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Teori, praktik, erfarenhet: efterord till en dialog 

Denna bok bygger på en historia av samarbete, samtal och intellektuellt 
utbyte. Marcia Sá Cavalcante Schuback och Johan Hegardt har vid Söder-
törns högskola arbetat tillsammans med projekt som rör kritisk kulturteori, 
kollektivt minne, historiemedvetande och historieteoretiska metoder.1 Som 
ett resultat av sina mångsidiga diskussioner, både i och utanför den akade-
miska världen, bestämde sig Sá Cavalcante Schuback och Hegardt för att för-
söka sammanställa sina tankar i bokform, särskilt de tankar som rör kultur-
arvets praktik och teori och det förflutnas immateriella och materiella värde. 

Mot bakgrund av det senkapitalistiska samhällets fixering vid tillväxt och 
innovation kan det tyckas konstigt att kulturarvets idéer och praktiker skulle 
spela en så stor roll som idag. Det rör sig om ett fokus på det förflutna som 
är jämförbart med avantgardets omfattande påverkan på moderniteten runt-
om i världen under 1900-talet, en tid dominerad av sociala och nationella 
revolutioner. 

Rem Koolhaas, stjärnarkitekt och en levande symbol för allt som idag är 
cutting edge, har pekat på problemet med ”ett bevarande som tar över” 
samtidens globala arkitektur och stadsplanering.2 Detta problem försöker 
man idag lösa genom dekorativa insatser och aura management, man skapar 
högteknologiserade samtidsmiljöer som har ”gammal atmosfär” och därmed 
högre värde. 

Renässansens intresse för antikviteter från den romerska antiken ledde i 
senare tid till det som Alois Riegl benämnde der moderne Denkmalkultus – 
den särskilda längtan efter det förgångna som tog sig uttryck i det som 
Dostojevskij ironiskt kallade ”Europas heliga stenar”. Den senkapitalistiska, 
postmoderna versionen av denna bakåtblickande trend anammas idag också 
i de nya postsocialistiska och postkoloniala samhällena. I Putins Ryssland 
förnekas till exempel revolutionen och dess utopiska ideal, vilket är en sorts 
omvänd version av vad som skedde under själva revolutionen, då det 
tvärtom var nationens historiska arv som förnekades. 

1 ”Time Memory and Representation” finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. 
Forskningsprojekten ”Traces of Oblivion: Identity, Heritage and Memory in the Wake of 
a Nationalistic Turn” och ”Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation
of Value: Objects, Agents, and Institutions” finansierades av Östersjöstiftelsen. Se 
https://ostersjostiftelsen.se/project/traces-of-oblivion-identity-heritage-and-memory-in-
the-wake-of-a-nationalistic-turn/, resp. https://ostersjostiftelsen.se/project/transnational-
art-and-heritage-transfer-and-the-formation-of-value-objects-agents-and-institutions/ 
2 https://www.arch.columbia.edu/books/reader/6-preservation-is-overtaking-us 
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KULTURARV 

Det nyliberala systemet drivs av en allomfattande konkurrens om tillväxt 
och innovation. Samtidigt domineras offentligheten av diskurser och insti-
tutioner som kultiverar och kommersialiserar det imaginära förflutna. Man 
söker det förgångna i populärkulturens olika former, i nya inriktningar i 
akademiska minnes- och kulturarvsstudier, i konstnärliga projekt och genom 
ständig utveckling av olika sorts musei- och kuratorsverksamhet. Medan den 
teknologiska utvecklingen driver subjektet framåt lockar det nostalgiska 
begäret det bakåt.  

Kulturarvets olika och ofta antagonistiska aspekter befinner sig i ett 
komplext samspel: som ovärderlig kulturskatt och föremål av högt sym-
boliskt värde; som eftersökt samlingsobjekt och lyxig marknadsvara, ofta 
illegalt förvärvat till exempel genom stöld eller som krigsbyte; i kommersiella 
projekt som syftar till city och nation branding; som nationell symbolik eller 
till och med ideologiskt vapen i mobiliseringen av traditionella värderingar 
och identitetspolitik; som representation av nationell och imperialistisk 
dominans, och så vidare. I alla dessa fall är värdet den knutpunkt där många 
motstridiga intressen möts och konkurrerar med varandra. Under arbetet 
med deras projekt föreslog därför Sá Cavalcante Schuback begreppet ”värde” 
som utgångspunkt för en kulturarvskritik. 

”Bevarandet” tar över inte bara det sociala livet utan även kunskaps-
produktionen. Under den gemensamma nämnaren ”studier” mångfaldigas 
de akademiska projekten om materiella och icke-materiella symboler från 
det förflutna över mångdisciplinära fält som minnesstudier, arvsstudier, 
materialitetsstudier och så vidare. Med sin grund i diskurs- och representa-
tionsanalys begränsar sig kunskapen inom dessa projekt ofta till rent empi-
riska slutsatser med återgivning av innehållet, i stället för analys; menings-
skapandet betraktas vanligen som ren ideologiproduktion. Denna innehålls-
baserade approach kritiseras idag för att bygga på i grunden idealistiska 
premisser. Nyare områden som materialitetsstudier, affektstudier, förnim-
melseetnografi och nya teoretiska inriktningar med postkolonial teori och 
den nya materialismen i spetsen, försöker övervinna denna dualism. Man 
strävar efter att flytta tonvikten från meningen till det materiella, från ideo-
logi till praktiker för produktion och mottagande av kultur. 

Samtidigt som teorin kommer med ständigt nyare och än mer univer-
saliserande modeller med än mer komplicerade teoretiska språk, måste man 
i praktiskt musei- och kulturarvsarbete koncentrera sig på strikt lokala, 
aktuella problem. Den nyliberala kapitalismen genererar som sagt stora 
mängder innovation samtidigt som den ackumulerar stora mängder nya 
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TEORI, PRAKTIK, ERFARENHET 

föremål för bevarande. Med de ting som bevaras följer berättelser som ten-
derar att förändras tillsammans med skiftningar i de ideologiska och poli-
tiska kontexterna. Dagens posthistoriska samhällen försöker om och om 
igen att ”renovera” sitt förflutna. 

Medan teorin söker ett universellt svar som skulle passa vilken fråga som 
helst, verkar praktiken ofta agera utan något som helst problematiserande. 
Följden av detta blir att all historia och allt historiskt medvetande till sist 
suddas ut, snarare än att de kollektiva minnena stabiliseras. Främjandet och 
kommersialiserandet av det historiska arvet har idag nått industriella dimen-
sioner med populärkulturens karneval av fritidsaktiviteter, underhållning, 
turism, historiskt återskapande och så vidare. I dessa lekfulla aproprierings-
former tappar historien sin sociala roll och människans historiska erfarenhet 
berövas sitt allvar. 

Det var tanken på ett återupprättande av dialogen mellan teori och 
praktik som drev samtalet mellan Sá Cavalcante Schuback och Hegardt: de 
ville acceptera avståndet mellan det teoretiska språket och det praktiska 
bruket som ett faktum, men utnyttja detta konstruktivt. Tanken var att an-
vända denna redan existerande avgränsning för att bedriva en ömsesidig 
kritik – å ena sidan det praktiska förnuftet med sin förmåga att korrigera 
spekulativ formalism, och å andra sidan det spekulativa förnuftet med sitt 
problematiserande av vardagliga rutiner – för att bättre förstå de trender och 
strategier som bidrar till den politiska och ekonomiska exploateringen av det 
förflutna i det kapitalistiska systemet. 

I dialogen mellan Sá Cavalcante Schuback och Hegardt möts teori och 
praktik i ett försök att finna en gemensam grund och att vidare diskutera den 
faktor som är central för dem båda, nämligen de historiska, praktiska och 
institutionella erfarenheter som ligger bakom den moderna människans sätt 
att tolka, värdera och praktiskt använda det förflutna. Erfarenheten av att 
färdigställa denna bok åskådliggör att det inte är lätt att hitta ett sådant ge-
mensamt språk. Läsaren kommer att se tecken på den svårigheten i texten. I 
både enskilda uttryck och i meningsbyggnad synliggörs att översättning 
mellan teori och praktik inte sker per automatik och att förståelsen mellan 
dem inte är något självklart. Det vore fel att förvänta sig att de skulle bilda 
någon organisk relation, någon smidig sammansmältning i en akademisk 
berättelse där praktiken bekräftar teorins teser och teorin bekräftar prak-
tikens fynd. Med sådana icke-konfliktfyllda premisser skulle deras samtal ha 
blivit till rutin, inte dialog. 

Det är en agonistisk – men inte antagonistisk – samexistens som utvecklas 
mellan de två formerna av kunskap, mellan teorins ”varför?” och praktikens 
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KULTURARV 

”hur?”. Erfarenhet är den form av praktisk kunskap som man tillägnar sig i 
agerandet, med lika djupt engagemang i det förflutnas symboliska och 
materiella verkligheter. Vår värld är en värld av accelererande transforma-
tion, och denna transformation gäller inte bara nuet – den leder till lika 
intensiva omdefinieringar och omvärderingar av såväl det förgångna som 
det framtida. I en situation där ”allt som var fast förflyktigas”, där alla eviga 
värden relativiseras och där historiska fakta betraktas som åsiktsfrågor, är 
det bara erfarenhet som kan motarbeta historiens likvidering i likgiltighet 
och glömska. 

Stockholm, 15 februari 2022 
Irina Sandomirskaja 
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Inledning 

Vi ärver ett hopp: 
gåvan att glömma. 
Du ska få se hur vi föder 
barn mitt bland ruinerna. 
Wisława Szymborska3 

Under de senaste åren har diskussionen om ”kulturarv” tagit mer och mer 
plats i den offentliga debatten och politiken. Begreppet ”kulturarv” är vid 
närmare betraktande ett märkligt begrepp, kanske är det just därför som det 
diskuteras utifrån olika perspektiv och med olika bakomliggande intressen. 
Begreppet antyder nämligen att kultur kan ärvas och att det därmed finns en 
kultur som handlar om att ärva, en sorts arvs-kultur. 

En ”kultur” består dock inte av tomma ting, utan av ting som är bärare av 
ett värde som har betydelse för en grupp människor och ger dessa människor 
en känsla av tillhörighet. Tingen kan vara minnesting. De kan bära på 
drömmar och mardrömmar. De kan väcka minnen och hopp, de kan tillhöra 
ett landskap eller ett visst område. Att tala om ”kulturarv” är därför att tala 
om ett komplext system av värden och värderingar, om medvetenhet och 
omedvetenhet, om tro och hopp, om begär och intentioner som existerar i 
en dynamisk och pågående rörelse och förhandling. 

Men utöver en kultur som ärvs och därmed bevaras och vårdas – eller 
inte bevaras och vårdas – finns ytterligare en ”arvs-kultur”, nämligen arvet 
självt och det sätt på vilket detta arv konstrueras och odlas, blir framskrivet 
och beskrivet, görs till ett monument eller förminskas till en miniatyr, 
förvandlas till ett spektakel eller fullständigt osynliggörs. Till ett arv och en 
kultur hör skam och stolthet, sorg och grymhet, ondska och hjältemod. 

Kulturarv kan således bestå av tvetydigheter och dubbelheter, av otydlig-
heter och dubbelmoral. Arvet efter andra världskrigets fasor kan delvis 
fungera som ett exempel på detta. Här har bland andra Polen och Ungern, 
men även andra postsocialistiska EU-länder, ställts inför vissa explicita frå-
gor. År 2004 öppnades Holocaust Memorial Centre i Ungern. Ett museum, 
eller en minnesinstitution, av detta slag pendlar mellan politisk revisionism 
och politisk europeisering. Centret är byggt med EU-medel och har alltmer 

3 Szymborska, W. ”Från en virtuell Himalayaexpedition”, Dikter 1945–2002, övers. An-
ders Bodegård. Stockholm: FIB:s Lyrikklubb, 2003. 

11 



 

  
 

 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

KULTURARV 

kommit att symbolisera ambivalensen i dagens Ungern mellan å ena sidan 
kapaciteten att hålla europeisk standard när det gäller synliggörandet av fascis-
mens, nazismens och kommunismens grymheter i det förflutna, och å andra 
sidan landets allt starkare högerextrema och antidemokratiska rörelser.”4 

Ett annat exempel rör chefen för andravärldskrigsmuseet i Gdansk, Pawel 
Mahcewicz. Han avskedades kort efter att museet hade invigts 2017. Skälet 
var att museet inte ansågs tillräckligt patriotiskt. Jarosław Kaczyński, ledaren 
för regeringspartiet PiS, menade till och med att museet riskerade att för-
störa den polska identiteten. Mahcewicz ansåg att han och andra historiker 
behandlades som förrädare vilka inte var tillräckligt patriotiska och därför 
agerade i andra nationers intressen. Den polska historieskrivningen kom att 
bli föremål för djupa och splittrande konflikter. Enligt Mahcewicz bygger 
den polska regeringens intresse för historia, och för kultursfären i stort, 
enbart på en specifik nationalistisk och auktoritär kultursyn.5 

EU utnämnde året 2018 till European Year of Cultural Heritage. Man 
lyckades skapa en förtrollande slogan: ”Our heritage: where the past meets 
the future.” Poängen med kulturarvsåret var: ”[to] highlight the diversity, 
shared history and rich cultures that make Europe today.”4 Men målet var 
också: ”[to] reinforce a sense of belonging to a common European space” 
och ”to encourage more people to discover and engage with Europe’s cul-
tural heritage.” Ett mycket stort antal aktiviteter tog form under året i syfte 
att uppmuntra unionens medborgare att bli mer involverade i sina respek-
tive nationella kulturarv. Unionen var övertygad om att kulturarvet är av 
yttersta vikt för att stärka medborgarnas identitet och känsla av tillhörighet, 
och att det även har betydelse för medborgarna i deras vardagsliv. Man 
menade att kulturarvet finns överallt: i städer, i landskapet, på landsbygden, 
på arkeologiska och historiska platser. Kulturarvet utgjordes, enligt unionen, 
av de kunskaper vi har fått från våra förfäder, den mat vi äter, den litteratur 
vi läser och den konst vi upplever. 

EU underströk vidare att det är viktigt att bevara och föra kulturarvet 
vidare till kommande generationer, eftersom det har ett universellt värde för 
samhällen, grupper och individer. 

4 Radonic, L. ”Visualizing Perpetrators and Victims in Post-Communist Memorial Mu-
seums” i Yad Vashem Studies 2/2016; Radonic, L. “Post-communist invocation of Europe: 
memorial museums’ narratives and the Europeanization of memory” i National Identities 
2/2017. 
5 SVT Nyheter, ”Avskedad polsk museichef: ’Regeringen startade krig mot mig’” (14 
november 2018), https://www.svt.se/kultur/avskedad-polsk-museichef-regeringen-startade-
krig-mot-mig (tillgänglig 4 mars 2019). 
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INLEDNING 

Europeiska unionen faller här tillbaka på en av de vanligaste men också 
vagaste definitionerna av kulturarvet, nämligen att det är något som exis-
terar på grund av vårt engagemang i nuet. Kulturarvet är enligt den defini-
tionen ”not from the past”. Denna tanke på kulturarvet som ahistoriskt har 
blivit allt vanligare. Men det är en motsägelsefull föreställning, inte minst 
därför att den avlägsnar den historiska dimensionen från det nedärvda feno-
menet, från ett fenomen som till sin natur är historiskt. På detta vis avhisto-
riseras historien, vilket öppnar för att tolka det förflutna lite hur som helst 
så länge det bara finns ett engagemang. För EU:s del handlar det om att: ”our 
heritage has a big role to play in building the future of Europe.” För att 
understryka den positiva bilden av kulturarvet påpekar unionen till och med 
att kulturarvet måste omhuldas och prisas. Genom att omhulda kulturarvet 
kan vi, menar EU, ”discover our diversity and start an inter-cultural conver-
sation about what we have in common”. 

Enligt detta ahistoriska och engagemangsbaserade synsätt berikar kultur-
arvet oss hur vi än närmar oss det, eftersom kulturarv är så centralt för vilka 
vi är och vilka identifierar oss som. Vårt kulturarv, avslutar EU, får inte 
lämnas åt sitt öde, och för att undvika detta måste vi hylla och bevara det. 

För att uppnå detta mål utnämnde varje medlemsland en National 
Coordinator med ansvar för alla aktiviteter på nationell, regional och lokal 
nivå under kulturarvsåret. Alla koordinatorer var inbjudna till de hundratals 
aktiviteter som pågick, och EU:s målsättning syntes vara en enda: att om-
hulda och prisa de olika medlemsländernas kulturarv. Utöver detta var 
representanter från privata organisationer och från den kulturella sektorn 
involverade i de olika aktiviteterna. Till och med EU:s egna institutioner var 
engagerade i att göra året till en fullständig succé, skriver EU. Unionen 
finansierade under året även olika kulturarvsprojekt. Kulturarvsåret 2018 
var tänkt att ha inverkan också i framtiden: ”The objective is to help trigger 
real change in the way we enjoy, protect and promote heritage, making sure 
that the European Year benefits citizens in the longer term.” 

Undersöker vi unionens retorik närmare finner vi centrala tankar och 
begrepp som: tillhörighet, identitet, universella värden, gynnsamhet för 
samhället, grupper och individer, omhuldande och prisande, mångfald och 
interkulturell dialog, vad vi har gemensamt och vad som är väsentligt för 
vilka vi är – och så vidare. Men det finns motsägelser här. Å ena sidan under-
stryker EU att kulturarvet hänger samman med tillhörighet, identitet, mång-
fald och med vilka vi är. Å andra sidan vill unionen få till stånd en inter-
kulturell dialog om vad vi har gemensamt. 
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KULTURARV 

Utifrån EU:s argumentation kan man utläsa en vilja att med kulturarvs-
året lyfta alla unionens nationer till samma nivå. Alla länder har kulturarv att 
ståta med. Samtliga medlemsländer blir på så sätt lika ”fina”. Inget land 
överskuggar något annat och ingen befolkning är underställd någon annan. 
Alla nationer är jämställda när det gäller kulturarv, och Europa är kulturarvs-
kontinenten per se. Denna grandiosa självbild får ett ännu högre mål när EU 
skriver att: ”The promotion of the value of cultural heritage is also a direct 
response to the deliberate destruction of cultural treasures in the Middle East.”6 

Här finns ingen reflektion alls över varför denna destruktion överhuvud-
taget förekommer. Att föreställa sig att extremister av alla tänkbara slag inte 
inser hur djupt intrasslade vi i västvärlden är i kulturarvsbegreppet vore att 
gravt underskatta dessa grupper. Att dessutom inte ha i åtanke hur extre-
mismen föds i reaktion mot västvärldens ekonomiska politik tyder på en 
grundläggande brist på insikt. Säkerligen har dessa extremister mycket väl 
insett att ett förstörande av andra religiösa gruppers historiska byggnader, 
eller äldre historiska byggnader generellt, är lika mycket ett effektivt slag i 
ansiktet på den liberala västerländska tankestrukturen som ett utplånande 
av fiendens identitet. Kraften i att förtiga eller förstöra andras kulturarv 
ligger djupt förankrad i själva begreppet kulturarv som sådant. 

Låt oss återvända till EU:s trollbindande slogan – ”Our heritage: where 
the past meets the future” – och se närmare på vad our står för. Det måste 
betyda det nationella, det regionala eller det lokala kulturarvet. Eller till och 
med en grupps kulturarv, kanske rentav en familjs. Vad detta our under-
stryker är en omfattande mångfald av arv och arvingar: många olika we som 
kan hävda ett specifikt kulturarv – nationellt, regionalt, lokalt, eller grupp-
baserat – som sitt specifika arv. 

6 Referenser till EU:s kulturarvsår: https://europa.eu/cultural-heritage/ (tillgänglig 15 
januari 2019); http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109 
STO91388/european-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 
januari 2019); http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109 
STO91388/european-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 
januari 2019); https://europa.eu/cultural-heritage/about, (tillgänglig 15 januari 2019); 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/euro 
pean-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 januari 2019); 
ttp://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/euro 
pean-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 januari 2019); 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/euro 
pean-year-of-cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 januari 2019); 
https://europa.eu/cultural-heritage/about (tillgänglig 15 januari 2019); http://www.euro 
parl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180109STO91388/european-year-of- 
cultural-heritage-2018-why-it-is-important (tillgänglig 15 januari 2019). 
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Om vi ovanpå denna förståelse av kulturarv lägger den närmast naiva tanken 
om att kulturarvet bör omhuldas och prisas, och sedan vänder denna idé upp 
och ner och placerar den i händerna på nynationalister och nyfascister kom-
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KULTURARV 

mer allt att rikoschettera! Varför? Därför att det inte finns något i EU:s re-
torik som hindrar dessa politiska grupperingar från att hävda att kulturarvet 
är just nationellt och mångfaldigt individrelaterat, att det är något som till-
hör en viss grupp, och att det av den anledningen är centralt för vem och 
vilka vi i denna grupp är, och att det därmed är avgörande för lokala for-
meringar, för regioner, för nationen och för de som har rätt att hävda sitt, 
och just sitt, kulturarv i en turbulent, liberal och kosmopolitisk värld – den 
turbulenta värld som inte minst har skapat den samtida migrationen. Polen 
och Ungern har visat prov på just dessa krafter. 

Samtidigt som allt detta omhuldande och upphöjande av kulturarvets 
betydelse äger rum kan vi konstatera att hundratals, kanske tusentals, exem-
pel på det vi idag kallar för kulturarv har förstörts och vanhedrats genom 
krigshandlingar och vandalism, genom förfall till följd av negligering, eller 
helt enkelt genom olyckor som exempelvis brand. 

När det gäller eldens härjningar kan två nationella kulturarv nämnas, 
nämligen Museu Nacional i Rio de Janeiro, som brann 2018, och Notre 
Dame i Paris, som brann 2019. 

Som en motkraft till förstörelsen av det vi betecknar som kulturarv pågår 
ett ständigt bevarande och konserverande av kulturarvet runt om i världen. 
Beslut fattas på olika grunder, men till syvende och sist är det för det mesta 
nationella myndigheter som bestämmer vad som ska bevaras som ett 
nationellt kulturarv. När det gäller världsarv är det UNESCO som fattar så-
dana beslut, men även där ofta på rekommendationer från ett visst land. 

Valet av arv, av bevarande, av konserverande, av restaurering, hör sam-
man med komplexa värderingsmekanismer. Sådana mekanismer ligger 
bakom att Notre Dame fick ett enormt ekonomiskt stöd för återuppbyggnad 
av privata, offentliga och nationella aktörer.  

Även Museu Nacional har erbjudits stöd från mängder av aktörer, men 
branden och den omfattande förstörelsen fick inte tillnärmelsevis samma 
uppmärksamhet som den i Notre Dame. Nationalmuseet i Rio innehöll inte 
bara 20 miljoner föremål, av vilka i princip alla förstördes – många av dem 
var ovärderliga objekt från Brasiliens historia och ursprungsbefolkningar, 
insamlade under århundraden – utan själva byggnaden hade också sitt eget 
värde, som en del av den brasilianska kolonialismen och historien. Materiellt 
var branden i Rios nationalmuseum en katastrof som vida översteg den i 
Notre Dame. Katastroferna kan inte jämföras när det gäller den materiella 
förstörelsen. Branden raderade ut närmare 20 miljoner oersättliga minnen 
och minnesting. Men för världen var, av responsen att döma, branden i 
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Notre Dame symboliskt sett en större katastrof än den i Rio. Sådan är be-
tydelsen av det som vi idag betecknar som ”kulturarvet”. Det är ett medialt, 
politiskt, ekonomiskt och emotionellt fenomen. 

Även människor och grupper av människor konserveras och förstörs, 
bevaras och vanhedras. Framför allt minoriteter och ursprungsbefolkningar. 
Branden i Rio förstörde stora mängder inspelningar av ursprungsbefolk-
ningars språk, många gånger språk som inte längre talas och till vars talare 
det inte existerar några grupper av ättlingar alls, bara på sin höjd spillror av 
forna kulturer. 

I sin iver att bevara ursprungsbefolkningar och minoriteter tenderar kul-
turarvspolitiken att konservera dem så att de framstår som exotiska anakro-
nismer i tidens och historiens flöde. Det bortses ifrån att detta riskerar att 
skapa ett förödande stigma med alkoholism och social misär som följd. I stället 
beskådas förintelsen och utrotningen utifrån det goda samvetets trygga position. 

Frågan om identitet, om ursprung, om minoritet är också en fråga om ras 
och därmed en fråga om rasism. Rasism i olika former är i sin tur nära för-
knippat med arv och därmed med kulturarv. Rasismen har sitt eget kultur-
arv, ett arv som idag aktiveras i olika rasistiska diskurser och narrativ. Därför 
har det inom dagens rasistiska retorik uppstått en efterfrågan på bevarande 
av rasismens kulturarv.7 

Annat som idag också gärna bevaras, om än ofta – men inte alltid – av 
andra grupperingar, är det som man brukar kalla för det immateriella kul-
turarvet. Det kan handla om maträtter, om danser, om musik och om olika 
former av bruk. Här skapas återigen en motsättning, nämligen mellan ”kul-
tur” som något som lever och är mottagligt för impulser, och ”kulturarv” 
som något bevarat, konserverat och därmed statiskt. Det förhåller sig näm-
ligen så att om ett immateriellt kulturarv ska kunna bibehållas och upprätt-
hålla sin status som just materiellt kulturarv får det inte förändras – inga nya 
ingredienser blandas in, varken i mat, musik eller dans. Exemplet med det 
immateriella kulturarvet är inte bara konkret. Det är också metaforiskt i sin 
politiska dimension. Här finner nämligen konservativa och högernationa-
listiska krafter en grogrund i föreställningen om att brygden har nog med 
ingredienser. 

Kulturarvet, materiellt eller immateriellt, är med andra ord en kultur som 
ärvs men som därmed också, genom själva ärvandet, skapar en kultur. Detta 

7 För en viktig diskussion om rasism, genetik och identitet, se ”Genetik och ras”, Fronesis 
66–67, 2020. 
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ärvande och kulturskapande förutsätter samtidigt, som vi sett, ett värde-
rande och ett värdesättande. Men det stannar inte vid detta, för ärvandet och 
kulturskapandet förutsätter också ett skapande och ett återskapande av 
identitet. I ärvandet och kulturskapandet finns med andra ord en sorts 
identifikationsmekanism som ständigt delar världen i ett ”vi och de”, ett ”här 
och där”, ett ”våra egna och de främmande”. Därmed slits världen sönder i 
segregation, förföljelse, förstörelse och exploatering. 

* 

Den här boken handlar om kulturarv, men den är inte tänkt att vara en 
positiv beskrivning av hur kulturarv kan bedrivas som minnespolitik. Boken 
är inte heller tänkt som en kritik mot hur kulturarv generellt sett brukas i 
praktiken. Vad som orienterar de föreliggande reflektionerna är frågan om vad 
ett arv är, vad en kultur som ärvs är, vad en arvskultur kan tänkas vara och sist 
men inte minst: vilken sorts värde och värdering ett sådant arv förutsätter. 

Boken har ingen ambition att ge ett heltäckande svar på dessa frågor, den 
vill endast antyda några problematiska dimensioner och riktningar som kan 
leda till vidare kritiska diskussioner. 

När världen slits sönder i friktionen mellan å ena sidan den identitets-
upplösning som är en följd av att allt idag tenderar att förvandlas till varor 
och utbytesvärden, och å andra sidan ett närapå fanatiskt identitetssökande, 
när identitetspolitik bedrivs av dem som aldrig spelat en roll i maktens cen-
trum och när den formuleras av högerextremister och nyfascister – då blir 
en diskussion om kulturarvsbegreppet alltmer angelägen. 

I dag bevittnar vi också en allt starkare kamp mellan å ena sidan det vi 
känner som den västerländska liberala demokratin och å andra sidan ny-
nationalistiska strömningar, ofta företrädda av så kallade ”starka män”. Vi 
bevittnar ett nedmonterande av demokrati, medier och domstolar och ett 
uppbyggande av auktoritära system, inte bara, som vi nämnde ovan, inom 
det forna östblocket, utan också på många håll runt om i världen, i till 
exempel Kina, Turkiet, Brasilien och till och med i några av världens mest 
omtalade demokratier, som Indien och USA. När vi skriver denna inledning 
har världen satts i ett ”undantagstillstånd”, ett undantagstillstånd som verkar 
bli alltmer polariserat mellan de människor som bryr sig om andra män-
niskor och de som verkar bry sig mer om ekonomin än om människoliv. 

I denna malström av information och desinformation flyter kulturarvet 
omkring, och uppfattas ibland som något gott och ibland som något ont, 
beroende på vilken identitet det kan knytas till, eller vilken identitet som kan 
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knyta det till sig. Som exempel kan nämnas den polarisering som pandemin 
nu verkar underblåsa, men också identitetspolitiken och inte minst den ny-
nationalistiska identitetspolitiken. 

Boken bygger på ett antal essäer, eller teman, som vi ibland har skrivit var 
för sig, ibland tillsammans, och som i sin tur härrör från en pågående dialog 
mellan en kulturarvs- och museiforskare och en fenomenologisk hermeneu-
tisk filosof. En del av essäerna har publicerats tidigare och presenteras här på 
nytt, om än i delvis omskriven eller kommenterad form. 

Vi träffades och inledde vårt samtal i samband med Tid, minne och 
representation, ett stort uppslaget forskningsprogram med 27 deltagare från 
13 discipliner, under ledning av Hans Ruin. Programmet pågick mellan 2010 
och 2016. År 2016 publicerade vi en kort text i tidskriften Ord & Bild under 
rubriken ”Ordet: kulturarv”. Vi har valt att återpublicera den här i något 
bearbetad form.8 

Vårt samarbete har fått intellektuellt och ekonomiskt stöd av forsknings-
projektet Transnational Art and Heritage Transfer and the Formation of 
Value: Objects, Agents, and Institutions, vilket finansieras av Östersjöstiftel-
sen (ÖSS) och leds av Irina Sandomirskaja, professor i cultural studies vid 
CBEES, Södertörns högskola. Vi riktar ett varmt tack till henne för allt stöd, 
och till Tora Lane och Florence Fröhlig för att de har tagit sig tid att läsa och 
ge oss inspirerande kommentarer. Ett alldeles speciellt tack vill vi rikta till 
Ninna Mörner och Niklas Haga för deras inspirerande och lyhörda redi-
gering av denna bok. Alla misstag, missar och motsägelser är förstås vår egen 
förskyllan. 

8 Vi vill rikta ett varmt tack till Ann Ighe och Marit Kapla för tillåtelsen att återpublicera 
texten här. 
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Om arvet 

Ordet: kulturarv 

År 2006 höll Soledad Miguel, då adjunkt i spanska vid Södertörns högskola, 
en minnesvärd föreläsning om en ”dödsrunornas kamp” som hade påbörjats 
i spanska tidningar. Denna märkliga kamp handlade om hur man i döds-
runor över nyligen avlidna även tagit tillfället i akt att hedra individer som 
dött för 80 år sedan under det grymma och komplicerade inbördeskriget 
åren 1936 till 1939. Konflikten från inbördeskriget fortsätter alltså än idag 
genom dessa runor. 

Samma år ägde en stor debatt rum i Spanien om införandet av en lag som 
skulle reglera förvaltandet av det historiska minnet. Frågan gällde hur man 
skulle minnas dem som besegrades under inbördeskriget, det vill säga re-
publikaner, socialister, kommunister och anarkister. Parallellt med den här 
debatten började det i de stora tidningarna dyka upp nekrologer som hyllade 
människor som hade avrättats av den republikanska sidan under inbördes-
kriget. Ämnet är omdebatterat idag. I nekrologerna nämns tortyr och andra 
vidrigheter, som exempelvis att människor skulle ha begravts levande – dåd 
som i nekrologerna alltså tillskrevs republikanerna och deras anhängare på 
vänsterkanten. Inbördeskrigets fasor väcks till liv i dessa nekrologer.9 

Bakom denna dödsrunornas kamp ligger i hög grad frågan om ”arvet”. 
Men vad menas med ”arv” och att ”ärva” och hur kan ett arv föra en kamp? 

Bakom denna dödsrunornas kamp ligger i hög grad frågan om ”arvet”. 
Men vad menas med ”arv” och att ”ärva” och hur kan ett arv föra en kamp? 

Även om begreppet kulturarv har en diffus och ganska lång historia, som 
vi kommer att diskutera mer i detalj längre fram i denna text, är det först 
under och framför allt efter andra världskriget som begreppet i dess nuva-
rande mening och betydelse börjar ta form. Med kulturarvsbegreppet syftar 
man inte bara på ett skydd mot förstörelse vilket ges åt olika former av 
lämningar, begreppet har också en djup politisk dimension som handlar om 
just arv, rättvisa och identitet. 

Kulturarvet definieras därmed som en fråga om legitimitet, om rätten att 
ärva och i slutändan rätten att äga ett historiskt gods. Det är därför inte 
förvånande att den märkliga frågan om vem som ska stå som ägare till 

9 Miguel, S. Revolución o reforma: análisis retórico de los discursos de Francisco Largo 
Caballero e Indalecio Prieto Tuero en los meses previos a la Guerra Civil [avh.]. Dispu-
tationsuppl. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för språk och litteraturer, 2016. 
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kulturarvet blir en alltmer central och inte sällan smärtsam politisk fråga. 
Just frågan om ägandet av kulturarvet tenderar också att bli en kamp om 
rätten till historien. Men kan historien eller kulturarvet överhuvudtaget ägas 
och därmed också ärvas? 

På flera språk görs skillnad mellan ”arv” och att ”ärva”. Franskan skiljer 
exempelvis mellan héritage, arv, och hériter, att ärva (av hérédité, ”ärftlig-
het”). Det första begreppet hör till det ekonomisk-juridiska området och det 
andra till det biologisk-genetiska. Distinktionen finns i många andra språk. 
Men när en biologisk-genetisk innebörd av arv blandas samman med frågor 
om historia, tradition, minne och inte minst med kulturarv som någon form 
av gods som går att ärva – då uppstår förvirring. 

När allt blir till gods blir allt nivellerat och därmed avhistoriserat. Allt blir 
till antingen ingenting eller till vad som helst. I ett sådant sammanhang kan 
kulturarvet politiseras, kapitaliseras, produceras, odlas och industrialiseras, 
helt och hållet beroende på i vems intresse det tillåts uppträda. En märklig 
process äger då rum: historien avhistoriseras genom en hyperhistorisering. 

Historien, minnet och kulturen är inga föremål. De förknippas förvisso 
med ting men är själva inga ting. De är snarare en väv av relationer som 
fungerar traderande och överförande. Sådana faktorer kan inte på något sätt 
ärvas. De är varken arvsanlag eller ekonomisk-juridiska ting. Det vi kallar 
för kulturarv är därför aldrig något som vi i bokstavlig mening har ärvt. 

Förutom att ett bokstavligt arv är kopplat till ”något” som kan ärvas, det 
vill säga till någon form av egendom, kan ett arv aldrig finnas till utan en för-
klaring, utan någon form av berättelse. Arvet handlar alltid om ett överräckan-
de, en överlåtelse, från den döde till den levande, med eller utan mellanled. 

Men i fråga om kulturarv saknas överlåtelse och överräckande, det finns 
ingen berättelse, och i de flesta fall inte ens ett minne. Kulturarvet är ett ”arv” 
utan någon form av testamente. 

Ett arv utan testamente är ett arv utan ägare. Det ryms under vad det 
antika romerska rättsväsendet kallade för bona vacantia, på italienska beni 
vacanti, vilket kan översättas med ”ägarlös egendom”. Kulturarvet är, precis 
som historien, en form av sådan ägarlös egendom; ett gods som saknar ägare 
och därför också arvtagare. 

I sin föreläsning visade Soledad Miguel hur dödsrunornas kamp var en 
kamp om historien just i dess egenskap av något ägarlöst, något som inte 
bokstavligen kunde ärvas. I historiens ställe uppstod en kamp om vem som 
är den rätta ägaren till historien, minnet och kulturen – en kamp som hand-
lar om att ockupera ett historiskt rum som ingen har beträtt, ett minne som 
ingen längre minns och en död som ingen har upplevt. Walter Benjamin 

22 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OM ARVET 

underströk att det som kallas kulturarv är en triumfmarsch som tågar fram 
över de namnlösa. Det finns inget kulturarv, skrev han, ”som inte samtidigt 
också är ett dokument över barbari”. 

