kun ud fra en udpræget 
normativ synsvinkel kan man bruge den bestemte entalsform med god 
samvittighed – altså kulturarven eller den danske kulturarv. For den vil kun 
kunne opfattes som en afgrænselig og entydig størrelse, hvor nogen har haft 
magt til at udvælge og sammensætte den på en sådan måde. Ellers vil 
kulturarv altid være en flersidig og mangetydig størrelse. 

Hermed blotlægges en kilde til en vigtig identitetspolitisk konflikt. 
Fortalere for en deskriptiv tolkning af ’kulturarv’ vil være af den opfattelse, 
at den sagligt set må omfatte al den kultur, der findes i det pågældende 
samfund. Fortalere for en normativ tolkning vil derimod mene, at det kun er 
en (mindre) del af en foreliggende kultur, der har status af kulturarv. Men 
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hvis den kun udgør en (mindre) del, vil det straks rejse spørgsmålet: hvem 
har retten til at afgøre, hvilke dele af en foreliggende kultur skal tildeles 
hædersbetegnelsen ’kulturarv’? Er det et anliggende for menigmand (og 
dermed et demokratisk anliggende) eller er det alene et anliggende for de 
særligt udvalgte (og det vil som regel sige politikere og/eller eksperter)?  

Når der tales om kulturarv, er der også god grund til at spørge: hvis 
kulturarv? Det kan give mening at tale om ’min/din kulturarv’, men en 
indholdsbestemmelse heraf vil (som regel altid) implicere en angivelse af et 
eller flere erindrings- og kulturfællesskaber. Mange foretrækker derfor at 
bruge udtryk som ’vor (fælles) kulturarv’. Det afgørende er, at det ikke 
sagligt er muligt at bruge termer som ’min/vor kulturarv’ uden – direkte 
eller indirekte – at bringe et/flere erindrings- og kulturfællesskab(er) i spil. I 
den ene ende af skalaen kan det være et bestemt familiefællesskab, i den 
anden kan menneskeheden opfattes som et erindrings- og kulturfællesskab, 
og der er selvfølgelig mange mellemstationer på en sådan skala. Man vil 
derved uvægerligt blive inddraget i identitetspolitik, og det kan vise sig at 
være en identitetspolitisk kampplads. En del af den standende konflikt i en 
dansk sammenhæng kan siges at vedrøre følgende spørgsmål: er det 
legitimt/velbegrundet i et demokrati at behandle udtryk som ’Danmarks 
kulturarv’, ’den danske kulturarv’, ’dansk kulturarv’, ’dansker(n)es kultur-
arv’ og ’(de) danske statsborgeres kulturarv’ som om det drejer sig om et 
sæt synonymer? Eller må det tværtimod vedgås, at disse udtryk betyder 
noget (delvis/ret) forskelligt, og at de derfor må bruges med megen om-
tanke?  

TR E  F O R V A L T N I N G S P A R AD I G M E R 
Endnu en dobbelthed gør sig gældende i ordet/begrebet ’kulturarv’, og den 
bliver relevant, så snart der ses på, hvordan kulturarv tænkes forvaltet. 
Dobbeltheden går tilbage til det sagforhold, at der både til ’kultur’ og til 
’arv’ er knyttet såvel biologiske som socio-kulturelle denotationer og 
konnotationer. Kultur kan vedrøre dyrkning af jord og mikroorganismer - fx 
en bakteriekultur, men også menneskers sæder og skikke. Arv kan vedrøre 
menneskers medfødte egenskaber, men også deres overleverede kultur.  

Når den dobbelthed kan tillægges en særlig betydning, skyldes det, at der 
har været perioder i vestlig tænkning, hvor man antog, at overdragelsen af 
kultur (fx sæder og skikke) fungerede på noget nær samme måde som 
biologiske processer. Det var dengang, da en organismetænkning var i 
højsædet blandt læg og lærde - dvs. den tradition, der forstod kultur- og 
samfundsforhold ud fra biologiske analogier. Ikke kun et samfund/en kultur, 
endog hele historien blev opfattet som noget lig en biologisk organisme, der 
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gennemløb en (organisk) udviklingsproces.11 Og det fandt i øvrigt sted 
samtidigt med, at ’folk’ (etnos) blev det foretrukne begreb, når man i en 
vestlig sammenhæng skulle udpege, hvad der var det altafgørende 
erindrings- og kulturfællesskab.12 Følgerne heraf tages op, når jeg kommer 
til det andet af de tre paradigmer for forvaltning af kulturarv, som jeg 
forsøgsvist har udskilt. De tre benævnes: (i) kanon-paradigmet, (ii) etnos-
paradigmet og (iii) demos-paradigmet. 

I en vestlig sammenhæng findes der et paradigme for forvaltning af 
kulturarv, der går helt tilbage til oldtiden. Det er den tilgang, der vil sikre en 
sådan videregivelse ved at udmønte en såkaldt kanon – dvs. ved at 
udarbejde en autoritativ rettesnor. En sådan tilgang er brugt såvel i verdslige 
som i sakrale sammenhænge. Det kunne være en kanon vedrørende 
normerne for en kunstnerisk fremstilling af menneskekroppen (dvs. 
kroppens ideale proportioner). Det kunne være en samling såkaldte 
kanoniske skrifter, dvs. en udpegning af de skrifter, der betragtes som de 
grundlæggende for et bestemt erindrings- og kulturfællesskab. I en vestlig 
sammenhæng er de mest velkendte og virkningsfulde eksempler jødernes 
Miqra (= den som bliver reciteret) og de kristnes delvis forskellige Bibler. 
Udmøntningen af en kanon fandt i oldtiden især sted i perioder med 
betydelige kulturkonflikter,13 og kristendommens historie har med al 
tydelighed vist, at brugen af en sådan tænkning ikke har kunnet forebygge 
opsplitning af et erindringsfællesskab; der findes således afgørende 
forskelle mellem fx en romersk-katolsk, en luthersk-evangelisk og en 
reformert stillingtagen til de såkaldte apokryfer skrifter (dvs. skjulte eller 
hemmelige tekster). 

Ud fra en identitetspolitisk optik er kanon-paradigmet ikke kun 
kendetegnet ved, at de kanoniske skrifter opfattes som noget 
fællesskabskonstituerende, og derfor tillægges de en særlig autoritet. 
Kanonens autentiske overlevering ses som en forudsætning for 
fællesskabets forsatte levedygtighed, og den kommer dermed til at definere, 
hvad der opfattes som den altafgørende identitet (= master identity). 
Etablering af en kanon er samtidigt en måde at afgrænse sig fra de 
mennesker/grupper, der kunne tænkes at ville udfordre det pågældende 
fællesskab - i den kristne sammenhæng drejede det sig oprindeligt om at 

                                                           
11 En fremstilling af især de danske versioner af organismetænkningen er at 
finde i Henriksen, 1973, og Henriksen m.fl., 1975. 
12 På engelsk bruges termen ’master identity’ til at betegne, at noget gør 
krav på at være fællesskabet over alle andre fællesskaber.  
13 For en fremstilling af etableringen af en kanontænkning se Assmann, 
1992, kap. 2.II. 
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afgrænse sig fra fx de gnostiske kættere. En kanon bliver således brugt til at 
skelne mellem de ortodokse (= rettroende) og de heterodokse (= afvigerne). 
Paradigmet forudsætter endvidere, at der findes en gruppe, der har den 
fornødne autoritet/magt til at definere en kanon – i den kristne 
sammenhæng skete det ved kirkelige synoder i 300- og 400-tallet. Der er 
følgelig indbygget en hierarkitænkning i dette forvaltningsparadigme – dvs. 
at der er nogen, der tildeles en privilegeret position, når det drejer sig om at 
føre identitetspolitik, og de menige deltagere har derfor ikke ret til at 
forhandle om og bestemme over fællesskabets karakter og kendetegn. 

Kanon-tænkningen lever fortsat i bedste velgående – bl.a. inden for 
jødedommen og de kristne kirker. Men der findes også andre paradigmer for 
forvaltning af kulturarv. Det næste, der skal tages op, kaldes etnos-para-
digmet, fordi det har en etnicitetstænkning som sit grundlag og omdrej-
ningspunkt – dvs. forestillingen om et folkefællesskab. De moderne ver-
sioner heraf var især inspireret af Herders forståelse af folk, der slog 
igennem fra første tredjedel af 1800-tallet. Det er baseret på en holistisk for-
ståelse af folkefællesskabet, idet et folk opfattes som en manifestation af en 
folkeånd (Volksgeist), der bl.a. viser sig i folkets sprog og dets digtning 
(folkeeventyr og folkeviser). Der blev dengang arbejdet med afsæt i en 
antagelse om, at der findes såvel en individpsykologi som en folkepsyko-
logi, og et folk blev opfattet som en kollektiv organisme. En fin udfoldelse 
af dette paradigme er at finde i Hans Olrik og C.N. Starckes Den nationale 
Bevidsthed – deres bidrag til værket Danmarks Kultur ved Aar 1900 (1900). 
Her hedder det: 

Dette jævne danske Sind tager Livets Gang, som den kan falde, 
men er derfor heller ikke altid tilstrækkelig klar over, hvad der 
truer, og hvilke Kræfter man har til at afværge Farerne. Den 
flegmatiske Ro kan derved stundom træde frem som en vis 
Letsindighed og har mere end en Gang givet vor Politik en 
sangvinsk Karakter. (…) En Del af vore sørgelige historiske 
Erfaringer skyldes Fejl, der således bunde i vor Folkekarakter 
(…). Der er nu kun ganske svage Rester af Storhedsdrømme. I 
Aarhundredets Begyndelse [=1800-tallet] og ved dets Midte 
var endnu Fristelsen stærk i store Kredse af Befolkningen; men 
dels har Modgangen [=1864] vist os, hvor lidt vi kunne naa ad 
den Vej, dels har vor fortsatte Bestaaen som et selvstændigt 
Folk trods alle Ulykker styrket Troen paa det trofaste 
Sammenholds og der jævne Arbejdes Betydning. For et Folk 
som vort bliver ikke alene den gennemlevede fælles Historie af 
Betydning for Folkekarakterens Dannelse, ogsaa Naturen faar 
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her en stor Indflydelse, fordi Landet ikke er større, end at alle 
komme til at leve saa temmelig under samme Naturforhold.14  

Hvad der hos Herder og national-romantiske folketeoretikere blev kaldt 
folkeånd, blev siden hen til forestillingen om, at der fandtes en særlig 
folkekarakter. Hvad er etnos-paradigmets identitetspolitiske kendetegn? Det 
er dels baseret på en antagelse om, at medlemskabet af folkefællesskabet 
udgør den altafgørende identitet (=master-identity). Afgørende er ligeledes, 
at videregivelse af kultur forstås som noget i lighed med en videregivelse af 
biologiske kendetegn som fx ansigtstræk, hårfarve – altså som noget, der 
nedarves. Når et folk forstås som et biologisk-kulturelt fællesskab, betyder 
det identitetspolitisk, at dets medlemmer ikke har mulighed for at vælge 
eller fravælge deres tilhørsforhold – dvs. det får karakter mere af et 
skæbnefællesskab end af et valgfællesskab. Paradigmet lå fx til grund for 
N.F.S. Grundtvigs strofe om ”Byrd og Blod er Folkegrunde” i digtet 
Folkeligheden fra 1848.15 Det forklarer ligeledes, hvorfor Grundtvig på det 
bestemteste afviste, at den danske jøde Meir Aron Goldschmidt, hvis 
familie havde boet i den danske stat i mere end 150 år, og som selv var 
dansk statsborger og efter Grundtvigs eget udsagn beherskede det danske 
sprog bedre end de fleste, hverken var eller nogensinde kunne blive del af 
det danske folk.16 Inden for rammerne af et etnos-paradigme har medlem-
merne af dette fællesskab kun i et yderst begrænset omfang mulighed for at 
forhandle om og bestemme dets karakter og kendetegn. 

Etnos-paradigmet er også fortsat i brug, om end den biologiske tolkning 
heraf er blevet nedtonet, og der stilles i stedet krav om en kulturel 
assimilering af folkets kultur som forudsætning for at blive en del af 
folket.17 Den sidste model, der skal tages op, kaldes demos-paradigmet, 

                                                           
14 Olrik & Starcke, 1900, s. 500-501. 
15 Grundtvig, 1848, s. 64.  
16 For en nærmere redegørelse for Grundtvigs forhold til Goldschmidt se 
Korsgaard, 2004, s. 277ff. 
17 Hvor konsekvent et sådant krav i dag kan tolkes, fremgår af et debatind-
læg af den danske folketingspolitiker Søren Krarup. Det hedder her: ”…når 
man hører Bertel Haarder, så får man indtryk af, at integration vil sige at 
komme ud på arbejdsmarkedet, at få et arbejde, at være en del af 
samfundets arbejdsliv. Men det er en ganske overfladisk definition. 
Integration er noget andet og langt videregående. Integration har ikke kun 
med arbejdsmarkedet at gøre. Det har med menneskelivet, dvs. med kultur 
og folkelighed at gøre. At blive integreret i Danmark er at blive dansk. Intet 
mindre. At have hjemme i Danmark og det danske folk. At blive fælles med 
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fordi det har det demokratiske medborgerskab som sit omdrejningspunkt – 
dvs. forestillingen om, at alle stats/medborgere skal betragtes som 
ligestillede. Det er et forsøg på at udmønte tilgange til forvaltning af 
kulturarv, der er på omgangshøjde med det at leve og fungere i demokratier. 
Et klassisk tekststed er Carl L. Beckers Everyman His Own Historian – den 
festtale, som Becker holdt som præsident af American Historical 
Association i 1931. Det er den tilgang til forvaltning af kulturarv/historie, 
som i en amerikansk og britisk sammenhæng kendes som ’Public History’18, 
og det er den, der bl.a. foldes ud i de to efterskrifter til The Presence of the 
Past. Popular Uses of History in American Life (1998) – dvs. Roy Rosen-
zweigs Everyone a Historian og David Thelens A Participatory Historical 
Culture.19  

Beckers Everyman His Own Historian var henvendt til faghistorikere, 
men var samtidigt et forsøg på at klarlægge, hvad der kendetegner lægfolks 
og fagfolks forhold til historie. Han gjorde ikke brug af termen ’kulturarv’ 
(heritage), men definerede historie som ”the memory of things said and 
done”20 - dvs. som alt det erindringsværdige. Det er følgelig en deskriptiv 
forståelse af kulturarv, som Becker gjorde brug af, og han foregreb i sin tale 
den senere teoridannelse om historiebevidsthed, der søger at begrebsliggøre 
det sagforhold, at mennesker ikke kan leve og fungere uden at gøre brug af 
deres historiebevidsthed (dvs. en kulturarv).21 Becker formulerede det såle-
des: 

Mr. Everyman, as well as you and I, remembers things said and 
done, and must do so at every waking moment. Suppose Mr. 
Everyman to have awakened this morning unable to remember 
anything said or done. He would be a lost soul indeed. This has 
happened, this sudden loss of all historical knowledge. But 
normally it does not happen. Normally the memory of Mr. 
Everyman, when he awakens in the morning, reaches out to the 
country of the past and of distant places and instantaneously 
recreates his little world of endeavour, pulls together as it were 

                                                                                                                           
danskerne. At være solidarisk med det danske folks historisk bestemte ek-
sistens.” Krarup, 2002. 
18 For en oversigt over forskellige tilgange til kulturarv se første kapitel af 
Bryld m.fl., 1999. 
19 For en introduktion hertil se Jensen, 2000. For danske forsøg på at 
udmønte en demos-tilgang se dels sidste kapitel af Bryld m.fl., 1999, dels 
Warring, 2000, og Warring, 2003.  
20 Becker, 1935, s. 235.  
21 Jensen, 2003c og 2003e. 
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things said and done in his yesterdays, and coordinates them 
with his present perceptions and with things to be said and 
done in his to-morrows. Without this historical knowledge, this 
memory of things said and done, his to-day would be aimless 
and his to-morrow without significance.22  

Becker pegede ikke kun på, at menneskers ikke kan leve og fungere uden at 
gøre brug af en kulturarv, han gik et afgørende skridt videre og frem-
hævede: “Mr. Everyman, being but an informal historian, is under no bond 
to remember what is irrelevant to his personal affairs”.23 For historikere af 
fag betyder det, at de kun vil kunne gøre sig håb om at komme til at spille 
en rolle i de liv, som lægfolk lever, hvis de kan godtgøre, at hvad de tilbyder 
er en brugbar historisk indsigt/oplevelse – eller sagt med det udtryk, som 
bruges i The Presence of the Past: at der tilbydes brugbare fortider (usable 
pasts).24 Det udelukker ikke, at fagfolk kan stille sig den opgave at 
kvalificere den forvaltning og brug af kulturarv, der finder sted i en bestemt 
sammenhæng.25 Men forvaltning af kulturarv bliver set som et 
medborgeranliggende – dvs. noget, som statens borgere kan og skal 
forhandle om. Identitetspolitisk tildeles det demokratiske medborgerskab en 
forrangsstilling, men samtidigt er det legitimt for borgerne at være dele af 
flere valgfællesskaber og følgelig have en flerhed af identiteter. Forvaltning 
af kulturarv betragtes i dette tilfælde som åbne processer, som borgerne kan 
tage aktiv del i og samarbejde om, og den eneste afgørende begrænsning i 
deres identitetspolitiske indgriben i andres forvaltning og brug af kulturarv 
vil blot være den, at deres indgriben må fremstå som forenelig med det at 
leve og fungere i et demokrati.  

FO R V A L T N IN G  A F  K U L T U R A R V  I  D AG E N S  D A N S KE  D E M O K R A T I   
Jeg har skitseret tre af de paradigmer, der gør sig gældende ved forvaltning 
af kulturarv, og jeg vil gå videre og se på, hvordan den faktisk forvaltes i et 
af de skandinaviske lande, nemlig Danmark. Der findes indtil videre ingen 
indgående undersøgelser heraf, og jeg kan følgelig heller ikke fremlægge 
noget forkromet overblik over den nuværende situation. Jeg må nøjes med 
at se på enkelte af de statslige initiativer og interventioner vedrørende 
kulturarv, der i løbet af de senere år er taget på det uddannelses- og 
kulturpolitiske område. Om dem kan det sammenfattende siges, (i) at det er 
muligt at spore alle tre paradigmer i disse statslige interventioner, (ii) at 
                                                           
22 Becker, 1935, s. 236. 
23 Becker, 1935, s. 247. 
24 Jf. Rosenzweig & Thelen, 1998. 
25 Jf. Jensen, 2003d, kap. 23. 
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kanon-paradigmet fremstår som det mest foretrukne, (iii) at statsmagten 
især forsøger at integrere kanon- og etnos-paradigmerne og (iv) at de 
politiske myndigheder ikke viser nævneværdig interesse for demos-
paradigmet. 

I år 2000 udgav den daværende undervisningsminister Margrethe 
Vestager26 et skrift med titlen Værdier i virkeligheden; hun havde heri stillet 
sig den vigtige opgave ”at sætte ord på, hvad det er for holdninger og 
værdier, der binder os sammen og skal binde os sammen”27 – og det 
fordrede samtidigt en indkredsning af de(n) kulturarv, der skulle forvaltes 
gennem det danske uddannelsessystem. I skriftet kan spores alle tre 
paradigmer vedrørende forvaltning af kulturarv. Demos-tilgangen gør sig 
gældende ikke alene i indledningen, hvor det markeres, ”at vi skaber 
muligheder for, at vi selv kan påvirke samfundsudviklingen og dermed være 
medskabere af nutid og fremtid”,28 men også i det afsnit, der vedrører 
Fællesskabet og den enkelte. Det hedder her: 

Netop i uddannelsessystemet er der gode muligheder for at 
dyrke såvel den enkeltes som fællesskabets muligheder og for 
både at give eleverne egne og fælles erfaringer på godt og ondt. 
(…) Samtidig er skolen den institution, der kan gøre 
arvemassen fra forskellige sociale og kulturelle miljøer, 
børnene er vokset op i, til noget, som den enkelte kan forholde 
sig åbent til.29 

Det er ikke almindeligt at beskrive børn og unges kulturarv som en ’arve-
masse’, og det er måske heller ikke et videre heldigt valg, når det drejer sig 
om en kulturarvsmetafor. Det centrale i disse dele af Vestagers skrift er dog, 
at børn og unge skal have lov til at forholde sig åbent til og være med-
forvaltere af den kulturarv, der videregives i det danske uddannelsessystem.  

Men også kanon-tilgangen dukker op i Vestagers refleksioner – bl.a. på 
denne måde: ”I skolen har vi haft ondt af den grimme ælling på dansk, vi 
har gyst ved lektor Blomme på dansk og fået latterkramper af Olsen Banden 
på dansk. Alle minder, som er en væsentlig del af netop vor identitet”.30 En 
kulturarvskanon bestående af værker af H.C. Andersen, Hans Scherfig og 
                                                           
26 For ikke-danske læsere kan det være relevant at få oplyst, at M. Vestager 
er medlem af partiet Det Radikale Venstre, og at det parti hører i en dansk 
sammenhæng til de mere åbne, hvad angår holdningen til indvandrere og 
flygtninge.  
27 Vestager, 2000, s. 6.  
28 Vestager, 2000, s. 6. 
29 Vestager, 2000, s. 28. 
30 Vestager, 2000, s. 33. 
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Erik Balling er på den ene side usædvanlig ved, at den mere har karakter af 
en folkekulturel end en finkulturel kanon, men på den anden side fremstår 
den som ualmindelig gammeldags ved den konsekvent gennemførte 
understregning af, at det er en dansk-national kanon.  

Og hermed er vi fremme ved det tredje – dvs. ved etnos-paradigmet. Som 
jeg læser Værdier i virkeligheden, udgør det paradigme det fremherskende, 
men samtidig må det nævnes, at en godtgørelse heraf vil kræve en mere 
indgående analyse end den, der kan fremlægges her. Skriftet er – må det 
understreges – ikke baseret på en biologisk tolkning af, men derimod på en 
sproglig tilgang til, folkefællesskabet. I kapitlet om Selvforståelse og 
identitet hedder det bl.a.: 

Det danske uddannelsessystem skal fortsat være dansk med de 
karakteristika, der knytter sig til det. Skolen tilbyder eleverne 
viden om vor kultur, litteratur, historie og samfundsudvikling. 
Her spiller sproget – modersmålet – en fundamental rolle. Det 
er gennem modersmålet, at vi levendegør historien, traditionen 
og myterne om os selv, vort folk og dets historie. Sproget er på 
sin vis et levende symbol på fællesskabet. Det knytter os 
sammen på tværs af sociale og aldersmæssige forskelle. Vi 
bidrager selv til at holde det i live, vi har alle del i ansvaret for, 
hvordan det udvikler sig. Som børn har vi slået vort knæ på 
dansk, er blevet trøstet på dansk, har givet vort første kys på 
dansk og oplevet kærstesorger på dansk. (…) Alle minder, som 
er en væsentlig del af netop vor identitet. De ligger i hjertet og 
er baseret på vort modersmål.31 

Her opfattes den danske befolkning som et folk i en nærmest regelret 
forlængelse af en 1800-talstænkning, og kriteriet på at være en del af det er i 
første række noget sprogligt – dvs. en delagtighed i en sproglig kulturarv. 
Det sproglige gøres ikke alene til en kerne i folkets fælles identitet, det 
gøres faktisk til markøren over alle andre markører. Den nærmest maniske 
gentagelse: ’på dansk … på dansk … på dansk’ skærer det budskab ud i 
pap; selv de svagtseende skal ikke have mulighed for at overse det. Det 
sproglige tildeles her samme sammenkittende funktion, som bl.a. de 
biologiske bånd fik tillagt i 1800-tallet. Det er derfor, at det er udtryk for en 
etnos-tænkning.  

Når et skrift som Værdier i virkeligheden underkastes en identitets-
politisk analyse, må der spørges: Er der sagligt set dækning for en sådan 
fremstilling? Eller har den snarere karakter af ønsketænkning? Som jeg 
læser skriftet, er det mestendels udtryk for en ønsketænkning – dvs. har 
                                                           
31 Vestager, 2000, s. 33. 
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karakter af en besværgelse. De politiske myndigheder i Danmark ville uden 
tvivl være glade, hvis det forholdt sig som skitseret; de ville da ikke behøve 
at bekymre sig om mangfoldige af de udfordringer, der gør sig gældende i 
dagens danske uddannelsessystem. Selvom det store flertal af danske 
statsborgere fortsat har dansk som førstesprog, er det bestemt ikke dem alle. 
Det er ubetvivleligt. Hertil kommer, at brugen af den bestemte entalsform – 
’sproget’, ’modersmålet’ – er et simpelt retorisk kneb. Det foregiver en 
sproglig homogenitet og enstrengethed, der ikke har dækning i den 
foreliggende virkelighed.32 At bruge den bestemte entalsform vil i øvrigt 
kun kunne retfærdiggøres, hvis det drejer sig om sproglige fællesnormer 
som fx rigsdansk – dvs. en ligefrem parallel til den normative brug af 
kulturarvsbegrebet, men da er vi også helt klart ovre i en decideret ønske-
tænkning.  

Når det danske folk, dets sprog og historie beskrives på en sådan måde, 
vil det identitetspolitisk fungere som både en inklusions- og en eksklusions-
mekanisme. Dem, der hører hjemme i den store flertalsgruppe, kan føle sig 
bekræftet i oplevelsen af at være en del af det danske folkefællesskab. Men 
dem, der tilhører de forskellige minoriteter i det danske samfund – fx 
hjemmetyskere, indvandrere – kan føle sig bekræftet i deres oplevelse af at 
befinde sig uden for dette folkefællesskab.  

Hvordan bliver det problem håndteret i Værdier i virkeligheden? 
Besvarelsen heraf afhænger af, hvor nærgående og regelret man tolker 
skriftets forskellige formuleringer – herunder dets brug af den bestemte 
entalsform ’den danske identitet’ eller ’det danske fællesskab’. En 
venligsindet tolkning vil sikkert nå frem til den konklusion, at skriftet er 
tvetydigt – ja, vel nærmest ret selvmodsigende. En kritisk tolkning vil 
snarere nå frem til, at tvetydigheden skyldes, at skriftet gerne vil fremme en 
sproglig-kulturel assimilering af ’de fremmede’, men ikke officielt og åbent 
kan vedgå noget sådant. Som det formentlig er fremgået, hælder jeg selv til 
den mere kritiske tolkning. Hvorfor? 

                                                           
32 Der blev i 2003 udgivet en stor rapport om Fremtidens danskfag, og det 
hedder heri under overskriften ’de mange forskellige slags dansk’: ”Dansk 
varierer. Flere opdelinger er mulige. (…) Inden for talesproget samvarierer 
dansk med i hvert fald geografi (dialekt og regionalsprog), social baggrund 
(sociolekt), køn (sexolekt), alder (ungdomssprog etc.), førstesprog (perker-
dansk). De forskellige varieteter af dansk vurderes forskelligt, og disse 
sprogholdninger hører med til stofområdet. (…) Inden for skriftsproget 
varierer sproget i hvert fald med teksttype (…) medium (…) og 
affattelsestidspunkt.” s. 48. 
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Margrethe Vestager erklærer, at hun ikke ønsker at fremme en 
”perverteret nationalisme”, og at det ville være ”utilgiveligt (…) hvis vi i 
Danmark forsøgte at påtvinge alle en ensartet dansk nationalitet”.33 Hvorfor 
vil jeg ikke tage disse erklæringer på ordet? Fordi hendes nærmest maniske 
beskrivelse af de danske kendetegn ved uddannelsessystemet har karakter 
af, hvis ikke en perverteret nationalisme, så dog en meget banal og 
gammeldags nationalisme. Og fordi hun lægger op til en vidtgående 
assimilering af de børn og unge, der har en anden etnisk baggrund. De skal 
tilbydes – siges det – ”så væsentlige elementer af den danske identitet, at de 
uden vanskeligheder kan føle sig hjemme i det danske samfund”.34 Hvis/når 
disse unge overtager væsentlige dele af ”den danske identitet” – bemærk 
den bestemte entalsform – vil de kunne føle sig hjemme i det danske 
samfund. Ja – selvfølgelig vil de kunne det, fordi de da vil være kommet til 
at ligne flertallet af andre danskere. Dette fremstår som et oplæg til en 
rendyrket kulturel assimilering. Ja, selv dér, hvor Vestager søger at komme 
’de fremmede’ lidt i møde, får de at vide, at de aldrig vil kunne blive 
fuldgyldige medlemmer af det danske folkefællesskab uden at opgive deres 
eget individuelle særpræg. Det hedder her: 

Det handler (…) om at finde en balance mellem de tosprogedes 
egen individualitet, hvor for eksempel deres eget modersmål 
spiller en væsentlig rolle, og så det danske fællesskab, som de 
også skal være en del af.35  

I Værdier i virkeligheden sendes der to overordnede budskaber på den 
identitetspolitiske front. Etniske danskere får at vide, at de ikke behøver at 
bearbejde deres egen kulturarv og identitet i forbindelse med det arbejde, 
der pågår vedrørende etableringen af et samfund, der også skal rumme 
danskere med anden etnisk baggrund. Alt er her i sin skønneste orden. 
Danskere med anden etnisk baggrund får derimod at vide, at de må 
bearbejde deres identitet, idet de må overtage betydelige dele af dansk 
kulturarv og identitet, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at blive dele af 
”det danske fællesskab”. Men selv da må de indse, at det nok aldrig vil 
lykkes helt. Der er her tale om en identitetspolitisk asymmetri, en 
identitetspolitisk forskelsbehandling, så det basker. Ja, i lyset af den kan 
man hævde, at Vestager – måske uforvarende – kommer til at fremstå som 
en fortaler for et etnokrati snarere end et demokrati.  

                                                           
33 Vestager, 2000, s. 33-34. 
34 Vestager, 2000, s. 33. 
35 Vestager, 2000, s. 33-34. 
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Hvad forvaltning af kulturarv angår, er Værdier i virkeligheden ikke 
undtagelsen, men reglen, når det drejer sig om dansk uddannelses – og 
kulturpolitik ved indgangen til 2000-tallet. Ja, det har været sådan, at der er 
sket en yderligere national opstramning efter, at regeringen Fog Rasmussen 
kom til magten i 2001. Under den regering har undervisningsminister Ulla 
Tørnæs fået et udvalg til at udarbejde skriftet Dansk litteraturs kanon 
(2004) til brug i uddannelsessystemet, og i kølvandet herpå udsender 
forlaget Gyldendal en kanon-antologi i foråret 2005. Og kulturminister 
Brian Mikkelsen har nedsat syv nationale kanonudvalg, der fra begyndelsen 
af 2005 er gået i gang med at udarbejde en kulturkanon for (i) billedkunst, 
(ii) arkitektur, (iii) design og kunsthåndværk, (iv) musik, (v) scenekunst, 
(vi) film og (vii) litteratur.36 Det er følgelig relevant at spørge: hvordan skal 
en så manifest interesse for at udarbejde kulturarvskanoner tolkes? 

I bogen Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische I-
dentität in frühen Hochkulturen (1992) har Jan Assmann gjort gældende, at 
i oldtiden skete etableringen af en kanontænkning især i perioder med bety-
delige kulturkonflikter. Det samme synes at gælde i dag. Disse kanoner er et 
forsøg på at intervenere i en situation, hvor kulturel mangfoldighed og 
foranderlighed er blevet aldeles åbenbar og fremstår som en manifest 
udfordring af en traditionel nationalstatstænkning. Når begrebet ’kulturarv’ 
er blevet så populært i de senere år, er en af grundene, at ’kulturarv’ kan 
fungere som en såkaldt stedfortræderdiskurs. Ved at tale om kulturarv – og 
ofte gøres der brug af udtrykket ’kulturarven’ – kan man bringe det 
nationale folkefællesskab på banen uden at skulle gør brug af ord som 
’folket’, ’nationen’ eller ’det nationale’. Det kan fremstå mere politisk 
korrekt end, hvis der blev holdt fast i det sproglige arvegods fra 1800-tallet - 
inklusiv begreber som ’folkekarakter’, ’fædrelandskærlighed’ og ’nationalt 
sindelag’.  

Hvis man nærlæser Dansk litteraturs kanon (2004), vil man bemærke, at 
udvalget37 nøje overvejer, hvad der skal forstås ved ’en kanon’, hvad ’en 
klassiker’ er, og hvad der kendetegner en ’(kvalitets)litteratur’. Men der 
gøres ikke noget tilsvarende forsøg på at overveje, hvad der skal forstås ved 
begreberne ’det danske’ og ’det særligt danske’, og det på trods af at 
udvalget understreger, at de udvalgte klassikere er ”udtryk for en særlig 

                                                           
36 Pressemedelse 2004-12-09 fundet på web-site: www.kum.dk  
37 Udvalget bestod af følgende personer: Jørn Lund, Johannes Riis, Lene 
Møller, Jens Raahauge, Joakim Garff, Kirsten Skov, Dorte Heurlin, Morten 
Hesseldahl, Bodil Fogh, Marianne Zibrandtsen, Thomas Bredsdorff, Jens 
Smærup, Klaus P. Mortensen.  
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dansk kulturarv”.38 For en kritisk læser virker det som om, at udvalget ikke 
har evnet eller ikke har turdet binde an med at give en definition af ’det 
(særligt) danske’.39 I den situation ville det have været mere ærligt, hvis 
udvalget da havde afholdt sig fra at søge at forpligte deres medborgere på 
en sådan udefinerlig størrelse. Hertil kommer at det faktisk viser sig, at den 
opstillede kanon slet ikke er (udelukkende) dansk, idet ikke-danske 
forfatterskaber som de islandske sagaer og Henrik Ibsen indgår i den 
såkaldte danske kanon. Udvalgets tænkning er i øvrigt præget af en dybt-
gående ambivalens. På den ene side vil det meget gerne holde fast i det 
særligt danske, men på den anden kan det ikke definere, hvad der skal 
forstås herved, og det kommer derfor til at udvande det begreb. 

Det er ikke muligt at opretholde uddannelses- og kulturinstitutioner uden, 
at det må overvejes, hvilke dele af en kulturarv som skal forvaltes gennem 
dem. Herom er der ikke nogen strid, ingen seriøs uenighed. Men 
demokratiteoretisk kan det give mening ikke kun at overveje, hvor topstyret 
og elitepræget en fortløbende forvaltning af kulturarv skal være, men også 
at overveje, hvor meget borgere løbende skal inddrages i en drøftelse af og 
forhandling om, hvilke dele af en kulturarv det er værd at holde fast i, og 
hvilke dele der med fordel ville kunne skrottes. Det afgørende er, at der er 
tale om en toleddet størrelse – dvs. en drøftelse både af at vedgå og af at 
frasige sig en kulturarv. Et demokrati er et åbent politisk system, der 
forudsætter, at borgere ønsker at opretholde en sådan styreform. Det er 
derfor også en del af borgernes demokratiske rettigheder, at de kan frasige 
sig eller friholde sig fra dele af en foreliggende kulturarv, hvis de mener, at 
den bidrager til en underminering af det demokratiske medborgerfælles-
skab. 

Er det ikke en fortænkt problemstilling? Nej, bestemt ikke. I Dansk 
litteraturs kanon (2004) indgår der bl.a. en såkaldt fælles kanon – dvs. ”en 
liste over de forfatterskaber, som udvalget mener, at alle elever i såvel 
                                                           
38 Dansk litteraturs kanon, 2004, s.13. 
39 På det punkt viste udvalget bag Fremtidens danskfag, 2003, s.19-20, 
betydeligt mere mod, men det nåede da også frem til et resultat, der ikke 
ville have været videre brugbart i et kanonudvalg. Det nåede frem til 
følgende: ”... danskfaget som det fag, det sted, det rum, hvor de der bor i 
Danmark, artikulerer deres forskelle og ligheder i sproglig og tekstlig 
henseende og sætter dem til åben diskussion. Faget skal ikke tilstræbe kon-
sensus, men forudsætter enighed om, at vi alle er underlagt det fælles vilkår, 
at vi bor i Danmark og skal følge, eller gøre oprør imod, beslutninger truffet 
af danske myndigheder. […] Det er således ikke fagets opgave at artikulere 
en dansk kultur, men at være et mødested for alle de kulturer, som findes i 
Danmark.” 
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folkeskolen som de gymnasiale uddannelser skal læse mindst en tekst af i 
danskundervisningen”.40 Og udvalget har følgelig også ment, at det måtte 
fremlægge en begrundelse for de dermed officielt kanoniserede forfatter-
skaber. En af de forfattere, der optræder på den liste, er N.F.S. Grundtvig, 
og udvalget begrunder hans optagelse i den fælles kanon bl.a. på følgende 
måde: 

(…) Grundtvig [kunne] pædagogisk fremsynet udforme sine 
tanker om ’Skolen for Livet’, der bygger på forestillingen om 
en fordomsfri folkeoplysning, der siden forgrenede sig ud i en 
lang række friskoler og blev pædagogiske og didaktiske 
grundprincipper for folkeskolen, der har haft afgørende 
betydning for det danske samfund.41  

Det er et forsøg at ophøje Grundtvigs forfatterskab til en forpligtende 
kulturarv. Men det finder jeg problematisk. Der er ganske vist de skrifter af 
Grundtvig, som jeg finder det umagen at læse og lære af. Men der er også 
de dele af hans forfatterskab, som jeg kun mener, at man i nutiden kan have 
gavn af at læse, fordi man ønsker at tage afstand fra hans tænkning og de 
bagvedliggende præmisser. Ud fra en nutidig demokratiteoretisk synsvinkel 
må Grundtvigs forfatterskab nemlig betegnes som særdeles tvetydigt og 
problematisk. Men det har kanonudvalget slet ikke blik for.  

Kanonudvalget har – måske helt uforvarende – glorificeret et forfatter-
skab, der ud fra en demokratisk synsvinkel burde fremstå som særdeles 
problematisk.42 Hvordan har det kunnet gå for sig? Det er, hvad der vil ske, 
når man – således som det nævnte kanonudvalg gør – undlader at overveje 
de identitetspolitiske implikationer af en kanontænkning. Og det er i dette 
tilfælde sket, fordi udvalget har været opsat på ”kategorisk [at afvise] 

                                                           
40 Dansk litteraturs kanon, s. 33. 
41 Dansk litteraturs kanon, s 37-38.  
42 Kanonudvalget er ikke ene om at komme med en generel – dvs. Ufor-
beholden – glorificering af Grundtvig. I et af sine tiltrædelsesinterviews 
sagde den nye danske undervisningsminister Bertel Haarder noget tils-
varende. Han citeres for at have udtalt sig som følger: ”Faget historie er 
skæbnefortælling. Faget historie er om folkenes selvforståelse. Derfor skal 
faget historie også omfatte det mytologiske stof fra oldtiden, og der skal 
lægges særlig vægt på de historiske begivenheder, der har været med til at 
definere os som folk. (…) Vi grundtvigianere har altid set det nationale som 
ikke bare vejen til, men som den eneste vej til det universale. Der findes 
ikke en abstrakt menneskehed. Al menneskelighed har en national udform-
ning. Den eneste måde, man kan blive et helt menneske på, er ved at kende 
den kultur, man er vokset op i.” Aagaard, 2005.  
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enhver form for instrumentalisering af litteraturundervisningen. Der skal 
undervises i litteratur, ikke med”.43  

Grundtvig var alt andet end en fordomsfri tænker, når det drejede sig om 
hans forestillinger om folk og folkeoplysning. Jeg har nævnt, hvordan han 
principielt udelukkede Aron Meir Goldschmidt fra at blive del af det danske 
folkefællesskab, og det skete med afsæt i Grundtvigs biologisk udformede 
folkebegreb. Men ikke nok med det. Det er også påvist, hvorledes en del 
grundtvigianske højskolefolk søgte at legitimere deres anti-demokratiske og 
pro-nazistiske synspunkter med henvisning til Grundtvigs forståelse af folk 
og folkelighed.44 Og der var/er noget om snakken. Når jeg har taget dette 
eksempel op, er det for at fremhæve to forhold. Dels at enhver officiel 
forvaltning af kulturarv også må anskues gennem en identitetspolitisk og 
demokratiteoretisk optik, før den sættes i værk. Dels at der er vægtige 
grunde til, at officielle forvaltere af kulturarv selv træder identitetspolitisk 
og demokratiteoretisk i karakter, når de vil engagere sig i sådanne projekter.  
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J Ä R N Å L D E R  –  Ö V E R L E V N A D S S T R A T E G I E R  F Ö R   
K U L T U R A R V S I N S T I T U T I O N E R  
 
 
SV E N  NI L S SO N   
 
Den svenska kulturpolitiken fick sin moderna form på 1970-talet. Den är ett 
exemplariskt uttryck för en samhällsteknik som utvecklades från 1950-talet 
och som kulminerade just med den så kallade nya kulturpolitiken. Förebil-
derna kom från arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken och regionalpoliti-
ken. Det finns ett triumfatoriskt drag i lanseringen av kulturpolitiken –  te-
mat var ”från mörkret stiga vi mot ljuset”. 

Men samtidigt började sprickorna i muren bli synliga. Det samhälls-
system man skapat byggde på ständig tillväxt och ett ständigt förnyat till-
skott av skattepengar, ungefär som i myterna om ymnighetshornet eller gal-
ten Särimner. Men i mitten på 1970-talet uppträdde en rad fenomen som 
fick som slutresultat en minskad tillväxt i samhällsekonomin som helhet och 
en åtstramning i den offentliga ekonomin. Den gemensamma bilden av 
samhällsutvecklingen var inte längre det optimistiska ”från mörkret stiga 
vi…” utan snarare den omvända enligt den antika guldåldermyten: efter 
guldåldern kom silveråldern, sedan kopparåldern och slutligen järnåldern. 
Vi hade inte fått det sämre med absoluta mått mätt, men vår unika position 
hade gått förlorad, och de nordiska grannländerna hade hunnit ikapp och 
förbi Sverige. Känslan av nergång var relativ men ändå påtaglig.  

Jag har arbetat som chef i offentlig kulturförvaltning sedan 1970-talet 
och samtidigt forskat och skrivit om kulturpolitik och kulturutveckling. Min 
erfarenhet både som chef och forskare styrker mig i bilden av en kulturpoli-
tik som i början är progressiv och förebildlig för att efterhand stelna i sina 
egna former och successivt förlora kontakten med omvärldens dynamik. 
Idédebatten har avstannat och den kulturpolitiska praktiken har mer och mer 
blivit en fråga om noggrann kalibrering av anslagsnivåerna vid den årliga 
fördelningsceremonin. Statens viktigaste kulturpolitiska dokument är re-
gleringsbrevet som anger villkoren för bidragsmottagarnas redovisningar. 

Det har hänt något därute. I brant förkortning av ett komplicerat skeende 
kan man säga att föreställningen om en gemensam enhetskultur, med ge-
mensamma kvalitetskriterier och gemensam kanon inom olika konstnärliga 
uttrycksformer, har förbytts i en öppen och oviss situation. Kulturpolitiken 
fortsätter dock att spela samma tema, ungefär som i Haydns Avskedssym-
foni, där musiker efter musiker lämnar podiet och det till slut bara återstår 
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några få. Den förändrade kultursituationen kan avläsas på en rad olika 
frontavsnitt: 

 
o Kultursidorna förvandlas och blir blandade nöjes- och kultursidor; 

en rockstjärna får samma uppmärksamhet som en berömd författa-
re. Grunderna för den kulturella kapitalbildningen förändras och 
distinktionsvärdena rör sig snabbare: ”Koll viktigare än klass”. Vi 
är på väg in i den totala underhållningens epok; förändringarna i 
medielandskapet är dramatiska. 

o Kulturpolitikens kultur blir en subkultur bland andra, och kultur 
tenderar att bli ett identitets- och livsstilsbegrepp.  

o Kulturarvet ses som en konstruktion snarare än ett arv: i stället för 
historia talar man om historier.  

o Vid kulturpolitikens gräns: det finns en brist på kulturpolitisk  
vision - på vilken fråga är kulturpolitiken svaret? 

Kulturpolitiken har behållit sin grundläggande design som en autonom sek-
torspolitik, en politisk och administrativ apparat och ett intrikat system för 
att kanalisera ekonomiska resurser på central, regional och lokal nivå. Den 
huvudsakliga inriktningen låg på att skapa ett heltäckande nätverk av for-
mellt likvärdiga institutioner med regionen/länet som territoriell grund: 
länsteatrar, länsmusikinstitutioner, länsbibliotek och länsmuseer. 

Den underförstådda förutsättningen var att systemet skulle fortsätta att 
växa, men vi lever nu vid åtminstone den offentliga tillväxtens gränser; Sve-
rige har nästan 25 procent högre skattetryck än EU-genomsnittet. Skatterna 
är bland de högsta i världen och globaliseringen skapar en fundamental osä-
kerhet om framtiden. Samtidigt har vi en befolkning som blir allt äldre, be-
hoven inom vård och omsorg ökar och prognoserna tyder på ett ökat servi-
cetryck i framtiden. Produktiviteten i den offentliga servicen är oförändrad 
eller sjunkande, och det krävs mer resurser för att göra samma sak.  

I det nordiska samhällsbyggarprojektet låg att man ville bygga ett sam-
hälle, men man slutade med att bygga en institution, och det finns en känsla 
av att något gått förlorat, kanske det som Kerstin Ekman formulerade i En 
stad av ljus: Vi kom ju inte hit bara för att bygga ett samhälle. Vi kom för 
att leva ett liv med varandra.1 

Hela detta skeende byggde på ett underförstått samhällskontrakt mellan 
staten och medborgarna. I utbyte mot det heltäckande välfärdssystemet 
krävdes av medborgarna disciplin, solidaritet och kulturell konformitet. Alla 
förväntades acceptera de samhällsomvandlande krafterna: urbanisering, 
ekonomins fortgående strukturrationalisering av all produktion och statens 

                                                           
1 Ekman, 1983. 
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expansion på det civila samhällets sida. Men frågan är om detta samhälls-
kontrakt kan överleva den långa inbromsningen i tillväxt och offentlig ex-
pansion. 

Ska vi se kulturen som ett naturreservat eller ett odlingslandskap? Vilket 
är kulturpolitikens bidrag till samhällsutvecklingen: att erbjuda känslomäs-
sig och visuell förankring i något förgånget eller en ständigt pågående för-
ädling av de samhälleliga resurserna? Den frågan kan med särskild tyngd 
ställas i kulturarvspolitiken.  

Det har skett en förändring i den statliga kulturarvsdiskursen från 1970-
talet till idag. Den beskriver en rörelse från förvaltningen av ett i huvudsak 
materiellt kulturarv till ett ”mjukt” kulturarvsbruk:  
 
1970-T A L:  

 
 

2000-T A L:  
 

 
 

Redan 1970-talets kulturarvspolitik innebar framflyttade positioner, bland 
annat genom den tydliga kopplingen till samhällsplaneringen, senare be-
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kräftad i 1980-talets plan- och bygglag.2 Den kulturarvspolitik som skisse-
rats det senaste decenniet förflyttar uppmärksamheten mot det immateriella 
kulturarvet och betonar kulturarvet som en grund för medborgarnas identi-
tet, och begreppet identitet måste i ett mångkulturellt samhälle användas i 
flertal.3  

Man kan sätta flera frågetecken kring denna utveckling. Är det verkligen 
så att den tidigare kulturmiljöpolitiken är överspelad? Är det materiella kul-
turarvet tryggat? Är de tidigare använda verktygen mindre användbara 
idag? Vem för fram de långa tidsperspektivens betydelse i samhällsplane-
ringen? Var finns centrum i den nya diskurs som vuxit fram? Vilka blir de 
praktiska konsekvenserna – en relativisering av kulturarvets betydelse? Min 
tolkning av utvecklingen är att man alltför lättvindigt byter perspektiv utan 
att säkerställa att de tidigare positionerna blir tillräckligt beaktade i den på-
gående samhällsplaneringen.  

Men man måste kanske ändå se utvecklingen som oundviklig, som ett ut-
tryck för att det finns en ny dagordning: 

 
o Kulturpolitikens samhällskontrakt är annullerat både i uppgiftsför-

delningen mellan olika samhällsorgan och i förhållande till med-
borgarna, där den kulturella homogeniteten gått förlorad. 

o Politiken har övergått från att styra samhällsutvecklingen till att 
parera förändringarna. 

o Den centrala makten över perspektivet och agendan går förlorad: 
det finns inte rätt eller fel, sant eller falskt.  

o Utveckling utan centrum: många perspektiv konkurrerar. 
o Det kulturella kapitalets transformation: från artefakt till identitet. 
Den kulturella praktiken förändras, enhetskulturen upplöses och den 

gemensamma kanon förlorar legitimitet. 
 
Kulturarvsdiskursen återspeglar tendenser inom senmoderniteten. Den 
övergår från att beteckna ett tydligt avgränsat område till att bli flytande, 
öppen och kopplad till många olika områden. Kanske blir den rentav mer en 
kontext än ett område? Flera olika perspektiv kan åberopa samma giltighet, 
en utveckling man kan se som en tillämpning av Niklas Luhmanns resone-
mang om second-order observations4; det krävs en kompetens att iaktta sina 

                                                           
2 Då kallad kulturminnesvård, här extraherad främst ur MUS 65:s betänkan-
de Kulturminnesvård, SOU 1972:45; Museerna, SOU 1973:5. 
3 Se t.ex. Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84; Människan i centrum, 
Agenda kulturarvs programförklaring, 2004. 
4 Luhmann, 2000. 
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egna iakttagelser om kultur och se (och erkänna) sitt eget perspektiv som ett 
bland många möjliga. En modern kulturarvspolitik, en politik av andra ord-
ningen – för att använda Ingelise Konrads begrepp5 – får därmed karaktären 
av ett öppet program, en strategi som innehåller en vision eller ett pejlmärke 
och som rymmer en rad tolkningsmöjligheter för aktörer på alla nivåer, men 
den är inte en plan man kan följa från A till Ö eller en agenda med tydliga 
resultatkrav eller en önskelista från politikerna eller ledningen. Politik ska 
därmed ses som en strategisk utvecklingsprocess där implementering sker 
genom hela beslutsprocessen; ”produkt är process, och process är produkt”.6  

Det är svårt att idag bedöma vilka konsekvenser en ny kulturarvsdiskurs 
får för kulturarvsarbetet och kulturarvsinstitutionerna. Man kan tänka sig 
flera scenarier. Kulturarvspolitiken kan i och för sig behålla tyngdpunkten i 
en mer klassisk bevarandepolitik och försvar för långsiktighet och univer-
sella värden med ett komplement i form av en aktuell och profilerad inrikt-
ning på frågor som rör mångkultur, upplevelse och kulturbruk: 

 

 

 
 Men man kan också tänka sig att den identitetspolitiska kulturarvsdiskursen 
får överhanden med sin betoning av aktuella förhållanden, mångkultur och 
så vidare, samtidigt som en mer klassisk kulturarvspolitik ändå finns kvar: 

 

                                                           
5 Konrad, 2002. 
6 Konrad, 2002, s. 182. 



 
65 

 
 
Problemet med dessa scenarier är förstås att de återspeglar en splittring, och 
det är svårt att se vad som i grunden förenar de olika strategier som kan ut-
vecklas inom denna matris. Hur som helst måste man konstatera att situa-
tionen inte är avklarnad. 

Finns det någon väg ur det dilemma som skisserats? Det finns ett stort 
behov av förnyelse inom hela den kulturpolitiska sfären, och det som pågår 
inom kulturarvsområdet är ett uttryck för detta. Jag ska i det följande skisse-
ra en utväg som eventuellt kan knyta samman diskussionen och skapa stra-
tegier för både det materiella och det immateriella kulturarvet, för mångkul-
tur, upplevelser och fysisk miljö.  

Länge levde kulturminnesvården och kulturmiljöpolitiken sitt eget liv vid 
sidan av kulturpolitiken. Denna kulturarvspolitik förlitade sig i första hand 
på sitt stöd i olika slags speciallagstiftning och bevarandeintressen inom 
hembygdsrörelsen, men den hade inte och sökte inte stöd eller legitimitet 
som en del av kulturpolitiken. 
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All samhällsutveckling sker i ett samspel mellan tre krafter: 
 

Politik

Civilt
samhälle

Marknad

 
 
Vi har har nu en lång period av politisk dominans över samhällsagendan 
bakom oss. Den följdes av en dominans för marknaden. En bild av utveck-
lingen är att politiken och marknaden från var sitt håll minskat det civila 
samhällets sfär. Men man kan också se det civila samhället som basen; 
människor använder både politiken och marknaden för att förverkliga olika 
mål, men det sker hela tiden inom ramen för en föreställning om vardagsli-
vet som den egentliga (och kanske enda) verkliga samhällsarenan. Därmed 
kan man också tänka sig att det civila samhällets sfär skulle kunna vara den 
arena där en framtida kulturarvspolitik utvecklas och där kulturarvsinstitu-
tionerna finner sina framtida roller. 

