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Kulturarvspolitik: Vad skyltar kan berätta. 

av Owe Ronström. 

Visby - världsarvet. 
Jag föddes i Visby 1953. Barndomsstaden, lekstaden, skolstaden, släktstaden, det var mitt Visby. 
Vid mitten av 1960-talet fick vi som så många andra ge oss av till fastlandet, för att bli invandrare 
i storstaden. Nynäsbanan och Gotlandsbåten blev livlina och navelsträng under många år. En 
virvelstorm förde mig oväntat tillbaks till utgångspunkten – två hus från det där jag föddes. Men 
inte riktigt tillbaks ändå, för Visby är en annan stad numer, eller kanske rättare en annan slags 
stad. 
 
En del av det nya beror helt visst på förändrade perspektiv. Visby är ju nu min medelåldersstad, 
jobbstad och familjestad. I mitt gamla Visby visste jag en hel del om vilka murar det gick att 
springa på, vilka gårdar det gällde att undvika, vilka backar man kunde cykla riktigt fort i. I mitt 
nya Visby vet jag mer om vilka gator det är svårt att dra barnvagnen på, vart man ska gå för att 
äta gott och var alla affärer och myndighetskontor finns.  
 
Men till största delen är det andra och betydligt större processer bakom det mesta av det som hänt 
i Visby de senaste åren. Här är några av dem: ökande turistströmmar, ett nytt Europa, nya 
marknader, internationell migration, ökande globalisering och samtidigt allt större betoning på det 
lokala och regionala. Genom dessa och ännu fler mäktiga processer i det sena 1900-talet har den 
stad jag föddes och växte upp i så grundligt omgestaltats att jag har svårt att känna igen mig. Nej, 
det är inte som på 1960-talet, när grävskoporna och schaktmaskinerna drabbade så många 
svenska städer med sina rasande, mullrande sånger om utvecklingen och framtiden. Tvärtom! 
Husen står kvar, gatorna och torgen ligger där de ligger. Det är andra slags sånger om framtiden 
och utvecklingen som klingar i gränderna idag, betydligt diskretare sånger, med verser om 
kulturarv, bevarande och historia, och med refränger om turism, marknader och stora världen. 
Något har definitivt hänt, något mycket påtagligt och samtidigt svårfångat. 
 
Det är Visbys förvandling under de senaste decennierna som den här artikeln ska handla om. Med 
kameran som följeslagare, och med minnena från mitt gamla Visby som guide, har jag 
promenerat upp och ner längs gränder, gator och torg för att söka efter tecken som kan hjälpa mig 
att förstå vad som hänt. Bilderna jag tagit visar gaturummen, husfasaderna, skyltarna – stadens 
offentliga ansikte. Men lagda på och efter varann visar de också något mer. Till att börja med ger 
de en tämligen god bild av centrum och periferi, stadens kulturella och politiska geografi. 
Därutöver ger de en glimt av något betydligt större; hur förfallna gamla hus kan förvandlas till 
världsarv med omistliga värden; hur en ny urban elit omsätter och förmerar sitt kulturella kapital; 
hur globala processer antar lokal form. Med mina minnen och fotografier som utgångspunkt vill 
jag resonera om stadens förvandling som ett exempel på hur lokala minnesmiljöer som resultat av 
skickligt kulturarvspolitiskt agerande förvandlas till globala minnesplatser.  
 

Tillbaka till framtiden 

Världsarvskonventionen, till skydd för världens natur- och kulturarv, antogs av UNESCO 1972. 
Syftet var att peka ut och skapa skydd för kultur- och naturminnen så värdefulla att de utgör en 
angelägenhet för hela mänskligheten. 1984 undertecknade Sverige konventionen och åtog sig 
därmed frivilligt att skydda världsarven för all framtid. Ansvarigt för urvalet av de svenska 
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omistliga kulturminnena blev Riksantikvarieämbetet, medan Naturvårdsverket fick ta hand om 
naturminnena. Det första världsarvet i Sverige blev Drottningholms slott, 1991. I december 1998 
hade åtta ytterligare utnämnts: fornlämningsmiljön Birka/Adelsö Hovgården, industriminnet 
Engelsberg, hällristningarna i Tanum, Skogskyrkogården i Stockholm, hansestaden Visby, 
Gammelstads kyrkstad i Luleå, Lapplands världsarv och örlogsstaden Karlskrona.1 
 
Visby blev alltså Sveriges sjätte världsarv, världens omkring 470:e. I broschyren ”Visby 
Hansestad” utgiven 1997 av ”Hansestadsgruppen” beskrivs händelsen och motiveringen så här:2  
  

UNESCOs världsarvskommitté beslutade vid sitt möte i Berlin den 6 december 1995 att 
föra upp Hansestaden Visby på listan över världens kultur- och naturarv – World 
Heritage List. Staden antogs framför allt för den synnerligen välbevarade 
stenhusbebyggelsen från 1200-talet. Tillsammans med den intakta stadsplanen med 
gator och torg och gränder samt kyrkoruiner och den 3,5 km långa ringmuren har den 
medeltida hansestadens karaktär i stora delar bevarats fram till vår tid.  
  UNESCOs motivering lyder; ”ett synnerligen framstående exempel på en 
nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och 
sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker 
denna betydande bosättning”.3 

 
Efteråt ser det självklart ut. Ruinerna, ringmuren, de smala gränderna och alla de gamla husen, 
den genuina och särpräglade medeltida atmosfären som lockar hundratusentals turister varje år, 
nog är väl det en självklar angelägenhet för hela mänskligheten! Men självklart är det minst av 
allt. Det finns ju så många hansestäder, så många ringmurar, så många gamla förfallna kyrkor, så 
mycket europeisk medeltid att välja mellan. Alla är de unika på sitt vis och alla är de beredda att 
hålla fram sina unikaliteter som särskilt värda att bevara till eftervärlden. Som UNESCO framhöll 
så är Visby faktiskt bara ett exempel på något det finns betydligt mer av – om än ett ”synnerligen 
framstående exempel”! Världsarvsutnämningen är inte så mycket ett resultat av Visbys unika 
egenskaper, som av skicklig marknadsföring och uppfinningsrikt entreprenörskap av några få 
inflytelserika aktörer. Inför världsarvsansökningen utsatte de Visby för en intensiv 
ombyggnadskampanj, en omfattande restaurering av den medeltida stadskärnans fasader och 
gaturum. På kort tid blev Visbys innerstad helt förnyad, samtidigt som den blev aldrig så gammal. 
Resultatet blev Sveriges mest postmoderna temastad.  
 