Om begreppet ”kulturarv” – som på senare år alltmer har ersatt historie-
begreppet – säger något om historiens innebörd så är det just i sin egenskap 
av ägarlöst arv, bona vacantia. Kanske kan det till och med hävdas att just 
bristen på ägande är vad som definierar historien. Historien är ingen plats 
eller egendom. Därför finns inte heller något arv att hämta ur historien. Här 
finns ingen ”fader” – på franska och i andra latinska språk används uttryck 
som patrimoine culturel, ”fäderneegendomsarv” – eller ”kultur” att ärva. 
Historien saknar essens, den har ingen metropol och därmed inga utkanter. 
Kanske är historien, som Frank Ankersmit vill hävda, sublim innan den 
ockuperas, manipuleras och essentialiseras och därmed görs till ett ”gods” 
som kan ”ärvas”.10 

Homi Bhabha, en ledande röst inom postkolonial teori, underströk för 
många år sedan i sin berömda bok The Location of Culture att kultur alltid 
måste förstås som en hybrid.11 Innan vi ockuperar, essentialiserar och där-
med manipulerar historien och kulturen har vi alltså att handskas med en 
sublim hybriditet. Det säger sig självt att något så komplext inte kan målas 
upp med några enkla penseldrag. Det är inte heller meningen. Vad denna 
insikt snarare möjliggör är ett kritiskt kulturteoretiskt tänkande riktat mot 
just det metaforiska användandet av begreppet ”arv” i diskussionen om ”ku-
ltur-arvet”. Det är, som Miguel också visade, uppenbart att begreppet ”arv” 
i det här sammanhanget är ett våldsamt ingrepp i historien och att det utgör 
själva kärnan i våldets logik, det våld som alltid har riktats mot det im-
materiella och materiella kulturarvet i samband med krig och diktatur. 
Våldets logik handlar med andra ord alltid om att hålla det egna ”arvet” rent 
och förstöra det för andra, det handlar om en barbariets dokumentation. 

Samtidigt som diskussionen om kulturarvet blir allt mer högljudd för-
lorar metropolens tydliga och förment rena, men samtidigt konstruerade, 
kulturarv alltmer i betydelse. Likaså förlorar den på kulturarv konstruerade 
nationen alltmer i stabilitet. Denna instabilitet ses som ett hot. Över hela det 
politiska fältet förs nu ett intrikat ”krig” om kontrollen över kulturarvet, över 
den ägarlösa egendomen. I sak är det ingen skillnad mellan Europa och 
resten av världen. ”Arvet” ska kontrolleras och användas på ett politiskt 

10 Ankersmit, F. Sublime historical experience. Stanford: Stanford University Press, 2005. 
11 Bhabha, H. K. The location of culture. London: Routledge, 2004. 
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gångbart sätt, och därmed uppstår också en storskalig ”arvstvist” mellan 
politiska positioner, ungefär som i dödsrunornas kamp. 

Det är dags att ifrågasätta värdet av begreppet kulturarv. Begreppet verkar 
sakna legitimitet eftersom dess styrka och samtidigt dess brist ligger i för-
mågan att upprätta metropolen, det essentiella centrum av kulturell renhet 
som effektivt utnyttjades inom kolonialismen liksom inom nationalstats-
byggandet och som därmed kom att rättfärdiga det orättfärdiga, det vill säga 
våldets logik, det rena arvet och den ogästvänliga gesten mot främlingen. 
Men – vilket fallet med dödsrunornas kamp också visar – den ”identitets-
politik” som begreppet skapade i metropolen liksom i nationalstaten, spelar 
idag ut sina kort inom nya former av identitetspolitisk kamp om just rätten 
till ”arvet”. 

Även när vi inser att historia, minne och kultur inte kan ärvas förblir 
denna diskussion underkastad en förståelse av historia, minne och kultur 
såsom något som förhåller sig till livet självt. I denna bemärkelse betyder 
historia, minne och kultur att ärva det som inte kan ärvas, nämligen ärvandet 
självt, traderandet självt, livet självt. Det levande ärver inte främst gener eller 
en genetisk kod, utan snarare levandet som sådant, och därmed också döden. 

I kulturarvets ställe bör vi kanske just därför placera historien, men inte 
den ockuperade, essentialiserade och därmed manipulerade historien, inte 
historikernas historia, funktionärernas historia eller den pedagogiska 
historien, utan den ”sublima” och ”hybrida” historien, den som vi gemen-
samt bär på och som kan ligga till grund för kritikens överlevnad eller, varför 
inte, överlevandet genom kritik – vad innebär det att ärva livet och döden? 

Kulturarv och alienation 

Vi nämnde svårigheten i att betrakta ”kulturen” och ”arvet” i termer av kul-
turarv. Kulturen är själv ett ärvande, snarare än något som kan ärvas. Den är 
”ärvande” i bemärkelse av en pågående omförhandling av mening och prak-
tik, den är ett traderande först och främst av liv och död, närmare bestämt 
av hur liv och död hör samman. Vi insisterade på att ”kulturarv” inte är 
något gods och därför inte något som kan ärvas. Det är i bästa fall en ”ägarlös 
egendom”, bona vacantia, eller, för att använda en diktrad av den franske 
poeten René Char, vilken inspirerade Hannah Arendt att reflektera över hur 
det förflutna kan eller inte kan ärvas: ”ett arv utan testamente”.12 

12 Char, R. ”Notre héritage n’est précédé d’aucun testament” i Les feuillets d’Hypnos 1943– 
1944. Hannah Arendt citerar dikten i Mellan det förflutna och framtiden, övers. Annika 
Ruth Persson. Göteborg: Daidalos, 2008. 
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OM ARVET 

Det uppstår ett problem i dagens samhälle när allt görs till gods och varor, 
när alla värden konverteras till bytesvärde och allt därmed kan te sig som 
föremål för ett ”ägande” och ett ”ärvande”. För att denna förskjutning ska 
ske krävs att ett värde, en mening, en betydelse konstrueras kring föremålet, 
adderas till det, projiceras på det. I denna process av förvandling av ting, 
materiella eller immateriella, av processer och relationer, till varor – det som 
på kallas engelska commodification och som på svenska har fått ”varufiering” 
som möjlig översättning – uppträder olika lager av ”alienation”. Vi skulle 
vilja påstå att begreppet ”kulturarv” är mer alienerande än frigörande, mer 
förvirrande än klargörande. 

På vilket sätt är begreppet ”kulturarv” alienerande? För att svara på den 
frågan är det viktig att först undersöka vad som här menas med ”alienation”. 
Många har beskrivit efterkrigstiden som en tid där utopierna har dött eller 
åtminstone grundligt ifrågasatts. Vi har sett hur hippie blivit yuppie, hur 
motkulturen institutionaliserats och akademiserats, hur det revolutionära 
blivit reaktionärt, hur kritiken av ideologin snarast visat sig som nya ideo-
logier och hur det kritiska förhållningssättet förvanskats till apati och okri-
tisk uppgivenhet. När motsättningar förvandlas till tvetydigheter uppstår det 
mer än bara misstro till politiken. Det råder idag en likgiltighet inför för-
ändring och det uppstår vad vi skulle kunna kalla för en politisk nihilism. 
Den politiska nihilismen kan vara både passiv och aktiv. Den passiva poli-
tiska nihilismen anser att ”det är inget att göra åt” eftersom det ena blir det 
andra, motsättningar blir tvetydigheter. Den aktiva politiska nihilismen 
anser att systemet aldrig kommer att kunna förvandlas helt och hållet, just 
på grund av den ständiga rörelsen där det ena förbyts i det andra. Det gäller 
då att visa hur det reaktionära kan vara revolutionärt, hur etablissemang kan 
vara motkultur, hur yuppie innerst inne är hippie, hur akademiseringen och 
institutionaliseringen av konsten kan framställas som kritisk praktik och så 
vidare. En stor del av den samtida konstvärlden representerar denna aktiva 
politiska nihilism i och med att den legitimerar makten när den aktivt bidrar 
till att förvandla institutionerna till de enda platser där en kritik av institu-
tioner blir möjlig. Detta gör institutionerna ännu mäktigare. 

Allt det här visar på ett visst slag av alienation som är kännetecknande för 
vår tid och som slukar själva de kritiska redskap som finns för att bekämpa 
den. Kritiken av alienationen har också blivit tvetydig; det blir allt svårare att 
skilja en diskurs som är alienerad från en som inte är det. Om motsatsen till 
alienation är kritiskt engagemang och engagerad kritik kan vi idag för det 
mesta se alienerande engagemang och engagerade alienerade diskurser. 
Gång på gång kan vi se hur motsättningar förvandlas till tvetydigheter, och 
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KULTURARV 

vi måste fråga oss hur denna förvandling är möjlig och hur den förändrar 
själva förståelsen av alienation och kritik. 

Ordet ”alienation” kommer från det latinska adjektivet alienus som 
betyder utländsk, främmande – ”den andre” helt enkelt. Substantivet alie-
natio användes i den antika latinska världen, främst i juridiska sammanhang, 
för att beteckna den juridiska akt genom vilken en egendom övertas av 
någon. En egendom alieneras, det vill säga blir någon annans. Ordet har 
genom tiderna även använts i betydelse av galenskap, vansinne, ett sjukt 
mentaltillstånd som gör oss främmande för oss själva. Ännu idag kallas 
mentalsjukhus på vissa latinska språk för ”de alienerades hus”. Alienation 
har också använts med religiös-teologisk innebörd som beteckning både på 
de som lever bortom Gud, det vill säga de hedniska (så använder Luther 
begreppet), och på de som är besatta av Gud, det vill säga de fanatiska. 

Alienation betecknar i generella termer övergången till ett annat tillstånd. 
Hegel gav ordet en central filosofisk betydelse. Han förstod alienation som 
ett ofrånkomligt moment i självmedvetandets process. Att bli medveten om 
sig själv innefattar ett moment där var och en blir ett objekt för den egna 
reflexionen: när jag tänker på mig själv blir jag ett objekt för mina egna 
tankar. I detta moment sker en alienation, menar Hegel, eftersom jag inför 
mig själv blir en annan. Hegel har visat att detta annanblivande utgör ett 
oundvikligt stadium i självmedvetandet, eftersom subjektet måste bli främ-
mande för sig självt för att kunna utveckla en bredare syn på sig självt och i 
förlängningen också förändra sig självt. Hegel beskriver denna utveckling 
som en process där subjektet, efter att ha blivit främmande för sig självt, 
återförenas med sig självt i en ny syntes. Denna syntes där subjekt och objekt 
förenas äger enligt Hegel rum när subjektet kan se sig självt, och då inte 
längre enbart som en annan för sig själv, utan när det ser sig självt i de andra 
subjekten.13 Marx har kritiserat Hegels förståelse av alienation för att vara för 
abstrakt, i och med att Hegels subjekt enbart definieras som ande och där-
med är alienerat från produktionsförhållandena. Marx gav begreppet alie-
nation inte bara en radikal politisk innebörd utan även en annan filosofisk 
impuls.14 

För Marx är religionen det bästa exemplet på alienation eftersom den 
vänder människans blick från jorden mot himlen, från det konkreta mot det 
abstrakta och därmed från människan till något bortom människan. Marx 
var också en stor kritiker av filosofin. Denna var för honom alienerande 

13 Hegel, G. W. F. Andens fenomenologi, övers. Brian Manning Delaney och Sven-Olov 
Wallenstein. Stockholm: Thales, 2008. 
14 Marx, K. Människans frigörelse, övers. Sven-Eric Liedman. Göteborg: Daidalos, 1995. 
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OM ARVET 

därför att den vänder människans blick mot det abstrakta, mot idéerna och 
teorierna, på ett sådant sätt att man förleds tro att idéerna och teorierna är 
frånkopplade från det konkreta och därmed från sociala förhållanden. Vad 
som här glöms bort är, enligt Marx, att idéerna och teorierna är produkter 
av såväl sociala relationer som politiska verkligheter och att det abstrakta 
härstammar ur det konkreta och inte omvänt. Alienation beskriver en 
övergång från det konkreta till det abstrakta, från jord till himmel, från det 
solida till det avdunstande och eteriska, under vilken dessa två dimensioner 
glömmer hur de hänger samman och framträder som oberoende av varan-
dra. För att beskriva den övergång där människan alieneras från sig själv 
använde Marx ordet ”sublimering” i dess ursprungliga, kemiska innebörd av 
en övergång från fast form till gasform. Alienation är den sublimering som 
sker när människan håller sig fast vid gud och idéerna och därmed glömmer 
och inte ser de världsliga, jordiska och konkreta mänskliga förhållanden som 
är ursprung och grund till hennes idéer. När människan blir främmande för 
sig själv blir dessa idéer snarare ideologier. Ideologi betyder idéer som inte 
bara glömmer sina konkreta utgångspunkter, utan också förtrycker och mas-
kerar dem. Marx ansåg därutöver att det inte bara är på idéernas och med-
vetandets plan som människan blir främmande inför sig själv, det vill säga 
alieneras. Alienation utgör först och främst grundprocessen i det kapitalis-
tiska samhället, där det som produceras av en arbetare blir främmande för 
denne i och med att produkten träder fram som ”ett främmande väsen” som 
ägs av någon annan. Arbetets produkt fixeras vid ett föremål, vid ett ting. 
Marx tänker sig att vad som här sker är ett mystiskt förtingligande av pro-
duktionens sociala förhållanden, något han beskriver som en fetischisering. 
György Lukács utvecklade denna tanke med begreppet ”reifiering”, eftersom 

15”ting” på latin motsvaras av ordet res. 
I det kapitalistiska samhället är arbetets produkt inte arbetarens utan 

någon annans, den är alienerad. Marx beskriver detta tydligt när han hävdar 
att under sådana produktionsförhållanden och sociala relationer svarar 
förverkligandet av arbetet mot ett avförverkligande av arbetaren, som blir 
exploaterad intill ”hungerdöd”. Alienation är en process där människan i sin 
andliga och materiella produktion blir främmande för sig själv. 

Alienerad från det konkreta producerar människan abstraktioner, ideo-
logier vilka opererar som i en camera obscura, ett mörkt rum där allt som 
syns framträder upp och ned och inverterat. På ett radikalt sätt visade Marx 

15 Lukács G. Historia och klassmedvetande: studier i marxistisk dialektik, övers. Tomas 
Gerholm. Staffanstorp: Cavefors, 1971[1970]. 

27 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

KULTURARV 

hur den största konsekvensen av den alienationsprocess som kännetecknar 
de kapitalistiska produktionsförhållandena och deras sociala relationer är att 
människan inte bara blir främmande för sig själv utan även för andra 
människor. Den andre blir den andre i relation till sig själv. Om vi följer 
Marx här kan vi hävda att figuren ”den andre” är en konsekvens av det 
kapitalistiska samhället och därmed av moderniteten. ”Den andre” skapas 
och konstrueras genom olika processer av sublimering och reifiering i vilka 
denna andre tappar sina singulära och konkreta dimensioner för att träda 
fram som en abstraktion, ett objekt, ett ting, en vara, ett ”det andra”. ”Den 
andre” skapas som ”det andra” när singulära och levande determinationer 
abstraheras, generaliseras, universaliseras och formaliseras i fasta ”bilder” 
och ”begrepp”. Marx visade hur ”det egna” och ”det främmande”, ”självet” 
och ”det andra”, utgör konstruktioner som inte längre vet om hur de upp-
står, som har förträngt sin härkomst. Det enda sättet att befria arbetarna från 
deras avförverkligade verkligheter skulle vara att vända på denna upp och 
nedvända värld, att invertera de ideologiska inversionerna. Detta ges beteck-
ningen ”revolution”. Revolutionens mål skulle vara att förändra produk-
tionsförhållandena och de sociala relationerna inifrån. Att förändra betyder 
att bli någon annan. Alienation betyder som vi har sett att bli någon annans. 
Den subtila skillnaden mellan att bli någon annans och att bli någon annan, 
mellan alienation och revolution, verkar ha försvunnit helt och hållet – 
alienation och revolution har smält samman och vad som tidigare var en 
motsättning träder numera fram som en tvetydighet. 

När alienation och revolution blandas samman synliggörs den tvetydig-
het som ryms i förståelsen och erfarenheten av ett annanblivande, av en för-
ändring. Skillnaden mellan att bli någon annans, att bli som de andra, och 
att bli någon annan försvinner nästan. Det är över tvetydigheten i vad det 
innebär att bli något annat som vi behöver reflektera för att förstå vilken 
sorts alienation som präglar vår tid, och detta gäller inte minst begreppet 
”kulturarv” och de praktiker som är förknippade med detta begrepp. 

Denna fråga blir ständigt viktigare med tanke på vad som händer inte 
bara i Sverige, utan i hela världen. Den nya liberala ordningen, vilken i grova 
drag är liktydig med global kapitalism – det vill säga en kapitalism som täcker 
hela jordklotet och genom vilken hela världen blir en vara – innebär en super-
intensifiering av den sublimerings- och reifieringsprocess som Marx beskrev. 

Marx kunde emellertid inte förutse vad som skulle hända när denna 
superintensifiering uppnått den mättnad som vi ser idag. Vad som sker är 
en omvändning inom systemet, genom vilken både producenter och pro-
dukter förvandlas till resurser för ett pågående brukande, förbrukande och 
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OM ARVET 

missbrukande. Och detta sker i en sådan omfattning att själva varat börjar 
identifieras med varan. Varat sammanvävs helt och hållet med varan. I den 
västerländska-europeiska filosofiska traditionen förknippas idén om varat 
sedan länge med idén om substans och permanens. Varan definieras där som 
motsatsen till varat. Varan är föränderlig, kringflytande, förgänglig och alltid 
i rörelse därför att den ska användas, cirkuleras och värdesättas. I Shake-
speares märkliga pjäs Timon av Athen kan vi läsa om varans fundamentala 
egenskap. En vara är just det som inte har någon som helst egenskap 
eftersom den, för att när som helst, hur som helst och av vem som helst 
kunna brukas, förbrukas och missbrukas, kan vara vad som helst. Shake-
speare visar i Timon att ”urvaran” inte är något annat än pengar, guld, solens 
ersättare, och det enda som kan göra ”svart till vitt, fult till vackert, ont till 
gott, dumt till klokt, fegt till tappert, lågsint till ädelt”.16 

När Marx kommenterar Shakespeares pjäs insisterar han på att pengar är 
människans alienerade och alienerande förmåga att förvandla bild till verk-
lighet och verklighet till bild, att förvandla all motsättning till tvetydighet. 
Pengar förvandlar ett ting till en vara, det vill säga till en obestämd resurs 
som kan få vilken bestämning och determination som helst. De förvandlar 
allt som är substantiellt till något kringflytande, flexibelt och virtuellt. 

Pengar materialiserar genom att avmaterialisera, reifierar genom att av-
reifiera, bestämmer genom att avskaffa tingens bestämmelser. I den super-
intensifiering av kapitalismen som går hand i hand med de nya mediernas 
och teknologiernas utveckling sker vad Herbert Marcuse träffsäkert kallade 
för en endimensionalisering.17 

När ett ting blir ett gods eller en vara förvandlas allt till en enda dimen-
sion, det vill säga till varans dimension och till ett tillstånd av obestämdhet 
där det ena kan bli det andra, där allt är inget för att på så sätt kunna bli vad 
som helst, när som helst och hur som helst för vem som helst. I sina analyser 
av den endimensionella människan beskriver Marcuse hur de nya tekno-
logierna och medierna är ett väsentligt medel för att avskaffa tingens deter-
minationer och göra allt till resurser för bruk och manipulation. Vad de nya 
medierna och teknologierna gör är mycket mer än att förkorta och över-
brygga avstånd. De bildar ett språk i vilket motsättningar förvandlas till 
tvetydigheter och tvetydigheterna träder fram som friheten att bli till vad 
som helst. Det är ett tvetydighetens språk där all mening kan bli en annan, 

16 Shakespeare, W. Shakespeares dramatiska arbeten, Sorgespel, Bd 4 Timon av Athen; 
Coriolanus; Sagospelet Pericles, övers. Per Hallström. Stockholm: Bonnier, 1931. 
17 Marcuse, H. Den endimensionella människan: studier i det avancerade industrisam-
hällets ideologi, övers. Sven-Eric Liedman. (Stockholm: Aldus/Bonnier; 1968). 
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KULTURARV 

där gott kan bli ont och ont kan bli gott, där dumt kan bli klokt och klokt 
kan bli dumt, där fult blir vackert och vackert fult, ungefär som Shakespeare 
beskriver det i Timon av Athen. 

Därmed kan alla värden omvärderas och uttömmas och ersättas av ett 
penningvärde. Den mediala tvetydighetens språk förvandlar allt som exi-
sterar till en vara, en resurs och en funktion, till något kringflytande, flexi-
belt, användbart och brukbart. All betydelse töms ut för att ersättas av vilka 
möjliga och tänkbara betydelser som helst. 

Men det som lovar så mycket befrielse, som säger att allt kan vara vad 
som helst, befriat från all bundenhet till tid och rum, i ett ständigt pågående 
nu och i en ständig rörelse, uppvisar samtidigt en märklig motsägelse. Ty 
detta att alltid kunna vara något annat betyder inget annat än att alltid och 
för evigt förbli en vara och enbart en vara, en evig resurs vars resursmässiga 
egenskap aldrig kan förändras. 

Det som på ett sätt kan te sig som en befrielse, det att vara något singulärt, 
att vara just detta något som existerar enbart vid just denna tid och plats, är 
egentligen en överdetermination, eftersom det handlar om att bara kunna 
finnas till som en vara, en resurs, som en funktion att bruka, förbruka och 
till och med missbruka. Vad detta innebär är att idén om flexibilitet och 
mobilitet, som är det centrala i den nyliberala retoriken, snarare än att ge-
nomföra en förändring döljer en förändring. Den förändring som döljs är 
nämligen den att den flexibla och mobila existensen inte betyder något annat 
än det permanenta varutillståndet, det att oupphörligt existera som en vara. 

De pågående förändringarna, omställningarna och omstruktureringarna 
håller fast världen i ett tillstånd där varat bara har en enda mening, nämligen 
som en vara, som resurs och funktion. En pågående och ständig förändring 
betyder i själva verket att det ständiga och beständiga alltid visar sig på nytt 
och därmed aldrig blir till något annat. 

Det är uppenbart att detta att bli en annan ständigt kommer att förväxlas 
med att bli något annat, med att bli någon annans och med att bli som de 
andra. Konstruktionen av ”den andre” utgör en väsentlig del i denna för-
virring. Historiskt framträder här en märklig ekvation, nämligen den att ju 
starkare figuren ”den andre” blir och bildas, desto svagare blir möjligheten 
till ett annanblivande. 

Den starka retoriken kring ”den andre”, ”de andra” och ”det andra” döljer 
att problemet ligger i vår oförmåga att sätta ord på den svåraste av alla 
mänskliga erfarenheter, nämligen annanblivandet, det vill säga detta att exi-
stera som och i differentieringens och transformationens kritiska skeende, 
vilket är just livet självt. Ett differentieringsskeende kan inte beskrivas som 
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OM ARVET 

en skillnad mellan två positioner, två tider, två platser, två identiteter, 
eftersom det utgör ett dynamiskt mittemellan där det ena inte längre är vad 
det trodde sig vara och det andra ännu inte är vad det tror sig kunna vara. 
Differentieringsskeendet – detta mittemellan – är vad som definierar en kul-
tur. Kultur, från latinets cultura, betyder odling och kultivering, liv i en 
differentieringsprocess som i sina former bevarar och strukturerar differen-
tieringen och livsprocessen. Vad som bevaras i en kultur är inte i första hand 
dess kulturella former och uttryck, utan det sätt på vilket en form och ett 
uttryck bevarar och tar hand om livets dynamik. Ju mer en kultur stelnar i 
sina kulturella former och uttryck, genom att till exempel motarbeta förän-
dringar och förnyelse, desto mer döende blir denna kultur. Ju mer en kultur 
uttömmer sig och lösgör sig från alla former av uttryck, vilket sker i de hög-
kapitalistiska samhällena, desto starkare växer sig nostalgin och olika reak-
tionära kulturformer. 

En levande kultur är därför en kultur där det ständigt sker en kritisk för-
handling mellan tradition och innovation, mellan det formade och det for-
mande. En dikt av den tyske poeten Rainer Maria Rilke kan läsas i relation 
till frågan om tradition och förnyelse, som ett spår av ett synsätt som be-
traktar kultur som en levande differentieringsprocess, snarare än som en 
balsamering av ärvda former. 

Den sista dikten i Sonetterna till Orfeus, i Lars Gustafssons tolkning:18 

Stilla vän från månget fjärran, känn, 
hur din andning skapar större rymd. 
Svinga dig i något klocktorns mörka balkar 
bli till malm som ljuder. Det som tär dig än, 

skall av detta nära sig och växa. 
Gå i din förvandling ut och in. 
Vilken var ditt livs mest smärtetunga läxa?
Är dig drycken alltför bitter, bli till vin. 

Giv i denna natt av övermått 
till den korsväg där i skygg förening 
dina sinnen mötts, en magisk mening. 

Och när jordelivet inte längre minns 
dig, säg då till den glömska jord som återfått 
dig: att du strömmar. Och till vattnet: att du finns. 

18 Rilke, R. M. Sonetterna till Orfeus, övers. Lars Gustafsson. Stockholm: Norstedt, 1987. 
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KULTURARV 

Om kultur inte betyder en samling redan formade materiella eller im-
materiella former, utan snarare en differentieringsprocess och ett livets själv-
ständiga formande, då uppstår frågan om hur en kultur kan ärvas. 

Kulturarv och ”den förträngda återkomsten” 

Vi nämnde tidigare att frågan om kulturarvet inte bara har att göra med 
frågan om hur en kultur kan vara något som går att ärva. Vi nämnde också 
att det byggs en kultur kring själva ärvandet eller, med andra ord, det som 
egentligen inte kan ärvas, det vill säga det ägarlösa ägandet, bona vacantia. 
Vi har även påpekat att frågan om alienation genomsyrar diskussionen om 
vad kultur kan tänkas innebära. 

Vi har också understrukit att kulturarvet har kommit att bli en av de 
större frågorna i vår tid. Som vi ser det hör detta samman med att det i en 
alltmer globaliserad värld uppstår ett tilltagande behov av att på nytt försöka 
förankra tillvaron och världen på en plats, i en lokalitet; att lokalisera värl-
den, tilldela den en tillhörighet. 

Det är inte svårt att förstå vår tids längtan efter fasta former om vi beaktar 
och accepterar att globaliseringen leder till en teknokratisk nyliberal utveck-
ling av kapitalismen, vilken tömmer allt på mening och genom vilken allt 
snabbt kan bli vad som helst, nivellerat i ett alltings generella ekvivalens med 
allt och ingenting med inget. När allt, inklusive människor och individer, 
blir utbytbart och arbetsförhållanden prekariseras, när ”allt fast och bestän-
digt förflyktigas”, som Marx uttryckte det,19 och ingen ny form eller riktning 
framträder, är det inte att överraskande att människan söker sig tillbaka till 
ett förlorat fast land. Kanske är det också så att det finns en av historien 
förträngd förflutenhet som nu vill tillbaka, eller kanske rentav både och, att 
såväl det förflutna som historien vill återvända? 

Det var i en diskussion om drömmar och deras tydning som Freud 
utvecklade sin teori om ”det förträngdas återkomst”.20 Han upptäckte hur 
minnen som förträngts därför att de orsakar outhärdlig smärta kommer 
tillbaka i form av drömmar, lapsusar, felsägningar och liknande. Det för-
trängda talar på ett outtalat vis, eller som psykoanalytikern Jacques Lacan 
senare summerade saken: ”Det talar utan tvekan där man minst väntar sig 
Det, där Det gör ont” (Ça parle et là sans doute où l’on s’y attendait le moins, 

19 Marx, K. ”Det kommunistiska manifestet” i Karl Marx: texter i urval, övers. Sven-Eric 
Liedman m.fl. Enskede: TPB, 2004. 
20 Freud, S. Samlade Skrifter 2, Drömtydning, övers. John Landquist & Mia Engvén. En-
skede: TPB, 2001. 
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là où Ça souffre). 21 Tillgången till det förträngda kan därför endast vara 
”negativ”, likt ett fotografisk negativ som visar något i sin avsaknad eller i 
sitt undanglidande. Mycket finns att diskutera om relationen mellan den 
viktiga psykoanalytiska analysen av ”det förträngdas återkomst” och tidens 
tecken, och om de förträngningserfarenheter som idag präglar och plågar 
individens och samhällets hälsa, inte bara den psykiska hälsan utan också 
den fysiska. 

Begreppet blir särskilt viktigt när vår värld bevittnar en återkomst av 
protofascistiska och fascistiska former av längtan efter blod och mark, foster-
land och modersmål, ras och tradition, nation och ursprung, och när det 
provinsiella och lokala värderas och erkänns som ”kulturarv”. Denna åter-
komst av fascistiska strömningar ter sig vid en första anblick som förvånans-
värd eftersom dess begrepp och föreställningar visat sig alltför trånga för 
kapitalets expansionssyften. I många år trodde man att globaliseringsproces-
sen hade övervunnit dem eller åtminstone hade dem under kontroll. Idag 
blir det emellertid alltmer tydligt är att globaliseringen, långt ifrån att ha 
”övervunnit” dessa ”trånga” perspektiv, i allra högsta grad har främjat dem. 
För att förstå detta är det viktigt att inse att kapitalets expansion inte bara 
gäller överskridandet av rumsliga och tidsliga gränser. 

Vad som möjliggör kapitalets gränsöverskridande karaktär är snarast 
något som kan beskrivas som en ekonomistisk vändning eller överordning, 
genom vilken all mening underkastas ekonomins politik. Därigenom redu-
ceras allt värde till pengars värde, såväl det privata som det offentliga livet 
konverteras till ett ekonomiskt liv som består av otaliga upphandlings-
projekt. Verbet ”vara” översätts till ett språk som bara innehåller verbet ”ha”. 
Alla meningar blir tvetydiga och kan därmed betyda vad som helst. Kapi-
talets expansion och gränsöverskridande möjliggörs av en allomfattande 
ekonomi där alla meningar och värderingar kan brukas och bytas ut var som 
helst och när som helst, hur som helst och för vilket bruk som helst. 

Avgörande för kapitalets expansion är just den snabba och oändliga 
meningscirkulationen, vilken ligger till grund för utvecklingen av både me-
dier och teknologi och vilken möjliggör en fortsatt cirkulation oavsett alla 
sorters gränser. Därmed blir all mening meningslös och alla värden värde-
lösa. Allt förflyktigas och immaterialiseras. I den immateriella tidsålder där 
världen idag lever förlorar allt som existerar sin inneboende, ontologiska, 
innebörd och kan i stället få vilken mening som helst beroende på vilket 
ekonomiskt intresse som styr behovet av att på en och samma gång uttömma 

21 Lacan, J. Écrits, Paris: Seuil, 1966, 413. 
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en mening och fylla på med en annan. Eftersom det inte bara handlar om 
ting och produkter, om nummer och siffror, utan först och främst om me-
ning och värden, expanderas kapitalet just genom att mening och värden 
kapitaliseras. Ju mer global världen blir desto mer kapitaliseras det lokala, 
desto mer blir de identiteter som säljs som ”image” och ”logotyper” privati-
serade på politikens marknad.22 

Ett exempel på denna turbulens är begreppet ”postsanning”. Begreppet 
myntades av medierna, spreds medialt och användes för att bedriva själv-
kritik. På så sätt blev tvetydigheten än mer tvetydig. 

När världen inte längre kan drömma om en annan värld, när känslan av 
världens slut spökar överallt, avslöjar själva avsaknaden av en framtidsvision 
en ”förträngd” längtan efter handfasta livsformer. Så beskrivet blir det inte 
svårt att förstå varför världen söker hålla fast vid minnen av handfasta 
meningar och värden som om det vore dess sista räddningsplanka. Frågan 
om ”kulturarv” passar perfekt in i det här scenariot. Men varför är det ”enda” 
svaret på globaliseringens menings- och värdeupplösning och uppslukande 
av det konkreta och det singulära, att falla tillbaka till en ”retrotopisk”, det 
vill säga bakåtsträvande, diskurs om identitet och nation, om ras och tradi-
tion, om kultur och ursprung? Och detta i en tid då det råder full medveten-
het om hur dessa kategorier har varit koloniseringens och totalitarismens 
främsta vapen för de mesta barbariska katastrofer.23 

Frågan är hur det singulära, den situerade konkreta existensen, kan få en 
mening och ett värde som inte bara skiljer sig helt och hållet från denna 
diskurs, utan även bjuder den motstånd. Utmaningen är just att finna en 
mening hos det singulära bortom det exkluderande partikulära och indivi-
duella som ligger som grund för dessa retrotopiska kategorier. 

En utgångspunkt för att teoretiskt bemöta denna utmaning är erkännan-
det av att det finns en längtan efter den situerade existensen. Världen längtar 
efter en situation, efter en situs, en plats, just kanske för att allt som finns 
förlorar sitt existentiella värde när mening och värde enbart erkänns som 
handelsvara. Att hävda att världen längtar efter en plats kan te sig märkligt 
eftersom världen är platsernas plats, situationernas situation. 

Vad som menas med att ”världen längtar efter en situation och en plats” 
är att världen längtar efter ett närvarande. ”Världen” betyder här inte en 
samling av befintliga ting eller människor, utan en vävnad av multipla rela-
tioner, dynamiken hos samexistensen av allt som finns, har funnits och 

22 Klein, N. No Logo, övers. Lillemor Ganuza Jonsson & Tor Wennerberg. Stockholm: 
Ordfront, 2015. 
23 Bauman, Z. Retrotopia. Malden, MA: Polity, 2017. 
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skulle kunna finnas. Om världen förstås fenomenologiskt som menings-
sammanvävande, och inte mekaniskt som en tingsbehållare, blir det möjligt 
att inse att själva längtan efter mening också är en mening och att själva 
längtan efter närvaro också är en närvaro. Just detta att det finns en längtan 
efter ett närvarande bekräftar att längtan är ett närvarande. Detta innebär att 
även om globaliseringen på sätt och vis avvisar världen från världen och 
genererar en världslöshet så stor att den får världen själv att söka en plats, så 
finns det en öppenhet just i denna ”negativitet” och avsaknad. Det kan vara 
så att det i just denna process finns en chans att finna en annan mening hos 
meningen, kanske till och med en annan värld i denna värld. Det faktum att 
det finns en längtan i världen efter ett närvarande och att denna längtan är 
närvarande visar på behovet av att reflektera över längtans närvaro, snarare 
än enbart över det som efterlängtas. För att kunna förstå vad som driver 
begäret efter att likt en arvtagare äga en kultur, är det viktigt att undersöka 
vilken sorts begär och längtan det handlar om. Ty det är förmodligen så att 
det i längtans närvaro finns en mening som varken har med identitet eller 
essens att göra, utan främst med längtandets egen dynamik och energi. 
Därför blir det viktigt att fråga efter längtandets dynamiska energi i denna 
globala längtan efter närvaro som uttrycker sig ”negativt” i drömmar om en 
återkomst av en förträngd förflutenhet. 

I drömmar om återkomst blir längtan nostalgi. ”Nostalgi” är ett modernt 
latinskt ord byggt på en sammansättning av två gamla grekiska ord, nostos – 
från verbet neomai med innebörden ”att nå en plats”, ”att komma tillbaka” 
– och algos, som betyder ”smärta”, ”lidande”.24 Ordet nostalgi användes för 
första gången av den schweiziske läkaren Johannes Hofer (1699–1752) som 
ett försök att översätta det tyska ordet Heimweh, (bokstavligen ”hemont”, 
eller ”hemsjuka”), och det kom sedan in de moderna europeiska språken 
som en medicinsk term, inledningsvis som en militärmedicinsk beteckning 
för soldater som insjuknat i okontrollerad hemlängtan och vägrade att strida. 
Först på 1900-talet började ordet användas i den bredare betydelsen av läng-
tan efter det förflutna och inte bara efter det egna hemmet. Sedan dess 
betraktas nostalgin, denna sjukdomsklassade hemlängtan, som den affekt 
som präglar exilerfarenheten i dess helhet. Hofers översättning av Heimweh 

24 Om ordets historia, se: Bolzinger, A. Histoire de la nostalgie. Paris: Campagne Première, 
2007. För en inspirerande diskussion om begreppet, se Starobinski, J. L’encre de la nostal-
gie, Paris: Seuil, 2012. 
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offrar ordet ”hem” och ersätter det med nostos, vars centrala innebörd alltså 
är återkomst.25 

Vad det moderna ordet nostalgi i första hand säger oss är således att 
längtan efter en återkomst bär på ett lidande. Med fokus på själva återkom-
sten snarare än på hemmet understryker ordet nostalgi en smärtsam rörelse 
över den långa sträcka som en separation utgör rumsligt och tidsligt. Det 
svenska ordet ”längtan” visar på den olidliga längd som blir måttet för tid 
och rum vid en separation; ordet indikerar att insjuknandet i nostalgi är 
kopplat till den tunga vandringen över en sträcka som ter sig så lång att hotet 
om att aldrig komma fram är ständigt närvarande. Så förstått betecknar 
längtan själva återkomstens rörelse. Om längtan är en rörelse som rör sig 
som en återkomst, och om längtan i sig i själva verket är en återkomst, då 
innebär uttrycket längtan efter en återkomst också en längtan efter längtan. 
Frågan är om inte det som präglar den globala längtan efter en återkomst 
snarare är en förträngd längtan efter längtan, en outhärdlig längtan som 
förträngs därför att den konfronteras med den närmast ohanterbara och 
smärtsamma avsaknaden av avsaknad. 