Den främst brittiska cultural planning-traditionen förenar fysisk plane-
ring och socialt förändringsarbete. Den har främst utvecklats inom stadspla-
neringen som en metod för att bryta onda cirklar och lyfta stadsområden ur 
ett pågående förfall genom att mobilisera befolkningen. Cultural planning 
bygger på ett nerifrån-och-upp-perspektiv. En av de främsta företrädarna är 
Franco Bianchini7. Han anger följande utgångspunkter. Cultural planning 
innebär, säger Bianchini , att man måste börja tänka i nya banor8: 

                                                           
7 Nilsson, 2003, s. 454 ff. 
8 Bianchini, 1999. 
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1. holistiskt, flexibelt, lateralt, i nätverkstermer och tvärvetenskapligt 
2. innovationsorienterat, originellt och experimenterande 
3. kritiskt, undersökande, utmanande och ifrågasättande 
4. människocentrerat, humanistiskt och icke-deterministiskt 
5. ’kulturellt’ och med underbyggnad av kritisk kunskap om traditio-

ner och kulturella uttryck 
6. öppet och ickeinstrumentellt.  

 
Detta kräver, säger Bianchini, ny kunskap och ny utbildning för alla som 
arbetar med kulturfrågor. Denna kunskap rör allt från kulturadministration 
och kulturmanagement till politik och ekonomi, stadssociologi, fysisk pla-
nering, historia och andra ämnesområden som har betydelse för hur städer 
och samhällen utvecklas. Han nämner inte explicit det kulturhistoriska ar-
vet, men det kan utan vidare inkluderas i perspektivet.  

Man utgår från ett avgränsat geografiskt område, som kan vara allt från 
ett kvarter till en stad eller en region, och man arbetar hela tiden nerifrån 
och upp, vilket i sig begränsar hur stora områden man kan utgå från; jag 
tolkar perspektivet så att det måste finnas en personlig kommunikation mel-
lan dem som är involverade.  

Bianchini betonar en bred kartläggning (cultural mapping) av olika till-
gångar och resurser som en grund för planeringen. Denna kartläggning är 
mer geografisk och sociologisk än vi är vana vid i svensk kulturplanering, 
något som bör ses som en konsekvens av det territoriella synsättet. Man 
börjar alltså med en kartläggning av området och dess kulturella resurser: 

o mötesplatser och lokaler (venues) 
o publikens sammansättning 
o ekonomi: ekonomiska resurser och sammanhang (privat, offentligt 

osv.) 
o makt: var fattas besluten? 
o behov 
o identitet 
o förflyttningar: pendling och transporter 
o shopping 
o livsstilar 

 
Det handlar om både mjuka och hårda förhållanden, både ramarna och in-
nehållet. ”Kulturkartograf” ser Bianchini som ett nytt yrke. 

En sådan kulturplanering bör inte byggas kring begreppet ”kultur som 
konst” utan kring en uppsättning kulturella resurser med betydande bredd: 
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o konst, medieaktiviteter och kulturinstitutioner 
o kultur bland ungdomar, etniska minoriteter och andra intressegrup-

peringar 
o kulturarven, inklusive arkeologi, gastronomi, lokala dialekter och 

ritualer 
o lokala och externa uppfattningar om en plats som de uttrycks i 

skämt, sånger, litteratur, myter, turistguider, medieskildringar och 
traditionell visdom 

o den naturliga och byggda miljön, inklusive offentliga och öppna 
platser 

o mångfalden och kvalitén på anläggningar för fritid, mat och dryck, 
underhållning och olika aktiviteter 

o utbudet av lokala produkter och talanger i konsthantverk, tillverk-
ning och tjänster. 

 
Det krävs tillgång till expertis och en rad olika kompetenser för att göra 
både inventering och analys, men betoningen av involvering och mobiliser-
ing av medborgarna gör att en stor del av analysen och prioriteringen av 
olika tänkbara insatser måste göras av dem som berörs. Härur uppstår också 
ett engagemang. Man kan förmoda att en tillämpning av cultural planning 
som metod och perspektiv innebär en större försiktighet vid förnyelse av 
den kulturmiljön och ett större inslag av förändring i små steg än genom 
stora grepp.  

Cultural planning som strategi skär över gränserna för den offentliga 
sektorn, den privata marknaden och det civila samhället. Den kopplar konst 
och kultur till i stort sett alla delar av det politiska fältet (figuren på nästa 
sida är min tolkning av Bianchinis resonemang, omsatt till svenska förhål-
landen): 
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Kultur

Skola

MiljöStads-
byggnad

Hälsa

Äldre-
omsoorg

Barn-
omsorg

Turism
Närings-

livskontor

 
 
Kultur blir med detta synsätt inte en sektor bland andra sektorer utan ett för-
enande perspektiv med koppling till många olika områden.  

Vad som blir utfallet av ett cultural planning-projekt beror i stor ut-
sträckning på deltagarna, vilket gör uppföljning och utvärdering mycket 
viktiga. Bianchini har pekat ut en rad förhållanden för uppföljning och ut-
värdering:  

 
o ekonomiska effekter (direkta och indirekta) 
o skapas nya jobb? 
o sociala effekter 
o uppstår en känsla för området (sense of community)? 
o uppstår nya kompetenser? 
o utbildningseffekter  
o imageeffekter 
o publikeffekter (storlek och sammansättning) 
o konstnärliga effekter (innovation) 
o miljöeffekter (offentlig miljö, platser mm.) 

 
I konceptet cultural planning ligger en mycket tydlig analys av och kopp-
ling till andra aktörer och partnerskap, länkar till andra policydokument, 
formulering av succékriterier och precisering av milstolpar för utveckling-
en.  
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Går det att tillämpa i större skala? Kulturdepartementet i Storbritannien 
(Department for culture, media and sport, DCMS) utfärdade år 1999/2000 
riktlinjer för den lokala kulturplaneringen, och kulturministern uttalade i 
förordet att han räknade med att dessa riktlinjer skulle vara tillämpade i 
samtliga kommuner före slutet av 2002. Konst och kultur kopplas i plane-
ringsdokumentet till sport och fritid, vilket återspeglar den brittiska depar-
tementsstrukturen. 

Cultural planning kan alltså tillämpas på olika nivåer, men mitt intryck är 
ändå att det är på det lokala planet som strategin har sin viktigaste tillämp-
ning. Å andra sidan kan man se detta som en mer övergripande strategi – att 
inse det centrala perspektivets begränsningar och acceptera den pluralism 
som blir följden av lokalt engagemang. På sitt sätt är det ju revolutionerande 
att tänka sig att en god politik och praktik skulle kunna växa fram nerifrån. 
Det skulle också ge helt nya roller åt dem som arbetar med kulturarvsfrå-
gorna, för att inte tala om de nya kompetenser som skulle krävas.  

Jag säger inte att cultural planning är framtiden för en ny kulturarvspoli-
tik, men jag vill i varje fall se den som en konkretisering av en tänkbar ut-
väg, ja överlevnadsstrategi för en kulturarvspolitik som annars kan komma 
att splittras i flera separata diskurser och strategier. 
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D E T  B R E D D A D E  K U L T U R A R V E T  O C H  D E N  
O R O M A N T I S K A  N A T I O N A L I S M E N   

 
 

TO B I A S  HARD I N G 

Kulturarvet är vårt kollektiva minne. […] Människor utan er-
känt kulturarv och dokumenterad historia står sämre rustade 
när de skall delta i formandet av samhället och hävda sina krav 
på lika rättigheter och möjligheter. Det kan hävdas att kvinnor-
nas och den unga generationens kulturarv idag är underrepre-
senterat och att de vuxnas, och framför allt männens, kulturarv 
utgör normen.1  

Det har ofta sagts att ”kulturarvet är vårt kollektiva minne”, men vilka är 
egentligen ”vi”. I det här fallet verkar det snarast vara svenska folket, eller 
åtminstone det kollektiv som svenska staten är satt att företräda och erbjuda 
service till. Traditionellt sett har detta ofta tolkats i nationalromantiskt et-
niska termer. Frågan är dock hur kulturarvspolitiken nu och på senare år av-
gränsat detta ”vi” vars minne den syftat till att levandegöra och bruka. Frå-
gan är också vad ”vårt” syfte med kulturarvsarbetet egentligen är och vem 
som driver eventuella förändringar.  

NA T I O N A L I SM E N  O C H  D E T  N A T I O N E L L A  K U L T U R A R V E T 
Frågan om kulturpolitikens ägande och agerande ”vi” blir särskilt central 
när man betänker att kulturpolitiken samtidigt har demokratiska mål och till 
exempel förväntas ”verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturli-
vet och till kulturupplevelser samt till eget skapande”.2 Som de används i 
dagligt tal uppfattas begreppen demokrati och nationalism ofta som beteck-
ningar på helt motsatta företeelser – inte minst eftersom de har så radikalt 
olika värdeladdning i dagens Sverige. Ändå är det inte helt orimligt att häv-
da att demokratin, sådan vi uppfattar den idag, förutsätter ett betydande mått 
av nationalism, även om det motsatta förhållandet som var och en vet knap-
past är fallet. Demokrati är ett system där makten över staten ytterst innehas 

                                                           
1 Prop. 1996/97:3, s. 128. 
2 Detta nu gällande mål fick sin nuvarande formulering i propositionens be-
handling i kulturutskottet, 1996/97:KrU2, s. 41. 
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av folket,3 demos. Den relevanta frågan i sammanhanget blir då hur demos, 
det så kallade statsfolket, avgränsas.4 I moderna nationalstater är detta en 
fråga som är nära relaterad till frågan om nationen och folket som etnisk 
och kulturell, ofta historiskt definierad, gemenskap. En nationalstat kan till 
och med per definition anses vara ”en stat som gör anspråk på att vara en 
nation”.5  

Nationen har i sin tur, av nationalismteoretikern Benedict Anderson, de-
finierats som ”en gemenskap som är på en gång föreställd och suveränitets-
strävande”. Att gemenskapen är föreställd skall tolkas som att definitionens 
krav är uppfyllda om det bland de personer som föreställs ingå i den före-
ligger en utbredd uppfattning om att de gör så. Att den är en gemenskap 
skall tolkas som att medborgarna upplever sitt medborgarskap som ett avgö-
rande och definierande drag i sin egen identitet. Slutligen skall suveränitets-
kravet tolkas som att alla nationer – i ordets moderna bemärkelse – strävar 
efter att etablera sig som nationalstater.6 Inte minst i kulturella sammanhang 
kan det dock vara rimligt att även se suveränitetskravet som ett krav som 
nationalstaten såväl som nationalismen ställer på medborgarna och de som 
antas innefattas i nationen, ett krav på anpassning såväl som på absolut loja-
litet. Detta är vad samhällsteoretikern Clifford Geertz kallat ”den integrativa 
revolutionen”: integrerandet av alla människor som omfattas av nationens 
suveränitet i en och samma allt innefattande kultur, något som kan läsas 
som nationalismens stora projekt, på 1900-talet såväl som på 1800-talet.7 
Kulturella praktiker har spelat en stor roll i detta sammanhang. Anderson 
pekade tidigt på konstruktionen av nationella skriftspråk som en central för-
utsättning för nationalitetstankens uppkomst, men samma sak kan även sä-
gas om etableringen av en föreställning om en för nationen gemensam hi-
storia. I det senare fallet skall kulturarvets betydelse som manifestation av 
denna historia inte underskattas.8 

Det har länge varit vanligt att i diskussioner kring dessa begrepp skilja 
mellan nationer där föreställningen om en nationell gemenskap byggts upp 
kring föreställningen om en nationell kultur – så kallad ‘etnisk’ eller ‘kultu-
rell’ nationalism – och sådana där den istället byggts upp kring en redan 
existerande stat, med dennas innevånare som givna medlemmar, så kallad 

                                                           
3 Jfr exempelvis den svenska regeringsformens portalparagraf ”All offentlig 
makt i Sverige utgår från folket” (SFS 1974:152, 1 kap 1§). 
4 Barth, 1994. 
5 Smith, 1991, s. 143. 
6 Anderson, 1996, s. 21f. 
7 Geertz, 1963. 
8 Hobsbawm & Ranger, 1983; Smith, 1986; Anderson, 1996. 
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‘civil’ nationalism. Frankrike och USA har varit vanliga exempel på den 
sistnämnda formen, medan Tyskland är det klassiska exemplet på den först-
nämnda. I Frankrike och USA har nationalismen – eller ‘patriotismen’ som 
den oftare kallas i dessa länder – kommit att handla om troheten mot staten 
och försvaret av de mänskliga rättigheter som stått inskrivna i konstitutio-
nen. I Tyskland formerades den nationalistiska ideologin däremot under 
1800-talet i en situation där det inte fanns någon tysk stat och där man istäl-
let utgick ifrån att det redan existerade ett tyskt folk, för vilket man därför 
måste skapa en tysk stat. I Frankrike och USA har det varit relativt lätt för 
främlingar att få medborgarskap medan det i Tyskland länge varit ökänt 
svårt, samtidigt som etniska tyskar födda utanför rikets gränser alltid haft 
särskilda privilegier. Men å andra sidan har man särskilt i Frankrike alltid 
betonat vikten av en gemensam kultur för alla franska innevånare och med-
borgare. Medan kulturen i Tyskland uppfattats som, om inte ärftlig, så i alla 
fall inlärd i tidig ålder och i den egna familjen, har den alltså i Frankrike 
uppfattats som någonting som inte bara är inlärt och möjligt att anpassa sig 
till för invandrare och minoriteter, utan till och med som något varje fransk 
medborgare är skyldig att anpassa sig till. 9  

I det tyska fallet blir statens roll – ur nationalistiskt perspektiv – att upp-
rätthålla den fäderneärvda kulturen och, i extremisternas tolkning, avlägsna 
dem som inte passar in. För franska patrioter verkar det istället rimligt att 
staten står för strävandena att assimilera ”de andra”, något som ställts på sin 
spets inte minst under de senaste årens debatter kring den muslimska mino-
riteten.10 Man kan även jämföra med amerikanska patrioters omsorg om 
amerikanska värden. De värden det då handlar om anses dessutom i allmän-
het universella snarare än nationella och den nationella stoltheten över dem 
handlar därmed om att befinna sig långt fram i en utveckling som hela 
mänskligheten kommer att, eller borde, komma i åtnjutande av. I sin för-
längning blir denna form av nationalism lätt missionerande, vare sig det är 
en revolution eller frihet och demokrati som skall spridas till resten av värl-
den. I själva verket kan i stort sett vilka projekt som helst knytas till den ci-
vila nationens stolthet, i och med att alla projekt som framgångsrikt drivs av 
en nationalstat på sikt tenderar att öka dess allmänna homogenitet. 

                                                           
9 Smith, 2000, s. 15-20; Brubaker, 1992. När distinktionen introducerades 
för första gången benämndes de båda typerna (på tyska) ‘Kulturnation’ och 
‘Statsnation’ (Meinecke, 1919). I detta sammanhang kommer jag dock att 
använda begreppet ‘etnisk nationalism’ för att särskilt betona arvet som cen-
tral aspekt i detta synsätt. Detta torde också vara den vanligare beteckningen 
i modern forskning på området. 
10 Smith, 2000, s. 15-20; Brubaker, 1992. 
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Samtidigt som dikotomin med civil kontra etnisk nationalism kan ha 
visst beskrivande värde har nyare forskning pekat på att de empiriska fallen 
sällan är renodlade. Snarare tyder all forskning på att de flesta staters natio-
nalism innehåller betydande inslag av båda typerna. Det är dessutom bara i 
vissa specifika fall som de båda tänkesätten i praktiken implicerar motsatta 
handlingsmönster, eller ens motsatta resonemang. Så länge den ‘civila’ och 
den ‘etniska’ nationen sammanfaller finns det sällan något problem.11 Det är 
lätt att finna exempel på etniska diskurser i Frankrike och USA, från Drey-
fusaffären till dagens rasdiskurser. På motsvarande sätt är det lätt att finna 
nationalistiska diskurser i tysk historia, både före och efter världskrigen, 
som centrerats på staten snarare än på folket. Till och med Otto von Bis-
marcks ”Kulturkamp” måste i historiens ljus tolkas som ett integrativt pro-
jekt avsett att avlägsna kulturskillnader inom Tyska Riket. Även där hand-
lade det med andra ord om att anpassa kulturen efter den politiska kartan, 
och inte tvärt om.12 Om fokus läggs på avgränsningen av nationens före-
ställda gemenskap13 snarare än på det som föreställs som dess essens blir 
det därmed tydligt att samma gemenskap i vissa fall kan avgränsas med 
hjälp av etnifierande markörer och i andra sammanhang med civila.14 När 
jag i den här texten använder mig av dessa begrepp är det därför som ideal-
typer, och med en tydlig förväntan om att få se exempel på båda tendenser-
na i materialet. 

NA T I O N A L I SM E R  O C H  K UL T U R A R V  I  SV E R I G E 
Närvaron av båda synsätten blir inte minst tydlig i svensk nationell kultur-
arvspolitik. Det tyska etniska synsättet har funnits etablerat i svensk natio-
nalistisk ideologi åtminstone sedan 1800-talets nationalromantiska intresse 
för det kulturella arvet. Man kan till och med peka på att den specifikt 
svenska formen av etnisk nationalism har djupa rötter även i förnationell tid 
i form av den göticistiska ideologin, i detta sammanhang att beskriva som 
ett slags protonationalistisk ideologi där svenskarna, eller åtminstone den 
svenska adeln, försågs med imponerande och uråldriga anor. Vid studiet av 
svensk kulturarvspolitik kan denna period också vara av särskilt intresse i 
och med att såväl kulturarvskyddet som Riksantikvarieämbetet ytterst är re-
sultat av dess katalogisering av ”förfädernas” reliker. Här var det med andra 
ord den rent faktiska släktskapen som spelade roll; en blodets kontinuitet 

                                                           
11 Brubaker, 1992; Brubaker, 1999; Smith, 1986. 
12 Birnbaum, 2001; Brubaker, 1992. 
13 Barth, 1994. 
14 Brubaker, Loveman & Stamatov, 2004. 
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mellan folket, dynastin och deras föregångare.15 Även i senare tappning har 
folkets uråldriga besittning av landet emellertid betonats. Även om det inte 
längre gällt att i Johannes Buréus och Olof Rudbecks anda belägga förfä-
dernas ankomst omedelbart efter syndafloden, så har det istället handlat om 
hur de följde den retirerande inlandsisen för att ta det nuvarande territoriet i 
besittning som de första människor som någonsin beträdde det. 16  

Även nationen som gemenskap byggd på gemensamma värden är emel-
lertid ett synsätt med långvarig hemortsrätt i Sverige. Inte minst kan man 
peka på protestantismens traditionella betydelse som motivation för lojalite-
ten mot kronan, särskilt tydlig i 1600-talets uttalade motvilja mot att låta 
icke-lutheraner vistas i riket, och i den fortfarande kvarstående paragrafen i 
successionsordningen enligt vilken statchefen undantagslöst måste bekänna 
sig till ”den rena evangeliska läran” och att prinsar och prinsessor skall upp-
fostras i den samma. Sin idag mest relevanta form har dock den civila na-
tionsuppfattningen i Sverige i senare tiders stolthet över välfärdsstaten. Fol-
ket och nationen definieras således av folkhemmet och därmed av staten, 
snarare än tvärt om.17 Detta är vad den australiensiske skandinavienforska-
ren Tony Griffiths har beskrivit som ”un-romantic nationalism” (”oroman-
tisk nationalism”, till skillnad från nationalromantikens klassiska nation-
alism) och som han menar har varit utmärkande för de nordiska staterna un-
der efterkrigstiden.18 

Den svenska folkhemsnationalismens förhållande till sin förmoderna hi-
storia har emellertid alltid varit dubbel. Uppsalahistorikern Åsa Linderborg 
beskrev i sin avhandling för ett par år sedan hur Socialdemokratiska Arbeta-
repartiet, och detta närstående organisationer, sedan slutet av 1800-talet för-
hållit sig till svensk historia. Hennes forskning pekar på att två till synes helt 
motsatta förhållningssätt till det förmoderna Sverige kan skönjas i partiets 
historieskrivning: ett som betonar kontinuiteten mellan detta och den social-
                                                           
15 Hall, 1998; Nordin 2000, som dock har olika uppfattning om huruvida 
dessa föreställningar gällde de bredare folklagren eller bara aristokratin, 
d.v.s. hur långt integrationen gått vid denna tidpunkt. 
16 Hall, 1998. 
17 Hall, 1998, SFS 1810:0926 §4, vad som mer exakt fastställs i succes-
sionsordningen är att ”Konung alltid skall vara av den rena evangeliska lä-
ran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgska bekännelsen, samt 
Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola 
ock prinsar och prinsessor av det kungl. Huset uppfödas i samma lära och 
inom riket. Den av kungl. Familjen som ej till samma lära bekänner, vare 
från all successionsrätt utesluten” (ibid.), vilket enligt §2 även gäller rege-
rande drottningar. 
18 Griffiths, 2004. 
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demokratiska välfärdsstaten och ett annat som betonar diskontinuiteten. I 
det sistnämnda framstår det förmoderna Sverige som ett förtryckarsamhälle 
där först en aristokratisk och senare en kapitalistisk överklass förtryckte ett 
fattigt och missnöjt folk. Den senare historien handlar däremot enligt detta 
synsätt om det samförståndspolitikens folkhem som kunnat upprättas efter 
arbetarrörelsens slutliga seger, alternativt ur ett samförstånd som kunnat 
upprättas sedan den gamla eran gått under som en följd av kraftiga samman-
drabbningar, med storstrejken och skotten i Ådalen som centrala händelser. 
I den förstnämnda berättelsen ses däremot folkhemmet som en naturlig fort-
sättning på Sveriges historia och gestalter som riksgrundaren och landsfa-
dern Gustav Vasa och frihetskämpen Engelbrekt kan lyftas fram som me-
ningsfulla förebilder för dagens svenskar, samtidigt som sådana saker som 
tingstraditioner och byalag kan bidra till att förankra den demokratiska tra-
ditionen i den nationella.19 Ådalens position som vattendelare i svensk hi-
storia har även lyfts fram av Roger Johansson i en avhandling som lades 
fram samma år som Linderborgs.20 

Andra har lyft fram Per Albin Hansson som den som introducerade kon-
tinuitetsperspektivet i socialdemokratisk historieskrivning. Anders Isaksson 
pekar till exempel särskilt på de tal där han introducerade folkhems-
begreppet för socialdemokratiska väljare, och på hans vana att avsluta sina 
framträdanden med att hurra för fosterlandet, något som tidigare varit 
otänkbart för en socialdemokratisk talare, men som av allt att döma togs 
emot synnerligen väl av hans publik.21 I detta senare perspektiv betonas 
sambandet mellan folket och staten likaväl som dessas kontinuitet bakåt i 
historien. Konsensustänkandet förmedlas i familjemetaforer där landsfadern 
har en given roll och där släktskap och gemenskap blir lätta att associera till 
och där staten kan sägas utgöra ett ”folkhem”, ett hem för folket. Detta se-
nare perspektiv lutar onekligen i riktning mot ett nära samband mellan 
ethnos och demos. 

NA T I O N  O C H K U L T U R A R V I  D E N  ”N Y A”K U L T U R P OL I T I K E N 
När kulturrådet 1972 i rapporten Ny kulturpolitik för första gången formule-
rade en generell kulturpolitik, med generella mål för hela den svenska kul-
turpolitiken, var den framstegsorienterade synen emellertid tydligare än nå-

                                                           
19 Linderborg, 2002. 
20 Johansson, 2002. 
21 Isaksson, 2001, med hänvisning till bl.a. Hansson, [1926] 2001. Se La-
gergren, 1999, för en jämförelse av senare socialdemokratisk användning av 
folkhemsbegreppet med Rudolf Kjelléns nationalistiska användning av 
samma begrepp vid tiden för första världskriget. 
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gonsin. Utredningsområdet omfattade konsten, kulturminnesvården, folk-
bildningen och medierna (alla genomgående refererade till i bestämd form). 
Av dessa var dock kulturarvet det som gavs i särklass minst utrymme. Ton-
vikten låg istället på konsten och på den demokratiska potential som låg in-
rymd i att människorna aktiverade sig i kulturen och bereddes tillgång till 
den genom bildningsförbund, offentliga institutioner och medier. Samtidigt 
uppfattades emellertid konst och kultur på ett (i Gellners mening22) högkult-
urellt estetiskt sätt, varför hela politiken rimligen måste betraktas som ett 
integrativt projekt där en ovanifrån definierad kultur skulle bibringas folkets 
stora massa, och i synnerhet de i kulturellt hänseende ”eftersatta grupper-
na”. Det som Sveriges befolkning, oavsett bostadsort och klasstillhörighet 
nu skulle integreras i var emellertid inte den klassiska nationalromantikens 
nationskänslor, utan istället ett framtidsorienterat demokratiskt ideal-
Sverige där ”alla” (d.v.s. alla som bodde i Sverige) skulle delta med lika 
kulturella förutsättningar och utgångspunkter.23  

I denna stora berättelse hade kulturarvet ingen central plats och begrep-
pet användes heller inte i någon större utsträckning, vare sig i betänkandet 
Ny kulturpolitik eller i de kulturpolitiska propositioner regeringen lade fram 
1974 och 1975. Istället verkar rekommendationerna i Ny kulturpolitik på det 
här området vara hämtade närmast ordagrant ur den något tidigare färdig-
ställda rapporten från 1965 års musei- och utställningssakkunniga.24 Detta 
skulle också kunna förklara varför kulturarvspolitiken fördes in i kulturpoli-
tiken inte enbart genom att underkastas dess allmänna mål (som trots allt 
gällde så disparata verksamheter som konst, folkbildning och media) utan 
även genom att förses med ett särskilt mål, som inte bara ger intryck av att 
ha lagts till på slutet utan vidare samordning med de övriga, utan som också 
tycks representera ett helt annat synsätt där kulturarvet implicit betraktas om 
någonting som redan existerar och som ärvts från tidigare generationer:25  

– kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till 
vara och levandegörs.26 

Någonting som definieras av det förflutna skulle således levandegöras i det 
närvarande. Kontinuiteten mellan forna tiders svenskar skulle stärkas.27 De 

                                                           
22 Gellner, 1988. 
23 SOU 1972:66. 
24 SOU 1973:5, SOU 1974:43, SOU 1972:66, Prop. 1974:28, Prop. 1975:20, 
Prop. 1975/76:135. 
25 Beckman, 1999. 
26 Prop. 1974:28, s. 295, jfr även SOU 1972:66, s. 171.  
27 Beckman, 1999. 
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andra målen relaterar däremot verksamheten till kreativitet och det sägs till 
exempel att ”kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell för-
nyelse”. Dessa mål blickar genomgående framåt och tycks förutsätta att kul-
turpolitiken kan bidra till att göra framtidens samhälle bättre än det närva-
rande, och inte minst att förändring per definition alltid är någonting posi-
tivt. Diskontinuiteten betonas på kontinuitetens bekostnad. Detta kan onek-
ligen tolkas som att svensk kulturpolitik försågs med sju mål som blickade 
framåt och ett som blickade bakåt. I den diskontinuerliga strömningen är det 
staten som ställs i centrum. Det är staten som – i sant civilnationell anda – 
skall planera och driva förändringen. I kulturarvsmålet är den däremot – på 
lika klassiskt nationalromantiskt manér – underkastad det kulturella arv den 
tagit på sig att levandegöra. De båda nationalismerna fortsatte således att 
leva sida vid sida i kulturpolitiken, om än utan vidare kommunikation på 
den politiska nivån, och med den etniska formen i en variant som närmast 
måste beskrivas som antikvarisk28 snarare än romantisk. 

NÄ R  KU L T U R A R V E T  S K UL L E  B R U K A S 
När kulturpolitiken i mitten på nittiotalet skulle utvärderas och målen skri-
vas om fördes kulturarvspolitiken närmare dess huvudströmning. Liksom 
Ny kulturpolitik byggt vidare på 1965 års musei- och utställnings-
sakkunniga, baserade sig visserligen Kulturutredningens beskrivning av om-
rådet i stor utsträckning på bland annat Museiutredningens rapport Minne 
och bildning. Detta hindrade emellertid inte att det nya kulturarvsmålet be-
traktades som allmängiltigt på ett helt annat sätt än tidigare, samtidigt som 
kulturarvet i sig nu inte enbart betraktades som en avskild sektor, utan istäl-
let som närvarande i alla verksamheter. Det kunde till exempel sägas vara 
teatrarnas ansvar att ta till vara teatrarnas kulturarv o.s.v. medan kulturarvs-
myndigheter som Riksantikvarieämbetet istället utmärktes av att kulturarvet 
(eller åtminstone en del av det) var deras huvuduppgift. Keith Wijkander, 
tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet, menade att utredningens 
mer generella diskussioner kring kulturarvet inte tillkommit som en produkt 
av kommitténs experter utan att det snarare var dess politiker som stått bak-
om dem, något som dessutom skulle ha skett relativt sent i utredningens ar-
bete.29 Detta stämmer väl överens med mina egna iakttagelser av att de mer 
specialiserade texterna ligger närmare Minne och bildning.  

Kulturutredningens perspektiv på kulturarvet skiljde sig emellertid inte 
från Ny kulturpolitik enbart genom att vara mer integrerat med den övriga 
kulturpolitiken. Det nya mer generella perspektivet var samtidigt också mer 

                                                           
28 Nietzsche, 1998, s. 60. 
29 Wijkander, 1999. 



 
79 

instrumentellt. Detta märks inte minst i det av utredningen föreslagna nya 
kulturarvsmålet, där syftet med verksamheten till skillnad från tidigare lades 
utanför kulturarvet självt:30 

 [Kulturpolitiken skall] ta ansvar för kulturarven och främja ett 
positivt bruk av dem. 31 

Denna målformulering skulle bli föremål för hård kritik från flera remiss-
instanser inom själva kultursektorn och ändrades därför i propositionen till 
det mer neutrala ”bevara och bruka kulturarvet”.32 Kritiken handlade främst 
om att man ansåg att ”ett positivt bruk” implicerade ökad politisk styrning i 
syfte att definiera vilka bruk som skulle kunna anses positiva.33 Formuler-
ingen ”ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av dem” före-
faller emellertid också förutsätta att kulturarvet tänks som en oberoende en-
titet som kan brukas. Även om politikens inriktning förändrats byggde den 
alltså, föga förvånande, vidare på en redan existerande uppfattning om kul-
turarvet. Detta hade visserligen förvandlats från en relik efter nationens för-
fäder till ett användbart verktyg, men det tänktes ändå fortfarande som en 
entitet. 

Trots protesterna tycks företrädare för professionen heller inte ha varit 
helt främmande för politisk styrning. Detta märks till exempel i följande 
formulering i Museiutredningen: 

Självklart ska museerna bedriva sina utåtriktade verksamheter i 
former som inte äventyrar yttrandefriheten, men det innebär 
inte att museerna i alla sina uppdrag och funktioner kan likstäl-
las med fria konstutövare, författare eller andra opinionsbilda-
re. Museerna har t.ex. uppdraget att vårda, bevara och doku-
mentera en avsevärd del av vårt kulturarv i form av föremål el-
ler vittnesbörd, en central uppgift som mer har karaktären av 
ett förvaltningsuppdrag.34 

Själva bevarandet och insamlandet av kulturarvet sågs här inte som en del 
av rollen som opinionsbildare, utan snarare som en form av myndighetsut-
övning, det vill säga som en del av en sfär där uppdraget snarare gällde att 
på ett opartiskt sätt tolka juridiskt bindande politiska direktiv.35 Även om 
                                                           
30 SOU 1994:51, SOU 1995:84, Beckman, 1999.  
31 SOU 1995:84, s. 85.  
32 Prop. 1996/97:3, s. 27. 
33 Ds 1996:23. 
34 SOU 1994:51, s. 200-201. 
35 Prop. 1997/98:136, den rådande förvaltningsideologin måste vid denna tid 
anses ha nått betydande genomslag även i en relativt självständig sektor 
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idén om ett positivt bruk av kulturarvet för samhällets bästa den gången inte 
föll remissopinionen i smaken så verkar den å andra sidan ändå ha varit ka-
raktäristisk för regeringens sätt att tänka kring dessa frågor.  

En liknande modell skulle nämligen senare bli rådande i satsningen Fo-
rum för levande historia, och i synnerhet då i dess direktiv och tidiga verk-
samheter. I dessa brukades historien nämligen på ett mycket tydligt sätt i 
folkupplysande syfte, men också för att därigenom påverka folkopinionen i 
positiv riktning: information om förintelsen och folkmord skulle spridas i 
det uttalade syftet ”stärka och öka medvetenheten om alla människors lika 
värde”36 genom att öka förståelsen för de processer som hotar denna med-
vetenhet. Medvetenhet eller förståelse – andra begrepp som även de använ-
des frekvent av forumet – skall dock inte i detta sammanhang förväxlas med 
faktakunskap. Istället handlade det om att mottagarna måste påverkas ”på 
djupet” och ”som människor”. För att utrycka sig med Nietzsche fanns det 
med andra ord inte längre någon vilja att ”låta sanningen segra även om li-
vet går under”.37 Att man i upplysningens anda förutsatte att det var just 
sanningens seger som skulle rädda de statsbärande (demokratiska) värdena 
bidrar emellertid även det till att identifiera detta synsätt som framåt-
blickande i civilnationell anda snarare än bakåtblickande eller etnifierande. 
Samtidigt är det tydligt att syftet med satsningen var att förmå nationens in-
nevånare att ta till sig vissa integrationsbefrämjande värderingar om demo-
krati och tolerans. De uppmuntrades till och med tämligen uttalat att identi-
fiera sin svenskhet med vissa specifika värden snarare än med en etniskt de-
finierad nationell identitet. En kulturnationalistisk identitet som nu istället 
närmast associerades med nazism som därmed framträdde som ”en signifi-
kant annan” i förhållande till den upplysta civila bilden av nationen.  

VÄ R L DS K U LT U R  O C H  S VE N S K T  K U L T U R A R V 
I mötet med personer och kultur som betraktas som främmande (i etnisk 
mening, får man förmoda) – både i form av invandrare och i form av främ-
mande kulturinfluenser – kom man under 1990-talet att anse att detta möte 
kräver att ”vi” stärker ”vår egen” identitet. Som ett exempel kan nämnas 
följande beskrivning i den tillträdande socialdemokratiska regeringens 
tilläggsdirektiv till kulturutredningen 1994, ett tilläggsdirektiv som dock 

                                                                                                                           
som kultursektorn, detta märks till exempel i de återkommande hänvisning-
arna till gällande policy i exempelvis regleringsbrev och utredningsdirektiv. 
36 Dir. 1999:75. 
37 Nietzsche, 1998, s. 61. “Fiat veritas, pereat vita!” vore enligt Nietzsche 
ett lämpligt stridsrop för alla företrädare för den antikvariska formen av hi-
storiebruk (ibid.). 
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närmast låter som ett eko av Carl Bildts regeringsförklaring dryga tre år ti-
digare:38 

Det svenska medlemskapet i Europeiska unionen och vårt in-
ternationella engagemang i övrigt får större värde för oss själva 
och för omvärlden om vi är tryggt förankrade i vår egen kultur. 
Kulturarvet, som det utvecklats fram till idag i språket och 
konstarterna och i vår fysiska miljö, har därvid en grund-
läggande betydelse. Det är ett demokratiskt krav och en förut-
sättning för ökad förståelse av vår egen tid att det kulturella ar-
vet blir tillgängligt för alla och att de historiska sambanden tyd-
liggörs.39 

Här framstår såväl vi som kulturarvet som närmast essentiella fenomen. 
Alla skulle visserligen få tillgång till kulturarvet, men detta måste givetvis 
också tolkas som att alla – d.v.s. alla som är bosatta i Sverige – förutsätts ha 
del i samma nationella minne. Båda entiteterna existerar i alla händelser 
oberoende av eller konstrueras åtminstone inte i nutiden. Samtidigt som den 
civila nationssynens företrädare började ta historien i bruk etablerade sig 
med andra ord övertygelsen att en stärkt etnisk identitet inte behövde stå i 
motsats till öppenhet för det främmande. 

Denna regel gällde dock inte enbart för den traditionella tolkningen av 
svensk kultur utan också för dem som kunde identifieras som innehavare av 
ett annat kulturarv eller en annan identitet:  

Människor utan erkänt kulturarv och dokumenterad historia 
står sämre rustade när de skall delta i formandet av samhället 
och hävda sina krav på lika rättigheter och möjligheter. Det kan 
hävdas att kvinnornas och den unga generationens kulturarv 
idag är underrepresenterat och att de vuxnas, och framför allt 
männens, kulturarv utgör normen. Frågan om vems kulturarv 
som bevaras och förmedlas är av betydelse, t.ex. för hur köns-
roller och generationsfrågor kan uppfattas.40  

Här skiljer sig beskrivningen av det som i Ny kulturpolitik kallades eftersat-
ta grupper markant från tidigare synsätt. Medan eftersatta grupper är en be-
teckning som frånkänner dessa en egen kultur och snarare placerar in dem 
på samma skala som samhällets övriga kulturer – om än längre ner – talar 
1996 års kulturproposition om kulturarv i pluralis. Samtidigt verkar proposi-
tionen implicera att det inte bara finns flera kulturarv utan också att dessa 

                                                           
38 Jfr riksdagens protokoll 1991-10-04. 
39 Dir. 1994:146. 
40 Prop. 1996/97:3, s. 128. 
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svarar mot olika kategorier i samhället. Dessa ”underrepresenterade” har 
med andra ord varsitt kulturarv. Kulturarvets ägande subjekt blir med andra 
ord lika mångfaldigat som dess objekt. De reifierande dragen i denna termi-
nologi torde vara uppenbara, liksom den tydliga konflikten med föreställ-
ningen om ett enhetligt demos eller ethnos, och den automatiska uteslutning 
ur det samma som måste bli konsekvensen av en sådan reifierad ny avgräns-
ning.41 I de officiella texterna kombineras emellertid möjligheten att väl-
komna det främmande in i vårt demos med fortsatt tal om skilda kulturarv. 
Trots att övergången mellan de två synsätten på kulturarv gått relativt fort 
(och knappast ens fullföljts) förutsätts det alltså att frågorna är så pass åt-
skilda att en förändrad syn på identitet inte skulle spilla över till synen på 
politikens demos. Kategorierna behandlas som helt åtskilda och den civila 
politikens primat över kulturen som helt ohotat.  

Ett typexempel på hur detta perspektiv tett sig i praktiken är statsmakter-
nas förhållande till projekten Forum för världskultur och Världskulturmuse-
et.42 När det gäller det senare av dessa verkar det, åtminstone av reaktioner-
na att döma, rimligt att tänka sig att även det förts in i kulturpropositionen i 
ett relativt sent skede. Projektet hade heller aldrig föreslagits av Kultur-
utredningen eller föregåtts av någon remissomgång.43 Ändå genomdrevs det 
med tydlig vilja av regeringen. En rimlig förklaring till detta torde vara att 
man, liksom i fallet Levande historia, sökte efter möjliga sätt att åtgärda de 
problem man tyckte sig se i det övriga samhället på integrationens område. 
Inte minst symboliskt laddade44 åtgärder torde ha varit av nöden. Att formu-
lera kulturpolitik utifrån politiska behov är dock en tradition med god an-
knytning såväl till civil nationalism som till den generella kulturpolitiska 
ideologi som etablerades i Ny kulturpolitik. Avvikelsen från den etablerade 
generella kulturpolitiken ligger således inte främst i ideologin, utan i tillvä-
gagångssättet: involvering av kulturarvet och direkta regeringsinitiativ. 

Det är även intressant att se på betydelsen i själva termen världskultur, en 
term som gjorde sitt inträde i den svenska kulturpolitiska diskursen i och 
med kulturpropositionen 1996. I sina direktiv till Kommittén Forum för 
världskultur konstaterar regeringen följande: 

                                                           
41 Harding, 2004. 
42 Prop. 1996/97:3, SOU 1997:95, SOU 1998:125. 
43 1996/97:KrU1, s. 123-127 (ang. Motionerna 1996/97:Kr13, 1996/97: 
Kr17, 1996/97:Kr20, 1996/97:Kr21, 1996/97:Kr207, 1996/97:Kr212, 1996/ 
97:Kr217, 1996/97:Kr243, 1996/97:Kr258, 1996/97:Kr278, 1996/97: 
Kr283, 1996/97:Kr429). 
44 Santesson-Wilson, 2001. 
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[Forum för världskultur skall] initiera, stimulera och samordna 
verksamhet inom existerande institutioner och organisationer 
med inriktning på andra kulturer än den traditionellt väster-
ländska[…]45 

Här förefaller världskultur innebära ”andra kulturer än den traditionellt väs-
terländska”, en tämligen etnisk definition med andra ord, där västerländska 
kulturtraditioner ställs mot sådana som oaktat sin nuvarande geografiska 
hemvist uppfattas som härstammande någon annanstans ifrån. Tolkat utifrån 
detta regeringsyttrande måste Världskulturmuseets verksamhetsfält dessut-
om uppfattas som likartat, om än trängre eftersom inkluderingen av Medel-
havsmuseet tycks implicera att gränsen för Västerlandet i det fallet uppen-
barligen har ansetts gå längs Alperna. Även andra typer av kriterier förekom 
emellertid i direktiven:  

Syftet med Forum för världskultur är att främja den konstnärli-
ga och kulturella mångfalden i Sverige genom att ge plats för 
kulturyttringar från länder och miljöer, vilkas kultur vanligen 
inte görs tillgänglig genom etablerade kommersiella eller insti-
tutionella kanaler. 46 

I denna överordnade formulering tycks det handla om ”kulturyttringar från 
länder och miljöer, vilkas kultur vanligen inte görs tillgänglig genom etable-
rade kommersiella eller institutionella kanaler”, ett kriterium som ligger be-
tydligt närmare den äldre kulturpolitiska terminologins ”eftersatta grup-
per”och som dessutom anknyter till bekämpandet av ”kommersialismens 
negativa verkningar på kulturområdet”. I det här fallet handlade det dock 
inte enbart om att assimilera dessa i den större nationella gemenskapen. 
Istället syftade Forum för världskultur till att skapa möten mellan kulturer 
och om att stötta projekt som kombinerade kulturella uttryck med ursprung i 
olika delar av världen, men också till att inkludera dessa uttryck i den eta-
blerade svenska kulturen och därigenom förnya denna. Dessa nya inslag är 
etniskt definierade efter geografiskt ursprung, men det samma tycks också i 
viss utsträckning även gälla den existerande svenska kulturen eftersom 
statsunderstödda världskulturella evenemang som skedde inom rikets grän-
ser på grund av sitt ursprung inte räknades som redan delaktiga i denna. 
Syftet måste däremot anses ha varit att integrera dessa etniska traditioner i 
en gemensam och till viss del ny civil svensk kulturell gemenskap, inte att 
bevara invandrarnas kulturarv som sådant.47 Detta tycks vara en direkt kon-

                                                           
45 Dir 1998:14. 
46 Dir 1998:14. 
47 SOU 2000:15, SOU 2000:118. 
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sekvens när satsningar på världskultur också är satsningar på hybridisering 
inom ramarna för den civila nationen. 

KU L T U R AR V P Å  N I T T I O T A L E T  O C H  B R U K E T  A V  V Å R T  I N D U S TR I -
E L L A  F Ö R F L U T N A 
En andra viktig sida av kulturarvets pågående utvidgning är industrisamhäl-
lets kulturarv, som i 1996 års proposition målades upp som en förebild för 
andra inklusiva insatser på kulturarvsområdet, främst med hänvisning till 
det samarbete som på detta område etablerats mellan kulturarvs-
institutionerna och andra organisationer och institutioner med koppling till 
industrin. Detta var å andra sidan ett område som inte omfattats av samma 
konsensus som kulturarvspolitiken i allmänhet var föremål för. Framförallt 
så fanns det i det borgerliga lägret (och framförallt då bland moderater, och 
nydemokrater, på den tiden sådana fortfarande var aktuella) en uttalad skep-
sis till bland annat Arbetets museum, liksom till andra insatser man uppfat-
tade ha en allt för stor ideologisk glidning i arbetarrörelsens riktning.48 Det-
ta är dock en fråga om tendenser; bevarandet av industrisamhällets kulturarv 
var på intet sätt utan stöd vare sig bland moderater eller bland borgerliga 
politiker i allmänhet. Initiativen till större satsningar har dock på ett mycket 
tydligt sätt i första hand kommit från socialistiska partier och regeringar. 
Det som läggs till kulturarvet är det industrisamhälle där såväl arbetarrörel-
sen som folkhemmet hade sitt ursprung. Man skulle till och med kunna 
hävda att det industriella kulturarvets närmande till den generella kulturpoli-
tiken sammanfaller med att de tekniska, ekonomiska och sociala framsteg 
sjuttiotalets oromantiska nationalism hävdade, till sist börjat omges med 
samma romantiskt nostalgiska lyster som den traditionella nationalismens 
‘fornstora dar’.  

Det finns emellertid ingenting givet i att de känslor som kopplas till detta 
arv skulle vara säkert fastnaglade vid en relativt återhållsam civil nationa-
lism. Detta torde främst bero på hur förknippade de är med en gången tids 
vision om det goda samhället, samt inte minst hur bundna vi nutids-
människor är till den. Om folkhemmet verkligen har skrinlagts, på gott och 
på ont, är vi trots allt inte längre sammankopplade med våra minnen genom 

                                                           
48 Se t.ex. prop. 1991/92:100 bil. 12, 1991/92:KrU23, prop. 1992/93:100 bil. 
12, 1992/93:KrU24, prop. 1993/94:100 bil. 12, 1993/94:KrU26, 1996/97: 
KrU1, Motion 1996/97 Kr260 ang. moderat och borgerlig riksdagspolitik. 
Som exempel på relativt tidigt socialdemokratiskt intresse i frågan kan 
nämnas direktiven till U 1988:14 (Dir. 1988:14) och det statliga stöd till 
Arbetets museum som fortsatte trots protester från den borgerliga opposi-
tionen. Jfr. även Alzén, 1996. 
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en gemensam dröm. Det enda som i så fall knyter an är att detta är en 
svensk, eller åtminstone delad västerländsk historia. Redan i slutet av nittio-
talet erkändes även i officiella sammanhang49 att det som börjat som ett för-
sök att synliggöra alla arbetandes gemensamma historia när den till sist be-
rättades i hög grad hade skildrats som de yrkesarbetande männens historia, 
medan kvinnors, invandrares och många andras historia förblivit tyst. 

Förhållandet till denna historia påminner emellertid även på andra sätt 
när det gäller dubbelheten om folkhemmets förhållande till äldre svensk hi-
storia. Också industrisamhällets kulturarv kan betraktas på åtminstone två 
sätt: som en framgångssaga värd att knyta an till, och kanske också att vara 
nostalgisk över, nu när vi fruktar att den går mot sitt slut, men också som en 
berättelse om hur plågsamt livet en gång var.50 Kulturarvet kan återigen 
brukas antingen som ett monument över det goda som varit, eller hanteras 
som ett mer plågsamt minne. Om fallet är det senare står valet mellan den 
selektiva hågkomstens glömska och den monumentalism i avskräckande 
syfte51 som i andra sammanhang redan finns representerad i projektet Le-
vande historia, men också i det ena av de båda traditionellt socialdemokra-
tiska sätten att förhålla sig till vår förmoderna historia. Ingenting tyder dock 
på att Sverige skulle vara berett att på ett så radikalt sätt ta avstånd ifrån 
denna, för vår egen civila nationalism så centrala, del av modernismen. 
Tvärtom tycks vi föredra en mer konsensusartad – för att inte säga dubiös – 
dubbelhet i vårt förhållande också till vårt nära förflutna.52 

AV S L U T A N DE  R E F L E K T I O N 
Om folkhemmet nu tillhör det förflutna måste vi fråga oss vad som kommer 
härnäst. Under nittiotalet var det vanligt att se en utveckling från industri-
samhälle till informationssamhälle. Inte minst handlade mycket av den kul-
turpolitiska utredningsproduktionen om hur den nya informationsteknologin 
– IT – skulle komma att förändra, och framförallt förbättra, kulturens möj-
ligheter att fullgöra sina demokratiska uppgifter. Även på kulturarvsområdet 
handlade mycket om hur tillgängligheten och effektiviteten skulle kunna 

                                                           
49 SOU 1999:18. 
50 Alzén, 1996.  
51 Något som snarast skulle vara en motsats till Nietzsches monumentalism, 
ett bevarande som visserligen stärker identitet och övertygelse, men inte ge-
nom beundran för monumentet, utan i delad avsmak. Nietzsche, 1998, s. 60. 
52 Aronsson, 2004, framhåller just ambivalensen som en grund för både den 
existentiella attraktion och den politiska betydelse som historiebruk kan ut-
veckla, till skillnad från de traditionella vetenskapliga minimikravens in-
riktning på klarhet och entydighet. 
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ökas genom en effektiv och enhetlig elektronisk registrering.53 Den gamla 
slitna visionen om det goda samhället skulle med andra ord ersättas av en 
ny, eller åtminstone nygammal, vision som skulle kunna bära upp samma 
oromantiskt civila nationalism. I dagsläget verkar det rimligt att tänka sig att 
jakten på en sådan framtid fortfarande pågår, om än med betydligt större 
osäkerhet. Gårdagens nu förgångna framtid förefaller dock läggas till histo-
rien på ett ytterst hävdvunnet sätt, och med en dubbelhet som har sin bak-
grund i den specifikt svenska berättelsen om övergången från förmodernitet 
till modernitet. Kvar står en endast i vissa sammanhang uttryckt förhopp-
ning om att inflyttande representanter för andra etniska gemenskaper i 
sammanväxandet med vår egen skall skänka nya tändande gnistor till fram-
tidstrons civila gemenskap i sitt nya land, ofta parad med en fruktan för att 
de inte alls skall vilja växa samman med oss. 

Kanske är det betecknande att den nyssvarande framtidens kulturarvsbli-
vande sammanfallit med ett närmande mellan den oromantiskt civila natio-
nalismens framtidstro och den tidigare så antikvariskt tillbakablickande kul-
turarvssektorn. Denna tycks nu brukbar för vidare framtidsbyggen i civilt 
framtidsorienterad anda, samtidigt som identiteten – denna den gamla na-
tionalromantikens hörnpelare – nu kunnat bilda grunden även för mindre 
aggressiva resonemang. Eller är det kanske så att den civila nationens före-
trädare har tagit den i bruk just för att deras gamla framtidsoptimistiska vi-
sion inte längre tycks räcka till, utan nu måste stagas upp med detta föga 
romantiska instrumentella bruk av historien. I ett sådant läge är det kanske 
föga förvånande att den kulturpolitiska huvudlinjens politiska företrädare nu 
också börjat fatta intresse för kulturarvssektorn eller att ett närmande ägt 
rum även där. Samtidigt som man tagit kulturarvet i bruk verkar man dock 
inte föreställa sig att den aktiva brukande politiken skulle kunna påverkas 
av det passivt brukade kulturarvet. Relationen mellan subjekt och objekt 
uppfattas med andra ord som okomplicerat stabil. Förtroendet för kulturar-
vets traditionella vårdare förefaller däremot vara lågt bland den civila natio-
nens företrädare: regeringens främsta satsningar på det positiva bruket av 
kulturarvet sker inte genom etablerade kulturinstitutioner utan genom nya – 
och därmed mera symboliskt och retoriskt tydliga – myndigheter vars upp-
drag snarare definieras av en samhällsfunktion än av vårdandet och beva-
randet av de samlingar och byggnader kring vilka de äldre institutionerna 
byggts upp, men som nyare institutioner som Arbetets Museum och Forum 
för levande historia helt saknar.  

I ett sådant läge måste man fråga sig om kulturarv och historia verkligen 
är storheter som passivt kommer att låta sig brukas och, inte minst hur den 

                                                           
53 T.ex. SOU 1997:14. 
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brukande gemenskapen påverkas av brukandet när den själv är en föreställ-
ning baserad både på föreställningen om staten (som trots allt är den institu-
tion antas vara brukaren ) och på föreställningen om ett kulturarv som grund 
för dess identitet och grundläggande värden. Frågan, för kulturarvssektorns 
del, torde nu vara hur det nya läget hanteras och bör hanteras av dem som 
arbetar i dessa institutioner.  
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”E N  T R Y G G  O C H  D E M O K R A T I S K  I D E N T I T E T  P Å  B A S I S  
A V  D E T  H I S T O R I S K A  A R V E T ”  –   
K U L T U R A R V  O C H  H I S T O R I A  I  D E N  S V E N S K A  S K O L A N   
  

 
KG HA M M AR L U N D   

 

PE R S P E K T I V P Å  K U L T U RA R V   
Vad är egentligen ett kulturarv? Museologen Stefan Bohman har presenterat 
en definition av begreppet (och dessutom en definition av begreppet kultur): 

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa 
värdesystem avsätter olika kulturuttryck, materiella som 
andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella 
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv.1 

Bohmans definition medger att kultur och kulturarv förankras i klass eller 
genus likaväl som i religion eller territorialitet. Vi kan tala om dövkultur, 
gaykultur, hiphopkultur och arbetarkultur – var och en med sitt kulturarv. 
Vi kan tala om svensk kultur, kurdisk kultur, japansk kultur – var och en 
med sitt kulturarv. Ingen sådan förankring kan självklart sägas vara 
viktigare eller mer betydelsefull än någon annan. 