Visbys tema är förstås medeltiden. Temat har skickligt konstruerats kring de medeltida 
lämningarna: en ringmur, ett gatunät, ett dussin kyrkoruiner, omkring 200 hus med medeltida 
rester (mest husgrunder) och ett knappt tjog hela hus. Denna anrättning har sedan med framgång 
lanserats på en global arena, där en lång rad andra världsarv redan trängs. Alla dessa har sina 
egna unika och tydligt framställda teman. Eftersom inträdesbiljetten till denna arena heter 
särprägel finns det knappast utrymme för två världsarv av samma sort! Alla är olika, och det var 
väl också det som var själva poängen. Men - genom att lanseras på samma globala 
världsarvsarena, med samma slags medel och retoriska formler, och inte minst genom försöken 

                                                 
1 Enligt Riksantikvarieämbetets hemsida http://www.raa.se/varv/index.htm 
2 Hansestadsgruppen är en sammanslutning av Gotlands kommun, länsstyrelse, fastighetsägare och företrädare 
för boende, handel, kultur och turism. Gruppen bildades för att ”vårda, bevara och utveckla Hansestaden Visby”. 
3 På UNESCOs hemsida finns denna engelska version: The Hanseatic Town of Visby. The Committee decided to 
inscribe this site on the basis of criteria (iv) and (v) considering its outstanding universal value, representing a 
unique example of a north European medieval walled town which preserves with remarkable completeness a 
townscape and assemblage of high-quality ancient buildings. It also congratulated the Swedish authorities for the 
conservation programme undertaken over the past few years safeguarding the outer walls and preserving the 
authenticity of the property. http://www.unesco.org/whc/archive/repcom95.htm#731 
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att etablera världsarven på samma slags globala turist- och upplevelsemarknader, så blir resultatet 
ändå ohjälpligt att de olika temastäderna också antar en tydlig strukturell likhet. Den genuina, 
autentiska och lokala särprägeln som besökaren ska förmås att uppfatta, framställs genom att 
processas i en mycket enhetlig global form.  
 
Det hela fungerar inte olikt MacDonalds och Seven Eleven: En lokal entreprenör köper sig rätten 
att få använda ett varumärke, genom att skriva på ett kontrakt där han förbinder sig att hålla ett 
visst sortiment, en viss standard, en viss typ av service. För både säljare och köpare är varumärket 
ett löfte. Försäljaren lovas synlighet, autenticitet, trovärdighet, vilket lockar kunder. Kunderna 
lovas kvalitet, genuinitet, säkerhet – att de verkligen får valuta för sina pengar. ”Franchising” i 
världsarvsbranschen bygger på samma sätt på ett varumärke, som innebär ett löfte i flera 
riktningar. Varumärket, äkthetslegitimationen tillhandahålls av UNESCOs 
världsarvskommission, samtidigt som de med andra handen sträcker fram listan över krav som 
ska uppfyllas. Kraven kretsar dels kring skydd och bevarande, dels kring unikalitet, särprägel och 
autenticitet. De lokala entreprenörerna, med antikvarier och museifolk i spetsen, ivrigt påhejade 
av representanter för turistindustrin och med svenska staten som garanter, lovas synlighet på 
kultur- och världsarvsmarknaden, vilket förmodas leda till ökade inkomster för besöksnäringen. 
Löftet till besökaren är förstås att få vara med om något annorlunda och ovanligt, att detta 
annorlunda och ovanliga är lättillgängligt och lättigenkännligt, och att det ska finnas papper på att 
alltihop är äkta.  
 
I Visby är papperet, äkhetsbeviset, återgivet på en emaljerad tavla mitt i stan, alldeles intill 
kommunkontoret. Skulle någon ändå missa det så finns påminnelser om världsarvsstatusen på 
snart sagt varje nyare reklambroschyr om Visby. Äkta ska det vara, det är viktigt. Men faktiskt 
inte äkta Visby, utan äkta världsarv. För Visby har ju alltid varit just Visby - mycket äktare än 
Visby kan Visby liksom inte bli. Men vad UNESCOs världssamordnare i kulturarvsfrågor, 
engelsmannen dr Henry Cleere, gjorde klart i början av den process som ledde till utnämningen, 
var att Visby så att säga inte var tillräckligt mycket Visby för att få bli vad den borde ha varit. För 
att kvala in bland de andra världsarven måste Visby därför förändras och förädlas, förnyas och 
’föråldras’, för att bli ett ännu mer och äktare Visby än vad Visby någonsin varit.  
 

Så skedde också. På kort tid spenderades ett stort antal miljoner på uppsnyggning och 
modernisering av den medeltida stadskärnans fasader och gaturum. Eller kanske snarare 
”postmodernisering”, om uttrycket tillåtes. Så pånyttföddes Hansestaden Visby, under paroller 
som enklast kan sammanfattas ”Tillbaka till framtiden”! En stor del av det gamla Visby försvann. 
164 av de gamla husen förklarades som byggnadsminnen och rustades upp. Precis som tänkt var 
blev Visby mer medeltida – i alla fall till det yttre. Det var denna nya fast gamla stad som antogs 
som världsarv i december 1995 - en medeltida postmodernitet av fasader, ytor, att konsumera 
visuellt för tillfälligt förbipasserande turister.  