Vi lever i en värld som gör vad som helst för att avskaffa avsaknaden. 
Längtan efter en återkomst – till det lokala, till hemvisten, till en nation, till 
ett folk, till en rot och en förankring – kan betraktas som en historisk 
felsägning eller lapsus i Freuds mening, och därmed också som något som 
avslöjar en förträngd längtan efter längtan. Det är därför viktigt att utgå från 
denna längtan för att förstå det som efterlängtas, och att inte omvänt börja 
med det efterlängtade. Denna längtan har mer att säga om längtandets eller 
återkomstens förträngning än om det förträngdas återkomst. 

I en värld som ständigt ersätter längtan med viljans girighet efter att fylla 
all avsaknad med oavbruten produktion och obegränsad distribution blir det 
knappt möjligt att längta. Ty längtan finns bara i avsaknaden. I sin girighet 
fyller viljan avsaknadens ihåliga kärl med ett ständigt alltmer, likt ett danai-
dernas såll. Vad som skiljer längtan från viljans girighet är att längtan lever 
med avsaknaden just såsom avsaknad, utan att vilja fylla tomrummet med 
oavbruten påfyllning. 

Längtan efter återkomst och närvaro, längtan som en återkomst och som 
ett närvarande, och även längtan efter att återvända till ett närvarande – i alla 
dessa uttryck för längtan ställs frågan inte bara om avsaknaden av en plats 
och en situation utan även om den plats och situation som saknas. Det som 

25 Hofer hade kunnat översätta Heimweh med en annan neologism som också använder 
oikos, det grekiska ordet för hem, nämligen oikalgia. 
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här efterfrågas är inte riktigt ett hem som saknas, utan ett hem i avsaknaden, 
där längtan efter längtan och avsaknaden av avsaknad blir en samman-
fallande erfarenhet. 

När globaliseringsprocesser upplöser alla tidsliga, rumsliga, fysiska och 
psykiska gränser och alla begränsningar underkastas en obegränsad virtuell 
kontroll, förlorar världen sina självbilder och självkänslor, och även sin 
kärlek till sig själv. Ingen vet vart världen ska ta vägen, vilken bana jordklotet 
kommer att följa. Det saknas figurer och bilder, ord och språk för att beskriva 
de förvandlingar eller mutationer som pågår. Inför avsaknaden av tydliga 
figurer och precisa ord är det lättare att söka sig tillbaka till det redan 
bekanta. Dagens världsordning kan inte uthärda avsaknaden av figurer, av 
ord, av begrepp – kort sagt avsaknaden av en säker familiaritet som skulle 
kunna se, säga, tänka, handla och agera för oss alla och envar. 

I och med att världen tvingar var och en att lämna det säkra och bekanta 
och att leva i det osäkra reduceras världen till en fråga om säkerhet, till ett 
sökande efter försäkringar mot de olika sorters våld som hotar all existens, 
till och med existensens existens. Sökandet efter säkerhet orienterar existen-
sen bakåt, mot bekanta figurationer och diskurser, och leder den globala 
”retrotopiska” rörelsen mot en det bekantas figurativa figur, vilken sprids 
världen över. Men just i alternativet mellan den totala osäkerheten och den 
totalitära säkerheten framträder chansen att finna andra möjliga förhållan-
desätt till både det bekanta och det obekanta, det vill säga möjligheten att 
finna en annan mening i det som åsyftas med bekant och obekant. 

Retrotopin söker varken det idealiserade förflutna eller den drömda 
framtiden. Den söker det bekantas figurer och därför bekanta figurer. Men 
som Hegel så väl formulerade det är det bekanta inte känt bara därför att det 
är bekant.26 

Om världen söker det bekantas figurer och därmed bara bekanta figurer, 
beror detta just på att det bekanta ännu inte är känt, därför att det ligger en 
dos av obekantskap i det. För att det bekanta ska gå att lära känna måste det 
först erfaras som främmande och även främmandegöras. Detta kan ske vid 
en kris eller splittring, under en skapande akt eller i desperation. Sådan är i 
allra högsta grad exilerfarenhetens vardag. 

Längtan efter en återkomst, längtan som återkomst, längtan efter ett 
närvarande som ett närvarande, präglar och plågar varje exil, vare sig den är 

26 Hegel, Andens fenomenologi, ibid, ”Das bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt 
ist, nicht erkannt”. 
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frivillig eller ofrivillig, politisk eller estetisk. Denna ”exiliska” längtan för-
sätter existensen i det som den alltid redan är, en utsatthet inför alla andra 
existenser. Den exiliska längtan förflyttar existensen från ett hem till en ut-
satt existens, till ett utanförskap inom sig själv, till existerandet. Den visar 
hur detta att existera innebär att vara och att icke-vara på samma gång. Det 
handlar inte bara om att inte få bo hemma i det bekanta, utan också om att 
bli främmande både hemma och i det främmande. Det som gör en återkomst 
svår är insikten om att hemmet aldrig är hemma hos sig, att även ”hemma-
hörigheten” måste sökas. 

I en berömd essä om ”det kusliga”, das Unheimliche, från 1919 beskrev 
Freud hur hemmet såsom hemligheternas plats kan visa sig kusligt när det 
som borde ha förblivit gömt träder fram. Hemmet är inte bara en skydds-
plats utan lika mycket en skadeplats, där hotet om kastration och förtryck 
sitter i väggarna. Vad Freud beskrev i termer av ett individuellt psykiskt liv 
tog under följande generation gestalten av en fruktansvärd individuell och 
kollektiv upplevelse och en politisk-historisk händelse när ”hemmet” blev 
förvandlat till ett förintelseläger. Den samtida historien har visat, och 
fortsätter med katastrofal emfas att visa, hur hemmet lika mycket är en plats 
för förföljelse och skräck, och att dess skydd förgör. Det är ett till skräck 
förvandlat hem som tvingar bort sina boende.27 

De som befinner sig i exil, i sökande efter en asyl, de miljoner flyktingar 
som överlever den dödliga resan, de som förvaras i transitläger, de som blir 
kvar i existensens väntkö, de migranter som söker en plats för överlevnad – 
de vittnar inte bara om hemlösheten, de utgör en konkret plats och situation 
i vilken hemmets hemlöshet visar sig och det bekanta och det obekanta blir 
främmande för sig självt. Hannah Arendt såg detta tydligt när hon talade om 
hur flyktingar bör betraktas som ett ”avantgarde för människans villkor”, 
vilket visar hur det bekanta inte alls är känt bara därför att det är bekant.28 

Flyktingar avslöjar genom sin egen existens hur existensen som sådan är 
ett icke-stabilt hem, en skör och prekär grund. Ty en flykting är inte bara 
någon som har blivit främmande för sig själv, utan också någon som vittnar 
om hur självet är både inom och utanför sig självt och utan ett bestämt 
innehåll, det vill säga: självet befinner sig alltid i en samexistens med det 
förflutna, samtiden och framtiden.29 

27 Freud, Samlade skrifter 2, ibid. 
28 Arendt, H. ”Vi flyktingar” i ”Migration”, Glänta 2.14. 
29 För denna formulering se Heidegger, M. Vara och Tid, övers. Jim Jakobsson. Göteborg: 
Daidalos, 2013, §65, 362. 
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Det är inte utan anledning som pronomenet ”de” används här, även om 
detta riskerar att missförstås som ett diskursivt uteslutande. Det är av vikt att 
inse att så snart till synes inkluderande uttryck som ”vår andra”, ”min flyk-
ting”, ”min rom” eller ”vi är alla i exil” används, så raderas det avbrott som 
en exil uppdagar i existensen. Existensen i exil, i lands- eller hemflykt är en 
avbruten existens, en existens som ”bryter” mot existensen liksom man bry-
ter på ett språk. Det är en existens som ständigt är med ett utan och utan ett 
med, det vill säga en existens där alla meningar, bekanta som obekanta, 
måste återskapas eftersom även det obekantas bekanta meningar har blivit 
främmande för sig själva. 

Det sätt på vilket dessa frågor diskuteras teoretiskt och praktiskt, filo-
sofiskt och politiskt, etiskt och estetiskt tenderar att förbli inlåst i den dis-
kursiva dialektiken mellan det egna och det främmande, mellan ett själv och 
de andra, mellan ett vi och de – en dialektik som i själva verket bidrar till 
dagens alltmer exkluderande politik snarare än till att motverka den. Vad 
som sägs i denna dialektik är i grund och botten att det egna självet och de 
andras själv är ömsesidigt uteslutande. Identitet definieras som identitet med 
en själv och kan enligt denna logik bara betraktas som ett utanförskap. Det är 
inte förvånande att frasen ”du är den andre” på en och samma gång erkänner 
och segregerar de andras identitet. Axeln för dessa dikotomier ligger i ett 
identitetsbegrepp som förstår identitet som ett självidentifierande, något som 
får till följd att viljan att sammanfalla med en odelad och på det hela taget o-
delaktig referenspunkt kvarstår även om självet definieras som en process. 
När Arendt hävdar att de som befinner sig i exil utgör avantgardet för 
människans villkor menar hon att existensens villkor tydliggörs i exilen. En 
existens i exil finner inget annat hem än i existerandet självt. Så uppfattad är 
existensen som sådan i exil, i den meningen att den bär på ett inre som redan 
är ett yttre. På svenska kan detta uttryckas med orden ”ut och in”. Exil är en 
ut- och invänd existens, präglad av längtan efter ett närvarande. I varje 
flykting, i varje existens i exil, återspeglas tidens längtan efter ett närvarande. 

1900-talet kan beskrivas som ett ground zero eftersom det har raserat alla 
värderingar och all etik, och detta med sådant våld att en annan etik måste 
skapas inför varje ny situation.30 För att hitta oss själva, vår plats och belägen-
het, i denna ”existentiella dekadens” (för att använda Imre Kertész uttryck) 
behöver vi fästa uppmärksamhet på varje situation som visar upp existen-
sens ground zero. Arendt såg att det var hos just exilexistenserna som 

30 Kertész, I. Det landsförvisade språket, övers. Ervin Rosenberg. Stockholm: Norstedt, 
2007. 
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tillvarons ground zero träder fram som en plats och en situation. Genom 
exilens existentiella avantgarde kan världen lära sig att hemma inte är där vi 
är, hemma är inte en plats vi ”äger”. Hemmet handlar i stället om hur vi tas 
emot såsom existerande: inte som ett ”vi” eller ett ”de”, inte som ”mina främ-
mande” eller ”de andra” och ”deras andra”, utan som delaktiga i samexisten-
sen, som en rytm.31 

Om längtandet efter längtan och närvaro fortfarande ska kopplas till 
hemlängtan så är det som längtandet efter närvaro i en värld som tenderar 
att göra all erfarenhet frånvarande. Men hur finner man en form för när-
varandet? Kanske just bara genom en närhet till det sätt på vilket avsaknaden 
av ett närvarande kan träda fram. Troligen behövs det, som den danska 
poeten Inger Christensen har föreslagit i boken Alfabet, ett annat ”alfabet” 
för att avläsa avsaknaden i överflödets lapsus. Ett alfabet som förmår uttala 
och lyssna till att var och en är närvarande som icke-utbytbar singulär exi-
stens, som först och främst kan säga att var och en finns till i avsaknaden.32 

Närvarandet saknar form. Världens tillstånd kan på en och samma gång 
beskrivas som en avsaknad av och en längtan efter närvarande. Men när 
detta hävdas sägs det samtidigt att denna avsaknad är närvarande och att den 
har sina uttrycks- och sensibilitetsformer, såsom sökandet efter figurer för 
det bekanta. Till detta sökande hör längtan efter tillhörighet, efter att höra 
till ett ”kulturarv”, det vill säga: att höra till en tillhörighet. Frågan kvarstår 
om det är just genom ”identifikationen” med ett ”kulturarv” som en efter-
längtad närvaro kan uppnås eller ”ägas”. Att leva utan tydliga figurer och 
bilder är svårt då det kräver en förmåga att ständigt, om och om igen, lägga 
grund för existensen, att skapa existensen som om det vore för första gången. 
Däri ligger emellertid en chans att skapa en annan värld inom världen, en 
värld i vilken existensen hos varje singularitet kan återfå sitt värde såsom en 
gåta och därmed sin rätt att existera som medvaro, sin rätt att inte existera 
enbart för sig själv och inte heller upplöst i ett konstruerat ”vi”. Som medvaro 
är var och en redan med varje ”var och en”, och är därmed redan ”i” sig 
bortom sig. Medvaron är det sätt på vilket en kultur lever med öppenhet. 

31 Barbara Cassin avslutar sin bok om nostalgi med följande ord: ”Quand donc est-on 
chez soi? Quand on est accueilli, soi-même, ses proches et sa, ses, langues.” Se Casssin, B. 
La Nostalgie, Quand donc est-on chez soi? Paris: Editions Autrement, 2013, 132. 
32 Christensen, I. Alfabet, övers. Ida Linde & Marie Silkeberg. Stockholm: Modernista, 2015. 
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Kulturarv: till vem testamenteras det? 

I slut av maj 2018 höll Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt vid 
Försvarshögskolan, en inspirerande föreläsning på Södertörns högskola om 
heritage being missing, ”arvet som saknas”.33 Det handlade om hur frågan om 
återförandet av kulturella föremål från ett land till ett annat behandlas ur ett 
internationellt rättsperspektiv. När det gäller frågan om till vem ett kulturarv 
hör – en nation, en region, ett folkslag, en grupp eller mänskligheten i sig – 
är olika intressen, sociopolitiska men framför allt ekonomiska, inblandade. 
Olika anspråk på arv producerar olika berättelser. I de flesta diskussioner om 
dessa frågor diskuteras i första hand vem som gör anspråk på vad, samt på 
vilket sätt striderna förs eller har förts och i vilka sammanhang. Det tas där 
för givet vad kulturell och politisk identitet är. Frågan försvåras emellertid 
när striden om vem som bör anses ha rätt att ärva en kultur blir till en strid 
om vad som definierar en identitet. Eller med andra ord: frågan om kul-
turarv involverar inte bara ett arv som upplevs som avsaknad och som därför 
blir föremål för ett ”anspråk” (claim) – det involverar också en avsaknad av 
säkerhet om den egna identiteten. Strider om kulturarv utförs för det mesta 
med syfte att förstärka, och ofta även skapa, en identitetsbild. Mestadels 
handlar dessa strider om till vem ett kulturarv testamenteras. Problemet är 
emellertid vad det innebär att vara något, problemet är: vad är identitet? Ty 
detta ”vem”, ”identiteten”, är i själva verket inget som finns definierat och be-
stämt i förväg som ett ”ting”, utan det är snarare en öppen, pågående dynamik. 

Idén om en öppen identitet strider mot våra gängse idéer om identitet. Vi 
är vana att förstå identitet som sluten inom sig själv. Detta beror bland 
mycket annat på att det är lättare att se bilder än rörelser. En bild presenterar 
en stabilitet – därför brukar vi säga: ”jag måste ha en bild framför mig”, ”ge 
mig en bild av vad som händer” och så vidare. Att betrakta en rörelse medan 
den pågår är en mycket svår omställning för våra perceptionsmönster och 
tankebanor. Ännu svårare är att betrakta en rörelse inom oss själva. Då blir 
det lättare att projicera denna rörelse på en bild. Detta är i enkla ordalag vad 
som i olika teorier har beskrivits som ”identifikation”. Det som kallas för 
identitet refererar i själva verket till komplexa identifikationsprocesser, i 
vilka en öppen rörelse stelnar i olika bilder och figurer. När vi säger ”jag är 
så här” menar vi snarare att ”jag identifierar mig med den här bilden av mig 
själv”, därför att jag inte står ut med denna osäkerhet i att vara en öppen 

33 Se även Ove Brings viktiga bok Parthenonsyndromet: kampen om kulturskatterna. 
Stockholm: Atlantis, 2015. 
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dynamik och därmed inte veta vem jag är. Identitetspolitik är ett vilseledan-
de uttryck – vi borde snarare tala om identifikationspolitik. 

När vi talar om kulturer antas det att alla som föds i en kultur och i en 
tradition är denna kultur och tradition. Men egentligen vet alla att vars och 
ens existens på det stora hela beror på hur mycket en individ identifierar sig 
eller inte identifierar sig med sin familj, sin historia, sin tradition och kultur. 
Simone de Beauvoirs berömda fras ”man föds inte till kvinna, man blir det”, 
säger inte bara något om kvinnans identitet utan också – för att påminna om 
frågans komplexitet – om identitetens identitet.34 Man föds inte till svensk, 
brasilianare, svart, arab, muslim, katolik, kines, kvinna, queer, trans, vit – 
utan man blir det. Och det handlar inte om att någon gång ”bli” färdig-
producerad som si eller så, som den eller det, utan om att kanske bli till inget 
annat än just detta ständiga blivande, åtminstone om ett existentiellt ansvar 
tas för det egna livet. Så förstått skulle man kunna tala om identity missing 
snarare än om heritage missing, om avsaknaden av identitet som konstitutivt 
för identifikationsprocesser och politik. 

Alla har säkert erfarit, mer eller mindre, hur man i avsaknaden av ett visst 
sammanhang känner sig ännu mer identifierad med det. I ett vardagligt sam-
manhang som man alltid har befunnit sig i är det ingen som tänker eller 
känner sig som exempelvis ”svensk” eller ”brasilianare”. I vardagslivet säger 
man inte ens som Descartes, att ”jag finns till”. Vardagen går på automatik, 
ter sig naturlig, och måste på något sätt avbrytas och skäras av för att sådana 
tillhörighetstankar och känslor ska kunna bryta igenom. I vardagen tänker 
man aldrig att man är ”en nationalitet” såvida inte språket, utseendet, krop-
pens rörelsemönster eller händernas språk sticker ut. För den som utvandrar 
till ett annat land och i det nya landet inte bara bryter på språket, utan på sätt 
och vis på hela existensen, blir den saknade identiteten en fråga. Existens-
avbrott som ger uppkomst till en avsaknad av identitet äger naturligtvis rum 
även i hemlandet när den vardagliga lunken rubbas av krig eller någon form 
av kris. Existensen måste på något sätt känna sig bruten för att tankar om 
”identitet” ska kunna formuleras som en fråga. 

Exilerfarenheten är utan tvekan en av de mest nedbrytande existentiella 
erfarenheter som finns, eftersom man i den träder in i ett permanent tillstånd 
av bruten existens. Imre Kertész kallade exilexistensen för en ”atonal exi-
stens”, just därför att man i den inte bara bryter på ett språk, utan även på 

34 Beauvoir, S. de, Det andra könet, övers. Adam Inczèdy-Gombos & Åsa Moberg i sam-
arbete med Eva Gothlin. Stockholm: Norstedt, 2002. 
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sättet man existerar.35 Man förvandlas till en dissonans- och identifikations-
fråga, en fråga som blir akut. För i exil blir man, även om man får asyl, 
betraktad som en av de ”nyanlända” i enlighet med en politisk anpassning 
av språket, och även om man blir integrerad och inkluderad som ”min rom”, 
”min invandrare”, och ansedd som en ”lyckad invandrare”, så konfronterar 
man sig själv med olika identifikationsanspråk (claims). Men problemet 
kvarstår att man måste identifiera sig, eller inte identifiera sig, med inte bara 
det asylmottagande landet utan även med sitt eget förflutna och sin egen 
framtid. Man måste identifiera sig, eller inte identifiera sig, med att aldrig 
kunna komma tillbaka till det som har varit, men att heller inte kunna 
komma ända fram till det nya landet. Som en främmande inför andra blir 
man främmande för sig själv. Den som lever i exil vet att man varken kan 
återvända – även när man får den politiskt-juridiska rätten till det – eller 
komma fram, eftersom man har blivit främmande för sig själv och förblir en 
främmande inför de andra. Detta visar sig ännu starkare hos den andra 
generationen i en exilhistoria. För de som har gått i exil bär det förflutna med 
sig, men deras barn som fötts i det nya landet har inte del i det som deras 
föräldrar har upplevt i det land de en gång lämnade. Det är lätt att förstå att 
behovet av starka bilder och figurer att identifiera sig med kan uppstå när 
man lever och upplever sig själv som figur- och bildlös. 

Alla dessa svåra frågor kan emellertid inte diskuteras bortkopplade från 
globaliseringens utveckling och existentiella konsekvenser. Globalisering är 
ett brett, svåravgränsat begrepp som inbegriper en mängd frågor och 
problem. Men för att förstå frågan om identitetspolitik som en fråga om en 
farlig men oumbärlig identifikationsprocess är det viktigt att ta fasta på 
åtminstone ett avgörande drag i globaliseringen. Det talas idag mycket om 
global kapitalism, nyliberalism och ekonomisering av allt. Man skulle också 
kunna tala om en panekonomism. Dessa termer har en tung ideologisk 
innebörd, men de får framför allt mycket hårda sociopolitiska konsekvenser. 
För att förstå vad som står på spel är det viktigt att uppmärksamma hur 
globaliseringen sker snarare än vad den anses vara. Den sker, som påpekades 
ovan, genom att förvandla allt som finns till varor. Det innebär att alla kända 
determinationer, definitioner, begränsningar måste förlora sin mening för 
att kunna få vilken mening som helst, beroende på vilka intressen och vilken 
”efterfrågan” som styr meningsskapandet. Pengar har inte så mycket med 
siffror och nummer att göra – trots skenet som denna förpackning ger; nej, 
pengar har mycket mer med en meningsdynamik att göra. Inget ekonomiskt 

35 Kertész, ibid. 
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värde är ”i sig” ett mått på värde, utan det är ett resultat av meningskonstruk-
tioner och investeringar. Statistiska beräkningar är ett sätt att täcka över 
denna meningsdynamik. Det ingår i dynamiken att göra alla meningar, vär-
deringar och förståelser tvetydiga, så att allt kan betyda vad som helst och 
därmed brukas, förbrukas och missbrukas när och var som helst och av vem 
som helst. Av detta skäl är gränsöverskridande och gränsexpansion ytterst 
nödvändiga beståndsdelar i varufieringen. Men det är just denna expansion 
som skapar behovet av nya avgränsningar. Det är därför inte förvånande att 
en värld utan gräns på samma gång snabbt blir en värld i sökande efter nya 
gränser, nya murar och nya spärrar. Att inte vara definierad i förväg är en 
”öppen” frihet som samtidigt föder rädsla inför öppenheten. Tendensen blir 
ett sökande efter starka bilder och figurer att identifiera sig med för att undgå 
osäkerheten om sig själv, ett sökande tillbaka mot bekanta självdefinitioner 
och självdeterminationer. Det är inte förvånande att den nya liberala mobi-
liteten främjar nynationalism, etnocentrism och rasism. Polariseringen mel-
lan extrema nationalistiska och extrema nyliberala positioner hör till eko-
nomiseringens förment apolitiska politik. Resultatet av det tvetydiggörande 
av alla meningar som ekonomiseringen av livet och existensen medför blir 
sökandet efter starka gestaltningar av det bekanta, med vilka det går att 
identifiera sig. I denna identifikationspolitik blir också bilder av identitet till 
varor. Denna omvandling av identitet till en vara blir ett sätt att privatisera 
själva identiteten, och på så vis även den privata och intima sfären. Var och 
en blir sin egen image-produktion. 

Den ”identitet” som allt arv handlar om kräver att arvtagarna imiterar 
själva arvsidentiteten. Arvsidentiteten kräver så att säga att vi ”klonar” oss, 
med andra ord att vi härmar varandra, eller – än mer – att vi härmar iden-
titetens essens, idén om dess inre väsen. Identifikationspolitik och privati-
sering av identitet är idag en och samma process. Nu pågår strider inte bara 
om vem som äger ett kulturarv, utan också om vilka bilder och images som 
kan definiera det ”vem” som är tillräckligt starkt för att ”äga” en kultur. En 
stor utmaning vi står inför är att lära oss se hur mobilitetens och flexibili-
tetens ekonomiska politik främjar nationalism, etnocentrism och rasism. Att 
den avtraditionaliseringsprocess som globaliseringen medför även leder till 
en återtraditionalisering genom skapandet av starka bilder och figurer att 
identifiera sig med. Konflikten mellan det globala och det lokala speglar 
identifikationsproblematiken på olika nivåer av en värld i vilken alla me-
ningar och värderingar blir mer och mer tvetydiga och därmed ”öppna” för 
vilken mening och värdering som helst. Därmed framstår frågan om vad det 
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innebär att vara ett ”vem” mer och mer som en meningslös fråga som ana-
kronistiska ”filosofer” gillar att ställa. En stor utmaning idag är att bryta 
identifikationsprocessens onda cirkel när alla traditioner, kulturer och för-
menta identiteter upplever hur de inte längre är vad de trodde sig vara, och 
inte vet vad de kan vara i en värld som kräver ständig nyproduktion av allt. 
Den stora utmaningen är att hitta nya samexistensformer som förmår leva 
utan identifikationsbehov, som förmår existera som ”öppen identitet”, det 
vill säga som ett sökande, och där avsaknaden inte omedelbart måste fyllas, 
utan kan vara ett tillstånd att befinna sig i. 

Allt som lever är intrasslat i en historia och intimt kopplat till ett förflutet 
som kan definieras som ett ”arv”. Allt levande dör förr eller senare, men allt 
liv har också fötts. Människan föds ur en annan varelse på samma gång som 
hon föds som en egen unik varelse. Födelsen är å ena sidan kontinuiteten av 
en släkt och å andra sidan en radikal diskontinuitet i så måtto att det är en 
unik existens som föds. Livet är ett pågående blivande, en öppen form som 
aldrig blir färdig. I en värld som på samma gång upplever både extrem avsak-
nad av fasta bilder och figurer och sökandet efter fasta, starka, fascistiska 
bilder och figurer, är det avgörande att söka en annan existensform för den 
existentiella öppenheten, en form som inte kan blandas ihop med den eko-
nomiska ideologi som bygger på mobilitet, flexibilitet och egenföretagande. 
Det är själva förståelsen av det öppna och av öppenheten som står på spel. 

Låt oss ställa frågan: till vem testamenteras ett kulturarv? Vem är denna 
”vem”? På vilket arv bygger detta ”vem”? René Char talade som sagt om ett 
”arv utan testamente”. Kanske är detta ”vem” baserat på just ett arv utan 
testamente, ett konturlöst, bildlöst vem – en vän till det öppna. 

Kulturarv som begreppspolitik 

I de föregående avsnitten har vi diskuterat en serie grundproblem i frågan 
om kulturarv, problem som sällan har uppmärksammats tidigare när dis-
kussionen om kulturarv förts. Dessa problem bör förstås som centrala och 
som vägledande kritiska och teoretiska punkter i en diskussion om kultur-
arv. Det finns förstås många fler frågor och problem att diskutera när det 
gäller kulturarv, men vi ser trots allt just de frågor och problem vi diskuterat 
så här långt som de centrala om vi vill förstå kulturarvets komplexitet. För 
frågan om kulturarvet är inte bara en allmänt aktuell fråga. Begreppet har 
också, som vi visat här ovan, allt mer blivit en komplex politisk fråga som 
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inte bara spänner över nationella plan utan också har internationella poli-
tiska implikationer. Det är anmärkningsvärt hur begreppet har lyckats bli ett 
redskap för, och därmed också något som återspeglar, politiska beslut. 
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Begreppet ”kulturarv” har i den svenska och internationella politiska kon-
texten en historia som vi kort ska rekapitulera nedan. Sverige får här fungera 
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KULTURARV 

som ett viktigt exempel i ett komplext internationellt sammanhang. 
Det blir viktigt för oss att betrakta denna mer empiriska genomgång i 

ljuset av de teoretiska och reflexiva resonemang som vi har fört ovan, för att 
därmed medvetandegöra hur myndigheter och politiker har spelat en viktig 
roll för kulturarvsbegreppets framväxt, och hur kontexten för och konsek-
venserna av detta centrala och komplexa politiska begrepp ser ut.  

Det politiska bruket av kulturarvet kan inte skiljas från byråkratin och 
myndighetsutövningen. Kulturarvet utgör ett förvaltningsobjekt. 

Redan 1915 kunde Max Weber påpeka att byråkratin är det mest effektiva 
sättet att organisera ett samhälle, eftersom byråkratin, med sin precision, 
kontinuitet, diskretion och avsaknad av patos, påminner om en maskin.36 

Med tiden har byråkratin ersatt idén om att regera. Byråkratin skapar ett 
byråkratiserat samhälle, där byråkratin till sist utgör samhället självt. 
Theodor Adorno insisterade redan på 1960-talet, i essän ”Kultur und Ver-
waltung”, på att vi lever i en förvaltad värld.37 

Att förvalta är att bemästra, att hålla koll och att konservera, men också 
att bedriva verksamhet med ett framåtsyftande mål. Förvaltning kräver en 
förvaltare. Byråkratin som förvaltare går med andra ord hand i hand med 
det som förvaltas. Förvaltaren är den som härskar över det som förvaltas. 

Förvaltningens diktat visar sig på alla fronter, från naturvetenskap till 
kulturella verksamheter, på det samhälleliga liksom på det privata planet. 
Idag bestäms och kontrolleras all betydelse och mening genom en förvalt-
ningsapparat som fördelar samhällets resurser genom ett till synes demo-
kratiskt system där – som vi understrukit ovan – all mening och betydelse är 
ekonomiserad. Weber insåg detta tidigt och uppmärksammade att den 
växande byråkratin som organisationsmetod enbart kunde genomföras om 
utbytesrelationerna expanderade så långt att alla livsförhållanden till sist 
underkastades ekonomin. Det vill säga att allt – ting och relationer, objekt 
och människor – blev mer och mer utbytbart och ersättbart. 

Före Weber hade den franske poeten Paul Valéry i en kort essä från 1891 
med titeln Une conquête méthodique (”En metodisk erövring”) klarsynt 
insett att ekonomin gjordes till organisationsmetod i Tyskland med huvud-
syftet att ”organisera ojämställdhet”.38 

Begrepp som byråkratisering, administration och management beskriver 
alla en förändring i sättet att styra, leda och regera, vilken sammantaget ger 

36 Weber, M. The Theory of Social and Economic Organisation, övers. Alexander Morell 
Henderson & Talcott Parsons. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1964. 
37 Adorno, T. ”Kultur und Verwaltung” i Merkur feb 1960, 14:144 , 101–121. 
38 Valéry, P. ”Une conquête méthodique” i Œuvres 1. Paris: Gallimard, 1957. 
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upphov till en förvaltningskultur. För att denna förändring ska kunna 
expandera globalt och på ett fördjupat sätt, blir den egna förvaltningskul-
turen det väsentliga föremålet för förvaltningsmaskinen, i syfte att förvandla 
kulturen själv till förvaltning. 

Adorno öppnar sin essä med meningen: ”Den som säger kultur säger också 
förvaltning, vare sig han vill eller inte.”39 Begreppet ”kulturarv” blir ytterst 
relevant mot bakgrund av detta påpekande. Frågan som uppstår är nämligen 
hur man förvaltar ett arv och därmed också hur man ärver en förvaltning. 

Förvaltning syftar alltid på det allmänna. Kulturen är både det allmänna 
och på samma gång det enskilda: ”denna” kultur, ”min” kultur. Utgår vi ifrån 
frågan om kulturarv uppkommer också frågan om hur förvaltningskulturen 
– som även den kan ses som ”kulturarv” – tränger sig in i all enskildhet och 
hur denna kultur angriper alla rester och lämningar av en tidigare oförvaltad 
värld. I detta sammanhang blir det avgörande att förvalta det förflutna i sin 
helhet, för att därigenom kunna förvalta framtiden i förväg. 

Mot bakgrund av denna korta och generaliserande diskussion om för-
valtning ska vi här nedan följa hur kulturarvet har administrerats och 
förvaltats, men också politiserats och ekonomiserats, i Sverige. 

I sin berömda essä ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” synliggjorde 
Kant distinktionen mellan det omyndiga och det myndiga och drev tesen att 
upplysningen befriade människan från hennes omyndighet.40 Med det i åtan-
ke är det fullt möjligt att hävda att ju mer något myndiggörs, till exempel 
genom en allt starkare förvaltningsplan, desto mer kommer det kritiska 
tänkandet, det vill säga Kants myndighet, att begränsas. Det finns i Kants 
resonemang en distinktion mellan det privata och det offentliga; det privata 
är för honom det vi idag menar med det offentliga, och det offentliga är 
således ur hans perspektiv det privata. Kant menar att det privata, alltså 
förvaltaren – i våra ögon myndigheten – måste hålla sig till reglerna. Men den 
offentliga personen, däremot, kan öppet kritisera det som behöver kritiseras. 
Med andra ord: om förvaltningsplanen sträcker sig alltför långt kommer det 
kritiska tänkandet att omyndighetsförklaras – dina kritiska tankar får du hålla 
för dig själv, det vill säga, med dagens terminologi, i det privata. 

39 Adorno, ibid. 
40 Kant. I. ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” i Brutus Östling (red.), Vad är upplys-
ning?: Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren. Stockholm: Symposion, 1992. 
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Arvets förvaltning 

Svensk kulturarvsförvaltning41 

Sverige har världens äldsta generella lagstiftning när det gäller kulturhisto-
riska strukturer och objekt, med en föregångare från 1666, kallad ”Placat och 
Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter”. Bakgrunden till lag-
stiftningen var att kulturhistoriska lämningar förstördes av aktiviteter som 
plundring, vanvård eller allmänt förfall. För att lagen skulle kunna införas 
krävdes både makt och kunskap. Rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie 
(1622–1686) stod för makten och riksantikvarien Johan Hadorph (1630– 
1693) hade kunskaperna. Kulturarvsförvaltning är alltså en fråga om både 
makt och kunskap. 

Den historiska bakgrunden till dagens kulturmiljölag kan betraktas ur två 
perspektiv. Det första perspektivet är den officiella bilden av framväxten av 
den svenska fornminneslagstiftningen. En sådan historieskrivning tenderar 
att bli ett kulturarv i sig självt, det vill säga – och som vi har sett ovan – att 
själva förvaltandet och dess lagstiftande bildar sin egen arvshistoria, blir till 
ett arv som alltså också det förvaltas inom ramen för hela förvaltnings-
logiken. På så sätt länkas all kulturarvsförvaltning till de myndigheter som 
under historiens gång har representerat denna förvaltning. Vi kan med 
andra ord betrakta denna historiesyn som utgående ifrån en kontinuitet och 
därmed en historiskt betingad tradition. 

Men vi kan också betrakta den svenska kulturarvsförvaltningen som en 
form av diskontinuitet. Ser man det på det sättet kan kulturarvsförvaltningen 
uppfattas som en kontextuell och dynamisk verksamhet nära förbunden med 
ett aktivt samhälle som av politiska och sociala skäl är i behov av kulturarv. 

Kulturarvsförvaltning i Sverige är en historia om de olika kulturminnes-
lagarna, om de olika institutioner som har varit och som är ansvariga och 
om landets plats i en mer omfattande kontext, först inom den europeiska 
och senare inom den globala sfären. 

Lagar är alltid förbundna med identitet och existens, med makt och 
majoritet. Bakom de explicita och transparenta offentliga strukturer för kul-
turarvsförvaltning som diskuteras här nedan gömmer sig, vilket vi skall se, 

41 Se också Hegardt, J. ”Sweden: Cultural Heritage Management” i Encyclopedia of Global 
Archaeology 10, C. Smith (red.). Springer Reference, 2014, 7173–7181. 
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KULTURARV 

en idé om svensk etnisk kontinuitet och identitet, en idé om en ren svensk 
ras och en enad nation.42 

Svensk kulturarvsförvaltning kan delas in i fyra historiska kontexter: kul-
turarv som myt, kulturarv som genealogi, kulturarv som nationsberättelse 
och kulturarv i en kosmopolitisk värld. Kulturarvet representeras på olika 
sätt under respektive kategori. Till och med frågan om svenskhet och en 
enhetlig nation kommer till olika uttryck beroende på sociala, religiösa och 
politiska behov. 