Inte sällan tenderar vi emellertid i vårt oreflekterade vardagsmedvetande 
att fästa särskild vikt vid just den kultur och det kulturarv som kan ges en 
territoriell anknytning. Det är inte förvånande eftersom det institutiona-
liserade kulturarv vi mött under vår uppväxt och skolgång har sitt ursprung i 
det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets målmedvetna och fram-
gångsrika konstruktion av en svensk nationell identitet. Detta institutiona-
liserade kulturarv har inbäddats i tiden på ett sätt som uppmanar oss att 
blicka bakåt, att se det kulturarv som tidigare generationer lämnat åt oss. Vi 
har svårare att vända blicken åt andra hållet, att se det kulturarv vi just nu 
formar och kommer att överlämna till våra efterkommande. 

Detta perspektivval, som ofta tycks oss så självklart, kan förklara varför 
just historieämnet blivit det skolämne vars kursplan ger särskilt stort 
utrymme åt ansvaret för förmedling av kulturarvet. Historia handlar om det 
förflutna, och det förflutna är som det är – det ändrar sig inte, och ska heller 
inte ändras. Därmed blir kulturarvet också givet och fixerat en gång för alla. 

                                                           
1 Bohman, 1999, s. 157. 
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”Ämnet [historia] ger oss en kulturell identitet, som fungerar som ett kitt i 
vår sociala samhällsgemenskap. Den heliga Birgitta, Vallonbruken, Freden i 
Brömsebro, Vasaskeppets undergång, Tåget över Bält, sammanbrottet vid 
Poltava, Linnés katalogisering, utvandringen till Amerika och unions-
upplösningen är exempel på företeelser som skapar samhörighet”, som Jan 
Björklund, Folkpartiets skolpolitiske talesman, uttryckt det.2 

När vi betraktar denna identitetsskapande process kan det vara värdefullt 
att fundera över en analytisk distinktion från den finländske kulturgeografen 
Anssi Paasi. Paasi skiljer mellan en regions identitet och den regionala 
medvetenheten bland invånarna.3 När 1800-talets nationalism gav Sverige 
en identitet, uttryckt i symboler och institutioner, var detta egentligen ingen 
nyhet – ett sådant medvetet identitetsskapande hade statsmakten ägnat sig åt 
under sekler. Det nya och framgångsrika var att nationalismen också 
skapade ett svenskt medvetande bland landets invånare. Den regionala 
identiteten kan förstås som den offentliga berättelsen om Sverige, vad 
sociologen Margaret R. Somers kallar en ”public narrative”. Medvetenheten 
uppstår när (delar av) denna offentliga berättelse också ingår som självklara 
element i vår personliga berättelse om oss själva, med Somers’ ord vår 
”ontological narrative”.4 

Att identifikationen med den offentliga berättelsen om Sverige för 
hundra år sedan (eller till och med för femtio år sedan) var relativt 
problemfri torde åtminstone delvis kunna förklaras av att de två 
berättelserna, den offentliga och den personliga, för de allra flesta hade 
samma utsträckning i såväl tid som rum. Åtminstone i teorin kunde de flesta 
föreställa sig hur den politiska demokratins genombrott, näringsfrihetens 
införande, kanske rent av stormaktstidens utskrivningar, haft betydelse för 
deras plats och roll i samhället.  

I dag är förutsättningarna annorlunda. En ständigt växande andel av 
Sveriges invånare bygger sin identitet på en personlig berättelse som till 
stora delar utspelar sig utanför landets gränser. Att de dessutom lärt sig 
behärska den officiella berättelsen om Sverige innebär inte att de själva blir 
delaktiga i den. Kunskap om tåget över Bält ger inte automatiskt en 
förändrad identitet åt den som flyttat till Sverige från Tyskland, Bosnien 
eller Irak, lika lite som kunskap om den amerikanska självständighets-
förklaringen gör mig till amerikan eller min kunskap om Eid al-Fitr gör mig 
till muslim. 

                                                           
2 Björklund, odaterad debattartikel. 
3 Paasi, 2000; se även Paasi, 1986. 
4 Somers, 1994. 
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Vad är det då som gör oss till svenskar? För 100 år sedan, när en halv 
procent av landets invånare var födda utanför Sveriges gränser, var den 
frågan av underordnad betydelse. Idag, när andelen utrikes födda invånare 
är över 10 procent, är det viktigare att söka ett svar. 

Svenskar kan helt enkelt vara de som bor i Sverige. Svensk kultur blir då 
mångsidig, sammansatt och stadd i ständig förändring. Ramadan blir till 
exempel en kulturyttring lika svensk som en söndagsgudstjänst (en vanlig 
uppskattning är att mellan 100 000 och 150 000 av Sveriges invånare fastar 
under Ramadan, alltså ungefär lika många som antalet gudstjänstbesökare i 
svenska kyrkan en genomsnittlig söndag). Att vår kultur förstådd på det 
sättet mycket väl skulle kunna fungera gemenskapande trots sin flytande 
karaktär har (från norsk horisont) beskrivits av Thomas Hylland-Eriksen: 

I den grad jeg kan kjøpe løk hos min pakistansk-norske 
kjøpmann har vi etablert felles kultur, kan vi i tillegg diskutere 
ramadan (muslimenes hellige måned) og mulighetene for å 
skaffe halal kjøtt i Norge, har vi ytterligere felles kultur. Med 
afrikanske bekjente kan jag snakke om afrikansk politikk og 
fotball; i disse henseeneder har vi felles kultur. Dersom vi ser 
slik på kultur, så vil det (...) vise seg at vi må tenke på kulturell 
forskjell som noe det er grader av, ikke arter av – noe som 
intreffer i bestemte typer av situasjoner og ikke i andre, og noe 
som preger en situasjon og ikke en person.5 

Studerar vi kulturarvet så att säga utifrån har vi sällan några större problem 
att hantera dess mångtydighet, inte heller att acceptera att kulturarvets 
innehåll inte är givet en gång för alla, att det varierar mellan olika 
situationer och relationer. Men ett sådant förhållningssätt gör varje 
definition av ”det svenska kulturarvet” i bestämd form singular till en 
absurditet, ett gemensamt institutionaliserat kulturarv beskrivet som ett ting 
blir otänkbart. Vad gör vi då när vi befinner oss i en position där vi 
förväntas bestämma kulturarvets innehåll, inte bara för oss själva utan också 
för andra? Vilka föremål ska ingå i basutställningen på länsmuseet? Vilka 
pjäser ska sättas upp på den nationella scenen? Vilka böcker ska köpas in 
till kommunbiblioteket (och vilka ska gallras ut)? Och inte minst: hur gör 
den svenska skolan som enligt styrdokumenten ska bidra till ”att människor 
får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala”6 – 
och därmed måste avgöra vad som är specifikt svenskt, nordiskt, europeiskt 
och globalt? 
                                                           
5 Eriksen, 1991, opag. webutgåva kap. 4. 
6 Lpf 94. 
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KU L T U R AR V O C H  H I S T O R I A  I  S K O L A N  O C H  V I D  H ÖG S K O L A N 
Begreppet kulturarv är frekvent återkommande i styrdokumenten för den 
svenska skolan. I grundskolans läroplan blir vi redan i andra stycket, under 
kapitelrubriken Skolans värdegrund och uppdrag, påminda om kulturarvets 
betydelse: 

Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar.7 

Lite längre fram i samma kapitel preciseras begreppet till sitt innehåll. 
Kulturarv är värden, traditioner, språk, kunskaper. Mindre tydligt är 
kulturarvets avgränsning: vems värden, traditioner, språk och kunskaper? 

De enda exempel som ges i styrdokumenten är de kulturer och kulturarv 
som är förankrade i ett givet territorium. Och det territorium som i första 
hand (men inte enbart) ska ges utrymme är föga förvånande den svenska 
nationalstatens. Tydligast uttrycks det i gymnasieskolans läroplan: 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska 
språket skall befästas genom undervisningen i många av 
skolans ämnen.8 

En självklar utgångspunkt för läroplanens författare är alltså att det finns en 
svensk kultur. Det svenska kan också därtill ses som något specifikt, något 
som kan skiljas från det nordiska, det europeiska och det globala – antingen 
som en tydligt urskiljbar del av en större helhet eller som något unikt. 
Denna svenska kultur ska genom skolans försorg inte bara bli välkänd för 
eleverna, den ska också utgöra en del av deras identitet. Läroplanen ger i 
sina formuleringar knappast stöd för ett så flytande och situationellt bestämt 
kulturarv som i Hylland-Eriksens exempel ovan. Skolan har givits ansvaret 
för att varje elev efter genomgången grundskola ”har en förtrogenhet med 
centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv”,9 
och skolan måste därmed också bestämma sig för vilka dessa centrala delar 
är. Kulturarvet i skolan uppträder i bestämd form singular och därmed som 
norm.  

Hur ska då detta formande av identiteten gå till? Vilka normer ska skolan 
förmedla? Inom historieämnet i lärarutbildningen vid högskolan i Halmstad 
är frågan om kulturarvet och historieundervisningen ett återkommande 

                                                           
7 Lpo 94. 
8 Lpf 94. 
9 Lpo 94. 
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tema. Såväl för studenterna som för de lärare verksamma på fältet som 
studenterna möter under sin verksamhetsförlagda utbildning tycks valet stå 
mellan två strategier: den som Thomas Hylland-Eriksen kallat 
”missionärens” eller ”den tolerante undertryckarens”, och den som kan 
beskrivas som jämbördig dialog.10 

Missionären ser med sympati på invandrarna, men tycker också synd om 
dem. De har i grund och botten samma egenskaper och förmågor som vi 
själva, men har haft oturen att födas i en kultur som inte tillåtit dem att 
fullkomnas. Missionärens strategi är assimilering; hon eller han vill inget 
hellre än att ge ”våra nya landsmän” det bästa som finns, nämligen att bli 
som vi. 

I den jämbördiga dialogen ställs olika kulturarv bredvid varandra. Här 
understryks skillnader mer än likheter, men utan någon värdering. Du kan 
lära dig något om mitt kulturarv, jag kan lära mig något om ditt. Hylland- 
Eriksen påpekar att i den jämbördiga dialogen kan varken statens politik 
eller den egna livsvärlden tas som måttstock för vad som är det sanna, sköna 
och goda. Den kräver ett accepterande av gråzoner, och den kräver att bägge 
parter tar den andra på allvar. 

I en studentrapport från den verksamhetsförlagda utbildningen tecknas en 
bild av mötet mellan de två strategierna: 

Min VFU-lärare gav uttryck för uppfattningen att om 
invandrare valt att leva i ett främmande land som Sverige 
skulle de också anpassa sig till det landets traditioner och 
normer. Jag invände att om Sverige höll på att bli (eller redan 
var) ett mångkulturellt land borde vi ta emot andra 
kulturuttryck och låta dem assimileras i det svenska likaväl 
som vi förväntade oss att invandrarna skulle ta till sig svensk 
kultur. Vår diskussion hade kunnat utvecklas till öppet gräl, så 
jag avslutade med frågan ”När du undervisar är alltså ett av 
dina mål att göra svenskar av invandrarna?” Jag fick svaret 
”Javisst, det är det enda sättet för dem att bli delaktiga i det 
svenska samhället.”11 

Den missionärsstrategi som läraren här uttrycker finns också företrädd 
bland studenterna: 

Centrala element som måste ingå i en kulturarvsbild är först 
självklart att man måste kunna språket ordentligt, men sedan att 
kontinuerligt i all undervisning jämföra Sverige med andra 

                                                           
10 Eriksen, 1991, opag. webutgåva kap. 3. 
11 Studentrapport VFU 2003. 
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länder och kulturer och kanske i vissa fall skönmåla. Att få en 
trygg nationell grund är viktigare än att visa på särarter, som 
regeringen vill i sin mångfaldspropaganda. Det är inte jag som 
behöver ändra mig, viljan måste finnas hos de folkgrupper som 
invandrat.12 

Den jämbördiga dialogen är förmodligen mer utbredd, om inte i praktiken 
så åtminstone som ideal. Många lärare och studenter understryker vikten av 
ömsesidig kunskap och förståelse. Det är inte ovanligt att skolor arbetar 
med teman eller ordnar temadagar där elever och deras föräldrar ges 
möjlighet att berätta om sitt kulturarv. Att verkligen uppnå jämbördighet är 
en svår balansakt. Risken att elever betraktas som läromedel vars uppgift är 
att representera det exotiska och annorlunda är uppenbar. Med tanke på den 
tidspress varje lärare ständigt lever under är risken också stor att de 
främmande kulturer vi ska lära oss något av reduceras till enkla 
schablonbilder av ”det turkiska”, ”det kosovoalbanska” – samtidigt som det 
anses betydligt svårare att förmedla ”det svenska”: 

Begreppet ”kulturarv” verkar man ha svårt att definiera och 
därför finns heller ingen tanke kring förmedlingen av det. 
Tanken att invandrarelever kan dela med sig av sina 
erfarenheter till svenska klasskamrater är bra, men idéerna om 
vad de svenska eleverna och den svenska skolan ska förmedla 
tillbaka i fråga om svenskt kulturarv är inte lika konkreta.13 

Denna osäkerhet inför själva begreppet ”kulturarv” och om vad ett svenskt 
kulturarv kan innehålla leder i värsta fall till att dialogen bryter samman. 
Den ena parten delar med sig utan att få någonting tillbaka.  

Osäkerheten som speglas i studentreflexionen ovan leder inte sällan till 
att läraren ofta oreflekterat förmedlar en traditionell kanon. Jan Björklunds 
uppräkning av händelser och aktörer i den svenska historien kan ses som ett 
exempel. Ett annat ges av den lärare som påpekade att inte bara svensk 
historia utan också svensk litteratur är en del av kulturarvet. Uppmanad av 
lärarstudenten att ge exempel på ”kulturarvsförfattare” gav han så svaret 
Lucidor, Stiernhielm, Bellman, Kellgren och Lenngren.14 

Lika vanligt är kanske att man undviker det besvärliga problem-
komplexet helt och hållet. ”Det är inget vi tänker på så mycket här, för vi 
har nästan inga invandrare” är en vanlig kommentar. En mer sofistikerad 
undanflykt anas bakom ett studentsvar på frågan hur hennes skola arbetar 

                                                           
12 Studentrapport VFU 2004. 
13 Studentrapport VFU 2003. 
14 Studentrapport VFU 2003. 
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med kulturarvsbegreppet: ”Min handledare vill inte prata om olika gruppers 
kulturarv, lärarens uppgift är att se till den enskilda eleven.”15 

Men inte ens i de fall den jämbördiga dialogen faktiskt kan förverkligas 
fullt ut garanterar den ett uppfyllande av läroplanernas ambitioner. Dialogen 
fokuserar på skillnader. Jag kan lära mig något av ditt kulturarv, du kan lära 
dig något av mitt. Men var finns det gemensamma kulturarv som ska ge en 
trygg identitet både åt de svenskar som ser sin omvärld gradvis förändras 
och åt de invandrare som fått möta motsvarande förändring över en natt? 
När lärarstudenterna funderat en stund över detta tenderar deras svar att 
hamna i endera av två kategorier.  

I det ena fallet behåller studenterna ett återblickande perspektiv: 
Kulturarv handlar om det förflutna, om det vi ärvt. Kulturarv skiljer sig 
också åt. Men istället för att stanna vid skillnader mellan olika kulturuttryck 
– skillnader beroende av olika historiska kontexter – bör vi gå vidare och 
söka likheter i de värden, attityder och levnadsmönster som utgör kulturens 
grund. Strävan efter autonomi och kontroll över den egna livssituationen, 
strävan att ge familjen trygga livsvillkor och barnen en god framtid är 
exempel som brukar nämnas. Att på detta sätt söka en gemensam bas för 
olika kulturarv innebär en didaktisk utmaning – det gäller att hitta 
sambandet mellan konkreta historiska exempel å ena sidan, generaliserade 
värderingar och attityder å den andra. Det är inte omöjligt, men innebär i de 
flesta fall att man måste lämna lärobokens upplägg och kanske också bryta 
mot den planering som dittills gällt på skolan. 

I det andra fallet söker studenterna det gemensamma i nuet snarare än i 
det förflutna, i elevernas vardagskultur snarare än i det institutionaliserade 
kulturarvet. Musik, lek, mode, sport nämns som exempel på en redan 
existerande gemenskap som kan tas till utgångspunkt för historiska studier. 
Istället för att söka den rumsliga förankringen i nationalstaten Sverige kan 
man söka den i det lokala, i stadsdelen – men inte, som så ofta i 
hembygdshistoriska sammanhang, i hällkistor och gravrösen utan i nutiden. 

Ansatsen är spännande. Vad skulle kunna göras av ett temablock inom 
SO-ämnena, eller med ännu större räckvidd, med startpunkten i dagens 
Rosengård eller Hammarkullen? Varför ser bebyggelsen ut som den gör? 
Befolkningen? Andelen förvärvsarbetande? Vilken är grunden till kon-
flikterna kring balkongernas parabolantenner? Kan vi hitta samma historia i 
andra tider eller på andra platser? Här öppnas inte minst möjligheter att 
uppfylla en punkt i läroplanen för gymnasieskolan, nämligen att läraren inte 
bara ska klargöra det svenska samhällets grundläggande värden utan också 
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”med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk 
verklighet”.16 

Också denna strategi kräver ett fritt förhållningssätt till läromedel och 
skolans egna traditioner av lektionsplanering. Men den är fullt förenlig med 
historieämnets kursplaner som, både för grundskola och gymnasium, 
poängterar historiemedvetande som ett överordnat begrepp. Historieämnets 
uppgift är inte att enbart blicka bakåt, de historiska kunskaperna ska ge 
referensramar för förståelse av skeenden i nuet och förväntningar inför 
framtiden. Här finns en tydlig påverkan från de senaste decenniernas 
historiedidaktiska debatt i Tyskland och i våra grannländer Danmark och 
Norge – men samma argument för historieämnets legitimitet hittar jag också 
i mitt mer än hundraåriga exemplar av Hans Hildebrands Sveriges Medeltid: 

Man måste lära känna det förgångna för att förstå det 
närvarande och kunna inverka på det kommande. 

Ur det perspektivet kan inte kulturarvet betraktas enbart som något vi 
övertagit av tidigare generationer. Genom vårt handlande i nuet förändrar 
vi, medvetet eller omedvetet, detta arv. En dag ska det också lämnas vidare. 

SK O L A N  E N  K U L T U R A R VS K O N S E R V AT O R?  
Att på detta sätt sammanfoga det förflutna med nutid och framtid är inte 
självklart i dagens skola. Historia är historia. Nuet tar vi upp i 
samhällskunskapen. Jan Björklund oroar sig förmodligen i onödan när han 
beklagar att historia, som ”borde vara ett av skolans främsta 
bildningsämnen” reducerats till ”bara ett instrument att förstå dagens 
värld”.17 Läroböckerna, vars roll som styrande faktor visserligen tycks 
minska men som i den nationella utvärderingen av grundskolan ändå angavs 
som mycket eller ganska mycket styrande av över en tredjedel av SO-
lärarna, understryker sällan kopplingen mellan förflutet och nutid. 

Den syn på förhållandet mellan historia och kulturarv som dominerar i 
skolan är således betydligt mer traditionell än den som återspeglas i 
slutdokumentet från utvecklingsprojektet Agenda Kulturarv där man valt att 
framhålla kulturarvets nödvändiga föränderlighet: 

Att vidga perspektiven på samtiden handlar om att erbjuda nya 
sätt att se på samtiden och på människors varierande villkor. 
Det handlar om att göra det möjligt att ifrågasätta självklarheter 
som finns omkring oss och att förstå mer. Historia och kul-
turarv är bra redskap för att undersöka och förstå nuet. Så länge 

                                                           
16 Lpf 94. 
17 Björklund, odaterad debattartikel. 
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olika spår bevaras och vårdas kan det förflutna tolkas och 
omtolkas, och ny förståelse och nya perspektiv öppnas.18 

Den diskussion om kulturarvets roll som förts och förs inom 
kulturarvssektorn har inte någon motsvarighet i skolans värld. Samtidigt är 
skolan en av de kanske viktigaste, men också en av de mest anonyma 
aktörerna i kulturarvets institutionaliseringsprocess. Kanske finns hoppet 
paradoxalt nog i den ”historielöshet”, som hos dagens studenter får ett 
uttryck i bristande kunskap om årtal och andra för tidigare generationer 
självklara historiska fakta, vilket medför att vårt gemensamma nu, inte vårt 
åtskilda förflutna, blir en naturlig referenspunkt. 
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S H O U L D  H E R I T A G E  M A N A G E M E N T   
B E  D E M O C R A T I Z E D ?   
T H E  D E N K M A L P F L E G E D I S K U S S I O N  I N  G E R M A N Y  
 

 
CO R N E L I U S  HO L T O R F 

 

Uppenbarligen följer det inte av att kulturen är ett egenvärde att 
staten har ett speciellt ansvar för den. Tvärtom kunde man häv-
da att om kulturen verkligen representerar egenvärden för 
medborgarna så kan man anta att de har starka motiv för att på 
egen hand hålla utbudet av dessa godsaker högt och varierat.1 

On 30 March 2000, Dr. Antje Vollmer, Vice President of the German Par-
liament and spokesperson for cultural politics in the Green Party (part of the 
government coalition under Gerhard Schröder) organized a public hearing, 
which turned out to be a political bombshell for months to come. The sub-
ject of the hearing, held in the German Parliament, was an expert report 
commissioned by Vollmer from Dieter Hoffmann-Axthelm.2 Its topic was 
an assessment of the future of cultural heritage management in Germany. Its 
provocation was twofold. First, heritage management in Germany is nearly 
entirely devolved to the Bundesländer so that, essentially, the German Par-
liament has no business discussing it. As a matter of fact, this was the first 
time heritage management had ever been discussed by the national parlia-
ment. Second, the report suggested nothing less than an extensive with-
drawal of state heritage management and a much stronger “democratiza-
tion” of the way cultural heritage is managed in Germany. This was re-
flected in the provocative title of the report, which asked “Can heritage 
management be denationalized [entstaatlicht]?” 

Whereas the first provocation was essentially a legal matter, which does 
not need to concern me here very much, the second provocation constituted 
a fundamental attack against many of the taken-for-granted principles and 
practices of heritage management and raised important issues, which de-
serve discussion even outside the borders of Germany. This paper seeks to 
summarize some of the key issues of the German debate and begin a discus-

                                                           
1 Beckman, 1998, s. 45. 
2 Hoffmann-Axthelm, 2000a. 
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sion of how it might relate to, for example, heritage management in Swe-
den. 

  
It was no coincidence that Vollmer turned to Dieter Hoffmann-Axthelm in 
commissioning an expert report on heritage management. With a back-
ground in theology, philosophy and history, he works as an editor of two 
journals on architecture and urban planning and on aesthetics and commu-
nication. His long-standing association with the former alternative milieu of 
Kreuzberg in West Berlin may have been an important credential for being 
chosen as an expert working for the Green Party. Moreover, as early as 
1980 he had published an essay entitled “Plea for abolishing the preserva-
tion of heritage”.3 Yet Hoffmann-Axthelm is probably best known as the 
author of several books on the history of architecture and urban planning 
issues in Berlin and as an architectural critic, often questioning post-war ar-
chitecture. Actually, in the fields of architecture, urban planning, and heri-
tage management, he is an autodidact. Some have said that this shows in his 
work, which is usually polemic and accurate in historical detail, but lacking, 
for instance, in background knowledge of the history of the preservation of 
heritage.4  

In his report, Hoffmann-Axthelm discusses two fundamental problems as 
regards the status quo of heritage management in Germany. I hasten to add 
that he deals exclusively with architectural and urban heritage – the ar-
chaeological heritage, which faces very different challenges, is not the sub-
ject of either his report or my article. 5 The first problem concerns the way 
heritage management at present relies on an authoritarian state model. Ac-
cording to Hoffmann-Axthelm, during the 19th century the state advanced 
the preservation of heritage with the aim to prevent particularly significant 
old buildings in its own possession from decay and destruction. The current 
management of cultural heritage still rests on some of the same principles, 
even though the situation has changed completely. Now, the preservation of 
heritage predominantly concerns buildings in private possession and the 
kind of sites and buildings protected is growing constantly. The heritage au-
thorities, Hoffmann-Axthelm argues, use the existing planning and building 
laws and regulations to impose strict conditions on ever more private cli-
ents. In that process they come across as authoritarian, self-righteous, and 
unable to take into account the view of the owners and users of heritage. In-
deed, Hoffmann-Axthelm claims that the strict German planning and build-

                                                           
3 Hoffmann-Axthelm, 1987. 
4 cf. Dolff-Bonekämper, 2000. 
5 See Lettmann, 2004. 
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ing laws and regulations contain many remnants from the absolutist age. In 
other words, the ideals for the preservation of collectively owned national 
treasures have been transferred to the preservation of privately owned build-
ings. The issue Hoffmann-Axthelm raises is thus to what extent it is justi-
fied for the state to assume a collective responsibility and use authoritarian 
means when regulating building work on privately owned sites.  

The question which decisions can best be left to the citizens themselves – 
possibly with some guidance – and for what aspects the state and its au-
thorities need to take active responsibility on account of the collective inter-
est is relevant to any state ruled by law. It is particularly relevant in democ-
racies that explicitly seek to implement the rule of the people. So why 
should the people not be allowed to decide for themselves how much of 
their own heritage they wish to preserve and in what way? Is the preserva-
tion of heritage a common good of such high priority that it can and must be 
imposed on citizens (like health and safety regulations or environmental 
laws), or should it be best left to the preferences and choices of the indi-
viduals who actually inhabit and own these buildings? Dieter Hoffmann-
Axthelm argues that citizens should be able to make these decisions for 
themselves.  

The second problem Hoffmann-Axthelm raises concerns the criteria that 
are to be applied to heritage management decisions. As it stands, heritage 
management is not based on any clear-cut principles and values but is, ac-
cording to the provocateur, highly subjective and politically negotiable. 
When their own financial interests are affected, the state and local councils 
as well as individuals with connections either to politicians or to the media, 
plus businesses who can plausibly argue that jobs may be at stake, find heri-
tage authorities much more lenient than others. Hoffmann-Axthelm thus 
claims that the burden of the costs for the preservation of heritage is largely 
carried by all those ordinary individuals without much political leverage.  

In addition, in specific cases civil servants appear to confuse their own 
personal convictions and academically motivated preferences with their role 
as disinterested assessors and judges of heritage on behalf of society. The 
fact that more and more buildings are listed as part of the heritage, and that 
they are of more and more recent age, can mean that individual civil ser-
vants use the preservation of heritage as a pretext for influencing contempo-
rary architecture and urban planning on the basis of personal aesthetic pref-
erences. Or they might use narrow academic criteria in order to determine 
which buildings are ”historically representative” and therefore in need of 
conservation, even though the preserved structures may never be of interest 
to any but a few specialists. There may even be politically motivated strate-
gies within some heritage authorities, e.g. in cases when GDR remains are 
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being protected simply because they originated in the GDR. Such policies 
serve Ostalgia and specifically the PDS Party, i.e. the successor of the for-
mer Communist party in Eastern Germany.  

Whether or not there is merit in any of these charges and suspicions, 
Hoffmann-Axthelm claims that weighing up specific values in individual 
cases always involves a high degree of subjectivity. The reasons for a spe-
cific decision can be difficult to convey to the clients who have to pay for 
their consequences. Specific decisions and conditions imposed on clients’ 
projects are not always easily comprehensible. They can appear to be arbi-
trary and solely dependent on the personal attitudes and preferences of indi-
vidual civil servants. All of that, if true, is hardly appropriate in a democ-
ratic state in which the people are said to rule and civil servants are required 
to be directly accountable to the people and their elected representatives. 

Taking these two problems as his starting-points, Dieter Hoffmann-
Axthelm develops a series of theses and suggestions for a new kind of heri-
tage management in Germany: 

(a) The term heritage has been overstretched – too much is being pre-
served. This has led to reduced public credibility vis-à-vis the heritage 
authorities responsible, as almost anything might be taken to be a sig-
nificant part of the heritage. The more items preserved, the less under-
standing of the reason why. This trend ought to be broken. 

(b) A lack of state protection for a given building does not mean that it can 
be demolished without further ado. What it means is that the building is 
not protected by the state. There may be others than the state, such as 
the owners of a building, local companies, citizens’ initiatives, inde-
pendent foundations like Deutsche Stiftung Denkmalschutz, and huge 
bodies like the National Trust in the UK, which accept their own re-
sponsibility for heritage and take it upon themselves to protect a build-
ing by seeking to convince other relevant parties to support them. The 
old link between heritage and its state administration needs re-
thinking.6 Even if we are losing some valuable buildings until a suffi-
cient number of stake-holders are becoming fully aware of their re-
sponsibility, the benefits gained are still worth these unfortunate losses. 

(c) A state should not collect whatever is representative of past ages but 
preserve what its citizens appreciate as worth preserving. Towns should 
not be treated as archives or museums. The value of a protected build-
ing must be apparent to any visitor and must not depend on complex 
academic appraisals in writing. The most important criterion for pres-
ervation should thus be the aesthetic quality of the building’s direct im-
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pact on onlookers, i.e. its ”beauty”. Put simply, buildings that people do 
not love do not deserve to be protected and preserved. Heritage authori-
ties should thus protect only such structures ”without which we would 
be poorer and the world would be cooler”, saving those ”whose demise 
would break one’s heart”. Such aesthetic judgments need to be made by 
the people concerned rather than by the state, i.e. they need to be de-
mocratized. (There are important exceptions to this principle, in par-
ticular regarding sites of special historical significance that are not of 
value as buildings, such as concentration camps, which must still be 
preserved by the state or others, in the collective interest.) 

(d) The criterion of beauty will invariably favour older buildings, such as 
medieval churches or castles, before more recent ones, such as factories 
and other functional buildings constructed from the mid-19th century 
onwards. It is wrong, though, to preserve a large number of modern 
buildings which often led to the destruction of the old cities when they 
were built and which were anyway not designed to last longer than a 
few decades. 

 
In sum, Dieter Hoffmann-Axthelm argues that in principle it is not the task 
of the state to implement the aesthetic, academic, or political demands of 
heritage specialists, when these demands lack support among the local 
population.  

  
Some elements of Hoffmann-Axthelm’s polemic found their way into Antje 
Vollmer’s ”10 Theses on the preservation of heritage, the need for reforms 
and the possibilities of change” from May 2000. This fairly short document 
chiefly emphasises the need to have a comprehensive, open and taboo-free 
debate about the preservation of heritage. Vollmer also calls for a new ”cul-
ture of dialogue” between heritage officials and citizens, where the former 
are more willing to account fully for their reasoning and are more open to 
reach compromises with the latter.7 Elsewhere, Vollmer adopted far more of 
the suggestions by Hoffmann-Axthelm. Taking his argument one step fur-
ther, she even proposed that the list of scheduled buildings should be re-
viewed every ten years. In that way, it would continuously be re-assessed 
precisely what is worth preserving and what is not, thus making decisions 
accountable to every new generation of citizens.8  

                                                           
7 Vollmer, 2000a. 
8 Vollmer, 2000b; see also Rüsch, 2000. A similar suggestion has been dis-
cussed again recently, see Donath, 2005. 
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In the hearing of the German Parliament on 30 March 2000 practically 
everybody spoke against the analysis and the specific proposals made in the 
expert report by Dieter Hoffmann-Axthelm. The same is true for the follow-
ing debate that took place in some of the largest national German newspa-
pers (including Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Süddeutsche Zei-
tung) as well as in some regional papers (e.g. Der Tagesspiegel, Berliner 
Zeitung). Within a few months, more than 30 contributions were published.9 
Radio and TV also got involved. A subsequent webpage featuring a public 
forum10, a reader11, and additional workshops12 and panel discussions13 car-
ried the debate further, albeit not on the same scale. 

Most writers were fairly critical of Dieter Hoffmann-Axthelm’s report. 
The criticisms ranged from disputes of his historical judgments to claims 
that his arguments were misinformed (concerning the relations between 
citizens and state authorities), misconceived (neglecting how decisions are 
made in a representative democracy), or misplaced (ignoring the possible 
destructive consequences for many still existing heritage sites). Further 
points being raised include the risk for heritage authorities to become driven 
by “populist” demands and seemingly arbitrary popular aesthetics, which 
would defeat any academic accountability of heritage management. In 
Hoffmann-Axthelm’s scenario, there would also be a potential threat of 
heritage being aesthetically valued only by well organized and vocal mi-
norities. 

Although only a few commentators or politicians spoke out in favour of 
the parliamentary report14, many were agreed that the preservation of heri-
tage in Germany was in need of a critical analysis and that, in a general 
way, Hoffmann-Axthelm had a point.15 As a contribution to the 2000 de-
bate, Eckart Rüsch, a heritage manager in Hannover, summarised the most 
urgent problems in German heritage management arguing that 

- there are too many scheduled monuments. Due to the lack of re-
sources these monuments cannot all be properly managed. The ex-
isting scheduled monuments therefore need to be reviewed, with 
the purpose of de-scheduling some of them.  

                                                           
9 e.g. Dolff-Bonekämper 2000; Hoffmann-Axthelm, 2000b; Rauterberg, 
2000. 
10 www.denkmalpflegediskussion.de (now defunct). 
11 Donath, 2000 (out of print). 
12 e.g. Petra Kelly Stiftung, 2002; Maaß, 2002. 
13 Donath et al, 2004. 
14 e.g. Brülls, 2002; Donath in Donath et al 2004. 
15 e.g. Habich, 2000; Rüsch 2000; Greipl 2002; Maaß 2002. 
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- there is a lack of theorizing concerning the preservation of heri-
tage. Many regularly used terms and categories are confusing and 
inconsistent. There is no consensus about common values and best 
practices. 

- there is confusion about existing responsibilities between the lower 
level of heritage authorities (towns, communities, districts), the 
higher level of heritage authorities (Landesdenkmalämter) and the 
highest levels of authority in the relevant state ministries (in each 
Land), as well as concerning the role of various independent advi-
sory bodies. There are large differences between the various Ger-
man states. All this leads to inefficiency and occasionally even to 
contradictory decisions.  

- there are deficiencies in public outreach. Many events, such as 
Heritage Days satisfy only people’s basic curiosity but are other-
wise empty of content. Partly as a result of the lack of adequate 
theory, fundamental questions about the aims and functions of the 
preservation of (a specific example of) heritage and the kind of 
‘public interest’ justifying state involvement in heritage manage-
ment remain unaddressed.16 

 
The fact that this enormous discussion took place at all demonstrated, too, 
that a sore point had been touched. Without much doubt, the heritage state 
authorities and the preservation of heritage as such have an image problem 
in Germany (and possibly, as we will see, elsewhere too). The authorities 
have not gained sufficient public trust in their abilities and their judgement. 
They have not been able to convey precisely what they are doing and why. 
Heritage smacks of non-sellers, sleeve protectors, and the 19th century.17 
The relevant state authorities are seen as the nasty heritage police bothering 
house owners and preventing industrial development. This image is beauti-
fully expressed by the following graffiti:  

Gott schütze uns vor Staub und Schmutz,  
vor Feuer, Krieg, und Denkmalschutz.18 

                                                           
16 Rüsch, 2000, Brülls, 2002 raises many similar issues. 
17 Greipl, 2002, s. 18: ”Denkmalpflege … klingt nach Ladenhüter, Ärmel-
schoner und neunzehntem Jahrhundert.” 
18 Greipl, 2002, s. 20. Svante Beckman provided the following free transla-
tion for the Swedish situation: “Gud skydde huset, folk och fä mot eld och 
krig och RAÄ”. 
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Maybe the most significant outcome of the German debate was that it 
brought home the fact that the preservation of heritage is no longer some-
thing to be taken for granted in the public domain. It is rather something 
that is contested. Decisions concerning the preservation of heritage must be 
subject to the same rules of accountability that apply elsewhere in a democ-
racy governed by the rule of law. 

  
To what extent is this debate relevant to states other than Germany? Obvi-
ously this depends on the degree to which the preservation of heritage by 
the state suffers from the same shortcomings. As we will see, there is some 
reason to believe that at least some of the specific problems discussed in 
Germany are also of concern in Sweden. But on another level, the debate 
has been addressing issues that are of a general nature and apply to all rep-
resentative democracies. What is the adequate role of state authorities in 
representative democracies ruled by law, and how should the civil servants 
working for them act? To what extent should they follow governmental di-
rections, to what extent should they be malleable by citizens’ preferences, 
and to what extent should they be experts accountable only to higher princi-
ples of academic wisdom? Should state authorities generally be re-active, 
responding to what already goes on in society, or pro-active, persuading 
people to act in particular ways? If the latter, should these desired actions be 
of a particular, politically favoured kind or should people be encouraged to 
do anything they like, limited only by the requirements of the law? Clearly, 
these are complex matters relevant to very many states and of considerable 
interest to political scientists in all these countries.19 It is evident that the 
German Denkmalpflegediskussion revolved in large parts around Hoff-
mann-Axthelm’s position, which seeks to minimize the active role of the 
state (and government) in heritage matters, while maximizing the liberty of 
the citizens in relation to what is ultimately perceived as an aesthetic matter.  

Just as in Germany, we could ask about the relations between heritage, 
citizens and the state in Sweden. What is the appropriate role and objective 
of the Swedish Riksantikvarieämbetet and the relevant County Museums 
and County Council Departments, in particular with respect to buildings not 
owned by the state? Which aspect of heritage in Sweden requires state au-
thorities, and what do they seek to preserve, on which grounds? Are Riksan-
tikvarieämbetet and the state heritage services in Sweden outdated relics of 
a past age of nationalism and collective values, when heritage first became a 
state interest, but which no longer exist in the same form?20 

                                                           
19 See for example Blomgren, 1998, s. 8-17, 25-35. 
20 See Beckman, 1998; Grundberg, 2004. 
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It is evident that at present there is very little sensitivity within the Swed-
ish heritage sector to questions concerning the legitimacy of state heritage 
management. It is taken as self-evident that the relevant state authorities tell 
the citizens about the significance of heritage rather than vice versa. For ex-
ample, in its vision and strategy document for 2004-2006, Riksantik-
varieämbetet describes one of its priorities as being increased participation 
and broadened responsibility (“ökad delaktighet och breddat ansvar”). This 
objective is then further developed in the following way: 

Det finns ett stort intresse för historia och kulturarv i samhället 
i dag. Genom att Riksantikvarieämbetet synliggör kulturarvs-
frågorna och skapar förutsättningar för delaktighet i arbetet 
ökar möjligheten för medborgarna att utveckla ett eget förhåll-
ningssätt till kulturarvet. Det är i samtidsfrågorna som de flesta 
individer känner igen sig, vilket gör det viktigt att belysa på 
vilket sätt kulturarvet kan vara en tillgång i samhällsutveck-
lingen. Därför måste myndigheten vara lyhörd för vilka behov 
den enskilde individen har för att kunna ta ansvar för kulturmil-
jön och kulturarvet. Riksantikvarieämbetet skall ställa sin fack-
kunskap till förfogande och föra en dialog som tillgodoser det 
engagemang som finns och inspirerar till eget ansvar och de-
batt. Kulturarvsarbetet måste också på ett tydligare sätt väcka 
debatt och stå med på den politiska dagordningen.21 

The quote reveals the extreme top-down attitude prevailing in this authority. 
Citizens are said to need opportunities for making the cultural heritage their 
own and Riksantikvarieämbetet sees its role as offering and increasing such 
opportunities. Moreover, Riksantikvarieämbetet considers one of its tasks to 
be revealing how heritage can be relevant to the development of society. It 
is fairly clear that the desired ”dialogue” and ”debate” about heritage as 
well as the idea of people assuming their “own responsibility” for heritage 
are welcomed especially when they follow the good advice given by the 
state.22 Graciously, Riksantikvarieämbetet offers its expertise so that citi-
zens can contribute more to what the state tries to achieve.  

A similar way of thinking can even be found in the Agenda Kulturarv 
project. This project involved much of the Swedish heritage sector over 
several years (2001-2004). Its aim was to question the fundamental aims 
and approaches of the preservation of heritage in Sweden with the explicit 
objective to put people first. Indeed, the final policy statement raises one 

                                                           
21 Riksantikvarieämbetet 2004, s. 13. 
22 Gustafsson and Karlsson 2004a, s. 9-13; 2004b, s. 25-29. 



 
112 

key issue that might as well have been formulated by a supporter of Dieter 
Hoffmann-Axthelm: 

in dialogue with the society at large, we must continually re-
examine our selection criteria and the ways in which we evalu-
ate the historic environment. […] every time we make some 
kind of selection, we should ask ourselves questions such as: 
What do we want to accomplish? Who will be affected? Whose 
viewpoints and values are we reflecting?23 

Yet this concern did not extend very far in the end. The project never really 
moved from “asking ourselves” these questions to openly discussing them 
with the people directly affected. What do they want to accomplish with 
their heritage, and how does the state preservation of heritage affect them? 
This was the result of a systematic design flaw of the Agenda Kulturarv 
project. In limiting the project’s participants to representatives of the heri-
tage sector, even excluding the universities, the role as such of state heritage 
management in Swedish society was never intended to be scrutinized thor-
oughly.24 The same policy statement expresses a view that is precisely of 
the kind Hoffmann-Axthelm attacked so vehemently in Germany:  

Society has assigned us the task of enabling and encouraging 
people to draw on the power of their history and heritage to 
shape their lives and surroundings.25  

In other words, the Swedes are said to need the state heritage sector in order 
to appreciate and use their own heritage and history. This kind of patroniz-
ing attitude and lack of real dialogue is perhaps characteristic of state heri-
tage management in Sweden at large. Only very recently have some com-
mentators begun to ask questions about it. Anders Gustafsson and Håkan 
Karlsson, for example, asked a series of questions that touch on the very 
heart of the matter: 

• Hur gestaltar sig det samtida samtalet och kommunikationen mel-
lan kulturarvsförvaltningen och medborgarna? Existerar den levan-
de dialog som kulturpropositionen uttryckligen efterlyser? Hur har 
samtal och kommunikation gestaltat sig tidigare? 

• Föreligger det överhuvud taget någon dialog, eller har den kom-
munikativa relationen och praxisen mellan kulturarvsförvaltningen 
och medborgarna mer formen av en enkelriktad monolog? En mo-

                                                           
23 Agenda Kulturarv 2004, s. 13. 
24 See also Agenda Kulturarv 2002. 
25 Agenda Kulturarv 2004, s. 7. 
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nolog där antikvarisk expertkunskap – och specifika kunskaps-
perspektiv – överröstar medborgarnas rättmätiga krav på medin-
flytande och medskapande i frågor rörande det gemensamma kul-
turarvet och det gemensamma kollektiva minnet?  

• Inrymmer den samtida kulturarvsförvaltningen den lyhördhet, de 
organisatoriska strukturer, och de strategier som krävs för att fånga 
upp, kanalisera och prioritera det medborgerliga intresset inom ra-
marna för en öppen och levande dialog? 

• Har kulturarvsförvaltningen kommit att bli en isolerad sfär inom 
det samhälle där den bedrivs, och för de medborgare den är satt att 
tjäna?26 

 
These are indeed the same questions as asked earlier in Germany. The fact 
that they have been posed underlines the pertinence even in Sweden of the 
question whether heritage management ought to be thoroughly democra-
tized. In 2000, the Denkmalpflegediskussion in Germany addressed pre-
cisely this issue. Throughout the German news media arguments were for-
mulated both for and against the liberalization of heritage legislation and 
practice.  

The Swedish heritage sector would be wise to find responses to the dif-
ferent challenges which their German counterparts were largely unprepared 
to deal with and thus stumbled through. For one day similar issues might 
suddenly burst into the open in Sweden too.27 

 
 

                                                           
26 Gustafsson & Karlsson 2004, s. 10. 
27 I am grateful to Riksantikvarieämbetets FoU programme for supporting 
the research on which this paper is based, to Matthias Donath for several 
valuable suggestions, to Peter Aronsson for inviting me to the conference in 
Norrköping, and to Svante Beckman for the translation of the German graf-
fiti into Swedish (see footnote 18). A more extensive report about the Ger-
man Denkmalpflegediskussion will be published as a booklet by Riksantik-
varieämbetet, probably in 2006. 
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F E S T I V A L E R  O C H  K U L T U R A R V :   
L O K A L I T E T  O C H  R E G I O N A L I T E T   

 
 

TO R U N N  SEL B E R G 
 

Jeg vil her diskutere to lokale festivaler som finner sted på to ulike steder i 
Norge. Begge steder befinner seg i periferien, men er ellers svært ulike. Vi 
skal reise mellom vest og øst i Norge, mellom øyen Selja ut mot Stadhavet 
på nordvestkysten og Finnskogen; en region som strekker seg ut på begge 
sider av grensen mot Sverige. Finnskogen har alltid vært et utkantsområde, 
mens Selja har en fortid som et religiøst og politisk sentrum i middel-
alderens Norge. Begge stedene tematiserer sin fortid i festivaler; på Selja i 
to festivaler: en gjenskaping eller revitalisering av den kirkelige festdagen 
Seljumannamesse med røtter i middelalderen, samt de nyskapte Sunniva-
festspela, feiret første gang i september 2004. På Finnskogen feires Finn-
skogdagene, etablert i 1971. Festivalene som skal omtales her bidrar til å 
gjenskape og omskape ideer og fortellinger om stedene Selja og Finnskogen 
og gi dem ny og aktuell betydning.  

Fortellinger om stedenes fortid uttrykkes og ritualiseres i festivalene, 
men festivalene er ellers ulike i både innhold, uttrykk og atmosfære. Fra 
Seljas fortid finnes både materielle og immaterielle minner som entydig 
omtales som kulturminner og kulturarv med stor K, noe som er med på å 
regulerer de måter fortiden kan uttrykkes og ritualiseres på. Kulturminner 
som de som finnes på Selja, har en disiplinerende effekt. Fortellinger og 
minner fra Finnskogen er mere tvetydige, og med det åpne. Imidlertid har 
feiringen av Finnskogdagene vært med på å omvurdere Finnskog-kulturen 
og gi den en ny betydning og plass i hele regionen. 

På Selja finnes rester av et helliganlegg som var pilegrimsmål i 
middelalderen. Det er et helgenanlegg som består av Sunnivahola og 
Sunnivakilden, og et benediktinerkloster som fungerte mellom 11- og 1300. 
Monumentene ligger like ut mot storhavet og hele landskapet gir et storslått 
og dramatisk inntrykk, og blir av den norske religionshistorikeren Gro 
Steinsland beskrevet som ”et av de mest fascinerende helligsteder fra 
kristendommens første århundre i vårt land”.1 Finnskogen er et innlands-
område som strekker seg ut på begge sider av grensen mellom Norge og 
Sverige, og består av vide skogsområder med tjern, innsjøer, spredt be-

                                                           
1 Steinsland, 1997. 
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byggelse og noen mindre tettsteder. Navnet Finnskogen skriver seg fra at 
området på 1600-tallet og fremover ble befolket av finske innvandrere.  
 

Det har vært en vanlig oppfatning at i moderne samfunn, preget av seku-
larisering og rasjonalisering har symbolske uttrykk som offentlige festivaler 
og ritualer fått en stadig mindre plass. Men faktum er at siden 70-tallet er 
antallet offentlige feiringer økende i den vestlige verden.2 Den amerikanske 
antropologen Frank E. Manning (1983) slår fast at: “Throughout both the 
industrialized and developing nations, new celebrations are being created 
and older ones revived on a scale that is surely unmatched in human his-
tory”.3 I den norske avisen Aftenposten fortelles det for eksempel: 
”Utvalget av festivaler har eksplodert de siste ti årene. Nå finnes det en i 
hver bygd og for enhver smak”.4 Vi kan nesten snakke om ”festivalisering” 
som omfatter både nyskapte festivaler, revitaliseringer av offentlige ritualer 
eller nyskapinger med et påstått ”tradisjonelt” innhold, og de tematiserer 
stedet både gjennom fortidens hendelser og personer, men og gjennom 
myter og diktning. I festivalene blir fortidens hendelser og mennesker 
aktualisert igjen og igjen, og festivalene både påminner oss om, og gjør at vi 
minnes fortiden, eller visse deler av den. Men uansett om festivalene er 
”gamle”, ”nyskapte”, eller feirer stedenes fortid har de et budskap som 
forholder seg til den aktuelle omverden, ikke bare den lokale, men også 
verden utenfor stedets grenser. Fortellingene om det lokalt særegne vender 
seg både innover og utover, de henvender seg til den lokale identiteten, men 
for å lykkes må fortellingenes tema være av en slik art at de og står i dialog 
med aktuelle fortellinger med appell utover stedets grenser. Virkemidler og 
tema som kan fungere relasjonelt og peke ut over det lokale tas i bruk, og 
festivalene er knutepunkter som kobler sammen det lokale med det globale. 
Festivaler består av en vev av fortellinger som tematiserer og leker med det 
globale, nasjonale, regionale og lokale. I festivaler kan slike tema bli 
fortolket, refortolket, omskrevet og revurdert. I møtet mellom det 
innadvendte og utadvendte er de med på å omdefinere relasjonene mellom 
stedet og verden.5 Festivaler er underholdning, sier Frank E. Manning, men 
samtidig er underholdningen farget – mere eller mindre bevisst – av 
ideologisk betydning og pragmatisk hensikt.6 Slike markeringer har et mer 
eller mindre eksplisitt politisk innhold. Festivaler gir mulighet for mange 
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mennesker til å fortelle om et steds fortid og lokale særegenheter. Men å 
fortelle om et steds fortid, handler like mye om å være med på å skape 
fremtid. Et steds særegenhet kan uttrykkes på mange måter, det kan handle 
om å se innover og lete etter røtter for å styrke lokal identitet. Men lokal 
identitet kan også styrkes ved å se utover stedets grenser; en stedsfølelse 
som handler om stedet som et knutepunkt for mange slags relasjoner ut i 
verden.7 

SE L J A  O G  DE N  H E L L I G E  SU N N I V A 
Øyen Selja blir gjerne omtalt som ”sagnomsust”, for eksempel i den 
offisielle turistbrosjyren. Beskrivelsen har sammenheng med legenden om 
Sta Sunniva, den ene av tre norske helgener og den enste kvinnelige. 
Legenden forteller at Sunniva var den kristne datter av en irsk konge. Hun 
flyktet fra en hedensk frier sammen med et følge av fromme kvinner og 
menn, i noen sammenhenger omtalt som Seljemennene. De la sine skjebner 
i Guds hender når de flyktet i en båt uten seil eller årer. Følget landet på 
Selja, og levde i fred der inntil folk på fastlandet ble mistenksomme og 
trodde det var røvere som stjal sauene fra dem. De hentet den hedenske 
Håkon Jarl for at han skulle reise til Selja og ta livet av de farlige fremmede. 
Sunniva og følget hennes flyktet opp i fjellsiden til en hule, de ba til Gud 
om hjelp og han lot hulen rase sammen over dem. Ingen av menneskene ble 
funnet i live, de døde for sin tro, og denne hendelsen gjorde Sunniva til en 
martyr og er årsaken til at hun er avbildet med en stein i hånden. Senere så 
sjøfolk et merkelig og kraftig lys over øyen, og der var rykter om at der var 
funnet menneskeben der som avga en søt duft. Dette kom kong Olav 
Tryggvason for øre. Han var døpt i England i 994 og kom til Norge i 995 
for å kreve kongemakten og kristne landet. Kongen dro til Selja hvor han 
fant liket av Sunniva helt og uten lyte, og det blir fortalt at han lot bygge en 
kirke til ære for Sunniva der. Hulen som falt sammen over Sunniva og 
følget hennes ble til Sunnivahola og et pilegrimsmål i middelalderen. I 1070 
ble Selja utpekt som det første bispesete for Vestlandet, og forble det i 
hundre år, da ble det flyttet til Bergen sammen med skrinet med Sunnivas 
hellige rester. Rundt 1100 startet engelske munker utviklingen av et 
benediktinerkloster viet til den engelske helgen St Albanus. Det nådde sitt 
høydepunkt rundt 1300 før det forfalt, og det var forlatt før Reformasjonen 
kom. Legenden om Sunniva gir den lille øyen Selja en prominent plass i 
kristningens historie i Norge.  

