
Kulturminnevernets historie sett gjennom Stortingets  
debatter og vedtak. 
 
Stikkord fra foredrag v/ forsker Mie Berg Simonsen 
 
For noen år siden arbeidet Mie Berg Simonsen med prosjektet ”Historiens levninger” som var 
en del av prosjektet ”Norsk kulturpolitikks historie”, som ble ledet av Hans Fredrik Dahl.  
Simonsen hadde ansvaret for kulturminnevernet, og brukte stortingsforhandlingene fra 1815 
og framover som primærkilde.  
 
Sentrale problemstillinger i hennes prosjekt var:  
Hvordan inngikk kulturminner og kulturminnevernet i et politisk prosjekt? 
 
Gjennom sin kulturminnepolitikk ville Stortinget:  

- Vise hva Norge hadde vært 
- Bruke kulturminner for å skape en moderne identitet. En var opptatt av å skape en stat 

basert på vitenskapelighet. Arkeologien ble viktig i denne sammenhengen.  
 
Gjennom stortingsdebattene fulgte hun tre sakskomplekser:  
 

1. Kulturminnevernets historie 
2. Museumsutviklingen 
3. De faste kulturminnene 

 
 
Kulturminnevernets historie 
Gjennom lovgivningen la Stortinget viktige føringer for kulturminnevernet.  
 
Allerede på midten av 1800-tallet kom det første gang opp forslag om en lov som skulle 
hindre utførsel av kulturminner fra landet. Denne ble imidlertid ikke vedtatt før nesten 50 år 
senere.  
 
1905-loven var den første loven Stortinget vedtok etter unionsoppløsningen. I samtidens 
stortingsdebatt ble viktigheten av dette ikke nevnt. Senere fikk imidlertid dette en stor 
symbolsk betydning.  
 
 
Følgende lover har blitt vedtatt av Stortinget relatert til kulturminner 
 
1904 Lov om forbud mod at udføre fortidslevninger af landet  
1905 Lov om fredning og bevaring av fortidsminder   
1920 Lov om bygningsfredning    
1921 Lov om rett til aa setja forbod mot byggjing eller verksemd, som skjemmer offentlege  

minnesmerker m.m.  
1927 Lov om forandring i lov om fredning og bevaring av fortidslevninger 
1951 Lov om fornminner 
1978 Lov om kulturminner, med senere tillegg 
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Museumsutviklingen 
 
I motsetning til de faste kulturminnene har museene vært gjenstand for mye debatt i 
Stortinget.  
 
Stortinget vedtok en deling av museene. Noen museer fikk ansvaret for løse fortidsminner, og 
fikk dermed en vitenskapelig anerkjennelse. Dette førte til strid mellom disse museene og 
museene som ikke hadde den samme status.  
 
Det var konflikter mellom:  

- det nasjonale og det lokale 
- det vitenskapsbaserte og det kulturhistoriske 

 
Stortingsrepresentant Jørgen Brunchorst uttrykte sin holdning til de mindre museene:  
 
”Det er en del af disse smaamuséer, som nærmest maa siges at være kommen paa afveie 
(…….). Der er et museum med statsbidrag av kr. 600 – bare for at tage et eksempel – som 
samler paa udenlandske etnografiske ting, fra Sydhavsøerne og andensteds, paa bondesager 
her fra vort land, paa udenlandske og indenlandske fugle, fiske, mollusker, paa gamle og 
moderne fiskeredskaber, og midt i muséet som dets clou staar en stoppet flodhest nede fra 
Afrika!”. (Representanten Jørgen Brunchorst, Stortingsforh., 1903-04, 27. febru., s. 1579). 
 
Det fantes imidlertid mange ivrige samlere blant stortingsrepresentantene, og Brunchorst 
møtte mye motstand blant dem med dette utsagnet.  
 
 
De faste kulturminnene 
 
Stortingets forhold til de faste kulturminnene var et helt annet. Det var for eksempel sjeldent 
arkeologiske utgravninger ble debattert i Stortinget, mens museumssaker ofte var til debatt.  
 
Trondhjems domkirke var et unntak i denne sammenhengen. Her var Stortingets 
engasjement svært stort. Saken om domkirken skiller seg ut fordi denne saken ikke 
bygget på vitenskapelige krav, men like mye den nasjonale identitet.  

• Det var ikke opplagt at kirken skulle bli et nasjonalt klenodium. Tidlig på 1800-tallet 
var det liten bevaringsinteresse knyttet til kirken. Det lå imidlertid i grunnloven at 
kroningen skulle skje i Trondheim.  

• Det var verneinteresser utenfor Stortinget som fikk saken inn i Stortinget på midten av 
1800-tallet. Arkitekt Schirmer skrev en betenkning hvor han sammenlignet kirkens 
skjebne som nasjonens skjebne.  

• Striden toppet seg i 1915 med ”systemkrigen” mellom Macody Lund og arkitekt 
Nordhagen. Stortinget ble i denne debatten stilt ovenfor et stort dilemma: hva slags 
element av samtid var ønskelig? For Stortinget var det et problem at de sakkyndige 
aldri var enige, det lå mye profesjonsstrid bak.  

• Debatten viser hvordan profesjonene, som arkitektene og kunsthistorikerne, nå kom på 
banen for fullt. Den viser også at en kulturdannet personlighet nå var i ferd med å 
komme i skyggen av profesjonene.  
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Oppsummering 
 
Kulturarvbegrepet må gå utenfor det materielle 
 
Studiene av Stortinget er på mange måter en mentalitetshistorisk gjennomgang. Det 
mentalitetshistoriske er også viktig dimensjon ved kulturarvbegrepet.  
 
Forskningen må ikke bare være instrumentell, det er også viktig at den har en større horisont 
for at den skal ha levedyktighet.  
 
(Sitat av den fransk-libanesiske forfatteren Amin Maalouf) 
 
Andre enn meg ville ha snakket om ”røtter” … Det tilhører ikke mitt vokabular. Jeg liker ikke 
ordet ”røtter”, og enda mindre bildet. Røttene graver seg ned i jorda, vrir seg i søla, brer seg ut 
i mørket; de holder treet fanget fra fødselen av, og gir det nærings mot å drive utpressing: 
”Hvis du frigjør deg, dør du!”. 
 Trærne må finne seg i det, de trenger røttene sine; ikke menneskene. Vi puster inn lys, 
vi higer etter himmelen, og når vi synker ned i jorda, er det for å råtne. Livskraften fra 
fedrelandets jord stiger ikke gjennom føttene våre opp til hodet, føttene våre brukes bare til å 
gå med. Kun veiene er viktige for oss. Det er de som fører oss av sted – fra fattigdom til 
rikdom eller til ny fattigdom, fra trelldom til frihet eller til voldsom død. De gir oss løfter, de 
bærer oss, de driver oss, og så forlater de oss. Da dør vi, slik vi ble født, ved kanten av en vei 
vi ikke har valgt.  
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