Vad har hänt? 

Vad var det egentligen som hände? Hur ska den intensiva förvandling som gjorde Visby till 
världsarv förklaras och förstås? En mycket spridd förklaring på generell nivå utgår från att 
kulturarv har objektiv existens och ett lika objektivt värde. Problemet är bara att alla ännu inte 
insett det. Förklaringen är då att kulturhistoriker, museitjänstemän, antikvarier m.fl. nu äntligen 
lyckats i sitt värv, genom att förmå (rätt) folk att inse Visbys stora och oomtvisteliga värde som 
kulturarv. 
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Ett annan mycket spridd förklaring utgår från föreställningen om att intresset för historia har ökat 
markant i samhället i stort, antingen det nu rör sig om kungar och årtal eller om släktforskning 
och rötter. ”Heritage is everywhere” – vi har blivit som besatta av det förflutna, menar David 
Lowenthal i sin inflytelserika bok The Heritage Crusade and the Spoils of History (1997) En 
vanlig förklaring till fenomenet pekar på de ekonomiska konjunkturerna. Så här formulerar 
etnologen och museimannen Stefan Bohman sambandet i sin bok om kulturarv och nationalism:  
 

Det är förmodligen så att vissa specifika samhällssituationer generar olika stort 
historieintresse. En hypotes är att vid varaktiga högkonjunkturer sjunker 
historieintresset – människors intressefokus ligger mer mot framtiden. Vid varaktiga 
lågkonjunkturer inriktas intresset mer på gången tid. (Bohman 1997:43) 

 
Denna hypotes återfinns i varierande former i snart sagt varenda text om historia och kulturarv. 
Ibland byggs den ut med ett socialpsykologiskt resonemang till något som kunde kallas 
”ledstångsteorin”. I korthet går den ut på att när människor upplever att banden till det förflutna 
bryts eller hotas, t.ex. genom särskilt starka eller snabba samhällsförändringar, så kan banden 
återupprättas symboliskt i form av ”kulturarv” eller ”gamla traditioner”, som då fungerar som ett 
slags ledstänger att hålla sig i, så att världen trots allt ser ut att hänga samman och vara 
kontinuerlig. Det är en teori som underförstår ett socialpsykologiskt behov av jämvikt och 
kompensation för förluster: när vågskålen tippar över åt förändringshållet, så skyndar sig folk att 
fylla på i den andra kontinuitetsskålen, så att stabiliteten i systemet kan upprätthållas.  
 
Ett annat vanligt resonemang i samma anda är att människor i dagens samhälle har blivit alltmer 
rotlösa, utan fasta punkter i tillvaron. Därför har också historia, identitet och ”rötter” blivit allt 
viktigare. En mer sofistikerad version av samma antagande handlar om en tilltagande 
”platslöshet” i västvärlden, att det blir allt mer ont om bra platser att komma ifrån, medan det blir 
allt mer gott om bra platser att komma ifrån.4 Denna utveckling antas ha skapat en grundläggande 
skillnad mellan hur unga och gamla förhåller sig till tid och rum. Så här uttrycker t.ex. etnologen 
Birgitta Svensson idén:  
 

Unga och välutbildade experter och de intellektuella nomaderna är löst förankrade 
lokalt, men starkt förankrade i samhället och tidsandan. Med äldre och lågutbildade är 
det tvärtom. De är starkt förankrade lokalt och löst förankrade i samhället. (Svensson 
1998:68) 

 
I resonemangen om identitet, rötter och platslöshet döljer sig ofta i bakgrunden ett antal särdeles 
vanliga men särdeles problematiska idéer, som sällan eller aldrig ifrågasätts: att den människa 
som inte känner sina rötter blir vilse i tillvaron; att den som inte känner och förstår sig själv, inte 
heller kan känna och förstå andra; att utvecklingen går mot nedbrytning av fasta värden; att det 
var bättre förr och att det därför nu gäller att rädda vad som räddas kan innan det är för sent.  
 

Relationer 

Det kanske ligger något i alla dessa antaganden, hypoteser och teorier, vem vet? Här ska jag 
emellertid bestämt avvisa dem, därför att de ger svar på fel frågor. Som jag ser det är den viktiga 
frågan om kulturarv och andra former av historieåterbruk inte ”Vad är kulturarv?” eller ens 
”Varför finns kulturarv?”, utan: ”Vad är inte kulturarv?” och ”Varför är det inte kulturarv?” 
Dessa frågor för oss till att börja med bort från föreställningar om historia och kulturarv som 

                                                 
4 En kritisk introduktion till idéer om platslöshet är Löfgren 1997. 
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något som ”finns”, och som några har bättre kunskaper om än andra (kulturhistoriker, antikvarier, 
museifolk). Vad vi hamnar i då är förstås idén om historia och kulturarv som konstruktioner. Men 
frågorna tvingar oss också vidare, till att se ”vårt svenska kulturarv” inte bara som en 
historiekonstruktion vilken som helst och i största allmänhet, utan en som valts ut av vissa 
bestämda personer, i vissa bestämda sammanhang och i vissa bestämda syften. Frågan tvingar oss 
att tänka kring kulturarv som politik, i ordets egentliga mening: ”processen att erövra och utöva 
makt i offentliga sammanhang”.5 Ämnet för våra studier blir därför inte längre ”kulturarv”, utan 
”kulturarvspolitik”, dvs. processen att utifrån föreställningar om ett gemensamt förflutet och 
genom medvetet historiebruk erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.  
 