Med det moderne historiefagets gjennombrudd på midten av 1800-tallet 
begynte historikere å diskutere realitetene i Sunnivalegenden. De hadde 
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liten tro på at Sunnivalegenden inneholdt en historisk sannhet, og i sitt verk 
Det norske Folks Liv og Historie (1852-1862) fremholdt historikeren P. A. 
Munch at Olav Tryggvason rett og slett ved ”en from list” utnyttet de funn 
av menneskebein som faktisk var gjort på Selja. Kongen trengte en helgen 
og et pilegrimsmål, og Selja, sentralt i skipsleia mellom Bergen og 
Trondheim, lå strategisk til for et slikt formål. Legenden om Sunniva og 
Seljemennene ble tolket som poesi med politisk hensikt. Men like fullt, 
1000 år senere var fortellingen om Sunniva og hendelsene på Selja grunnen 
til at et stor jubileum ble feiret der. I 1996 og 1997 var Selja åsted for 
feiringen av den norske kirkes tusenårige tradisjon. Selja og Sunniva har en 
fremtredende plass i denne tradisjonen, prest Arne Bakken i Nidarosdomen 
har sagt at ”Sunnivahelleren på Selja er å sjå på som livmora som fødde 
Kyrkja i Noreg”.8 Jubileet var planlagt gjennom flere år, og biskoper, 
kirkelige tjenestemenn på høyt nivå og andre prominente personer deltok i 
planleggingen.  

Tusenårsjubileet lot igjen lyset skinne på Sunniva, den historiske 
kildekritikken tok likevel ikke helt livet av henne. Feiringen aktiviserte et 
sosialt minne og den oppmerksomhet omkring fortellingen om Selja og 
Sunniva som var fokus i jubileet har senere fått et bredt og folkelig nedslag. 
Legenden om Sunniva blir i dag fortalt og fortolket på mange måter, men 
det ligger utenfor denne artikkelens tema. Det vi imidlertid skal diskutere 
videre er den revitalisering av feiringen av Sunnivas festdag Seljumanna-
messe som jubileet førte med seg. I dagens feiring av Seljumannamesse er 
Sunniva til stede, men det skal vi komme tilbake til etter å ha reist en tur til 
Finnskogen.  

F I N N S K O G EN 
Fortellingene om Finnskogen handler om marginale grupper og periferi. 
Årsakene til den finske innvandringen på 1600-tallet lå i finnenes fremste 
næringsvei, nemlig svedjebruk, en form for jordbruk som krevde stadig nye 
urørte granskogområder og som kunne bedrives i morenemarksområder som 
var ubefolket. Svedjebrukerne bosatte seg ofte i grenseområder mellom 
bygder, landskap og len, og Finnskogsområdet ligger på tvers over 
riksgrensen. Dermed havnet finnebygdene i administrative periferiområder, 
noe som er pekt på som årsak til at den svedjefinske kulturen holdt seg 
forholdsvis lenge.9  

Den perifere plasseringen og den avvikende levemåten førte til at 
finnskogkulturen ble oppfattet som et fremmed element sett med norske 
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øyne. Finnene ble ikke sett på som norske innbyggere og i noen 
sammenhenger ble de omtalt som ”løsfinner”. Jordbruksformen som krevde 
at de forflyttet seg over store områder gjorde at de ble oppfattet som en 
slags omstreifere, de drev sitt ekstensive jordbruk der hvor det passet.  

Fortellingene om Finnskogen kan samles i to ”store fortellinger” som kan 
synes å stå i et motsetningsforhold til hverandre. Den ene handler om 
konflikt og annerledeshet uttrykt i forestillingen om at finnene kunne utøve 
trolldom, noe som i bunn og grunn handler om at de blir definert som ikke-
kristne – og dermed grunnleggende annerledes. Disse fortellingene var en 
effektiv måte å opprettholde den etniske grensen mellom finner og 
nordmenn, og disse forestillingene holdt seg langt opp mot vår egen tid. 
Helt innpå 50- og 60-tallet hadde skogfinnene fått lære at det finske språket 
særlig ble brukt i trollformler, og de ble møtt med nedsettende 
bemerkninger om det finske opphavet. De ble omtalt som ”finske djevler” 
og ble fortalt at de luktet av røyk, en henvisning til den gamle levemåten.10 

Den andre store fortellingen handler om den harmoni som eksisterer 
mellom Finnskogens landskap og de finske innvandrerne. Når finnene etter 
sin lange vandring kom til Finnskogen, blir det fortalt, kjente de seg igjen, 
de fant det landskapet de måtte forlate; med slake åssider, elver, myrer og 
sjøer, den samme karrige morenejorda de kjente så godt fra Finland. Det 
kjente gav trygghet. Denne fortellingen handler om at finnene fant ”De 
tusen sjøers land” igjen. Budskapet i fortellingene er at naturen og de finske 
innvandrerne fant hverandre, finnene fant igjen et stykke Finland i Norge. 
På et symbolsk plan gir dette finnene en slags dypere rett til de store 
skogområdene, i denne historien er der også en gjenklang av den bibelske 
fortellingen om Det lovede landet. Slik sett blir landskapet på sett og vis 
deres forutbestemte hjem. 

I dagens markedsføring av Finnskogen som turistmål har de to historiene 
smeltet sammen: Der heter det: ”De kom fra uår og nød og fant nytt håp i de 
dype Glåmdalsskogene. Särgelamp, Lebiko og Balagombo ligger ikke i 
Finland, men på Finnskogen i Glåmdal. Finnene slo seg ned i våre skoger 
på 1600-tallet, de bygde sine røykstuer, badet i sine saunaer og drev sitt 
urgamle svedjebruk. De gamle finnene skulle være trollkyndige. Blant tusen 
sjøer og århundregamle finnetorp kjenner du fortsatt den trolske 
stemningen. Du snur deg ekstra brått når en kvist knekker, og kan godt 
forstå at Finnskogen selv i dag er kjent for sine værprofeter. Rugfinnenes 
etterkommere er moderne nordmenn, men de er stolte av sine røtter.”11 Her 
gjenfortelles fortellingen om både det finske landskapet og den finske 
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trolldommen, men i turismespråket er finnenes evne til å utøve trolldom 
blitt til noe tillokkende, og helst ufarlig.  

SE L J E M A N NA M E S S E  O G  SU N N I V A D AG E R 
Tusenårsjubileet 1996-1997 på Selja førte til en revitalisering av den 
katolske festdagen Seljemannamesse, en kirkelig festdag som er nevnt 
allerede i de gammelnorske lovene fra 1000-tallet. I årene etter jubileet er 
feiringen blitt stadig mere markert, og blir nå omtalt som Seljumannamesse 
og Sunnivadager. I tillegg til høymesse i klosterruinene er andre 
kulturarrangement som kunstutstillinger, konserter og keltisk kveldsbønn i 
Selje kirke kommet til. 

Et nytt innslag er organisering av pilegrimsvandring i forkant av 
høymessen. Denne vandringen tar knapt en time, og er en iscenesatt 
pilegrimsferd; et slags ”spel” som aktualiserer og levendegjør Seljas fortid 
som pilegrimsmål og klosterøy i middelalderen. Deltakerne her, flere 
hundre de gangene jeg selv har deltatt, blir fraktet sjøveien til innsiden av 
øyen, for så å vandre rundt Selja mot klosterruinene som ligger ut mot 
storhavet.  

Når vi går i land fra skyssbåten blir vi mottatt av en gruppe 
benediktinermunker – i programmet omtalt slik: ”Ein gruppe munkar frå 
blømingstida kjem til live igjen og førar oss pilegrimar til klosteret”. En ung 
kvinne blir hvert år utvalgt til å være Sta Sunniva og sammen med munkene 
leder hun pilegrimsvandrerne rundt øyen mot klosteret. I ferden er det lagt 
inn stoppesteder, såkalte ’stasjoner’, hvor munkene synger pilegrimssalmer 
og forteller om klosteret. De som deltar går med en viss høytidelighet, lytter 
til munkenes salmer og fortellinger. De er ikke bare på tur, det handler om 
noe mere.  

Denne pilegrimsvandringen er en rituell overgangs- eller liminal fase – 
den korte ”ferden over sjø og land” tar oss vekk fra det hverdagslige, 
forbereder oss på at vi skal ”inn i noe annet”, det være seg et hellig område, 
en annen tid, mot det Selja som var den gang klosteret og pilegrimsmålet 
var levende. I sin ferd rundt øyen forberedes de pilegrimsvandrende til ”En 
skjønnhet, dramatikk og dramaturgi som er enestående”, slik en 
representant for Riksantikvaren beskrev Selja i et foredrag. Når vi vandrer 
sammen med pilegrimsspelets St. Sunniva rundt øyen til den hellige 
Sunnivahola, vandrer vi i fotsporene til tusener av pilegrimer før oss, vi 
gjenskaper hellig grunn. Stedliggjøringen og deltakelse i den rituelle 
pilegrimsvandringen bidrar til aktualisering av kollektive minner om 
helligstedet Selja.12 Den rituelle pilegrimsvandringen mot klosterruinene og 
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Sunnivahola skaper en form for kontinuitet med middelalderens 
pilegrimsøy. ”Det er ei forunderleg fin oppleving å samlast til gudsteneste 
mellom dei gamle klostermurane på Selja.”, skriver lokalavisen om 
Seljumannamesse i 2002, ”Det er sus av hav og himmel, og kristenliv 
gjennom tusen år”.  
 
Etableringen – eller gjenetableringen av hellige steder i vår tid og i vårt 
land, er imidlertid en problematisk posisjon sett på bakgrunn av den 
lutherske idéhistorie, skriver Arne Bugge Amundsen i artikkelen 
”Naturvandring eller indre reise.” ”Den lutherske tenkningen snudde opp 
ned på den tradisjonelle religiøse stedsdefinisjonen” skriver han, ”i 
protestantisk ideologi finnes det hellige overalt, og er ikke konsentrert på 
bestemte steder. Denne teologiske posisjonen fikk betydelige kulturelle 
konsekvenser. Pilegrimskulturen mistet sin teologiske, politiske og 
økonomiske betydning.”13 Men på Selja – og andre steder i Norge og 
Europa finner det nå sted en omtolkning av ideen om hellige steder i en 
økende folkelig interesse for pilegrimsvandringer14, som blir tolket inn i en 
ubrutt kontinuitet med tidligere tiders tradisjoner. Lokalavisen i Selje 
skriver for eksempel: ”I over tusen år har Selja vore ein heilag stad i landet 
vårt.... Over sjø og land kom pilegrimar til klosteret på Selja i 
mellomalderen. No er stadig nye pilegrimar på vandring til ulike 
heilagdomar i Europa, og øya ved Stadhavet er igjen eit tiltrekkande 
pilegrimsmål”. Ved å henvise til den tusenårige tradisjonen pilegrims-
vandringen til Selja står i, og til Selja som del av et nettverk av 
helligdommer i Europa, plasserer lokalavisen Selja i en større sammenheng 
både tid og rom, og gir ”pilegrimstedet Selja” en autentisitet som hever det 
over diskusjon.  

F I N N S K O G DA G E N E 
På 60-tallet opplevde Finnskogen det samme som mange andre 
utkantsområder, nedlegging av arbeidsplasser og utflytting. Området ble 
preget av en generell pessimisme, og spørsmålet var om det var mulig å snu 
en slik negativ trend? Og på hvilke måter? Noe av svaret lå i å fremheve det 
som var særegent ved Finnskogen, nemlig den finske kulturen, som var blitt 
mer eller mindre borte. Men minner om den fantes, i fortellinger, i finske 
familie- og gårdsnavn, og i rester av den finske byggeskikken. Og et middel 
til å fremheve det særegne var etableringen av festivalen Finnskogdagene i 
1971. Som så mange liknende festivaler etablert på 70-tallet var 
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Finnskogdagene et svar på trusselen om avfolking og marginalisering. 
Fortiden ble mobilisert for å skape mening og lokal tilhørighet. Formålet 
med Finnskogdagene er å vise ”Finnskogens spesielle kulturtradisjoner og 
folkeliv”, heter det i programmet. Festivalen er en feiring av en tidligere 
nedvurdert kultur, og fortellingen om den finske innvandringen og om den 
finske levemåten ble fra da av betydningsfull på nye måter.  

Det mest originale innslaget under Finnskogdagene er selve åpningen, da 
erklæres Republikken Finnskogen, og her finnes det muligheter for 
improvisasjon og overraskelser innenfor et ellers fastlagt mønster. I 
programmet heter det ”Republikken Finnskogen proklameres hvert år under 
Finnskogdagene med egen president og regjering, løsrevet fra Kongeriket 
Norge. Finnskogens uavhengighet markeres disse dagene med bakgrunn i 
Finnskogens særegne norsk-finsk-svenske kulturtradisjoner.” Under 
åpningen blir republikkens flagg; en variant av det norske flagget, heist og 
vaier i tre dager. Det blir markert en grense mellom bygda og skogen, og de 
som kommer kjørende blir stoppet av grensevakter og avkrevd kr. 20.- for 
visum til Finnskogen. Men alle utflyttede finnskoginger, sammen med 
gjester fra Finland, er hjertelig velkommen. Alle ”med finneblod i årene” 
inkluderes i arrangementet. Republikken markerer grensen mot Norge, men 
åpner den mot Finland. 

Republikken Finnskogen er et innslag med mange karnevalestiske trekk 
som tematiserer forholdet mellom sentrum og periferi. Et år ble 
kontorsjefen i kommunen tatt til fange, og det ble krevd løsepenger for ham. 
Løsepengene ble det sagt, var det eneste bidraget kommunen ga til feiringen 
av Finnskogdagene. Finnskogens skogsområder er utkant i kommunen, og i 
dette innslaget gjør Republikken Finnskogen narr av de høye herrer, og 
kontorsjefen – representant for sentrum - ble ydmyket foran offentligheten. 
Og når løsepenger er eneste måten å få bidrag til arrangementet på, blir det 
og fortalt om de vilkår utkantstrøk lever under. Under et lag av løyer og 
moro ligger også alvoret. En sterk vekt på spøken kan ses som en strategi, 
skriver etnologen Kjell Hansen om Republikken Jämtland som har mange 
likhetspunkter med Republikken Finnskogen.15 Spøken gjør det mulig å gå 
til harde angrep samtidig som det er mulig å søke beskyttelse bak leken – 
den som reagerer negativt kan alltid møtes med et argument om manglende 
sans for humor. Kjell Hansen siterer en av Republikkens presidenter som 
beskriver Republikken som 51 prosent spøk og 49 prosent alvor.  

Et fast innslag i åpningen er at republikkens Finnskogens president leser 
opp erklæringen om Rikets tilstand, samt hilsningstelegrammer fra nær og 
fjern – særlig ”fjern”. Disse kan komme fra generalsekretæren i FN og fra 
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presidenter i fremtredende og aktuelle land. På slike måter får skogsfinnene 
fortalt om sin marginale status i kommunen, men samtidig om republikkens 
sentrale plass i verden. Lokalsamfunnet Svullrya hvor feiringen finner sted, 
er under Finnskogdagene en metropol. Periferi bytter plass med sentrum, 
andre og viktige forbindelser enn de med kommunen og nasjonen pleies! 
Regionen Finnskogen hopper bukk over nasjonen Norge og vender seg til 
verden. Et viktig innslag i talen om Rikets tilstand er også å fortelle om alle 
nye innbyggere i Finnskogen, og nybakte foreldre blir premiert. Bak-
grunnen for Finnskogdagene var et samfunn truet av utslettelse, og 
fruktbarhet blir et tema i festivalen. I humoristiske vendinger blir det fortalt 
om det å være utkant, og om å bli behandlet som det, men også om håp for 
fremtiden og om fornyelse.  

FO R T I D,  L AN D S K A P  O G  F O R T E L L I N G 
Om Selja og Stadtlandet skriver presten i Selje, Mikael Wohlberg: ”Enkelte 
plasser på Selja og Stadlandet ligner landskapet veldig på det som vi 
forbinder med Irland. Grønne enger mellom fjell og sandstrender. Både 
geografien og kirkehistorien (Sunnivalegenden) formidler en nærhet til 
Irland og de keltiske områdene i vest. Jeg føler meg litt i slekt med keltiske 
kristne.”16Den norske artisten Hanne Krogh forteller i ”Selje magasin”, et 
blad som markedsfører Selje som turiststed: ”Mitt første møte med Selje (og 
Stadlandet) fant sted i pinsen år 2001. Egentlig ganske merkelig at jeg ikke 
fysisk hadde tatt turen tidligere, for mentalt hadde jeg besøkt dette 
landskapet utallige ganger. Med min årelange interesse for den historiske 
nærheten mellom Norge og den grønne, mytiske øya vest for havet, Irland, 
ble jeg tidlig fascinert av legenden om Sunniva fra Selja; den irske, kristne 
prinsessen som ble vår første helgen.” 

Slik historien om finneinnvandringen gjør Finnskogen til et finsk 
landskap, slik gjør legenden om Sunniva Selja til et irsk landskap. I de 
nyetablerte Sunnivafestspela er dette forholdet enda mere understreket. De 
ble for eksempel åpnet av den irske ambassadøren til Norge, irske flagg 
vaiet sammen med de norske, der var irsk musikk og irsk dans. Det var og 
keltisk kveldsbønn, og kafeene serverte irsk øl. 

På spørsmål om Selja er et hellig sted svarer prest Mikael Wohlberg at på 
Selja er hinnen mellom denne verden og Guds usynlige verden gjennom-
siktig – en oppfatning av hellige steder inspirert av aktuelle ideer om keltisk 
spiritualitet. Ideen er at kelterne var seg bevisst at de levde på grensen 
mellom den synlige og usynlige verden, Guds nærvær var i alt, men kunne 
likevel særlig knyttes til enkelte hellige steder som var karakterisert av en 
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uklar grense mellom himmel og jord.17 Forbindelsen til Irland som legenden 
om Sunniva forteller om, inspirerer til å se etter trekk fra keltisk spiritualitet 
og kristendom. Selja som hellig sted blir i prestens fortolkning lagt inn i en 
fortelling om keltisk spiritualitet, en fortelling som i dag finner gjenklang 
langt utover Seljas strender. Fra et vitenskapelig synspunkt er keltisk 
historie, religion og kultur forbundet med stor grad av usikkerhet. På tross 
av – eller kanskje på grunn av det – er ideene og forestillingene om det 
keltiske svært populære. Den britiske religionsforskeren Marion Bowman 
skriver at interessen og fascinasjonen for keltere og keltisk spiritualitet alltid 
har vært mere eller mindre til stede, men at den i vår tid er større enn 
noensinne, og særlig som et aspekt ved moderne religiøsitet som New Age 
og neopaganisme.18 En aktuell og global fortelling om keltisk spiritualitet 
blir her lokalisert til Selja gjennom Sunnivalegenden. 

Innholdet i Finnskogdagene, og fortellingen om Finnskogen har også 
markert tema og utviklet tyngdepunkter som kan sies å være variasjoner 
over populære strømninger. På 70-tallet ble en synliggjøring av 
finnskogkulturen aktuell, ønsket var å fremheve det som var særegent for 
området, og fremstille det som positivt. Interessen for den finske kulturen 
var ikke aktuell før på slutten av 60-tallet, før den tiden var det vel heller 
viktig for skogsfinnene å fremstå som norske. Fra 70-tallet og fremover ble 
imidlertid dette forskjøvet mot en interesse for, og en synliggjøring av 
marginale kulturer, utenfor samfunnets ”mainstream” – i Norge f.eks. 
samekultur og finnskogkultur. I Storbritannia er det keltiske og gaeliske 
langt mere spennende enn det anglosaxiske, som må sies å representere 
mainstream. Variasjon ble mer interessant enn homogenitet. Det særegne, 
det spesielle, det eksotiske kom i fokus.  

Aksentueringen av en opphavelig finsk kultur og de stadig tettere 
relasjonene til Finland blir gjenstand for en økende positiv vurdering i 
Finnskogens norske omgivelser. I 2000 forteller distriktsavisen Glåmdalen 
om et besøk av finske skoleelever til Finnskogen. En av dem sier: ”Vi har 
nesten inntrykk av at [den gamle finske kulturen] er bedre bevart her på 
Finnskogen enn i Finland, og synes det er spennende å komme til et område 
med så mange finske navn – så langt fra hjemlandet. (...) Det er litt eksotisk 
også for finske ungdommer å oppleve sauna på denne måten samt alt rundt 
den gamle finske kulturen her i området.”  

Finnskogkulturens annerledeshet er blitt eksotisk med positive fortegn, 
noe som også selger i turistsammenheng. ”Finnskogkulturen er enestående i 
Norge. Hvert år under Finnskogdagene blir denne kulturen hentet frem og 

                                                           
17 Se f.eks. Wood, 1996. 
18 Bowman, 2000. 
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levendegjort”, forteller for eksempel Kongsvinger Reiselivslag, og 
presenterer annerledesheten med det positive adjektivet ”enestående”. 
Sammensetningen Finnskog og trolldom høres i dag mere forlokkende enn 
farlig når det heter: ”Mystikken lever fortsatt på Finnskogen”, slik turist-
avisen Glåmdalsferie forteller under overskriften ”Finnskogopplevelser”. 
Natur og mystikk blir to sider av samme sak, fortellingene om trolldom og 
Finnskogens landskap smelter sammen. De etniske motsetningene er blitt til 
”flerkulturelle relasjoner”, og den farlige tvetydigheten uttrykt i fore-
stillingen om trolldom er blitt til en spennende mystikk som kan nytes i de 
store skogene i ”Norges største skogbevokste villmark”. En omvurdering og 
redefinering har funnet sted; trolldom blir mystikk, villmark blir 
tiltrekkende, etniske motsetninger er blitt flerkulturelle, det tvetydige og 
farlige er blitt tradisjon og kulturarv. Alle er positive tegn på annerledeshet 
– og gjenkjennelig som nettopp annerledeshet. Den annerledes Finnskog-
kulturen er ikke lenger nedvurdert, men tiltrekkende.  

AV S L U T N I NG 
Utsagnet om at ”fortiden er et fremmed land” blir nesten konkretisert i 
måten Selja og Finnskogen velger å markere plassen ved hjelp av sin fortid. 
Fortellingene handler om personer som kommer fra et sted i en fjern fortid, 
og stedet de kom fra spiller en betydelig rolle i hvordan stedet de kom til 
oppleves, og ikke minst feires i dag. Når Finnskogen og Selja markerer sin 
annerledeshet, skjer det gjennom å feire relasjonen til området de finske 
innvandrerne en gang måtte forlate, eller øyen Sunniva forlot i en båt uten 
seil og årer. ”De tusen sjøers land” og ”Den grønne øyen vest i havet” er del 
av de mentale bildene som skaper og former fortellinger om og opplevelser 
av både Selja og Finnskogen. Stedene – og ideene om den opphavelige 
kultur som eksisterte der – organiserer innholdet i de lokale fortellinger, 
bestemmer forgrunn, bakgrunn og det som blir oversett og glemt.  

Den amerikanske historikeren John Gillis hevder at det er en gammel og 
utbredt idé at øyer ikke bare er atskilt fra fastlandet i rom, men og i tid.19 Å 
reise til en øy er å reise bakover i tiden. Når vi reiser til Selja for å delta i 
pilegrimsferden er det en reise tilbake til Middelalderens Selja, når vi 
krysser grensen til Republikken Finnskogen forlater vi det moderne Norge. 
I begge situasjoner krysser vi grensen til en annen tid som befinner seg et 
annet sted. De to lokalsamfunnene forholder seg til verden, til andre 
fortider, land og kulturer og disse relasjonene er igjen med på å skape lokal 
egenart. Regional og lokal kulturarv kan representere en åpenhet mens den 

                                                           
19 Gillis, 2001. 
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nasjonale kan stenge hevder Jonas Frykman.20 Formuleringene av det lokale 
og regionale skaper tilhørighet til sted, men på den andre siden vender 
fortellingene seg utover, mot de rom som forbinder det lokale med verden 
utenfor. De geografiske stedene Selja og Finnskogen er perifere i nasjonen, 
men som mentale landskap sentrale i mange populære fortellinger og 
diskurser. I festivalene omdefineres forholdet mellom stedet, nasjonen og 
verden, og dermed også mellom sentrum og periferi. 

Kulturarv, er ikke bare noe som er der, sier den svenske folkloristen 
Barbro Klein, men er utvalgt i komplekse prosesser hvor sider ved en 
gruppes fortid blir gitt en særlig symbolsk verdi som indikerer at den bør 
bevares for fremtiden.21 I dag feirer og kultiverer Selja en kulturarv av 
nasjonal betydning, men det som vektlegges ser mere ut til å være 
lokalsamfunnet Seljas plass i verden gjennom å aksentuere øyens relasjoner 
til plasser utenfor nasjonen. I brosjyren for de nystartede Sunnivafestspela 
heter det ”Gjennom fleire hundre år var Selja ein viktig møtestad på 
Vestlandet. Hit kom folk roande og siglande. Hit kom ferdamenn og bad om 
hus. Her møttest seljeværeing og utlending, og her blanda seljemålet seg 
med framande tungemål. Selja var eit norsk og eit internasjonalt samfunn, 
på same tid”. Fokus flyttes fra det som er blitt omtalt som en ”forblåst øy i 
Norges utkant”, til Middelalderen hvor øyen var et viktig sentrum, og slik 
kan man og skape en fremtid. Dette beskriver samtidig det som Massey har 
kalt en progressiv stedsfølelse, en stedsfølelse som er utadvendt og ikke 
lukket om seg selv.22 Den kan bare konstrueres gjennom å forbinde stedet 
med steder utenfor.  

I Finnskogdagene markeres diskusjonen om sentrum og periferi på 
humoristiske måter. Erklæringen av Republikken Finnskogen uttrykkes i 
humoristiske vendinger, men den er samtidig et innlegg i hva det vil si å 
være utkant, og at Finnskogen kanskje har mere å hente utenfor et nasjonalt 
sentrum. Om ikke Finnskogen ennå har lykkes i å oppheve sin marginale 
posisjon, så har de i gjenskapingen av den finske fortiden i Finnskogdagene 
oppnådd at en nedvurdert kultur i konflikt med den norske kulturen nå 
allment omtales som enestående, med dyp forankring, og nå representerer 
hele områdets kulturarv.  

 

                                                           
20 Frykman, 1999. 
21 Klein, 2000, s. 25. 
22 Massey, 1997. 



 
128 

RE F E R E N S ER 
Amundsen, Arne Bugge, 2002. ”Naturvandring eller indre reise? Moderne 

norske pilegrimer i ideologisk dobbeltlys”. I: Historien in på livet: dis-
kussioner om kulturarv och minnespolitik. (red.) Anne Eriksen, Jan 
Garnert & Torunn Selberg  

Boissevain, Jeremy, 1992. “Introduction”. I: Revitalizing European Rituals. 
(red.) Jeremy Boissevain.  

Bowman, Marion, 2000. “More of the Same? Christianity, Vernacular Re-
ligion and Alternative Spirituality in Glastonbury”. I: Beyond New Age: 
Exploring Alternative Spirituality. (red.) Steven Sutcliffe & Marion 
Bowman  

Djupedal, Torkjell, 1996. Selja: kulturhistorisk handbok.  
Eriksen, Anne, 1999. Historie, minne og myte.  
Frey, Nancy Louise, 1998. Pilgrim Stories. On and off the road to Santiago: 

Journies along an ancient way in Modern Spain.  
Frykman, Jonas, 1999. ”Hem till Europa. Platser för identitet och handling”. 

Rig 2. 
Gillis, John R, 2001. ”Places remote and islanded”. Michigan Quarterly Re-

view. 40:1. 
Gustavsson, Anders, 1987. “The finnish Settlers’ day. Days as a process of 

revitalization. A finnish community’s attempt to retain its identtity in 
Norwegian society”. Arv 43. 

Hansen, Kjell, 1998. Välfärdens motsträviga utkant: lokal praktik och stat-
lig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland.  

Hansen, Kjell, 1999. ”Försäljning, vandrarhem, servering! Om kulturarv 
och landsbygdsutveckling”. I: Nonstop! Turist i upplevelsesindustrial-
ismen. (red.) Tom O’Dell.  

Klein, Barbro, 2000. “Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity. 
Thinking About the Past and the future”. I: Folklore, Heritage Politics 
and Ethnic Diversity: a Festschrift for Barbro Klein. (red.) Pertti J Ant-
tonen.  

Manning, Frank E, 1983. “Cosmos and Chaos. Celebration in the modern 
World”. I: The Celebration of Society: Perspectives on Contemporary 
Cultural Performance.  

Massey, Doreen, 1997. ”En global stedsfølelse”. I: På sporet av byen: 
lesninger av senmoderne byliv. (red.) Jonny Aspen & John Pløger.  

Reader, Ian & Tony Walter, 1993. (red.) Pilgrimage in Popular Culture.  
Steinsland, Gro, 1997. ”Hulehelligdommen på Selja. På leting etter 

førkristne spor – en vandring i myter, makter og tegn”. I: Selja: heilag 
stad i 1000 år. (red.) Magnus Rindal.  



 
129 

Wedin, Maud, 2000. Den skogsfinska kolonisationen från Finland till Skan-
dinavien: en översikt.  
www.glamdalreiseliv.no/norsk/villmark/mystikk.  

Wohlberg, Mikael, 2001. Keltisk tidebønn i Selja: bakgrunn og 
ressursmateriale for tidebønnsgudstjenester i Selje prestegjeld. 
Oppgave i liturgisk viderutdanning i rammen av Den norske kirkes 
presteforeningens LIVkurs 2000-2001. 

Wood, Juliette, 1999. Kelterne: myter, kunst og levende symboler.  



 
130 

S T A D E N  G Ö R  H I S T O R I A :  K U L T U R A R V  O C H   
P O L I T I K  I  E F T E R K R I G S T I D E N S  K O M M U N  

 
 

JO H A N  SA MU E L S S O N 

Hennes stads historia blir hennes egen historia: hon upplever 
murarna, tornporten, rådsförordningen, folkfesten som en illu-
strerad dagbok från sin ungdom och återfinner sig själv, sin 
kraft, flit och lust, sitt omdöme, sina dårskaper och ovanor i allt 
detta. Här kan man leva, säger hon till sig själv, ty har vi kun-
nat leva, och här kommer vi även i framtiden att kunna leva, ty 
vi är sega och kan inte ryckas upp över en natt. Så ser hon med 
detta ”vi” bortom den enskildes underliga och förgängliga liv 
och identifierar sig själv med den ande som bor i huset, släkten 
och staden.1 

Nietzsches resonemang om det antikvariska historieanvändandet skulle li-
kaväl ha kunnat vara ett företal av stadsfullmäktiges ordförande i Eskilstu-
na, Svante Lundkvist, år 1959 eller ingå i en kommunalstrategisk plan från 
2000-talet. I min licentiatuppsats Staden gör historia: kulturarv, museum 
och berättelse i Eskilstuna 1959-20002 intresserar jag mig för mötet mellan 
kommunpolitik, kulturarv och historia. Jag har med utgångspunkt i Eskils-
tuna studerat kulturarv som en del av den kommunala verksamheten. Det är 
tre exempel som legat till grund för studien, ett stadsjubileum 1959, det 
stadshistoriska museets invigning 1979 och den stadshistoriska utställning-
en Mellan sjöarna som öppnades år 2000. De tre fall som studerats är ex-
empel på hur ett institutionsuppbyggande möjliggjorde både kulturdistribu-
tion och kulturkonsumtion. Men institutionsuppbyggandet och i synnerhet 
invigningsspektaklen är också som studieobjekt centrala när man studerar 
museets plats i den kommunala verksamheten. Invigningar blev ett sätt för 
museerna i efterkrigstidens kommuner att iscensätta en kulturpolitisk agen-
da. Museet kom på så sätt att framstå som en naturlig del av den kommuna-
la verksamheten. Invigningarna blev genom deltagandet av prominenta gäs-

                                                           
1 Nietzsche,1998, s. 51f. 
2 Artikeln bygger i stort sett på de sammanfattande slutsatser som finns i 
licentiatuppsatsen, se Samuelsson, 2004. Se även min avhandling Kommu-
nen gör historia, 2005, där resonemanget kring kommunala berättelser och 
kommunal kulturpolitik behandlas. 
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ter, utförliga reportage i tidningar och högtidliga tal ett led i en legitime-
ringsprocess.3 Museiinvigningar, blev som jag kommer att visa, både ett sätt 
att göra politik och historia. 

Kulturarvsförvaltning som en kommunal verksamhet är en i det närmaste 
förbisedd verksamhet i tidigare forskning.4 När kommunernas efterkrigs-
historia skrivits i andra sammanhang har fokus nästan uteslutande legat på 
deras roll som välfärdsproducenter. Skolor, åldringsvård och bostadsbyg-
gande ledde från det gamla samhället till det moderna. Framförallt tiden 
1950-1980 brukar karaktäriseras som höjdpunkten för den offentliga verk-
samhetens tillväxt. Stat, landsting och kommun skulle ha ett allomfattande 
ansvar för människors välbefinnande. Men vid sidan av dessa centrala upp-
gifter kom efterkrigskommunen att bli en viktig producent av historia och 
kulturarv.  

Att kulturarvsförvaltningen som kommunal verksamhet är ett i det när-
maste outforskat område kanske förklarar de ofta slentrianmässiga påståen-
dena om samhällets syn på kulturarv och historia. Historisk litteratur som 
behandlar perioden efter 1945 brukar illustreras med bilder på cityomvand-
lingar där gammal bebyggelse får ge plats åt moderna hus, vilket stärker fö-
reställningen om efterkrigstiden som framåtblickandets epok framför 
andra.5 Bilden av efterkrigstiden som en period där tradition, kulturarv och 
historia värderades lågt är stark. Även forskare som behandlat olika aspek-
ter av kulturarv brukar närmast slentrianmässigt stämma in i detta påstående 
utan att göra närmare preciseringar.6 Men det finns skäl att problematisera 
detta synsätt. Museer och kulturarv utgjorde, och utgör alltjämt, en viktig 
del av det kulturpolitiska området.7 Den moderna kulturpolitiken brukar 
kopplas till 1974 års kulturpolitiska beslut. Men såväl resursmässigt som 
organisationsmässigt finns drag av en modern kulturpolitik redan i början av 
1960-talet. Kulturens andel av de offentliga utgifterna ökade under 1960-
talet, vilket tabellen nedan visar.  
                                                           
3 Jfr med Widmalm, 2001. Här visar han hur invigningar av vetenskapliga 
institutioner tidigt 1900-tal fyllde samma funktion. Se också Rodell, 2002.  
4 Jfr med Aronsson, 2002.  
5 Se Magnusson, 1996; Schön, 2000; Boken om Sveriges historia, 1999. Jfr 
också med Zintchenko, 2003. 
6 Se t.ex. Zander, 2001.  
7 1960 fick t.ex. museer och kulturminnesvård tillsammans 16 procent av 
statens kulturbudget, vilket gjorde posten till det näst största utgiftsområdet 
inom kulturbudgeten. Till kulturbudgeten räknas vanligen följande områ-
den: teater, dans, musik, museer, kulturminnesvård, bibliotek, arkiv, ersätt-
ning till kulturarbetare, film och viss folkbildning. Se SOU 1972:66, s. 81 
ff. 
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Tabell 1 Kostnader för kulturverksamhet 1960-2000 i procent av total bud-
get, stat och kommun 

 1960 1965 1970 1973 1983 1993 2000 
Stat 0,51 0,60 0,87 0,77 0,69 0,71 1,2 
Kommun Uppgifter 

saknas 
3,7 4,6 1,62  2,21 1,88 2,6 

Källor: Bearbetning av tabeller i SOU 1972:66, s. 78, SOU 1995:85 tabell-
bilagan, s. 509 och Kulturstatistik 2002. Det är troligt att de kommunala ut-
gifterna för 1965 och 1970 inkluderar folkbildning, vilket troligen inte är 
inkluderat i de senare årens utgifter.  
  
På den kommunala nivån blev kulturpolitiken också på flera håll redan un-
der tidigt 1960-tal en del av den kommunala verksamheten. Ett exempel här 
är bildandet av kulturnämnder i flera kommuner. Som tabellen nedan visar 
skedde en kraftig expansion av antalet kulturnämnder i mitten av 1960-talet. 
Ofta föregicks bildandet av nämnder av genomgripande studier av det 
kommunala kulturfältet.8 Bildandet av kulturnämnder innebar att kommu-
nerna fick en form av enhetlig kulturpolitik, då man här fastställde finansie-
ringsformer, målgrupper och reglementen.  
  
Tabell 2 Etableringen av kulturnämnder 1948-1967 

Tidsperiod Antal 
Före 1948 
1948-1952 
1953-1957 
1958-1962 
1963-1967 

1 
4 
2 
2 
18 

Källa: Stadsförbundets tidskrift, 1967:12, s. 462. 
  
Vid sidan av denna ekonomiska expansion kom dock även historia och kul-
turarv i flera sammanhang alltjämt att vara viktiga för olika makthavare. 

                                                           
8 Exempelvis genomfördes studier av det kommunala fältet i städer som Es-
kilstuna, Västerås och Uppsala i mitten av 1960-talet. Kulturnämndsbildan-
det under 1960-talet skedde också parallellt med att Svenska kommunför-
bundet tillsatte sin kulturdelegation. Kommunförbundet publicerade också i 
sin tidskrift förslag på hur ett normalreglemente för en kulturnämnd borde 
se ut. Se Samuelsson, 2005, s. 30 ff. 
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Genom bruket av olika historiska symboler, ceremonier och ritualer legiti-
merades såväl det moderna samhället som den egna maktställningen.9  

Visst var välfärdsinrättningar som erbjöd vård, skola och omsorg de allra 
viktigaste verksamheterna, men Eskilstuna kommun gavs också ett vidare 
uppdrag. I den socialdemokratiska kommunideologin fick kommunen även 
andra roller. Det goda samhället var inte bara liktydigt med fysisk hälsa. 
Social gemenskap, meningsfull fritid och en sund kultur skulle också erbju-
das kommunens medborgare. Gemenskap och trivsel skulle skapas med för-
nuft och planering. Föreningsliv och kommunala mötesplatser var en metod 
för att nå trivsel.10 Förutom idrotten kom kulturen att betraktas som ett an-
vändbart medel för detta. Idrotten och kulturens fostrande uppgift markera-
des i den s.k. ungdomsvårdskommittén som lämnade sitt slutbetänkande 
1951. Kommittén lyfte speciellt fram museernas roll.11 Det kommunala 
uppdraget rymde alltså mer än strikt socialpolitiska åtgärder. Kulturarvsför-
valtningen kom perioden igenom att ges ett bredare bruksuppdrag, där kul-
turarvet både i retorik och i praktik länkades till en allmän kommunal verk-
samhet. Det fanns en lyhördhet från kulturarvsförvaltningens företrädare för 
vad kommunen i allmänhet och kulturarvssektorn i synnerhet skulle syssla 
med. Kulturreservatets12 koppling till fritids- och turismverksamhet 1959, 
framlyftandet av museet som ett kulturhus på 1970-talet och museets bety-
delse för stadsförnyelse, utveckling och integration år 2000 var alla exempel 
på uppdrag som låg rätt i tiden. Att ett ”ekonomiskt” brukande av kulturar-
vet skulle vara ett samtida fenomen kan man alltså utifrån denna studie pro-
blematisera.13  

Utvecklingen över tid, om man ser till hur det offentliga uppdraget har 
preciserats i reglementen och befattningsbeskrivningar, är relativt konstant. 
Samla, vårda och visa har hela tiden definierats som betydelsefulla uppgif-
ter. Samtidigt har en organisatorisk utveckling skett och museichefsuppgif-
terna har allt mer övertagits av museet som institution. Skillnaden mellan att 
vara museichef 1959 och år 2000 torde således vara stor. Göran Silfver-
stolpe som var museichef under perioden 1950-1980 var i högsta grad en 

                                                           
9 Samuelsson, 2004. 
10 Se Ekström von Essen, 2003. 
11 Från mitten av 1960-talet kom idrotten och kulturen att bli föremål för 
flera statliga utredningar, 1965 tillsattes t.ex. museiutredningen MUS 65 
och idrottsutredningen som under namnet Idrott åt alla presenterades 1969.  
12 Under stadsjubileet invigdes också ett kulturreservat som var uppbyggt 
kring en samling 1600-tals smedjor. 
13 Jfr med t.ex. med Pettersson, 2003, där relationen mellan bevarande och 
ekonomisk nytta diskuteras.  
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lokal kulturpersonlighet som skrev böcker, höll föredrag, satt i jubileums-
kommittéer,14 sammanställde utställningar och gjorde stora kulturmiljöin-
venteringar. Museichefen kom också att spela en avgörande roll då citykär-
nan sanerades. I Eskilstuna påbörjades omstöpning av stadskärnan i mitten 
av 1950-talet och pågick fram till 1970-talet. Här kom framförallt de inven-
teringar och värderingar som gjordes i mitten av 1960-talet, av 1800-talets 
storskaliga fabriksmiljöer, att vara betydelsefulla.15 Den kommunale antik-
varien kunde alltså ha en mycket viktig position i kommunen. Dagens mu-
seichef har en betydligt större institution att ansvara för och blir därmed 
mera av administratör än museiman.16  

 På många sätt blev den kommunala kulturarvsförvaltningen i Eskilstuna 
en framgångssaga under efterkrigstiden. Nu fick staden ett stort och i hu-
vudsak kommunalt finansierat museum. Vidare kom antalet anställda nästan 
att femdubblas och professionella kulturarvsförvaltare blev allt viktigare 
kulturarvsproducenter. Även i den politiska retoriken gavs kulturarvet en 
viktig roll. Men denna utveckling till trots, var kulturarvsförvaltningens 
ställning i den kommunala budgeten i stort sett konstant. Ökningen av anta-
let anställda förklaras delvis med den allmänna ekonomiska expansionen. 
Framförallt kan tillgången på externa finansieringskällor förklara tillväxten 
av antalet anställda i slutet av undersökningsperioden. I de tre exemplen, 
stadsjubileet och kulturreservatet, stadsmuseet och utställningen Mellan 
sjöarna, var den externa finansieringen betydligt mera omfattande i slutet 
av undersökningsperioden än i början av den.  

I samtliga tre studerade fall kom den historiska berättelsen att formuleras 
helt i linje med den politiska majoritetens vilja. Samtidigt ska styrningen 
inte betraktas som enkelriktad. De starka föreställningar om historiens ver-
kande kraft i samtiden som i flera olika kommunala sammanhang visade sig 
på 2000-talet är säkerligen till viss del påverkade av de miljöer, monument, 
byggnader och utställningar som representanter från kulturarvsförvaltningen 
producerat. Staden har genom dem fått ett mycket konkret rum fyllt med 
referenser till och tolkningar av det förflutna som dagens politiker medvetet 
eller omedvetet måste förhålla sig till. Kulturarvet är såldes inget som poli-
tiker och samtida strömningar enkelt kodar om.  

Utifrån min studie kan man i varje fall problematisera delar av den tidi-
gare forskningen kring kulturarvsförvaltningens uppdrag. Det finns inget 

                                                           
14 Jfr med Arcadius, 1997, och hennes beskrivning av länsmuseichefernas 
verksamhet första hälften av 1900-talet. 
15 Jfr Isacson & Nisser, 1998, s. 36. Se också Alzén, 1996. 
16 Åström anger själv att mycket lite tid kan ägnas åt museiverksamhet, 
Åström intervju 2004-08-18. 
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som tyder på att kommunens intresse för det etablerade kulturarvet under 
1950- och 1960-talet minskade i förhållande till tidigt 1900-tal.17 Tvärtom 
präglades dessa årtionden, både vad gäller resurser och olika former av ma-
nifestationer, av ett konstant intresse för kulturarvet. Vidare kan man inte 
hävda att det skett någon markant förändring när det gäller framlyftandet av 
kulturarvet som resurs under perioden. Visserligen skrevs kulturarvets 
bruksvärde först år 2000 in i direkta måldokument för kulturarvsförvalt-
ningen, men under hela perioden kom egenskaper som gick utöver det soci-
ala och vetenskapliga uppdraget att kopplas till kulturarvet.  

Några likheter och skillnader mellan de nationella och kommunala nivå-
erna ska antydas här. I mångt och mycket påminner det kommunala musei-
väsendets utveckling om utvecklingen på den nationella nivån, styrdoku-
ment, innehåll i utställningar och uppdrag tycks inte markant skilja sig från 
den nationella och regionala nivån. En viktig skillnad är dock att det geo-
grafiska ansvarsområdet har förändrats radikalt, vilket inte skett på nationell 
nivå. Det kommunala museet har strävat efter att inlemma nya teman i det 
moderna museet. Populärkultur, samhällsförändringar, kvinnor, etnicitet etc. 
problematiseras och diskuteras utifrån aktuella perspektiv. Dock märker 
man att hanterandet av de nya kommundelarna är mer problematiskt. Här 
finns inga ”färdiga” samhällsvetenskapliga mallar att hämta tolkningsmöns-
ter ifrån.  

Det är rimligt att anta att de aktörer som var aktiva i efterkrigstidens 
kommunala kulturarvsförvaltning i Eskilstuna i högre grad än på den natio-
nella nivån var icke-professionella aktörer från andra samhällområden. Fri-
tidspolitiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet påverkade alla inrikt-
ningen på det kommunala museet. 

Även om den nationella kulturpolitiken och kulturarvsagendan märkbart 
påverkat dess kommunala motsvarigheter kan man även se en motsatt rikt-
ning. Ett exempel är det tidiga kommunala intresset för industrisamhällets 
kulturarv som inte hade någon nationell motsvarighet. I bevarandet av cent-
ralt belägna industrimiljöer fanns ingen nationell praktik att ta efter. 

AT T  I S C E N SÄ T T A  M U S E I P O L I T I K 
Inledningsvis påpekades invigningarnas betydelse för både historieproduk-
tion och museipolitik och jag ska avslutningsvis ge några exempel på detta. 
Vid samtliga institutionsinvigningar har stadsfullmäktiges ordförande eller 
motsvarande deltagit. Dessa har jämte korta historieskrivningar också för-
klarat värdet av kommunala museer. Även representanter för den nationella 
kulturarvsförvaltningen har deltagit. Vid invigningen av kulturreservatet 

                                                           
17 Se t.ex. Zander, 2001. 
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1959 deltog t.ex. riksantikvarien Bengt Thordeman och Sigurd Curman och 
1979 höll överantikvarien Margareta Biörnstad tal. Indirekt eller direkt har 
också personer från den nationella politiska sfären varit representerade; 
1959 deltog statsminister Tage Erlander och ecklesiastikminster Ragnar 
Edenman, 1979 invigdes museet av riksdagsmannen Bengt Gustavsson och 
år 2000 öppnade kulturminister Marita Ulvskog utställningen Mellan sjöar-
na. Naturligtvis har också museichefen haft en central roll. Spektaklen har 
alltså haft en snarlik ceremoniell grammatik. Som påpekades inledningsvis 
har detta varit ett sätt att legitimera museets plats i kommunen och ett av de 
få tillfällen då museets uppdrag presenterats offentligt. De reglementen och 
dokument som styrt museet har sällan kommenterats i pressen, men vid in-
vigningarna gavs tillfälle för museets tjänstemän att offentligt definiera 
verksamheten. Invigningarna har naturligtvis också varit ett sätt att bruka 
historien, och här har framförallt de kommunala politikerna aktivt använt 
historien i en monumentalistisk riktning.  

BE R Ä T T E L S E N  O M  S T A D E N 
Under hela undersökningsperioden kom de makthavande politikerna, visser-
ligen i olika grad och form, att använda historien och kulturarvet som ett 
sätt att skapa en föreställd gemenskap kring staden och kommunen Eskils-
tuna. Genom metaforer och ord som vi, vårt, fäder och arv länkades den en-
skilde medborgaren i Eskilstuna till historien om Eskilstuna. En av licenti-
atuppsatsens utgångspunkter är att kulturarv och historia bidrar till att iscen-
sätta kollektiva gemenskaper och identiteter. Kulturarvsförvaltningen bi-
drog till att staden och dess invånare avgränsades geografiskt och platsen 
Eskilstuna gavs en historia. Samtidigt kom platsen att bli liktydig med sta-
den Eskilstuna och inte kommunen Eskilstuna. Det innebär att omlandet och 
andra städer och samhällen som inlemmades i storkommunen 1971 exklu-
derades. Samtliga historier som formulerades av såväl professionella musei-
tjänstemän som politiker vid de tre studerade exemplen måste betraktas som 
monumentalistiska och antikvariska till sin karaktär.18 Konflikter kring 
kommunsammanslagningar, segregering, klassklyftor och kommunala 
skandaler är alla exempel på teman som medvetet eller omedvetet uteläm-
nas i museets bastutställningar. I de s.k samdokrapporterna kunde dock mu-
seitjänstemännen formulera en betydligt mera kritisk och problematiserad 
bild av staden.19  

                                                           
18 Nietzsche, 1998, s. 51 ff. 
19 Samdok (Sammanslutningen för samtidsdokumentation vid kulturhisto-
riska museer) är en samarbetsorganisation för svenska museer. I huvudsak 



 
137 

 Den historiska berättelsen som avgränsade och definierade vad staden 
var konstruerades på olika sätt genom monument, kantat, skådespel, kultur-
reservatet, CD-romskivor, invigningar, stadshistoriska utställningar och 
kommunalpolitiska framtidsvisioner. Här kom berättelsen att sammanfalla 
med vad som kan kallas det sociala uppdraget, dvs. att förmedla identitet 
och samhörighet. Över tid förändrades inte uppdraget men innehållet skifta-
de delvis karaktär. Ursprunget i bl.a. smedjorna fanns kvar men nya grupper 
inlemmades efterhand i kategorin ”vi”. Den manlige arbetaren och företaga-
ren fick dela utrymmet med t.ex. pensionärer, invandrare, kvinnor och ung-
domar. Staden bytte också skepnad i den av kulturarvet uppbyggda berättel-
sen, stålstaden blev den postindustriella staden. Detta sätt att definiera sta-
den låg helt i linje med de makthavande politikernas bild av Eskilstuna så-
väl 1959 som 2000.  

Berättelsen om staden kan i stort sett ses som en del av den stora väster-
ländska moderniseringshistorien. Stadens utveckling från småstad till mo-
dern industristad beskrevs med hjälp av förenklade stereotyper som smeden, 
fabrikören, fabriken, smedjan etc. Dessa stereotyper blev i det närmaste sy-
nonyma med staden. Samtidigt som de kom att representera industrins ut-
veckling blev de också symboler för stadens utveckling.  
 
 
RE F E R E N S ER 
Alzén, Annika, 1996. Fabriken som kulturarv: frågan om industrilandska-

pets bevarande i Norrköping 1950-1985.  
Arcadius, Kerstin, 1997. Museer på svenska: länsmuseerna och kulturhisto-

rien.  
Aronsson, Peter, 2002. ”Historiekultur, politik och historievetenskap i Nor-

den”, Historisk tidskrift 2002:2. 
Boken om Sveriges historia, 2003.  
Ekström von Essen, Ulla, 2003. Folkhemmets kommun: socialdemokratiska 

idéer om Lokalsamhället 1939-1952.  
Houltz, Anders, 2003. Teknikens tempel: modernitet och industriarv på Gö-

teborgsutställningen 1923.  
Isacson, Maths & Marie Nisser, ”Industrisamhällets omvandling – en utma-

ning”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 1998. 
Kulturstatistik 2002, 2002.  
Magnusson, Lars, 1999. Sveriges ekonomiska historia.  
Nietzsche, Friedrich,1998. Om historiens nytta och skada.  

                                                                                                                           
sysslar man med att dokumentera det samtida Sverige. Dokumentationerna 
publiceras vanligtvis i rapportform.  



 
138 

Norberg, Johan R, 2004. Idrottens väg till folkhemmet: studier i statlig  
idrottspolitik 1913-1970.  

Pettersson, Richard, 2003. Den svenska kulturmiljövårdens värdegrund: en 
idéhistorisk bakgrund och analys.  

Rodell, Magnus, 2002. Att gjuta en nation: statyinvigningar och nations-
formering i Sverige vid 1800-talets mitt.  

Samuelsson, Johan, 2004. Staden gör historia: kulturarv, museum och  
berättelse i Eskilstuna 1959-2000.  

Samuelsson, Johan, 2005. Kommunen gör historia: museer, identitet och 
berättelser i Eskilstuna 1959-2000. 

Schön, Lennart, 2000. En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och 
omvandling under två sekel.  

SOU 1972:66, Ny kulturpolitik.  
SOU 1974:5, Museerna.  
SOU 1995:85, Tjugo års kulturpolitik, tabellbilaga.  
Widmalm, Sven, 2001. Det öppna laboratoriet: uppsalafysiken och dess 

nätverk 1853-1910.  
Zander, Ulf, 2001. Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter 

om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte.  
Zintchenko, Lennart, 2003. Stadens tidsbilder: om minnen, erfarenheter och 

förväntningar utifrån stadens omvandlingar i Sverige 1880-1990.  



 
139 

D E M O K R A T I  O C H  K U L T U R - V A R V  
 
 

AN N I K A  ALZ É N 
 

Vem har rätt att definiera, legitimera och nyttja det förflutna? Är det profes-
sionell kunskap, ekonomi eller kanske makt som styrt vår relation till histo-
ria och kulturarv? Under senare år har det skett en tydlig intresseförskjut-
ning i synen på bruket av det kulturella arvet. Det ökade politiska, veten-
skapliga, mediala och folkliga intresset har medfört en kursändring från en 
fokusering på tillgänglighet, representation och förmedling till en betoning 
av delaktighet och dialog. Det räcker inte längre att någon identifierar och 
presenterar det förflutna för människor, de önskar eller i alla fall förväntas 
delta i och påverka själva kulturarvsprocessen. Alla medborgare i landet har 
ett personligt ansvar för det kulturella arvet fastslås i de kulturpolitiska do-
kumenten. 

