
Oppsummering av møte om kulturarvsbegrepet, 21. mars 2007 
 
Av Svein Gynnild, Maihaugen 
 
Ved oppsummeringen er det grunn til å spørre om målene som ble satt ble nådd. Verkstedet 
skulle ”… få fram viktige forskningsbehov på kulturarvsområdet”, et annet sted står det at 
prosjektet som verkstedet er en del av ”… skal gi grunnlag for debatt og bidra til fornyelse av 
praksis innen det samlede kulturvernet”.  
 
De fleste av innleggene handlet om hva som er interessante tema for forskning, i mindre grad 
om hvordan ny kunnskap kan bidra til fornyelse innen kulturvernet.  
 
En rød tråd i de fleste innleggene var behovet for forskning om begrepet ”kulturarv”. I 
dagligtale brukes begrepet ofte i betydningen noe som overtas, overføres passivt og 
uforandret. Men kulturarv eksisterer ikke som noe ytre, uavhengig av personer. Begrepets 
historie reiser en rekke spørsmål som er lite utforsket, for eksempel om dets framvekst, 
institusjonalisering, forholdet til fagprofesjoner, identitetsbygging og politikk. 
 
Hvordan kan utforskning av begrepet kulturarv bidra til diskusjon og endring? Ved å 
historisere, gripe kompleksiteten og det dynamiske i bruken åpnes det for flere tolkninger. 
Betydningen av kulturarv er ikke absolutt, men bevegelig og framkommer gjennom ulike 
slags forhandlinger. Spørsmålene vendes derfor mot oss sjøl: Hvordan vil vi bruke begrepet i 
dag? Hvordan framkommer premissene for dagens kulturpolitikk? Hvordan brukes 
”kulturarv” i formingen av institusjoner og fag? Hva defineres inn og hva stenges ute? 
 
Alle som arbeider med kulturarv vil ha noe å tilføre en slik diskusjon. Det første verkstedet 
var i seg sjøl en milepæl ved å samle personer fra ulike sektorer og fagmiljø til diskusjon. 
Miljøene er små og sårbare, og det å kunne møte koller i verksteder er svært verdifullt. En god 
tilnærming for å få til samtale i kommende verksteder kan være å tematisere noen av de 
spørsmålene som kulturarv reiser i dag, for eksempel forholdet mellom kulturarv og bygging 
av identiteter. Dette spørsmålet kan diskuteres både på et teoretisk og konkret nivå.  
 