Genom historien, sedan 1666, har många olika institutioner, akademiska 
discipliner, museer och myndigheter engagerat sig i det svenska kulturarvet, 
eller bättre uttryckt, de svenska kulturminnena. Ledande myndighet idag är 
Riksantikvarieämbetet, som har rötter i 1666 års lag men grundades som 
egen myndighet först på 1930-talet. 

2005 genomförde Johan Hegardt en undersökning tillsammans med 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka som stude-
rade kulturhistoriska ämnen vid svenska universitet. Det visade sig ganska 
snabbt att den övervägande majoriteten av studenter orienterade mot kul-
turhistoriska ämnen kom från ”medelklassfamiljer” inom vilka det fanns en 
grundläggande strävan efter att erhålla ”kulturellt kapital”. Att skaffa ett jobb 
inom den breda kulturarvssektorn var dessa studenters övervägande mål. 
Detta innebar då – och förmodligen är läget detsamma idag – att det var 
dessa studenter som, när de anställdes inom sektorn, kom att reproducera 
och bevaka det förhärskande kulturhistoriska narrativet. Anledningen var 
förstås att det var genom detta narrativ som de tillskansade sig det kulturella 
kapital som de eftersträvade. Detta skedde, vidare, inom ett system som är 
organiserat av stat och civilsamhälle. Narrativet är med andra ord styrt av 
staten och upprätthållet av människor anställda inom olika myndigheter, 
som Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Kulturdepartementet samt en del 
olika museer, både centralt och regionalt. 

Svensk historia spänner över många årtusenden och kan inte särskiljas 
från naturhistorien. Kulturarv är därför ett fenomen inskrivet i strukturer, 
ting, uttryck, minnen och i naturen som sådan, och det har på grund av detta 

42 Hegardt, J. ”Walking Through History: Archaeology and Ethnography in Museum 
Narration” i Hans Ruin & Andrus Ers (red.), Rethinking Time. Essays on historical con-
sciousness, memory, and representation, Södertörn Philosophical Studies 10. Huddinge: 
Södertörns högskola, 2011; Hegardt, J. & Källén, A. ”Being through the past. Reflections 
on Swedish archaeology and heritage management” i Lozny, Ludomir R. (red.), Com-
parative Archaeologies. A Sociological view of the science of the past. Springer: New York, 
2011. 
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ARVETS FÖRVALTNING 

kommit att användas som barriär mot den omgivande världen. Idag defi-
nierar och omgärdar kulturarvet ”det svenska”, och det blir på så sätt en 
trygg hamn i en dynamisk värld. 

Det är just denna trygghet som idag kommer till uttryck inom de höger-
nationalistiska partierna – en trygghet, och en enhetlighet, som vi kunde se 
att många eftersträvade redan 2005, långt före Sverigedemokraternas fram-
gångar och genombrottet för nynationalismen i Sverige. 

Dansk Folkeparti skriver: ”Vi er forpligtede af vor danske kulturarv og 
vort ansvar for hinanden som folk. Derfor vil vi styrke landets ydre og indre 
sikkerhed.”43 Sverigedemokraterna uttrycker sig så här: ”Det är viktigt att 
värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens sammanhåll-
ning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk identitet, 
både i Sverige och utomlands.” Partiet föreslår också en svensk immateriell 
”kanon” i linje med den som infördes i Danmark 2016.44 

Men vänder vi tillbaka till historien finner vi att svensk kulturminnesvård 
bottnar i landskapslagarna, formulerade under 1500-talet och 1600-talet. 
Vissa av dessa lagar reglerade vad som skulle ske med gamla föremål som 
hittades på någons mark.45 Men det existerade inget tydligt historiskt narra-
tiv bundet till dessa lagar eller till historiska objekt och monument. Syftet 
med lagarna var mer en fråga om att säkra nuet, snarare än att bevaka det 
förflutna. Under exempelvis Olaus Magnus tid (1490–1557) skulle historiska 
monument bevaras därför att de påminde samtidens människor om de döda 
eller om viktiga händelser.46 För Olaus Magnus och andra i hans samtid 
signalerade det förgångna en mytologisk och heroisk tid som var närvarande 
i landskapet som symboler, och det närvarande förflutna blev därmed an-
vändbart i politiska, religiösa och sociala kontexter. 

Året 1630 blev Johannes Bureus (1568–1652) utnämnd till riksantikvarie. 
Han var den förste i ämbetet, och skulle komma att efterträdas av närmare 
trettio riksantikvarier, av vilka två så här långt har varit kvinnor. När den första 

43 Dansk Folkeparti, ”Principprogram”, https://danskfolkeparti.dk/politik/principprogram/ 
(tillgänglig 24 mars 2019). 
44 Sverigedemokraterna, ”Kulturarv”, https://sd.se/a-o/; ”Kulturkanon”, https://sd.se/our-
politics/kulturkanon/ (tillgänglig 25 mars 2019). 
45 Jensen, O. Forntid i historien: En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och 
forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen. GOTARC. Serie B. 
Gothenburg Archaeological Theses 19. Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen 
för arkeologi, 2002. 
46 Jensen, O. ”The art of valuating a heritage: From a Swedish management perspective 
with past and present examples”, Martin Hansson & Anna Källén (red.), Current Swedish 
Archaeology. The Swedish Archaeological Society 18, 2010 
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KULTURARV 

kulturminneslagen instiftades 36 år senare var Sverige en inflytelserik impe-
rialistisk makt, och myter om den svenska historien som understryker patrio-
tiska perspektiv och heroiska narrativ presenterades i tjocka band. Det mest 
bisarra av dem alla, Atlantican, publicerades 1679 av Olof Rudbeck (1630– 
1702). Författaren hävdar där att Sverige är det förlorade Atlantis. 

År 1753 grundade drottning Lovisa Ulrika (1720–1782) Kongl. Swenska 
Witterhets Academien med syfte att uppmuntra svensk historisk forskning, 
retorik, poesi och utvecklandet av det svenska språket. År 1786 kom Gustav 
III, Lovisa Ulrikas son, att reformera sin mors akademi. Kungen flyttade 
verksamheten till en ny akademi, nämligen Svenska Akademien,47 och döpte 
också om sin mors gamla akademi till Kungl. Vitterhets Historie och Antik-
vitets Akademien, ett namn som denna akademi fortfarande bär. Nu knöts 
också riksantikvarien till den nya akademien, som blev den ledande insti-
tutionen vad gäller historisk forskning och fornminnesvård. Forskningen 
byggde på ett förnuftbaserat utilitaristiskt perspektiv, vilket i sin tur öppnade 
upp för ett nytt perspektiv på kulturarv och historia, nämligen genealogi och 
kronologi. En ny generation historiker anklagade en äldre för att inte ha varit 
tillräckligt vetenskaplig, utan i stället byggt på gamla mytologiska och patrio-
tiska symboler. Nu var det nationens kronologi och kungens och adelns 
genealogi som skulle befästas. Men lagstiftningen från 1666 gällde fortfarande. 

Förändringens vindar skulle dock blåsa allt starkare och det stora svenska 
traumat inträffade 1809, när Sverige efter 600 år förlorade Finland till Ryss-
land. Och inte nog med det, Sverige var också i behov av en ny kung, vilket 
landet fick 1814, när Jean Bernadotte blev Karl XIV Johan. Samma år tog 
Sverige över Norge från Danmark, vilket sågs som en stor triumf. 

Under 1800-talet skulle riksdagens inflytande öka alltmer. Sveriges för-
måga att organisera och förvalta samhället hade varit stark sedan 1600-talet, 
men under 1800-talet växte nya samhällsgrenar ut, bland annat arkeologi, 
naturvetenskap, idéer om utveckling och, inte minst, tankar om nationen 
och om en nationell, etnisk och lingvistisk enhet. Viktig i detta sammanhang 
var den danska antikvarien och museimannen Christian Jürgensen Thom-
sen (1788–1865), som 1836 publicerade en kort skrift där han presenterade 
sitt sedermera berömda treperiodsystem stenåldern, bronsåldern och järn-

47 Jonsson, I. Vitterhetsakademien 1753–2003, Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och 
antikvitets akad, 2003. 
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åldern, ett system som i grova drag visade den förhistoriska samhällsutveck-
lingen och som skulle komma att bilda grunden för den skandinaviska och 
europeiska arkeologin och bestå än idag.48 

För svenskt vidkommande ökade det statliga inflytandet över kulturarvs-
frågorna under det sena 1800-talet, men det är värt att notera att ordet 
”kulturarv” ännu inte var i bruk – begreppet började, som vi ska se, användas 
först under 1920-talet. De ord som användes var i stället förvaltning av forn-
tid och fornminnen. Denna förvaltning blev nu alltmer centraliserad och 
relaterad till museer i Stockholm. Den gamla fornminneslagen skrevs åter-
kommande om och justerades till ett föränderligt samhälle med en ständigt 
ökande byråkrati. 

Bror Emil Hildebrand (1806–1884) blev imponerad av hur Thomsen 
organiserade Nationalmuseet i Köpenhamn efter bland annat treperiod-
systemet. Thomsen var starkt influerad av dåtidens nationalism, och hans 
sätt att organisera Nationalmuseet handlade i hög grad om att formulera en 
dansk nationell identitet. I början av 1830-talet kallades Hildebrand till 
Stockholm från Lund, där han var verksam bland annat vid Lunds univer-
sitet. Hildebrand hade disputerat i numismatik. Anledningen till att han 
kallades var att han hade visat sig vara mottaglig för progressiva idéer. Nu 
fick han i uppgift att hjälpa riksantikvarie Johan Gustaf Liljegren (1791– 
1837) att få ordning på ett litet antikvitetsmuseum på slottet. Kort efter att 
Liljegren dött (han tog utarbetad sitt liv i Djurgårdskanalen) utnämndes 
Hildebrand till riksantikvarie. Därefter vidtog en dynamisk och progressiv 
tid, som resulterade i att Bror Emil Hildebrand kunde inviga Historiska 
museet i det nya Nationalmuseum år 1866. Historiska museet placerades på 
bottenvåningen och följde i detalj Thomsens treperiodsystem, med tillägget 
medeltiden efter järnåldern. Utställningsrummen, inte bara bottenvåningens 
historiska museum, utan samtliga rum i hela Nationalmuseum, illustrerades 
som bilder i en bok och enligt en prydlig, kronologiskt ordnad samhälls-
utveckling. Berättandet var avgörande när samhällsutvecklingen skulle 
illustreras, och varken Hildebrand själv eller hans två adepter Oscar Mon-
telius (1843–1921) och sonen Hans Hildebrand (1842–1913) slutade någon-
sin att understryka vikten av social och kulturell utveckling. Det var viktigt 
att visa upp ett enat folk och en ras som hade utvecklats från förhistorien 
fram till dagens värld. 

48 Jürgensen Thomsen, C. Ledetraad til nordisk oldkyndighed, udgiven af det kongelige 
Nordiske oldskrift-selskab. Köpenhamn: Molles bogtr., 1836. 
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Historiska museet blev centralpunkten för både forskning och förvalt-
ning av forntidens objekt; museet var, med dagens terminologi, den centrala 
kulturarvsaktören. Det förhöll sig nämligen så att riksantikvarien också var 
ansvarig för museet. Något annat ämbete fanns inte – Riksantikvarieämbetet 
grundades först på 1930-talet, av Sigurd Curman (1879–1966). Historiska 
museet skulle fram till dess förbli navet för svensk kulturarvsförvaltning. 
Efter Riksantikvarieämbetets inrättade flyttade museet till nya byggnader på 
Narvavägen och förhållandet mellan Vitterhetsakademien, staten och mu-
seet förstärktes genom Sigurd Curmans försorg. 

Trots att vi idag så självklart använder begreppet ”kulturarv” är det svårt, 
näst intill omöjligt, att spåra begreppet kulturarv bakåt i tiden. Det ser ut 
som att ordet användes för första gången i början av 1900-talet, om än ytterst 
sporadiskt. Förmodligen härstammar det från tyskans kulturelle Erbe, en 
ideologisk konstruktion som kan spåras bakåt i tiden till olika lager av 
historiska skeden – exempelvis romantiken, uppkomsten av den moderna 
nationen och den moderna nationalismen – och till den i ett tyskt samman-
hang avgörande frågan om ”ursprung”, ”historicitet” och ”arv” (Erbe). 

Det är inte uteslutet att personer som Erik Gustaf Geijer (1783–1847) och 
senare Viktor Rydberg (1828–1895) kan ha använt begreppet. Rydberg är för 
övrigt en intressant person i sammanhanget. Han var en radikal och sam-
hällskritiskt sinnad person som utnämndes till professor i kulturhistoria vid 
Stockholms högskola 1885. Detta skedde parallellt med att Bror Emil Hilde-
brand utvecklade en kulturhistorisk institution av rang på Nationalmuseum, 
och där fanns också Oscar Montelius och Hans Hildebrand, även de kul-
turhistoriskt orienterade, men kanske på ett något annat sätt än Rydberg, 
med tanke på deras arkeologiska fokus. Rydbergs allmänna kulturhistoriska 
fokus har en likhet med dagens kulturarvsbegrepp, varför det inte är 
omöjligt att Rydberg kan ha använt begreppet ”kulturarv” vid något enstaka 
tillfälle eller åtminstone haft tankar i riktning mot begreppet. 

I svensk stadsförvaltning uppträder ordet emellertid för första gången 
1922. Kungliga biblioteket har förtjänstfullt digitaliserat samtliga Statens 
Offentliga Utredningar publicerade mellan åren 1922 till 1999,49 vilket har 
gjort att vi kunnat undersöka etableringen av kulturarvsbegreppet inom 
svensk kulturpolitik. Det har gått att följa utvecklingen av kulturarvsbegrep-
pet över tid och se hur det byråkratiseras och ”myndighetgörs” och gör ett 
segertåg i Sverige. Vi har även undersökt digitala riksdagsdokument från 

49 Kungl. biblioteket, ”Digitaliserade SOU:er – 1922–1999”, http://regina.kb.se/sou/. 
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1971 och framåt. För att få ett bredare referensmaterial har vi också studerat 
digitala dokument publicerade av norska Stortinget och danska Folketinget. 

Vad vår undersökning visar är att kulturarvsbegreppet blir allt vanligare, 
det vill säga att det ”naturaliseras”. Från att knappt ha brukats alls i Norge 
eller Danmark under 1980-talet kulminerar användandet av ordet i båda 
länderna under 2000-talet. I Danmark finns en topp under mitten av 2000-
talet, vilket hänger samman med att danska regeringen 2004 tog initiativ till 
en litteratur- och kulturkanon. Om kulturarvsbegreppet under 1980-talet 
förekom i något enstaka dokument om året, rör det sig under 2000-talet 
årligen om tusentals dokument. 

För Sveriges vidkommande är ”kulturminne” det centrala begreppet fram 
till och med 1970-talet. Därefter tar begreppet kulturarv successivt över för 
att till slut under 2000-talet helt dominera det kulturpolitiska samtalet. I vårt 
sökande efter ett svar på varför begreppet kulturminne ersätts av och föränd-
ras till kulturarv har det blivit tydligt hur detta begrepp inte bara ”präglas”, 
utan hur det också etableras genom ett ”naturaliserande” av fördomar och 
föreställningar om sådant som identitet, kultur, nation, den andre och ”arv”. 

Kulturminne, kulturmiljö och kulturarv 

Det finns en viktig distinktion mellan begreppen ”kulturminne”, ”kultur-
miljö” och ”kulturarv”. Kulturminne ska inte blandas ihop med vad vi idag 
brukar kalla för minnesdiskursen, eller den forskning som bedrivs på minnes-
kulturer.50 Kulturminne är något helt annat och ett betydligt äldre begrepp.  

Vi kan börja med att fråga vems minne som ryms i ordet kulturminne. 
Svaret är att det är nationens minne, ett minne som förvaltas av till detta 
ämbete utsedda personer och som försvaras enligt en lag. Minnet tillhör 
ingen och därmed alla, ingen kan appropriera det och göra det till sitt. I 
stället handlar det om att tingen får oss att minnas det som inte går att min-
nas, nämligen det förflutna. Denna påminnelse uppmanar oss till omsorg 
och omvårdnad om minnestingen i fråga. Samtidigt sluts detta minne inom 
nationens gränser, och det är här ordet ”kultur” kommer in. Det betyder 
nämligen i detta sammanhang ”odling” eller ”bildning”. Odling är här syno-
nymt med kultivering, med att förädla, förbättra. Det handlar därför om 
minnet av nationens historiska förädling. Det är med andra ord en fråga om 
minnet av den svenska nationens odlings- och bildningshistoria. 

50 Assmann, A. Tid och tradition: varaktighetens kulturella strategier, övers. Peter Jackson. 
Nora: Nya Doxa, 2004. 
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Samtidigt som detta ”förvaltande” av historien har många fördelar, bland 
annat den att ingen enskild grupp kan appropriera historien och göra den 
till sin, har den också tydliga brister, eftersom den, i varje fall delvis, bygger 
på vad den australienska kulturarvsforskaren Laurajane Smith kallar för en 
auktoriserad kulturarvsdiskurs (Authorized Heritage Discourse, ofta förkor-
tat AHD).51 Detta är i varje fall vad många kulturarvsdebattörer i Sverige har 
hävdat.52 Denna kritik dök emellertid först upp i samband med att vi började 
tala om ”kulturarv”. Att det skulle förekomma en auktoriserad kulturmin-
nesdiskurs har ingen hävdat, såvitt vi kunnat se. Men det finns, som vi har 
nämnt, sedan en tid tillbaka en ”minnesdiskurs”, vilken har en egen inre his-
toria som är ganska snarlik den som kulturarvsbegreppet bär på.53 

I begreppet ”kulturmiljö” betyder ”kultur” ungefär samma sak som i kul-
turminne, alltså odling och bildning. I detta fall handlar det inte om miljön 
i största allmänhet, utan om det franska ordet milieu, som betyder ”i mitten”. 
Kulturen som odling och bildning befinner sig i detta sammanhang i mitten 
av nationen. Denna bildnings- och odlingshistoria är nationens kärna, dess 
essens. 

Vänder vi oss till begreppet ”kulturarv” ser vi något annat. Ur en etymo-
logisk synvinkel har vi inte lyckats härleda kulturarvsbegreppets historiska 
ursprung. Men en hypotes är som sagt att det härstammar från tyskans 
kulturelle Erbe, som just betyder kultur-arv. Båda begreppen understryker 
ordet ”arv”. Ett arv är något som vi får från föregående generationer och som 
vi därefter överför till framtida generationer.  

Begreppet kulturarv inkluderar till en början inte några specifika arv-
tagare, förutom förstås nationen och alla dess framtida invånare. Men vi ska 
se hur det med åren blir fördelat på många olika intressenter i den mång-
kulturella kontexten. Från och med mitten av 1970-talet har begreppet 
snarast kommit att handla om minoriteters kulturarv, om dem i marginalen, 
om nyanländas kulturarv och så vidare. Men kulturarv är, liksom kultur-
minne och kulturmiljö, alltid essentialiserande. Av de tre begreppen är det 
fokuset på arv, och därmed implicit på ett möjligt ärvande, som gör just 
kulturarvsbegreppet mest problematiskt. 

Begrepp som kulturminne och kulturmiljö verkar inte ha samma ladd-
ning som begreppet kulturarv. Av någon anledning verkar det vara svårare 
att sätta ett ”vårt” framför begreppet kulturminne. ”Vårt kulturminne” och 

51 Smith, L. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006. 
52 Se t.ex. Högberg, A. Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården: Tankar, kunskaper och processer 2002– 
2012. Lund: Nordic Academic Press, 2013. 
53 Assmann, Tid och tradition. 
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”våra kulturminnen” låter betydligt mer vagt än ”vårt kulturarv”. Minne är 
också betydligt vagare än arv. ”Vårt minne” låter ju nästan poetiskt, medan 
”vårt arv” har en tyngd bakom sig. Det är också så att ”minnet” handlar om 
att minnas eller om att påminnas om det som en gång varit. Man minns sina 
döda föräldrar eller far- och morföräldrar. Arv är något som lämnas över till 
oss som minns och som vi kan hålla fast vid och överlämna till nästa 
generation. Om minnet saknar framtid så är framtid just vad arvet har. 
Kulturarvet naglar fast identiteten i nuet och överför den till framtiden. Så 
tänkte redan 1922 års utredare, och så har utredarna därefter resonerat. 
Kulturarvsbegreppet har blivit alltmer vedertaget, bland annat på bekostnad 
av begreppet kulturminne. Detta har till stor del att göra med ett samhälle 
som förändras, men också med en vilja att ge människor en möjlighet att 
känna tillhörighet och inte bara identitet. Men ”kulturarv” är ett tveeggat 
svärd. Begreppet innehåller möjligheter men också risker, bland annat 
risken att det bidrar till såväl stigmatisering och utanförskap som kraftfull 
politisering. Begrepp som kulturminne och kulturmiljö har inte samma 
laddning i diskursen som begreppet kulturarv. 

Ovanstående kan problematiseras ytterligare. För det första måste det 
understrykas att kulturminnen inte handlar om något som konkret är 
möjligt att minnas. Det handlar snarare om sådant som inte går att minnas. 
Begreppet ”fornminne” är en uppmaning om att minnas det som inte går att 
komma ihåg genom vård av ting från fjärran tider, alltså från tider som inte 
längre finns och som ingen har något minne av. Heidegger beskriver det på 
följande sätt: ”’Fornföremål’ som förvaras på museum, till exempel hus-
geråd, tillhör en ’förgången tid’ och är likväl ännu förhanden i ’nuet’.” Han 
frågar: ”Vad var ’tingen’, som de i dag inte längre är?” Svaret är att den värld 
som de en gång tillhörde inte längre är.54 Ett fornminne påminner oss alltså 
om just detta, om att vi ska vara uppmärksamma på tinget därför att det har 
förlorat den värld där det en gång i tiden ingick, en värld som ingen längre 
kan minnas. Av det här skälet hör fornminnen inte samman med den 
minnesforskning som bedrivs av exempelvis Aleida Assmann.55 

Frågan blir därmed hur vi ska handskas med ting vars sammanhang vi 
inte kan minnas. I detta ryms frågan om hur en kultur minns, men också hur 
minnet bildar grund för en kultur. Just dessa frågor har berörts av Paul 
Ricoeur i boken Minne, historia, glömska.56 Fornminnet bildar uppenbar-

54 Heidegger, Vara och tid, 416. 
55 Assmann, Tid och tradition. 
56 Ricoeur, P. Minne, historia, glömska, övers. Eva Backelin. Göteborg: Daidalos, 2005. 
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ligen grunden för en kultur, ett samhälle, en nation, samtidigt som forn-
minnet alltså inte är ett faktiskt minne, utan en uppmaning om att minnas 
det som inte kan minnas, och att därmed visa omsorg om ting som inte  
längre är vad de en gång har varit. 

Men frågan som kommer ur detta konstaterande är vilka det ”vi” är som 
visar denna omsorg. Hur rättfärdigas auktoriseringen, det vill säga omsor-
gen? Kanske är det just här som arvsaspekten i ”kulturarv” träder in och tids-
mässigt binder ihop dessa slumpmässiga och kontextlösa minnen inom 
ramen för kulturen och auktoriteten, ordnar dem i en tidsföljd enligt före-
ställningar om tillhörighet och om rätt till tillhörighet. 

Just denna tillhörighetsrätt ingår i frågan om arv och minne och i en 
diskurs som har rört sig från självet till den andre, från nation till global 
mångkultur, men diskursen lyder under samma essentialiserande krav. I 
idén om minne och arv ingår också diskursen om det essentiella. 

Minne framstår i sammanhanget som vagare än arv, vilket är en paradox 
eftersom minnet alltid förankras i en individuell dimension, något som 
kulturarvet inte tenderar att göra. Kulturarv handlar snarare om en kollektiv 
identitet.  

Minnet är först och främst personligt och därmed alltid unikt. Men det är 
också möjligt att tala om ett ”kollektivt minne”.57 Ett sådant är emellertid 
alltid filtrerat genom vårt unika minne. Vi minns alltid var och en av oss en 
kollektivt upplevd händelse, en katastrof till exempel, på vårt specifika sätt. 

Minnet är en komplex dynamik som på samma gång gör det frånvarande 
närvarande och det nuvarande till dåtid. Minnet är med andra ord en dyna-
misk rörelse fram och tillbaka. Dessutom kan minnet vara såväl hisnade som 
klaustrofobiskt och väldigt drabbande. Minnet är både ofrivilligt, framför 
allt när det är drabbande, och frivilligt, exempelvis när vi åkallar något som 
vi har upplevt som behagligt. 

När det gäller kulturarv framstår alltså frågan om arvet som betydligt mer 
framträdande än frågan om minnet, kanske för att minnet handlar om en 
individuell dimension medan kulturarvet berör kollektivet. Arv är också 
något som lämnas över till oss och som vi kan hålla fast vid och därefter 
lämna vidare till nästa generation. Om minnet är ett begrepp och en erfaren-
het av det som försvinner ur tiden är kulturarv viljan att behålla och äga det 
som blir kvar i den.  

Minnet inbegriper därutöver alltid det som inte kan minnas, det vill säga 
glömskan. Arvet, däremot, talar om hur kvarlämningar kan försäkras som 

57 Halbwachs, M. On collective memory. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 
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någons egendom. Kulturarvet naglar som vi visat fast identiteten i nuet och 
överför den till framtiden. 

För att avslutningsvis återkoppla till begreppet kulturminne: Minnet är 
här det glömda, det som verkligen inte längre kan minnas. Men samtidigt är 
tinget, kulturminnet, närvarande för oss. Genom att kalla ett ting för ett kul-
turminne påminns vi om två saker, nämligen om historien och det som en 
gång har varit, men som inte alltid går att minnas, och om att vårda och visa 
omsorg om de ting som inte längre är vad de en gång var. Som vi visat ovan 
har begreppet kulturminne successivt fått lämna över till begreppet kulturarv. 

Kulturarvet och nationen. 
SOU:er mellan 1920-talet och 1960-talet 

År 1922 publicerades Statens offentliga utredningar (SOU) för första gången. 
Av de drygt femtio SOU:er som gavs ut detta år handlar två om ”kulturmin-
nen”.58 Dessa två utredningar är intressanta eftersom de behandlar ett förslag 
till en ny lagstiftning för kulturminnesvården, det vill säga till hur landet ska 
vårda de minnen som inte går att minnas. 

Denna nya lagstiftning går tillbaka på en lång svensk förvaltningstradi-
tion. Den första ”kulturminneslagen” är som sagt från 1666, vilket gör svensk 
kulturminnesvård till en av de äldsta i världen. Sedan dess har samtliga kul-
turminneslagar, oberoende av vad de har kallats, alltid handlat om förhållan-
det mellan staten och minnena.59 

Varken begreppet ”kulturarv” eller begreppet ”kulturmiljö” förekommer 
i den första SOU-volymen.60 I stället används begreppet ”kulturminne” ganska 
frekvent. 

I den andra volymen förekommer ordet ”kulturarv” tre gånger på tre 
olika sidor.61 Kontrasten är påtaglig mot hur många gånger ordet ”kultur-
minne” används, nämligen 77 gånger på 45 sidor. Vi återkommer till dessa 
sid- och begreppsberäkningar. Syftet är att visa den successiva övergången 
från användningen av begreppet ”kulturminne” till bruket av ”kulturarv”. 

58 SOU 1922:11. Ecklesiastikdepartementet. Betänkande med förslag till lag angående kul-
turminnesvård samt organisation av kulturminnesvården avgivet av en därtill förordnad 
kommitté. I. Historik, memorial ang. minnesvårdens nuvarande ståndpunkt, utländsk lag-
stiftning samt bilagor; SOU 1922:12. Ecklesiastikdepartementet. Betänkande med förslag 
till lag angående kulturminnesvård samt organisation av kulturminnesvården avgivet av 
en därtill förordnad kommitté. II. Förslag och motiv. 
59 Hegardt, ”Sweden: Cultural Heritage Management.” 
60 SOU 1922:11. 
61 SOU 1922:12, 6, 65, 107. 
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Det sparsmakade användande av begreppet kulturarv i de tidigaste SOU:erna 
har förstås sina skäl. Ordet användes i specifika syften, i det här fallet handlar 
det om att understryka förhållandet mellan nationen och alla dess invånare 
å ena sidan och kulturarvet å den andra. Begreppet kulturarv inkluderar en 
hel serie av kulturminnen. Utredarna understryker också att kulturarv är 
något som alla kulturnationer har att ta ansvar för. 

Kulturarv handlar i detta sammanhang med andra ord om handlingen att 
överföra en hel serie kulturminnen till kommande generationer, samt upp-
maningen eller påminnelsen om att minnas det som inte går att minnas, att 
värna om dessa minnesting och tilldela dem ett evigt liv. För detta ändamål 
är vetenskapen att föredra, menar utredarna, eftersom vetenskapen har för-
mågan att förstå, underhålla och ansvara för detta Sveriges historiska arv.  

Trots att Sverige har både minoriteter och ursprungsbefolkning om-
nämns inte dessa grupper alls i de tidiga SOU:erna. Men detta betyder inte 
att de är explicit uteslutna. Det finns nämligen vid denna tidpunkt inget i 
begreppen kulturarv eller kulturminne som inbegriper någon form av inklu-
dering eller exkludering. Snarare är det så att ordet kulturarv inkluderar alla 
nationens invånare, eller snarare alla dess framtida invånare, oberoende av 
vilka de råkar vara. Kulturen som odling och bildning befinner sig i detta 
sammanhang i nationens mitt. Denna bildnings- och odlingshistoria är na-
tionens kärna, essens, något som beskriver dess tillkomsthistoria.  

Detta är vad kulturarv handlade om under 1920-talet. Det är viktigt att 
hålla i minnet att varken kulturarv eller kulturminne som begrepp här har 
någon tendens till exkludering, och därmed inte heller några inkluderande 
tendenser. Detta gäller till och med i förhållande till andra ”kulturnationer”. 
Men med detta inte sagt att specifikt begreppet kulturarv inte skulle ha varit 
fritt från sådana inkluderande eller exkluderande möjligheter. Tvärtom. 
Begreppet kulturarv är explicit inkluderande och därmed exkluderande. 
Men denna möjlighet hade inte 1920-talets utredare insett och det fanns inte 
heller något skäl att aktivera den. Det saknades vid denna tidpunkt inten-
tioner till och incitament för att göra det. 
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Åtta år senare publiceras ytterligare en SOU som handlar om kulturarv.62 

Denna gång förekommer ordet ”kulturarv” åtta gånger fördelat på sju sidor.63 

62 SOU 1930:3. Handelsdepartementet. Skydd för äldre kulturföremål. Betänkande med 
förslag avgivet av kulturskyddssakkunnige. 
63 SOU 1930:3, 51, 60, 66, 100, 116, 139, 149. 
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Ordet ”kulturminne” är fortfarande i övervägande majoritet. Det är fort-
farande en fråga om nationen och dess invånare, deras kulturminnen och 
kulturarv. Men något har hänt i det svenska samhället. Nationen är inte 
densamma. Två år tidigare hade nämligen Per Albin Hansson (1885–1946) 
i ett tal lagt grunden för ett nytt samhälle, folkhemmet. Tanken var att 
Sverige skulle bli ett mer jämlikt välfärdssamhälle. Det är inte obefogat att 
tänka sig att kulturarvet med sitt fokus på nationen och dess invånare nu i 
dessa 1930 års SOU:er skulle ha en mer socialistisk innebörd. Men detta är 
inte fallet. I stället hittar vi samma fokus på nationen och dess invånare som 
i SOU:erna från 1922. En liten skillnad framträder emellertid och det är att 
”allmogen” är inkluderad i denna utredning. Allmogen kan här ses som en 
mindre bemedlad specifik grupp på landsbygden. Det finns en risk, menar 
utredarna, att allmogens kulturarv kan gå om intet på grund av en allt star-
kare modernisering av landet. Industrialiseringen och moderniseringen av 
det svenska samhället påbörjades redan under det sena 1800-talet och under 
1920-talet och under 1930-talet flyttade allt fler människor, inklusive all-
mogen, in till industrierna i städerna och lämnade därmed landsbygden.64 

Trots denna modernisering och urbanisering definieras kulturarv på 
samma sätt i denna utredning som i de två föregående, som ett nationellt 
”vi”. Men detta är samtidigt inte alls konstigt. Den äldre definitionen gick att 
överföra till folkhemsideologin med dess retorik om en nation, ett folk, en 
religion och ibland till och med en ras, samt förstås ett kulturarv. Per Albin 
Hansson argumenterade för ett homogent samhälle med plats för alla, vilket 
kom att innebära att en äldre definition av begreppet kulturarv placerades in 
i en ny politisk kontext, som underströk ett nationalistiskt perspektiv snarare 
än det nationella som anläggs i de två tidigare SOU:erna.65 

Vad vi som sagt också finner här är det speciella fokuset på allmogens 
kulturarv, något som inte förekommer i de två föregående SOU:erna. Detta 
är intressant eftersom utredarna väljer att både lyfta fram och sätta fokus på 
en ”identitet” i samhället. Detta må vara en liten förändring mot de tidigare 
utredningarna, men det är likväl en betydande sådan. Samtidigt är det värt 
att notera att år 1924 publicerades en SOU i två volymer med fokus just på 
allmogen. Men begreppen ”kulturarv” och ”kulturmiljö” används inte i dessa 

64 Witoszek, N. ”Moral Community and the Crisis of the Enlightenment: Sweden and 
Germany in the 1920s and 1930s” i Nina Witoszek and Lars Trädgårdh (red.), Culture and 
Crisis: The Case of Germany and Sweden. New York & Oxford: Bergahn Books, 2002, 68. 
65 Ibid., 53. 
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utredningar, och ”kulturminne” används enbart några få gånger.66 Förmod-
ligen beror det på att ”allmogen” under denna tid inte passade in i diskursen 
om nationens kulturarv. Allmogen uppfattades inte som ett historiskt feno-
men och därför inte som ett nationellt arv från det förgångna. Snarare förstods 
allmogen som en samtidsfråga. Sex år senare hade alltså frågan förändrats och 
allmogen uppfattades som ett fenomen som riskerade att försvinna, och på så 
sätt skulle också arvsfrågan upphöra och arvet förintas. Därför blir det viktigt 
att ”bevara” allmogen – eller snarare allmogens verktyg, miljöer och tradi-
tioner – för framtiden. 

Vad vi ser här är intressant. Kulturarvet delas upp i två fält, där å ena 
sidan nationens tidigare ”neutrala” kulturarv får en mer nationalistisk ton 
och ett specifikt arv å andra sidan skiljs ut från det nationalistiska arvet och 
tilldelas en specifik arvsidentitet. 

Det dröjer 26 år, till 1956, innan ytterligare en SOU som förhåller sig till 
kulturarv publiceras.67 Begreppet ”kulturarv” förekommer bara en enda gång 
i denna SOU. Utredningen behandlar byggnadsminnen, och utredarna 
skriver: ”1§ Byggnader som bevara minnet av gångna tiders byggnadsskick, 
av historiskt betydelsefulla händelser eller av framstående personer tillhöra 
nationens kulturarv. De böra skyddas och vårdas, så att deras kulturhisto-
riska värde bibehålls.”68 Paragrafen säger inte så mycket annat än att vi här 
återser den mer ”neutrala” tonen från 1922.  