Det tidigare uttalade kommunikativa syftet för kulturarvsprofessionen, 
att presentera och förmedla kunskap till en mer eller mindre passiv publik, 
har ifrågasatts. Nu talas allt oftare om vikten av att bjuda in till samtal, att 
skapa aktiva möten mellan professionen och historiebrukarna.1 Det hävdas 
att olika röster måste få komma till tals i tolkningen av det kulturella arvet – 
ett krav som samtidigt utmanar professionens expertroller och bidrar till 
osäkerheten om kulturarvssektorns framtida roll.  

På sikt skulle detta nya demokratiska synsätt kunna medföra en föränd-
rad relation mellan olika aktörer i ”kulturarvsbranschen”, inte minst den 
mellan brukarna och professionen i sin egenskap av konsumenter respektive 
producenter av institutionellt kulturarv. Om brukarna visar sig ha helt andra 
förväntningar och intressen än professionen bör det i så fall påverka och 
förändra synen på kulturarvshanteringen? Och hur vet vi vad ”folket vill 
ha”? En del av problemet hör samman med att brukarna av kulturarv tillhör 
så skilda kategorier. Förutsättningarna och möjligheterna för olika brukare 
att nyttja ett demokratiskt inflytande är självklart mycket stora.  

Den demokratiska dimensionen med avseende på dialog och delaktighet 
har hittills varit svag i kulturarvssektorn. Politiker och professionella kultur-
arvsarbetare på olika nivåer i samhället har uttolkat och företrätt folkets in-
tressen. Det går att urskilja flera olika delar i den nya demokratiska ambi-
tionen som tycks ha sitt ursprung bland annat i den kulturpolitiska debatten, 

                                                           
1 Människan i centrum: Agenda Kulturarvs programförklaring. 
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men även i de vetenskapliga diskussionerna, i det offentliga samtalet och 
återfinns numera i många professionella styrdokument.2  

Det har emellertid under årens lopp samtidigt funnits starka folkliga kraf-
ter som arbetat för ett bevarande och brukande av det kulturella arvet vid 
sidan av professionen. Hembygdsrörelsen som växer fram i det tidiga 1900-
talet värnade arvet från det agrara samhället och grävrörelsen på 1970-talet 
fokuserade på det industriella kulturarvet.3 Båda rörelserna hade/har ett ak-
tivt förhållningssätt till det förflutna. Under senare år har även en mängd 
arbetslivsmuseer på ideell basis etablerats runt om i landet. Dessa ”antikva-
riska folkrörelser” är emellertid inte fokus för denna studie. 4 
 

Syftet med den här studien är i första hand att synliggöra och diskutera det 
demokratiska inslaget i olika former av kulturarvsbruk. Den utgår från anta-
gandet att det utvecklas skilda former av demokrati inom ramen för olika 
former av kulturarvsbruk och olika individers/gruppers avsikt med sitt 
handlande. Hur ser olikheterna ut och vad betyder de för det fortsatta arbetet 
med att förverkliga ett demokratiskt kulturarv? Demokratidiskussionen har 
många gånger förts utan tydlig koppling till den vardagliga praktiken varför 
det har varit angeläget att närmare studera ett konkret exempel på demokra-
tiskt kulturarvsbruk.  

DE M O K R A T I  O C H  K U L T U R A R V  –  T E OR E T I S K A  P E R S P E K T I V 
Vanligtvis gör man åtskillnad mellan beskyddande och utvecklande demo-
krati. I den utvecklande sträcker sig demokratins fält utöver skyddet av rät-
tigheter och avser medborgarnas deltagande i det civila samhället. Man kan 
tala om deltagande demokrati.5 Vid sidan om deltagande demokrati talar 
man i dag allt mer om den kommunikativa eller deliberativa demokratin. 
Med det avses att demokratin utvecklas genom kommunikation inom och 
mellan grupper. 6 

Den demokratiska målsättningen med avseende på kulturarvet har som 
tidigare nämnts accentuerats under senare tid. Det förefaller som om be-
greppet demokrati inom kulturarvsbranschen snarast utgör ett paraply-
begrepp som får omfatta såväl kategorier som genus, klass, generation etc. 
som den högaktuella frågan om mångkulturalitet och mångfald. Demokrati-
                                                           
2 Nilsson, 2003; Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84; Människan i 
centrum: Agenda kulturarvs programförklaring etc. 
3 Björkroth, 2000; Alzén, 1996, 2005. 
4 Burell, 2001. 
5 Held, 1995. 
6 Benhabib, 2002. 



 
141 

diskussionen tycks härbärgera många komplicerade frågor om medborgar-
nas tillgång till och påverkan på det kulturella arvet. Den övergripande pro-
blematiken och retoriken förefaller många gånger vara skild från den var-
dagliga praktiken. I denna studie görs ett försök att belysa hur olika intres-
senter uppfattar ett specifikt kulturarv och hur inflytandet från brukarna fak-
tiskt kommer till uttryck. Syftet är att synliggöra hur ”demokrati” kan se ut i 
praktiken. 

Dialog och delakt ighet  
Det demokratiska anslaget med avseende på kulturarvet är komplext.7 I den 
här texten kommer främst demokrati i betydelsen dialog och delaktighet att 
diskuteras. Med dialog avses demokratisk insyn och medverkan i den insti-
tutionella kulturarvsprocessen. Här diskuteras särskilt olika former för sam-
tal och deltagande. Delaktighet avser medverkan genom att människor ak-
tivt deltar i processen. Dessa former för demokrati utgör olika typer av 
samverkan mellan professionen och historiebrukarna. Hur ser den demokra-
tiska process ut som ger medborgarna insyn i och inflytande på utformning-
en av det kulturella arvet? Det har gjorts få studier med avseende på hur oli-
ka besöksmål och andra kulturarvsaktiviteter tolkas och används av histo-
riebrukarna. Har brukarna möjligen andra förväntningar och intressen än 
dem som de akademiskt/antikvariskt utbildade söker ge svaren på? Ges det 
möjligheter för brukarna att få insyn i de professionella kulturarvsproces-
serna? Inom ramen för den diffusa gruppen medborgare kan vi urskilja flera 
mer eller mindre aktiva intressenter i relation till kulturarvet. Deras motiv 
för att möta kulturarvet kan förmodas vara olika. Det finns en rad möjliga 
och mycket olikartade motiv som kan anföras för att motivera det faktiska 
bruket av kulturarv som exempel kan nämnas; historiebevaran-
de/minnesförvaltning, bildning/kunskap, vördnad/pietet, underhållning/fr-
itid, identitet/mentalitet, estetik/utsmyckning, legitimitet/självhävdelse, när-
ingsutveckling/turism med flera.8  

På vilket sätt står brukandet i relation till frågan om ett demokratiskt kul-
turarv? Hur agerar enskilda eller grupper som medvetet och aktivt kräver att 
få påverka urval och presentation? Och hur motiverar de sitt ställningsta-
gande? Frågan om brukarnas motiv och organisation i relation till kulturar-
vet är central för undersökningen. I denna studie undersöks huruvida det 
inom ramen för skilda former av kulturarvsförmedling/ kommunikation 
också utvecklas olika former för demokrati.  

Med utgångspunkt i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona har två skilda 
kulturarvsbruk studerats, dels en guidad visning av ”Gamla Varvet” och 
                                                           
7 Se Inledningen i denna antologi. 
8 Aronsson, 2003. 
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dels arbetet i en varvshistorisk förening. Där möter vi å ena sidan den tillfäl-
lige besökaren och å andra sidan den engagerade volontären. Dessa båda 
brukargrupper förefaller representera två betydelsefulla grupper inom det 
ickeprofessionella kulturarvsbruket i Sverige. Inom ramen för dessa grupper 
finns självklart en mycket stor mångfald. 

ÖR L O GS S T AD E N  KA R L SK R O N A  –  E T T  V Ä R L D S A R V 
I december 1998 fördes örlogsstaden Karlskrona upp på Unesco:s World 
Heritage List, den så kallade världsarvslistan och blev därmed det nionde 
svenska världsarvet. Världsarvsstatusen har fått stor betydelse för staden 
och synen på det kulturella arvet. Det är därför angeläget att helt kort ge en 
bakgrund till fenomenet världsarv.  

Världsarvskonventionen för skydd av världens kultur- och naturarv an-
togs av Unescos generalkonferens 1972 och Sverige anslöt sig 1985. Enligt 
konventionen ska objekten, för att de ska kunna tas upp på världsarvslistan, 
ha ett sådant värde att deras bevarande anses vara av intresse för hela 
mänskligheten. Syftet är att peka ut omistliga miljöer som till varje pris 
måste skyddas mot förstörelse. Platserna som väljs ut ska representera unika 
och oersättliga värden.9 Ett viktigt urvalsinstrument har kravet på autentici-
tet varit. De länder som är anslutna till konventionen förbinder sig att 
respektera inte bara sina egna utan även andra länders världsarvsobjekt. En 
karta över världsarvsplatserna och listan med de olika objekten visar emel-
lertid tydligt den europeiska dominansen (40%) vad gäller utpekandet av 
världsarv, ett förhållande som emellertid sakta förändras.10 

Kandidaterna till världsarvslistan nomineras av respektive lands regering. 
I Sverige är det RAÄ och Naturvårdsverket som tar fram förslag på lämpli-
ga objekt och som bereder ärendet åt regeringen. Nomineringsunderlaget för 
Karlskrona hade utarbetats av länsstyrelsen i Blekinge i samarbete med 
Karlskrona kommun, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Karls-
kronavarvet och Sydkustens Marinkommando, Länsmuseet och Marinmu-
seet.11 Beslutet om världsarvsstatus tas av Unescos Världsarvskommitté 
som sammanträder en gång per år. Världsarvskommitténs motivering för att 
föra upp Karlskrona på världsarvslistan lyder i korthet:  

Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en 
planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anlägg-
ningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som före-

                                                           
9 Stenholm, 1999; http://sv.wikipedia.org/, 2005-11-26; Anker, Litzell & 
Lundberg, 2002. 
10 2005 fanns 628 kulturarv, 160 naturarv och 24 blandade arv i 137 stater. 
11 Stenholm, 1999. 
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bild för efterföljande städer med liknande uppgifter. Örlogsba-
ser spelade en viktig roll under de århundraden när storleken på 
ett lands flottstyrka var en avgörande faktor i europeisk realpo-
litik och Karlskrona är den bäst bevarade och mest kompletta 
av dem som finns kvar. 

HI S T O R I E N  O M  KA R L S KR O N A 
En annan viktig bakgrund till den här studien är den berättelse om staden 
som tillsammans med de fysiska artefakterna utgör grunden för världsarvs-
utnämningen. Staden har under mer än 300 år präglats av örlogsvarvet, 
hamnen och försvarsanläggningarna. Det började 1680 då örlogsstaden 
Carlscrona grundades av kung Karl XI. Sverige var då en stormakt som om-
fattade såväl nyligen erövrade provinser som Gotland, Skåne, Halland och 
Blekinge som Finland, Estland, Lettland och delar av norra Tyskland. Det 
krävdes en ny örlogsbas i söder för att försvara detta herravälde. Sveriges 
främsta skeppsbyggare, arkitekter, befästningsbyggare etc. fick i uppgift att 
skapa en helt ny stad på den karga skärgårdsön Trossö. Även flera andra öar 
kom att nyttjas. I slutet av 1700-talet var Karlskrona landets tredje stad med 
internationell prägel och ett militärt centrum med avancerade försvarsan-
läggningar. I Karlskrona – ”ett levande världsarv” kan vi läsa att  

Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en 
konsekvent genomförd, marint befäst stadsanläggning och sjö-
arsenal från 1600- och 1700-talen. Utvecklingen i Karlskrona 
inom skeppsbyggeri, arkitektur och stadsplanering samt an-
läggnings- och försvarsteknik väckte under 1700-talet upp-
märksamhet i hela Europa. 

Världsarvet omfattar flera olika miljöer där Örlogsbasen med Örlogsvarvet 
och Örlogshamnen är bland de viktigaste. På Lindholmen ligger några kul-
turhistoriskt särskilt intressanta anläggningar som Repslagarbanan (1690-
tal), Wasaskjulet eller Stora skeppskjulet (1763) och Polhemsdockan (1717-
1724). På det västra varvsområdet finns Femfingerdockan (1758-1856) och 
Gamla mastkranen (1803). På detta område pågår samtidigt tillverkning av 
moderna fartyg. Det är delvis stängt för besökare. På Stumholmen ligger i 
dag det nybyggda Marinmuseet. Där finns också en rad äldre hus som 
Båtsmanskasernen, Kronobageriet, Desinfektionshuset, Beklädnadsverksta-
den, Kronohäktet med flera. Slup- och barkasskjulet uppfördes ca 1785 för 
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vinterförvaring av flottans mindre båtar. Byggnaderna ingick på olika sätt i 
den militära förvaltningen och provianteringen.12 

Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona inrymmer således flera av industri-
arvets speciella problematiker såsom svårbegriplig produktionsprocess, be-
gränsad tillgänglighet, kulturhistoriskt heterogen miljö etc 

GA M L A  VA R V E T  –  G U I D AD E  V I S N I N G A R 
I augusti 2004 far jag till Karlskrona för att på plats studera världsarvsbesö-
karna. Det är några av sommarens varmaste och vackraste dagar. Havet lig-
ger glittrande blått, getingarna har intagit uteserveringarna och de sommar-
lediga brunbrända besökarna söker sig in i den svalkande skuggan för att 
lyssna till guiden från turistbyrån. Ung, energisk, glad och lättsam berättar 
hon mycket underhållande om Karlskronas historia, en berättelse väl kryd-
dad med anekdoter och skrönor. Den guidade turen som varar knappt två 
timmar avser ”Gamla varvet” på Lindholmen. Alla besökare över 18 år har 
varit tvungna att uppvisa giltig legitimation när de tidigare köpt sina biljet-
ter på turistbyrån. Även jag har fått uppge mitt personnummer i telefon. 
Motiveringen är att delar av varvsområdet är militärt område.  

Gruppen samlas utanför Högvaktens grindar. Varvsområdet är bevakat. 
Guiden lämnar en namnlista på besökarna till vakthavande och lånar nyck-
lar till byggnaderna. Listan fungerar som legitimation för besökarna. Vi får 
stränga förhållningsorder om att inte fotografera mot det militära området. 
Sedan vandrar vi i gemensam tropp in på ett av Världsarvets centrala områ-
den och stannar då och då upp vid de olika byggnaderna och miljöerna för 
att få del av historierna kring dessa platser. Under de korta promenaderna 
mellan de olika visningsobjekten pratar vi fritt både med varandra och med 
guiden om vad vi ser och hör. Det är en helt vanlig dag och en helt vanlig 
visning. Min egen roll är emellertid inte bara besökarens utan även betrakta-
rens. Jag är en del av gruppen men också en observatör. Vad var syftet vis-
ningen, budskapet? Hur uppfattades det av besökarna? Varför har de kom-
mit hit? För att lära sig något om varvshistorien eller kanske för att njuta av 
den fantastiska miljön? Havet breder ut sig och vi pustar i värmen.  

Gamla Varvet visas både av turistbyrån och av Marinmuseets egna gui-
der.13 Under några dagar följer jag tre olika visningar, två som ordnats av 
turistbyrån och en av Marinmuseets guidningar. Vid dessa tillfällen (samt 
ytterligare ett tillfälle) lämnar jag ut en mycket enkel enkät till besökarna i 
gruppen. På guidens förslag delas den ut vid besöket i repslagarbanan. Mo-

                                                           
12 Karlskrona – ett levande världsarv, 1991; Lepasson, 2005; Anker, Litzell 
& Lundberg, 2002. 
13 Det är oklart varför man delat upp visningarna mellan sig på detta sätt. 
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tiveringen är att där finns det en kvart för besökarna att fritt ströva runt inne 
i byggnaden. Denna tid utnyttjas nu för att dela ut och fylla i enkäten. En 
effekt av min närvaro tycks vara att de allra flesta fyller i enkäten. Några 
väljer att göra det familjevis. Det är en mycket liten undersökning, totalt in-
kommer 36 svar. Frågorna rör i första hand orsakerna till besöket men också 
enkla bakgrundfakta som varifrån man kommer och i vems sällskap som 
besöket görs. En viktig uppgift blir att knyta kontakt med några av besökar-
na för att vid senare tillfälle kunna fördjupa frågeställningarna per mail eller 
telefon. Totalt 20 personer lämnar uppgifter för eventuell återkoppling. 
Bortfallet blir emellertid stort när den fördjupade frågelistan sänds ut, kan-
ske främst beroende på att det då redan gått över tre månader sedan besöket 
gjordes. Någon påminnelse går aldrig ut. Trots det ganska magra resultatet 
av enkäten kan några enkla slutsatser dras av materialet. Huruvida det är 
generaliserbart är svårt att säga utan mer omfattande studier. I sammanställ-
ningen har jag slagit ihop de avgivna svaren vid de olika visningarna och 
utgår därmed från en grupp om 36 personer – trots att de i själva verket del-
tagit i tre olika visningar. Den genomsnittlige besökaren var en man eller 
kvinna från Blekinge eller närliggande landskap. Det var precis lika många 
män (18) som kvinnor (18) i gruppen.14 Kanske kan detta förvåna något 
med tanke på att kvinnor ofta dominerar besök på kulturevenemang av olika 
slag. Här kan vi tänka oss flera orsaker15 som att kulturarvets innehåll, varv 
och militär, lockar flera män men också att många har semester och att fa-
miljen tillbringar sin gemensamma ledighet här. Den helt övervägande de-
len av gruppen är där med sin familj (29), några med sina vänner (5) och 
endast två män uppger att de kommit dit ensamma.  

Varifrån kommer de? Och vad har lockat dem dit? Många är hemmahö-
rande i Blekinge (11) och ett övervägande antal (18) kommer från grann-
landskapen Småland (4), Skåne (3), Halland (7), Bohuslän (1), Västergöt-
land (3). Övriga kommer från Uppland (1), Värmland (2), Västmanland (2). 
Två personer har kommit från Danmark. I det här sammanhanget får de 
kanske räknas till ”grannarna” och det blir således en övervägande majoritet 
som kommer antingen från Karlskrona och Blekinge eller från de omgivan-
de landskapen.  

En intressant fråga är huruvida besöken på Gamla Varvet är improvise-
rade eller om de har beslutats i förväg. Det visar sig vara en övervägande 
stor del (22) av de tillfrågade som i förväg planerat sitt besök på varvet. 
Möjligen är en del av förklaringen till detta att besöket kräver en inträdes-
biljett som köps på turistbyrån eller på museet. Man kan helt enkelt inte 

                                                           
14 Av dessa är 5 ungdomar mellan 12-18 år; 3 män, 2 kvinnor. 
15 Bortsett från att materialet inte är statistiskt hållbart. 
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slinka in när man går förbi. Men det finns trots allt goda möjligheter för 
museibesökare eller turister på tillfälligt besök i staden att ansluta till de 
guidade turerna. Endast fem personer anger att de spontant följt med på vis-
ningen.16 Vem hade då planerat att man skulle göra denna rundvandring? 
Här lämnar endast hälften av gruppen något svar (18). Av dessa menar 
drygt hälften (10) att någon annan kommit med förslaget medan resten sä-
ger sig vara initiativtagare.  

Är det vana kulturbesökare som kommer? De flesta (18) svarar att de 
ganska ofta, det vill säga någon gång per år, besöker olika kulturarvsplatser. 
Det finns emellertid flera (8) som gör det flera gånger per år. Men också de 
som sällan gör sådana besök (10). 

Det förefaller således som om det inte direkt är de vanaste kulturbesö-
karna som är här men inte heller de mest ovana. Kanske har vi här ett ex-
empel på vad som brukar kallas den intresserade allmänheten, inte special-
intresserade men inte heller ointresserade av det industriella kulturarvet på 
Gamla Varvet. 

Vad ville dessa människor få ut av sitt besök? I den korta enkäten ställ-
des en fråga om besökarna kommit för att få ”upplevelse och spän-
ning/mindre fakta/” (alternativ 1) eller ”information och kunskap /mera fak-
ta/” (alternativ 2). Svaret är entydigt. De allra flesta ringar in alternativ 2. 
Endast tre personer svarar att man kommit för upplevelsen. Några (7) menar 
att kunskap och upplevelse inte kan särskiljas. Det helt dominerande syftet 
med att besöka Gamla Varvet skulle således enligt enkäten vara att få kun-
skap, att lära sig något. 

Hur ska man förstå detta resultat? En tolkning, vid sidan av att det fak-
tiskt är så att man i första hand vill lära sig något om Karlskrona gamla 
varv, skulle kunna vara att kunskapsförmedling är just vad som förknippas 
med museer och kulturarv. En annan att det är det svar man tänker är ”rätt”. 
Senare års diskussion inom museum studies, turism- och kulturarvsforsk-
ning om upplevelsens genomslag på bekostnad av kunskapssökandet har 
kanske aldrig nått ut till folk utanför de involverade branscherna och aka-
demien. Det är också centralt att skilja mellan den analys som kan göras och 
den praktik som analysen utgår från. Informanterna har inte samma be-
greppsapparat eller tolkning av det som sker, som vare sig arrangörer eller 
forskare. I ett annat perspektiv skulle man nämligen kunna beskriva denna 
vandring runt Lindholmen som just en turistisk upplevelse. Inramningen 
med den slutna militära zonen och de säkerhetsföreskrifter som presenteras 
ger visningen en speciell lite spännande och allvarsam framtoning som kon-
trasterar skarpt mot den vackra, fridfulla sensommardagen och de anekdo-

                                                           
16 2 anger spontant och planerat, inget svar 7. 
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tiska berättelserna om de lata ”pillemausarna”. Barnen/ungdomarna ges 
också möjlighet att ”pröva” en del gamla utrangerade ”krigsapparater”. Med 
stor entusiasm vevar och snurrar de på olika gamla maskiner som samlats 
under tak just för detta ändamål. Uppställningen är helt tillfällig och oord-
nad. Enkäten avslutas med en öppen fråga till besökarna om de har några 
egna intressen/frågor som guiden skulle kunna ta upp i sin visning. Ingen 
svarar på denna fråga! 

VA R VS V I S N IN G E N S  D E M O K R A T I S K A  A M B I T I O N E R  O C H  M Ö J L I G-
H E T E R 
Syftet med studien av varvsvisningen var att söka urskilja dess demokratis-
ka potential. Vi kan här urskilja flera olika moment som kan studeras; vis-
ningens struktur och syfte, själva berättelsen, relationen mellan guiden och 
besökarna, museets/turistföreningens roll.  

En guidad visning har en form som i sig tycks begränsa möjligheterna till 
dialog och delaktighet. Situationen påminner om en lektion med en förelä-
sande lärare och lyssnande elever. Vilket också medför möjligheter för be-
sökarna att ställa frågor och eventuellt kommentera. Frågorna vid de aktuel-
la visningarna är inte många och inskränker sig mest till spörsmål kring år-
tal, byggnader osv det vill säga rena faktafrågor. Ibland får man känslan av 
att frågorna ställs av ren artighet för att visa intresse. En annan typ av inter-
aktion mellan guiden och besökarna som är riktad till hela gruppen är de 
markeringar av tillhörighet som görs. På en direkt fråga om någon varit här 
tidigare berättar flera av de manliga deltagarna att de på olika sätt under sin 
militärtjänst varit i Karlskrona. Guiden konstaterar att många av besökarna 
på varvet är ”hemvändare” av något slag. Denna öppning ger vid handen att 
flera personer i gruppen har betydligt mer erfarenhet och kunskap både om 
varvet och den militära kontexten än den unga guiden. 

Det är emellertid ett annat fenomen som väcker mitt intresse vid visning-
arna. Dessa är upplagda så att gruppen vandrar mellan olika punkter, där 
guiden talar. Under dessa korta promenader uppstår avbrott i guidningen 
som lämnar öppning för en kommunikation mellan besökarna och guiden 
men också mellan olika besökare. Då ställs de frågor till guiden som väckts 
till liv av berättelsen och upplevelsen. Det uppstår vad som skulle kunna 
betecknas som ett mellanrum – en paus – i visningen som omedelbart ut-
nyttjas. Dessa mellanrum förefaller ha en demokratisk potential. Här sker 
samtalet mellan parter som tycks mer likvärdiga än vid den hierarkiska lära-
re/elev situation som uppstår i den ”föreläsande” delen av visningen.  
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GU I D E R N A  OC H  D E R A S  B E R Ä T T E L S E R 
Vad är det då för historia/berättelse som presenteras för besökarna? Vis-
ningarna på Gamla varvet sköts av några unga guider – varav jag intervjuat 
tre personer. De är alla runt 20 år och uppvuxna i Karlskrona. Sven och Sara 
arbetar för Marinmuseet. Sven läser datateknik på KTH och är främst tek-
nikintresserad, Sara har läst ekonomi i Lund och utbildar sig nu till sjuk-
gymnast. Hon har goda språkkunskaper. Båda menar att främsta anledning-
en till att de jobbar som guider är att de gärna kommer hem under loven och 
att det är ett bra sommarjobb.17 Ingen av dem har något särskilt intresse eller 
speciell utbildning för arbetet som inkluderar visningar på museet och på 
Gamla Varvet. De har fått en internutbildning genom att följa med på några 
guidningar och har försetts med texter av olika slag. De har sedan själva 
skapat sin ”egen” guidning som de skrivit ned i koncept. Sven menar att han 
främst tar upp fakta runt byggnader och båtar i sina varvsvisningar, han 
hänvisar till sitt tekniska intresse, men framhåller att hans chef på museet 
gärna ser att guiderna berättar om hur människorna som arbetade på båtarna 
eller varvet hade det, hur det var att leva där osv. ”Men jag tar inte upp det 
jättemycket” säger Sven. Ingen har kontrollerat vare sig innehållet i själva 
guidningen eller hur den genomförs.18 

Sara menar att hennes visningar både i museet och på gamla varvet i för-
sta hand handlar om historia i ett brett perspektiv, om allmänbildning. Hon 
är mycket engagerad och hävdar bestämt att guidningarna inte syftar till att 
roa människor utan att ge en historisk orientering. Är man vuxen, säger hon, 
”går inte allt ut på att bli road”. Hon uppehåller sig länge vid guidningens 
repetitiva karaktär, och konstaterar att det blir tröttande att upprepa i princip 
samma berättelser visning efter visning i tio veckor. Det kanske hade varit 
annorlunda menar hon om man hade haft historia som intresse och haft mer 
av egen kunskap att fylla ut med. Sara lyssnar gärna till besökarnas egna 
kommentarer och berättelser men anser att möjligheterna är små under en 
visning att diskutera olika saker eftersom tiden är begränsad och formen 
ganska låst. När det emellertid ges tillfälle tycker hon att det är det som ger 
guidningen liv och som tillför jobbet en djupare dimension.19  

Den tredje guiden som jag intervjuat heter Linda och kommer från turist-
byrån. Hon har arbetat i turistbranschen något år men vill nu ägna sig åt 
dans och teater etc. Linda har lång erfarenhet av visningar på Gamla Varvet 
trots sin ungdom. Hennes mamma arbetade på turistbyrån och hon fick ti-
digt följa med de gamla guiderna som guideassistent. Hon leder också 

                                                           
17 Fingerade namn. 
18 Intervju Sven. 
19 Intervju Sara. 
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stadsvandringar mm. Hennes teaterintresse förefaller påverka synen på hur 
en bra guidning ska vara. Linda menar att visningarna bör vara både roliga 
och intressanta. Guider som bara rabblar årtal tycker folk är trist. Folk tyck-
er om sägner säger hon, till exempel ”historien om Rosenbom, den känner 
alla till, sånt vill man höra”. Och anekdoter från varvsmiljöerna är också 
mycket populära. ”Lite blod, lite brand, lite pest” sånt har alltid fascinerat 
folk. Är det vad hon kallar en ”specialintresserad grupp” brukar hon emel-
lertid hålla sig mer till historiska fakta och årtal. Linda ser gärna att männi-
skor avbryter och kommenterar hennes framställning och tar gärna upp vad 
som sagts vid en visning vid ett senare tillfälle.20  

Guiderna som visar på Gamla Varvet är således unga och ganska oerfar-
na. De saknar utbildning i ämnen som skulle kunna vara relevanta; historia, 
museistudier, etnologi, teknikhistoria, industrihistoria etc. De gör alla tre ett 
mycket begåvat och engagerat intryck, uttrycker sig välformulerat och före-
faller intresserade av min frågeställning om demokrati och kulturarv. De har 
emellertid aldrig tidigare diskuterat denna problematik. Uppgiften att guida 
uppfattar de både som stimulerande och enformig. De konstaterar var och 
en för sig att det kan uppstå problem i grupperna både på grund av att någon 
besökarna pratar för mycket men att det också blir trist när ingen frågar nå-
got. Huruvida besökarnas kommentarer och frågor påverkar deras guidning-
ar svarar de alla tre att det är så men det förefaller som om Linda är den som 
låter sin berättelse variera mest. Hon har en mer upplevelseinriktad guide-
stil. Hon strävar efter att göra visningarna underhållande. Linda menar att 
hon försöker anpassa sina guidningar efter gruppen i någon mån. De båda 
guiderna från museet har som främsta ambition att förmedla säker kunskap 
om varvet och staden. Om de berättar någon av de många anekdoter som 
florerar är de mycket tydliga med information om att det är just en anekdot. 
Deras visningar förefaller ha mera koppling till kulturhistoria och ger kan-
ske ett mer ”vetenskapligt” intryck. Från museets sida har man som vi sett 
understrukit att visningarna bör fokusera på människor och vardagsliv men 
att guiderna i princip är fria att välja sitt stoff. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de guidade visningarna på Gamla 
Varvet i grunden förefaller ha ett fast innehåll. Berättelserna om Örlogssta-
den Karlskrona följer tydligt en kronologisk ”mall” som börjar med kung-
ens beslut att anlägga en ny örlogsbas och slutar med utnämningen till 
Världsarv. Men inom ramen för denna form söker guiderna mer eller mind-
re att skapa en egen ”personlig” berättelse. De väver dels in allmänt före-
kommande anekdoter om staden, om varvsarbetarna, om gamla Karlskrona-

                                                           
20 Intervju Linda. 
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bor dels olika kommentarer/berättelser som de själva tagit del av vid sina, 
eller andras guidningar. Min egen upplevelse av dessa guidningar är att Ma-
rinmuseets visningar är mer inriktade mot att förmedla kunskap medan tu-
ristbyrån i första hand söker underhålla sina besökare. Det skulle i så fall 
tala för att föreställningen om museet som i första hand en kunskapskälla 
fortfarande är stark och legitimerande för museerna. Denna iakttagelse 
stärks av att besökarnas angivna syfte för besöket är kunskapsinhämtning. 
Kommunens turistverksamhet har förmodligen andra ambitioner som relate-
rar mer till det lokala näringslivet. Slutsatserna är emellertid sköra med tan-
ke på det lilla formatet på undersökningen.  

En reflektion som kanske ligger utanför denna studie är att tolkningen av 
hur Världsarvet ska presenteras för nationella och internationella besökare i 
praktiken förefaller ligga i händerna på tillfällig arbetskraft, på studerande 
ungdomar utan särskild kunskap vare sig om historia och kulturarv eller om 
varv och försvar. Ingen av guiderna har enligt deras uppgifter blivit grans-
kade, deras visningar har inte blivit utvärderade.  

Den övergripande frågan är emellertid om det går att urskilja en demo-
kratisk potential i guidade visningar. Om vi utgår från att det är guiderna 
som har tolkningsföreträde vad gäller berättelsen, kan vi se att formen i sig 
är sluten och inte ger utrymme för besökarna vad gäller delaktighet och dia-
log i någon större omfattning. Det finns också ett förväntat beteende hos 
publiken som låser situationen. Förhållandet kan liknas vid det som uppstår 
vid en föreläsning. När gruppen emellertid förflyttar sig under varvsvis-
ningen uppstår ett slag mellanrum, en paus i det formella, som ger utrymme 
för samtal på lika villkor. Här öppnar sig en möjlighet för kommunikation 
mellan parterna som i den nya opreciserade situationen förefaller vara mer 
jämlik. De besökare som samtalar med varandra eller med guiden reduceras 
inte längre till att vara en diffus publik utan stiger fram som individer; fd 
varvsarbetare, hög militär, Karlskronabo etc. Här uppstår en demokratisk 
arena även om den är av mycket tillfällig art. Så fort guiden stannar för att 
fortsätta sin berättelse upphör det informella pratet och guiden återtar kon-
trollen över situationen. Frågor och kommentarer från besökarna förefaller 
nu få en annan innebörd och tycks snarast syfta till att bekräfta guiden och 
situationen. Frågorna tycks snarast betyda; vi lyssnar!, vi är intresserade!, 
medan samtalen i de så kallade mellanrummen mera tycks inbegripa frågor 
av typen; varför är det si eller så? är det verkligen sant? eller vad menar 
hon/han med det? Men de innehåller också berättelser om egna upplevelser 
i relation till guidens historia. 
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VA R VS H I S TO R I S K A  F Ö R E N I N G E N 
Den andra kulturarvspraktik som studerats är den nystartade Varvshistoriska 
Föreningen i Karlskrona. Dimman låg tät och regnet hängde i luften när jag 
i november månad återvände till Karlskrona för att söka upp några av med-
lemmarna för att samtala om varvet och det arbete som bedrivs inom före-
ningen. Redan deras bredvillighet att med kort varsel låta sig intervjuas men 
också deras entusiasm och djupa kunskap förmedlade direkt något av kraf-
ten i det frivilliga engagemanget. Varvets historia, dess nutid och framtid 
var hela tiden närvarande i dessa eldsjälars berättelser. Deras utgångspunkt 
för att engagera sig var emellertid ganska olika. Hur ska vi förstå det som 
görs i en ideell förening av detta slag med utgångspunkt i ett demokratiper-
spektiv?  

Syftet med den här studien har varit att undersöka på vilket sätt den de-
mokratiska dimensionen är beroende av vilken aktivitet som bedrivs. Nyck-
elbegreppen är dialog och delaktighet – dialog med vem och delaktighet i 
vad? Tolkningsföreträdet vad gäller det kulturella arvet har ansetts ligga hos 
den antikvariska professionen medan folket, amatörerna eller den så kallade 
allmänheten betraktats som passiva konsumenter av ett utpekat kulturarv.21 
Denna syn på relationen mellan elit och amatör har under det senaste de-
cenniet diskuterats på olika nivåer i samhället. Ett exempel på detta är arbe-
tet med Agenda kulturarv.22 Medborgarnas rättigheter och skyldigheter i re-
lation till kulturarvet har debatterats. Men det förefaller som om avnämarna 
det vill säga alla brukare, tillfälliga besökare som eldsjälar , betraktas som 
en enhetlig grupp med samma intressen och förutsättningar. Studien av den 
varvshistoriska föreningen i Karlskrona syftar till att problematisera bilden 
av den homogena bilden av brukarna genom att syna en ideell amatörverk-
samhet. Inledningsvis presenteras föreningen sant några av medlemmarna 
och deras engagemang porträtteras helt kort.  

Min föreställning om den varvshistoriska föreningen när jag planerade 
min undersökning var att den organiserade gamla varvsarbetare som tagit 
initiativ till en förening för att skriva sin egen historia. Denna förförståelse, 
som visade sig vara felaktig eller i alla fall alltför ensidig, utgick från mina 
studier av den så kallade grävrörelsen på 1970-talet. Där var det historiska 
engagemanget knutet till en vilja att lyfta fram industriarbetarnas historia – 
hos vissa med syfte att ”förändra världen”, hos andra med en lokalhistorisk 
ambition.23  

                                                           
21 Anshelm, 1993; Alzén, 2005a. 
22 Människan i centrum, 2004. 
23 Alzén, 1996, 2005a, 2005b. 
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Den varvshistoriska föreningen i Karlskrona visade sig emellertid ha ett 
annat bredare syfte och en annan tillkomsthistoria. Föreningen bildades i 
januari 2004.24 Det var alltså en mycket ung förening som hade funnits 
knappt ett år när studien gjordes. Initiativet till att bilda föreningen kom från 
Marinmuseet i Karlskrona som är en del av Statens maritima museer.  

Det hade under senare år bildats en rad varvshistoriska föreningar runt 
om i landet men alla hade en renodlat historisk inriktning och fokus på far-
tygen i sig. Man ville nu bredda intresset genom att inrikta sig på 1900-talet 
och även ta med varvsnäringen under denna period. Det var uppenbart att 
människor med kunskap om varvsproduktion och teknik åldrades och att 
kunskapen höll på att helt försvinna. Efter den stora varvskrisen på 1970-
talet och nedläggningen av den svenska varvsindustrin var Karlskronavar-
vet, senare Kockums, den enda produktionsenhet som ännu var i full gång.  

Hans Hedman, avgående chef på Kockums, tillfrågades om han skulle 
vilja leda arbetet i den planerade varvshistoriska föreningen. Hedman tack-
ade ja till erbjudandet och vid föreningens första möte utsågs en styrelse om 
åtta personer med Hedman som ordförande. Föreningens syfte var enligt 
stadgarna att verka för bevarande av varvets och de varvsanställdas betydel-
se och historia samt att ”öka och sprida kunskap därom”.25 Föreningen skul-
le också ”stödja varvets framtidssatsningar när så är lämpligt”. Styrelsen 
enades om att arbetet i föreningen skulle organiseras i olika verksamhets-
områden och delegeras ut till medlemmarna. Varje område skulle ledas av 
en ansvarig person som adjungerades till styrelsen. Runt dessa personer 
skulle det sedan skapas större grupper. Tanken var att nya områden skulle 
kunna tillkomma och gamla avvecklas. I praktiken kom inriktning på de 
olika verksamhetsområdena som initierades att utgå från ett antal eldsjälar 
som redan var engagerade inom ett speciellt område. 

Redan första kvällen identifierades åtta olika områden. Flera hade med 
teknik och teknikhistoria att göra, såsom Från trä och stål till komposit, 
Panntillverkning, Mastkranens verktygsförråd och Mallar på Lindholmen. 
Andra områden rörde frågor om tillvaron i Karlskrona såsom kartläggning-
en av Västerudd, en stadsdel i staden där många varvsarbetare bodde. En 
grupp skulle arbeta med Intervjuer av olika personer som arbetat på varvet 
och Fototolkning, där man planerade en genomgång av ett stort antal foto-
grafier för att identifiera motiv och personer. En av grupperna Levandegöra 
Lindholmen var främst inriktad på utveckling och turism med utgångspunkt 
i den gamla varvsmiljön. Arbetet i grupperna skulle rapporteras till styrelsen 
med jämna mellanrum. Förutom de aktiva i dessa grupper slöt sig också 

                                                           
24 Föreningen bildades 2004-01-27. 
25 Intervju med Ann-Britt Christensson, Hans Hedman. 
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andra stödjande personer till föreningen som i slutet av 2004 hade ett par 
hundra medlemmar.  

För denna studie har jag intervjuat några av de verksamhetsansvariga i 
dessa grupper; Christer Karlsson som är ansvarig för Intervjuer, Olle Melin 
som arbetar med Västerudd och Sten Swedlund som driver projektet Levan-
degöra Lindholmen. Lindholmen är den plats där visningen Gamla Varvet 
äger rum, det är också en viktig del av Världsarvet, varför jag kommer att 
ägna mest utrymme åt detta område. En intervju har gjorts med ordföranden 
i föreningen Hans Hedman. Vidare har Ann-Britt Christensson, biträdande 
museichef och ansvarig för den publika verksamheten på Marinmuseet, in-
tervjuats. Hon är adjungerad i styrelsen, liksom Ivar Wenster som är kultur-
chef i Karlskrona. Wenster har även varit involverad i arbetet med att få 
Karlskrona utnämnt till världsarv.  

Initiativet till föreningen kom således från Marinmuseet och den just 
pensionerade varvschefen blev dess förste ordförande. Hans Hedman menar 
att det var självklart för honom att ta på sig ansvaret för att bygga upp före-
ningen även om det kändes lite främmande att arbete med historiska frågor. 
Men han kände ett ansvar för att kunskapen och minnena från Kockums 
skulle föras vidare. Hedman anser att engagemanget i föreningen dels vilar 
på behovet av och glädjen i en social samvaro dels på viljan att lämna något 
efter sig, att rädda kunskapen om det förgångna. Vetskapen om att man har 
något att berätta för eftervärlden, att man varit med om något som andra 
kanske inte känner till och som man bedömer vara av stort värde för efter-
välden bidrar till intresset för dessa frågor menar Hans Hedman. 

Tre eldsjä lar  
Olle Melin, f.d. överstelöjtnant vid Kustartilleriet och under senare år per-
sonalchef på varvet, numera pensionär, har under hela sitt liv varit en dri-
vande entusiast, en outtröttlig eldsjäl vad gäller Karlkronas och varvets hi-
storia och kulturella arv. Det började redan när han sommaren 1961 följde 
med fadern till stadsdelen Västerudd för att hämta virke från en rivningskåk. 
Melin började fotografera rivningen av de gamla varvsarbetarbostäderna. 
Han fortsatte under kommande år att dokumentera det gamla Karlskrona 
och intresset för historia har bara ökat. I dag, fyrtio år senare, guidar han på 
stadsvandringar och föreläser om Karlskrona. Han har skrivit böcker och är 
redaktör för flera tidskrifter där han skriver historiska artiklar om staden och 
varvet. Melin är verksamhetsansvarig för dokumentationen av Västerudd. I 
gruppen ingår 4-5 personer men Olle Melin arbetar helst ensam med sina 
många olika projekt. Han har just färdigställt ett bildspel om Västerudd som 
ska ingå i en föreläsning på Marinmuseet. Karlskronaborna har ”tagit varvet 
till sitt hjärta” menar Melin. I generation efter generation har varvet utgjort 
stadens ryggrad. Det har skapats berättelser som Melin brukar krydda sina 
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stadsvandringar med. Det finns otaliga anekdoter om varvsarbetarna. Flera 
av historierna tycks handla om att ”pillemausarna” som varvsarbetarna kal-
las i folkmun. De hade rykte om sig att vara lata. Benämningen används 
även som beteckning på en ”slöfock”. Många berättelser handlar om hur 
arbetarna lyckas lura till sig en stunds vila. Melin tolkar de många historier-
na om varvsarbetarna som ett sätt att hantera en sluten miljö, en avgränsad 
arbetsplats. Genom att skämta skapades distans till den egna vardagen me-
nar han. Olle Melins engagemang i Karlskronas kulturella arv är genuint 
och utgör en viktig del av hans liv och identitet. Hans främsta drivkraft 
tycks vara historiebevarande och minnesförvaltning. Syftet blir att bidra till 
kunskap/bildning i relation till det förflutna men berättarglädjen skapar 
samtidigt en länk till underhållning och upplevelse. Vi kan här också se en 
nära koppling mellan professionen och eldsjälar som Melin. Gränsen mellan 
amatör och proffs blir otydlig. Eldsjälarna är inte sällan de som har den dju-
paste detaljkunskapen och vill gärna föra sin kunskap vidare. De kan där-
med bli oumbärliga för institutionerna. Denna grupp amatörer skulle kunna 
beskrivas som ”historieentreprenörer” – en brukargrupp som producerar 
kunskap och historia på samma sätt som professionen och som vill förmedla 
sin kunskap vidare. 

En annan av eldsjälarna i föreningen är Christer Karlsson. Han arbetar 
som väktare på Kockums och rör sig därmed obehindrat inom hela industri-
området där det råder såväl besöks- som fotoförbud. Delar av världsarvet 
Örlogsstaden Karlskrona ligger inne på varvsområdet och är därmed otill-
gängligt för besökare. Det gäller t.ex. de omtalade femfingerdockorna, 
byggda i slutet av 1700-talet, och den magnifika mastkranen från 1803, be-
lägna på Nya varvet. Den sex våningar höga kranen fungerar i dag spora-
diskt som en annorlunda representationsbyggnad för företaget som har inrett 
några av våningarna.  

Det är i denna märkliga miljö som intervjun med Christer Karlsson äger 
rum. Den speciella problematik som omger industrins kulturarv blir här 
mycket konkret. Tillgängligheten är uppenbarligen mycket begränsad. Hit 
kommer endast ett fåtal speciellt inbjudna gäster – trots att byggnaden till-
hör en av huvudattraktionerna i världsarvet. Det pågår hösten 2005 en dis-
kussion mellan Riksantikvarieämbetet och företaget där också den Varvshi-
storiska föreningen varit inblandad som rör möjligheten att göra kranen och 
dockorna tillgängliga för världsarvsbesökarna genom att ”bussa” folk ut till 
attraktionerna.  

Christer Karlsson har arbetat på Kockums i trettio år, de senaste tio åren 
som väktare. Intresset för varvet och dess historia väcktes av en släktfors-
kande arbetskamrat i vakten. Tillsammans har de producerat bland annat en 
guidebok för företaget och almanackor med historiska motiv från varvet. 
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Arbetet har gjorts på fritiden men företaget har stött projekten och bidragit 
ekonomiskt. Ett pågående arbete om öknamn på företaget under hundra år 
som Christer Karlsson främst arbetat med själv ska just avslutas och gå i 
tryck. Han guidar också företagets och andra speciella gäster på området. 
Karlsson ger intryck av att vara en verklig eldsjäl. ”/.../jag älskar det här, jag 
älskar det här varvet. Det är kulturen, det är människorna, det är andan.” 
Inom den varvshistoriska föreningen ansvarar Christer Karlsson för den 
grupp som arbetar med intervjuer. Ytterligare några personer ingår i grup-
pen men han arbetar helst ensam med intervjuandet, det kräver respekt och 
närhet i relation till den som intervjuas menar Karlsson och det kan vara 
svårt att uppnå om man är flera personer vid intervjutillfället.  

Vad är det för berättelser som varvsarbetarna för vidare? Karlsson menar 
att det finns en speciell varvsmentalitet, en speciell sammanhållning som 
kommer sig av den speciella avskärmade miljö som varvet utgjort. En man-
lig, hård och sluten värld där man ”gav och tog” och där det fanns en stark 
kamratskap och eventuella oförrätter glömdes fort. En arbetsplats som kan-
ske kan jämföras med gruvarbetarnas avskilda arbetsmiljö. De många märk-
liga berättelser, sägner och skrönor, både äldre och nyare historier, som flo-
rerar än i dag menar Karlsson har sin upprinnelse i denna speciella och för 
allmänheten stängda värld. 

Väktaren Christer Karlssons relation till varvets historia är passionerad. 
Han är en verklig entusiast som drivs av en vilja att berätta och engagera. 
Främst vill han ”väcka” sina arbetskamraters intresse för företagets och de 
anställdas historia. Målet är som han säger att ”beröra andra människor med 
historien”. Han vill genom sina berättelser knyta dagens människor till det 
förflutna. 

Dessa båda grupper, Västerudd och Intervjuer, och deras verksamhetsan-
svariga får stå som exempel på det arbete inom föreningen som i första hand 
kan sägas ha med historiebevarande och minnesförvaltning att göra. Det är i 
första hand bildning och kunskap som står i fokus för arbetet. Främst riktar 
man sig till Karlskronaborna och i första hand kanske till de varvsanställda 
själva. Det handlar främst om att lära känna sin egen lokala historia att ska-
pa respekt och identitet. 

Levandegöra Lindholmen 
Den grupp som arbetar med att Levandegöra Lindholmen skiljer sig från de 
ovan presenterade verksamheterna genom att fokus ligger på framtiden och 
i första hand på omvärlden. Syftet har varit att arbete fram en plan för ett 
aktivt bruk av Lindholmen, det vill säga det område som brukas benämnas 
”gamla varvet”. Den plats där de guidade turerna som tidigare presenterats 
äger rum. Verksamhetsledare är fd örlogschefen Sten Swedlund, pensione-
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rad från kustflotten sedan 1994.26 Han värvades till varvshistoriska före-
ningen av ordföranden i föreningen, vännen Hans Hedman just för att driva 
detta speciella projekt.27  

Swedlund fick således i uppdrag av styrelsen att ta fram en vision om 
Lindholmen, ”en central del av världsarvet, men som enligt Swedlund var 
helt ’avsomnad’”. Tillsammans med några pensionerade entusiaster och två 
arkitekter arbetade Swedlund fram ett förslag till hur Lindholmen skulle 
kunna levandegöras. Den första stora visionen presenterade hur man skulle 
kunna skapa liv i området. Hur det skulle kunna öppnas för publiken. Swed-
lund påpekar att Karlskrona inte längre är ett militärt skyddsområde vilket 
innebär helt nya möjligheter att göra Lindholmen mer publikt.28 Arbetet var 
– när intervjun gjordes – inne i en andra fas. Gruppen hade presenterat sitt 
förslag i olika sammanhang, fått förnyat uppdrag och även en del pengar för 
att fördjupa sitt arbete.  

Vad innehöll då den första idén om hur man skulle Levandegöra 
Lindholmen? Sten Swedlund är en entusiastisk berättare. Han presenterar en 
storslagen framtidsvision. Det handlar först och främst om att skapa goda 
kommunikationer. ”Djurgårdsfärjor” ska transportera besökarna till ön - 
”dom ska åka båt”. Den berömda Polhemsdockan och slipen ska utnyttjas 
för underhåll av k-märkta fartyg, och kringgärdas av små specialverkstäder 
där ”dom som kan tackel och tåg” ska arbeta. Syftet är att återskapa varvs-
verksamheten på Lindholmen och ta tillvara gamla tillverkningsmetoder. 
Här ska ånga, trä, segel och tågvirke åter komma till heders.  

Flera av byggnaderna på ön ingår i Världsarvet och utgör en central del 
av det som kallas Örlogsstaden Karlskrona. Här finns bland annat den 300 
meter långa repslagarebanan från 1600-talet som lär vara Sveriges äldsta 
träbyggnad. I det visionära förslaget har repslagarbanan fått flera funktio-
ner. En tredjedel (100 m) ska återställas som repslageri. Där ska man göra 
rep och tackel som ska säljas till veteranbåtar etc. Det finns ännu yrkes-
kompetens att tillgå. Östra delen ska innehålla ett besökscentrum. Merpar-
ten av själva repslagarbanan ska användas mera offensivt, där ska enligt 

                                                           
26 Sedan på Röda korset i 10 år. 
27 Swedlund var aktiv i den omfattande omvandlingen av Stumholmen som 
initierades genom att den militära verksamheten lades ned. Genom lobby-
ing, politiska kontakter etc kom området att bebyggas med flerfamiljshus, 
de historiska byggnaderna renoverades och införlivades som en del av 
Karlskrona. 1997 invigdes Marinmuseet.  
28 Ön har dock tre ägare Kockums, Marinen och kommunen. Diskussioner 
pågår att den kulturhistorisk intressanta delen skulle överföras till Statens 
Fastighetsverk. 
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idéskissen ett vandrarhem inrymmas. Det ska byggas ett hus i huset. På mel-
lanvåningen ska finnas en sjökrog och i vindsvåningen planeras mötesloka-
ler. Repslagarbanan skulle således kunna hysa konferenser och seminarier 
året runt. Parken nedanför är tänkt för barnen, där ska en sjörövarmiljö byg-
gas upp.  

Swedlund fortsätter att berätta om planerna på att bygga skepp i Wasa-
varvet för att visa hur det gick till, att anlägga ett Östersjöakvarium, att 
bygga en ny bro, att lägga upp en musei-ubåt osv. Det finns också mer 
omedelbara förslag på att en vaktbyggnaden i närheten av Polhemsdockan 
ska användas som mötespunkt för den planerade verksamheten. Där ska 
bland annat veteranbåtsföreningen, blekinge allmogebåtar och den varvshi-
storiska föreningen kunna ha sina möten. Visionen innehåller både stort och 
smått. ”Visionen är grunden – sedan får man se – kan vi göra det här?” Det 
måste tas fram ett fördjupat beslutsunderlag. Här finns flera intressenter 
Kockums, Marinmuseet, Karlskrona kommun och lässtyrelsen. Det finns en 
rad frågor som måste redas ut som ekonomi, ägande, tillgänglighet, besöks-
antal etc  

Hur ser Sten Swedlund på förslaget ur ett kulturarvsperspektiv? Finns det 
inte restriktioner för vad som är möjligt att göra i ett Världsarv? Vad säger 
museet och RAÄ om planerna? ”Det fina med den här gruppen” säger han 
”är att vi inte är bundna av nånting. Det finns många som har att bevaka alla 
tänkbara intressen. Om man bara skulle jobba med den typen av människor 
skulle det inte bli nånting. Då skulle det bli som det är nu – rör det inte , låt 
det vara.” Han menar att nu är det bara ett bevarande – ju mindre man gör 
dess bättre – helst ingenting! och så har det stått. Nu är det här ett världsarv 
– någonting som ska vara tillgängligt, publikt, öppet för oss alla. Då krävs 
det mer än att bara visa upp tomma skalbyggnader, hävdar Stedlund. ”Gam-
la varvet har ju varit en arbetsplats för hundratals och åter hundratals män-
niskor och nu får man inte minsta känning av det. Det är en fantastisk miljö 
som nu ligger öde ”lite halvdekis” trots att gamla varvet är centralt i världs-
arvet, kärnan i miljön.” Han menar att här finns en unik möjlighet att mark-
nadsföra sig som örlogsstaden Karlskrona. Att skapa ett marint centrum 
som samtidigt är ett världsarv. Men Swedlund känner en oro för att det finns 
för många paragrafryttare som anser att det är helgerån det här. ”Och jag 
kan förstå det – är inte främmande för tanken”.  