Ett kulturarvspolitiskt synsätt leder till andra slags frågor än de gängse om ursprung, ålder, 
bevarande och skydd. Det som står i fokus är idéer om det förflutna och hur det kan återanvändas, 
men ännu mer vilka som skapar och som hanterar dessa idéer, omsätter dem, erövrar makt genom 
dem. Centrala är också frågor kring hur idéerna om kulturarv kan relateras till andra samtida 
fenomen. 6  
 
Min avsikt här är att undersöka hur några välanvända ord i nutida svensk samhällsdebatt hänger 
samman och vilka mönster de bildar på en konkret yta. Orden är kulturarv, tradition, svenskhet 
och mångfald/mångkultur, ytan är Visbys hus, gator och torg. Min tanke är att en hel del av det 
som hänt i Visby, liksom på många andra platser där kulturarvet lyfts fram på senare tid, har att 
göra med en serie relationer eller spänningsfält. Två som redan nämnts är minne-historia och 
globalt-lokalt. Ett tredje är homogenisering-diversifiering, i synnerhet inom det fält som brukar 
benämnas ”det mångkulturella”. En väsentlig del av den kulturella mångfalden i Sverige är ”det 
svenska”, starkt uppladdade stereotypa symboler för svenskhet som blivit allt vanligare de senaste 
åren. En sådan typ av symbolism som jag ska uppmärksamma är den starkt ökade användningen i 
reklam och andra offentliga sammanhang av de ”svenska färgerna”, blått och gult. 
 
I min version av hur Visby blev världsarv är det dessa relationer jag ska försöka hålla i fokus. När 
vi nu ger oss ut på promenad längs Visbys gator för att betrakta vad som hänt, hur förändringarna 
gestaltas i fasader, skyltar och gaturum, så är det spåren efter minne och historia, homogenisering 
och diversifiering, efter kulturell mångfald, svenskhet och enhetlighet vi ska leta efter.  

Skyltar i Visby 

Den medeltida staden 

Låt oss börja vår promenad på Donners plan, utanför det stora gula hus som idag rymmer en del 
av den nya Högskolan på Gotland. Här bodde och verkade en gång familjen Donner, som 
framgångsrikt drev rederi och diversehandel. Just där jag nu har mitt tjänsterum lär den kraftfulla 
änkan Donner sålt kramvaror genom en lucka i väggen. ”Donnerska huset” är husets officiella 
namn, men bland medelålders och äldre gotlänningar är och förblir huset ”gamla posten”, därför 
att posten hade sitt huvudkontor här fram till 1980-talet. Snett över gatan ligger ärevördiga 
”Statt”, numera fyrstjärniga Wisby Hotell, och till höger gamla Residenset, de tidigare 
landshövdingarnas bostad. Vänder vi oss åt vänster ser vi Burmeisterska huset, och bakom det ett 

                                                 
5 NE, uppslagsordet ”politik”. 
6 Argumentet här är i korthet att eftersom de objekt vi kallar kulturarv egentligen inte har så mycket mer 
gemensamt än att vi kallar dem kulturarv, så bör rimligen intresset vändas dels mot de magiska processer som 
gör att vi ändå uppfattar dem som i någon väsentlig mening lika, dels mot de magiker som hanterar trollspöna 
som åstadkommer förvandlingen. Detta om inte annat för att de magiska processerna och magikerna ju inte på 
långa vägar är så komplexa och svårgripbara som de objekt som de utgår från. Jfr resonemanget i Ronström 
1996a:67. 
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gammalt korsvirkeshus i klassisk tysk stil. Följer vi så Strandgatan norrut ser vi Langska huset, 
Fornsalen, Jacob Dubbes hus som numera kallas Liljehornska huset efter en ännu tidigare ägare, 
Clematishuset, Gamla apoteket och Kruttornet.  
 
Så där håller det på: många av husen i den här delen av staden har individuella egennamn och 
personliga egenskaper som man förväntas känna till. Ofta är de dessutom utrustade med gamla 
sägner och legender, som regelmässigt återges i de många guideböcker som givits ut under åren. 
Därför behövs i det här området heller just inga gatuadresser eller husnummer. 
 
För bara några år sedan var Strandgatan sommarens nöjesgata nummer ett, en funktion den 
övertog från andra gator längre upp i stan. Spåren syns ännu tydligt i form av restauranger nästan 
vägg i vägg, längs en bit av gatan. Idag har en stor del av Visbys sommarnattliv flyttat några 
kvarter söderut, till hamnen. Därmed har Strandgatan återfått lite av sin forna solennitet. De 
medeltida packhusen, med det nyligen totalrenoverade Liljehornska huset som paradexempel - 
norra Europas bäst bevarade - har fått en alltmer stilriktig inramning.  
 
Från Strandgatan följer vi en av de många små och oansenliga gränderna som löper upp mot 
Mellangatan och vidare till S:t Hansgatan. Mitt på S:t Hansgatan ligger några snofsigt 
nyrenoverade kvarter som fått namnet ”S:t Hanskvarteren”. De rymmer caféer, antikaffärer, mode 
och presentboutiqer som ”Yllet”, ”Kränku”. Här ligger också Konstmuseet och P.A. Säves hus, 
den gotländske läroverksläraren och folklivsforskaren, intill hans gamla arbetsplats, Visby Högre 
Allmänna Läroverk, numera låg- och mellanstadieskola.  
 
När jag själv gick här, i läroverkens sista skälvande minut, fanns inte mycket av dagens glans. 
Där välbeställda fastlänningar idag handlar exklusiva kläder i naturfärgad ull, handlade jag själv 
godis för tummade femtioöringar av ”Gumman i Valvet”. Där Kränku säljer sina teer låg en 
järnhandel, i antikaffären var det gudvetvad och sedan diskotek under många år. Konstmuseet var 
läroverksannex och i P.A. Säves hus minns jag att det en kort tid bodde några zigenska familjer 
med stora amerikanska bilar, till förtret för delar av stans befolkning.  
 
