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Hvilke forskningsoppgaver ser vi i forlengelsen av den fasen vi er i nå?  
 
Kulturarv er bare et ord, men hva slags type ord er det? Vi bruker det når vi leter ”der 
ute” eller i minnet, som om ordet er til stede der ute, men det er like meningsløst som 
å lete etter meningen med ordet ”bongo” i bongotrommen.  
 
Hvilken type ord snakker vi om? Ordet kulturarv er en metafor, til og med to 
metaforer. Det ene betyr landbruket, brukt for sosiale prosesser som vi europeere 
kaller kultur(området). Kultur, og arv, er slike lignelser. Arv er en 
fordelingsmekanisme av materielle ting. En kan også arve posisjoner, og også 
genetisk materiale. Arv er en fordeling av goder, som tvinger oppmerksomheten mot 
en prosess. Arv peker mot noe som kommer ramlende, det er passivt, en gave, og en 
skal være takknemlig. Men mottaker har ikke prestert noe, og kan heller ikke 
fraskrive seg? Ett uttrykk heter: ”å skusle bort arven”. Det gjør man ikke. Ingen får 
likt, noen skal ha, og andre skal ikke ha. Og skal alle ha, så er det ikke arv. Da er det 
en fordelingsmekanisme.  
 
Til metaforen hører at en del av den forskningen som skjer i forvaltningen og ved 
museene, viser hva som framhever, hva skjules og hvilke konsekvenser det får når vi 
innretter oss rent praktisk på dette området.  
 
Ett trekk ved arv, som gjør at metaforen klikker her, er at det er en enveisprosess. Og 
det er en tingliggjøren: Dette gjenstandsområdet her, det er kulturarven. Det og det og 
det, punktum. Ett eksempel fra Sør Afrika Zululand: En av attraksjonene er en 
cultural village. Men det som er selve saken og det de krangler om, har ingen plass i 
det som vises. Det fjernes fra den sosiale virkeligheten. Slike konstruksjoner skjer 
også andre steder, som for eksempel blant samer. Dette er fremmedgjørende i sterk 
grad. Det er en passiv ide – disse verdiene kommer bare av seg selv.  
 
Hvem er arvegiver? Det er ofte en generasjon som gir til en annen generasjon. En 
generasjon har bare det til felles at de som hører til, er født samtidig, de er en kø. En 
generasjon kan ikke gi bort noe. Men på individnivå kan en gi bort. Bestefar /-mor 
fremmer mangfold. Altså ikke det vi mener med kulturarv. Men Staten er en slik 
arvegiver. Kan vi få inn flere programmer her? Staten har engasjert seg meget sterkt i 
dette. Vi har dessuten kulturindustrien foruten familien som arvegiver.  
 
Begrepet ”arv og miljø” brukes som noe rokkelig uforanderlig. Min motforestilling 
mot ordet er at det naturaliserer alt vi snakker om, og fremstiller det som om det er en 
naturprosess.  
 
Det er behov for å en tilnærming mot selve ordet og bruken av det. I vår samtid 
svekkes metaforen ytterligere. I ordet uskifte legger vi det forgagne, at arveoppgjøret 
er avsluttet (lagt bort på museet). Men slik er det ikke! Vi vet ikke hva vi 
testamenterer bort, men vi krangler. Saken om Nidarosdomen illustrerer dette. Man 
krangler, og det er maktrelasjoner inne i bildet. Er forhandling en bedre metafor?  
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Gjennom forhandling sier vi noe annet, og vi utvikler felles kjøreregler (for museer). 
Hvordan er samfunnet mulig på tross av motsetninger (Georg Simmel). Noen verdier 
vi er enige om, gjør at vi holder sammen. Forestillinger som blir hellige og eller 
profane, blir omstøpt av tabuer og blir ritualisert. Forhandling kan være en type kamp. 
Prosessen vår ligner mer noe slik. Spørsmålet ”er dette verneverdig” osv osv. kommer 
stadig igjen. Ett eksempel igjen fra Sør-Afrika belyser dette: I Cape Town er det et 
stort og prangende Cecil Rhodes monument, men det er også et annet monument på 
Robin Island av en annen type. En gang gamle fanger en gang besøkte steinhoggeriet 
de slavet i på Robin Island, tok Nelson Mandela opp en stein og trillet den bortover 
bakken, flere gamle fanger tok opp en stein og trillet bort, slik at det til slutt ble en 
varde. Begge disse monumentene er på sitt vis verneverdige.  
 
Dette kan være et ekstremt eksempel, men det viser kampen om monumentene. Disse 
partene har skapt, og slett ikke arvet. Her er det store uutforskede områder og 
spørsmålsstillinger. Å utforske dette vil gi et blikk inn i prosessen, og vise hvilke 
strategier osv. som er blitt brukt.  
 
Når det gjelder fenomenet makt, så er det en brølende stillhet om dette. Hvem kan 
sette sine interessert gjennom, tross motstand?  
 
Hvorfor er denne typen forskning så borte? I samfunnsfag forsvant begrepet kulturarv 
for lenge siden.  
 
Når det gjelder kulturminnevern og kulturvern, så er disse begrepene knyttet inn i en 
forvaltningsmåte i statsapparatet. ”En må ha et lovverk som sier det er, det er ikke”. 
Dette er årsak til fravær av en refleksiv tenkning. Institusjonene har ulike oppgaver. 
Forvaltningen skal forvalte, universitetene skal vri og vrenge. Det er også en 
bedriftskultur her. Forvaltningen viser til offentlige dokumenter når de skal sette i 
gang med noe. Ved universitetene nevner en ikke offentlige meldinger, der setter en 
bare i gang når en ser behov. Kritisk forskning er avhengig av å ha det slakket.  
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