Det är en klassisk konflikt som synliggörs när Lindholmen ska levande-
göras. En konflikt som skär igenom all kulturarvshantering. Ska ett föremål, 
en byggnad, en miljö ”frysas” i ett visst skede av sitt livslopp och stämplas 
som kulturellt arv, vårdas och skyddas av paragrafer och proffs? Eller ska 
kulturarvet brukas och förändras i takt med tidens gång. Hur mycket hänsyn 
ska tas till de tillfälliga opinioner som vill riva, bygga nytt, måla om och 
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kasta bort? Begreppen reservera och kultivera beskriver idealtypiskt de oli-
ka förhållningssätten. Reservera avser ett bevarande som sätter autenticite-
ten i centrum och som vill skydda kulturarvet från all form av bruk som 
medför slitage eller förändring. Kultivera medför däremot ett nyttjande av 
det förflutna som inbegriper olika förändringsprocesser. Bruket av arvet ses 
som förutsättningen för ett långsiktigt bevarande.29 Formuleringarna i 
världsarvskonventionen lägger som vi sett tyngdpunkten vid autenticiteten. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den verksamhetsgrupp inom den 
Varvshistoriska föreningen, som kallats Levandegöra Lindholmen, inte ute-
slutande arbetar med det kulturella arvet i snäv bemärkelse utan diskuterar 
frågor som berör hela samhället. Fokus ligger i första hand på turism, när-
ingsutveckling, fritid och upplevelser men utgångspunkten och förutsätt-
ningen för arbetet är den gamla varvsmiljön. Med hjälp av Världsarvsstatu-
sen ska området locka turister och andra intresserade besökare till Karlskro-
na. Här handlar det om ett aktivt historiebruk som har sitt fokus mera i 
framtiden än i det förflutna. Syftet är knappast att medverka till ett historie-
bevarande som en form av vördnad eller pietet. Den slutna miljön med röt-
ter i det marina ska öppnas och göras tillgänglig för allmänheten med hjälp 
av nya kommunikationer, levande verkstäder, god mat och spännande bo-
ende, aktiviteter för barnen och kulturevenemang som konserter mm Samti-
digt planeras en exklusiv hantverksmiljö för hantverkare med specialkun-
skaper i de gamla teknikerna. Om visionerna blir verklighet kommer det att 
produceras en ny berättelse om ”gamla varvet” på det Nya Lindholmen.  

BE R Ä T T E L S E N  O M  KA R LS K R O N A 
Det förefaller vara en ganska homogen berättelse om Karlskrona och varvet 
som hittills berättats i olika sammanhang. Den beskriver stadens framväxt 
och börjar oftast med det dramatiska utpekandet av platsen. Det är en sta-
dens historia men innehåller främst en militär och manlig historia som är 
fylld av hemligheter och hotbilder. Samtidigt är denna berättelse även fylld 
av skrönor och historier som finns mellan dikt och verklighet. Det traderas 
en story som både innehåller en mängd detaljerade historiska fakta och my-
ter om livet i det gamla Karlskrona. Kanske är det som flera av intervjuper-
sonerna hävdar marinens och varvets slutenhet som givit näring åt de många 
skrönor som finns.  

Frågan är vilken inverkan utpekandet som Världsarv kommer att få på 
denna berättelse. Utnämningen baseras ju på det exklusiva i varje miljö, det 
är den unika förekomsten av ”en konsekvent genomförd, marint befäst 

                                                           
29 Begreppen och dess ursprung diskuteras i Alzén, 1993. 
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stadsanläggning från 1600- och 1700-talet” som givit staden dess utmärkel-
se. I boken Karlskrona. Ett världsarv (1999) presenteras alla de märkliga 
byggnaderna, försvarsanläggningarna och örlogsvarvet men det finns ingen 
artikel som handlar om de människor som bodde och arbetade i staden. 
Även Örlogsvarvet. Ett världsarv i Karlskrona (2005) uppehåller sig vid 
planeringen av Karlskrona, själva varvet, dess byggnader och historia.30  

Vems röst är det som talar i dessa berättelser? Vilka miljöer och grupper 
presenteras? Både kulturchefen i kommunen och marinmuseets chef för den 
publika enheten menar att det i dag finns många röster i staden som inte fått 
utrymme i den stora berättelsen. Det gäller inte minst kvinnornas historia. 
Karlskrona är en stad där männens arbete reglerat det dagliga livet. Det är 
deras arbetstider, deras arbetsmiljö och deras löner som påverkat familjer-
nas vardag. Men engagemanget och solidariteten med staden har inte bara 
funnits hos den manliga befolkningen, även kvinnorna har indirekt haft var-
vet och marinen som ”arbetsplats” genom dess strukturerande inverkan på 
vardagslivet. Familjerna levde i skuggan av vad som hände på varvet. 
Kvinnornas historia finns innesluten i den stora historien men hörs inte. I 
det dokumentära arbetet som görs av de olika grupperna i Varvshistoriska 
föreningen relateras emellertid kvinnohistoria direkt till arbetsplatsen. På 
frågor om kvinnornas berättelser svarar mina informanter att det ju inte 
finns så många som arbetat på varvet – i alla fall inte längre tillbaka i tiden. 
Det fanns bara några få kvinnor i verkstäderna. Det var först när administra-
tionen växte som de blev många. Fd varvschefen och ordföranden i den 
varvshistoriska föreningen Hans Hedman säger att: ”Kvinnorna stod för 
smörjoljan i systemet – det var administrationen. Om inte en arbetsorder 
kom ut så stannade produktionen.” Han menar att en synnerligen viktig post 
innehades av varvschefens sekreterare och påpekar att varvshistoriska före-
ningens sekreterare Asta Andersson varit vd-sekreterare åt elva chefer. 
”Hon har följt ledningen de sista 30 åren. Hon vet precis vad som har hänt”.  

Inom ramen för den varvshistoriska föreningen pågår flera dokumenta-
tionsprojekt men inget arbetar direkt med genusrelaterade frågor. Förening-
en planerar emellertid att starta en kvinnogrupp för att försöka kartlägga de 
kvinnoyrken som trots allt fanns. Det tycks finnas ett visst intresse och en 
vilja att dokumentera såväl manligt som kvinnligt i Karlskrona men de man-
liga entusiasterna i föreningen har inledningsvis fokuserat på sina egna re-
dan upparbetade intresseområden.  

Vad som däremot förefaller vara ”minerad mark” som kulturchefen ut-
trycker det är klassperspektivet. På varvet fanns exempelvis ingen strejkrätt 
och arbetet var mycket hierarkiskt organiserat. Men också frågor kring ”vi 

                                                           
30 Lepasoon, 2005. 
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och dom” - etnicitet och nationalitet fick en särskild dimension i Karlskrona 
som under kalla kriget utestängde människor som saknade svenskt medbor-
garskap. Det var ett kontrollerat samhälle där personkontroller och avlyss-
nade telefoner var en del av vardagen. Under senare år har staden också 
drabbats av högerextrema krafter som hotat idyllen. Berättelser som hante-
rar dessa och andra mer eller mindre kontroversiella områden ligger hittills 
utanför såväl den varvshistoriska föreningens som stadens och museets ”be-
varandeintressen”. I relation till den demokratiska aspekten på kulturarv 
finns här många obesvarade frågor kring dialog och delaktighet.  

Gamla varvet  e l ler  nya Lindholmen 
Hur förhåller sig visionen om nya Lindholmen till det antikvariska arbetet 
och till det nuvarande bruket av Gamla varvet? Hur hanteras världsarvskon-
ventionen och de nationella skyddsaspekter som finns. Som framgått är au-
tenticiteten viktig i allt kulturarvsbevarande men är särskilt framlyft i rela-
tion till Världsarven. Vad lovar man som ansvarig för en världsarvsmiljö? 
Här ska endast erinras om att världsarven enligt konventionen ska utgöras 
av ”omistliga miljöer av intresse för hela mänskligheten” och att själva syf-
tet med att peka ut dem är att de till varje pris måste skyddas mot förstörel-
se. Länderna förbinder sig att skydda både sina egna och andra länders 
världsarv.  

Visionen om nya Lindholmen tycks emellertid inte vållat några menings-
skiljaktigheter i föreningen. De som intervjuats tonar ned den eventuella 
konflikten mellan bevarande och bruk, mellan skyddet för miljön och publik 
tillgänglighet. Förslaget har presenterats och diskuterats i styrelsen men 
några direkta motsättningar har inte redovisats. Argumenten för att stödja 
visionen är många. En viktig aspekt kan vara att förslaget faktiskt tagits 
fram inom föreningen och att man därigenom känner ett visst medansvar. 
Vidare finns ett framtida ansvar för området som inbegriper frågor om eko-
nomi och förvaltning. ”Vad ska vi göra med Lindholmen när varvet flyt-
tar?” – ett problem som känns igen från många andra industrihistorisk in-
tressanta men svårhanterade miljöer.31 Kanske finns en del av förklaringen 
till avsaknaden på antikvarisk kritik mot förslaget att det är så dynamiskt 
framfört, så genomarbetat och samtidigt så visionärt att det är svårt att be-
möta. Om man ”petar i detaljerna dödar man kraften i idéerna” hävdar kul-
turchefen.32 Marinmuseets styrelseledamot menar att förslaget är visionärt 
och spännande, det är stora tankar – även om det går ”stick i stäv med kul-
turminneslagen”. Hon konstaterar att föreningen ”inte är kunnig i farorna 
med eld, slitage etc”. Ann-Britt Christensson påminner om att föreningen är 
                                                           
31 Alzén, 1996. 
32 Intervju Wenster. 
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helt fristående från museet. Vi måste lyssna på varandra, menar hon och un-
derstryker att bevarande av hus oftast kräver någon form av nyttjande. Hon 
understryker att förslaget är en vision och att det knappast kan realiseras i 
den versionen. En annan av styrelseledamöterna Olle Melin uttrycker sig 
något mer skeptisk – Swedlunds projekt är lite för bra va, säger han. ”När 
man presenterar det som man nu gjort så tar folk det inte på allvar. /…/ Lin-
jeskepp i full skala, vem tror på det?” Melin diskuterar problemet med 
skyddsvärda byggnader och riskerna med brand, slitage etc om husen ska 
användas som restaurang och vandrarhem. Det blir mer som ett besöksmål 
än kultur menar han. ”Men dom skulle ju arbeta fram en vision”.  

DE M O K R A T IS K  A S P E K T  –  D I A L O G  O C H  D E L A K T I G H E T 
Med utgångspunkt från visningarna och visionen om det ”gamla varvet” på 
Lindholmen, som utgör en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona, har i 
denna studie två brukargrupper undersökts dels en grupp tillfälliga besökare 
och dels en grupp frivilliga aktörer. Det är uppenbart att det är stor skillnad 
mellan dessa båda grupper med avseende på dialog och delaktighet. Den 
tillfälliga besöksgruppens möjligheter att delta i produktionen av berättelsen 
är indirekt och övergående. Det är i mellanrummen, i det informella läran-
det som det öppnar sig tillfällen till dialog såväl med de övriga i gruppen 
som med guiden eller ”ledaren”. I dessa ostrukturerade möten skapas en 
möjlighet såväl för den kunnige som för den fåkunnige besökaren att påver-
ka berättelsen genom att guiden fångar upp frågan eller kommentaren, bear-
betar den och låter den ingå i nästa visning. Det sker inte alltid men guider-
na hävdar att så förändras ofta deras guidningar i praktiken. 

De frivilliga aktörerna i den varvshistoriska föreningen har givetvis ett 
annat utgångsläge. Här har det skapats en fast organisation med styrelse och 
verksamhetsledare vars yttersta syfte är att bevara varvets (och de varvsar-
betandes) historia. Deras engagemang är stort. Flera är pensionärer eller 60 
plus-are som man säger. Arbetet i föreningen har för några delvis kommit 
att ersätta tidigare yrkesarbete. Föreningens verksamhetsledare har hämtats 
bland personer som åtnjuter stort anseende och som innehar såväl makt och 
inflytande som kvalificerat kulturhistoriskt kunnande. Flera av dem åter-
finns också i föreningens styrelse som ledamöter eller adjungerade. De drivs 
av olika motiv för sitt engagemang som idealtypiskt kan ses som stående i 
motsättning till varandra. Några är hängivna eldsjälar och deras främsta mål 
tycks vara att genom historiebevarande och minnesförvaltning öka den lo-
kala kunskapen om staden och varvet. De vill höja den kulturhistoriska 
bildningsnivån. Andra ser historiebevarandet mera som ett medel för att sät-
ta Karlskrona ”på kartan”. Näringsutveckling och turism står i fokus för ar-
betet.  
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Dialog och delaktighet utgör olika typer av samverkan mellan professio-
nen och historiebrukarna. Det är uppenbart att varvshistoriska föreningen 
har stora möjligheter att påverka berättelsen om Karlskrona, att de är syn-
nerligen delaktiga i kulturarvsprocessen och att de står i ständig dialog med 
de professionella företrädarna för kulturarvet. Skillnaden till den tillfälliga 
besöksgruppen är mycket stor. I den här studien finns således exempel på 
två olika brukargrupper - en förhållandevis passiv lite distanserad publik 
och en aktiv mycket engagerad grupp. Möjligen kan också guiderna ses som 
brukare av kulturarvet. De intar i så fall liksom kulturarvsentreprenörerna 
en position mellan amatörer och professionella.  
 
En intressant problematik som kan urskiljas i materialet och som kanske 
borde studeras närmare är de nya kulturarvsentusiasterna som vill bruka ar-
vet för att utveckla regionen. Här finner vi grupper och individer som är 
välutbildade, välrenommerade och vältaliga med kontaktnät som sträcker 
sig långt utanför kultursektorn. Vad händer när kulturarvets och besöksmå-
lens ökade betydelse i den regionala utvecklingen också skapar nya och mer 
pådrivande lobbygrupper/eldsjälar? I dag diskuteras bristen på demokrati 
inom kulturarvssektorn och kraven på inflytande från svaga grupper artiku-
leras. Men finns det kanske också ett annat scenario? Vilka intressekonflik-
ter kan identifieras? Kanske går vi i riktning mot att det demokratiska un-
derskottet snarare kommer att drabba den kulturarvsprofession som själv 
kritiserats för bristande demokratiska strukturer.  
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E R I N D R I N G S -  O G  I D E N T I T E T S P O L I T I K  I  E N  
G R Æ N S E R E G I O N :  F I N D E S  Ø R E S U N D S R E G I O N E N  O G  
K A N  D E N S  H I S T O R I E  F O R T Æ L L E S ?  

 
 

CA R S T E N  TA G E  NI E L S EN   
 

ET  P O L I T I S K O P D R A G 
Nationalmuseets daværende formidlingsafdeling fik i foråret 2002 en 
forespørgsel fra Kontoret for Kultur og Internationalt Samarbejde i 
Københavns Amt, om museet ville være vært og organisator for et dansk-
svensk samarbejdsprojekt. Opgaven lød på at formidle Øresundsregionens 
kulturhistorie og kulturarv på Internettet til børn og unge. Baggrunden var, 
at Kulturudvalget i Københavns Amt og Kulturnämnden i Region Skåne i 
efteråret 2001 havde indgået en aftale om kulturelt samarbejde. Idéen 
udsprang af og blev koblet sammen med et igangværende projekt hos 
Kultur Skåne nemlig Terra Scaniae, som er en formidling af Skånes historie 
på Internettet til mellemskoletrinnet.1 Museet påtog sig opgaven. 

EN  F A G L I G  U N D R E N 
Øresundsregionen er en politisk vision. Det er en fremtidsforventning om 
økonomisk vækst gennem grænseregionalt samarbejde i offentligt og privat 
regi. Den politiske visions historie er til at fortælle. Derimod forekommer 
det problematisk at fortælle om en fremtidsvision som om den var/er en 
historisk enhed, mennesker har følt sig knyttet til gennem tiderne. 
Parallellen mellem nutidens regionsdannelser og dannelsen af nationalstater 
i 1800-tallets Europa ligger lige for. Her deltog historikere meget virknings-
fuldt ved at indskrive fremtidsvisionen om national enhed i fortids-
fortolkningerne.2 Historikere af i dag føler denne medvirken som en 
kompromittering af fagligheden, og de er derfor følsomme og på vagt 
overfor at lade sig spænde for en vogn og gøre sig til redskab for en legiti-
merende historiebrug.3  
                                                           
1 Kultur Skåne er Region Skånes kulturelle forvaltning. Om Terra Scaniae: 
se http://www.ts.skane.se. 
2 Jørgensen, 1882, er et eksempel herpå i dansk sammenhæng. Analyser af 
værket findes i Jørgensen & Nielsen, 2001. 
3 Se fx Bryd, 1992:2, s. 380-381. 
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Nationalmuseet påtog sig opgaven og værtskabet, fordi museet er 
interesseret i grænseoverskridende samarbejde, og fordi museet er til for 
samfund og borgere. Når opdragsgiverne henvendte sig til museet, var det 
med en forventning om kvalitet i formidlingen. Handlede det om at give 
projektet legitimitet, var det naturligvis et scoop at få en af områdets 
førende kulturhistoriske institutioner til at påtage sig opgaven. 

PO S I T I O N E R I N G 
Inden vi går nærmere ind i projektets indhold og de problemstillinger, det 
rejser af mere principiel karakter, skal jeg redegøre for min egen rolle i 
projektet og mit faglige udgangspunkt. Jeg er ansat i projektet som 
projektleder for projektets midler. Det er min opgave at udvikle, lede og 
realisere projektet indenfor de givne rammer. Jeg er uddannet i fagene 
historie og kommunikation. Jeg er ikke ekspert i Øresundshistorie, men ved 
til gengæld noget om formidling og historiebrug.4 

Mit erkendelsesmæssige udgangspunkt er, at historie og kulturarv er 
emotionelle størrelser som knytter sig til menneskers væren og bevidsthed 
som historiske væsener. Historien og kulturarven er ikke givet per se. Hvem 
den tilhører, og hvad den rummer konstitueres gennem politisk kamp, 
gennem sociale og kulturelle inklusions- og eksklusionsmekanismer. 
Historie og kulturarv er med andre ord sociale konstruktioner. Deres 
funktion er at skabe eller opretholde sociale enheder i form af samfund eller 
det Benedict Anderson kalder for ”forestillede” fællesskaber.5 Historie og 
kulturarv er således ikke noget ”sødt” om gamle dage, men redskaber i en 
nærværende og pågående bestræbelse på at skabe sammenhold og sammen-
hængskraft i sociale enheder. Historie og kulturarv er midler mod kaos og 
opløsning. Destruktion af historie og kulturarv handler om at svække eller 
nedbryde sociale enheder. 

Denne erkendelsesmæssige position har den videre betydning, at ingen 
historie- og kulturarvsproducent – heller ikke videnskaben – har en 
privilegeret position hvorfra man kan unddrage sig erindrings- og identitets-
politisk involvering og positionering. Selv i en kritisk og dekonstruerende 
position er man en del af spillet. En svækkelse af ét hegemoni vil være en 
styrkelse af et andet. Virkningshistorien – det vil sige effekten af de valg og 
handlinger vi foretager os – er måske ikke intentionel, men skærmer os ikke 

                                                           
4 Jeg har en kandidatgrad cand.comm. i historie og kommunikation (1990) 
og en ph.d.-grad i historie (1996). Jeg har fortrinsvis beskæftiget mig teore-
tisk med formidling og historiebrug. Se fx mine artikler Nielsen, 1995, 
2000. 
5 Jf. Anderson, 1983. 
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for kritik og for at blive draget til ansvar i en eftertid. Vilkårene er ens for 
teoretikeren som for praktikeren, selvom teoretikeren nok vil være tilbøjelig 
til at mene, at praktikeren har mere ”snavs” på fingrene. Diskussionen kan 
virke ørkesløs, men er ikke desto mindre nødvendig at føre, hvis videnskab 
skal give mening. 

TI L P A S N I N G  T I L  O M S T ÆN D I G H E D E R N E 
Tilbage til projektet. Vi springer nu lidt frem i tiden til efteråret 2003. Der 
har i mellemtiden været afholdt et forprojekt, som forløb tilfredsstillende. I 
hvert fald er man hos Amt og Region blevet enige om at fortsætte projektet. 
En præmis for det videre forløb er, at projektet skal ud og skaffe midler til 
sin egen realisering. Amtets og Regionens bidrag kan ikke gøre det alene. 
En af de fonde, som er oplagt at søge, er EUs strukturfond for 
Øresundsregionen Interreg IIIA-programmet. 

Kort fortalt skal et Interreg-projekt definere og placere sig indenfor en 
given foranstaltning. I vores tilfælde kunne to komme på tale: ”Grænse-
regional uddannelse og kompetenceudvikling” eller ”Samhørighed og 
regional information”. Begge ville være relevante. Når det blev den sidste 
fremfor den første skyldtes det ganske enkelt, at den første var fyldt op, og 
at der i den anden rent faktisk var skitseret et kulturhistorisk samarbejds-
projekt.6 Bingo, men ikke uden medgift. 

En konsekvens var, at vi blev nødt til at omdefinere vores målgruppe fra 
børn og unge i en undervisningssammenhæng til kulturformidling for et 
alment og bredt publikum med interesse for emnet. Det var en pris, vi gerne 
betalte, ligesom vi også gerne slår et slag for at få kulturhistoriske 
institutioner til at samarbejde på tværs af lande-, sektor-, institutions- og 
faggrænser.7 En anden konsekvens var, at de erindrings- og identitets-
politiske forventninger blev yderligere tydeliggjorte. Formålet med 
projekter under foranstaltningen ”Samhørighed og regional information” er 
ifølge programmets ordlyd:  

                                                           
6 Programtillæg for Interreg IIIA Øresundsregionen 2000-2006, 2002, s. 
27. 
7 Projektet har tre formål: formidling af grænseregional historie, un-
dersøgelse af rammer og vilkår for en platform for kulturhistorisk samarbej-
de over Øresund og dannelse af kulturhistoriske netværk på tværs af sekto-
rer, institutioner og fag. 
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At bidrage til den sociale og mentale integrationsproces i 
Øresundsregionen ved at fremme en øget viden om regionens 
fælles historiske og kulturelle arv samt aktuelle begivenheder 
og forhold.8 

Vi har valgt at betragte disse forventninger som en faglig udfordring og en 
erindrings- og identitetspolitik vi gerne udfordre gennem dialog. Udgangs-
punktet er ikke så dårligt, da uenigheden tvinger os til refleksion. Vi må 
både forholde os til den politiske målsætning og til forestillingen om en 
fælles historie og kulturarv. 

Når jeg her og i det følgende skriver vi, er der tale om et redaktionelt vi, 
som er min perception af proces og samarbejde i projektet. Ingen andre end 
jeg hæfter for artiklens udsagn og betoninger. 

ØR E SU N D S FO L K 
Projektet har fået navnet Øresundsfolk.9 Vi har bevidst valgt et tvetydigt 
navn for at skabe refleksion, både internt i projektet og udadtil. Navn-
givningen hænger sammen med vores opfattelse/definition af, hvori det 
regionale består/manifesterer sig og vores tilgang til fortiden. Et folk kan 
både være en etnisk enhed, en politisk enhed, en kulturel enhed eller en 
social enhed. Folk kan også bare være mennesker i almindelighed eller et 
fantom, som ingen rigtig ved hvem er, eller hvor befinder sig, fordi verden 
er relativ. 

Øresundsregionen er som sagt en fremtidsvision. Det giver derfor ikke 
mening at tale om Øresundsregionen i fortiden eller at projicere 
fremtidsforventningerne ind i fortidsfortolkningerne. Derfor er forestill-
ingen om en fælles historie og kulturarv én vi må tage afstand fra og 
opponere imod. Øresundsregionens historie kan ikke fortælles. Vi har 
ræsonneret anderledes og er kommet frem til et resultat, som på en bedre 
måde matcher den politiske vision om Øresundsregionen. 

Historie er utænkelig uden steder. Den foregår altid et sted og er ofte 
geografisk afgrænset. Øresundsregionen er ikke et etableret territorium eller 
en forvaltningsenhed på linie med en stat, et amt/len eller en kommune. Hos 
Øresundskomiteen, som forvalter EUs strukturfond for Øresundsregionen, 
består regionen af områderne Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm og 
Skåne. Man opererer yderligere med et kerneområde bestående af Skåne og 

                                                           
8 Programtillæg for Interreg IIIA Øresundsregionen 2000-2006, 2002, s. 
26. 
9 For den læser som måtte være interesseret i hvordan projektet er organise-
ret og finansieret vil jeg henvise til http://www.oresundsfolk.dk. 
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den østlige del af Sjælland. Det er visionen, men handler også helt konkret 
om, hvem som kan få del i strukturfondens midler. 

Vi har gjort os den erfaring, som ikke er enestående, at der samtidig med 
den politiske vision findes, hvad vi kunne kalde for en levet region, som 
geografisk aftegner sig anderledes end den politiske vision. Når vi fx ser på, 
hvor vores deltagere i projektet kommer fra, så aftegner der sig konturerne 
af en interesseregion. Hvem der identificerer sig med Øresundsregionen og 
finder det relevant at deltage i et Øresundssamarbejde koncentrerer sig 
omkring byerne København, Malmö, Lund, Helsingborg og Helsingør. 
Identifikationen svækkes og hører op jo længere vi kommer fra Øresunds 
breder østover i Skåne og vestover og sydover på Sjælland. 

Historie er også utænkelig uden kronologi og perioder. Forestillingen om 
en fælles historie og kulturarv hænger givetvis sammen med det forhold, at 
Skåne engang for snart 350 år siden var en del af det danske rige, som 
dengang var en konglomeratstat. Roskildefreden 1658 og Øresundsbroens 
åbning i 2000 er de eneste tidsmarkører i en ellers fraværende regional 
kronologi. Når forestillingen om en fælles historie og kulturarv alligevel er 
udbredt, kan det også hænge sammen med de skandinavistiske strømninger 
i 1800-tallet. I begge nationale lejre hæfter man sig ellers mere ved 
forskellene mellem dansk og svensk. 

Regionsbegrebet er ikke entydig i Øresundssammenhæng, idet der i 
Skåne er en stærk regional bevidsthed. Fx arbejder Föreningen Skånelands 
Framtid med et regionsbegreb bestående af Skåne, Halland, Blekinge og 
Bornholm. I foreningens program hedder det: 

FSF vill framhäva Skånelands kultur och identitet som omistlig 
beståndsdel i regionens politiska, ekonomiska och sociala liv 
och utveckling. /… FSF arbetar för att lyfta fram, sprida, med-
vetandegöra och förankra det skåneländska kulturarvet – i vil-
ket bland annat språk och historia ingår – och även nyare regi-
onal och lokal kultur i människors moderna vardag och sam-
hälle.10 

Også her finder vi en klar forestilling om en egenartet kulturarv (kulturar-
vet) i ental og bestemt form. Skånsk regionalisme har mange varianter og 
handler oftest om modsætningerne til Stockholm – altså om en konflikt mel-
lem center og periferi, mellem provins og hovedstad. Forbindelsen til 
Danmark i form af forestillingen om en fælles historie og kulturarv er 
snarere et middel i kampen mod Stockholm end udtryk for et kulturelt 
fællesskab på tværs af Øresund. Den danske side af Øresund har ikke en 

                                                           
10 Jf. http://www.skanelandsframtid.se, Programförklaringen. 
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tilsvarende regionalisme, da den udgør centeret i den danske nationalstat. 
Derfor har man her ikke i samme grad behov for at føle fællesskab på tværs 
af sundet. 

Jeg har en skånsk kollega, som på klingende svensk har erklæret for mig, 
at han er dansk, ligesom han mener at hans by, er en dansk by, selvom alle 
dens stednavne staves på svensk, dens indbyggere taler svensk, læser 
svenske aviser og spiser svensk mad. Han føler sig som dansk på svensk og 
er vel et meget godt udtryk for en blandings- eller hybridkultur, selvom jeg 
synes han underbetoner det svenske islæt og dets betydning. 

Historie er også utænkelig uden forskning i bred forstand. Forskning med 
et regionalt perspektiv er først i sin vorden.11 Derimod har vi masser af 
lokalhistorie og historier med et national perspektiv som fx klassikeren 
Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige. Studier over Nationalitetsskiftet 
i de skaanske Landskaber i de nærmeste Slægtled efter Brømsebro- og 
Roskildefredene 1-4 (1906-1958) af den danske historiker Knud Fabricius. 
Min samarbejdspartner og kollega Hanne Sanders fra Centrum för 
Danmarksstudier ved Lunds universitet gentager ofte, at vi ikke ved noget, 
for ingen har tænkt regionalt tidligere, som vi gør det i dag. Den fælles 
historie før 1658 fx i form af middelalderhistorie er en dansk national 
historie ikke en regional historie, hvor man ser regionen som et 
selvstændigt, meningsgivende univers. 

Visionen om Øresundsregionen har på sin vis mere brug for lovgivning, 
som fremmer varer og menneskers mobilitet end historisk legitimering. 
Mobilitet og bevægelse er netop der, hvor vi griber fat i projektet 
Øresundsfolk. Selvom der ikke skulle findes en fælles historie og kulturarv, 
så har mennesker gennem tiderne krydset sundet og levet et liv på tværs af 
sundet. Denne mobilitet og aktivitet udgør den regionale historie og 
adskiller den fra lokalhistorie og nationalhistorie. Vi har således valgt en 
livshistorisk tilgang til den regionale fortid. En Øresundsperson er i projek-
tets optik et menneske: 
 

                                                           
11 I forbindelse med bygningen af Øresundsbroen blev der iværksat en ræk-
ke forskningsprojekter bl.a. af historisk karakter fx forskningsprogrammet 
Själland och Skåne - före, under och efter Bron, se http://www.uni. ore-
sund.org under Forskning och utvikling/Avsluttade forskningsprojekt. Der 
indgår historisk forskning i projektet Development of a Cross Border Regi-
on som er et samarbejde mellem Handelshøjskolen i København og Lunds 
universitet. Et andet projekt er Öresund – barriär eller bro, som er et arkæ-
ologisk samarbejdsprojekt om fund fra jernalder og tidlig middelalder 
støttet af NOS-H. 
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o som opererer på begge sider af sundet, tværs over sundet, på 
sundet 

o som sætter en bevægelse i gang over sundet, eller 
o som bosætter sig på den anden side og skaber sig et liv (bringer nyt 

til stedet) 
 
Målet er at vise en bredde og variation i mobilitet og aktivitet over Øresund 
gennem tiderne med livshistorier, som spænder fra forhistorisk tid til 
nutiden og fra løsarbejdere til konger. 

EN  D E M O K R A T I S K  H I S T O R I E?  
Øresundsfolk befinder sig i et erindrings- og identitetspolitisk spændingsfelt 
mellem forestillingen om en fælles historie og kulturarv og ønsket om en 
dekonstruktion af selvsamme forestilling. Det befinder sig i et spændingsfelt 
mellem konstruktion af en regional bevidsthed/identitet og dekonstruktion 
af en national bevidsthed/identitet – eller i det mindste en problematisering 
af en sådan. Det befinder sig i et spændingsfelt mellem at fortælle historie 
og være nogens historie. Med den livshistoriske tilgang til den regionale 
fortid skaber vi en tveægget historie, som både rummer frigørende og 
fastlåsende træk. Vi gør op med ét hegemoni og støtter et andet. 

Mennesker i bevægelse over grænser sætter fokus på, hvor sammensat 
menneskers identitet og historie er, og giver hermed plads for 
mangfoldighed og udfoldelse af det hele menneske. Det skaber rum for 
mennesker, som har svært ved at forlige sig med monolitiske identitets-
forestillinger som fx gennemsyrer det nationale paradigme. Livshistorier 
skaber mulighed for indlevelse og identifikation, og de kan være med til at 
åbne for en erkendelse af, at mennesker er historieskabende såvel som 
historieskabte. De kan måske også vise, at vores handlinger ikke altid lader 
sig forklare logisk og rationelt. Det giver plads for størrelser som følelse og 
tilfældighed. Forhold som har en tilbøjelighed til at blive udgrænset i megen 
historieskrivning. 

Mennesker i bevægelser over grænser er imidlertid også den globale 
kapitals krav i jagten på profit. Ved at fokusere på mobilitet er vi måske blot 
med til at skabe en ideologisk overbygning, som matcher den økonomiske 
basis, politikere og erhvervsliv ønsker at fremme med Øresundsregionen. I 
det perspektiv kan forestillingen om en fælles historie og kulturarv ses som 
et påhit, for kapitalen har ikke brug for andre forestillede fællesskaber end 
’arbejdskraften’ og ’forbrugerne’, og kan man få mennesker til at identi-
ficere sig som sådan, så kører det. I opgøret med en national diskurs og et 
nationalt hegemoni kommer vi måske til att støtte en global diskurs og et 
globalt hegemoni defineret af kapitalens behov for profitmaksimering. Den 
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har imidlertid den åbenlyse skævhed, at mennesker kun bevæger sig af 
rationelle grunde, og at alt er styret af nogle grundlæggende strukturer, fx 
produktivkræfterne. Den livshistoriske tilgang viser, at motiverne for at 
bevæge sig ofte er sammensatte og flertydige. 

Vores didaktiske mål er at sætte publikum i stand til at reflektere over 
spørgsmålet om regional samhørighed og identitet over tid. Det kræver først 
og fremmest, at man tror på, at ens publikum kan tænke selv. Dernæst at 
man giver publikum muligheden. Det er publikums opgave at tage stilling 
til, hvorvidt der udover mobiliteten er andre fællestræk, som kunne tale for 
en fælles historie og kulturarv, hvorvidt der findes en enhedskultur eller ej. 
Derfor vil vi heller ikke foregive et forestillet fællesskab gennem 
anvendelse af stedord som ”vi” og ”vores” i brødteksterne. 

Vi laver på sin vis en autoritativ fortælling, hvor det er os der har valgt 
indholdet, perspektivet og udtrykket. Spørgsmålet er så om publikum har 
eller vil identificere seg med den. 

ET  G R ÆN S E R E G I O N A L T  F O R E S T I L L E T  F ÆL L E S S K A B?  
Om et sådan findes eller om vi er med til at skabe ét er vanskeligt at svare 
på, men hvis publikum ikke kan identificere sig og føle sig hjemme i en 
regional historie, så opstår det i hvert fald ikke. Jeg synes begrebet har 
nogle svagheder i denne sammenhæng. Der er noget monolitisk over 
begrebet og det er da også opstået i forbindelse med analyse af nationale 
fællesskabsdannelser. Vi tror på mangfoldighed og det flertydige som en 
demokratisk tilgang til historie, som giver plads til forskelle og det levede 
livs sammensathed og skæve vinkler. Hvis vi kan identificere os med 
hinanden som mennesker, hvad skal vi så med enstrengede identitets-
forestillinger, som kun accepterer os halvt eller kvart? 

Til syvende og sidst drejer det om det levede liv. Det føjer sig ikke altid 
efter politiske visioner, men har sine egne strategier. Derfor kan resultatet 
godt gå hen og blive det samme eller noget som ligner. At arbejde på den 
ene side og bo på den anden side af Øresund er blevet et liv for flere og 
flere mennesker. Man lever og er en blandingskultur, hvor folk er lige så 
forskellige som nat og dag. Kan man i en sådan situation tale om et 
forestillet fællesskab? 
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I D E N T I F I E R I N G  O C H  K A T E G O R I S E R I N G .   
O M  D E T  K U L T U R E L L A  E R K Ä N N A N D E T S   
M Ö J L I G H E T E R  O C H  B E G R Ä N S N I N G A R 

 
 

BI R G I T T A  SV E N S S O N 
  

I en svensk stad rasade för en tid sedan en intensiv debatt om en centralt 
placerad parkbänk. Den finns på ett torg utanför centralstationen. Polische-
fen och många med honom ville att man skulle ta bort bänken då den tjäna-
de som hemvist för en hel del av dem de helst skulle slippa se i samhället. 
På så sätt skulle folk som gick förbi på torget slippa se de missbrukare som 
fördrev sin tid här. Om man tog bort bänken skulle problemet försvinna 
menade en del av debattörerna. Förbipasserande skulle slippa känna rädsla 
och obehag. Det fanns också de som menade att missbrukarna själva skulle 
må bättre om bänken försvann, då skulle de ta sig i kragen och sluta med 
missbruket. Andra hävdade att man slutar med sitt missbruk först då man 
blir sedd. Att bli sedd och att se sig själv som något annat än en missbrukare 
kan vara den väg som leder fram till beslutet att ändra riktning i livet, kan-
ske självmant söka vård. Det här lilla exemplet visar hur viktigt det är att bli 
erkänd som människa. Borttagen bänk betyder antingen att man flyttar pro-
blemet eller osynliggör det. För vissa känns det skönt att kunna vistas på en 
problemfri offentlig plats. För andra, missbrukaren till exempel, betyder be-
varad, kvarstående bänk att problem synliggörs och att missbrukaren får 
möjlighet att känna sig delaktig i samhället, vilket i sin tur kan göra det lät-
tare att lämna bänken bakom sig. 

Så länge den moderna välfärdsstaten styrde var det nationen och staten 
som skilde mellan rätt och fel, legitimt och illegitimt, tillhörighet och utan-
förskap. I den flexibla senmoderniteten har dessa beslut i stället alltmer 
kommit att hamna hos individen själv. Det kallas för frihet att välja tillhö-
righeter och identiteter. Lite eller inget sägs om vilka valmöjligheterna är 
eller hur villkoren ser ut. Om vi tillåter att den där parkbänken tas bort beja-
kar vi privata lösningar framför samhälleliga och döljer de problem vi borde 
lösa gemensamt. Människors möjligheter och begränsningar bygger till stor 
del på vilka kategorier de kan erfara verkligheten i, varför de sociala kate-
gorierna utgör ett normerande kulturarv, som bör stå i fokus för varje under-
sökning om kulturarvets betydelse för människors möjligheter till delaktig-
het i samhällsutvecklingen. Det ställer frågor om vilka möjligheter som kul-
turarv skänker människor att bli kulturellt erkända. Och om ett erkännande 
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också innebär ett fullvärdigt medborgarskap i samhället? Är erkännande 
detsamma som delaktighet? 

Hur vill vi ha samhället organiserat? Varför kopplas frågor om kulturarv 
till identitet och tillhörighet? Kan man säga att demokrati är ett kulturarv 
eller är det som den franske historikern Rosanvallon konstaterat att demo-
kratin inte har någon historia? Demokratin härleds ur människors vilja att 
påverka samhället. Demokratin är historien. Var sker då demokratiarbetet 
idag? Var finns önskan att diskutera och påverka samhällsutvecklingen? Det 
är inte längre självklart att demokratiarbetet sker i ABF:s regi, ej heller be-
tyder det faktum att dagens ungdomar inte längre dansar i Folkets park, att 
historien är död. Det kan innebära att en förändring är på väg, att nya mö-
tesplatser växer fram och att man dansar annorstädes. Det kulturpolitiskt 
intressanta borde vara att söka efter dessa platser. Människor lever idag i 
spänningsfältet mellan en rad olika kulturella traditioner och det krävs större 
kulturell kompetens än tidigare att framgångsrikt röra sig mellan olika till-
hörigheter. Det gäller att vara flexibel och rörlig. Samtidigt söker människor 
sina rötter mer än någonsin i längtan efter tillhörighet och hållbara värden. 
Och rörligheten kan innefatta både turister, flyktingar, vagabonder och före-
tagsledare.  

Bristen på rötter skapar rädsla, men rötter kan också bli till stereotypa 
identiteter, speciellt när det gäller ”dom andra”. Rapparen Nabila berättar att 
hennes muslimske pappa inte har några problem med att hantera att en av 
hans döttrar bär slöja medan den andra dottern är politisk rappare. Andra 
har däremot svårt att förstå blandningar och hybridiseringar och känner 
rädsla.  

Kulturvärden handlar främst om människovärden. Men för att demokrati 
skall kunna uppnås och människor skall kunna motstå marginalisering och 
underordning, krävs att den ständigt omskapas och omformuleras. I den 
processen måste vi ständigt hålla diskussionen levande om möjligheten att 
själva kunna forma kulturella identiteter. Det är en demokratisk rättighet. 
Det handlar då inte bara om att legitimera kulturarv och identiteter utan 
också om att kritiskt granska och ifrågasätta dem och utifrån vilka värde-
mönster de skapas.  

Hur kombineras flexibla identiteter med social status och aktivt medbor-
garskap? Thomas Hylland-Eriksen har ställt frågan om vi vill ha ”frukt-
kompott” eller ”fruktsallad”, det vill säga om det hybrida eller multikultu-
rella samhället är att föredra. Vi tänker oss gärna att det hybrida samhället, 
där allt tillåts blanda sig med allt, är att föredra då människor här kan välja 
själva, bortom avgränsande kategoriseringar, traditioner och åtskillnader. Så 
enkelt är det inte, varnar Eriksen, här blir det istället marknaden som gör oss 
likformiga. Han beskriver friheten att välja som illusorisk, då så många 
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identitetsgemenskaper formats av konsumtionen som i sin tur styrs av de 
sociala strukturer vi verkar inom. Han lär oss vidare att identifikationen är 
både imperativ och situationell, det vill säga att den är både påtvingad och 
valbar. Hylland-Eriksen menar att vi måste omfamna orenheten istället för 
att särskilja och bejaka distinkta kulturella olikheter i en identitetspolitik 
som bygger på multikulturalismens förenklingar. Det räcker inte med ett 
kulturellt erkännande i multikulturalismens samförstånd för att nå rättvisa.1 
Kulturvärden handlar både om materiella värden och om människovärden.2 
Hur kombineras flexibla identiteter med social status och aktivt medborgar-
skap? Kanske är den viktigaste identitetspolitiska frågan idag om det går att 
vara olik och likvärdig samtidigt.  

KA T E G O R I SE R I N G E N S  SE G H E T  O C H  K U L T U R A R VE T S  B E G R Ä NS -
N I N G A R 
Den kategoriseringsiver som präglade slutet av 1800- och början av 1900-
talet då den moderna individen mejslades fram bars av en rad nya experter 
som satte minnet i fokus, ett minne som gick ut på att dokumentera och be-
skriva människor så tydligt som möjligt. Det var inte bara kriminalbiologer, 
polismyndigheter och antropologer som typologiserade och katalogiserade 
människor utan även etnologerna på museerna var flitiga i att avgränsa folk-
typer och deras karaktäristika med allt vad det innebar. Ett nytt förhållande 
skapades mellan minne och register. Registret blev ett sätt att befästa indi-
viduella identiteter samtidigt som det i kategorins form klassificerade män-
niskor som grupp. Individ och grupp bekräftade ömsesidigt varandra. Kul-
turarv sätter på så sätt ramarna för våra liv, för hur vi kan relatera de erfa-
renheter vi minns, till något utanför oss själva. Men kulturarvspolitikens lo-
gik är också att klassificera och kategorisera in mångfalden i särskilda iden-
titeter. Och på sätt och vis är det också multikulturalismens uppgift. Som 
Thomas Hylland-Eriksen uttryckt det i sin senaste bok, är mångkulturalis-
men egentligen bara millimetrar från apartheid i sina konsekvenser. I apart-
heidens Sydafrika var gränserna manifesta i lagstiftning och maktutövning. 
Hos oss är de bara latenta och tysta men likväl ser sorteringen ungefär lika-
dan ut. Vi är så energiska i vår politiska korrekthet att vi inte vågar skratta 
åt varandra och som samme Eriksen säger, om man inte vågar det, har man 

                                                           
1 Hylland-Eriksen, 2004. 
2 Faran med rent kulturalistiska förklaringar har diskuterats av bland annat 
den amerikanske sociologen Randall Collins, som kritiserar den kulturella 
vändningen på grund av att kultur i sig inte kan utgöra en förklaringsmodell. 
Istället hävdar han med sin interaktionsteori att det är empiriskt observerba-
ra mekanismer som skapar kulturella symboler.  



 
178 

ej heller respekt för varandra. Han menar att det är just ömsesidig respekt 
som vi lider brist på. Vilka uttryck tar detta sig då i praktiken? Vad händer 
när man sätter traditionella kulturella rättigheter före individuella rättighe-
ter?3 

I sökandet efter tydliga, hållbara kulturella identiteter betonas kulturarvet 
och meningsskapande förhandlingar äger rum på flera mellanmänskliga ni-
våer. Vilken roll spelar då kulturarvsfrågorna i den samtida identitetspoliti-
ken rörande människors sociala och kulturella tillhörigheter. Hur marknads-
förs och upplevs platser, byggnader och landskap globalt, hemmavid och i 
Europa? Hur förknippas kulturarv med möten som äger rum på bestämda 
platser och vad har kulturarv gemensamt med andra sätt som människor 
bygger sina erfarenheter? Vilka kulturella tekniker används för att knyta 
platser till människor och människor till platser? Hur kopplas identitet till 
kulturarv och vice versa? Under det sena 1900-talet blev identitet nyckelor-
det för sociala, politiska och kulturella relationer. Identitetspolitik blev en 
del av mänskliga rättigheter och en stridsplats för frågor om medborgar-
skap, där förmågan att forma sin identitet blev en moralisk och demokratisk 
rättighet. Kulturarvet är en viktig bas i detta identitetsarbete. Minnets möj-
ligheter kan, lika lite som något annat, förstås utan hänsyn taget till klass, 
kön, etnicitet och andra sociala villkor. Samtliga dessa begrepp har kommit 
att få en ökad betydelse i identitetsformeringar då gällande normer och be-
rättelser nu ofta är föremål för omförhandling. Erfarenheter måste alltid re-
lateras till minnet och vice versa. Därför går kulturarvspolitik och identitet 
hand i hand. Den växande betydelsen av dessa gemensamma värden kom-
mer att vila på kulturpolitiken.  

ID E N T I T E T,  D E M O K R A T I  O C H  K U L T U R A R V 
Möjligheten att själv kunna forma sina kulturella identiteter är en demokra-
tisk rättighet. Att kunna använda kulturarvet för att forma kulturell identitet 
är därför idag ett av de viktigaste kulturpolitiska målen. Men samtidigt är 
det svårt att värja sig mot det objektiverande avskiljande som förpassar 
människor till särskilda kategorier. De blir med nödvändighet en del även i 
människors subjektiva identitetsformeringar och självförståelse.  

Syftet med den här artikeln är att fästa uppmärksamheten på samspelet 
mellan samhällets minne i kulturarvets form och människors möjligheter att 
forma kulturella identiteter. Kanske befinner vi oss idag i ett demokratiskt 
experiment där valet står mellan om samhället skall konstitueras av en rad 
åtskilda kulturella stambildningar grundade på särskiljande och olikhet, el-
ler av ett gemensamt samhälle grundat på mellanmänskliga relationer och 

                                                           
3 Hylland-Eriksen, 2004. 
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likhet. Det kan också uttryckas som en skillnad mellan att låta antingen det 
kulturella eller det sociala styra eller att låta båda styra. I den processen vill 
jag diskutera kulturarvets betydelse för ett demokratiskt samhälle baserat på 
universalistiska principer om mänskliga rättigheter. Medborgarskapet är ett 
annat viktigt begrepp i sammanhanget och jag vill koppla några kulturella 
konnotationer till vad det innebär att vara medborgare i en stat. 

Min utgångspunkt är att vi inte kan tala om avskilda, särskilda kulturer i 
form av renhet, helhet eller egenart. Kulturer är komplexa dynamiska pro-
cessuella företeelser som ständigt befinner sig i rörelse. Därmed kan vi ej 
heller sätta likhetstecken mellan demokrati och mångkulturalism. Som kul-
turanalytisk forskare är det min uppgift att reflektera över vad normupplös-
ningen och bristen på tillit i de mellanmänskliga relationerna kan ta sig för 
kulturella uttryck i samhällsutvecklingen. Jag kommer att göra det genom 
att fokusera tre problemställningar: utvecklandet av en ny slags stamtillhö-
righet, den bristande tilliten till den gängse politiken och vilka lösningar 
man skulle kunna urskilja som möjliga.  

Jag använder mig av den amerikanska statsvetaren Seyla Benhabib, som 
menar att vi måste skilja mellan demokratiska teoretiker och mångkultura-
listiska teoretiker. Den demokratiske teoretikern stöder kampen för erkän-
nande och identitetsrörelser bara om de är rörelser för demokratisk inklude-
ring, rättvisa och kulturell flexibilitet. Förvisso kan detta också innebära att 
man stöder kamp för erkännande men bara om den vidgar den demokratiska 
dialogen genom att kritisera exklusiva hierarkiska kulturella arrangemang. 
Den mångkulturalistiska teoretikern ser inte det politiska i kampen utan en-
bart det kulturella och talar därför om mångkulturalism som om det gick att 
skilja från annan politik till exempel kulturpolitik från socialpolitik. De kul-
turalistiska rörelserna menar Benhabib, de som vill bevara kulturers egenart, 
kan vara både kritiska och subversiva och konserverande. Vi måste alltså 
skilja mellan om vi vill bevara minoritetskulturer inom den liberaldemokra-
tiska staten eller om vi vill vidga den demokratiska inkluderingens krets. 
Mångkulturalisten strävar efter särart, olikhet och särskiljande, medan de-
mokratiteoretikern menar att införlivandet av nya grupper kommer att leda 
till hybridiseringar och nya kulturella arv och traditioner. Vi måste alltså 
välja mellan att bevara eller undergräva, mellan att minnas eller glömma 
värden och traditioner. Benhabib menar att det är i det här gränslandet av 
överträdelser och förskjutningar som vi borde diskutera mångkulturell rätt-
visa. Den uppträder i mellanrummen mellan konflikter och paradoxer. Hon 
menar att universalistiska krav går att förena med kulturella om man gör det 
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utifrån en ståndpunkt där demokratisk inkludering och jämlikhet kommer i 
första rummet, inte mångkulturalistiskt särskiljande.4 

EN  D U B B E L SI D I G  P R O C E SS 
Varför väljer Jackie Arklöv, en svart kille som vuxit upp i Norrlands inland, 
att bli nazist? Det beror sannolikt på en kombination av sociala och kulturel-
la förhållanden. Det är i utanförskap och demokratiskt underskott, som olika 
extrema former får sina uttryck. 

Vad händer när människor får sociala rättigheter utifrån sin kulturella 
tillhörighet? När du får särskilda rättigheter för att du är rom och inte av 
allmänmänskliga universalistiska principer? Risken för balkanisering ökar 
och svårigheten att själv välja kulturell tillhörighet minskar. Vad händer när 
vi bara beskriver arv och traditioner i ljusa toner av sång och musik, folk-
konst och matvanor? Och inte tar fasta på konflikter i och mellan arv och 
traditioner? Det leder förvisso till tydliga kulturella identiteter och tillhörig-
heter, uttalade kulturskillnader, men också till färre plattformar för att söka 
sociala likheter och möjligheter till gemensamma sammanhang. Identitets-
formering är en farligt dubbelsidig process som samtidigt innebär en kate-
gorisering. Identifiering leder både till erkännande och avskiljande. Den 
både särskiljer och förenar. På samma gång som du blir erkänd som någon 
med en specifik kulturell tillhörighet, blir du också kategoriserad som tillhö-
rig en grupp, en typ, etc. Kulturarvet, med alla minnen som bevarats i arkiv, 
på olika platser och i museer kan både bli ett vapen i en kamp för erkännan-
de och ett vapen att använda för att avskilja och utestänga. Kampen kan å 
ena sidan leda till större kulturell gemenskap. Å andra sidan kan upplösning 
av sammanhållningen i samhället leda till att en så kallad ny tribalism ut-
vecklas, vilket innebär att vi får segregerade tydligt åtskilda små stammar 
som har egna normer och regler, solidariserar sig och tar ansvar inåt i grup-
pen men inte utåt och mellan grupperna. De tar inte del i gemensamma 
normer och bryr sig inte om förpliktelser och ansvar gentemot andra.  