Längre bort på S:t Hansgatan, bortom skolan med sin asfalterade skolgård, låg polishuset, en på 
den tiden tämligen strategisk placering. Där verkade på sin tid min farbror Kalle, som var 
kriminalkommissarie med sabel och pickelhuva. I källaren öppnade mina kusiner och deras 
kamrater Visbys första popklubb, en händelse som mig veterligen ännu inte uppmärksammats av 
stadens historieskrivare. Idag rymmer huset en inte mindre strategiskt placerad inrättning: 
kommunkansliet. Det är här utanför den står, den emaljerade skylt som förkunnar att Visby blivit 
världsarv.  
 
Vi skyndar förbi de olika kommunala kanslierna och tar sedan till höger. Efter en rad små butiker 
med exklusiva kläder, handgjorda leksaker och en liten fiskrestaurang öppnar sig Stora Torget. 
Förr kunde man köpa fisk och grönsaker här. Folk hämtade vatten i en pump, som ännu står kvar. 
Med tiden blev torget mest en parkeringsplats och är så än idag, en av Sveriges tjusigast belägna.  
 
Men på somrarna är parkering här förbjuden, för då gör Visby och Stora Torget sitt bästa för att 
leva upp till reklamdevisen ”En bit av utlandet”. Solen lyser över de gamla husen och S:ta Karins 
kyrkoruin, på restauranger och cafeer njuter gästerna av friden och torghandeln, inom bekvämt 
avstånd till Systembolaget och innerstadens enda mataffär. Det är nästan som i Grekland eller 
Spanien: inte mindre än nio caféer och restauranger ligger runt torget, hälften av dem t.o.m. 
öppna året runt. I några av gatustånden säljs grönsaker och gotländska hantverksprodukter, men 
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de flesta är belamrade med samma slags varor som överallt annars: billiga smycken, kläder och 
panflöjter från Bolivia, lyckostenar, t-shirts, lustiga hattar.  
 
Det är i de här kvarteren, mellan Strandgatan och S:t Hansgatan, Donners plan och Stora Torget, 
som det mesta av den välkända publikmagneten Medeltidsveckan utspelar sig i augusti varje år. 
Och det är just här som de flesta av miljonerna spenderades inför Visbys världsarvsutnämning. 
Resultatet har blivit fåordigt och tystlåtet. Gaturummen är liksom rensopade, störande intryck 
nedmonterade. Det finns inga skrikiga reklampelare, inga flaggor med köpbudskap, ingen 
blinkande neon. Det finns flaggor, men alla bär de Hansestaden Wisbys emblem. Skyltarna är 
små och återhållsamma, men har trots det – eller kanske just därför! – ett tydligt budskap. Se 
bakåt! ropar de, fastän lågmält, vi är tecken på kulturarv, historia, och på smak och bildning.  
 
Ta till att börja med vägmärkena, trafikskyltarna. Trafiksäkerhet gissar jag är den viktigaste 
faktorn bakom Sveriges flora av vägskyltar. Storlek är en betydelsefull aspekt - är skyltarna för 
små ser man dem inte. Men i Visbys innerstad är de små. Likadant med speglarna, som i de smala 
grändernas hörn ju närmast är ett överlevnadsvillkor. Det är som om trafiksäkerheten har fått böja 
sig för estetiken, för kulturarvet. Det gäller att hålla sig till de lagstadgade 30 kilometerna i 
timmen om man ska köra säkert!  
 
Också vägvisarna smälter väl in i bilden. De är låga, påkostade och enhetligt utformade. Men 
framför allt är de få och ganska små. Namnen på gator och gränder är skyltade i svart på vitt, i en 
kantig stil, som påminner om gammaldags tysk frakturstil. Stilen har på senare år blivit norm, så 
stark att också affärer som inte direkt har med kulturarv att göra följer den. Puben Munkkällaren 
vid Stora Torget har nyligen fått en ordentlig ansiktslyftning. På fasaden mot mot S:t Hansgatan 
står det ”Nöjeskvarteret i Visby” med stora bokstäver, förstås i den gammeldags tyska stilen. I det 
anrika portikhuset intill Stora Torget ligger ett litet snabbmatsställe. På gaveln gör företaget 
reklam för kebab, pizza och hamburgare som vore det ett gatunamn.  
 
Budskapet om kulturarv, smak och bildning har med färg och storlek att göra, men kanske ännu 
mer med form. Många skyltar har en tydligt framhävd estetisk form bortom funktionen. Små 
svarteloxerade skyltar visar vägen till stadens offentliga toaletter. Tydliga ordlösa symboler 
utsågade ur ett stycke järn, till och med upphängningen är speciellt formgiven. Skyltarna 
signalerar ett budskap om en bakomliggande överordnad tanke, en helhet viktigare än blott och 
bart bot mot kissnödighet.  
 
Stora Torget upplyses av gatlyktor med ganska svagt gulaktigt sken, med uppenbar hänvisning till 
svunna tider. Stolparna är militäriskt gröna, raka upptill och mer krusidulliga nertill, såsom 
lyktstolpar var förr. Stolpen intill fiskrestaurangen har fått sig en känga eller två. En stor spricka i 
den krusidulliga nerdelen visar att den är av glasfiber och helt enkelt påhängd efteråt. Därinnanför 
är stolpen modernt rak, hela vägen. Nyfikenhet drev mig att under en tid slå med käpp på stolpar 
jag passerade i innerstaden. Jag fann fler med gammaldags täckmantel av glasfiber, och dessutom 
fann jag att också många av gjutjärnskrusidullerna var estetiska överrockar åt alltför moderna 
lyktstolpar. 
 