Under 1960-talet publiceras två SOU:er som behandlar kulturarvet.69 I 
den första av de två nämns överhuvudtaget inte kulturminne. Däremot 
förekommer begreppet kulturarv nio gånger.70 I det flesta fall handlar det om 
nationens kulturarv, och vid något tillfälle hänvisar utredarna till det franska 
kulturarvet eller till allmogens kulturarv. Bilden är ungefär densamma för 

66 SOU 1924:26. Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska 
allmogekulturen. Avgivet av därtill utsedda sakkunnig. I. Huvudbetänkande och förslag. 
SOU 1924:27. Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska 
allmogekulturen. Avgivet av därtill utsedda sakkunnig. II. Allmogeforskningen i Sverige 
och dess nordiska grannländer. 
67 SOU 1956:26A Byggnadsminnen. Betänkanden med förslag om ökat skydd för kul-
turhistoriskt märkliga byggnader avgivet av byggnadsminnesutredningen. 
68 SOU 1956:26. Justitiedepartementet. Byggnadsminnen. Förslag avgivet av byggnads-
minnesutredningen, 7. 
69 SOU 1964:22. Ecklesiastikdepartementet. Förbud mot utförsel av kulturföremål. Betän-
kande med författningsförslag av tillkallad utredningsman; Statens Offentliga Utred-
ningar 1965:10. Ecklesiastikdepartementet. Antikvitetskollegiet. Centralorgan för svensk 
kulturminnesvård. Betänkande avgivet av antikvarieutredningen; SOU 1965:10. Ecklesia-
stikdepartementet. Antikvitetskollegiet. Centralorgan för svensk kulturminnesvård. Be-
tänkande avgivet av Antikvitetsutredningen.  
70 SOU 1964:22, 10, 15, 33, 38, 39, 40 [två gånger], 43, 66. 
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nästkommande SOU. Fram till nu har begreppet kulturminne haft den mest 
framträdande rollen, men på 1960-talet blir alltså begreppet kulturarv mer 
dominerande. Ordet kulturminne är en uppmaning att minnas det som inte 
går att minnas och värna och vårda dessa fenomen. Begreppet kulturarv är 
mer av ett paraplybegrepp som inkluderar alla kulturminnen, det vill säga 
föremål, byggnader, strukturer och så vidare från förr. Detta arv tillhör 
nationen och alla dess framtida invånare. 

Om vi sammanfattar vår undersökning av Statens offentliga utredningar 
så här långt finner vi att vad som sker i dessa myndighetsdokument är att en 
idé om ett arv, om att ärva, överförs till en politisk uppgift och ett statligt 
ansvar. Vad det handlar om är att vårda och förvalta arvet från det förflutna. 
Väsentligt är också att en ny kulturminneslag kommer till i och med SOU 
1922:11 och SOU 1922:12. Genom denna utredning tar staten ett allt fastare 
ansvar, men som vi har visat går detta ansvar samtidigt tillbaka till 1666. Vad 
som sker är att staten steg för steg ökar sitt byråkratiska inflytande över idén 
om arvet, det vill säga kulturarvet, och om ärvandet som kultur, det vill säga 
byråkratin. 

Industrialiseringen under början av 1900-talet kom med sin medföljande 
modernism och modernisering att ersätta de mer platsbundna kulturernas 
dialektfärgade, unika och partikulära föremål, vanor och traditioner med en 
modernistisk, funktionalistisk och utbytbar varukultur. Det framväxande 
industriella och funktionalistiska samhället byggde på serieproduktion av 
varor. Det viktigaste kännetecknet för detta samhälle är å ena sidan abstrak-
tionen eller abstraherandet av konkreta och partikulära företeelser, och å 
andra sidan alla tings utbytbarhet och ersättningsbarhet. 

Det säger sig självt att en sådan samhällsutveckling måste ha ett negativt 
inflytande på allmogen, samtidigt som ett samhälle orienterat mot en indus-
triell serieproduktion har föga intresse av samma allmoge. Vad som riskerar 
att försvinna med samhällets industriella utveckling är det partikulära och 
unika, eftersom det inte existerar något partikulärt och unikt i det seriella, 
utan enbart kopiering och duplicering. Det är mot denna bakgrund som 
allmogen stämplas som kulturarv, det vill säga för att bevara en tidigare syn 
på kultur som en av staten säkrad tillhörighet. Lite raljant skulle man kunna 
säga att allmogen härmed förstatligades. Samtidigt är det just detta som 
kulturarv handlar om, det vill säga att försäkra och förankra ”modellen” eller 
”typen” i ett annars närapå okontrollerbart förändringsflöde. 

Därmed uppstår också en uppfattning om att kulturarvet bör vårdas som 
en kärna i konstruktionen av ett nationalistiskt ”vi”, snarare än utifrån en 
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nationell syn på kulturarvet. Det nationalistiska kopplas till idén om folk-
hemmet. Begreppet ”folkhem” träder på så sätt in i en nationalistisk myn-
dighetsdiskurs, tillsammans med allmogen och kulturarvet, i syfte att bevara 
en hemkänsla i en värld som blir allt mer modernistisk, serieproducerande, 
kopierande och internationell, och därmed ”hemlös”. Folkhemmet, liksom 
allmogen och kulturarvet, blir ett svar på frågan om hur mycket hem som 
behövs i en värld som alltmer avlägsnar sig från ett hem. Det centrala i den 
nya diskursen är med andra ord att säkerställa en nationalistisk hemkänsla 
när nationen moderniseras enligt en ekonomisk och politisk strategi.  

Fram till och med 1960-talets slut var ordet ”kulturminne” det förhärs-
kande begreppet, medan ordet ”kulturarv” mer var ett paraplybegrepp som 
inbegrep nationens kulturminnen. Det finns en relation mellan nation och 
kulturminne och mellan nationalism och kulturarv, en relation som alltså 
antyds under den första halvan av 1900-talet. Utpekandet av ett specifikt arv, 
i detta fall allmogens, punkterar redan i sig försöket att betrakta kulturarv 
som en neutral nationell företeelse. Kulturarvet blir här mer partiskt och 
därmed nationalistiskt.  

Förskjutningen från ett nationellt till ett nationalistiskt perspektiv på 
kulturarv och sedan åter tillbaka till ett mer nationellt – vilket är vad vi ser 
under den första halvan av 1900-talet – kan spåras i de därpå följande 
SOU:erna; kanske inte genom att utredningarna blir mer nationellt, eller 
rentav nationalistiskt, orienterade utan snarare tvärt om. Om utredningarna 
under 1900-talets första hälft såg en möjlighet till identitet och tillhörighet i 
kulturarvsbegreppet, men inte utvecklade denna möjlighet annat än i för-
hållande till allmogen och till folkhemmets nationalism, kom de senare 
SOU:erna alltmer och utifrån en myndighetspolitisk dimension – det hand-
lar trots allt om viktiga utredningar – att fokusera på just identitet och 
tillhörighet. Men detta inte som något nationellt eller nationalistiskt, utan i 
förhållande till minoriteter och invandrare. Begreppet och fenomenet ”kul-
turarv” bidrar därmed till en splittring i samhället, en splittring som utmanar 
det politiska systemet och tvingar fram utredning efter utredning i frågan, 
en händelseutveckling som vi ska följa här. 

Splittringen. Invandring och utredningarna under 1970-talet 

Som vi har sett så här långt används ordet ”kulturarv” i en begränsad ut-
sträckning. SOU:ernas utredare talar hellre om kulturminnen. Även om 
Sverige har både minoriteter och ursprungsbefolkningar nämns inte dessa 
grupper i utredningarna, men det betyder inte att de är explicit exkluderade. 
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KULTURARV 

Den enda ”grupp” som väljs ut är ”allmogen”, men den är samtidigt inte  
omtalad som en specifik grupp, utan mer som ett levnadssätt vilket riskerar 
att försvinna på grund av samhällsförändringar. Ett sådant försvinnande 
skulle innebära en förlust av traditioner, föremål, verktyg och även vissa 
landskapstyper. 

Under 1960-talet är Sverige i behov av allt fler arbetare för sin expan-
derande industri. Människor från Finland och Italien, och även från 
Grekland och Turkiet, söker sig till Sverige för industrijobb.71 1972 publi-

72ceras SOU:en Ny kulturpolitik. En ny kulturpolitik? Vad kan en sådan 
tänkas innehålla som en äldre kulturpolitik saknade? Givetvis måste det 
handla om att förändra kulturpolitiken. Men en förändring till vad? Intres-
sant är att ordet ”kulturminne” fortfarande är i majoritet. Frågan som ställs 
i Ny kulturpolitik är: ”Invandrarutredningen […] utreder invandrarnas an-
passningsproblem m.m. Utredningen skall bl.a. gå in på i vilken mån det 
svenska samhället bör skapa eller främja möjligheterna för invandrare att 
bevara sina traditioner och sitt kulturarv i övrigt.”73 Utredarna påpekar att: 
”Andra skillnader som kan nämnas är Moderata samlingspartiets och 
Centerpartiets betoning av kristendomens värderingar och människosyn 
samt förstnämnda partis betoning av äldre tiders kulturarv.”74 Här lyfts alltså 
två frågor som vi inte har sett tidigare, nämligen den om invandrarnas 
anpassningsförmåga samt invändningar från två politiska partier. 

Om de tidigare SOU:erna var mer eller mindre fria från intressekonflikter 
och alla former av polariseringar, är så inte fallet i den här utredningen. Den 
behandlar frågan om invandrarnas kulturarv och deras traditioner. Ska dessa 
grupper få tillåtelse att bibehålla sina traditioner måste samtidigt det svenska 
kulturarvet och kristendomen understrykas. Detta är logiken. 

Vad som också är viktigt att notera i detta resonemang är att invandrare 
inte bär med sig kulturminnen. Sådana har bara Sverige och svenskar. 
Invandrare bär med sig kulturarv, vilket här innebär traditioner och exem-
pelvis religioner. I detta fall är kulturarv med andra ord något som går att 
förflytta, vilket inte är fallet med kulturminnen. Detta utesluter inte att 
invandrare inte kan minnas det som inte är möjligt att minnas, det vill säga 
kulturminnen, men dessa minnen är inte en del av dem när de anländer till 
Sverige. Inte heller det svenska kulturarvet är en del av dem. 

71 Migrationsverket. ”Historia” https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-
till-Sverige/Historik.html (tillgänglig 29 november 2019). 
72 SOU 1972:66. Kulturrådet. Ny kulturpolitik. Nuläge och förslag. 
73 SOU 1972:66, 38. 
74 SOU 1972:66, 157. 
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ARVETS FÖRVALTNING 

Men frågan om det svenska kulturarvet och invandrarnas respektive 
kulturarv försvårar samtidigt frågan, för man kan inte sprida ett arv utanför 
gruppen av arvtagare, vilket utesluter att invandrare kan ta del av det svenska 
kulturarvet samtidigt som de tar del av sitt eget arv. Det är enligt denna logik 
fullt möjligt för invandrare att ta del av de svenska kulturminnena, att 
minnas det som inte kan minnas, det vill säga värna och vårda kultur-
minnena, samtidigt som de håller fast vid sitt kulturarv. Men det är inte 
möjligt för dem att ha två kulturarv. Inte heller svenskar kan ha två arv.  

Vad som händer här är att utredarna separerar kulturarv från kultur-
minne. Ett kulturminne blir till en historisk entitet, vilket kulturarv uppen-
barligen inte är. Kulturarv förvandlas i stället till ett ahistoriskt fenomen, 
vilket i sin tur ytterligare understryker att invandrare inte kan ha kultur-
minnen. Sådana minnen är fastnaglade i invandrarnas ursprungsländer. 
Detta är den logik som nu börjar ta form i utredningarna. 

Här inträffar något besynnerligt, nämligen att invandrarnas ahistoriska 
och sociala kulturarv sakta börjar införliva ett kulturminne. Så måste ske 
eftersom ett kulturarv, enligt den här logiken, inte kan existera utan ett 
kulturminne, det vill säga utan att vara ett faktiskt arv. Men detta nya kul-
turminne bygger inte på samma principer som de svenska ting som inte är 
möjliga att minnas, utan på en föreställning om kulturminnen som faktiskt 
går att minnas. Därmed hamnar vi i en annan fråga, nämligen i den om 
minneskultur och faktiskt kollektivt minne. 

Vi kan här skönja början på en diskurs som kommer att bli allt mer 
problematisk och förvirrad och som pekar hän mot tvetydighetens politik – 
vilket är helt rimligt med tanke på hur komplext ett begrepp som kulturarv 
är. Utredarna bakom 1972 års SOU börjar för första gången bli medvetna 
om problemen med begreppet, men de ser samtidigt en möjlighet i ett 
förändrat och multikulturellt svenskt samhälle. 

Uppmuntrade av denna möjlighet publicerar de en ny SOU bara tre år 
senare.75 Utredningen, som är uppdelad i två volymer, handlar om samerna 
och har titeln ”Samerna i Sverige”. Som vi sett har ingen svensk minoritets-
grupp eller en ursprungsbefolkning behandlats i tidigare SOU:er, men som 
vi också tydliggjort har det inte handlat om en explicit eller för den delen 
implicit exkludering, utan om hur begrepp som kulturarv och kulturminne 
har definierats. 

75 SOU 1975:99. Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur; SOU 1975:100. Samerna i 
Sverige. Stöd åt språk och kultur. Bilagor. Betänkande av sameutredningen. 
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Att samerna nu uppmärksammas beror på en ny definition av kulturarv, 
den som vi såg formulerad i utredningen från 1972. Utredarna bakom 1975 
års SOU skriver: ”Invandrarnas och de språkliga minoriteternas möjligheter 
att föra de egna kulturtraditionerna vidare var enligt departementschefen 
[…] i många fall begränsade, samtidigt som bevarandet av det egna kultur-
arvet ofta var av avgörande betydelse för identitetsupplevelsen.”76 Utredarna 
jämför också kulturarv: ”I centrum står samerna som minoritetsgrupp och 
jämförelsen mellan det samiska och det svenska kulturarvet.”77 Två väsent-
ligheter framträder här: jämförelsen mellan kulturarv och möjligheten att 
föra den egna kulturtraditionen vidare. 

Av betydelse är inte bara att föra den egna kulturtraditionen vidare, utan 
att detta ”föra vidare” också hör samman med en upplevelse av identitet. 
Därmed hamnar vi i identitetsjämförelser, och problemet växer eftersom ”att 
föra vidare” också innebär att konservera. Identiteten blir till något som 
konserveras och ställs mot andra konserverande identiteter. Det handlar här 
med andra ord om en kulturpolitisk identitetspolitik. Redan 1975 ser vi 
dessa första steg mot en allt mer komplex identitetspolitik. 

Här återfinner vi också själva kärnan i kulturarvet. Ett arv som inte förs 
vidare till kommande generationer och tjänar deras upplevelse av identitet, 
upphör att vara ett arv. Detta är den nya definitionen av begreppet kulturarv. 
I den äldre definitionen handlade det om att ”föra vidare” genom att minnas 
det som inte går att minnas, nämligen entiteter från det förgångna. I denna 
mening var kulturarv inte något statiskt, utan del av ett samhälle under ut-
veckling och förändring. Men i ordets nya betydelse blir det snarare en fråga 
om något ytterst konservativt, som till och med utesluter all historia. ”Att 
föra vidare” innebär i den nya definitionen att föra vidare hela det arv som 
är avgörande för självidentifieringen och identitetsupplevelsen, vilket skapar 
ett tomt hål i historien. Samerna, liksom andra minoriteter och invandrare 
– och inte bara i Sverige utan överallt annars där denna kulturarvsdiskurs 
breder ut sig – berövas sin historia och förvandlas till en för evigt existerande 
”exotisk” anakronism. Historiens temporaliteter trycks in i en statisk kub 
utan några dörrar som kan släppa in liv. Denna definition av kulturarv 
medför en överhängande risk för kvävning, pennalism och sociala problem. 

Det intressanta är att utredarna till viss del inser det här dilemmat, men 
de kan inte hitta en väg ut ur sin egen diskurs.78 Ett ytterligare problem, som 
de dock inte berör, är att självidentifikationen och frågan om att ”föra 

76 SOU 1975:99, 115. 
77 SOU 1975:99, 186. 
78 SOU 1975:100, 444–445. 
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ARVETS FÖRVALTNING 

vidare” vänder sig inåt och definieras i relation till andra lika inåtvända 
identiteter, vilket skapar polariserande spänningar. Dessa problem uppstår 
givetvis även om man betraktar kulturarv som ett nationalistiskt fenomen. 
Frågan kan drivas ytterligare några steg, nämligen in i fascism och andra 
former av totalitära anspråk, vilket utredarna överhuvudtaget inte berör. 
Hade de insett denna risk hade de kanske inte drivit frågan vidare. 

Men utredningarna fortsätter att komma, som om man inte riktigt visste 
vilken riktning frågan hade tagit, eller som om man hoppades på en bättre 
framtid genom kulturarvet. Ser vi det så blir frågan än mer komplex. På 
vilket sätt innehåller kulturarvet en framtid? I utredningen SOU 1978:56 
Kultur och information över gränserna. Om det svenska kultur- och infor-
mationsutbytet med utlandet tar Sverige steget ut i världen. Syftet med utred-
ningen är att mer ingående undersöka Sveriges internationella kontakter 
inom kultur, vetenskap och information. Utredarna söker kunskap om Sve-
riges internationella avtryck och om hur världen ser på Sverige. Det kan 
noteras att ordet ”kulturminne” fortfarande är i majoritet i denna SOU, men 
att begreppet bara används elva gånger på sex sidor. Begreppet ”kulturmiljö” 
används bara en enda gång, och ordet ”kulturarv” används fem gånger på 
fyra sidor. 

Mellan 1945 och 1960 uppskattas närmare 40 nationer med en total 
befolkning på 800 miljoner människor – en tredjedel av världens dåvarande 
befolkning – ha nått frihet från det koloniala systemet.79 Varje ny nation 
skulle komma att ställa krav på att just deras nationella identitet skulle 
respekteras. Därmed uppstod gradvis en form av kulturarvstänkande. Ut-
redarna till SOU 1978:56 svarar på denna utmaning. De skriver: ”I sin 
strävan att frigöra sig från det koloniala arvet har länderna i tredje världen 
under senare år lagt allt större vikt vid frågor om bevarandet av det egna 
kulturarvet och stärkandet av den nationella identiteten genom olika kul-
turpolitiska åtgärder.”80 

Efter att utredarna har understrukit detta gör de klart att det rör sig om 
ett perspektiv som har kommit till uttryck under olika internationella och 
regionala ministerkonferenser som organiserats av UNESCO under 1970-
talet. Kultur, påpekar de, är också en del av FN:s behovsstrategi, som antogs 
av International Labour Organization (ILO) under World Employment 
Conference 1976 och utgjorde ett led i en ny ekonomisk världsordning.  

79 Barraclough, G. ”The Revolt Against the West” i Prasenjit Duara (red.), Decolonization: 
Perspectives from now and then. London & New York: Routledge, 2004, 118–131. 
80 SOU 1978:56, 146. 
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Utredarna ifrågasätter till och med hur kulturstödsprojekten för bevaran-
det av större historiska monument av internationellt intresse var utformade 
under 1960-talet. UNESCO:s kampanj för att rädda Abu Simbel-templet i 
Egypten får fungera som ett exempel på detta. 1970-talet har däremot, menar 
utredarna, präglats av ett behov av utbildning och forskning för att stärka 
den nationella identiteten. Internationella organisationer som FAO (Food 
and Agriculture Organization), UNESCO och ILU har utvecklat projekt för 
att bidra till ”u-ländernas” behov av att bevara och utveckla den egna 
kulturen. Även så kallade NGO:er (Non Governmental Organizations) har 
bidragit, påpekar utredarna.81 

Det understryks att Sida (Swedish International Development Associ-
ation) för första gången har inkluderat kulturstödet som ett särskilt prob-
lemområde i sin budget. Återigen hörde detta samman med behovet av att 
stärka de postkoloniala staternas nationella identitet. Utredarna räknar här 
upp fyra fokusområden: 

Som allmänna riktlinjer för kulturstödet bör enligt SIDA:s utredning föl-
jande gälla. 

• att den nationella identiteten stärks (större nationellt oberoende). 
• att insatsen bidrar till att ta tillvara och utveckla ett kulturarv. 
• att stödet möjliggör ett ökat folkligt deltagande i kulturlivet eller en 

bredare spridning av kulturarvet. 
• att ett samarbete och utbyte på jämbördig nivå mellan stater eller 

grupper inom en stat gynnas.82 

Längre fram i utredningen påpekas följande: 

En bärande princip för vår invandrarpolitik är att de olika invandrar-
grupperna skall ges möjlighet att bibehålla sin egen identitet. Att bevara och 
utveckla det egna kulturarvet är ett betydelsefullt inslag i detta arbete.83 

Men detta är inte allt. Utredarna berör också repatrieringsfrågor och på-
pekar att forskare från Afrika, Asien och Söderhavet ska beviljas medel för 
att ta del av sådant som hör till ”deras kulturarv” och finns bevarat på Etno-
grafiska museet i Stockholm.84 

81 Ibid,146–147. 
82 Ibid, 147. 
83 Ibid, 179. 
84 Ibid, 339. 
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I SOU:erna från 1920-talet och framåt underströk utredarna att ”kultur-
arv” var ett paraplybegrepp som inkluderade samtliga kulturminnen i natio-
nen. Nationen var i sin tur en del av samtliga kulturnationer. Kulturarvet 
tillhörde därmed alla och ingen. Det handhades av vetenskapen, byråkrater, 
museer och myndigheter. Kulturarvet kunde inte splittras på olika intresse-
grupper. Från och med 1970-talet förändras denna definition radikalt och 
kulturarv blir en fråga för olika grupper inom den svenska nationen. 

Om vi närmare undersöker 1978 års SOU finner vi en paradox och en 
motsägelse. Om kulturarv i 1970-talets Sverige är en fråga om enskilda grup-
pers självidentifikation och därmed något som är av vikt för minoriteter och 
invandrare, är så inte fallet när det gäller de postkoloniala stater som Sverige 
nu har engagerat sig i. Här är kulturarvet i stället viktigt för de nya nationer-
nas självidentifikation. Vad detta understryker är att Sverige inte vill upp-
muntra till samma splittring i de postkoloniala staterna som man uppmunt-
rar till i Sverige. I stället handlar det i de här fallen om utbildning och forsk-
ning som ska stärka den nationella identiteten.  

Denna definition ligger mer i linje med definitionen av kulturarv så som 
den uttrycktes under den första halvan av 1900-talet, men med det explicita 
tillägget att den nationella identiteten ska stärkas. Just detta stärkande av 
nationell identitet motsäger emellertid definitionen från 1920-talet och 
framåt, förutom på en punkt, nämligen det nationalistiska perspektivet så 
som vi såg det uttryckas i 1930 års SOU – en utredning som alltså var mer 
nationalistisk än nationell och som gjordes under inledningen på folk-
hemspolitiken. 

Vad vi finner här är således hela fyra definitioner av kulturarv. En första 
”nationellt” orienterad mellan 1920- och 1960-talet, en andra med nationa-
listiskt perspektiv under 1930-talet, en tredje med sin interna splittring och så 
en fjärde som beskriver Sveriges förhållande till de postkoloniala nationerna. 

Frågan som bör ställas är om inte det fjärde perspektivet ger uttryck för 
en imperialistisk syn på de postkoloniala nationerna. De har inte nått en nivå 
där de kan acceptera en mångfald av kulturarv, utan de kräver speciell 
behandling. De behöver utbildning och forskning för att kunna handskas 
med sitt kulturarv och därmed skapa en nationell identitet. Men problemet 
är samtidigt större än så, för vad är de flesta postkoloniala stater om inte en 
kolonial konstruktion? Gränser har dragits av koloniala makthavare utan 
någon hänsyn till de olika grupper som levt inom områdena i fråga, man har 
exkluderat och inkluderat olika etniciteter. Det finns ingen antydan i de 
svenska utredningarna om att detta svåra dilemma beaktas. Snarare verkar 
det som att utredarna har återvänt till en form av folkhemspolitik i ett försök 
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att skapa ett socialt, ekonomiskt och jämställt välfärdssamhälle, med en 
nation, ett folk, en religion, en historia och ibland till och med en ras, samt 
förstås ett kulturarv. Sidas fyra fokusområden ovan understryker detta. 

Det här perspektivet var förstås dömt redan från början. Svensk inter-
nationell kulturarvspolitik har med största sannolikhet implicit och explicit 
bidragit till de enorma problem med kulturarvspolarisering, konflikter och 
terrorism som vi idag bevittnar, men med en så låg hastighet att det är nästan 
omöjligt att spåra frågan tillbaka till 1970-talet. Men Sverige är inte ensamt 
att göra sig skyldigt till detta. Samma dom drabbar hela västvärlden. Om vi 
endast diffust kan se detta idag var det givetvis omöjligt under 1970-talet. De 
ansvariga då tyckte att de bedrev en utmärkt strategi. Idag vet vi att så inte 
var fallet. Trots att frågan är diffus finns det vissa belägg för denna hypo-
tetiska dom redan i SOU:er från 1980-talet. 

Om vi sammanfattar SOU:erna under denna epok, från 1920- till 1970-talet, 
framträder vissa specifika frågor. Det blir bland annat allt tydligare att kul-
turarv handlar om ett ägande, om att äga en kultur eller till och med ett land. 
Ägandet syns också allt tydligare i identitetskonstruktionen, identitetsupp-
levelsen och självidentifieringen, vilket i sin tur leder till problem med jäm-
förelser av kulturarv och polariseringar mellan olika identiteter. Identiteten 
utgör också kärnan i den nationalistiska aspekten av kulturarvsbegreppet, 
och om detta tas några steg till leder kulturarvsfrågan oss fram till såväl den 
historiska fascismen och dess totalitära regimer som till dagens nyfascism, 
starka män och andra former av nya totalitära regimer. Det märkvärdiga är 
att SOU:ernas utredare inte inser att deras egen diskurs också för vidare ett 
historiskt arv av totalitarism och fascism, det vill säga att kulturarvet har 
makten att polarisera även inom ramen för totalitära regimer. 

I SOU:erna från 1920-talet och framåt har vi kunnat spåra konstruk-
tionen av en ideologisk diskurs om identitet och tillhörighet. I allt detta råder 
en djup filosofisk och ideologisk förvirring om vad en identitet och ett själv 
innebär. Förvirringen kretsar kring idén om det ena och om enhet såsom det 
som inom sig självt utesluter en differens, det vill säga en iakttagbar skillnad 
som lever vidare som just denna differens eller åtskillnad, och som inte bara 
handlar om en godtycklig splittring som bör och kan åtgärdas, upphävas och 
fås att försvinna. Differensen och därmed förvirringen har att göra med före-
ställningen om en sluten – i sig själv innesluten – identitet, med en tanke om 
att identiteten är ett slutet och stängt rum som inte kan förhålla sig till andra 
– likaledes slutna – identiteter, vilket förstås utgör ett demokratiskt problem. 

74 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
    

  
  

  
 

 
 

 
 
 
  

ARVETS FÖRVALTNING 

Kulturarv och demokrati. Utredningar under 1980-talet  

Vad vi har kunnat se är det 1972 som ordet ”demokrati” för första gången 
förekommer i en SOU som berör kulturarv, nämligen i utredningen Ny kul-
turpolitik. 85 I den betonas att det är en demokratisk rättighet för alla att 
kunna ta del av den kultur som är statligt finansierad. (Ordet demokrati 
förekommer för all del även i en äldre SOU, men då handlar det snarare om 
att ett demokratiskt samhälle bör kunna värna och vårda de kulturella vär-
den som finns inom landets gränser.)86 

I SOU 1983:57 Olika ursprung – Gemenskap i Sverige. Utbildning för 
språklig kulturell mångfald. Huvudbetänkande av språk och kulturarvsutred-
ningen får demokratibegreppet en mer framskjuten plats. I denna SOU före-
kommer begreppet demokrati på 16 sidor och sammanlagt 32 gånger. Något 
har hänt, varför skulle annars demokratibegreppet vara så avgörande? I 
denna utredning nämns inte begreppet kulturminne. Däremot förekommer 
kulturarv 60 gånger fördelat på 49 sidor. Detta är viktigt, eftersom det tydligt 
markerar skiftet från kulturminne till kulturarv. Skiftet har att göra med de 
definitioner som vi har diskuterat här ovan, och framför allt med synsättet 
att invandrare inte bär med sig några kulturminnen, utan enbart kulturarv. 

Låt oss först ta en närmare titt på titeln: Olika ursprung – Gemenskap i 
Sverige. Utbildning för språklig kulturell mångfald. ”Olika ursprung”? ”Ge-
menskap i Sverige”? ”Språklig kulturell mångfald”? Tre frågor som pekar i 
en speciell riktning, nämligen mot invandrarna.87 Utredarna skriver: 

Att både göra kulturarvet till en tillgång för undervisningen och samtidigt 
sträva mot målet att alla elever omfattar vad vi kallar våra grundläggande 
demokratiska värderingar ställer lärarna i skolan inför svåra situationer redan 
när det bara är svenska elever där. I en skola med många nationaliteter inne-
bär konflikterna att det ibland kan vara svårt att skilja mellan vad som s. a. s. 
är normala konflikter mellan människor och vad som är beroende på att vissa 
barn är invandrare eller i ett visst sammanhang kommer från en viss etnisk 
grupp eller en viss nation.88 

Vad det handlar om är, som utredarna understryker, ”våra viktigaste demo-
kratiska traditioner”. Utredarna talar till och med om att det krävs demokra-
tisk fostran om alla ska få möjlighet att påverka samhället, men – vilket också 

85 SOU 1972:67, 30. 
86 SOU 1956:26A, 18. 
87 SOU 1983:57, 26. 
88 Ibid, 160. 
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understryks – påverkan på samhället får bara ske genom demokratiska 
kanaler.89 Utredarna fortsätter och konstaterar att principer och opinioner 
alltid kan diskuteras, ifrågasättas och omformuleras, men vårt samhälle, skri-
ver de, värderar samtidigt vissa principer högre än andra. Dessa principer 
måste alltid beaktas när personlig och kulturell frihet diskuteras.90 

Vad vi ser här är något helt nytt. Här framförs helt plötsligt de funda-
mentala principerna för svensk demokrati. Kulturarv kan ha sin mening och 
sina fördelar i ett mångkulturellt samhälle, men kulturarv får aldrig utmana 
det svenska samhällets fundamentala principer, nämligen demokratin. Vad 
utredarna alltså säger är att invandrares kulturarv innehåller normer, värde-
ringar och traditioner som inte är förenliga med fundamentala svenska nor-
mer, värderingar och traditioner – men inte vilka normer, traditioner eller vär-
deringar som helst, utan sådana som är inbyggda i den svenska demokratin. 

Faktorer i invandrarnas kulturarv som inte är förenliga med den svenska 
demokratin kan med andra ord inte klassas som kulturarv, utan måste enligt 
utredarna betraktas som något annat, något som helt enkelt inte kan accep-
teras i den svenska kontexten. 

Utredarna tar inte upp några exempel, vilket är irrelevant för våra syften, 
eftersom det vi finner här är ytterligare en ny definition av kulturarv; framför 
allt finner vi att ett kulturarv alltid måste värderas i förhållande till den 
svenska demokratins grundläggande principer. Detta är av yttersta vikt för 
vår fortsatta diskussion, eftersom denna nya definition fullständigt trasar 
sönder den tidigare idén att kulturarv var viktigt för självidentifikationen. I 
den nya definitionen är det i stället demokratins principer som ska utgöra 
grunden för självidentifikation.  

För att kort återkoppla till kritiken av Sveriges engagemang i de post-
koloniala staterna finner vi här en omvärdering av kulturarvets möjligheter, 
en omvärdering som också skulle komma att påverka Sveriges syn på dessa 
nationer. Som ett exempel på medvetenhet om demokratins problem i de 
postkoloniala staterna kan vi framföra en motion från 1989: 

Demokratiutveckling 

Få u-länder har ett demokratiskt styrelseskick i västerländsk mening. I stället 
är mer eller mindre totalitära regimer vanliga. Länderna saknar också nästan 
undantagslöst erfarenheter av folkstyre på nationell nivå och har därmed 
inga demokratiska traditioner. Feodala beslutsstrukturer och arvet från 
kolonialtiden – med ett massivt förtryck av den inhemska befolkningen från 

89 Ibid, 207. 
90 Ibid, 94. 
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kolonisatörernas sida – försvårar en utveckling i demokratisk riktning. Sam-
bandet mellan ett demokratiskt styrelseskick som slår vakt om människors 
grundläggande fri- och rättigheter och en stabil positiv ekonomisk utveckling 
framstår nu allt klarare. Demokrati i verklig mening som baseras på folk-
majoritetens uttalade vilja ställer krav på hänsynstagande till folkmino-
riteters berättigade krav och önskemål i olika beslutssituationer. En verklig 
demokrati kan därför medverka till att tona ned de etniska och religiösa mot-
sättningar som nu är vanliga i många u-länder. När en totalitär regim störtas 
i ett u-land och en uppbyggnad av ett demokratiskt styrelseskick påbörjas är 
ekonomiskt stöd från omvärlden mycket viktigt. Ett av de biståndspolitiska 
målen är att främja en demokratisk samhällsutveckling i våra mottagar-
länder. Möjligheterna att erbjuda stöd i olika former i biståndsverksamheten 
är dock begränsade.91 

Motionären Olof Johansson och hans medarbetare skriver till och med: ”Inom 
kulturområdet är det angeläget att stödja projekt som syftar till att bevara och 
utveckla de viktiga kulturtraditioner som finns hos u-ländernas folk.”92 

Men detta är inte slutet på diskussionen. 1991 publiceras SOU:en Olika 
men ändå lika. Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige.93 Här 
påpekas det att ”valfrihet” innebär respekt för den enskildes integritet samt 
möjligheten att ”utveckla det egna kulturarvet inom ramen för de grund-
läggande normer som i det svenska samhället gäller för mänsklig samlevnad”.94 

Detta påpekande öppnar för en ny riktning inom kulturarvspolitiken. Det 
slås nämligen fast att det inte finns något behov av ytterligare precisering av 
den svenska demokratins principer. Samtidigt understryker utredarna att 
ingen, varken svensk eller invandrare, har fullständig valfrihet.95 I stället, 
menar de, behövs en djupare och mer nyanserad diskussion om hur Sverige 
ska bli ett bättre, mer jämlikt och generöst multikulturellt samhälle, med en 
ny förståelse för kulturell mångfald.96 

91 Motion till riksdagen 1989/90:U244 av Olof Johansson m.fl. (C), Biståndspolitiken, 8–9. 
92 Ibid, 9. 
93 SOU 1991:60. Olika men ändå lika: Om invandrarungdomar i det mångkulturella Sverige. 
94 Ibid, 42 (vår kursivering). 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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Vad vi med andra ord finner här är återigen ett skifte i kulturarvspolitiken. 
Idéer om demokrati och svenska normer understryks, men uppfattas inte 
som det allra viktigaste. I stället framförs en ny förståelse för kulturell 
pluralitet. Vad detta närmare skulle innebära är inte tydliggjort. 
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SOU:ens tillkomstår, 1991, är samma år som det högerpopulistiska par-
tiet Ny demokrati bildades. Det kan vara av vikt att ha detta i åtanke. I en 
kommentar till ”Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UBU01. Ny läro-
plan för grundskolan, m.m.” menar partiet exempelvis 

att det är en allvarlig brist i propositionen att den inte på något sätt behandlar 
den uppenbara målkonflikt som ligger i att dels säga sig välkomna och till-
varata möjligheterna i ett mångkulturellt samhälle, dels vilja värna vår kristna 
etik och vårt västerländska humanistiska kulturarv. Det är viktigt, anförs det 
i motionen, att nationella styrinstrument som läroplanen inte lämnar tve-
tydiga och dubbla budskap.97 

Även om detta uttrycks i en debatt om en ny läroplan vänder sig  kom-
mentaren indirekt mot den mångkulturella politik som kommer till uttryck 
i de SOU:er vi har diskuterat ovan. 

I en SOU från 2006 beskrivs läget under början av 1990-talet. Här skriver 
utredarna att Ny demokrati då representerade en politisk mobilisering mot 
den mångkulturella ordningen i Sverige. De understryker också att partiet 
hade en tydlig främlingsfientlig framtoning. Utredarna påpekar vidare att 
försvaret av ”majoritetsetniciteten” och en politisk mobilisering runt in-
vandrar- och minoritetsfrågor inte är ett unikt svenskt fenomen, och de 
hänvisar till ett flertal länder i Europa.”98 År 2006 hade Sverigedemokraterna 
inte kommit in i riksdagen. 

I de SOU:er som diskuterats så här långt har, med undantag för SOU:en 
från 2006, begrepp som ”antidemokratisk” och ”rasism” inte använts – men 
just dessa begrepp dyker upp i SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning. Här 
skriver utredarna: ”Teknikens möjligheter bör användas för att minska 
informations- och kunskapsklyftor i samhället. Används ny teknik för att 
t.ex. sprida rasistiska budskap och odla antidemokratiska tendenser måste 
det uppmärksammas och åtgärder vidtas.”99 

Utredningarna under 1980-talet och 1990-talet präglas av en allt större 
problematik som rör kulturarvsbegreppets förhållande till samhället, till den 
framväxande nationalismen, rasismen och segregationen samt till en smy-
gande intolerans. Här ser vi även en ökning av stridigheterna mellan de 

97 Riksdagen https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ny-laro 
plan-for-grundskolan-mm_GH01UbU1/html (tillgänglig 18 december 2019). 
98 SOU 2006:53, ”Partierna nominerar. Exkluderingens mekanismer – etnicitet och repre-
sentation”. Soininen, M. & Etzler, N. Rapport av Utredningen om makt, integration och 
strukturell diskriminering. Stockholm, 2006, 49. 
99 SOU 1995:84, 46. 
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politiska partierna, något som inte existerade under den första halvan av 
1900-talet. För att i viss mån bemöta dessa problem lyfter flera utredningar 
fram demokratibegreppet. Även om utredarna ofta tycks skönja dilemmat i 
själva kulturarvsbegreppet verkar de inte riktigt kunna uppfatta att be-
greppet som sådant redan till sin definition återspeglar just dessa problem. 