Stamsolidariteten bygger på osäkerhet och främlingskap gentemot andra 
som gör det lätt att skaka av sig förpliktelser och skyldigheter mot offent-
ligheten. Stammarna behöver främst kulturell trygghet för att överleva och 
ett kulturellt erkännande ger dem respekt. Inåt skapas enhet och tillit men 
utåt bygger de på vaksamhet, motståndskamp och försvar. Hiphopkulturen 
är ett exempel på en sådan stambildning. Den bygger på att samhället av-
skilt dem. Hiphoparna svarar med att, precis som i de gamla stamsamhälle-
na, låta totem och fetischism, ritual och kulturella koder spela en avgörande 
roll för att behålla enheten inåt i gruppen. Lika viktigt är det att regler och 
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koder inte avslöjas av andra. De skall bara förstås av de invigda. Men 
hiphopkulturen visar också att det finns starka politiska rörelser bland unga 
idag. Dessa rörelser återfinns inte inom gängse politiska fora utan som mot-
ståndsrörelser. Hiphopen föddes som en underjordisk rörelse i USA för tret-
tio år sedan. Men när Latin Kings är med i Allsång på Skansen, s-
kommunalråd kan rappa sina offentliga hälsningar och Timbuktus låt Alla 
vill till himmelen men ingen vill dö ligger på Svensktoppen, då har hiphopen 
färdats långt ifrån att vara kontroversiell och underjordisk. Idag tillhör den 
alla. Hiphop och rapp är världens största musikgenre, varenda tonåring med 
penna, papper och vilja att berätta kan rappa. Hiphopen finns överallt i sam-
hället. Kanske är hiphopen en ny folkrörelse? Hursomhelst utgör den en ny 
slags tillhörighet som framför allt ”förortskidsen” identifierar sig med och 
den ställer frågor om tillhörighet och utanförskap. Vilka är uteslutna och 
inneslutna i samhällsgemenskapen? Vad har identitetsformering för bety-
delse för att kunna ta sig fram i samhället? Varför är frågor om kulturella 
identiteter så aktuella och angelägna? Frågan är om de gruppnormer och 
den moral som utvecklas inom hiphopen kan integreras i den gängse politi-
ken. Kan den här kraften användas för att kanalisera de behov av delaktig-
het och av samhällskontrakt och mellanmänskliga åtaganden som den 
egentligen är uttryck för?  

ER K Ä N N A N DE,  S Ä R S K I LJA N D E  O C H  T R I B A L I S E R I NG 
Sökandet efter identitet idag, i stamtillhörighetens form, handlar inte om 
brist på identitet utan om en kritik mot en homogeniserande identitetspoli-
tik, som betonar åtskillnad vilket befäster kulturell särart och bidrar till seg-
regation istället för integration. I förortsområden som Rosengård ser vi idag 
allt tydligare så kallade ”urban tribes” med starka band inåt i gruppen men 
mycket lös förankring till det omgivande samhället. De arbetar för en sepa-
ration från samhället på samma sätt som samhället segregerar dem. Främst 
växer sådana grupper fram på de platser som är tydligast särskilda. På fäng-
elserna uppstår brödraskap som odlar förvrängda manlighetsideal med initi-
eringsriter, våld och förakt som verksamma ingredienser. En sådan gäng-
bildning är det brottsliga nätverket, som benämner sig själv ”Fucked for 
life”, som både rymlingarna 2004 från Hall och från Norrtäljeanstalten till-
hörde. Då de befinner sig utanför samhället saknar de också alla förpliktel-
ser mot det. Killarna i det här nätverket är uppväxta i samma gängmiljö i 
Botkyrka och odlar aktivt ett utanförskap. De har egna regler inåt och anser 
sig inte behöva följa samhällets. Däremot har de goda kunskaper i samhäl-
lets regelverk, för att kunna nyttja det på sitt sätt. Alla gängmedlemmarna 
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bär bokstäverna FFL som tatuering för att ytterligare förstärka sin stamtill-
hörighet och sitt utanförskap.5 

För att motverka den maktutövning som människor därmed själva också 
bidrar till, måste vi söka de mellanrum där rådande maktrelationer och kul-
turella kategorier blir tydliga. Normen förutsätter socialisation in i gängse 
kulturella mönster och den normerande makten strävar efter ett bibehållet 
normsystem. Ytterst är det kanske en fråga om huruvida vi vill ha en välfärd 
som vilar på marknadsvärden, individuella lösningar och särskilda identite-
ter eller en välfärd som förankras i samhälleliga institutioner, kollektiva 
lösningar och medborgarskap. De medborgare som inte passar in i detta 
tänkande sorteras bort, spåren av dem raderas ut. Vad händer när parkbän-
ken tas bort eller dess brukare hänvisas till särskilda platser?  

Identiteter kan vara av ondo då de låser människor i bestämda tillhörig-
heter, vilket i sin tur kan skapa underlag för ett negativt särskiljande, på sina 
håll till och med så kallad etnisk rensning. Å andra sidan kämpar många 
grupper för att få sina identiteter erkända över huvud taget. De hävdar då 
betydelsen av att höra hemma någonstans och inte minst framhåller de be-
tydelsen av ett kulturarv som omfattar alla, då rötter är något vi behöver för 
att etablera erkända identiteter. Vi har att göra med ett nytt samhälle med 
nya tillhörigheter och identiteter, där de annorlunda exempelvis minoritets-
identiteter behöver en stark gruppkänsla som stärker tillhörigheten i en ex-
klusiv gemenskap. De som tillhör en minoritet blir ständigt påminda om sin 
identitet, medan en relativt homogen svensk medelklass med till exempel 
vita män sällan funderar på vad de har för kön eller hudfärg.  

Problemet är den identitetspolitik som ser erkännande och särskiljande 
som samhälleliga kardinalvärden. Hand i hand med dessa värden går också 
den individuella friheten som får kontrastera kollektiva lösningar, likvär-
dighet, institutioner och statlig styrning.  

ID E N T I F I E R IN G  O C H  K A TE G O R I S E R I NG 
Vad är det då för mäktiga krafter som styr identifiering och kategorisering? 
För att kunna svara på det måste man inse vilka kulturella krafter som ver-
kar. Makt handlar inte bara om social kontroll och enkel repression, inte 
bara om patriarkala system och sega strukturer. Flera av de strukturer vi lärt 
känna är idag destabiliserade och ifrågasatta. Idag finner vi makten framför 
allt i hur den används i de kulturella koder och idealbilder med vars hjälp 
människor bygger sina liv. Välfärd handlar alltså lika mycket om tillgång 
till adekvata sociala och kulturella kompetenser som om tillgången till dräg-
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liga villkor och vardagliga möjligheter. Sannolikt är det därför som frågor 
om identitet och historia kommit att ta så stor plats i vår tid.  

Identitetsfrågor är relaterade till frågor om medborgarskap och kulturell 
tillhörighet. I dagens betoning av att erkänna kulturella identiteter och skill-
nader, har, som den amerikanska filosofen Nancy Fraser formulerat det, 
kampen för kulturellt erkännande kommit att överskugga kampen för social 
och ekonomisk jämlikhet. Kraven på att erkänna kulturella skillnader, inte 
minst vad gäller kön och etnicitet, har blivit viktigare än att motarbeta 
klassskillnader och social exploatering. Därför har också botemedlet mot 
orättvisa kommit att bli kulturellt erkännande. Människan behöver känna 
kulturell tillhörighet och kunna formulera tydlig identitet för att veta vem 
hon är och hur hon förhåller sig till andra,6 men hon är också beroende av 
öppningar där identiteter kan överskridas och omformuleras. Vi bör därför 
kritiskt granska ur vilka historiska tillstånd, kulturella miljöer och situatio-
ner olika identiteter växer fram, först då kan vi omformulera dem. Identite-
ter skapas alltid i glipan mellan vad vi själva väljer att tillhöra och de kate-
gorier som kulturella och sociala förhållanden tvingat in oss i. 7 

Identitet är inte något stabilt, som kommer inifrån och uttrycks på utsidan 
av oss, utan något performativt som måste likställas med dess uttrycksfor-
mer. Den amerikanske historikern Charles Tilly har visat hur kategorier för-
stärks då tillskrivna identiteter förenas med dem vi själva valt. Det gör dem 
också svårare att förändra. En persons identitet fastställs inte bara utifrån 
hur en person känner sig själv. De senaste hundra åren har vår identitets-
formering också präglats av hur vi sorteras in som medborgare i en viss na-
tionalstat. Ungefär samtida med kulturarvsbyggandet är möjligheten att 
fastställa individuell identitet, att helt enkelt kunna fastställa att en person är 
den hon utger sig för att vara.8 

Identifieringen fastställs i en tydlig form i passet, som sätter gränser för 
vem jag är som person. Här anges vilket kön jag har, hur gammal jag är, var 
jag kommer ifrån, var jag är född och inte minst beskrivs mitt utseende ut-
förligt i både bild och text. Tillsammans utgör beskrivningarna något som 
det är svårt att värja sig mot då man lär känna sig själv och formar sin iden-
titet. Passen spelade en betydande roll i det som kallats ”identifieringsrevo-
lutionen” då de gjorde det möjligt att identifiera medborgare och på så sätt 

                                                           
6 Se vidare till exempel Craig Calhoun som uttryckt det som att “we know 
no people without names, no languages or cultures in which some manner 
of distinctions between self and other, we and they are not made”, Calhoun, 
1995, s. 193.  
7 Fraser, 2003. 
8 Tilly, 2002. 
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upprätthålla nationalstaten genom att skilja ut dem som inte hörde dit. De 
spelar idag en avsevärd roll i att styra den moderna massmigrationen då de 
där blivit vad John Torpey kallat en ”valuta” med vars hjälp man skiljer ut 
dem som är berättigade medlemmar i olika sammanhang, från dem man inte 
vill göra delaktiga. Det moderna passet får oss att ställa frågor om kontroll-
system och kategoriseringar, om särskiljandets konst i vår forskning om 
identifiering, individualisering och kategorisering.  

MU L T I K U L T U R A L I S M  E L L E R  M E D B O R G A R S K A P 
Nancy Fraser menar att vi måste skilja mellan affirmativa och transformati-
va botemedel mot misskännande och underordning. De affirmativa hör ihop 
med den allmänna multikulturalismen som helt enkelt försöker skapa jäm-
likhet genom att bara erkänna olika kulturella identiteter, utan att undersöka 
hur de skapats eller hur de kan användas för att skapa social status och ett 
medborgarskap som möjliggör jämlikhet. Därmed ifrågasätter de inte rå-
dande maktstrukturer. De transformativa vill däremot omvandla hela den 
underliggande kulturella värdestrukturen. Annorlunda uttryckt skulle man 
kunna säga att en välfärdspolitik som tar fasta på affirmativt erkännande le-
der till affirmativa identiteter, som befäster existerande grupper och identi-
teter, ofta till och med låser människor i bestämda tillhörigheter som det är 
svårt att frigöra sig från. Ett transformativt erkännande leder emellertid till 
att rådande normsystem och kulturella värdemönster destabiliseras och möj-
lighet skapas att förändra både dem och de identiteter människor vill tillhö-
ra. För att förstå kulturella identiteter och sociala tillhörigheter måste vi all-
tid söka efter de underliggande strukturer de har som utgångspunkt. De be-
grepp, uttryck och identiteter vi använder för att uttrycka sociala och kultu-
rella tillhörigheter och sammanhang är också drivkrafterna i att skapa dem.9 
Kulturella identiteter formas inte individuellt ur vårt eget inre utan i sociala 
relationer. 

Att bara få sin kulturella identitet erkänd betyder inte särskilt mycket om 
den inte förenas med en politik som också ger möjlighet att delta i samhälls-
livet på lika villkor.  

TR A N S F OR MA T I V A  L Ö S N I N G A R   
Kulturella värden är värden om mänskliga rättigheter. Resurser som bara 

satsas på multikulturalism och erkännandepolitik missar målet, då det affek-
tiva erkännandet ofta är rent kontraproduktivt i att låsa människor i under-
ordning genom tillhörighet till den erkända kulturen. Vi får inte skilja med-
borgarskapet från kulturella tillhörigheter om vi vill ha ett fungerande sam-
                                                           
9 Fraser, 2003. 
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hälle med gemensamma normer. Moral är inget som kommer inifrån indivi-
den utan något kulturellt och socialt mellanmänskligt. Bristen på moral är 
en brist på mellanmänsklig gemenskap.  

Vi kan inte bara erkänna skillnaderna utan måste också bejaka likheterna 
mellan oss. Den gamle sociologen Durkheim beskriver människan som en 
”homo duplex” där den personliga sidan är egoistisk och har individualite-
ten som objekt medan den sociokulturella sidan bara verkar i relation till 
andra människor och har moralen som objekt. Den moraliska aspekten 
handhas av olika former av institutioner som upprätthåller normer, seder 
och vanor som styr vardagligt handlande. Mellanmänskligt kulturellt och 
socialt samspel måste innebära både förpliktelser mot dessa institutioner 
och att vi ger dem legitimitet att upprätthålla normerna. De är våra kogniti-
va nätverk, som hjälper oss att tolka världen omkring oss. Att få kulturella 
identiteter erkända handlar i grunden om tillit och tillhörighet utifrån en pri-
vat subjektiv nivå, men måste kombineras med frågor om social status och 
medborgarskap på en offentlig objektiv nivå. I ett demokratiskt samhälle 
räcker det inte att bli kulturellt erkänd du måste kunna använda din identitet 
för att uppnå status som likvärdig medborgare.  

Det offentliga och det allmänna som idé håller på att försvinna till för-
mån för det privata och det individuella. Det ställer krav på en ny människa. 
Men vad är det för människa vi vill ha? Skall hon formas i ett antal homo-
gena kulturer som bevarar och befäster kulturella skillnaderna dem emellan 
eller i tvärkulturella lösningar och blandade kulturella tillhörigheter som sö-
ker efter det gemensamma? Bör inte den kulturella valfriheten också inne-
fatta möjligheten att välja bort kulturell tillhörighet.  

Kulturalism och affirmativt erkännande stärker segregation medan de 
transformativa lösningarna får oss att tänka integrativt genom att de destabi-
liserar de bakomliggande kulturella normerna och möjliggör förändring av 
de underliggande kulturella värdemönstren.  

  
För att citera Charles Tilly, behöver vi sociala mellanlägg, det vill säga en 
öppenhet för ständiga förändringar i identiteterna för att förhindra att män-
niskor fastnar i en kulturell och en socioekonomisk underordning som för-
stärker varandra. Tilly berättar hur en snickare som höll på att sätta upp 
bokhyllor hos honom hade med sig en hel säck små träkilar som fick Tilly 
att fråga vad han skulle använda dem till. Snickaren svarade att mellanläg-
gen behövdes för att räta upp anslutningarna mot väggen. Utan dem skulle 
hyllan falla ner från väggen. På liknande sätt behövs sociala mellanlägg i 
form av kompensatoriska handlingar och inbördes hjälp för att hindra 
mänskliga katastrofer. Men sociala processer är rörligare än bokhyllor och 
kräver ständigt nya improvisationer. Därför är det farligt att låsa fast sig i en 
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erkännandepolitik som omöjliggör transformering, förändring och skapan-
det av nya identiteter och tillhörigheter, kulturer och öppna relationer.10 

ID E O L O G I P R O D U K T I O N  U P P I F R Å N  E L LE R  D E M O K R A T I A R B E T E  
U N D E R I F R ÅN?  
I Sverige utgör Agenda kulturarv samma sorts ideologiproduktion som vi 
ser på europeisk nivå. Regeringen ställer allt högre krav på nationell sam-
ordning, sägs det i denna kulturarvspolitiska agenda. I programskriften Kul-
turarv i tiden – angeläget, tillgängligt, användbart! omtalas i militära och 
företagsekonomiska ordalag hur man med hjälp av ”tydliga strategier”, ”ef-
fektivitet”, ”effektiva verktyg och styrmedel”, ”strategisk omvärldsorienter-
ing” och ”tryggad kompetens”, skall uppnå ”fungerande system”. Den stra-
tegiska planeringen skall leda till ”central, nationell överblick” och medbor-
garna skall göras delaktiga genom ”kommunikationsstrategier”. Kopplingen 
mellan kulturarv och identitetsformering blir att detta ger de rådande identi-
teterna legitimitet. Agenda Kulturarv är ett bra exempel på hur staten käm-
par för att bibehålla sin makt över medborgarna. Här är frågan hur man skall 
kunna hitta former som å ena sidan förändrar så pass mycket att det blir le-
gitimt att förändra, men å andra sidan bibehålla de etablerade institutionerna 
och systemen? Det är så som så kallad ”top down styrning” alltid sett ut och 
det visar också hur den skiljer sig från den legitimitet som skapas under-
ifrån, så kallad ”bottom up styrning”. Det kan också uttryckas som en skill-
nad på var man skall söka demokratiarbetet i framtiden, i vilka kulturella 
processer? Är det i de som försiggår på Riksantikvarieämbetet eller är det 
inom hiphoprörelsen? 

Mångfald, delaktighet, hållbarhet säger retoriken från Riksantikvarieäm-
betet och vi får veta med vilka metoder den skall bibringas oss, men inte 
vad den innehåller! Vi kan bara ana att den snarare ligger i att undersöka 
hur världen utanför kulturavssektorn ser ut än i att undersöka vilka under-
liggande värdemönster som styr själva sektorn. Ett större steg vore att un-
dersöka det förgivettagna i befintlig historieskrivning, dokumentation och 
kulturarv över huvud taget. Detsamma gäller integrationspolitiken. Vem är 
det som skall integreras med vem? De största icke blandade områden där 
den homogena kulturen hindrar blandningar, integration och nyskapande 
finns i innerstadsområden som Södermalm i Stockholm. I förorten pågår ett 
intensivt arbete bland människor med en rad olika tillhörigheter att lära 
känna varandras kulturella uttrycksformer och sociala sammanhang. Hur 
åstadkommer vi demokratiskt deltagande och kulturellt medborgarskap från 
sådana utgångspunkter? Vi måste destabilisera de djupast liggande värde-

                                                           
10 Tilly, 2000.  
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mönster som styr normerna och möjliggör förändring. Djupkunskapen är 
den grammatik efter vilken vi lever utan att tänka på det. Vi behöver rum 
för både permanenta och provisoriska tillhörigheter. I sökandet efter tydliga, 
kulturella identiteter betonas kulturarvet och meningsskapande förhandling-
ar äger rum på flera mellanmänskliga nivåer. Här behöver vi gå in i de mel-
lanrum som Benhabib förespråkar, där möjligheter kan skapas mellan kon-
flikter och paradoxer. Relationen mellan kulturarv och identitetspolitik mås-
te förändras från en situation där kulturarv baseras på homogena konstruk-
tioner med ett folk, en nation etcetera, till dagens komplexa kulturarvspro-
cesser där lokalt och globalt blandas liksom socialt och kulturellt. 

Vi kan inte komma ifrån att identiteten är den grund som människor 
bygger sina erfarenheter och sin mening på. Såväl vår självinsikt som vår 
relation till andra människor bygger på att vi vet vilka vi är, på samma sätt 
som vi skapar oss en uppfattning om vilka andra är. Samtidigt är vi olika 
beroende på vilken situation eller position vi befinner oss i. Vi går alla i och 
ur en rad olika identiteter. Identiteter är något personligt, utifrån vilket man 
skapar mening och sammanhang i tillvaron. Våra olika identiteter använder 
alla historien, kulturarvet som byggstenar eller rottrådar utifrån vilka också 
nya identiteter formas. För att kunna åstadkomma identiteter som blir er-
kända och bekräftade måste man lämna kulturella avtryck i någon form.11 
Kulturarv utgör grunden för skapandet av kulturell identitet, tillit och social 
tillhörighet, mellan tillhörigheter som vi själva valt och de som villkor och 
omständigheter tvingat oss in i. De kan hjälpa oss att såväl förstå samhälls-
förändringar som att skapa grogrund för sådana, genom att göra alla männi-
skors liv synligt. Kanske får vi då också veta varför politik idag reducerats 
till identitetspolitik och demokratin håller på att sättas inom parentes. Det är 
naturligtvis mycket lättare att erkänna kulturell mångfald än att erkänna ett 
fullvärdigt medborgarskap i en demokratisk stat. Men vad innebär det kon-
kret att bevara särskilda kulturer? Om vi erkänner en hel rad olika stammar 
som var och en lever sitt liv efter egna regler och utan förpliktelser till något 
gemensamt samhällsansvar kan vi knappast nå ett demokratiskt samhälle. 
Kulturpolitiken måste våga göra djupa långsiktiga satsningar på historiska 
undersökningar om hur våra kulturella värdemönster skapats istället för att 
satsa på små kortsiktiga projekt märkta med mångfald, genus, design eller 
något annat som lagom matchar en homogeniserande politik. Den kunde 
också samordnas med socialpolitiken. 

                                                           
11 Om kulturarvet tas ifrån människor genom att inga kulturella uttryck er-
känns och inga minnesmärken lämnas kvar, uppstår det som Sven Lindqvist 
beskrivit i boken Terra Nullius. Aboriginernas sociala villkor blev betydligt 
sämre då de inte tilläts relatera till sin kulturella bakgrund. 
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Kulturarvsforskning liksom all kulturforskning bör undersöka de förete-
elser som kan destabilisera de djupast liggande värdena, normerna och läro-
processerna, vilket i sin tur kan ge människor möjlighet att ta kontroll över 
sin vardagsverklighet och skapa grogrund för nya former för att organisera 
kulturarv och bevarande. De gamla har sannolikt spelat ut sin roll.  
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M U S E E R  O C H  M I N O R I T E T S P O L I T I K  –   
I N L Å S N I N G  E L L E R  G R Ä N S Ö V E R S K R I D A N D E ?  

 
 

EV A  SI L V É N 
 

Idag står frågor om etniska och andra minoriteters rättigheter och samhälle-
liga status högt på den politiska dagordningen över hela världen. Ofta kor-
sas dessa frågor med ett annat samtida fenomen – historiebruk/produktion 
och musealisering. Genom att bygga egna museer försöker olika grupper ta 
makten över framställningen av dem själva, i såväl historien som samtiden. 
Australien, Nya Zeeland, Canada och USA är exempel på länder där ur-
sprungsfolken (aboriginer, maorier, inuiter, indianer) genom olika musei-
projekt tar en ny plats i nationen, senast National Museum of the American 
Indian som hösten 2004 invigde sin nya byggnad på the Mall i centrala 
Washington.1 

De berörda gruppernas historia och kultur finns i varierande utsträckning 
redan tidigare representerad i majoritetssamhällets museer,2 men där som 
objekt för forskare, museitjänstemän och besökare. Museers sätt att samla 
och beskriva, ordna och kategorisera har på olika sätt medverkat till att upp-
rätta och upprätthålla en social – och i många fall kolonial – ordning. Muse-
er kan därför sägas ha makt och möjlighet att inte bara representera utan 
även marginalisera, samtidigt som de inledande exemplen också väcker 
frågan om att emancipera – att med museet som verktyg lämna rollen som 
objekt för att i stället framträda som egna subjekt.  

Det här är bakgrunden till ett planerat projekt, Museer och minoritetspo-
litik – inlåsning eller gränsöverskridande?, som tar sin utgångspunkt i såväl 
den internationella postkoloniala museidebatten som den svenska nationella 
minoritetspolitiken. Syftet är att mot en internationell bakgrund och i ett 
konfliktperspektiv undersöka och analysera de fem svenska nationella 
minoriteternas representation i majoritetssamhällets museer, i egna 
institutioner samt i olika former av samarbete. I vilka politiska och 
vetenskapliga kontexter har materialet tillkommit, vilka relationer har 
skapat denna del av vårt kulturarv? Hur förhåller sig kulturellt erkännande 
till social underordning? Vilka likheter och skillnader finns mellan 
minoriteterna i detta avseende? Bidrar museirepresentationen till frusna 

                                                           
1 www.nmai.si.edu. 
2 Här avses vad gäller Sverige central-, läns- och kommunala museer. 
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identiteter, låsta till förväntningar på tradition och autenticitet, eller kan den 
öppna för de dynamiska och gränsöverskridande sammanhang som minori-
teterna är en del av, både historiskt och i samtiden? Förutom att på detta sätt 
vetenskapligt problematisera såväl museerna som minoritetspolitiken är en 
avsikt med projektet att bidra till självkritisk reflektion och en mer medve-
ten etisk praktik inom kulturarvssektorn. 

DE N  P O S T K OL O N I A L A  M U S E I D I S K U R SE N 
Projektets teoretiska inramning och etiska grundhållning kommer huvud-
sakligen att hämtas från de senaste decenniernas kritiska postkoloniala de-
batt om museitankens geopolitiska roll, i historien och samtiden (se nedan). 
En annan grundbult är det numera breda intresset för materialitet, materiell 
kultur och föremåls immateriella värden.3 Ett tredje tankespår utgörs av oli-
ka former av historieanvändning som ett växande identitetspolitiskt områ-
de.4 Samspelet mellan variabler som etnicitet, kön och klass är också en gi-
ven aspekt.5 

Den postkoloniala kritiska idéströmning som kan återföras till bland 
andra Edward Said’s Orientalism (1978) fick under 1980-talet fäste inom 
etnologin och antropologin, med exempelvis Time and the other, Writing 
culture, Anthropology as cultural critique och The predicament of culture 
som kända landmärken.6 Museirepresentationernas betydelse fanns tidigt 
med i debatten men fick sitt stora genomslag först på 1990-talet. Ett tongi-
vande initiativ blev de två konferenser som 1988 och 1990 hölls vid the 
Smithsonian Institution i Washington, publicerade med titlarna Exhibiting 
cultures. The poetics and politics of museum display7 och Museums and 
communities. The politics of public culture8. Under 1990-talet och in på 
2000-talet har sedan följt en rik litteratur som behandlar ämnet i samma 
anda och ur olika infallsvinklar.9 

                                                           
3 T. ex. Pearce 1994 samt referenser nedan. 
4 Aronsson, 2004. 
5 Jfr de los Reyes & Mulinari, 2005. 
6 Fabian, 1983; Clifford & Marcus, 1986; Marcus & Fischer, 1986; Clifford, 
1988. För den postkoloniala teoribildningen, se Eriksson, Eriksson Baaz & 
Thörn, 1999. 
7 Karp & Lavine, 1991. 
8 Karp, Mullen Kreamer & Lavine, 1992. 
9 Några exempel är Kurin, 1997; Kirshenblatt-Gimblett, 1998; Bennett, 
2004 samt enskilda texter i Henderson & Kaeppler, 1997; Boswell & Evans, 
1999. 
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Genom inriktningen på museernas samlingar och utställningar väcktes ett 
intresse för de fysiska föremålen. Kolonialmakternas och majoritetssamhäl-
lets förvärv av föremål från underordnade folkgrupper sågs som en både 
materiell och symbolisk maktpraktik, som ett kolonialt verktyg. Men sam-
ma föremål kunde också tas till utgångspunkt för en annan, mer ödmjuk och 
jämbördig relation, genom repatriering/återförande eller delat inflytande 
över handhavande och exponering, beskrivning och tolkning. Forskare och 
museitjänstemän tvingades inta en mer etisk hållning till ursprungsfolkens 
materiella kulturarv, med respekt för magiska, rituella och religiösa inne-
börder.10 Möjligen bidrog också det intresse för föremålens skilda dimen-
sioner som 1980-talets material culture studies hade öppnat för, genom att 
rikta uppmärksamheten mot tidigare marginaliserade symboliska och bru-
karorienterade betydelser.11 

På 1990-talet ökade intresset explosionsartat för museer och kulturarv 
som ett socialt, kulturellt och ekonomiskt verktyg, för tillväxt, för lokalt och 
regionalt identitetsbygge men också för en mer grupporienterad identitets-
politik och för socialt erkännande. Minoriteter lät bygga egna museer, där 
avsikten var att presentera den egna historien och kulturen med egna ord 
och ur det egna perspektivet. Men museer blev också verktyg för att bearbe-
ta (andra) historiska trauman. Mest kända är alla museer ägnade åt Förintel-
sen, men även demokratiseringsprocessen i Sydafrika har involverat histo-
rieskrivning och minnespolitik. Minnet – eller museet skulle jag vilja säga – 
”utgör en förhandlingsyta för vad som för tillfället är (politiskt) möjligt att 
minnas”, skriver etnologen Elisabeth Högdahl i ett internt arbetspapper, 
med referens till antologin Negotiating the past. The making of memory in 
South Africa.12 Det kan därför betraktas som en paradox att museer och kul-
turarv som koloniala och repressiva verktyg nu kan brukas för frigörelse 
och försoning.13  

Den hittillsvarande svenska forskningen om minoriteter, museer och ma-
teriell kultur har dock sällan knutits samman utifrån ett konfliktperspektiv. 
Tidigare forskning om svenska nationella minoriteter är av varierande om-
fattning och oftast med en deskriptiv tyngdpunkt. På senare år har dock de 
makt- och identitetspolitiska perspektiven stärkts.14 Ser man till nordiska 
förhållanden är det framför allt i Norge som den internationella postkolonia-

                                                           
10 Exempel finns i tidigare nämnd litteratur samt i Peers & Brown, 2003. 
11 T. ex. Schlereth, 1985; Bronner, 1986. 
12 Högdahl, 2004; Nuttall & Coetzee, 1998.  
13 Olsen, 2000a. 
14 T. ex. Mörkenstam, 1999; Amft, 2000; Lantto, 2000, 2003; Lundmark, 
2002; Montesino Parra, 2002. 
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la museikritiken fått fäste, med fokus på olika representationer av samisk 
kultur och historia.15 I Sverige har den berörts i någon mån, utifrån Etnogra-
fiska museets och Världskulturmuseets samlingar.16 Etnografiska museet 
har dessutom på senare år stått för några uppmärksammade repatrierings-
ärenden: skelettdelar från australiensiska aboriginer, en totempåle från de 
kanadensiska Haislaindianerna samt en samisk seite.17  

DE N  S V E N S KA  M I N O R I T E T S P O L I T I K E N 
Grunden för dagens svenska minoritetspolitik finns i propositionen Natio-
nella minoriteter i Sverige, som antogs av riksdagen i december 1999 och i 
januari 2000 följdes av Sveriges ratificering av Europarådets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter och av den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk. De nationella minoriteterna utgörs av sa-
mer, som också definieras som ett ursprungsfolk, sverigefinnar, torneda-
lingar, romer och judar. Motsvarande minoritetsspråk är samiska, finska, 
tornedalsfinska/meänkieli, romani chib och jiddisch. Målet för minoritets-
politiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras infly-
tande samt stödja deras språk, kultur, religion och identitet.18  

Minoritetspolitik är en såväl europeisk som global fråga och propositio-
nen beskriver hur minoritetsfrågorna i Central- och Östeuropa fick en ökad 
uppmärksamhet efter Berlinmurens fall 1989, med behov av skydd för ex-
empelvis ungerska minoriteter i Rumänien och Slovakien samt ryska mino-
riteter i Estland, Lettland och Ukraina. Därtill kommer den komplexa etnis-
ka situationen i sydöstra Europa.19 Definitionen av samerna som ursprungs-
folk leder också till globala urfolksfrågor, för vilka FN:s Permanent Forum 
on Indigenous Issues inrättades 2000.20  

                                                           
15 Rekdal, 1999, 2003; Olsen, 2000a, b; Gjestrum, 2001; Eidhem, Bjørklund 
& Brantenberg, 2002. 
16 Wagner, 1998, 2002; Östberg, 2002; Gustafsson Reinius, 2005. 
17 Jennische, 2004, www.haislatotem.org, Ohre, 2003. 
18 www.regeringen.se: Minoriteter (2004-10-06), Nationella minoriteter i 
Sverige, 1998/99. Jfr även ILO-konventionen nr 169, som bland annat rör 
ursprungsfolkens rätt till den mark de bebor och verkar på (Nationella mi-
noriteter, s. 13f). 
19 Nationella minoriteter, s. 11. Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa, OSSE/Organization for Security and Co-operation in Europe, 
OSCE, har av dessa skäl engagerat sig i frågor rörande minoriteter och har 
tillsatt en särskild High Commissioner on National Minorities: www.osce. 
org/hcnm. 
20 Permanent Forum: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/index.html. 
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I ett anförande vid Sverigefinska Riksförbundets kongress i maj 1999 
menade dåvarande integrations- och minoritetsministern Ulrica Messing:  

Minoritetspolitik är i vissa avseenden en rättvisepolitik. Den 
ger minoriteterna ett nationellt erkännande, stärker minoriteter-
nas ställning i vårt samhälle, ger dem skydd mot diskriminering 
och stödjer deras kultur och språk så att de kan leva vidare och 
utvecklas. Minoritetspolitik är också kulturpolitik. De nationel-
la minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige är en del av 
vårt gemensamma historiska och kulturella arv. Under århund-
raden har de bidragit till att utveckla och forma det svenska 
samhället. Minoriteternas kulturer, språk och traditioner är en 
tillgång och en rikedom för vårt land som vi ska värna om.21  

I propositionen nämns ”historiska eller långvariga band med Sverige” som 
ett av fyra kriterier för att en grupp ska kunna betraktas som en nationell 
eller inhemsk minoritet och de olika minoriteternas kultur, språk och histo-
ria framhålls explicit ”som en del av vårt gemensamma kulturarv och sam-
hället av idag”.22 Att det nutida Sverige genom invandring är ett mångkultu-
rellt land är en utgångspunkt för integrationspolitiken, och regeringen vill 
att minoritetspolitiken ska styras av motsvarande ståndpunkt vad gäller hi-
storiska förhållanden: ”Det är enligt vår uppfattning viktigt att man inte 
glömmer, att Sverige varit mångkulturellt under landets hela historia och 
flera av de kulturer som funnits under många hundra år fortfarande finns 
som en levande del av det svenska samhället”.23 

Den nya minoritetspolitiken har väckt en rad frågor. Från samiskt håll 
har exempelvis rollen som en av fem svenska nationella minoriteter kontras-
terats mot statusen som ursprungsfolk, alternativt ”ett folk i fyra länder”. 
Andra problem har att göra med det etniska särartstänkande som minoritets-
politiken inbjuder till – de tre övriga kriterierna på en nationell minoritet 
består av ”grupp med uttalad samhörighet”, ”religiös, språklig, traditionell 
och/eller kulturell särart” samt ”självidentifikation: den enskilde såväl som 
gruppen skall ha en vilja och strävan att behålla sin identitet”.24 Många har 
kritiserat den ökande betydelsen av den här sortens etniskt baserad identi-
tetspolitik, av flera skäl. Den utgör inte bara grunden för en positiv själv-
känsla utan kan både låsa människor i oönskade tillhörigheter och i extrema 
lägen tas till intäkt för etnisk rensning. En central linje i kritiken handlar om 
hur kampen för kulturellt erkännande kommit att överskugga kampen för 
                                                           
21 www.regeringen.se: Ulrica Messing (2003-01-30). 
22 Nationella minoriteter, s. 142f. 
23 Nationella minoriteter, s. 141ff. 
24 Nationella minoriteter, s. 142. 
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social och ekonomisk jämlikhet och hur botemedlet mot orättvisa kommit 
att bli kulturellt erkännande, som etnologen Birgitta Svensson resonerar om 
med referens till filosofen Nancy Fraser och statsvetaren Seyla Benhabib.25 
Minoritetspolitiken väcker också intrikata frågor om vem som har rätt att 
definiera sig som same, sverigefinne, tornedaling, rom eller jude för att på 
det viset komma i åtnjutande av de fördelar en minoritetsstatus kan erbjuda. 
Avgränsningen till grupper som ”länge har funnits i landet”,26 i detta fall 
före sekelskiftet 1900,27 är ytterligare en komplikation eftersom det kriteriet 
tenderar att med hjälp av kulturarv och historia dra en gräns mot sentida in-
vandrare och därmed fungera som ett exkluderande sätt att definiera 
”svenskhet” – om än en för vår tid mer adekvat, ”mångkulturell”, sådan. 

MU S E E R,  S AM L I N G A R  O C H  U T S T Ä L L N I N G A R 
I den ovan nämnda propositionen nämns ett antal områden där regeringen 
avser att vidta åtgärder för att etablera det nya politiken, bland annat utbild-
ning, kulturverksamhet, massmedier och arkivväsende, dock inte museer.28 
Likväl tror jag inte att frågan om utställningar och museer är långt borta, 
dels mot bakgrund av museernas roll som verktyg i den ovan refererade in-
ternationella identitetspolitiken, dels på grund av det likhetstecken som 
finns mellan nationell historia och museirepresentation. Statusen som en 
integrerad del av nationens historia och kulturarv brukar uppmuntra till mu-
seibildande. Det både allmänna och specifika ”mångfaldsuppdrag”29 som 
idag åligger de offentliga kulturarvsinstitutionerna gör det dessutom nöd-
vändigt även för dem att inkludera både nationella och andra minoriteter i 
verksamheten.  

Det är en uppgift för projektet att undersöka och analysera de svenska 
nationella minoriteternas representation i majoritetssamhällets musei-
samlingar och utställningar, i egna institutioner samt i olika former av sam-
arbete. Likväl ska jag här göra några korta – men ännu ofullständiga – 
kommentarer. Jag uppehåller mig huvudsakligen vid en traditionell före-
måls- och arkivbaserad museiverksamhet men även andra former finns och 

                                                           
25 Svensson, 2006, i denna volym; Fraser, 2003; Benhabib, 2004. 
26 Nationella minoriteter, s. 141. 
27 Justitiedepartementets faktablad (Ju 03.10). 
28 Nationella minoriteter, s. 56ff. 
29 Se t. ex. Kulturdepartementets Dagordning för kultur 2003–2006 (januari 
2003), utredningen Mångfald i kulturlivet, Pripp, 2004, samt det av reger-
ingen utlysta Mångkulturåret (2006), vidare Riksantikvarieämbetets Kultur-
arv är mångfald!, 2004, och länsmuseernas satsning Sveriges museer sätter 
fokus på mångfald, 2005. 
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planeras, som internetbaserade virtuella museer och informations- och kul-
turcentra. Vi har idag också att räkna med mer konceptbaserade kulturarvs-
institutioner utan egna föremålssamlingar, som exempelvis Arbetets muse-
um, Mångkulturellt centrum och Forum för levande historia. 

MA J O R I T E T SS A M H Ä L L E T S  M U S E E R 
Nordiska museet är ansvarsmuseum för svensk kulturhistoria och har i sina 
samlingar omkring 6 000 föremåls- och 1 800 arkivnummer med samisk 
anknytning. De har förvärvats genom insamling och dokumentation alltse-
dan museets start 1873, bland annat efter att Ernst Manker 1939 tillträtt som 
intendent för samisk kultur. Delar av materialet har också visats i utställ-
ningar: i museets första paviljong på Drottninggatan visades år 1874 tablån 
Höstflyttning i Lule lappmark och när Skansen öppnade 1891, som en fri-
luftsavdelning till museet, ingick en kopia av ett ”lappviste” i Frostviken.30 
Från 1947 var Lapparna, sedermera Samer, en av museets basutställning-
ar,31 som hösten 2004 nedmonterades för att uppstå i annan form år 2007. 

Länsmuseerna i Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten har alla kulturhistoriska samiska samlingar som i varierande ut-
sträckning visas i utställningar. I verksamheten ingår också samtids-
dokumentation.32 Även Silvermuseet i Arjeplog arbetar på olika sätt med 
det samiska kulturarvet.33 Religiösa föremål och skelettmaterial finns dess-
utom på Historiska museet och i samlingar som tillhör Lunds och Stock-
holms universitet.34 

Etnografiska museet i Stockholm visar idag en del av sina samiska sam-
lingar i en utställning om arktiska folk, resten är deponerade på Ájtte. Ur-
sprungligen kommer museets material från Naturhistoriska riksmuseet, där 
en särskild avdelning för de etnografiska samlingarna inrättades år 1900, 
från 1903 i egna lokaler på Wallingatan i centrala Stockholm.35 1930 flytta-
de museet ut till Gärdet. 

Vad gäller de övriga minoriteterna, sverigefinnar, tornedalingar, romer 
och judar, finns på Nordiska museet relativt stora samlingar av föremål, 
fältanteckningar och andra arkivhandlingar samt fotografier, förvärvade från 
tiden runt förra sekelskiftet och framåt, dock inte kontinuerligt. Det finska 

                                                           
30 Kjellström, 1998. 
31 Medelius, 1998. 
32 Egen enkät hösten 2003. 
33 www.silvermuseet.arjeplog.se. 
34 Edbom, 2005. 
35 Svensson, 2002. För motsvarande omflyttningar av norska samiska sam-
lingar, se Rekdal, 1999; Pareli, 2004. 
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och tornedalsfinska materialet måste sökas geografiskt, medan det romska 
och judiska ofta, men inte alltid, går att finna via respektive benämning. 
Från modern tid finns Carl-Herman Tillhagens stora arkiv- och bildsamling 
Sveriges zigenare från 1950–60-talen, fältundersökningen Migrationen Fin-
land–Sverige 1974–75 samt Judiska minnen 1994–98, en intervjuundersök-
ning med inriktning på erfarenheter från Förintelsen. Föremålen från Torne-
dalen uppgår till flera hundra, de romska till ca 50 och de judiska till närma-
re 200.36 De senare är dock deponerade på Judiska museet. 

Vid övriga museer förefaller vanligen bara finnas enstaka bilder, före-
mål eller utställningar med någon anknytning till den finska, tornedalsfins-
ka, romska eller judiska minoriteten.37 

MI N O R I T E T E R N A S  S J Ä L VR E P R E S E N T AT I O N 
Alla fem minoritetsgrupperna har mer eller mindre omfattande egen repre-
sentation i form av föreningar, tidskrifter och webbplatser,38 men här kom-
mer jag framför allt att kommentera det som har anknytning till museiverk-
samhet. Huvudmän, finansiering samt hur olika intressenters inflytande är 
organiserat och fördelat har jag inte tagit fram uppgifter om. 

Samer 
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk öppnade 1989. På muse-
ets webbplats beskrivs Ájtte som huvudmuseum för den samiska kulturen [i 
Sverige], specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur och ett informa-
tionscentrum för fjällturisten. Museet berättar om människan i sin miljö och 
om natur och kultur i ett ekologiskt helhetsperspektiv. På Ájtte finns kultur- 
och naturhistoriska samlingar, arkiv, bildarkiv och bibliotek. I de kultur-
historiska samlingarna finns ca 7 000 föremål, framför allt ”föremål med 
anknytning till det traditionella samiska samhället, som dräkter, silver och 
ackjor. Här finns även föremål med annan anknytning till fjällområdet. 
Samlingen utökas fortlöpande med gamla och nytillverkade föremål.” Bland 
aktuell verksamhet finns arbetet med världsarvet Laponia, jojk och samisk 
bildkonst.39 

                                                           
36 Chafik, 2004; Lindqvist, 2004. 
37 Egen enkät hösten 2003, som dock inte ger någon fullständig bild. 
38 Se Internetlänkar till etniska och nationella minoriteter, mångfald, kul-
turmöten: www.nordiskamuseet.se/samdok: Kulturmötesgruppen. 
39 Uppgifterna hämtade från www.ajtte.com (2004-11-11). Se även Ájtte 
1989–1999. 
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Sverigef innar 
Sverigefinländarnas arkiv – eller Arkivet för sverigefinnar och finlands-
svenskar i Sverige – är en ideell organisation som bildades 1977. Genom 
den nya minoritetspolitiken sägs arkivet vara på väg att bli ett nationellt mi-
noritetsarkiv med uppgift att insamla, registrera och vårda olika typer av 
material, från föreningsprotokoll till personliga levnadsminnen samt bilder. 
Föreningen säger sig ha större intresse av att dokumentera och förstå mång-
fald än att fastställa vad som är typiskt och genomsnittligt och dokumen-
terar därför finnarnas nutidsliv i Sverige från olika synvinklar: från 1940-
talets ”krigsbarn” och 1950- och 60-talens industriarbetare till andra genera-
tionens ”tvåländare” som redan från början känner sig hemma i två kulturer 
och två språk. Samtidigt värnar föreningen om särdrag och traditioner, dans 
och musik med särskild anknytning till Finland. I uppdraget ingår att sam-
arbeta med forskare, studerande och föreningsaktiva.40 Enligt företrädare för 
föreningen förbereds en omvandling till Sverigefinländarnas Arkiv och Mu-
seum.41 

Tornedalingar 
Den tornedalsfinska minoriteten företräds av Svenska Tornedalingars Riks-
förbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T) som bildades 1981. Föreningen har 
framför allt arbetat med språkfrågor, media och Tornedalsteatern och med-
verkar i EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages) och 
SWEBLUL (Swedish Bureau for Lesser Used Languages). Föreningen har 
som målsättning att bland annat utöka kontakten med samer, finska torneda-
lingar och kvänerna i Norge.42  

Romer 
Romerna i Sverige brukar delas in i kategorierna svenska romer, resande-
folket, finska romer, utomnordiska romer och de nyanlända, vilka företräds 
av olika organisationer. Ser man till utställnings-, kultur- och museiverk-
samhet kan några exempel nämnas. Romskt kulturcentrum i Stockholm lig-
ger i söderförorten Gubbängen och öppnade våren 2004 efter några års pro-
jektering.43 Zigenska kulturhistoriska föreningen med adress Skarpnäck, en 
annan söderförort, har sedan flera år visat en vandringsutställning, baserad 
bland annat på material i Nordiska museets arkiv, och har utgivit en liten 

                                                           
40 Uppgifterna hämtade från Sverigefinländarnas Arkiv: www.arkisto.org 
(2004-11-11).  
41 Sammanträffande med Suvi Virkamäki och Erkki Vuonokari juni 2004. 
42 Uppgifterna hämtade från http://home.swipnet.se/str-t (2004-11-11). 
43 Uppgifterna hämtade från www.rkc.nu (2004-11-11). 
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skrift om romer/zigenare i Sverige.44 I Malmö finns sedan 1993 Internatio-
nell Musikförening/Romska kulturcentret, med bland annat bibliotek, mu-
sikcafé och en egen föremålsrik utställning om romskt liv i Sverige.45 Am-
bitionen sägs vara att skapa ett fristående romskt museum, något som också 
var utgångspunkten för den utställning som hösten 2003–hösten 2005 visas 
på Malmö Museer: Romer och resande – bortom romantik och plåga. Ut-
ställningen producerades av museet i samarbete med en romsk arbetsgrupp 
och beskrivs i ett pressmeddelande i följande ordalag:  

Romernas kulturarv har sällan uppmärksammats på museer. I 
en ny utställning på Malmö Museer skildras nu deras historia i 
Sverige med praktföremål, spåkort, skärsliparcykel, vagnar, be-
rättelser och bilder. / Utställningen visar romernas situation 
idag och levnadsförhållanden i olika tider. Hur har romer levt 
och försörjt sig? Hur har den romska kulturen påverkat det 
svenska samhället? Även när det omgivande samhället har 
tvingat till anpassning har den romska kulturens traditioner levt 
kvar. I utställningen beskrivs den romska vardagen och kam-
pen för status och lika villkor i samhället. / Fokus ligger på ro-
merna och folkhemstiden. Samtidigt som den svenska staten 
byggde ett välfärdsland fanns det romer som levde i tält under 
miserabla förhållanden. Möt också Katarina Taikon i sin kamp 
för bättre villkor för romerna, liksom unga romer i Sverige idag 
och kända personer som få vet har romskt påbrå!46 

Judar  
1987 invigdes Judiska museet i Stockholm, Nordens första, efter att ha pla-
nerats sedan 1981. Den första lokalen i Frihamnen byttes 1992 mot de nuva-
rande på Hälsingegatan, i centrala Stockholm. Museet rymmer två utställ-
ningssalar, för växlande respektive permanenta utställningar, och ett forsk-
ningsbibliotek. Föremålssamlingen består av föremål skänkta eller depone-
rade av privatpersoner, föremål deponerade av Nordiska museet och judiska 
församlingen i Stockholm samt material från de judiska församlingar som 
tidigare funnits i Norrköping, Sundsvall och Karlskrona.  

                                                           
44 Dimetri & Dimetri-Friberg, 2004. En webbplats planeras på adressen 
www.zigenskhistoria.nu. 
45 Uppgifterna från http://user.tninet.se/~vux747s/ (2004-11-11) samt olika 
trycksaker. 
46 Pressmeddelande Malmö Museer, november 2003. Se även Bergkvist & 
Hansen, 2004. 
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I en tid av tilltagande motsättningar i samhället ser JMS det 
som en viktigt uppgift att kunna förmedla kunskap om juden-
domen, judiskt liv i Sverige sedan mer än 200 år tillbaka och 
om nazismen, andra världskriget och Förintelsen. Det är fram-
för allt genom levande kontakter och kunskap som rasism, ny-
nazism och antisemitism skall kunna motverkas.47  

ET T  D E M O K R A T I S K T  K UL T U R A R V?  
Som synes finns det stora variationer mellan grupperna men ändå går det att 
ställa en rad gemensamma frågor: Vilka former har museirepresentationen 
antagit – föremål, bilder, berättelser/beskrivningar, arkivhandlingar, publi-
kationer, utställningar och annan verksamhet? På vilket sätt kan förvärvs-
omständigheter, klassifikation, utställningsestetik och bildgestaltning utgöra 
exempel på ”maktens mikrofysik”, för att använda ett av filosofen Michel 
Foucaults kända begrepp.48 När och varför har intresset ökat eller minskat? 
Vilka är och har varit pådrivande? Vilka frågor är och har varit omstridda? 
Hur ser det institutionella sammanhanget ut: var har samlingar och utställ-
ningar ansetts höra hemma – organisatoriskt och geografiskt? Det historiska 
perspektivet är självskrivet, förändring över tid och i olika politiska kon-
junkturer är en väsentlig aspekt för att belysa när och hur symbolvärdet i 
museer, föremål och andra historiska lämningar aktualiseras och omvand-
las.49 

Med erfarenhet från andra studier, en del nämnda ovan, kan man också 
fråga hur förhållandet mellan historia och samtid har framställts, både förr 
och nu. Hur hanteras föreställningar om tradition, autenticitet och föränd-
ring? Vilka olika bilder av ”samen”, ”romen” och de övriga kan urskiljas – 
inte bara med avseende på kön? Skiljer sig majoritets- och minoritetsmuse-
ernas berättelser åt i dessa avseenden?50 

Lyfter man blicken ännu ett steg infinner sig ytterligare frågor: Vad kan 
museirepresentation och museiskapande betyda för identitet, erkännande, 
legitimitet, för plats i nationen och i historieskrivningen? Vilken roll spelar 
museerna i balansgången mellan särart och integration? För vilka är museet 
ett identitetspolitiskt verktyg, för vilka är det ointressant?  

                                                           
47 Stare, 1997, s. 15. Se även www.judiska-museet.a.se.  
48 Foucault, 1980, s. 39. 
49 Några exempel på studier med liknande problematik är Rekdal, 1999 och 
Olsen, 2000a, om samisk museirepresentation i Norge samt Linenthal, 
1997/95 om skapandet av United States Holocaust Museum i Washington. 
50 Se Rekdal, 1999, 2003 samt Olsen, 2000a, om norska museiprofessionel-
las bilder av romer, samer och invandrare kontra dessas självbilder.  
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Det tänkvärda är dock att om vi på allvar skulle inbegripa de fem minori-
teterna i den svenska historien och kulturarvet händer samtidigt något med 
bilden av nationen och det ”svenska” kulturarvet. Var och en av de fem 
grupperna leder nämligen vidare till kontexter som är problematiska, samti-
da och av internationell räckvidd. Berättelsen om Sverige får en sannfärdig 
svärta när den inbegriper våra inhemska koloniala relationer mellan samer 
och svenskar, folkhemsidealets marginalisering av ”tattare” och ”zigenare” 
samt antisemitism och nazism i både gammal och ny skepnad. Territoriet 
Sverige får instabila gränser i förhållande till den forna landsdelen Finland, 
gränslandet Tornedalen och det flernationella Sápmi. Den judiska historien 
och kulturen öppnar för andra trosformer än den tidigare dominerande stats-
kyrkan, samtidigt som den för oss rakt ut i vår tids stora frågor om folkmord 
och politiskt omstridda konfliktområden. Samerna utgör länken till världens 
ursprungsfolk, som på ett för vår tid signifikant sätt löser upp dikotomin 
centrum–periferi genom att på samma gång representera den lokala natur-
miljöns värden och tillgångar och verka genom FN och andra globala poli-
tiska organ. Kan museerna sedan på motsvarande sätt integrera även sentida 
invandrare och andra så kallade minoriteter skulle vi kanske kunna börja 
tala om ”ett demokratiskt kulturarv” i termer av nationella institutioner, 
universella värden och lokala praktiker.  

