
Kulturarv som samlende og splittende fenomen. 
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Det følgende er løpende notater under Bugge Amundsens (BA) innlegg, v/ Bjørn Bering. 
Notatene er gjort uten støtte i skriftlig materiale fra BA, slik at formuleringene står helt 
ut for referentens regning.  
 
 
BA refererte innledningsvis til en konferanse i Sverige (”Kulturarvens dynamikk”), der 
det ble presentert en rekke forskningsprosjekter omkring kulturarv, men der ingen 
egentlig problematiserte begrepet kulturarv eller drøftet ulike forståelser av dette – og 
spesielt ikke forsøkte å bestemme hva kulturarv ikke er (hva i fortiden som faller 
utenfor). Det ble lagt til grunn at det var konsensus om bruken av begrepet, i retning av 
følgende: 
”Kulturarv er det en gruppe har overtatt fra tidligere generasjoner – og som fungerer som 
en felles referanseramme i nåtiden.” Det ligger implisitt i en slik generell forståelse at 
kulturarv brukes om noe som: 

- er viktig for enkeltpersoner og grupper av mennesker 
- representerer kontinuitet (eksisterer over tid) 
- har å gjøre med forholdet mellom nåtid og fortid (samtidens blikk på fortiden) 

 
BA viste til prosjekt for studie av ”Kulturarvens grenser…” i (tidligere) Institutt for 
kulturstudier, der man søkte å utfordre konsensus om kulturarv og blant annet pekte på: 

1) kulturarvbegrepet er problematisk rent historisk; vi kjenner ikke begrepets 
historie. 

2) kulturarv foregir å være samlende (viktig for mange) - men kan samtidig skygge 
for andre oppfatninger om hva som er viktig i historie og kultur (det som faller 
utenfor) 

3) begrepet har en dynamikk (når man bruker begrepet i en gitt kontekst, utfordrer 
man samtidig forestillingene om hva kulturarv er og ikke er)    

 
BA fremhevet at begrepet kulturarv i seg selv fortjener å være gjenstand for forskning: i 
idehistorisk; begrepets tilknyting til andre begreper (begrepets ”forgjengere”). Hvilket 
kildemateriale har vi? Hva er mest relevant å undersøke?) 
 
BA la vekt på at begrepet kulturarv hadde røtter i Romantikkens forsøk på å beskrive og 
gjenskap en kulturell enhet (helhet) både i den vestlige verden og i nasjonalstaten – og 
forestillinger om at historien forteller om kulturell kontinuitet og sammenheng. Slik sett 
er det en hybris problematikk i begrepet kulturarv (”Romantikken er et hybris prosjekt”), 
begrepet reflekter ideer om at man kan gripe verden og meningen i historien.   
 
Kulturarv som forskningsobjekt får etter dette særlig fire inngrep: 
 

1) studiet av kulturvernbegrepet i idehistorisk sammenheng – og 
institusjonaliseringen av begrepet (knyttet til utviklingen av akademiske disipliner 



og profesjoner) Særlig sentralt er historikerprofesjonens selvforståelse som 
faglige forvaltere av kulturarv og historisk mening.  

2) studiet av stedet (og monumentet) som bærer av kulturell arv (ritualisering, 
koding og avkoding av historisk mening) 

3) ”arvingenes” ideologi, dvs. følge kulturarvens eierskap (hva vil det si å ha fått en 
kulturelle arv? – og hva slag eierskapsidentitet er knyttet til kulturarv) 

4) kulturarv som politikkområde (blant annet hvordan kulturarv blir ”produsert” for 
politiske interesser) 

 
BAs konklusjoner: 
 

- Kulturarv og kulturven er et interessant forskningsfelt 
- Ingen gruppe har enerett på å definere innhold i begrepene og på å forske i feltet 
- Det er i forskningen behov for å gå ”to veier”: 1) fra studiet av kulturvern som 

forvaltning og praktisk innsats og over til teori (begrepsforståelse, historiske 
analyse) og 2) fra teori til praktisk kulturvern 
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