Detta syns bland annat i att idéer om demokrati och svenska normer ofta 
kommer till uttryck men sällan preciseras. Begreppen ”demokrati” och 
”normer” förhåller sig i dokumenten till begreppet ”kulturell pluralitet”, som 
också är ytterst oprecist uttryckt. Det påpekas att det inte finns något behov 
av ytterligare preciseringar av den svenska demokratins principer. Samtidigt 
understryker utredarna att ingen, varken svensk eller invandrare, har full-
ständig valfrihet, och att alla kulturarv alltid måste vägas mot den svenska 
demokratins grundläggande principer. Detta är ytterligare en definition av 
kulturarvsbegreppet, nämligen att kulturarvet är underställt demokratins 
principer. Utredarna menar med andra ord att kulturarv kan ha sina fördelar 
i ett multikulturellt samhälle men att det aldrig får utmana det svenska sam-
hällets fundamentala principer, nämligen demokratin. 

Från att har varit ett förhållandevis neutralt begrepp i den svenska sam-
hällskroppen förändras således kulturarvsbegreppet successivt till ett komp-
lext och identitetsskapande värdebegrepp som Myndighetssverige successivt 
tappar kontrollen över. Från att ha varit en nationell angelägenhet för samt-
liga invånare har kulturarvet nu blivit ett splittrande fenomen. Problemen 
hopar sig. Invandrare visar sig bära på problematiska kulturarvstraditioner 
och nynationalister ser stora möjligheter i det rena svenska kulturarvet. 
Utredarna frågar sig vart demokratin tog vägen. Förhållandet mellan ett 
starkt identitetsskapande begrepp som kulturarv och den liberala demo-
kratins föreställningar om samverkan, nationsbyggande, utveckling och en 
städad debatt har successivt visat sig vara allt annat än friktionsfritt, det 
framgår i utredningarna. Efter att Ny demokrati tog plats på den politiska 
scenen har också den nynationalistiska politiken fått ett allt starkare ut-
rymme i diskussionen om kulturarvet. Det fokus utredningarna har haft på 
minoriteter och invandrare när det gäller kulturarvsfrågan har spätt på 
nynationalismen. Som vi har sett lade Moderata samlingspartiet och Center-
partiet redan 1972 vikt vid kristna värderingar och kristen människosyn och 
vid äldre tiders kulturarv. Det synsättet på kulturarv, som något som invand-
rare behöver lära sig och fostras till att förstå om de ska leva i det svenska 
samhället, har idag drivits vidare av Sverigedemokraterna och än mer natio-
nalistiska, nyfascistiska och nynazistiska yttringar.  
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Det grundläggande problemet som vi ser det är att det starka fokus som 
sedan 1970-talet har lagts på minoriteter och invandrare och deras kulturarv 
har påverkat nynationalister. Dessa hävdar idag exakt samma sak som 
Moderata samlingspartiet och Centerpartiet i all välmening gjorde på 1970-
talet, nämligen att även det svenska kulturarvet bör beaktas. Nynationalis-
terna har därifrån tagit ett dramatiskt steg mot att ställa det rena svenska 
kulturarvet mot andra gruppers kulturarv, och det är där vi befinner oss idag. 

Försvaret av marginaliserade grupper och deras kulturarv har varit och 
är fortfarande en stark politisk gren inom kulturarvsforskningen. Vi ska här 
närma oss två av de kanske starkaste namnen inom det som brukar kallas för 
kritisk kulturarvsforskning. Vad vi vill med detta är att visa att den väl-
menande diskursen snabbt förlorar all sin välmening om samma diskurs 
uttrycks av nynationalister. Nedan följer tre rubriker: ”Den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen”, ”Counterheritage” och ”Kulturarvets raison d’être”. 
Under varje rubrik redovisas en kritik mot dagens internationella kultur-
arvspolitik och kulturarvspraktik. Men vi vill inte bara framföra kritiken 
utan också synliggöra hur kulturarvet kan fungera i omvänd form. Det som 
sägs av kritikerna kan enkelt komma till användning inom den nynationa-
listiska rörelsen, vilket det också gör. 
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Arvets politisering 
Den auktoriserade kulturarvsdiskursen 

Laurajane Smith har varit en av de mer betydelsefulla rösterna inom den 
kritiska kulturarvsforskningen. Som vi nämnde tidigare har hon myntat 
begreppet auktoriserad kulturarvsdiskurs (AHD). Det skedde 2006, i boken 
Uses of Heritage.100 Sedan dess har debatten om identitetspolitiken blivit allt-
mer intensiv, och 2012 gjorde Smith därför ett försök att i en artikel förklara 
och sammanfatta AHD.101 

Vi skrev att SOU:erna inte bara visar den svenska kulturarvsdiskussionen, 
utan att utredningarna även speglar den internationella diskussionen, vilket 
exemplet med Smith och identitetspolitiken alltså understryker. Enligt Smith 
är AHD en dominerande kulturarvsdiskurs som auktoriseras av organi-
sationer som exempelvis UNESCO och ICOMOS (International Council on 
Monuments and Sites) – vilket inte ska förväxlas med ICOM (International 
Council of Museums). 

UNESCO har idag 193 medlemsländer och ytterligare elva associerade 
länder. UNESCO är en organisation sprungen ur andra världskriget och har 
som övergripande syfte att förhindra konflikter och krig genom att upp-
muntra utbildning, vetenskap och kultur, och även genom att motverka 
extremism, kvinnoförtryck och liknande destruktiva företeelser. 

Organisationen är kanske mest känd för att utse världsarv. Sverige har 15 
världsarv, vilket kan jämföras med Mexikos 35, Rysslands 28, Indiens 27, 
Irans 23, Italiens 54, Kinas 53, Brasiliens 21.102 Världsarv är något som är nära 
förknippat med vad vi brukar kalla historiska ”högkulturer”.  

ICOMOS har en djupare historia än UNESCO, även om ICOMOS bil-
dades senare, 1964. Som namnet antyder är syftet med organisationen att 
bidra till utvecklandet av kunskap om monument och historiska platser, 
alltså sådant som idag ofta sammanfattas som just kulturarv. 

Enligt Smith representerar alltså dessa organisationer den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen. I linje med Smith kan vi betrakta denna diskurs som en 
hegemonisk diskurs, eller en diskurs som gör anspråk på att vara hege-
monisk, det vill säga inte bara dominant utan även explicit styrande. Det är 

100 Smith, Uses of Heritage. 
101 Smith, L. ”Discourses of heritage: implications for archaeological community practice” 
i Nuevo Mundo, 5 oktober 2012, https://journals.openedition.org/nuevomundo/64148 
(tillgänglig 11 januari 2019).
102 UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/member-states/countries/ (tillgänglig 19 
februari 2019). 
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också just detta som är Smiths kritik. Enligt henne styr exempelvis UNESCO 
hur kulturarv ska förstås, bevaras och brukas, vilket får konsekvenser. Vik-
tigt att ha i åtanke är att Smith själv är en del av denna diskurs redan där-
igenom att hon riktar kritik mot den. För att positionera sig själv inom diskur-
sen och därmed kunna kritisera den tvingas Smith att ge en ganska suddig 
definition av begreppet heritage. I hennes definition blir ”kulturarv” i princip 
vad som helst och något som alltid är underställt någon form av förhandling. 
Kulturarv kan därmed bli ”usefully understood as a subjective political nego-
tiation of identity, place and memory”. Utöver detta understryker Smith att  

if we de-privilege the material, and look at heritage as a verb rather than a 
noun, it becomes possible to ask: what then does heritage do, what are the 
consequences of these heritage experiences or moments? The product or the 
consequences of heritage activities are the emotions, experiences and 
memories of them that they create. These work to facilitate a sense of identity 
and belonging, but that is not all that they do. What is also created, and in-
deed continually recreated, are social networks and the historical and cultural 
narratives that underpin these binding relations.103 

Trots Smiths tendens att ge rejält suddiga konturer åt begreppet kulturarv 
för att därigenom ta kontroll över det för eget bruk, återkommer hon till 
begreppets roll för identitet, minne och tillhörighet. Vad det handlar om är 
egentligen inte en fråga om kulturarv per se. I stället är det en fråga om att 
knyta människor och deras identitet, tillhörighet och minnen till specifika 
företeelser vilka därefter kan artikuleras som kulturarv. 

Som vi har sett genom våra exempel ovan har kulturarvsbegreppet sedan 
i varje fall slutet av 1970-talet använts för att tilldela underprivilegierade 
grupper, minoriteter och andra ”svaga” eller utsatta grupper en mer tydlig 
identitet i de västerländska samhällena, men också i den postkoloniala kon-
texten. I det sistnämnda fallet har även postkoloniala nationer inkluderats i 
denna definition. Den auktoriserade kulturarvsdiskursen har med andra ord 
inte bara en hegemonisk ambition, den har även i vissa fall, i varje fall till del, 
verkat förtryckande och osynliggörande på minoriteter och andra svaga 
gruppers kulturarv, identitet och tillhörighet – allt enligt Smith. 

Utredningar sedan 1970-talet har i samtliga fall resonerat i kritiska termer 
som liknar det Smith alltså långt senare gör. Kulturarv tillskrivs med andra 
ord vissa specifika aktörer. Det kan handla om invandrare, underprivile-
gierade grupper eller minoriteter. Sådana grupper blir i utredarnas liksom i 

103 Smith, ”Discourses of heritage”. 
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Smiths fall bärare av ett kulturarv som borde ges plats och utrymme, men 
som ofta förtrycks av mer etablerade krafter, som exempelvis UNESCO eller 
för den delen majoritetssamhället. 

Men, och som vi har påpekat ovan, ett arv som inte förs vidare upphör att 
vara ett arv. Även om Smith nämner ordet history berövas underprivilegie-
rade grupper, invandrare och minoriteter – och inte bara i Sverige, utan 
överallt där denna kulturarvsdiskurs breder ut sig – sin historia och förvand-
las till en för evigt existerande ”exotisk” anakronism. Historiens tempora-
liteter trycks, som påpekades ovan, in i en statisk kub utan dörrar som kan 
släppa in liv. Inom denna definition av kulturarv finns en överhängande risk 
för kvävning, pennalism och sociala problem. Men det är också denna kon-
serverande kraft som nynationalisterna har fastnat för, med samma förö-
dande konsekvenser. 

Vad vi alltså kan se är att frågan om kulturarv är en diskurs som ofta 
utspelar sig på myndighetsnivå eller genom organisationer som exempelvis 
UNESCO. Det är denna diskurs som Smith betraktar som auktoriserad. 
Därmed blir frågan om kulturarv alltid något som är politiskt och föremål 
för förhandling. Genom bland annat internet kan det politiserade kultur-
arvet spridas på alla diskursiva plan, inklusive nynationalistiska. Vad det 
handlar om är att försöka föra vidare ett arv som hör samman med själv-
identifiering. Att föra vidare ett arv innebär alltså att bevara det så att det kan 
leva vidare in i framtiden. Arvsföljden handlar därför alltid om något oav-
slutat, vilket skiljer frågan om kulturarv från frågan om historia. Självidenti-
fieringen förvandlar därigenom framför allt minoriteter, men även vissa in-
vandrargrupper, till evigt existerande exotiska anakronismer, en sorts kvar-
lämningar som kan omvandlas till fetischer för majoritetssamhället. 

Men det finns ytterligare aspekter av detta och av den allt mer spridda 
kulturarvsdiskursen. När Smith ifrågasätter den auktoriserade kulturarvs-
diskursen och menar att den är förtryckande mot vissa former av kulturarv, 
exotiserar hon samtidigt just de minoriteter som hon säger sig försvara. Hon 
ombildar dem till historielösa anakronismer, och när hon gör så tillskriver 
hon samtidigt kulturarvet centrala identitetsmarkörer. Det är här problemet 
tränger fram. Om kulturarv alltid är en fråga om självidentifiering, vilket vi 
menar att det är, då kan vem som helst förvandla vilket arv som helst till sitt 
eget. Därför kan exempelvis nynationalister hävda att nationens kulturarv är 
lika viktigt, eller kanske snarare viktigare, än exempelvis minoriteters kultur-
arv. Den auktoriserade kulturarvsdiskursen kan givetvis hävda – och hävdar 
också – att den företräder den rätta kulturarvsdiskursen. Minoriteter och 
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invandrare kan å sin sida hävda sina kulturarvsrättigheter, vilket de också 
gör. Därmed sprids arvstvisten och världen polariseras. 

Counterheritage 

Begreppet counterheritage har myntats av Denis Byrne. Av någon anledning 
är majoriteten av de mer kända kulturarvsforskarna från Australien eller har 
sitt säte där. Denis Byrne är inget undantag. Han är när detta skrivs verksam 
vid Western Sidney University och en av de mer intressanta forskarna inom 
fältet. Hans två böcker Surface Collections och Counterheritage är betydelse-
fulla verk för vår förståelse av kulturarvsbegreppet. 

Byrne skriver att alla länder har underklasser eller fördrivna minoriteter 
och ursprungsbefolkningar och att det ofta finns historiska händelser som 
saknas i historieböckerna. Han menar att för en stor del av världens befolk-
ning innebär vardagen ett tyst följande av hemliga spår eller förnimmandet 
av ett förflutet som är officiellt bortglömt.104 

Byrne började en gång i tiden successivt inse att kulturarvsdiskursen lika 
effektivt kunde glömma det förgångna som den kunde synliggöra det. Dis-
kursen begravde vissa aspekter av det förflutna genom att sudda ut deras 
spår och låta dem försvinna in i skuggan av sådant som kulturarvspraktiken 
belyste och därmed synliggjorde.105 Efter den här insikten har Byrne särskilt 
utvecklat sina tankar i Counterheritage.106 Grundtemat i boken är två feno-
men: ”popular religion and antiquities collecting”.107 Det Byrne kallar för 
”populärreligion” är ett fenomen som han vill lyfta ut ur den institutionella, 
textbaserade ortodoxa religionen. Den här sortens religiösa fenomen upp-
fattar stenverktyg och uråldrig keramik som numinösa – andaktsbjudande – 
entiteter. Sådana religiösa uttryck uppfattas inte som ett problem bland 
etablerade kulturarvsexperter. Men det gör däremot ”antikvitetssamlandet”, 
vilket betraktas som ett hot mot hela idén om ett kollektivt arv.108 

Vi nämnde tidigare att Laurajane Smith uppfattade den auktoriserade 
kulturarvsdiskursen som ett hegemoniskt fenomen. Så även Byrne, som 
dock rätt och slätt talar om ”kulturarvsdiskurs” (heritage discourse), och inte 

104 Byrne, D. Surface Collection: Archaeological Travels in Southeast Asia. Lanham: Alta-
mira Press, 2007, x. 
105 Ibid, xi. 
106 Byrne, D. Counterheritage: Critical Perspectives on Heritage Conservation in Asia. New 
York & London: Routledge, 2014. 
107 Ibid, 2. 
108 Ibid. 
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om någon specifik auktorisering.109 Byrne påpekar att det existerar en ovilja 
bland kulturarvsaktörer att inse att kulturarvsdiskursen konstruerar sig 
själv, och att den därmed förvandlar gamla föremål till kulturarv. Effekterna 
av detta är, enligt Byrne, nedbrytande. Hans bok är dock inte en attack på 
kulturarvspraktikerna, utan ett krav på transparens. Byrne argumenterar för 
en mer demokratisk kulturarvspraktik som respekterar att det finns många 
olika förhållningssätt till gamla ting. Genom att skriva Counterheritage har 
Byrne också försökt få en tydligare bild av sin egen praktik, han bedriver i 
boken en sorts etnografiskt studium av sitt eget tillvägagångssätt.  

Idén om ett counterheritage kommer från tidigare arbeten där Byrne 
ägnat sig åt vad han kallar countermapping, vilket går ut på att på kartan 
markera ut kultur och historia som tillhör marginaliserade grupper och som 
de officiella kartpraktikerna har negligerat.110 

Vad vi kan se oss hos Byrne är att det existerar en hegemonisk kulturarvs-
diskurs som konstruerar sitt eget subjekt och som därmed – medvetet eller 
omedvetet – negligerar ett helt spektrum av kulturarvspraktiker. Denna 
diskurs är varken transparent eller demokratisk, vilket i sin tur ytterligare 
förstärker marginaliseringen av andra kulturarvspraktiker, något som – kan 
vi tillägga – i sin tur har negativa effekter på ”identitetsupplevelsen”. 

För att komma runt dessa problem menar Byrne att vi måste acceptera 
att vi inte kan omfatta allt, bland annat måste vi släppa taget om vår vilja att 
klassificera allt gammalt som kulturarv och även släppa taget om vårt behov 
av att värdera alla olika förhållningssätt till kulturarvet som något som an-
tingen förstör, förtiger eller bevarar det. Men om vi vågar göra detta kommer 
vi samtidigt, menar Byrne, att belönas rikligt eftersom vi då får upp ögonen 
för de fascinerande och mångsidiga sätt på vilka människor – i detta fall i 
Asien – handskas med gamla platser och gamla saker. Det är mot denna 
framtida insikt som begreppet counterheritage siktar.111 

Byrnes exempel är alltid rika och precisa. Samtidigt finns det många 
frågor att diskutera. Vi kan exempelvis titta närmare på Byrnes referenser. 
Här finner vi nästan samtliga ledande namn inom den kritiska kulturarvs-
forskningen, namn som Laurajane Smith, Rodney Harrison, Lynn Meskell 
och Tim Winter, nästan alla som sagt födda i Australien eller tillhörande 
australienska universitet. Om den hegemoniska kulturarvsdiskursen produ-
cerar sitt eget subjekt, vad handlar i så fall den kritiska kulturarvsdiskursen 

109 Ibid. 
110 Ibid, 2–3. 
111 Ibid, 13. 
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om? Är det en kontrahegemonisk diskurs som söker efter en egen hege-
monisk position? 

Vad Byrne gör är med andra ord inte något annat än att just tilldela en 
grupp en viss rätt samtidigt som en annan utesluts. Det vill säga att han själv, 
precis som Laurajane Smith, befinner sig i centrum av en auktoriserad kul-
turarvsdiskurs, men inte som dess bejakare, utan som dess uttalade kritiker.  

Byrne är också kritisk till kulturarvsfältets behov av att förvandla allt som 
är gammalt eller som är på väg att bli gammalt till just kulturarv. Det här är 
ett centralt tema i hela boken, men det blir mest synliggjort i sista kapitlet, 
”Beyond Heritage”.112 Vad vi ser där är att kulturarv alltid verkar handla om 
att prioritera genom förhandlingar. Sådana prioriteringar är för det mesta 
grundade i AHD, men de kan lika gärna bygga på det som Smith och Byrne 
förespråkar, nämligen minnen och arv som har förträngts eller undantryckts 
inom den officiella diskursen, eller underprivilegierade gruppers och mino-
riteters kulturarv. 

Det är med andra ord ganska uppenbart att kulturarv kan förstås via 
minst två linjer av engagemang. Den ena linjen handlar om det officiellt 
definierade kulturarvet. Sådant kulturarv regleras genom Smiths auktori-
serade kulturarvsdiskurs. Inom denna linje är det antingen en nationell 
myndighet eller en motsvarande organisation som bär ansvaret, men här 
finns också transnationella organisationer som UNESCO och ICOMOS. 
Den andra linjen är mer komplicerad och mångfacetterad. Här finner vi 
minoriteter, underprivilegierade grupper och andra. För exempelvis Smith 
och Byrne, men även generellt inom den så kallade kritiska kulturarvs-
diskursen, föreligger en konflikt mellan dessa två linjer, eftersom AHD anses 
dominera hela frågan och därmed officiellt förpassa exempelvis under-
privilegierade grupper och minoriteter till glömskan. Men linjerna förenas 
också eftersom kulturarv är just en fråga om arv och därmed om identitet, 
tillhörighet och inte minst identitetsupplevelse. Dessutom möts linjerna i 
själva diskursen som sådan. Kulturarv – även av den mörkaste och värsta 
sort – blir alltid betraktat som något positivt och viktigt, det må vara för 
underprivilegierade grupper eller minoriteter eller för en nation, eller för 
den delen för en hel kontinent som exempelvis Europa, något som under-
stryks av att EU utnämnde 2018 till det europeiska kulturarvsåret.  

Men samtidigt finns det vissa som är konstant uteslutna från alla former 
av kulturarv och från kulturarvsdiskussionen, den må vara grundad i AHD 
eller i counterheritage. Detta exkluderande har, skulle vi vilja hävda, varit 

112 Ibid, 210. 
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mycket hjälpsamt för framväxten av dagens extrema politiska rörelser, det 
må vara nyfascism och nynationalism eller andra ytterlighetsperspektiv. 
Sådana grupper har idag så att säga vänt upp och ner på den samlade kul-
turarvsdiskursen, såväl den kritiska som AHD, för att få den att fungera som 
argument för deras egna idéer om kulturarv, identitet och tillhörighet. Ny-
fascister och nynationalister i alla former och skepnader bygger således sina 
argument på en diskurs snarlik den som har diskuterats här ovan. Smith och 
Byrne, liksom utredarna bakom de SOU:er som vi så här långt har diskuterat, 
har glömt bort, eller till och med förträngt, den mörka skugga som har vilat 
över världen alltsedan andra världskriget, nämligen nationalismen och fas-
cismen, men också andra former av politisk extremism, som till exempel den 
religiösa extremismen inom islam. Våra ord, tankar och argument om kul-
turarvet slår således tillbaka. 

Den auktoriserade kulturarvsdiskursen är med andra ord ytterst tvetydig. 
Kulturarvsdiskursen kan vara lika effektiv när det gäller att gömma och 
glömma kulturarv som den kan vara när det handlar om att synliggöra det. 
Allt handlar om vem och vilka som behärskar diskursen. Det är detta som 
föranleder Byrne att mynta begrepp som countermapping och counter-
heritage; han vill synliggöra sådant som annars inte syns. Men Byrnes 
kontraarv auktoriseras av hans egen ställning inom den kritiska kulturarvs-
diskursen och den akademiska kultur han ingår i, en diskurs och akademisk 
tradition som kan ses som en kontrahegemoni som söker en egen hegemo-
nisk diskurs. Auktoriseringen sker med andra ord genom en avauktorisering 
av en diskurs, oberoende av vilken den må vara. Just detta att frågan om 
kulturarvet ständigt verkar skapa polariserande konflikter, i varje fall sedan 
1970-talet, kan tänkas ligga i kulturarvsbegreppets själva natur – en fråga 
som vi ska utveckla här nedan. 

Kulturarvets raison d’être 

Den amerikanske historikern och kulturarvsforskaren David Lowenthals 
The Heritage Crusade and the Spoils of History publicerades första gången 
1997.113 Boken bygger på en text som Lowenthal publicerat året innan och 
som hade en lite mer tydliggörande övertitel än boken: Possessed by the Past. 
Detta ger en klar bild av vad det handlar om, nämligen en besatthet av det 
förgångna. 

113 Lowenthal, D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998. 
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År 1985 publicerade Lowenthal boken The Past is a Foreign Country. I 
den arbetar han med tre breda teman. Det första temat handlar om hur det 
förgångna på en och samma gång berikar oss och gör oss fattigare, och om 
varför vi både kan omfamna och undvika, eller till och med avfärda, det 
förflutna – allt på en och samma gång. Det andra temat handlar om hur vårt 
minne och våra omgivningar gör oss medvetna om det förgångna och hur vi 
svarar på sådan kunskap. Det tredje temat utgår från frågan om hur vi 
förändrar det kulturarv (heritage) som har tillfallit oss, på vilket sätt detta, 
precis som våra minnen, försvinner, räddas och medvetet återskapas, och 
hur dessa justeringar påverkar vårt kulturarv och oss själva. Genom hela 
boken söker Lowenthal visa hur det förgångna, en gång i tiden nästan oskil-
jaktigt från nuet, mer och mer har kommit att förvandlas till en främmande 
domän, men en domän som samtidigt blir allt mer övergjuten eller över-
sköljd av nuet.114 

Denna tidiga bok bildar en brygga mellan en äldre form av historie-
medvetande, ett historiemedvetande som var nästan oskiljaktigt från nuet, 
och en ”modern” syn på det förgångna där det förflutna, i alla dess former, 
är åtskilt från nuet, men samtidigt översköljs av det. Det är värt att notera att 
Lowenthal också frågar sig hur detta ”nya” sätt att betrakta det förflutna 
påverkar oss själva och inte minst ”vårt” kulturarv. Frågan om kulturarvet 
kulminerar i hans efterkommande arbete The Heritage Crusade, som är en 
djup och fundamental uppgörelse med kulturarvsbegreppet.  

Ett mål med The Heritage Crusade är att utvärdera och beskriva utveck-
lingen av den nuvarande besattheten av det förflutna, en besatthet som har 
fått en exponentiell och global ökning. Framför allt har det handlat om en 
besatthet av sådant vi uppskattar och samtidigt står ut med, nämligen 
patrimonial legacies, ”det fäderneärvda arvet”. Våra allt starkare band till 
kulturarvet får en myriad konsekvenser, skriver Lowenthal, eftersom vissa 
band är laddade med livsuppfyllande njutningar, medan andra ogillas därför 
att de är ohållbara eller till och med dödliga. Ytterligare andra ses på med 
misstänksamhet eftersom de utgör en kryptisk mix av gott och ont.115 

Ett andra mål med boken är att undersöka den spänning som har uppstått 
genom det ökade intresset för just kulturarvet, eller patrimonial legacies. 
Rivaliserande grupper tycks besatta av att till varje pris framhålla sitt eget 
kulturarv på bekostnad av andras. Dispyter om vem som har rätten till 
kulturarvet och till tolkningen av det är mer eller mindre endemiska, vilket 

114 Lowenthal, D. The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press, 
1985, xix. 
115 Lowenthal, The Heritage Crusade, ix. 
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lägger en girig och possessiv hinna över många kulturarv. Arvet uppfattas 
och värderas enbart som vårt eget, och det ska till varje pris hållas borta från 
andra vilka vi, ofta av goda skäl, misstänker har som mål att stjäla det eller 
helt enkelt förstöra det. Det står med andra ord klart, påpekar Lowenthal, att 
själva värdskapet över kulturarvet till sitt väsen är possessivt och att enbart 
de som är fullt lojala med sina uppdragsgivares exklusiva mål kan komma 
ifråga när det gäller att inneha detta värdskap. ”Arvtagaren” kräver av dem 
som har värdskapet för arvet att de enbart arbetar för just denna arvtagare, 
vilket utesluter varje nationell delaktighet inom området. Inte undra på, 
understryker Lowenthal, att ett globalt värdskap för kultur och miljö skapar 
en frostig relation till privata och kooperativa aktörer.116 

Ett tredje mål med The Heritage Crusade är att skilja mellan kulturarv och 
historia. Dessa två vägar till det förflutna blir, menar Lowenthal, vanemässigt 
förväxlade med varandra. Men de är, påpekar han, varandras antiteser. 
Kulturarvet kan mycket väl anses vara falskt, missledande, ahistoriskt, chau-
vinistiskt, självförverkligande och till och med moraliskt förkastligt, vilket 
det, menar Lowenthal, ofta också är. Men, påpekar han, sådana anklagelser 
bygger på det felaktiga antagandet att kulturarv (heritage) är ”dålig” historia. 
Faktum är att kulturarv inte har något med historia att göra över huvud 
taget, trots att kulturarv både lånar av och belyser historiska studier. Kultur-
arv är med andra ord, menar Lowenthal, inte en undersökning av det för-
flutna, utan en hyllning av det, inte en önskan att veta något om det för-
gångna, utan snarare en profession med en djup tilltro till det som varit, men 
omskapat för samtida syften.117 

Trots den svidande kritiken öppnar Lowenthal för insikten om att heritage 
och history trots allt inte är helt åtskilda. De är tvärtom snarast beroende av 
varandra. Samtidigt understryker han att det är viktigt att synliggöra vad 
historia är och därmed också vad kulturarv är: ”The two enterprises are in-
extricably conjoined. But it is crucial to underscore their dissimilar intents.”118 

Därpå följer ytterligare kritik mot heritage-projektet i egenskap av ahisto-
riskt projekt med politiska ambitioner.119 I linje med sin kritik av kultur-
arvsbegreppet och sin diskussion om nationalism, slår Lowenthal fast att: 
”confining possession to some while excluding others is the raison d’être of 
heritage.”120 

116 Ibid, x. 
117 Ibid. 
118 Ibid, xi. 
119 Ibid, xi–xii. 
120 Ibid, 230. 
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Just denna distinktion är central för varje arvsbegrepp, vilket understryks 
i en introduktionsbok till heritage studies. I den skriver författarna att om 
man går till Oxford English Dictionary finner man att heritage handlar om 
arv, alltså ett arv som följer med från en generation till en annan, vilket i sin 
tur betyder arvingar, arvtagare och så vidare. Men därefter flyttar boken 
fokus bort från denna mer konkreta definition till en betydligt vagare, som i 
princip kan vara vad som helst och som implicerar att kulturarv är ett 
politiskt fenomen med djupa och problematiska konnotationer.121 

Året efter att Lowenthal publicerade The Heritage Crusade skrev Edward 
Said följande i London Review of Books: 

Identity as such is as boring a subject as one can imagine. Nothing seems less 
interesting than the narcissistic self-study that today passes in many places 
for identity politics, or ethnic studies, or affirmations of roots, cultural pride, 
drum-beating nationalism, and so on. We have to defend peoples and iden-
tities threatened with extinction or subordinated because they are considered 
inferior, but that is very different from aggrandizing a past invented for 
present reasons.122 

Vad som är intressant här är att även Lowenthal använder ordet aggrand-
izing. Han skriver vidare: ”Rival claimants seem hell-bent on aggrandizing 
their own heritage goods and virtues, to the exclusion or detriment of all 
others.”123 Om Said ser att de grupper och perspektiv som han redogör för 
förstorar och överdriver det förgångna för sina egna samtida syften, ser 
Lowenthal hur olika rivaliserande grupper överdriver och förstorar sina res-
pektive kulturarv och förtjänster för att därmed exkludera och till och med 
skada alla andra. 

Det har varit märkligt tyst inom hela den internationella kulturarvsforsk-
ningen om Lowenthals bok och kritik. Kritiken och analysen är troligen 
alldeles för kraftfull och tydlig – och gör det i princip omöjligt att använda 
kulturarvsbegreppet. Men Lowenthal är också tydlig med sin relation till det 
förflutna, vilket han beskriver som ett på samma gång berikande och ut-
armande, tilldragande och avfärdande, kvarstannande och försvinnande då 
och nu. Just detta ”på samma gång”, detta att vara för och emot sig självt, 
både positivt och negativt, är vad som måste finnas med i alla forskande och 

121 Lumley, R. ”The debate on heritage reviewed” i Gerard Corsane, (red.), Heritage, Mu-
seums and Galleries: An Introductory Reading. London & New York: Routledge, 2005, 16. 
122 Said, E. ”Between Worlds” i Reflections of Exile: & Other Literary & Cultural Essays. 
London: Granta, 2012, 567. Utgiven av London Review of Books 7 maj 1998. 
123 Lowenthal, The Heritage Crusade, x. 

92 



 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

ARVETS POLITISERING 

kritiska diskussioner om och förhållningssätt till det förflutna. Men Lowen-
thals kritik har trots det inte alls tagits på allvar. I stället har, som vi har sett, 
kulturarvsbegreppet ytterligare förstärkt sin position. Kulturarvsbegreppet 
är en ”kniv”, en vass egg som skär genom det förflutna och utser vissa till 
ägare över ett visst kulturarv och andra till ägare av ett annat, i samma stund 
som det definierar vilka som ska exkluderas. 

Som Lowenthal visar är frågan om kulturarv inte en undersökning av det 
förflutna, utan en hyllning av det, inte en önskan att veta något om det 
förgångna, utan snarare en profession med en djup tilltro till det som varit, 
men omskapat för samtida syften. Skillnaden mellan att forska i det förflutna 
och att hylla det är avgörande. Kulturarvsdiskursen, oberoende av om det är 
den auktoriserade eller den kritiskt avauktoriserande, tenderar att förstora 
och hylla det förflutna för egna eller andras syften, vilket även Said så tydligt 
ger uttryck för i citatet ovan. 

Agenda kulturarv 

Inom den svenska kultursektorn och kulturpolitiken verkar man vara helt 
ovetande om den svidande analys och kritik som Said och Lowenthal riktat 
mot kulturarvsfrågan. 

Två frågor bör alldeles särskilt understrykas i citatet från Said, nämligen 
drum-beating nationalism och identity politics. Vi påminner läsaren om vad 
som framgick av SOU:erna från 1970-talet, nämligen ”identitetsupplevelsen”, 
och vad vi såg i SOU:en från 1995, nämligen varningen för ”rasistiska bud-
skap” och för odlandet av ”antidemokratiska tendenser”. Det är påfallande 
hur klarsynta Said och Lowenthal är, inte minst den senare i sin slutsats att 
kulturarvets raison d’être handlar om att inkludera och exkludera.  

Frågan blir inte mindre problematisk om vi beaktar ytterligare några av 
de SOU:er som diskuterades ovan. Där förekom varningar för att kulturarvet 
kunde bära med sig just sådana problem som Said och Lowenthal talar om. 
Men, som sagt, alla dessa varningar gick den svenska kultursektorn helt 
förbi. I stället för att undersöka den internationella akademiska diskussionen 
om kulturarvet sammanförde man en grupp personer för att återigen utreda 
kulturarvets möjligheter.  

Agenda kulturarv var ett treårigt projekt som påbörjades 2001, bara tre år 
efter att Said hade utryckt sin kritik och fyra år efter att Lowenthal hade 
publicerat The Heritage Crusade. När projektet avslutades sammanfattades 
det så här: ”Agenda kulturarv syftade till att i samverkan med det omgivande 
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samhället förnya kulturmiljövårdens inriktning, demokratiska förankring 
och slagkraft.”124 

Agenda kulturarv var den senaste delen i en lång historia som tog sin 
början på 1970-talet. Kulturmiljövården skulle i och med detta projekt ges 
större slagkraft och tydligare inriktning, men kanske framför allt demokra-
tisk förankring. En väsentlig slutsats inom Agenda kulturarv var exempelvis 
att man i stället för att utgå från de fysiska objekten skulle utgå från män-
niskan. Bakom denna ambition låg en idé om en gemensam demokratisk 
målsättning. Allt detta hörde samman med vissa andra ambitioner, bland 
annat frågan om vems historia det var som förmedlades och vem som ut-
förde arbetet.125 

Vad som kommer till uttryck här är en önskan om att gå från tingen till 
människan, men som synes handlar det trots allt om just tingen i deras egen-
skap av arv, och därmed om vilka arv som ska förmedlas, här dock uttryckt 
genom begreppet ”historia”. Men ”historia” ska i det här sammanhanget inte 
förstås som det historiska i sig, utan som olika narrativ. Det handlar om olika 
berättelser och om vems berättelser som ska ha företräde och prioriteras. 
Därmed har utredningen egentligen inte alls gått från objekten till män-
niskan, den uttrycker enbart grunden för kulturarvets definition, det vill säga 
att arvet är knutet till gruppen (människorna) och till sitt eget narrativ och 
sitt eget värdesättande. 

Än mer intressant blir det när utredarna skriver att det ofta handlar om 
immateriella kulturarv som demokrati, jämlikhet och livsstil när människor 
själva får välja vad som ska bevaras för framtiden. Detta leder vidare till slut-
satser om delaktighet och demokrati och om att kulturmiljövården bör 
förbättra sin demokratiska roll i samhället. 