Den andra sidan av myntet är dock de ovan nämnda problematiska sidor-
na av identitetspolitiken – mellan kulturellt erkännande och social föränd-
ring, mellan inlåsning och gränsöverskridande. I dessa processer är även 
museer och kulturarv verktyg, för såväl majoriteten som minoriteten, som 
därmed bidrar till att skapa både sig själva och de andra. 
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H I S T O R I A  S O M  M E D V E T A N D E ,  I D E N T I T E T  O C H  
H A N D L I N G  I  E T T  M Å N G K U L T U R E L L T  S V E R I G E  

 
 

KE N N E T H  NO R D G R E N  
 
Den 12 september 2001. I ett klassrum i Södertälje diskuterar lärare och 
elever terrorattackerna i New York dagen före. Många vill tala och känslor-
na är upprörda. Förövare och motiv behandlas. Läraren förvånas över den 
starka aversion mot islam som flera elever med syriansk och assyrisk bak-
grund ger uttryck för. Eleverna menar att terrordåden i New York är bevis 
för vad de redan visste om muslimer.1 

Den 14 september 2001. Runt om i världen hålls tysta minuter för att 
hedra offren från 11 september. På gymnasiet i Vallentuna väljer några ele-
ver, bördiga från Irak, Iran och Libanon att vägra delta eller störa tystnaden. 
De uppfattar ceremonin som ett uttryck för att människor från väst värderas 
högre än människor från öst, och att man bortser från amerikanska vålds-
handlingar. Ungdomarnas agerande under de tysta minuterna leder till kon-
flikter med både skolpersonal och andra elever.  

  
Det finns nyheter som är så omskakande att vi efteråt minns var vi befann 
oss och vad vi gjorde när vi drabbades av dem. Dramatiken och det omväl-
vande skeendet kommer för lång tid att prägla den tidsbild som lever vidare. 
Titanic-katastrofen och mordet på president J. F. Kennedy är exempel på 
sådana händelser. Nu tar terrorattackerna i New York den 11 september 
2001 form som ett av dessa kollektiva minnen.  

Som tragedi och medial händelse fick terrordåden genomslag världen 
över i stort sett samtidigt som de utfördes. Efter chocken började bearbet-
ningen. Det offentliga rummet närmast dränktes i bilder och förklaringar. 
Politiker, journalister, forskare, kulturpersonligheter, sensationsmakare och 
många andra gjorde sitt för att samtiden åter skulle te sig begriplig och den 
närmsta framtiden möjlig att överblicka. Det hela antog snabbt mytiska pro-
portioner och så fanns ”11 september” där som begrepp och symbol. Datu-
met lanserades som ett slags ”Landmark in History’”, en vattendelare mel-

                                                           
1 Detta är en förkortad artikel av en längre version tidigare publicerad i 
Nordgren, 2004. 
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lan två olika verkligheter – världen före och efter katastrofen.2 Striden om 
hur historien skulle skrivas var i full gång: Var den västerländska demokra-
tin hotad av religiös fanatism - stod vi inför ett civilisationernas krig? Eller 
var det som skedde en rekyl av modern imperialism och amerikansk makt-
arrogans? 3  

Eftersom ”11 september” i så hög grad kommit att symbolisera ondskan 
har behovet av att peka ut de ytterst ansvariga varit stort. Händelsen har, 
kanske främst inom västvärlden, på ett mer påträngande sätt än andra samti-
da våldshandlingar pockat på våra ställningstaganden.  

För ungdomarna i Södertälje och Vallentuna kom ”11 september” att 
symbolisera delvis olika sammanhang. Händelsen väckte minnen och käns-
lor inför framtiden. I den historieskrivningsprocess som ännu pågår ser jag 
det som intressant att med hjälp av dessa ungdomars berättelser ställa frågor 
om hur ett samtida fenomen som den ”11 september” formas inte bara ge-
nom den information vi får utan även genom de tolkningar av det förflutna 
och förväntningar inför framtiden som vi redan har. Syftet med denna arti-
kel är att belysa hur några ungdomar med rötter i kristen och muslimsk kul-
tur i mellanöstern använder sitt historiemedvetande när de tolkar den 11 
september. Jag tror att en ingång till historiemedvetandets komplexitet finns 
i den konkreta berättelsen. Ungdomar med invandrarbakgrund växer upp 
med många och delvis konkurrerande berättelser. Terrorattackerna var en 
konkret samtida konflikt vars trådar bakåt och framåt i tiden är mångtydiga 
och omdiskuterade. En övergripande frågeställning är vad tillgången till oli-
ka historiska identiteter kan betyda när man tolkar en internationell kon-
flikt? Med hjälp av receptionsforskning ställer jag frågor om varför de rea-
gerade som de gjorde när de fick nyheten och försöker sedan se hur de 
strukturerar och värderar händelsen för att skapa mening runt den. Med ut-
gångspunkt i Paul Ricours och Margret R Somers tankar om en narrativ 
identitet vill jag dessutom försöka komma åt hur berättelserna speglar deras 
kollektiva identiteter. Jag skall till sist säga några ord om historiebruket ge-

                                                           
2 Ett svenskt exempel är Dagens Nyheter, 2002-03-31, som inledde artikel-
serien Avgörande ögonblick i världshistorien, med följande: ”Den 11 sep-
tember 2001. I direktsändning upplevde miljontals människor världen över 
ett ögonblick som just då inte kunde kallas något annat än historiskt avgö-
rande”. Ett annat exempel är Aftonbladet, 2001-12-29, årskrönika 2001: 
”Tio skribenter om ett år vi aldrig glömmer.”  
3 Jfr. det nyväckta intresset för Samuel P. Huntingtons bok Clash of Civili-
zations and the Remaking of World Order, 1996, nyutgåva 2002; Noam 
Chomsky 11/9, 2001. 
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nom att se närmare på hur ungdomarnas berättelser förhåller sig till deras 
agerande.  

IN T E R VJ U E R   
Den 2 oktober 2001 gjorde jag två gruppintervjuer med sammanlagt nio 
ungdomar. De var 17 år gamla och har assyrisk/syriansk bakgrund. Den för-
sta gruppen utgjordes av fem flickor och den andra av fyra pojkar. Flick-
gruppen bestod av Sofia, Claudia, Hannah och Maria (födda i Sverige) och 
Daniella (född i Rumänien). I pojkgruppen ingick Gabriel (född i Libanon), 
Oskar och Tomas (födda i Sverige) och slutligen Ninos (född i Turkiet).  

Den assyrisk/syrianska folkgruppen kom till Sverige framförallt under 
perioden 1970-80. De flesta kom från sydöstra Turkiet, men även från Syri-
en, Libanon och Irak. Folkgruppen har en stark historisk identitet som kris-
ten minoritet i en muslimsk omgivning. I landsflykten har oenigheten om 
det egna ursprunget medfört att man ofta använder två identitetsbeteckning-
ar – assyrier och syrianer.4 

Gruppintervjuerna utvecklades till samtal om attackerna mot World Tra-
de Center (WTC) och Pentagon som utfördes den 11 september 2001. När 
jag träffade ungdomarna tre veckor efter händelsen upplevde de fortfarande 
händelsen som aktuell och angelägen. Deras intryck var naturligtvis färgat 
av massmedias och omgivningens bearbetning.  

Jag har i jämförande syfte använt en gruppintervju som journalisten 
Christina Zaar och läraren Lena Holmberg utförde den 8 november 2001 
med några gymnasieungdomar i Vallentuna.5 Ungdomarna kommer från 
länder i västra Asien: Muhammad (född i Irak) och Mahdi (född i Sverige) 
samt Arash (född i Iran).6 Utgångspunkten för Zaars och Holmbergs inter-
vju var en konflikt på ungdomarnas skola i samband med de tysta minuter 
som hölls till minne av offren den 11 september. Intervjun måste därför ses 
mot bakgrund av att ungdomarna vill förklara sitt handlande.  

De åsikter som uttrycks i dessa intervjuer är vare sig extrema eller ovan-
liga. Tvärtom ger de en god bild av den diskussion som följde i Sverige ef-
ter 11 september.  

                                                           
4 Klich & Svanberg, 1989, s. 25- 31.  
5 Holmberg & Zaar, 2001. Intervjun utfördes i samband med en fempoängs-
uppsats vid Sigtunastiftelsen och Teologiska institutionen, Uppsala univer-
sitet. Intervjun låg även till grund för en artikel av Christina Zaar i Dagens 
Nyheter (2001-12-16). Jag har av Christina Zaar fått tillgång till utskriften 
av hela den bandade intervjun.  
6 Namnen är inte fingerade eftersom de intervjuade framträtt med egna 
namn i Dagens Nyheter, 2001-12-16. 
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HI S T O R I E M ED V E T A N D E T  S O M  F Ö R S T ÅE L S E 
Hannah befann sig i en sportbutik. Plötsligt blev det trångt framför butikens 
TV. Hennes första tanke var att det var någon slags reklam. På skärmen 
brann en skyskrapa, ett flygplan kom in i bild och flög rakt in i en annan 
skyskrapa: ”Jag fattade först inte att det var riktigt”, säger Hannah. De andra 
flickorna i gruppen instämmer. Sofia menar att hon inte riktigt förstod för-
rän dagen efter, när hon mötte kompisarnas och lärarnas upplevelser.  

I pojkgruppen berättar Gabriel att han och hans kompisar var på väg in i 
träningslokalen när de träffar några grabbar som sa att flygplan hade kra-
schat rakt in i WTC och Pentagon. Det var svårt att tro på, minns Gabriel: 
”Inte i Pentagon i alla fall. Det räcker med att en fluga flyger förbi så bom-
bar de den direkt alltså. Det kändes konstigt men sen när man såg det i TV 
då trodde man.”  

I Zaars och Holmbergs intervju berättar Mahdi att han satt på en pizzeria 
när två personer kom in och ville se på TV-nyheterna. Först förstod han 
ingenting: ”Ett flygplan som flyger in i ett torn, helt obegripligt.”  

Ungdomarna reagerade med häpnad och en känsla av overklighet. TV-
bilderna var viktiga och förstärkte sannolikt känslan av att vara ögonvittne 
till något oerhört. Även om Arash under Zaars och Holmbergs intervju sä-
ger: ”Jag visste att USA skulle få någonting tillbaka” var det som skedde 
inte något han i förväg föreställt sig. 

Hur förstår man vad som händer när amerikanska inrikesplan plötsligt 
förvandlas till vad Ninos kallar för ”oskyldiga vapen”, som kraschar in i två 
skyskrapor som sedan faller samman? En möjlig väg att undersöka detta är 
att ta hjälp av receptionsforskning, om man accepterar jämförelsen mellan 
en medial rapportering från en katastrofplats och ett litterärt verk.  

Litteraturvetaren Hans Robert Jauss har funderat över de meningsskiljak-
tigheter som uppstår vid tolkningar av litterära verk. Han menar att skillna-
den i bedömningarna är större mellan olika tidsperioder än vad de är mellan 
individer och sociala grupperingar vid en given tidpunkt.7 En teaterpjäs som 
vid premiären upplevdes som radikal och utmanande kan något decennium 
senare framstå som trivial eller rentav reaktionär. Den anstöt eller beundran 
som premiärpubliken uttryckte ter sig i ett efterhandsperspektiv obegriplig 
om man inte känner den tidsanda som rådde.  

Kriterierna som mottagaren har att tillgå för att bedöma ett verk utgör 
vad Jauss kallar för en förväntningshorisont. Vid tidpunkten för pjäsens 
premiär dominerar vissa strukturer och värderingar. Det politiska och eko-
nomiska livet har sitt klimat, bildningen sin nivå och moralen och den goda 
smaken sina gränsposteringar. Det är inom denna ram, som Jauss liknar vid 

                                                           
7 Selden,Widdowson & Brooker, 1997, s. 53.  
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ett paradigm, som pjäsen möter publikens förväntningar. Krockar pjäsen 
med publikens genreförställningar beror det på att den bryter mot detta pa-
radigmatiska ramverk. Men i och med att publiken tagit del av det oväntade 
börjar horisonten att förskjutas. Det otänkbara har plötsligt blivit en möjlig-
het. Verket har därför ett dubbelt förhållande till förväntningshorisonten 
dels som ett beroende objekt, dels som ett förändrande subjekt. 

Om vi översätter resonemanget till hur ungdomarna reagerade på nyheten 
om terroristdådet är det tydligt att scenariot inte fanns inom deras förvänt-
ningshorisont. Det man såg var något nytt. New York som skådeplats för ett 
spektakulärt terrordåd låg utanför det politiska våldets normala repertoar, 
men sannolikt kommer de inte att bli lika chockade om något liknande in-
träffar igen. 

 Förvåning blandades med andra och ibland motstridiga känslor. Maria 
menar att hon blev rädd, Hannah kände sig äcklad och Oskar beskriver det 
som att han fick en chock. Tomas fängslades av det spännande dramat och 
väntade på vad som skulle hända härnäst. Muhammad och Arash kände sig 
först glada över att USA skadades, medan Mahdi säger: 

Den känslan jag fick då, det var ingenting. Jag var varken glad 
eller ledsen. Jag var ingenting. Jag visste inte hur jag skulle 
ställa mig till det här. Det var det jag tänkte, för när man såg 
alla människor som liksom skadades och så där/ Det kändes 
varken bra eller dåligt, för jag har alltid, liksom innan terrorat-
tackerna har jag hatat USA. 

Men om förväntningshorisonten kan bidra till att förklara skillnader över 
tid, hur skall vi då förstå skillnaderna i omdömena vid samma tidpunkt? 
Oskar i den assyriska/syrianska pojkgruppen förklarar bakgrunden till den 
11 september så här: 

USA styr. De här muslimerna de vill mer. Typ de här muslims-
ka länderna, USA bestämmer över dem och sätter gränser för 
dem så de inte kan göra hur som helst, tillverka alla bomber 
som de vill. USA sätter stopp. De [muslimerna] hatar. Man ser 
hur de bränner flaggor. I vartenda muslimskt land bränner de 
USA-flaggor. 

I Holmberg och Zaars intervju lyfter Mahdi fram en annan bakgrund: 

 USA de kallar sig rättvisans land och det är de som har orsakat 
de allvarligaste krigen i världen. Kolla vad de gjorde i Irak, 
kolla vad de gjorde i Vietnam, vad de har gjort i Iran, massor. 
Och hur mycket stödjer de inte Israel, som håller på att skjuta 
en massa barn. Det är så jäkla sjukt. Sen blir de attackerade och 
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tusentals dog. Synd, stackars dem, men det som de har orsakat, 
varför blir inte det lika stort? När USA attackeras fylls förstasi-
dorna. Oj, nu är det jättemånga människor som har dött. Varför 
blev det inte så förut? När en massa småbarn dör i Palestina 
varje dag, varför skrivs inget om det? Men när det liksom är 
USA/ 

Oskar och Mahdi är lika gamla och lika oförberedda på det som skedde. De 
har tagit del av ungefär samma information men förstår inte händelsen på 
samma vis. Där Oskar ser hatiska muslimer ser Mahdi offer. Där Mahdi ser 
orsaken till krigen ser Oskar försök att förhindra aggression.  

Historikern och semiotikern Reinhard Koselleck har byggt vidare på Ja-
uss tankegångar. Erfarenheter och förväntningar menar han är konstitutiva 
element i allt mänskligt handlande. Det är i individens medvetande, präglat 
av den samtida kontexten, som det förflutna och framtiden möts. Med hjälp 
av metaforen erfarenhetsrum vill Koselleck understryka erfarenhetens sam-
tidighet snarare än dess tidsmässiga utsträckning. Erfarenheterna är samlade 
i nuet och är tematiska snarare än kronologiska. Även om man naturligtvis 
kan erinra sig händelser i tidsföljd är det i regel situationen som ligger till 
grund för vilka erfarenheter som upplevs som meningsfulla.8  

När Oskars och Mahdis förvåning lagt sig gör de olika bedömningar av 
den 11 september, händelsernas bakgrund och vad som är att vänta. Tidiga-
re känslor och minnen får stort genomslag. Deras tolkningar följer för dem 
välkända historiska teman: typiskt muslimer eller typiskt USA. Men när det 
oväntade inträffar skrivs inte bara förväntningarna om, utan också tidigare 
gjorda erfarenheter ställs i ett nytt ljus. För att på något vis skapa ordning 
och mening i det som hände söker man bland sina erfarenheter efter jämfö-
relsepunkter som förefaller relevanta att pröva.  

Diskrepanser mellan erfarenhet och förväntningar uppstår på flera områ-
den. I den assyriska/syrianska pojkgruppen prövar Ninos att likna terrordå-
den vid en krigshandling men tycker inte riktigt att det stämmer överens 
med den bild han har av hur krig går till. För Zaar och Holmberg berättar 
Mahdi att den svenska regeringens stöd för bombningarna av Afghanistan 
inte stämde med den bild han hade av Sverige som ett land som hade en 
egen röst i internationella frågor. Muhammad menar att han tidigare kände 
en särskild solidaritet med Sverige.  

 Nu upplever han att skolan och klasskamraterna inte vill höra hans åsik-
ter. Sverige har i hans föreställningsvärld förändrats från ett öppet till ett 
slutet samhälle och Muhammad skriver nu in sig i en kontinuitet av repres-
siv tystnad: 
                                                           
8 Koselleck, 1985, s. 273. 
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Varför får jag inte uttrycka mig? Jag känner ju att det här för-
följer mig. I mitt hemland fick jag inte säga vad jag ville och 
när jag kommer till Sverige får jag inte säga någonting heller. 
Men det är klart, det är inte på samma sätt här, men jag kan inte 
yttra mig på samma sätt som alla andra.  

Utifrån Arashs, Madhis och Muhammads historieskrivning blev det viktigt 
att ta konflikt om de tysta minuterna på Vallentunaskolan. Det bråk som 
följde tycks i viss mån ha ändrat deras förväntningar på det svenska samhäl-
let, i termer av ökat främlingskap.  

HI S T O R I E M ED V E T A N D E T  S O M  K O L L E K T I V  B E R Ä T T E L S E 
Tar man hänsyn till de dolda, underliggande berättelserna kan man, som vi 
sett, uppfatta intervjusvaren som flera mindre berättelser. Frågan är om det 
även går att uppfatta intervjun som en sammanhållen historia i den bemär-
kelsen att helheten säger något mer än delarna. Jag menar att det gör det. 
Det finns en intrig, åtminstone utkristalliseras en sådan under intervjun, som 
pekar mot att vissa tolkningar, värderingar och identiteter väger tyngre än 
andra. Här följer några utdrag ur intervjun med Hannah, Claudia, Maria, 
Daniella och Sofia.  

Hannah: Men jag vet att USA faktiskt har förtryckt de här län-
derna. Det har de gjort. Nämen, direkt när ett land har problem 
med Israel så skall de lägga sig i och hjälpa till. Jag skulle allt-
så inte gå och bomba någon ifall jag var bin Ladin men ändå. 
Man kan förstå dem. Tänk om det var Sverige liksom och USA 
skulle ha förtryckt oss hela tiden. Vi skulle också hata USA då. 

[...]  

Hannah: I våra heliga skrifter står ingenstans att hata muslimer. 
Men muslimerna har en helig skrift som heter Jihad. Där står 
det: - förinta allt som står i eran väg och att de kristna är orena. 
Så det där som de gjorde mot USA det står i en helig bok: - Ni 
ska förinta allt som står i eran väg. Och det var precis det som 
de gjorde. Det står i deras den här Jihad eller vad det heter. 

[...] 

Sofia: Men tänk så här: Hur många syrianer var vi förut? Hur 
många är vi nu? Vi är knappt, vad är vi? Två, fyra miljoner – 
ingenting! Och det är de som har gjort det mot oss. När jag sä-
ger de så menar jag inte just dem i Pakistan eller i Iran, men det 
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är muslimerna, de som bodde i det landet. Alltså jag hatar inte 
muslimer så här: - Just du är muslim, dig hatar jag. Men jag ha-
tar dem i grupp. När jag ser eller när jag tänker eller går förbi 
en moské blir jag typ såhär: Ååhh! Då blir jag så här: - Nej! 

Maria: Vad hände med vårt folk!? 

Sofia: Det är på grund av dem. De förökar sig för fan som ka-
niner medan vi dör sakta. Förstår du? Vi håller på att utrotas! 

Hannah: Våra förfäder/ 

Sofia: Mormor berättade liksom vad de gjorde med hennes 
syskon eller hennes föräldrar eller sådär. Allt som de har gjort 
det vet inte folk om. Folk har skrivit om vad Hitler gjort på 
koncentrationslägren men det är ingen som har skrivit om vad 
vårt folk har fått genomlida. 

Hannah: De har begravt hela vår historia under cement och 
gips. Det har de gjort. 

Sofia: Vi måste ju låta det gå vidare. Alltså, våra mor- och far-
föräldrar berättar det för oss för att vi senare ska kunna berätta 
det vidare. Det är ju så. Det finns inget annat sätt när det inte 
står i någon bok och sådär.  

Hannah: När jag får höra att min pappa har sett det där framför 
sina egna ögon, jag kan inte glömma det. Det är som att jag 
också har sett det.  

Inledningsvis utgår de från vad massmedia rapporterat. De uppfattar att ter-
rordåden har en komplex bakgrund och deras USA-bild skapar delvis mot-
stridiga känslor inför dåden. Men när kopplingar görs till den egna historien 
blir ungdomarna plötsligt parter i sina berättelser. ”11 september” lösgörs 
från sitt historiska sammanhang och blir ett exempel på en konflikt som ter 
sig tidlös. Intrigen som framträder handlar om deras egen konfliktfyllda hi-
storia men också om deras självförståelse som medlemmar i en förbisedd 
minoritetsgrupp. Berättelsen ger på så vis uttryck för en kollektiv identitet 
som innefattar ett personligt ansvar att föra gruppens historia vidare.  

Antropologen Thomas Hylland-Eriksen menar att det förflutna inte au-
tomatiskt tar plats i våra existentiella berättelser. Historien måste först in-
tegreras i en värdegemenskap: ”[...] myten har en moral som gör gången 
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från forntid till nutid både begriplig och meningsfull – den ger nu levande 
människor en moralisk mission genom att se till att det förflutna leder fram 
mot dem själva och att de själva leder fram mot en bestämd framtid”.9 My-
ten laddar en enskild händelse med betydelser som pekar långt utöver dess 
direkta sammanhang. För de assyriska/syrianska ungdomarna är massmor-
den på kristna i det osmanska riket under första världskriget ”Seyfo”, svär-
dets år, ett levande exempel som berättar något väsentligt för dem om vilka 
de själva är och vad de bör göra men också hur muslimer är och vad som 
kan förväntas av dem.  

Ungdomarna förklarar 11 september som en konsekvens av tidigare 
handlingar. Detta sätt att bygga upp en förklaring har en grundläggande ra-
tionalitet. Men samtidigt ges händelserna en mytisk laddning och de olika 
aktörernas handlingar och motiv bedöms som om de vore en del av ett tid-
löst beteende som kan tas för givet. Den mytiska historieuppfattningen kan 
nog sägas leva i symbios med det moderna processtänkandet. Myten är en 
del av en levande historia i vilken kollektiva identiteter samlas och genom 
vilka de lever vidare.10 

HI S T O R I E M ED V E T A N D E T  S O M  H A N D L I N G 
Det förflutna, har som vi sett, spelat en viktig roll i ungdomarnas sätt att 
förstå nuet. Sammanhangen de ser blir legitimerande för åsikter och hand-
lingar. För de ungdomar som vägrade delta i de tysta minuterna är bruket av 
historia tydligt. Mahdis, Arashs och Muhammads sätt att tolka det förflutna 
gjorde protesten viktig för deras självkänsla. Deras argumentering är poli-
tisk men protesten utfördes av moraliska skäl medan handlingens funktion 
snarast kan sägas ha fyllt ett existentiellt behov. Ett sådant existentiellt bruk 
av historia är, som vi också sett, en viktig del av identifikationsprocessen. 
Detta är särskilt tydligt för den assyriska/syrianska gruppen. Massmorden 
på deras förfäder i det osmanska riket under första världskriget spelar en 
oerhört viktig roll för deras självförståelse. Historien blir för dem en mora-
lisk förpliktelse att föra berättelsen vidare.  

Det måste betonas att de assyriska/syrianska ungdomarna inte är uppfyll-
da av hat mot enskilda muslimer. De påpekar flera gånger att de umgås med 
jämnåriga kamrater från Mellanöstern och att religionstillhörighet då inte 
spelar någon roll. Det skall också poängteras att Arash, Mahdi och Mu-
hammad tydligt tar avstånd från terrorattacken. Men samtidigt finns det skäl 

                                                           
9 Hylland Eriksen, 1996, s. 28-29.  
10 För en vidare diskussion om historiemedvetande och myter se Nordgren, 
2002, s. 227-250. 
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att reflektera över kraften i de historiska myterna som tycks kunna bli ex-
plosiv i konfliktsituationer.  

Gabriel: Jag hyser inget agg mot muslimer, alltså allmänt. Jag 
har många muslimska kompisar själv, marockaner, palestinier, 
allting, och är kompis med dem. De bryr sig inte om jag är 
kristen, jag bryr mig inte om de är muslimer. Vi är sådär. Men 
sen om det är någon som går emot kristendomen och utropar så 
här, ord. Då tar man ställning. Men annars inte. 

Muhammad: Alla araber är som bröder. Om en från Irak träffar 
en arab från till exempel Palestina så känns det som om vi är 
bröder, alla är det. Man talar till och med om blod. 

Slutligen kan det vara värt att fundera över skolans historiemedvetande och 
historiebruk så som det framstår genom intervjuerna. Klas-Göran Karlsson 
pekar på att ett bruk av historien är att inte släppa fram de historiska berät-
telser som finns.11 Det tycks som om skolan kan ha svårt att hantera 11 sep-
tembers historiska konnotationer. Vallentunaskolans kraftiga reaktioner på 
ungdomarnas protester tyder på en bristande förståelse för att elever i den 
svenska skolan har mycket olika historiska erfarenheter. Skolans icke-bruk 
grundar sig inte på avsaknad av ett historiemedvetande. Tvärtom kan man 
ana en samtidsförståelse som grundar sig på ett (mytologiserat) homogent 
förflutet som gör att man inte förstår att bombningarna av Libanon lika väl 
som massakrerna på kristna i det osmanska riket nu är en del av Sveriges 
kollektiva minne. Kanske är den verkliga didaktiska utmaningen att i ljuset 
av detta, öppna skolan för olika historier och inte minst, att få skolan att re-
flektera över sitt eget historiemedvetande. 
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S O M M A R T E A T E R  S O M  S P E L P L A T S  F Ö R  D E M O K R A T I :  
M Ö J L I G H E T E R  O C H  D I L E M M A N  

 
 

BO D I L  AX E LS S O N 
 
Runt om i Sverige spelades sommaren 2004 ett sextiotal teateruppsättningar 
som berättade om händelser i det förflutna med anknytning till platsen där 
de spelades. I den här texten avser jag att diskutera komplicerade relationer 
mellan olika föreställningar om folk, folklighet och rumslig gemenskap med 
huvudsaklig utgångspunkt i en av dessa sommarteaterföreställningar, Al-
vastra krönikespel ”Makten och härligheten” i Ödeshögs kommun. En ut-
gångspunkt för mitt resonemang är att politisk gemenskap byggs upp kring 
kombinationer av reella möten mellan människor och föreställningar om 
symbolisk gemenskap, exempelvis av den typ som skapas utifrån idé-
komplex kring samband mellan nation, folk och demokrati.1 Folket kan vara 
nationens folk, men också bygdens folk, eller folkrörelsernas folk i kamp 
mot överhögheter av olika slag. Jag kommer därför att relatera krönikespe-
let i Alvastra både till kulturpolitisk ansvarsfördelning på ett nationellt plan 
och till sommarteaterns historiska framväxt.  

IS C E NS Ä T T N I N G  A V  F O L K  O C H  G E M E N S K A P 
Alvastra krönikespel ”Makten och härligheten” är en teateruppsättning som 
ställer det visuella uttrycket i förgrunden och skådespeleri i form av text-
tolkning och samspel mellan aktörer i bakgrunden. Föreställningarna inne-
håller också mycket specialskriven musik. Genom kollektiva entréer, sång-
er, danser och repliker visar skådespelet hur ett antal ”folk” avlöser var-
andra i Alvastra. Skådespelet börjar i urtiden då ett naturfolk kommer vand-
rande till Alvastra för att fredligt bruka marken och dyrka gudinnan Omma. 
Detta så kallade Ommafolk erövras av det krigiska och vikingalika asafol-
ket. Asafolket erövras i sin tur av ett folk under ledning av kung, kors och 
fana. Det kristna riket med Alvastra som centrum följs av munkarnas tid vid 
klostret. ”Makten och härligheten” avslutas så i 1300-talet med heliga Bir-
gittas och digerdödens inträde på platsen. I slutscenen kämpar de goda kraf-
terna i skepnad av heliga Birgitta, jungfru Maria och änglarna med de onda 
krafterna: pesten, döden, de sju dödssynderna och djävulen. Avslutningsvis 

                                                           
1 Jfr Aronsson, 1995. 
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sluter alla aktörer upp i en sång, en kollektiv manifestation för fred och fri-
het. 

Spelplatsen, Alvastra klosterruin i västra Götaland, är en kulturmiljö som 
förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Den är inskriven i en nationell geografi 
av betydelsefulla historiska platser. Iscensättningens berättelse och visuella 
uttryck förstärker platsens associationer till religiös mytologi och nationella 
ursprungsberättelser, inte minst när det gäller de i hela pjäsen återkomman-
de anspelningarna på folk och folkvandringar. Det invandrande Ommafol-
ket anspelar på 1800-talsberättelser om hur Sverige blev till genom männi-
skor som kom vandrande när inlandsisen försvunnit. Associationer till na-
tionens folk sker också i programblad och under repetitionerna. Sverker den 
äldres närvaro i pjäsen skapar anknytning till seglivade diskussioner om när, 
var och hur staten Sverige skapades.  

Vid en tolkning av iscensättningen i sig framträder också andra möjliga 
associationer mellan folkgrupper och geografisk tillhörighet. En stor del av 
aktörerna i skådespelet är barn och ungdomar. Den visuella gestaltningen av 
folk som skådespelet visar fram skapar på så sätt associationer till ett lokalt 
förankrat uppväxande släkte. Riktas tolkningen mot ”Makten och härlighe-
tens” berättelse förefaller det som att det land som Ommafolket brukar inte 
är större än att de kan leva småskaligt, i harmoni med varandra och naturen. 
Nästa folkgrupp som kommer invandrande på spelplatsen införlivar Omma-
folkets land i ett fiktivt Östgötaland, ett territorium som utifrån manuskrip-
tets repliker kan tolkas som en fantasifull sammansmältning av Östergöt-
land och Götaland. Med den världsbild som de kristna och munkarna för in i 
berättelsen vidgas så Alvastrahorisonten utanför tanken om platsens, land-
skapets eller nationens folk. Alvastra blir en del av ett kristet världsrike med 
en medeltida dualism där ont och gott kämpar om alla människors själar. 

Skådespelet förutsätter alltså en konkret plats, men uppsättningen relate-
rar till rum för föreställda gemenskaper så som nationen, regionen eller det 
kristna världsriket. Dessa föreställda rumsligheter samspelar i sin tur med 
sådana administrativa rum som ligger till grund för bidragsfördelning. En 
teateruppsättning, som likt skådespelet i Alvastra klosterruin använder ljud- 
och ljusteknik för att gestalta en plats, dess folk och gemenskaper, blir en 
resurskrävande aktivitet trots att amatörer utan betalning framträder på 
spelplatsen och att föreningens styrelse arbetar ideellt.  

Intäkter från biljetter, lotter, förtäring i samband med föreställningarna, 
samt viss sponsring av lokala företag räcker inte till för att finansiera pro-
duktionen av skådespelet.2 Kommunala föreningsbidrag har varit ett konti-

                                                           
2 Detta stycke baseras på en genomgång av föreningens resultaträkningar 
mellan 1987 och 1998 i Axelsson & Martinsson, 2005. 
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nuerligt tillskott i föreningens kassa sedan den bildades 1987 och under fö-
reningens första år kom en del resurser till skådespelet från olika studieför-
bund. Vid 1990-talets sista år tillkom möjligheten att söka EU-bidrag för 
lokal och regional utveckling. Föreningen arrangerade med sådana bidrag 
under tre år en festival för historiska spel. EU-bidraget liksom de obligato-
riska medfinansiärernas stöd kom också uppsättningen av ”Makten och här-
ligheten” till godo. Då festivalen blev för arbetskrävande och aldrig ekono-
miskt självförsörjande kom den att upphöra. Däremot kunde föreningen ef-
ter festivalåren argumentera allt starkare gentemot kommun och landsting 
för att deras skådespel i klosterruinen bidrog till lokal och regional utveck-
ling. Från och med 1999/2000 har föreningen fått regionala kulturbidrag 
med motiveringen att ”Alvastra krönikespel kan ses som inslag i marknads-
föringen av en intressant kulturbygd”.3 I föreningens finansiering av spelet 
blir alltså Ödeshögs kommun och Östergötlands län de mest betydelsefulla 
administrativa enheterna. Som i fallet med andra sommarspel tycks offentli-
ga bidrag och intäkter från publik verksamhet kunna motiveras med hänvis-
ningar till regional och lokal utveckling.4 Den nationella administrativa 
geografin har varit av mindre ekonomisk betydelse för produktionen av 
skådespelet i Alvastra klosterruin.  

”MA K T E N  O C H  H Ä R L I G HE T E N S”  N A T I O N E L L A  K U L T U R P O L I T I S -
K A  K O N T E X T 
I ett demokratiskt senkapitalistiskt samhälle som det svenska är solidaritet 
mellan å ena sidan olika landsdelar och samhällsgrupper och å andra sidan 
ekonomi och bidragsfördelning tätt sammanvävda. Det demokratiska ideal-

                                                           
3 Landstinget i Östergötland, nämnden för regional utveckling, delegations-
beslut, 1999-03-05, LiÖ 236/99. 
4 Jag har inte gjort någon systematisk undersökning av hur det förhåller sig, 
men bara en snabb titt på hemsidorna för de föreningar som arrangerade 
sommarteater 2004 visar formuleringar som ”bidra till ett ökat intresse för 
regionens kulturhistoriska arv” (www.teater-nostra.com 2004-11-09), ”Bus-
sarna har börjat rulla mot Växjö och rikspressen skriver! Företagen köper 
nästan hälften av biljetterna och bjuder anställda, kunder och leverantörer. 
Därigenom fungerar teatern som en del av näringslivet i en aktiv region och 
är ett exempel på kulturen som lokaliseringsfaktor.” (www.linneateatern. 
com/info.htm 2004-11-09). Därtill syns EU:s symbol på flera hemsidor. Se 
exempelvis www.dalaspelen.com. Anna-Karin Andersson (telefonsamtal 
2004-11-17) på ATR finner det sannolikt att sommarspelen liksom andra 
amatöruppsättningar blandar olika finansieringsformer utifrån lokalt varie-
rade möjligheter.  
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samhället i välfärdssamhällets tappning kan sägas bygga på att de valda po-
litikerna förmår att behålla sin legitimitet gentemot väljarna genom att för-
dela allmänna medel mellan olika intressegrupper.5 I bakgrunden finns för-
stås en klassisk idé om folkstyre med allmänna och fria val, yttrandefrihet 
och församlingsrätt och olika samhällsgrupperingar som erkänner varandras 
intressen.  

När välfärdsstatens framtidstro grumlats hamnar olika delgemenskaper i 
en allt större konkurrens om tillgångar. Samtidigt konstruerar invånare av 
alla slag nya samband mellan etnicitet och kultur. För att hantera och disku-
tera problem och möjligheter när det svenska samhället strävar efter att in-
tegrera människor som tillskrivs eller känner delaktighet med andra etniska 
tillhörigheter än den svenska har ordet mångkultur introducerats. Idén om 
det svenska och svenskhet blir i detta sammanhang en dominant som andra 
kulturer sätts i relation till. Men mångkulturalism kan kanske även förstås 
på ett annat sätt.  

Kultur är som påpekats ett, inom flera sammanhang, omstritt begrepp 
med ett flertal innebörder. Inom kulturvetenskaperna likaväl som inom kul-
turpolitiken skaver ett flertal kulturbegrepp mot varandra. Inom den delen 
av den statliga kulturpolitiken som verkställs av Statens kulturråd framträ-
der estetik, professionalism, storstad och modernism/postmodernism till-
sammans som lika dominerande som det svenska gör i samtalen om mång-
kulturalism. I denna del av den statliga kulturpolitiken prioriteras modernis-
tisk/postmodernistisk konst, litteratur och teater ofta med universella an-
språk. Det lokala och traditionella positioneras som ”det Andra”. Så repro-
duceras ett spänningsfyllt förhållande mellan högt och lågt, professionalism 
och amatörism, storstad och landsbygd. Amatörernas kulturskapande sägs 
garantera mångfald, delaktighet och lägga grunden för konsumtion av pro-
fessionellt kulturskapande. Det särskiljs tydligt från det professionella kul-
turskapandet genom att behandlas i samband med folkbildningsfrågor. Men 
samtidigt understryks i den senaste folkbildningsutredningen att studieför-
bunden inte har något formellt ansvar för amatörkulturen, utan att kommu-
nerna och de specifika riksorganisationer som finns bör få ett tydligare upp-
drag.6 

Inom kulturarvspolitiken, den fördelning av samhälleliga resurser som 
omfattar vård av miljöer, museer och arkiv av framför allt nationellt och re-

                                                           
5 Om Jürgen Habermas skrivande om statens problem att legitimera sig un-
der senkapitalismen se Bertilsson & Eyerman, 1984. 
6 Se Folkbildning i brytningstid – en utvärdering av studieförbund och folk-
högskolor. SOU 2004:30; Tjugo års kulturpolitik. En rapport från kulturut-
redningen. SOU 1995:85.  
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gionalt intresse, blir inte nationens, dess landskaps och bygders förflutna 
”det Andra” på samma sätt som inom det estetiska fältet. Det är uppenbart 
att det inte finns ett nationellt kulturarv att stödja. Istället måste kanske kul-
turarvsforskningen utgå från att varje samhälle rymmer en mångfald av in-
ternationella, nationella och grupporienterade förflutenheter. Vad av allt 
detta som tillskrivs status som kulturarv är en fråga om de intressen som 
bäst argumenterar för sin sak och därmed kommer att understödjas av sam-
hälleliga institutioner som exempelvis museer och arkiv.7  

Kulturarvens institutioner utmärks liksom den estetiska kulturen av pro-
fessionalism. Det är yrkesspecifika kunskaper som ligger till grund för vilka 
miljöer som ska skyddas och vilka föremål som ska arkiveras eller visas på 
museum. Urvalet sker dock inte uteslutande i professionellt styrda processer 
utan gräsrotsrörelser kan också påverka vad som ska bevaras.8 Vid sidan av 
de kulturarv som väljs ut, förvaltas och förevisas av offentliga kulturarvsin-
stitutioner finns de amatörskapade och tolkade kulturarven som understöds 
av ideellt arbete, föreningsliv och studiecirklar. Sommarspelen med amatö-
rer i samarbete med professionella teaterarbetare kan ses som en särskild 
mellanform mellan estetiskt kulturskapande och gemenskapsorienterat kul-
turarvsskapande. De har också en specifik historia.  

”FO L K E T”  PÅ  T I L J O R N A 
Under 1800-talets och det tidiga 1900-talets nationaliserande projekt kom 
Sverige och det svenska att framställas som ett lapptäcke av olika landskap 
med sinsemellan olika karaktäristik.9 Det tidiga 1900-talets hembygdsrörel-
se var inte den enda brett förankrade rörelsen i Sverige som skapade ideali-
serande kopplingar mellan natur, hem och landsbygd. Det skedde också i de 
klassiska folkrörelserna, t.ex. nykterhetsrörelsen.10 I skapandet av detta 
lapptäcke blev det lokala, det folkliga och det amatöristiska viktigt. Årligt 
återkommande teateruppsättningar med amatörer på spelplatserna som be-
rättar om händelser i det förflutna i spelets omedelbara geografiska omgiv-
ningar har funnits i Sverige åtminstone sedan de första decennierna av 
1900-talet.11 Men redan under 1800-talet skrevs historiska pjäser som till 

                                                           
7 Anshelm, 1993. 
8 Tjugo års kulturpolitik. En rapport från kulturutredningen. SOU 1995:85.  
9 Edquist, 2001; Häggström, 2000. 
10 Edquist, 2001. 
11 Välkända är exempelvis Arnljot (med urpremiär 1908 men först regel-
bundet spelad från och med 1935), ruinspelen i Visby (1929), Trollbröllopet 
i Äppelbo (1932), Lagaholmsspelen (1933), Himlaspelet (1941), Nyköpings 
gästabud (1942), Albert Engströmspelen i Hult (1958), Ingmarspelen i Nås 
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exempel uppfördes i samband med invigningar av kungastatyer.12 Välkända 
är också Strindbergs dramer Drottning Kristina, Mäster Olof och Gustav 
Vasa. År 1846 kunde nationalromantik med ett landskap i centrum skådas 
på Kungliga Operan när musikdramat Wermlenningarne hade premiär. Efter 
sekelskiftet uppfördes sedan en rad landskapsanknutna skådespel på Skan-
sens sommarteater.13  

Kanske går det att säga att ett dramatiskt bruk av ”folket” och det folkli-
ga i det historiska dramat eller i landskaps- eller bygderomantikens form 
flyttats mellan olika geografiska skalnivåer som det nationella, det regionala 
och det lokala. Efter Värmlänningarna kom andra pjäser med landskapsan-
knytning exempelvis Smålänningar, Hälsingar och Närkingar. Dessa kom 
också att filmas på 1920-talet.14 De här så kallade folkskådespelen från 
1800-talet har idag återuppstått i amatörteaterns sommarspelsform.15 Men 
redan 1927 skapades ”Sällskapet Vermlänningarne” som turnerade i Värm-
land och sedan 1954 sätts pjäsen också upp årligen vid Ransäters hem-
bygdsgård.16  

Ett annat dramatiskt bruk av ”folket” hittas i den form av radikala och 
politiskt drivna amatörteateruppsättningar, de så kallade arbetarspelen eller 
lokalspelen som skapades under 1970-talets andra hälft.17 I dessa var ”fol-
ket” ofta det samma som arbetare vilket gjorde att en i tiden och rummet 
abstrakt grupp kom att lokaliseras till mindre samhällen och förorter. Spelen 
skulle handla om arbetarklassens eller i vidaste mening folkets historia och 
behandla samhälleliga motsättningar från ett vänsterperspektiv. Lokal för-
ankring och demokratiska arbetsprocesser var mycket viktigt.18 Med tiden 
har arbetarspelen och lokalspelen kommit att omges av ett nostalgiskt 
skimmer, även om det också påpekats att väldigt få spel levde upp till alla 
goda intentioner och proklamationer.19 I efterhand framstår det som att arbe-
tarspelen var en kortlivad företeelse som följdes av ett uppsving för ny-
                                                                                                                           
(1958), Skinnarspelet i Malung (1967), Älvdalssagan på Kärnåsen (1969). 
Se Ollén, 1979. De flesta av de spel som nämns i denna not spelas fortfa-
rande, om inte så spelas andra former av sommarteater nära eller i anslut-
ning till tidigare spelplatser. Se Axelsson & Martinsson, 2005.  
12 Rodell, 2002. 
13 Ollén, 1979. 
14 Furhammar, 1991. 
15 Närkingar spelades i Mullhyttan utanför Örebro för ett antal år sedan och 
Hälsingar turnerade sommaren 2004 just i Hälsingland.  
16 Ollén, 1979. 
17 Alzén, 1996; Bjørn & Paulsen, 1981; Ollén, 1979.  
18 Se exempelvis den idealiserande beskrivningen i Bjørn & Paulsen, 1981. 
19 Se ”Något om DI:s arbetarspelsprojekt” i Geijerstam, 1987.  
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skrivna sommarspel i krönikespelets, det historiska dramats eller bygdespe-
lets form, det vill säga spel som iscensätter lokal särart genom att anknyta 
till fysiska platser och spelas på dialekt i historiserande/folkloristiska ko-
stymer. Påfallande många spel skapar dramatiska konflikter kring sådana 
förändringsprocesser som hotar gamla, eller skapar nya, samband mellan 
människor och platser, exempelvis som i spel om gränsfejder och emigra-
tion.20  

En majoritet av dagens sommarspel arrangeras av föreningar som väljer 
att presentera sina respektive teateruppsättningar i Amatörteaterns Riksför-
bund, ATR:s, medlemstidning. Stödet till sommarteateruppsättningar är 
dock en mycket liten del av ATR:s samlade verksamhet. I sin nuvarande 
form bildades ATR 1977. Flera föregångare har funnits, bland annat en or-
ganisation mellan 1937 och 1948 med studieförbund som ABF, IOGT, NTO 
och SLU som medlemmar. Spåren av den tidigare nära kopplingen till folk-
rörelse och folkbildning märks i att ATR väljer att kalla amatörteatern ”den 
folkliga teatern”. Med detta accentueras att alla i Sverige, och inte bara de 
professionella, ska ha möjlighet att spela teater.21  

DE M O K R A T IS K A  P R O C E SS E R  I  P R O D UK T I O N E N  A V  ”MA K T E N  
O C H  H Ä R L I GH E T E N” 
När jag anländer till Alvastra för att delta i, observera och lyssna till före-
ningen Alvastra Krönikespels styrelsearbete och repetitionerna av ”Makten 
och härligheten” sommaren 1999 till sommaren 2000 finner jag inte en ar-
betsprocess som är demokratisk i den meningen att alla de som deltar har 
möjlighet till inflytande över produktionen. Snarare än direkt demokrati mö-
ter jag en form av representativ demokrati på mikronivå. Föreningen Al-
vastra Krönikespels styrelse är godkänd, om än inte vald av föreningens 
medlemmar. Styrelsens möten handlar i huvudsak om att bevara ”Makten 
och härligheten” genom att återskapa rutiner och förutsättningar. Styrelse-
medlemmar som inte delar dessa mål lämnar styrelsen. Likaså lämnar de 
aktörer som inte delar föreningens mål teateruppsättningen.22 

                                                           
20 För en analys av de årliga förteckningar av sommarspel som Amatörtea-
terns Riksförbund publicerat under 1990-talet se Axelsson & Martinsson, 
2005. Se även www.atr-riks.se/sommarspelslista.html (2004-11-15). 
21 www.atr-riks.se/ (2004-11-17). ATR är inte den enda riksomfattande or-
ganisationen för amatörteater. ATF, Sveriges arbetarteaterförbund har en 
tydligare inriktning mot solidarisk politisk kamp, och gör liksom ATR 
kopplingar mellan amatörteater och folkets kultur. 
22 Närmare analyser av styrelse- och repetitionsarbete finns i Axelsson, 
2003; Axelsson & Martinsson, 2005. 
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Den starka betoningen av bevarande av uppsättningen kan förklaras ut-
ifrån föreningens målsättning. Föreningen Alvastra Krönikspel bildades 
1987 med en uttalad vilja att skapa en återkommande teateruppsättning som 
skulle kunna överbrygga generationsavstånd och ge dem som bodde i den så 
kallade Lysingsbygden ett gemensamt förflutet att samlas kring. Benäm-
ningen Lysingsbygden hänvisar till ett före detta härad. Häradet motsvarar i 
stort sett de socknar som i två kommunsammanslagningar kom att bli den 
nuvarande Ödeshögs kommun.  

När jag under mitt fältarbete frågar deltagarna i iscensättningen av ”Mak-
ten och härligheten” varför de deltar i spelet så handlar svaret oftast om 
möjligheten att träffa människor som de annars inte skulle träffa. Det hand-
lar till viss del om möten över generationsgränser, men kanske framför allt 
om att träffa människor i sin egen ålder utanför de egna vardagliga kretsar-
na. För i spelet medverkar unga människor från näraliggande orter som 
Mjölby, Motala, Linköping och Norrköping; ungdomar från Stockholm och 
Göteborg, likaväl som ungdomar bosatta i Ödeshögs kommun. Även om 
inte alla medverkande deltar i den gemenskap som skapas när spelet repete-
ras och spelas inför publik så skapas varje sommar en särskild sammanhåll-
ning baserad på det gemensamma äventyret att i skiftande väderlek tillsam-
mans repetera pjäsen och spela den inför publik.  

På ett sätt är det som att iscensättningen av ”Makten och härligheten” 
istället för att skapa gemenskap inom Lysingsbygden eller Ödeshögs kom-
mun medverkar till att skapa en gemenskap som är specifik för deltagarna i 
uppsättningen. Till dels sker detta genom att långt ifrån alla deltagare i spe-
let är bosatta i Ödeshögs kommun. Det sker också genom att de aktörer som 
bor i kommunen på ett aktivt sätt särskiljer sig från de andra invånarna där 
som vare sig medverkar i eller tittar på spelet. Föreställningarna i Alvastra 
ses av 1 500 till 2 000 personer varje sommar, men många i publiken kom-
mer från samma breda upptagningsområde som skådespelets aktörer. Ödes-
högs kommun är därtill ett administrativt territorium som trots sina knappt 
sextusen invånare har flera kulturella arv att förhålla sig till. Att välja ut ett 
nationellt förvaltat kulturarv som Alvastra klosterruin för att representera 
hela kommunens förflutna är inte helt oomtvistat. Det är inte heller helt 
oproblematiskt att spela sommarteater på en nationellt förvaltad kulturarvs-
plats. Riksantikvarieämbetet ställer upp regler för föreningens brukande av 
platsen.23  

Även om ”Makten och härligheten” spelas på en nationellt förvaltad kul-
turarvsplats går det att se spår från 1970-talets arbetarspel om makt likaväl 

                                                           
23 Se Axelsson, 2003; Axelsson & Martinsson, 2005. 
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som en äldre tradition av nationalism.24 Såväl spelets författare som dess 
regissör 1989 till 2003 talar i intervjuer om att de har sin bakgrund i det 
sena 1960-talets studentteaterrörelse i Stockholm, det vill säga i samma 
sammanhang som flera av dem som var med om att utveckla arbetarspelen 
och som de fria teatergruppernas demokratiska arbetsformer en gång befann 
sig.25 I pjäsens berättelse märks arvet från arbetarspelen i spelets moral: 
makt korrumperar och girighet är förkastlig. I pjäsens iscensättning visar sig 
förlagorna från arbetarspelen i det kollektiva uttrycket: spelet har inga hu-
vudpersoner i egentlig mening och inte heller gestaltas några personligheter 
i utveckling som åskådarna kan identifiera sig med.26 Kanske går det också 
att dra paralleller till avslutningssången i ”Tältprojektet” 1977, de fria grup-
pernas och musikrörelsens teatrala iscensättning av arbetarrörelsens historia. 
I ”Makten och härligheten” riktar sig, likt i Tältprojektets slutscen, de med-
verkande i en avslutningssång direkt till publiken med en uppfordrande ge-
staltning av kollektivitet.27 Med detta inbjuds åskådarna att känna samhö-
righet, eller för den delen också utanförskap, både med deltagarna i spelet 
och med de fiktiva eller föreställda gemenskaper som visas fram på spel-
platsen.  

AV S L U T A N DE  R E F L E K T I O N E R 
Sommarteateruppsättningar i Sverige tycks alltså ha samband med två i var-
andra sammanflätade idéer om folket och nationell gemenskap. Å ena sidan 
föreställningar om att nationen utgörs av ett lapptäcke eller en mosaik av 
kulturer med egna lokala distinkta drag, variationer av ”det svenska”, å 
andra sidan folkrörelsernas kamp för samhällelig makt, demokratiska 
strävanden och utbildning av arbetare, lägre medelklass, småbönder, torpare 
och lantarbetare. ”Makten och Härligheten” kan som tidigare nämnts tolkas 
som att iscensättningen manar fram bilder av hur ”folk”, möjliga etnier, 
vandrar in, erövrar och gör territoriella anspråk på Alvastra. Denna berättel-
se på en nationellt förvaltad spelplats skapar ett slags metonymisk rumslig-
het där Alvastra kan vara en del för många territorier; det lokala, det regio-
nala, det nationella och det globala. Spelet kan därför inte förstås som ett 

                                                           
24 Jfr Andreasens diskussion om sommarteater i Danmark och Sverige, And-
reasen, 1996.  
25 Intervjuer med Gunnel Bergström 1998-01-28 och med regissören Göran 
Sarring 1998-01-21. 
26 Min tolkning av regin av ”Makten och härligheten” kan jämföras med hur 
dramaturgin i ”Spelet om Norbergsstrejken 1891-1892” beskrivs i Bjørn & 
Paulsen, 1981. 
27 Jfr Fornäs, 1985. 
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helt och hållet entydigt lokalt identitetsprojekt, även om det likt Alan Read 
hoppfullt går att hävda att teater är en bildskapande praktik som kan vara 
värdefull för en gemenskap att förstå sig själv som ett kollektiv. De demo-
kratiska möjligheterna för sommarteaterföreställningar finns i att de är of-
fentliga iscensättningar som är öppna för både med- och mottolkningar. 
Spelen är knappast politiskt korrekta i förhållande till diskussioner om ett 
mångkulturellt Sverige, men de är ett uttryck för mångfald så till vida att de 
bildar ett alternativ till urbanitet och modernitet. Samtidigt går inte en pro-
duktionsprocess som premierar ett enhetligt kollektivt utryck fri från ett av 
demokratins grunddilemman. Produktionsprocessen går i mångt och mycket 
ut på att undertrycka skillnader mellan deltagarnas olika ingångar till spelet 
för att visa fram en enhet utåt. 
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