På torget står telefonkiosker av gammaldags modell, speciellt designade för att smälta in i miljöer 
som den här. Men inuti finns förstås de senaste plastkortsapparaterna från Telia. Också 
glasigloona är speciellt designade. De är av järn och modest svarta, till skillnad från de utanför 
stan, som är av glasfiber och skrikigt gröna eller vita. Högt upp på ett av husen vid torget sitter en 
klocka, en vanlig rund klocka av ganska modern typ, kanske 50- eller 60-tal? Man skulle kunna 
tro att den blivit kvar av misstag, att den glömts bort under renoveringarna. Men så är det inte, 
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den är helt nyligt uppsatt. Just en sådan klocka fanns nämligen där tidigare. Efter en kampanj av 
en av affärsidkarna på torget sattes den högtidligen upp igen, av kulturarvsskäl.  
 
Typen av affärer i de här kvarteren är inte direkt enhetlig, men ändå förutsägbar. Vardagsvaror får 
man söka utanför muren, här i stadens kulturella centrum är det exklusivitet och rekreation som 
gäller. Caféer, restauranger förstås – finns det fler per innevånare någon annanstans i Sverige ? 
Modebutiker, hantverksaffärer, guld- och silversmedjor, en glasblåsare, ett litet bryggeri med 
prisbelönt öl. Många affärsidkare har hängt upp skyltar av ”medeltida” typ utanför sina affärer. 
De är av järn, små, oftast svarta och vita, och lågintensiva i uttrycket. Alla är olika, men samtidigt 
mycket enhetliga. Framför allt är de ikoniska: fiskrestaurangen har en fisk, leksaksaffären 
leksaker, kaféet en kopp eller kaffepanna. Det är typen av affär som hängs ut. Logotypen, 
varumärket, denna 1900-talets mest blommande symbol, ser man inte mycket av här. De stora 
kedjorna, Hennes&Mauritz, OBS!, Åhléns, Kapp-Ahl, Expert, som lever på och av sitt 
varumärke, ligger utanför muren. Sedelautomaten vid Donners plan pryds av Föreningsbankens 
logo, men målad på en modest skylt i järn och plåt, i samma stil som andra skyltar i innerstan. 
 
Vitsen med världsarvet är väl att erövra förhöjd status, mer uppmärksamhet, locka turister, bevara 
för eftervärlden. Det är vidlyftiga och abstrakta mål, och det är osäkert om de nånsin kommer att 
uppfyllas. Men för de flesta Visbybor har världsarvet betytt något betydligt enklare och mer 
konkret: uppsnyggning av fasader och gaturum, ny och bättre belysning, att caféernas och 
restaurangernas plastmöbler har bannlysts, och en enhetlig och lågmäld skyltflora. De flesta av 
dem är nya och har satts upp under de senaste fem till tio åren, efter påbud från 
Hansestadskommittén, som har en särskild arbetsgrupp för vackrare uterum. Själva beskriver de 
sin uppgift så här:  
 

att genom information verka för en anpassad och genomtänkt skyltning och utformning 
av bl a uteserveringar. Arbetet har hittills resulterat i ett program med råd och riktlinjer 
för skyltning på fasader i gaturummet (feb 1997). Arbete pågår med ett liknande 
program för utformningen av uteserveringar. Utformningen måste ske på den historiska 
stadens villkor. Materialval i möbler och markiser måste också harmonisera med 
kulturmiljön. Reglerna ska tillämpas från sommaren 1998. 

 
Skyltarna, fasaderna, gaturummen visar upp en imponerande fasad, en front-stage presentation av 
staden med ett viktigt budskap: Visby är gammalt och värdefullt! Visby är medeltida! 
Stadskärnan demonstrerar en förvånansvärd homogenitet. Intrycket är starkt kontrollerat och 
välputsat. Visbys särprägel har aldrig varit tydligare.  
 
Själv minns jag också ett annat Visby, 50- och 60-talens, när delar av stadskärnan var rätt 
förfallen, bebodd av fattigt och enkelt folk, de flesta nyss inflyttade från landsbygden, på väg till 
moderna bostäder utanför stadsmuren. Mina föräldrar var bland dem. Som nygifta hyrde de rum 
på Specksrum, bland arbetare, hantverkare, småfolk. Idag tillhör de här kvarteren de mest 
eftersökta. Fiskargränd, en liten gränd kantad av små hus och rosbuskar, är Visbys utan tvekan 
mest fotograferade. Tecknen på fattigdom har förvandlats till tillvarons guldkant. Men i gränden 
intill ligger ännu en sista påminnelse om hur det såg ut på många håll i Visby för inte länge sedan, 
i alla fall som jag minns det. Ett slitet garage i betong bakom till hälften förfallna stenmurar, ett 
gammalt badkar, en rostig torkställning, bråte och buskar om vartannat. När allt annat ögat kan 
vila på är nyputsat, nyrenoverat och nyfärgat, när gaturummen har blivit så grundligen likartade, 
då kan även de mest bråtiga skrotupplag bli befriande andningshål.  

Manuskript hämtat från owe.ompom.se. Kan skilja sig från den publicerade versionen.
Some rights reserved

http://owe.ompom.se
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.sv


Ronström, Owe 2000: Kulturarvspolitik. Vad skyltar kan berätta. I: Barbro Blehr Kritisk etnologi. Artiklar till Åke 
Daun. Stockholm: Prisma. Ss 60-108 