Dessa slutsatser får förstås konsekvenser för utredningen: ”De insatser 
som genomförts inom Agenda kulturarv har dels handlat om att pröva och 
utveckla metoder för att arbeta med delaktighet som ett verktyg för ökad 
demokratisk förankring, dels om att diskutera vad delaktighet innebär i 
praktiken.”126 ”Mångfald” blir ett centralt begrepp och verkar på något out-
talat sätt höra samman med begreppet demokrati: ”Det innebär att anställda 
inom kulturarvssektorn ska ta sin utgångspunkt i att det finns en mångfald 
kulturarv som representerar något viktigt och grundläggande för många 
olika grupper.”127 

124 Blank, Y. et al, Agenda kulturarv. Slutrapport, 2004, 5. 
125 Ibid, 7. 
126 Ibid, 17. 
127 Ibid. 
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Följden av denna slutsats blir att det inte existerar en gemensam historia 
eller ett homogent kulturarv. I stället måste arbetet ”präglas av mångfalden 
och heterogeniteten.”128 Hela kulturarvsverksamheten bör således bestäm-
mas av frågan om ”vems kulturarv som väljs ut, vilken eller vilka historier 
detta urval speglar och varför”. Detta är ingen hisnande insikt eftersom det 
rör sig om just själva fundamentet för kulturarvsbegreppet, men det får kon-
sekvenser. Utredarna påpekar till exempel att de flesta som besöker kultur-
miljöer och museer är äldre välutbildade personer.  

Om kulturmiljövårdens demokratiska förankring ska förnyas krävs det, 
enligt Agenda kulturarv, både nya metoder och nya arbetssätt för att nå sam-
hällsgrupper som annars inte kunde nås.129 Avgörande blir, som vi sett i en 
del tidigare SOU:er, förstås skolan, och detta därför att den är obligatorisk. 
Eftersom yngre människor mer sällan än äldre besöker museer spelar skolan 
enligt utredarna en viktig roll. Dock, påpekar de, visar resultat från skolor 
att unga kan vara intresserade av frågor som rör kulturarv. Problemet är 
emellertid att de begrepp och synsätt som förekommer inom kulturmiljö-
vården är svårbegripliga för yngre människor.  

Nu närmar vi oss en närapå total upplösning av både begrepp och frågor. 
Utredarna skriver: ”Tydligt är också att när eleverna ombeds peka ut något 
som de själva vill bevara för framtiden blir resultatet lokala platser som är 
laddade med betydelser som den parkbänk där man fick sin första kyss eller 
områdets bästa pulkabacke.” För utredarna bör detta exempel fungera som 
en tankeställare om vilka urval som görs av dem som arbetar inom kul-
turmiljövården. Vad får det för konsekvenser om kunskapen om kulturarvs-
platser bara kan nås i dialog med de personer som brukar dem?130 

128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid, 20. 
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Som vi har visat har begreppet demokrati åtföljt kulturarvsdiskussionen 
ända sedan en SOU från 1956. I denna utredning underströks att i ett demo-
kratiskt samhälle hade det allmänna en förpliktelse att skydda och vårda 
olika kulturvärden.131 1956 kopplar utredarna ihop det allmänna med ett de-
mokratiskt samhälle, vilket med andra ord betyder att samhällets institu-
tioner bär ett ansvar för vården och skyddet av samhällets kulturvärden. 
Någon närmare eller mer precis koppling mellan kulturarv och demokrati 
görs alltså inte. Under 1970-talet förändras dock frågan. I 1972 års utredning 
om en ny kulturpolitik tas ordet demokrati upp, och statlig finansierad 
kultur blir förstått som en demokratisk rättighet för alla.132 Förhållandet mel-
lan kulturarv och demokrati förstärks ytterligare under 1980-talet. Under 
detta årtionde ansågs kulturarvet ha sin mening och betydelse i ett mång-
kulturellt samhälle, men det fick under inga omständigheter utmana det 
svenska samhällets grundläggande demokratiska principer. Under början av 
1990-talet intar utredarna åter denna ståndpunkt, men ser inga behov av 
ytterligare preciseringar av den svenska demokratins principer. De noterar 
dock att ingen, varken svensk eller invandrare, har fullständig valfrihet.133 I 
stället, menar utredarna, behövs en djupare och mer nyanserad diskussion 
om hur Sverige ska bli ett bättre, mer jämlikt och generöst mångkulturellt 
samhälle, med en ny förståelse för kulturell mångfald.134 

Som vi också har sett är kulturarv synonymt med identitet, eller identi-
tetsupplevelse. Men har vi verkligen oinskränkt rätt till vårt kulturarv? 
Utredarna i Agenda kulturarv är ute på farlig mark när de skriver om den 
”parkbänk där man fick sin första kyss eller områdets bästa pulkabacke”. 
Uttalandet är inte bara naivt. Det är skrämmande i sin naivitet. Om platsen 
där vi fick vår första kyss eller där vår barndoms pulkabacke låg utses till 
något som ”ska bevaras för framtiden”, då innebär det ju att platsen är just 
vår och i all evighet ska bevaras av kommande generationer. 

Det räcker med att vi skalar upp detta exempel några varv för att frågan 
ska bli akut. Vi hamnar nämligen omgående i Lowenthals mening: ”con-
fining possession to some while excluding others is the raison d’être of 
heritage.” Men vi hamnar också farligt nära Saids ord: ”Nothing seems less 
interesting than the narcissistic self-study that today passes in many places 
for identity politics, or ethnic studies, or affirmations of roots, cultural pride, 

131 SOU 1956:26A Byggnadsminnen. Betänkanden med förslag om ökat skydd för kultur-
historiskt märkliga byggnader avgivet av byggnadsminnesutredningen, 18. 
132 SOU 1972:67, 30. 
133 SOU 1991:60, 42. 
134 Ibid. 
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drum-beating nationalism, and so on.”135 Det är en subtil historia som vi här 
försöker sätta fingret på, en historia av djup välvilja, en välvilja som med 
Saids ord säger: ”We have to defend peoples and identities threatened with 
extinction or subordinated because they are considered inferior, but that is 
very different from aggrandizing a past invented for present reasons.”136 

Vad som ägt rum från tiden för de första SOU:erna på 1920-talet fram till 
och med Agenda kulturarv är en betydelseförskjutning. Talet om nationens 
kulturarv har fått ge plats åt minoriteters och invandrargruppers kulturarv. 
Detta betyder dock inte att det svenska kulturarvet har försvunnit. Det har 
bara fått ett nytt begrepp och en ny innebörd, nämligen ”demokrati”, i be-
märkelsen ”de grundläggande normer som i det svenska samhället gäller för 
mänsklig samlevnad”, som det står på sidan 42 i SOU 1991:60. Redan 1995 
utfärdade utredarna en varning: ”Används ny teknik för att t.ex. sprida rasis-
tiska budskap och odla antidemokratiska tendenser måste det uppmärk-
sammas och åtgärder vidtas.”137 

När det gäller kulturarvsfrågan finns det, oberoende av om det rör na-
tionen, min första kyss eller min egen identitetsupplevelse, uppenbarligen 
ingenting i kulturarvsbegreppet som förhindrar antidemokratiska tendenser 
eller rasistiska budskap. Enligt utredarna bakom Agenda kulturarv är det till 
och med en demokratisk rättighet att få omvandla vad som helst till ett eget 
och högst personligt kulturarv, vilket öppnar för nationalistiska perspektiv 
på kulturarvet. 

Vi skulle kunna hävda att nynationalisternas syn på kulturarvet inte 
ligger i linje med ”de grundläggande normer som i det svenska samhället 
gäller för mänsklig samlevnad.” Men problemet är att nynationalister redan 
har formulerat frågan. Med Dansk Folkepartis ord: ”Vi er forpligtede af vor 
danske kulturarv og vort ansvar for hinanden som folk. Derfor vil vi styrke 
landets ydre og indre sikkerhed.”138 Dansk Folkeparti har därmed definierat 
vad de menar med ”de grundläggande normer” som ”gäller för mänsklig 
samlevnad” i det danska samhället. Sverigedemokraterna uttrycker sig så här: 
”Det är viktigt att värna och vårda det svenska kulturarvet, både för nationens 
sammanhållning och för att öka kunskaperna om svensk historia och svensk 

135 Said, ”Between Worlds”, 567. 
136 Ibid. 
137 SOU 1995:84, 46. 
138 Dansk Folkeparti, ”Principprogram”, https://danskfolkeparti.dk/politik/princip 
program/ (tillgänglig 24 mars 2019). 
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identitet, både i Sverige och utomlands.”139 Partiet föreslår också en svensk 
immateriell ”kanon” i linje med den som infördes i Danmark 2016.140 

Vad som samtidigt framträder i den offentliga kulturarvsdiskussionen är, 
som vi har varit inne på tidigare, en form av dubbelseende där kulturarvet, 
kanske i linje med Denis Byrne och Laurajane Smith, å ena sidan är en till-
gång för marginaliserade grupper, invandrare och ursprungsbefolkningar – 
sådana perspektiv syns i utredningarna och i ”Agenda kulturarv”. Men å 
andra sidan verkar det förekomma en viss riskbedömning, som också ökar 
under åren, där kulturarvet relateras eller löper risk att bidra till utvecklingen 
av antidemokratiska rörelser och riktningar. Hur dessa aspekter är kopplade 
till varandra verkar dock vara oklart och Agenda kulturarv visar tydligt på 
denna kunskapsbrist.  

Implicit förelåg redan tidigt ett val. Kulturarvet hade kunnat väljas bort 
om utredningarna från 1970-talet och framåt huvudsakligen hade fokuserat 
på kulturarvets antidemokratiska sidor. Men i stället för att undersöka den 
internationella kritiken av kulturarvet försökte man i allt högre grad lyfta 
fram kulturarvets positiva sidor. Agenda kulturarv är kulmen på denna ut-
veckling. Utredningen visar med all önskvärd tydlighet kulturarvets dubbel-
het, dess inkludering och exkludering, vilket ånyo öppnar för frågan om vad 
som händer när de andras frihet blir ett hot mot den demokratiska frihets-
principen. Detta är, skulle vi vilja hävda, grundfrågan, en fråga som uppen-
barligen är mycket komplex med tanke på hur mycket möda staten har lagt 
ned på att utreda kulturarvets roll och plats i samhället. I ett nästan desperat 
försök att få ordning på denna fråga presenterade regeringen 2017 en pro-
position med titeln Kulturarvspolitik.141 Vi ska mycket kort beröra denna 
proposition. 

Kulturarvspolitik 

Den 23 februari 2017 överlämnade den dåvarande regeringen proposition 
2016/17:116 Kulturarvspolitik till riksdagen. Propositionen är på 240 sidor 
och begreppet ”kulturminne” förekommer 28 gånger på 18 av dem. Ordet 
”kulturarv” förekommer minst 800 gånger fördelat på 141 sidor. Det an-
vänds alltså på mer än varannan sida, och i många fall förekommer det mer 
än tio gånger på en och samma sida. Som mest används ordet 21 gånger på 

139 ”Kulturarv”, https://sd.se/a-o/ (tillgänglig 25 mars 2019). 
140 ”Kulturkanon”, https://sd.se/our-politics/kulturkanon/ (tillgänglig 25 mars 2019). 
141 Proposition 2016/17:116. 
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en och samma sida.142 Detta kan jämföras med den första SOU som berör 
kulturminne, den från 1922. Den är på 677 sidor, i två delar, och på alla dessa 
sidor förekommer ordet kulturminne 131 gånger och ordet kulturarv tre 
gånger. 

”Kulturarvet” har alltså 2017 fullständigt tagit över diskursen, inte bara 
som begrepp utan också, och kanske än mer, som en politisk tanke.  

Här måste vi utgå från en central fråga, nämligen vad utredarna år 2017 
menar med ”kulturarv”. För det första kan det noteras att utredningen inte 
tar hänsyn till hur begreppet kulturarv användes förr och hur det relaterades 
till begreppet kulturminne. Utredningen använder därför genomgående be-
greppet kulturarv om aktiviteter som tidigare inte uppfattades som kulturarv 
utan beskrevs som kulturminnen. Den äldre distinktionen mellan kulturarv 
och kulturminne raderas på så sätt ut. Samtidigt påpekas i propositionen att 
det är först under 1990-talet som det blir allt vanligare att använda ord som 
”kulturarvssektorn” och ”kulturarvet”. Utredarna återvänder till en propo-
sition från 2009 där det påpekades att kulturarvet har en föränderlig karak-
tär.143 De understryker vidare att kulturpolitiken ska eftersträva ett levande 
kulturarv som används och utvecklas, men samtidigt bevaras.144 

De ger också en definition av kulturarvet och betraktar det som tradi-
tioner och värden som vi explicit eller implicit tar över från tidigare gene-
rationer. Sådana arv är dynamiska och påverkas över tid av skiftande sociala 
värderingar, menar utredarna.145 Propositionen definierar kulturarv som något 
konturlöst, något som ständigt kan omvärderas, omtolkas och omförhandlas. 

Kopplar vi ihop möjligheten till omtolkning med arvsföljd inser vi att 
arvet enbart kan omdefinieras inom gruppen arvingar, om ens där. Ska arvet 
föras vidare till kommande generationer behöver det snarare vara relativt 
stabilt. Här finner vi således en motsättning mellan utredarnas vilja att ha ett 
så öppet kulturarv som möjligt och arvets inneboende krav på stabilitet och 
tillhörighet.  

Vad propositionen till stora delar handlar om är att försöka ge en politiskt 
tillgänglig definition av begreppet kulturarv. Det handlar om att formulera 
en ny förståelse av begreppet som kan ligga till grund för politiska beslut. 

Utredarna understryker att den socioekonomiska segregationen har för-
stärkts och att det inte är förvånande att detta har lett fram till ett identitets-
mässigt ”vi och de”, och att grupper därmed har ställts mot varandra, inte 

142 Proposition 2016/17:116. ”Kulturarvspolitik”, 58. 
143 Proposition 2009/10:37, 30. 
144 Proposition 2016/17:116. ”Kulturarvspolitik”, 36–37. 
145 Ibid, 44. 
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sällan utifrån kulturella referenser. Utredarna går till och med så långt som 
att till viss del betrakta detta som ett resultat av ett medieklimat där terrorism 
och väpnade konflikter har en framträdande roll. Dessa hotbilder, menar de, 
knyts till olika samhällsgrupper och till sist också till olika kulturuttryck. Vad 
utredarna med andra ord tycker sig bevittna är en pågående polarisering. 
Olika aktörer använder det förflutna för att befästa sin särart, menar de. Och, 
påpekar de vidare, den styrande tankefiguren är den om ett kulturarv som 
tillhör vissa etniska eller kulturella grupper.146 Men sedan påpekas det också 
att vissa av de diskussioner som idag förs om kulturarv pekar mot ett behov 
av nya gemensamheter i en tid av osäkerhet. Detta är, hävdar man, positivt 
men situationen kan snabbt övergå i exkluderande förhållningssätt.147 Därför 
är det, säger utredarna, viktigt att förhålla sig till dessa problem, det gäller att 
utgå ifrån människors upplevelser av kulturarv. 

Förståelsen för hur kulturarv fungerar och vilka värden det besitter måste, 
slår utredarna fast, öka. Därefter understryker de att kulturarvet aldrig är 
givet. Snarare kan det tjäna olika positiva syften som inte behöver stå i ett 
motsatt förhållande till varandra.148 

Detta är kloka ord och en bra beskrivning av tillståndet i många länder 
runtom i världen. Men det finns en fundamental brist i resonemanget, näm-
ligen att kulturarvet är räddningen. Kulturarvet är både gott och ont beroen-
de på hur det används och politiseras, och framför allt beroende på vem som 
håller i taktpinnen. Som vi återkommande har sett är kulturarv polarise-
rande. Detta är dess raison d’être. Den kris som utredarna målar upp beror 
på decennier av svensk kulturarvspolitik, som bland annat kommer till ut-
tryck i SOU:erna. Trots att utredarna verkar inse att kulturarvet kan medföra 
djupa problem vill de försöka utveckla begreppets potential. Vad vi kan se 
lyckas de inte med detta. Nedan ska vi försöka förklara varför. 

Under rubriken ”Kulturarvet är föränderligt och öppet” påpekar utredarna 
att kulturarv består av spår och uttryck från det förflutna vilka tillskrivs värde 
och används i samtiden. Därför måste kulturpolitiken bygga på en öppen 
förståelse av kulturarv. Avgränsningar måste, menar utredarna, göras i det 
civila samhället och av professionella aktörer.149 

Resonemanget innebär att kulturarvet ses som ett ahistoriskt fenomen. 
Det kommer förvisso ur historien, men det är dagens situation som gäller. 

146 Ibid, 53–54. 
147 Ibid, 56. 
148 Ibid, 56–57. 
149 Ibid, 57. 
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Ett resonemang kring en öppen förståelse av begreppet säger inte något alls, 
utan bidrar till just det som utredarna därefter pekar på, nämligen ett krav 
på gränsdragningar. Det är alltså civilsamhället, det vill säga medborgarna, 
som tillsammans med de professionella på något sätt ska dra upp dessa 
gränslinjer. Vilka medborgare, frågar man sig? Även om det inte är avsikten 
kan nynationalister och nyfascister med en antidemokratisk agenda inklu-
deras bland dessa medborgare och därmed få tillfälle att utforma sin kultur-
politik. 

Utredarna menar vidare att offentlig kulturarvspolitik förutsätter någon 
form av avgränsning och definiering. Samtidigt påpekar de att det inte går 
att slå fast vad som ska räknas som kulturarv och vad som inte ska inkluderas 
i begreppet. Inte heller kan det vara en fråga om en ständigt pågående dis-
kussion. Samtidigt påpekar utredarna att kulturarv är ett föränderligt feno-
men som påverkas av hur det kommer till användning. De menar att det 
handlar om en ny politik och att kulturarvsbegreppet därmed också ska för-
stås i en öppen mening. 

Denna paradoxala förståelse av kulturarvet utesluter inget men inklude-
rar inte heller något. Ett kulturarv är inte något i sig självt, utan blir ett kul-
turarv när det uppfattas och kommer till användning som ett sådant.150 Men 
detta är ingen ny definition. Den framfördes exempelvis av David Harvey 
redan 2001.151 

Utredarnas syn på kulturarvet är med andra ord ”tvetydigt”. Denna 
tvetydighet skapar ett fundamentalt problem: genom att avskriva kulturarvet 
all form av mening öppnar man dörren för vem som helst att tillskriva 
kulturarvet mening och ge det en ändlig definition, vilket är vad exempelvis 
nynationalister och nyfascister gärna gör. Samtidigt gör definitionen det 
också omöjligt för alla andra att använda – bruka – kulturarvet, eftersom det 
när som helst kan omdefinieras av vem som helst. Att i samma mening hävda 
att allt eller inget är kulturarv gör inte saken bättre. Här öppnar utredarna 
för olika maktanspråk. 

Men sedan backar de igen. Propositionen består av just dessa svängningar 
än hit, än dit. Utredarna menar nämligen att själva deras huvudpoäng är att 
”skapa en förståelse för att tolkning och omtolkning av vad som hör till kul-
turarvet ständigt pågår”. Men, säger de i nästa mening, förändringarna är 
inte godtyckliga och kan inte ske över en natt.152 

150 Ibid, 58. 
151 Harvey, D. C. ”Heritage Pasts and Heritage Presents: temporality, meaning and the 
scope of heritage studies” i International Journal of Heritage Studies 7:4, 2001, 319–338. 
152 Proposition 2016/17:116. ”Kulturarvspolitik”, 58–59. 
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Så här långt är tendensen att utredarna å ena sidan menar att kulturarv är 
något ytterst flyktigt samtidigt som de å andra sidan hävdar att kulturarv 
behöver någon form av kontur. De fortsätter på denna ambivalenta linje, och 
under rubriken ”Kulturarv skapas och omskapas löpande” påstås att nästan 
allt kan bli ett kulturarv, men att allt inte är kulturarv. Det finns, menar 
utredarna, äldre objekt som inte får status som kulturarv. Därmed får de inte 
det skydd som behövs. Inte heller lyfts dessa objekt fram offentligt. Det blir 
därmed viktigt att uppmärksamma den kulturarvsskapande processen och 
förstå hur urvalet går till. 

Nu närmar sig utredarna en komplicerad fråga, nämligen den om makt. 
Kulturarvet, menar de, skapas genom olika former av värdeskalor vilka för-
ändras över tid. Utredarna konstaterar att olika kulturarv som rättfärdigar 
ojämlika klassförhållanden eller som stödjer nationsbyggandet ofta har vär-
derats högre än andra former, inte minst sådana som har utmanat dessa 
ordningar.153 

Makt alltså. Men om kulturarvet alltid är flytande är det rimligt att någon 
kliver in och befäster sin position. I själva verket hör kulturarv alltid samman 
med makt. Hur skulle det annars förhålla sig? Vi har gång på gång sett att 
makt är kulturarvets raison d’être. Men egentligen kanske makten över andra 
– över ”dem”, utan snarare makten över det egna – över ”oss”. 

Efter att ha slagit fast att det är en fråga om makt ändrar utredarna 
återigen perspektiv och konstaterar att det inte är helt lätt att både uppmärk-
samma och utmana dessa processer. De ser att kulturarv hör nära ihop med 
sådant som ursprung, platsbundenhet, kulturell homogenitet och stabilitet. 

Mot denna bakgrund menar utredarna att det finns utrymme för en 
publik. Detta finner man exempelvis i kulturarvsrelaterade produkter som 
böcker och filmer. Sådana publika fenomen anses befästa vissa kulturarvs-
relaterade positioner. Detsamma, menar utredarna, gör kulturarvsinstitu-
tionerna, vilka tenderar att befästa nationella ursprungsberättelser genom 
bland annat samlingarnas sammansättning och själva de byggnader som har 
uppförts för att förmedla nationens historia.154 

Men, kan vi konstatera, det spelar ingen roll hur till exempel samlingarna 
är uppbyggda så länge de anses spegla det ena eller det andra kulturarvet. 
Kontentan blir alltid densamma, nämligen att kulturarv är ”starkt förknippat 
med ursprung, stabilitet, platsbundenhet och kulturell homogenitet”, som 
utredarna uttrycker saken. 

153 Ibid, 59. 
154 Ibid, 60. 
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Under rubriken ”Det förflutnas betydelse och historiens mångtydighet” 
är utredarna på väg mot något viktigt, nämligen frågan om vad historia är 
för något. Som vi har sett hos Lowenthal är historia och kulturarv varandras 
motsatser, även om de i någon mån är beroende av varandra. Den vanligaste 
tanken är att just utnyttja denna skiljelinje och bortse från kulturarvets 
historiska dimensioner, men här försöker utredarna i stället att lyfta fram 
historien. 

Utredningen är som sagt ambivalent och till stor del också tvetydig. Den 
böljar hela tiden fram och tillbaka mellan olika positioner, och så även nu. 
Som vi har sett menar utredarna att kulturarvet förändras och fortsätter att 
förändras. Men, understryker de, det betyder inte att det går att skriva om 
historien och göra den mer tilltalande. De betonar att det inte går att lägga 
historien tillrätta, samtidigt som de påpekar att kulturarvet befinner sig i 
ständig processuell förändring. Historien och dess arv, skriver de, är alltid 
större än oss själva och påverkar oss på ett sätt som vi inte kan överblicka. 
Historien motstår alla slutgiltiga tolkningar. Vi kan därför inte revidera 
historien för att få den att bekräfta det vi anser vara sant eller riktigt. Upp-
giften för kulturarvspolitiken är att ”hålla en medvetenhet levande om både 
det förflutnas avgörande betydelse och omöjligheten av att inordna det i en 
slutgiltig historia”. Det förflutna måste få framträda i sin egen mångtydighet, 
påpekar de vidare. 

Utredarna ifrågasätter också berättelser om framsteg och om hur tidigare 
generationers strävanden har lett fram till dagens upplysta samhälle. Att 
göra så är att bruka våld på förståelsen av det som ägt rum, menar de. Det är 
viktigt att hålla distansen och att utgå ifrån att det förflutna är ett ”främ-
mande land” som har sina egna premisser. 

Därefter kommer återigen en vändning. Trots att det förflutna inte ska 
framställas som en framstegshistoria, utan snarare som något som måste 
förstås på sina egna premisser är det, menar utredarna, avgörande att inse 
att det förflutna har inflytande, till och med ett bestämt inflytande, över vad 
vi kan göra och tänka idag. Tvetydigheten i resonemanget understryks ytter-
ligare: ”Det är viktigt att utgå från att människorna förvisso på många sätt 
själva gör sin historia, men att de inte gör den under omständigheter som de 
själva har valt.”155 

Här är det också värt att notera den indirekta referensen till David 
Lowenthals The Past is a Foreign Country. Att använda en välkänd text utan 

155 Ibid, 60–61. 
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referens brukar betraktas som plagiat eller forskningsfusk. Frågan som upp-
kommer är i vilken mån vi kan lita på propositionen. Är utredarna medvetna 
om vad det är de talar om? Hela utredningen präglas av ständig tvetydighet; 
vacklandet mellan å ena sidan och å andra sidan är genomgående. Vad är 
utredarna ute efter med denna ambivalenta hållning? Vad är det egentligen 
de försöker säga? Vad menar de exempelvis med att vi inte kan lägga histo-
rien tillrätta, eller att historien motstår slutgiltiga tolkningar? Detta är för 
övrigt en paradox eftersom en tolkning aldrig kan vara slutgiltig. 

Trots alla dessa förbehåll kan uppenbarligen ”kulturarvsinstitutionerna” 
påverka hur det förflutna framställs. Här kommer vi åter tillbaka till utredar-
nas besynnerliga resonemang om kulturarvets luftighet och dess ständiga 
förändringsvilja, samtidigt som utredarna hävdar att det förflutna måste 
förstås på sina egna premisser. Antingen är resonemanget oavsiktligt för-
virrat eller så är det medvetet förvirrande. Det verkar som om utredarna 
döljer en agenda för oss. De vill säga något men tar inte bladet från munnen. 
Finns det en (politisk) ambition bakom denna tvetydighet? Är tvetydigheten 
medveten och i så fall varför? Varifrån har de om detta stämmer hämtat sin 
strategi? Vilken är agendan? Att motverka missbruk? 

Utredarna skriver: ”Samtidigt som odemokratiska historiebruk måste 
undvikas, påbjuder kulturarvets centrala ställning i samhällslivet en öppen 
hållning till enskilda människors upplevelser och tolkningar. Det är viktigt 
att se värdet av olika sätt att närma sig historien.” 

Till slut når vi också fram till själva grundfrågan: ”Enligt regeringens 
bedömning är det viktigt att bidra till en förståelse för att kulturarvets värden 
är mångfaldiga. Det är viktigt att visa att olika sätt att närma sig det förflutna 
inte utesluter varandra och att de kan existera parallellt. Det leder genom-
gående fel när man försöker slå fast att kulturarvet ska tjäna enstaka syften 
och avvisar andra bruk som bidrar positivt till människors liv.”156 

Om David Lowenthal har rätt, vilket vi menar att han på det stora hela 
har, så ingår det i kulturarvets väsen att det också kan tjäna odemokratiska 
syften och allehanda extremism, eller med Saids ord: ”the narcissistic self-
study that today passes in many places for identity politics, or ethnic studies, 
or affirmations of roots, cultural pride, drum-beating nationalism, and so on.” 

Utredarna har också gång på gång gjort detta klart, inte explicit förstås, 
eftersom de vill det motsatta, men implicit genom sin förståelse och defini-
tion av begreppet ”kulturarv”. Om kulturarvet är ständigt förändringsbenä-
get, det vill säga tolkningsbart och omtolkningsbart i all oändlighet, finns det 

156 Ibid, 61. 
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inget hinder för att vissa tolkar det på ett sätt och andra på ett annat. Vad 
utredarna gång på gång visar är att det inte finns något i kulturarvsfeno-
menet som kan användas för att förhindra olyckliga tolkningar eller, för att 
tala klarspråk, hålla nynationalister och nyfascister – och andra extrema – 
borta från alla former av kulturarv.  

Den syn på kulturarvet som nynationalister och nyfascister omhuldar 
bidrar givetvis positivt till dessa nynationalisters och nyfascisters egna liv. 
Vad skulle det annars handla om? Om utredarna ska vara trovärdiga måste 
de med andra ord acceptera detta. Men det gör de förstås inte, och därmed 
faller det mesta av deras resonemang på sin egen orimlighet. Utredarna har 
gått i kulturarvsbegreppets fälla. Det spelar ingen roll hur utopiskt vackert 
de formulerar sig: kulturarvet är alltid ett tveeggat svärd. 

Kulturarv skapar krig och konflikter och leder runt om i världen till 
nynationalism och nyfascism. Frågan om arv och identitet leder till politisk, 
social och kulturell polarisering, underminerar kunskap och fakta, stigma-
tiserar, främjar xenofobi och misogyni, narcissism, etnisk rensning och 
mycket annat. Till stor del beror detta på att kulturarv är så starkt identitets-
relaterat, men det beror också på den allmänna politiska spänningen i värl-
den, och kanske på en bristande politisk vilja och orientering, och slutligen 
kanske också på ett märkligt behov hos allt fler, från politiska ledare till oss 
vanliga medborgare, att via internet mejsla fram en starkt profilerad per-
sonlig identitet.  

Så snart som utredarna rett ut en fråga under en rubrik kommer de kvickt, 
kanske inte med en direkt motfråga, men väl med ett resonemang som 
ifrågasätter det som de själva just framfört. En rubrik som understryker detta 
mönster är ”Både samhörighet och kritisk distans”. Här öppnar utredarna 
för en kritik av just den identitetsskapande aspekten och påpekar att kul-
turarvet även kan fungera som kritik. Vad de menar med detta är att kultur-
arvet kan ha en emancipatorisk roll och därmed skapa distans till de gemen-
skaper som samma kulturarv kan konstruera. I sammanhanget påpekas 
vidare, vilket vi har sett i tidigare exempel, att kulturarvet kan fylla en demo-
kratiserande funktion och medverka till ett pluralistiskt samhälle. Därmed 
kan kulturarvet bidra till frigörelse och kritik, menar utredarna, och man kan 
tänka sig att denna frigörelse och kritik ska riktas just mot kulturarvets 
gemensamhetsskapande principer. 

Utredarna konstaterar, återigen på sitt ytterst ambivalenta och tvetydiga 
vis, att: ”Det kan alltså konstateras att kulturarvet både kan ha som funktion 
att bidra till gemenskap och tas till utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande 
av befintliga gemenskaper. Pendelrörelsen mellan dessa olika sätt att bruka 
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kulturarvet är ständigt pågående. Det är viktigt att se att alla dessa kultur-
arvsbruk kan vara legitima.”157 

Vi ser återigen hur utredarna avsäger sig allt ansvar. Alla former av kul-
turarvsbruk kan alltså vara legitima, men hur balanserar man detta mot en 
kritisk distans? För det första: vem ska leverera denna kritiska distans? 
Utredarna menar att forskningen kan stå för en sådan kritik, men kan en 
identitetsskapande kulturarvspraktik verkligen kritiseras? Ska den alltid 
kritiseras, eller bara i vissa sammanhang? Går det att kritisera minoriteters 
och religiösa gruppers förhållande till ”sitt” kulturarv? Är det verkligen möj-
ligt att kritiskt ifrågasätta befintliga gemenskaper? Vilka gemenskaper kan i 
så fall ifrågasättas och utifrån vilken position? Dessa frågor måste ställas i 
relation till vad utredningen alltså har påpekat i andra sammanhang. Något 
hårdraget skulle man kunna säga att utredarna å ena sidan lyfter fram kultur-
arvets alla tänkbara och i deras mening positiva egenskaper för att i nästa 
ögonblick närapå hävda motsatsen. 

Till deras försvar vill vi dock tillägga två saker. För det första den välvilja 
som utredningen trots allt representerar, även om den kan kritiseras för att 
rymma godhetens dogmatiska och hegemoniska anspråk, en utopisk önskan 
framkallad av kulturarvets sirensång. För det andra måste utredarna för-
svaras för just denna utopi, för vem faller inte till föga för kulturarvets 
oemotståndliga trollkraft och vem vill inte vara arvtagare till den möjlighet 
som allt arv alltid frestar med? Det är just därför som kulturarvet är så 
bedrägligt, kanske inte i första hand för att vi kan tänkas skriva under på det, 
utan snarare för att vi alla mer eller mindre faller för dess gåtfulla trollkraft. 

Samtidigt tycks det existera kulturarv inom kulturarv, enligt en besyn-
nerlig hierarkisk ordning där ”vårt gemensamma kulturarv” verkar inneha 
en överordnad position. Men då uppstår frågan om vad det gemensamma 
kulturarvet egentligen är. Ett sätt att se på det är att, som utredarna vill, 
betrakta det som ett fenomen i ständig rörelse vilket det är omöjligt att få 
grepp om och än svårare att utveckla och ”bruka”, just på grund av ten-
densen att ständigt undfly varje form av definition. Å andra sidan kan vi 
betrakta det gemensamma kulturarvet i linje med Lowenthal, och i så fall 
lägger detta gemensamma kulturarv grunden för en nationell identitet som 
också kan vara stigmatiserande och stänga in och låsa fast medborgare i en 
föreställd och kulturarvsbaserad ”svenskhet”, kanske till och med i en sorts 
drum-beating nationalism. Detta är dock inte något vi tror utredarna önskar. 

157 Ibid, 66–67. 
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Under rubriken ”Kulturarv bidrar till hållbarhet i flera dimensioner” nås 
vi fullt ut av kulturarvets förtrollande kraft. Kulturarvet kan, sägs det här, 
medverka till social hållbarhet, det kan vara inkluderande och bidra till 
gemenskap i samhället. Det finns, hävdar utredarna, internationella exempel 
på hur kulturarvet kan fungera i freds- och försoningsprocesser. Kulturarvet 
kan till och med på en vardaglig nivå bidra till demokratiska processer, till 
delaktighet och dialog.158 

Allt som har stötts och blötts sammanfattas till sist av utredarna i några 
få rader, och så måste det vara; det handlar ju trots allt om en utredning:  

Regeringens bedömning: För att kulturarvets värden ska komma hela sam-
hället till del bör det offentliga kulturarvsarbetet vidareutvecklas så att 

• det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla 
• det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och 
• medskapande och engagemang främjas. 

Vi har under vår genomgång av SOU-rapporterna sett hur innebörden av ett 
begrepp som kulturarv successivt har förändrats. Under 1900-talets första 
hälft var det huvudsakligen förknippat med en ”neutral” nation, även om 
begreppet under folkhemstiden fick en viss nationalistisk slagsida. Begreppet 
var också ett paraplybegrepp som även omfattade stora mängder av forn-
minnen. Från och med 1970-talet började kulturarvsbegreppet att inbegripa 
minoriteter och invandrare, varpå det började kritiseras för att sakna demo-
kratisk grund. 

Allteftersom kom begreppet dock att förknippas med vissa grupper, för 
att under 2000-talet förvandlas till en ytterst svepande term som kan ges alla 
möjliga betydelser. Denna tvetydighet hör nära samman med dagens poli-
tiska fält. Vi ska i det följande binda samman vad vi så här långt har dis-
kuterat med en vidare analys av vår tid och av tvetydighetens politik. 

Vi ser två spår i kulturarvspropositionen. För det första en stark välvillighet 
och för det andra en djup tvetydighet. Både välvilja och tvetydighet är 
problematiska företeelser i vår tid, eftersom de kan anammas inom vilket 
politiskt fält som helst och av vilken politisk retorik som helst. 

Kulturarvet främjar alltid identitet. Det är dess grundläggande poäng. 
Därmed främjar det också polarisering. Det går inte att undvika. Kulturarvet 
är därför alltid antingen gott eller ont beroende på hur det används, och 

158 Ibid, 67. 
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framför allt beroende på vem som använder det. Kulturarvet inkluderar 
genom att exkludera. Kulturarvet är också ahistoriskt och därmed även 
ahistoricerande. Kulturarv inbegriper ingen historicerande reflektion. Ett 
kulturarv existerar inte som något i sig självt. Ett kulturarv blir till ett kultur-
arv när någon uppfattar, bestämmer och definierar det som ett kulturarv och 
därmed låter det komma till användning som ett kulturarv. 

Vi har nyss konstaterat att kulturarvspropositionens syn på kulturarvet 
är tvetydigt, vilket är begripligt mot bakgrund av att kulturarvet alltid är en 
fråga om ett ägande och om identitet. Genom propositionen vill staten – av 
förståeliga skäl – slå detta ägande och denna identitet ifrån sig, för en sådan 
nationell identitet och ett sådant nationellt ägande ligger inte i linje med den 
delegerande kulturarvspolitik som har förts sedan projektet Agenda kulturarv. 