 9 

Närmare muren och utanför 

Nu lämnar vi Stora Torget och medeltidsstaden och tar kyrktrappan upp på Klinten. Förändringen 
är påfallande. Ju närmare muren vi kommer, desto mindre och mer olika blir husen. Variationen i 
utseende, former och funktioner ökar. Här uppe har de äldre husen inte några större problem med 
att vara som nya, medan de allra nyaste utmärker sig genom att stå och se gamla ut. Få av husen 
här har egennamn, få är utrustade med personliga egenskaper, sägner och legender. Dels har det 
att göra med att de inte har den höga ålder eller de offentliga funktioner som ger hus en särskild 
plats i det allmänna medvetandet. Men det har också att göra med att de inte konstruerats som 
minnesplatser som man måste känna till, med en kodifierad individuell historia som berättas på 
skyltar och i guideböcker. Visst är husen här uppe gamla och fulla av minnen, men det är 
konkreta, personliga minnen, av ett slag som aldrig kommer att tryckas i en guidebok: ”I det där 
huset hade jag en kompis” ”Här bodde en som reparerade cyklar”, ”Låg det inte en godiskiosk 
där?” Minnena berättas om och om igen, vänner emellan, föräldrar till barn och barnbarn. När de 
berättats tillräckligt många gånger kan de komma att växa ihop till en minnesmiljö, där den enes 
minnen inte är helt den andres, men ändå tillräckligt lika för att det ska vara möjligt för dem att 
förstå hur de själva och allt omkring dem hänger ihop 
 

Längs Nygatan tar vi oss via Hästgatsbacken och Wallers plats ner mot Adelsgatan, den gamla 
parad och affärsgatan, stadens ekonomiska hjärta tills för några decennier sedan. Sedan 
världsarvsutnämningen har man arbetat på att återupprätta Adelsgatan som handels- och 
mötesplats, genom att skapa ett nytt sammanhängande promenad- och affärsstråk från Södertorg 
till Östercentrum, ”Ströwet”. Här ligger affärerna tätt, de flesta av vardagligare slag än längre ner 
i stan: blommor, frisör, sommaröppna butiker med billiga kläder, hamburgerbar, en leksaksaffär 
utan handgjorda leksaker och så restauranger och caféer förstås. Nästan alla är nya. I den stora 
förändringens tid på 1960-talet valde många av köpmännen längs Adelsgatan att flytta med 
strömmen utanför murarna, medan andra stängde för gott. I stort sett är det väl bara bokhandeln, 
TV- och radioaffären, skoaffären och några klädaffärer kvar sedan den tiden.  
 
Också längs Ströwet är gaturummen uppenbart kontrollerade, fastän svagt. Vid Södertorg och på 
Adelsgatan har en del butiker valt en lågmäld världsarvsanpassad skyltning (bild på Bokia och 
Indiska). Men ju närmare Österport vi kommer, desto påträngande, högljuddare och färgstarkare 
blir uterummet, med reklamflaggor, blinkande lampor, REA banderoller och dansbandsaffischer. 
När vi passerar Österport upphör kontrollen helt. Den framträdande homogeniteten i stadens 
kulturella centrum ersätts av en lika framträdande mångfald av stilar, former, färger och 
innebörder i dess ekonomiska centrum.  
 
Östercentrum ser ut som vilket annat småstadscentrum som helst. En gågata med kooperationens 
varuhus på den ena sidan och det privata alternativet på den andra. Omkring dem det mesta av 
köpenskap och servicenäringar. Gaturummet är så fyllt av flaggor, skyltar, banderoller och 
reklampelare att själva husen knappast ens framträder på mina fotografier. Det man flaggar för – 
och med - är varumärken, logotyper, butikernas identitet. Vilka varor märket representerar får 
man ingen ledtråd till, det förväntas man helt enkelt känna till. Vägskyltarna är också många, 
överallt finns budskap av det ena eller andra slaget, tätt sammanpressade till ett enda stort 
budskap om de modernaste av tider. Hänvisningarna till kulturarv och medeltid är helt 
frånvarande, så när som på en nyöppnad affär med ”mode och kultursmycken” från Vikingatid 
och medeltid. Här finns helt enkelt inga kulturminnen att lyfta fram, knappt ens några rester av 
den minnesmiljö som gav liv åt den nedslitna bebyggelse som en gång låg här.  
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Östercentrum byggdes på 1960-talet. Framtiden krävde ett modernt bilanpassat köpcentrum med 
stora varuhus i mitten, och det kunde man inte åstadkomma i innerstaden. Också söder om stan 
etablerades ett bilanpassat litet köpcentrum, och ett ännu mindre uppstod så småningom ”på 
norr”. Mellan dessa centra inrättades en del kommunal administration och service, skola, sjukhus, 
idrottsplats och resten blev grönområden. Runtomkring i ett halvcirkelformat bälte breder sedan 
en äldre villabebyggelse ut sig, Visbys första ”förorter”. I hela denna zon är de offentligt 
markerade minnesplatserna få eller inga. Men minnen finns det förstås gott om. Ändå är 
minnesmiljöerna svagare etablerade här än närmare muren, därför att det finns fler versioner och 
färre överenskommelser om hur det var.  
 
I den här zonen, avsatt för konsumtion och reproduktion, köpenskap och boende, sticker ett antal 
nykomlingar av ett speciellt slag ut: Visby Orient, Alis Kiosk, Restaurang China, Vartans, Kroa 
Thai, Supin livs, Dhaka Tandoori och några till.7 Dessa Visbys etniskt markerade arenor har en 
tydlig men lågmäld framtoning. Skyltarna pekar ut varornas och kanske också personalens 
främmande ursprung, men i övrigt skiljer de sig inte mycket från sin omgivning. Dacca Tandoori 
serverar indisk mat i en lokal där det mesta är kvar sedan den tidigare pizzerian. Maten, namnet 
och en elefant får stå för det indiska. Vartans serverar några armeniska specialiteter, men har 
pizza som huvudmeny. Intill ligger Supin Livs, som säljer ris och andra basvaror, och därutöver 
en del thailändska specialiteter.  
 