Denna tvetydighet skapar emellertid ett fundamentalt problem, nämligen 
att kulturarvet avskrivs all form av mening, vilket öppnar dörren för vem 
som helst att tillskriva kulturarvet vilken mening som helst, att bruka och 
missbruka kulturarvet efter eget tycke. Detta öppnar dörren på vid gavel för 
den så kallade identitära rörelsen, vilken av Wikipedia definieras som ”he-
terogen och internationell” och uppbyggd ”av ett flertal organisationer, 
publikationer, internetforum och bloggar”. Wikipediaartikeln fortsätter: 
”Gemensamma drag bland ’identitärerna’ är ofta en uttalad antiliberalism, 
regionalism, kritik mot utomeuropeisk invandring och vurm för europeisk 
kultur. Den identitära rörelsen har av Tysklands Bundesamt für Verfas-
sungsschutz 2019 klassificerats som högerextrem.”159 

Denna rörelse och andra högerextrema, nynationalister och nyfascister, 
har vänt på den diskurs som arbetade för minoriteter, invandrare och ur-
sprungsbefolkningar till att tjäna den egna agendan. Argumentet är enkelt: 
kan de bära sitt kulturarv och hålla det rent kan också vi bära vårt och hålla 
det rent. Att som i propositionen hävda att allt eller inget är kulturarv är att 
tömma kulturarvsbegreppet på all mening och därmed öppna för olika 
maktanspråk. Kulturarvspropositionens tvetydighet blir därför ansvarslös. 

Kulturarv och identitetsproblematik 

I de föregående avsnitten har vi visat hur begreppet kulturarv har definierats 
över tid i Statens offentliga utredningar. Vi har visat att utvecklingen av 
begreppets definition sedan 1920-talet successivt har gått från att vara bred 
och generell till att bli allt snävare och präglad av identitetspolitik. Vi har 

159 https://sv.wikipedia.org/wiki/Identitära_rörelsen 
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också visat att det är på denna identitetspolitik som dagens identitära organi-
sationer bygger sina ideologier. Det handlar om en kamp om makten över 
ägandet och om ett ägande av makten.  

Det är med andra ord uppenbart att kulturarvsbegreppet genomgår en 
begreppspolitisk utveckling inom ramarna för en förvaltningskultur. Vad 
som sker är att kulturarvsbegreppets ökande politiska signifikans strålar 
samman med en värld präglad av en återkommande förlust av sådant som i 
någon mening kan betraktas som fast och stabilt. Genom kulturarvsbegrep-
pet återskapas en bild, eller en image, av en förfluten kultur. 

Eftersom kulturarvet skapar, eller kanske till och med är, bilder av ett 
förflutet, kringgärdas det av tolkningar och narrativ. Det rör sig om en sorts 
”nymytologi”, alltså inte en helt ny mytologi, utan en som bygger på äldre 
myter men som har andra mål och andra perspektiv på det förflutna än 
dessa. Snarare än att vara en myt om tillhörighet, om att tillhöra något, 
skapar denna nymytologi ett begär efter att tillhöra, ett tillhörighetens begär. 
Just detta behov, denna önskan om att få tillhöra, nå tillhörighet, ligger till 
grund för den identitetspolitiska kampen om vem som står som arvtagare 
och därmed som ägare till det förflutna, till kulturarvet, till en historia. 

Kampen om arvet och kulturarvet och den parallella uppkomsten av en 
arvskultur är en utveckling som inte enbart är synlig i SOU:erna, Agenda 
kulturarv och propositionen. Den uppträder också på det politiska fältet, och 
på myndighetsnivå kretsar den, som vi har försökt visa, kring identitets-
konstruktioner, som exempelvis image-skapande, och kring identitetsupp-
levelser, med andra ord kring olika identifikationsmekanismer. Det är i den-
na identitetsfixerade värld som vi befinner oss idag, internationellt såväl som 
nationellt. Svensk kulturarvspolitik sedan 1920-talet och fram till våra dagar 
speglar denna utveckling. 

Uppkomsten av nyhögern, nynationalismen och nyfascistiska rörelser 
som exempelvis den identitära kan förklaras genom ett belysande av identi-
tetsproblematiken i kulturarvsbegreppet.  

Vad det handlar om är förhållandet mellan identitet och makt, med andra 
ord makten över identiteten. Utvecklingen från de tidiga SOU:erna över 
”Agenda kulturarv” och fram till dagens proposition handlar om att staten 
försöker använda kulturarvsbegreppets identitetsskapande kraft genom att 
omvandla kulturarvet från något generellt som står under statens förvalt-
ning, och därmed under dess makt, till något partikulärt bortom statlig för-
valtning och makt. Denna förändringsprocess är också universell, och starka 
akademiska namn i denna rörelse är, som vi har visat, Denis Byrne och 
Laurajane Smith. Den internationella förvaltningen av kulturarvet utförs av 
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UNESCO och det är i huvudsak mot UNESCO som Smith riktar sin kritik. 
Byrne är mer nationell och tar med sin kritik sikte på en lokal kulturavs-
förvaltning. Vad som står på spel är två faktorer, nämligen makt och identi-
tet. Marginaliserade grupper, ursprungsbefolkningar och invandrare måste, 
enligt Smiths och Byrnes diskurs, återfå makten över sitt kulturarv och 
därmed över sin identitet. För att så ska ske måste makten omfördelas. 

Allt detta låter förstås bra, men en viktig faktor glöms i sammanhanget 
bort. När staten släpper taget om kulturarvet och omfördelar det till olika 
grupper öppnas samtidigt dörrarna på vid gavel för nyhöger, nynationalister 
och nyfascister att kräva makt och identitet över det nationella kulturarvet. 
Det går inte att argumentera emot detta utan att samtidigt underminera 
samtliga argument som talar för en omfördelning till marginaliserade grup-
per, invandrare och ursprungsbefolkningar. Det går inte att skapa en lag som 
förbjuder extremister av alla slag att hävda sin makt och rätt till ett visst 
kulturarv och en viss identitet. Det är just detta som Lowenthal och Said så 
tydligt har visat, och det var just detta som utredarna under 1980-talet och 
1990-talet börja skönja. Frågan om kulturarvet polariserar alltid.  

Den allt kraftigare polariseringen mellan olika kulturarvsidentiteter har 
fått vissa att se en likhet mellan dagens situation och 1930-talets. Det är också 
omstritt om vi bör kalla dagens extremhöger för ”fascism”. Det beror förstås 
på hur ”fascism” definieras och tolkas, och på hur och om vi kan synliggöra 
vissa huvuddrag från den historiska fascismen i dagens extrema rörelser. 
Men det gäller också att analysera vilka nya faktorer som har tillkommit. En 
sådan aspekt är kritiken av liberalismen. Extremhögerns alla nyanser upp-
fattade länge liberalismen som en fiende. Så må ha varit fallet fram till 1989. 
Men under Margaret Thatchers period som brittisk premiärminister och 
Ronald Reagans som amerikansk president utvecklades en ekonomisk poli-
tik som har fått beteckningen nyliberalism. Om nyliberalism inte längre har 
mycket gemensam med klassisk liberalism så är frågan vilken liberalism som 
extremhögern ser som sin fiende. Den verkar nämligen kritisera den anti-
humanistiska, nyliberala ekonomiseringen av allt på samma gång som den 
ifrågasätter liberalismens humanism, till exempel när det gäller invandring. 
Samtidigt är ekonomin allt för exempelvis Donald Trump och Jair Bolsonaro, 
vilket är typiskt för nyliberalt tänkande. Frågan om fascism och extremhöger 
påminner i hög grad om frågan om kulturarvet, nämligen i det att det rör sig 
om något som är svårt att definiera men mycket enkelt att göra till sitt. 
Utgångspunkten är att jag är min identitet och min identitet är jag. Detta jag 
och denna identitet är i min makt och ingen har rätt att inskränka det. 
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Här använder vi med andra ord uttryck som nyfascism, nyhöger och 
nynationalism för att understryka att det i dag existerar tydliga nationalis-
tiska, fascistiska, nazistiska och andra extrema ideologier på högerkanten av 
det politiska fältet, vilka har djupa historiska rötter men som samtidigt även 
innefattar nya faktorer. Dessa nya rörelser har historiska kopplingar sam-
tidigt som de lägger till nya ingredienser. Ett sådant tillägg är respekten för 
andra kulturer så länge de håller sig inom sina gränser, det vill säga den 
gamla devisen att lika barn leka bäst.  

Vi har emellertid inte haft för avsikt att i denna bok ge en närmare defini-
tion av extremhögerns alla yttringar, eller för den delen att redovisa forsk-
ningsfältet. Vad vi har visat är i stället att den vändning mot extremhöger 
som vi ser i stora delar av världen, och som även är tydlig i gamla och stabila 
demokratier, är djupt förankrad i ett begär efter identitet i en teknokapi-
talistisk värld som lösgjort människan från allt som hon sedan länge trodde 
var fast och beständigt. Denna vändning är ett resultat av nyliberalismens 
ekonomisering och globalisering av allt. 

I en efterkolonial värld insåg den liberala demokratin att invandrare, 
ursprungsbefolkningar och minoriteter ofta hade berövats sin identitet och 
sitt kulturarv under den koloniala epoken. Det gällde, som vi sett, att åter-
ställa detta. Begreppen kulturarv och identitet blev därför centrala. Det för-
väntades finnas en längtan efter, och ett behov av, identifikation med ett 
förlorat arv. En sådan identifikation antogs leda till den enskildes kontroll 
och makt över sig själv, sin grupptillhörighet, sin identitet och sitt kulturarv, 
och därmed till ett öppnande av tillvaron mot framtiden. Det är exakt detta 
synsätt som idag förs fram inom extremhögerns alla nyanser och som också 
var kärnan i den historiska fascismen och nazismen. 

De franska filosoferna Philippe Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy har 
i en kritisk analys av nazismen påpekat att en sådan analys inte kan läggas 
till handlingarna som en enkel anklagelse om skuld. Snarare måste den be-
traktas som en faktor i en mer generell dekonstruktion av den historia inom 
vilken vi själva befinner oss.160 Med begreppet ”dekonstruktion” menar de en 
upplösning eller ett av-konstruerande av hela den västerländska civilisato-
riska konstruktionen, och inte bara en filosofisk rörelse kopplad till namn 
som Martin Heidegger och Jacques Derrida. I linje med Zygmunt Bauman 

160 Lacoue-Labarthe P., Nancy, J-L & Holmes, B. ”The Nazi Myth” i Critical Inquiry 16:2, 
vintern 1990, 291–312. 
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menar de att nazismens idé ligger förborgad i själva den västerländska ci-
vilisationsprocessen.161 

Kulturarv handlar om identitet och självidentifikation. Lacoue-Labarthes 
och Nancys analys kan bidra till en större klarhet i de dilemman, tvetydig-
heter och risker som ryms i frågan om kulturarvet och dess roll i dagens 
samhälle. Lacoue-Labarthe och Nancy återvänder till vad Hannah Arendt 
kritiskt har kallat ”total dominans” och vad Ernst Jünger i mer positiva 
termer har betecknat som ”total mobilisering”. Utgångspunkten och målet 
är den totala staten. Utifrån snarlika principer konstrueras det globala. Både 
staten och det globala gör nämligen anspråk på att vara en sluten helhet.  

Utifrån tanken om den slutna helheten konstrueras den totala staten som 
ett subjekt, det vill säga som en maktutövare, en värld som definierar sig själv 
genom sig själv och är närvarande för sig själv. Staten är stödet, källan, re-
presentationen, säkerheten och viljan i en och samma form. Vad detta innebär 
är, enligt Lacoue-Labarthe och Nancy, att det finns en viss form av logik som 
är fascistisk, men denna logik är inte främmande för en mer generell och 
rationell logik som finns förborgad i subjektets metafysik. Den fascistiska 
logiken kan summeras med Wilhelm Reichs definition av fascism som ”an 
amalgam between rebellious emotions and reactionary social ideas”.162 

Fascismen är alltså en blandning av rebelliska känslor och reaktionära – 
eller lika gärna radikala – sociala idéer. Inom identitetspolitiken finns också 
ett starkt fokus på identiteten som något totalt, i bemärkelsen av ett subjekt 
som är närvarande för sig självt och i sig självt, som utgör stödet, källan, 
representationen, säkerheten och viljan bakom allt. Den nazistiska ideo-
login, påpekar Lacoue-Labarthe och Nancy, bygger på ett specifikt tyskt 
problem, ett fundamentalt identitetsproblem, vilket omedelbart också blir 
en fråga om en totalitär rasism.163 Denna rasism söker sin grund i myten om 
arierna. En myt är en väsentlig del i en identifikationsprocess, och myten om 
arierna blev en rasistisk myt som tyskarna medvetet, frivilligt och tekniskt 
utvecklade. Varje identitetslogik kan med andra ord skapa vilken myt som 
helst så länge den bara upprätthåller identiteten. Det viktiga är att identiteten 
bärs upp av en myt, av ett narrativ om ursprung och härstamning.164 

161 Bauman, Z. Auschwitz och det moderna samhället, övers. Gustaf Gimdal & Rickard 
Gimdal. Göteborg: Diadalos, 2004. 
162 Reich, W. The Mass Psychology of Fascism, övers. Vincent R. Carfagno. New York, 
1970, xiv; Lacoue-Labarthe, Nancy & Holmes, ”The Nazi Myth”, 294. 
163 Ibid, 296. 
164 Ibid, 297. 
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Lacoue-Labarthe och Nancy konstaterar något ytterst väsentligt, näm-
ligen att ”myten” till sin struktur är ”mimetisk”, det vill säga att den är ett 
framställande av något genom efterhärmande, imitation, efterliknande. Det är 
nämligen så, menar Lacoue-Labarthe och Nancy, att det enbart är ”mimetik” 
som kan säkerställa identiteten.165 Det finns en tydlig logik i detta eftersom 
identiteten alltid måste efterlikna och efterliknas om den inte ska upphöra 
eller övergå i andra identitetsformer. Detta innebär att identiteter hör sam-
man med identifikationer. 

Myten är alltid sammanbunden med konsten, inte på grund av att myten 
är ett kollektivt uttryck, utan för att myten, likt den konst som använder den, 
är ett instrument för identifikation. Konsten är, påpekar Lacoue-Labarthe 
och Nancy, mimetikens själva instrument. 

Vi kan inte gå vidare in på Lacoue-Labarthes och Nancys resonemang om 
konstens och estetikens roll i Tysklands moderna historia och dess relation 
till myten, men så mycket kan sägas att den mytskapande process som ägde 
rum i den tyska kulturen anslöt till den grekiska, filosofiska och konstnärligt-
estetiska kulturen. Man gjorde anspråk på att vara arvtagare till den kultur 
som har definierats som kulturens ursprung. Därigenom auktoriserade och 
rättfärdigade Tyskland sin nationella identitet. 

Grekland har sedan renässansen uppfattats som inte enbart en ursprung-
lig kultur, utan kanske snarare som just kulturens ursprung. Genom denna 
logik kunde Tyskland alltså betrakta sig självt som arvtagare till detta kul-
turens ursprung. Att imitera den klassiska antiken innebär inte bara att utse 
antiken till sin förebild. Det innebär också att imitera ursprunget till en ny 
civilisation, det vill säga till en kultur som är total, byggd på en ursprungs-
kultur. Det var arierna som imiterades.166 

All identitetspolitik måste innehålla sådana element. Nazismens myt-
bildning är därmed en förlängning av en identitetsprocess som alltså påbör-
jades långt innan nazismen trädde fram som idé. Tyskland, skriver Lacoue-
Labarthe och Nancy, saknade inte bara identitet utan också ägarskap över 
själva identifikationsprocessen.167 

Detta har påpekats också i andra sammanhang. Den tyska nationalismen 
har sökt efter en ”boning”, och detta sökande var något som först drabbade 
Tyskland och senare hela Europa.168 Och om vi följer Lacoue-Labarthe och 

165 Ibid. 
166 Ibid, 298–299. 
167 Ibid, 299. 
168 Ringmar, E. ”The Institutionalization of Modernity. Shocks and Crises in Germany 
and Sweden” i Witoszek & Trägårdh, Culture and Crisis, 39. 
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Nancys resonemang rörde det sig om en estetiskt tilltalande, mytbaserad 
”boning”. 

Vid samma tid hade den svenska nationalismen redan en ”boning”, men 
saknade en idé. Denna idé formulerades under 1930-talet av socialdemo-
kratin. Nu handlade det om att än tydligare bekräfta nationens konturer och 
att göra detta på ett, också i den svenska kontexten, estetiskt tilltalande sätt. 
Om tyskarna utgick från nationens storhet utgick svenskarna från nationens 
godhet.169 I båda fallen handlade det alltså om nationell identitetspolitik. 

Tyskland och Sverige försökte med andra ord att i två radikalt olika myter 
finna en lösning på de problem som de hamnat i under 1900-talets första 
decennier. Medan den tyska myten handlade om ursprunget till kulturen 
sökte svenskarna sitt mytiska ursprung i den romantiserade bilden av famil-
jen – ”the Swedish Family Romance” (”Hemmets grundval är gemensam-
heten och samkänslan”, som Per Albin Hansson uttryckte det i sitt berömda 
”Folkhemstal”) – och det var denna bild som, tillsammans med det egna 
hemmet, blev bärande i folkhemmet och som sedan kom att mynna ut i be-
grepp som folkrörelse, folkupplysning och folkhögskola.170 

Lacoue-Labarthe och Nancy konstaterar att det är fullt möjligt att be-
skriva uppkomsten av tysk nationalism som en appropriering av själva möj-
ligheten till identifikation, vilket delvis definierar den så kallade ”konserva-
tiva revolutionen” och dess hat mot det kosmopolitiska. Tyskarnas upp-
tagenhet med, eller allmänna rädsla för, att inte upptas i de stora konsternas 
gemenskap, berodde på att vad som stod på spel var deras identitet, eller 
snarare en svindlande känsla av att helt sakna identitet.171 

För Lacoue-Labarthe och Nancy blir den tyska identitetsfrågan en fråga 
om det som på engelska kallas för double bind. Detta beror på att appro-
priering av själva möjligheten till identifikation måste både ta form och 
samtidigt inte ta form genom imitation, i det tyska exemplet av den klassiska 
antiken, huvudsakligen grekerna. Det måste bli så eftersom det inte föreligger 
någon annan modell att ta efter än just grekerna. Detta beror på att tyskarna 
redan hade gjort sig av med den religiösa transcendensen och dess sociala och 
politiska strukturer. Det är nämligen den tyska filosofin som har proklamerat 
Guds död, och den populistiska romantiken grundades i en beklaglig nostal-
gisk relation till medeltidens kristendom. Just detta dilemma spårar Lacoue-

169 Witoszek, N. ”Moral Community and the Crisis of the Enlightenment. Sweden and 
Germany in the 1920s and 1930s” i Witoszek & Trägårdh, Culture and Crisis, 53. 
170 Ibid, 57. 
171 Lacoue-Labarthe, Nancy & Holmes, ”The Nazi Myth”, 299. 
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Labarthe och Nancy till den tyska filosofin, och det går därmed att följa detta 
imiterande av grekerna genom alla former av tyskt tänkande. 

Kruxet blev med andra ord att ”imitera” grekerna men samtidigt ta reda 
på vad det specifikt tyska är för något. För att åstadkomma detta krävdes en 
ny mytologi, en mytologi för framtiden, en sorts vägledande myt för folket. 
Identifikationen måste alltså ta form genom en konstruktion av en ny myt 
och inte genom ett återvändande till antikens myter. Därmed kom myterna 
att ta formen av allegorier.172 

Double bind är ett känt fenomen inom identitetsforskningen och inte 
minst inom den postkoloniala teorins undersökande av kolonialismens 
identitetsstrukturer.173 Begreppet har också kommit att bli centralt i dagens 
identitetspolitik. I den koloniala kontexten innebar detta att den kolonise-
rade andre aldrig kunde bli densamme som kolonisatören. Det spelade ingen 
roll hur bra personen uttryckte sig på det koloniala språket, hur rätt per-
sonen klädde sig, hur välutbildad personen än var, eftersom skillnaden var 
baserad på ras och hudfärg. Den koloniserade ska imitera den unika och 
hegemoniska modellen men får aldrig vara den, det vill säga den kolo-
niserade ska imitera europén men har ingen rätt att göra anspråk på att själv 
vara europé. Skillnaden var alltid närvarande. Bli som vi, var budskapet från 
kolonisatörerna (i de mer humana sammanhangen, vill säga). Men när så 
skedde påpekades det att det trots allt fanns en skillnad. Vad det handlar om 
är alltså en paradox. För att undkomma den måste identitetspolitiken dra en 
tydlig gräns mellan vad som är ren identitet och vad som är oren identitet. 
Det är precis vad som skedde i Tyskland under nazismen. 

Lacoue-Labarthe och Nancy avslutar sin artikel med en diskussion av två 
nazistiska böcker, Hitlers Mein Kampf och Alfred Rosenbergs Der Mythus 
des zwanzigsten Jahrhunderts (”Det tjugonde århundradets myt”). De kon-
staterar bland annat att både Hitler och Rosenberg trummar in en idé utan 
vare sig analys, diskussion eller referenser. Det existerar ingen etablerad kun-
skap och inga svåra frågor som måste beaktas. Det finns bara en redan 
etablerad och tillgänglig sanning att deklarera. Redan här placerar de båda 
nazisterna sig själva på en mytisk bevisnivå som helt saknar logos och som 
bygger på ett arrogant framhävande av själva idén och av dem själva.174 

Liknande tendenser finner vi i dagens identitetspolitik, som ofta – från 
USA:s Donald Trump och Brasiliens Jair Bolsonaro till Indiens Narendra 

172 Ibid, 300–302. 
173 Se t.ex. Silverman, D. J. ”Double Bind” i Reviews in American History 36:3, sept. 2008, 
329–333. 
174 Lacoue-Labarthe, Nancy & Holmes, ”The Nazi Myth”, 304–305. 
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Modi och Kinas Xi Jinping och flera andra världen över – framhäver lögner 
och ogrundade påståenden som sanningar. 

Mytisk makt är, understryker Lacoue-Labarthe och Nancy, drömkraft 
som projicerar en bild för identifikation. Det absoluta kan därför inte vara 
något som uppträder utanför en själv – snarare är det med drömmen som 
jag kan identifiera mig själv. Drömmen är det essentiella, det vill säga det 
innerstas väsen. Men, framhåller Lacoue-Labarthe och Nancy, Tyskland 
hade enligt Rosenberg ännu inte börjat drömma sin dröm, det hade ännu 
inte har nått fram till drömmens innersta väsen. 

Ur detta växer en idé om att typen och myten är oskiljaktiga. Typen är 
nämligen realiserandet av den singulära identitet som bärs upp av drömmen. 
Det handlar med andra ord om både själva modellen för identiteten och 
identitetens närvarande realitet. Vad detta leder fram till är själva mytens 
innehåll, vilket i detta fall är att rasen bildar identiteten via en formande 
process av singulär typ. Rasen bär med andra ord på myten, och rasen är 
därmed principen och kärnan i den mytologiska makten och kraften.175 

Principen är således att ”typen” är en absolut, fast och singulär identitet. 
Enligt identitetslogiken är allt som inte uppfyller denna ”typidentitet” dege-
nererat. Judar saknar i enlighet med den här logiken fast och singulär iden-
titet, men de är inte heller motsatsen till ”typen” – de saknar helt ”typ” och 
anses därmed vara bastarder och parasiter. Vad detta innebär är att alla folk 
bär på sin egen myt, det vill säga på en ursprunglig projektion och ett ur-
sprungligt projekt för den egna identiteten. För tyskar rör det sig alltså om 
den tyska identiteten.176 

I Lacoue-Labarthes och Nancys analys är rasen och folket i den nazistiska 
ideologin sammanlänkade genom blod och inte genom språk. Perspektivet 
bryter med den romantiska traditionen som hävdade att identiteten låg i 
språket. Myten identifierades i det sammanhanget med mythos som det ur-
sprungliga språket, vilket stod i opposition med logos. Nu handlar det 
snarare om att myt blir till blod och om den jordmån varifrån detta blod en 
gång kom. Språket är inte längre problemet, som det var under 1700-talet. 
Nu handlar det i stället om en materiell enhet, om territorium och stat. Det 
är själva jorden, marken, Tysklands natur i dubbel mening, som måste 
drömmas och bli ”typdefinierat” och därmed utgöra det tyska blodet. Blodet 
är naturen, naturligt, blodet är naturens selektering, urvalet – ett perspektiv 
med största sannolikhet hämtat från Darwin, enligt Lacoue-Labarthe och 

175 Ibid, 305–306. 
176 Ibid, 308–309. 
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Nancy. Och därmed kan nazisternas ideologer tala om naturens vilja. Na-
turens vilja handlar om skillnader, distinktioner och individualitet. Det är 
därför naturen som sådan som föder identitetsformeringen genom myten. 
Naturen drömmer och drömmer sig själv i ”typer”. 
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Vad Lacoue-Labarthe och Nancy beskriver här är inte bara nazismens och 
fascismens fantasier, utan också grunden för all identitetspolitik som söker 
myten om sig själv i blodet, naturen och platsen, i en materiell enhet inom 
ett visst territorium. För dagens identitetspolitik är självidentifikationen 
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sammanknuten med kulturarvet och med myten om de blodsband, det ter-
ritorium och den natur detta arv antas bära på. Dagens identitetspolitik 
utpekar gärna en fast och singulär identitet. Det är därför denna politik alltid 
är antiglobal och antikosmopolitisk. Den nutida människa som är i ständig 
rörelse blir därmed till ”bastard” och ”parasit”. Hon saknar ”typ”. Inom da-
gens identitets- och därmed kulturarvsretorik hävdas således att alla folk är 
bärare av sin egen myt, alltså av en specifik identitetsprojektion och ett speci-
fikt identitetsprojekt. Dagens identitetspolitik gör med andra ord gällande 
att identiteten än så länge varken har fått drömmas eller blivit typdefinierad. 
Identitetspolitik med vidhäftande kulturarv är således en fråga om att defi-
niera och identifiera en specifik och singulär typidentitet. Ett kulturarv är, 
som vi har sett, något statiskt och måste så vara för att framtiden fullt ut ska 
kunna omfamna den singulära identiteten, och detta i evighet eller, i nazis-
mens fall, i tusen år. 

Den diskussion som Lacoue-Labarthe och Jean-Luc Nancy för kan förstås 
vidareutvecklas, nyanseras och även kritiseras. Men deras text sätter ljuset 
på självidentifikationens mekanismer, på identitetsupplevelsens ideologiska 
konstitution, och på identitetspolitikens tendens att foga in den enskilde i ett 
totalitärt sammanhang. 

Många menar att det vi idag upplever påminner om 1930-talet, men den 
frågan är delvis vilseledande eftersom de historiska fascismerna och totali-
tarismerna förutsatte en specifik mimetism, vilket understryks av Lacoue-
Labarthe och Jean-Luc Nancy. Vad som dock gör att dagens situation fak-
tiskt påminner oss om 1930-talets är i stället behovet och till och med begäret 
att identifiera sig med en säker ”typ” i en värld där mycket återigen saknar 
form och figur. Globalismen, som vi återkommande har diskuterat, är en 
värld som hyllar flexibilitet och mobilitet, men som samtidigt bortser från 
att detta är något som leder till en avidentifiering. Det säger sig självt att en 
avidentifierande process förr eller senare skapar ett ökat behov av iden-
tifieringsprocesser. I detta sammanhang ökar också behovet av att äga ett 
kulturarv, ett arv som konstrueras som myt eller narrativ, en mytologisk 
berättelse för framtida arvtagare och som stabiliserande typidentitet. 

Den känsla av identitetsbrist som sveper över världen och skapar en 
rädsla för utanförskap och marginalisering har ökat behovet av starka figurer 
och bilder som det går att identifiera sig med. Detta problem bör analyseras 
mer djupgående eftersom det – paradoxalt nog – är flexibiliteten, mobili-
teten och avidentifieringen som utgör grunden för hur vi idag förstår frihet. 
I vissa givna lägen leder med andra ord frihetsbegreppet till avidentifiering, 
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marginalisering och utanförskap, vilket i sin tur leder till att samhället allt 
mer polariseras genom att behovet av identifieringsprocesser tilltar. 

Dessa identifieringsprocesser och typidentiteter understryker ytterligare 
en skillnad mellan dagens problem och 1930-talets politiska situation. Den 
propagandamaskin som byggdes upp av nazisterna – delvis med inspiration 
från Edward Bernays banbrytande bok Propaganda, vilken utkom 1928 och 
studerades av Goebbels177 – gick ut på att var och en skulle identifiera sig med 
en framträdande ”bild” av Führern, medan andra totalitära regimer kunde 
kräva att människor identifierade sig med nationen, fadern, il Duce, Stalin 
eller andra starka män. Genom dagens informationsteknologi identifierar 
sig var och en först och främst med en bild av sig själv, en självbild i en på-
gående identifikationsprocess med det uttalade syftet att skapa en image. 
Dagens extremister inom identitetspolitiken har med andra ord, oberoende 
av politisk färg, vänt på frågan. Ledarens image är summan av alla individu-
ella identifikationsprocesser och inte tvärt om, som var fallet under 1930-
talet. Identiteten blir till en individuell självidentitetsupplevelse. 

Därmed vänjer vi oss vid att livet beror av denna ständiga självidentifika-
tion och upplevelsen av en självskapande identitet. Trots det starka fokuset 
på en personlig image finns det inget som hindrar den självskapade iden-
titeten från att övergå från privat och vardaglig identifikationsprocess till 
kollektiv självidentifiering. För att denna kollektiva identifikationsrörelse 
inte ska upplösas av den nyliberala globaliseringens flexibilitet och mobilitet, 
och därmed avidentifieras, måste något tillföras. I vår tid är det kulturarvet 
som garanterar att så inte sker. Under 1930-talet var det myten. 

Vi kan idag bevittna hur olika former av nationalistiska, politiska, etniska, 
rasifierade och moraliserande grupperingar genom att angripa andra iden-
titeter och grupperingar strävar efter att hålla den egna inre identiteten ren. 
”Make America Great Again” och Donald Trumps aggressivt polariserande 
identitetspolitik är ett av många exempel. Men Trump kan även fungera som 
ett exempel på att vi också har att göra med ett narcissistiskt identitets- och 
identifikationsspel som handlar om att ständigt fylla ett tomt inre och en tom 
image av en själv med nya identitetshävdande bilder för att därmed undvika 
avidentifieringen. 

Sommaren 2020 och under coronapandemins härjningar sköljde en våg 
av protester över USA under ledning av Black Life Matters-rörelsen. Bak-
grunden var ett par dödliga ingripanden från polisens sida mot svarta per-
soner. Den amerikanska rasismen hamnade under lupp. Vad som händer i 

177 Bernay, E. Crystallizing public opinion. New York: Liveright, 1929. 
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USA styr ofta bevakningen i resten av världen. Här i Sverige vittnade svarta 
2020 om hur de ständigt utsattes för rasism och i Brasilien har rasismen ökat 
under Jair Bolsonaros tid, inte minst under coronapademin. Rasism har 
förvisso alltid existerat, i många olika kulturer och nationer, och är ett mång-
sidigt och mångkulturellt fenomen därför att det alltid är något som riktas 
mot den andre. Men dagens rasism tar sig, vad vi kan se, ett något annor-
lunda uttryck än tidigare rasistiska perspektiv; den verkar bygga mer explicit 
på arv, kulturarv, identitet och identitetspolitik. Vi har inte mer ingående 
diskuterat frågan om rasismens förhållande till arv, kulturarv och identitet i 
denna bok, men det betyder inte att frågan saknar betydelse. Tvärtom. Från 
vår analys av kulturarvet är steget inte långt till en mer ingående studie av 
relationen mellan dagens kulturarvsdiskurser och rasismens diskurser.178 

178 Se också, som nämnts ovan, ”Genetik och ras”, Fronesis 66–67, 2020. 
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Avslutande diskussion 

År 1986 restes i Hamburg ett monument mot fascismen, signerat konst-
närerna Esther Shalev-Gerz och Jochen Gerz. Projektet ville markera ett 
motstånd mot den växande nynazismen i Tyskland och Europa. Monumen-
tet var en tolv meter hög kolonn med en omkrets på en kvadratmeter, in-
stallerat mitt på ett offentligt torg. Invånarna i staden bjöds in för att rati-
ficera en text som hade översatts till sju språk och som innehöll ett offentligt 
uttalande mot fascismen. Ratificerandet skedde genom att de fick rista in 
sina namn med en metallpenna direkt på monumentets yta. En mekanism 
fick därefter monumentet att gradvis sänkas ner i marken i takt med att allt 
fler signaturer täckte blykolonnen. En dag skulle det försvinna helt och plat-
sen för Hamburgs monument mot fascismen bli tom. Detta var tanken. Efter 
sju år är idag det enda som förblir synligt toppen av monumentet, nu i nivå 
med marken, och panelen med den ratificerade texten. Idén bakom verket 
var att graverandet och signerandet, manifesterandet och demonstrerandet 
av meddelanden, åsikter och kommentarer kan få såväl fascismen själv som 
behovet av att bygga monument mot fascismen att försvinna. Ty när det 
byggs ett monument mot fascismen finns fascismen kvar som motpol. Mo-
numentet påminner oss om att fascismens och nazismens fasor – totalita-
rism, förföljelse och förintelse, rasism, folkmord och exkluderande, män-
niskans avhumanisering, naturutrotning och massmord, eller ”multicid” (som 
en uteliggare i Rio skrek var vad som skulle bli resultatet när coronaviruset 
spreds på Rios gator och in i favelorna) – är de stora moment som den  
moderna och samtida historien bygger på. Dessa fasor och faror är mänsk-
lighetens kulturarv. 

I denna bok har vi försökt visa på problematiska aspekter av det som sker 
när kulturarvet blir föremål för en förvaltningskultur och en politik kon-
struerad på ett otydligt och oreflekterat begrepp. Det går inte att förneka att 
kulturen är vad som traderas genom generationer, men det går lika lite att 
förneka att kulturen inte är ett färdigt ”gods” som kan bevaras som ett ting. 
Kulturen är snarare en pågående förvandling. Kanske är kulturen inget 
annat än de andras förvandlingskraft, den uttrycker sig i olika former och på 
olika sätt och visar hur olika ömsesidiga relationer ständigt pågår. När kul-
turen reifieras, fetischiseras, exotiseras, essentialiseras, när den förvandlas 
till varor, är det nästan ofrånkomligt att den associeras till olika identitära 
agendor som drivs av extremister och fascister.  
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Ju mer allt som är fast förflyktigas och ju mer livet görs flexibelt, desto 
mer förlorar allt sin identitet och desto starkare blir mekanismerna för iden-
tifikation med konstruerade typer, med totalitära myter. Samtidigt växer 
också behovet hos olika ”minoriteter” som förblivit historiskt exkluderade, 
segregerade, förödmjukade, förintade, tystade, förföljda, varuifierade att 
komma till tals och inkluderas i samhället och i olika former av medborgar-
skapsutövning. Det finns en skillnad mellan det identitära och identitets-
politiken. Men det finns komplexa och farliga beröringspunkter som har att 
göra med identifikationsmekanismer och som kan bidra till utvecklingen av 
fascistiska impulser. I denna farliga zon rör sig begreppet kulturarv och dess 
politik. Vårt syfte med den här boken har varit att bidra till att klargöra 
begreppets innebörd och ge det nyanserade dimensioner, och framför allt att 
rikta ljuset mot dess kritiska aspekter.  
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V  – En begreppspolitik

Under det senaste decenniet har begreppet ”kulturarv” tagit en allt större plats i 
den offentliga debatten. Samtidigt är kulturarv ett märkligt begrepp, som antyder 
att kultur kan ärvas som om det vore ett ting och att det därmed finns en sorts 
arvs-kultur. 

Den här boken handlar om kulturarv, men den handlar inte om kulturarvets 
eventuella fördelar inom minnes- och identitetspolitik. Inte heller är boken tänkt 
som en kritik mot hur kulturarv kommer till användning i praktiken. 

Vad som orienterar föreliggande reflektioner är snarare frågan vad ett arv är, vad en 
kultur är och vad en arvs-kultur kan tänkas vara samt vilka värden och värderingar 
ett sådant arv förutsätter?

Boken har sin utgångspunkt i dessa frågor samt i ett pågående samtal mellan 
Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi och Johan Hegardt, som är 
docent i arkeologi.

Ett särskilt förord har skrivits av Irina Sandomirskaja, professor i Cultural Studies.

Bokens bilder är tagna av Esther Shalev-Gerz och Jochen Gerz och föreställer deras 
konstverk Monument against fascism.
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