I Visby som överallt annars är grundelementet i den etniska representationens regelbok en enkel 
färgsymbolik: rött och gult för kinesiskt, rött-grönt-vitt för italienskt, osv. Färgerna, och en del 
andra expressiva former, ingår i en internationellt standardiserad igenkänningskod och fungerar 
som försäljningsredskap och ett slags varumärke. De är en del av den uppmärksamhetsekonomi 
som producerar och distribuerar synlighet och särprägel.8 
 
På senare år har också ”det svenska” tydligt tagit plats i gaturummens etniska landskap. En 
ökande användning av blå-gult i reklam av alla möjliga slag har etablerat också ”svenskhet” som 
försäljningsredskap och varumärke, i samma uppmärksamhetsekonomiska system som sedan 
länge hyst andra etniska grupper.9 Spridningen av blå-gult har väl till dels att göra med 
globaliserade marknader, som när t.ex. Ikea och Electrolux väljer att lansera sina produkter under 
blå-gul fana såväl utomlands som i Sverige. Men mer ändå är det blå-gula ett uttryck för en 
pågående försvenskning av Sverige. En omfattande ”etnifiering” av Sverige under de senaste 
trettio åren har gett oss en rad nya och mycket laddade begrepp, som ’invandrare’, ’etniska 
grupper’, ’etnisk mångfald’, och ’det mångkulturella Sverige’. Men den har också fått svenskar 
och ”det svenska” att framträda allt tydligare, med samma slags expressiva former och symboler, 
fastän förstås i ”typiskt svenska” versioner (Ehn, Frykman & Löfgren 1993).10 
  
När en bilfirma, en taxirörelse, en målerifirma och ännu fler firmor i Visby använder blått och 
gult som signalfärger i sin reklam, på skyltar, i varumärken, så är det knappast på en global 
marknad de agerar. Det är i en lokal kontext deras signal om svenskhet blir meningsfull, en 
kontext där det redan finns andra aktörer med samma slags budskap, om än klädda i andra färger. 

                                                 
7 En diskussion av etniskt markerade arenor och hur de gestaltas offentligt är Ronström 1999. 
8 Uppmärksamhetsekonomi, ”attention economy” är en term myntad av Goldhaber för att beskriva hur Internet 
fungerar, men som fungerar bra också för att beskriva en global varumarknad för ”etniska” produkter. 
http://www.well.com/user/mgoldh/natecnet.html 
9 Det var i början av 1990-talet som jag först uppmärksammade en ökning av antalet blå gula skyltar i 
Storstockholmsområdet. Sedan dess har de ökat explosionsartat. I mitten på 1990talet blev också Ikea blågult. 
10 Användningen av blått och gult i reklam är ibland uppenbart en lek med betydelser: också EU har blått och 
gult som sina färger, om än med andra nyanser än ”de svenska”.  
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Det är därför inte att förvånas över att de etniskt markerade arenorna och skyltarna i blått och gult 
finns bredvid varann, i samma del av staden. 
 
Ännu längre ut breder nyare bostadsområden ut sig, med villor, radhus och hyreshus. Inte heller 
här finns några minnesmärken att tala om, och det har heller inte hunnit skapas några nya 
minnesmiljöer. De minnen som finns är knutna till det som var, som det inte finns några fysiska 
spår alls kvar av: där låg förr några små stugor för fattiga familjer med många barn, där en brye 
med blodiglar, och där ett farligt slukhål att passa sig för osv. Här ute finns också en del nya stora 
anläggningar, soptippen, elverket, en handelsträdgård, Arbetarrörelsens hus och så förstås 
”Skarphäll city”, det nyaste affärsområdet, dit bilburna kunder tar sig för att storhandla mat, köpa 
möbler, byta bil, reparera hushållsmaskiner, få hjälp med datorer och en hel del annat. Här är allt 
av betydligt större format än längre in mot stan, och mer utspritt. Stora butiker, skyltar, flaggor, 
vägmärken, skrikande budskap av alla slag för välkända storfirmor. Inga spår av någon 
övergripande ordning eller estetisk helhet. Istället en okontrollerad mångfald av färger och 
former. Blå-gula skyltar dyker upp här och var, men invandrare finns det inga synliga spår av.  
 

Stadens kulturella och politiska geografi.  

När vi nu sätter oss ner för att pusta ut efter vår promenad genom staden, är det inte svårt att se 
hur den delar sig i tre distinkt olika zoner, med olika funktioner, koder och normer. De tecken vi 
uppmärksammat, skyltarna, färgerna, flaggorna osv, avspeglar tydligt stadens politiska och 
kulturella geografi. Men inte bara det. De fungerar också som nycklar till hur man ska uppfatta 
och förhålla sig till stadens olika delar, genom att slå an ett ackord som etablerar en bestämd 
tolkningsram (Goffman 1974).11 Därigenom blir gaturummens alla offentliga tecken också 
synnerligen aktiva som medskapare, upprättare av de slags rum de samtidigt återspeglar.  
 
Men vad är det då som upprättas och återspeglas? Där vi började vår promenad, i den gamla 
stadskärnan, fann vi en starkt kontrollerad och mycket homogeniserad stad. Fasaderna, skyltarna, 
skrivtecknen bildar en välförpackad yta som samfällt pekar bakåt. En stor del av skyltarna är 
ikoniska på gammalt manér, och står för typer av varor, liksom för idén om innerstaden som ett 
sammanhängande, homogent rum. Det är här de senaste årens intensiva kulturarvsproduktion satt 
sina mest framträdande spår. Ålder är ett framträdande värde - ju förr dess bättre. Mycket kretsar 
förstås kring de medeltida lämningarna. Men där de saknas, eller inte kan göras synliga för blotta 
ögat, kan också andra tiders lämningar duga. I själva verket är ”det medeltida Visby” inte alls 
medeltida. Det är ett namn, en beteckning på en legering av mycket olika tidsepoker, som smälts 
samman till ett enda homogent ”förr i tiden”. Gatlyktorna i gammal stil, klockan på Stora Torget, 
gatskyltarnas typsnitt, det nyrenoverade medeltida packhuset med 1800-tals fasad, de 
nytillverkade butiksskyltarna, allt detta har det gemensamt med ringmuren och ruinerna att de 
pekar bakåt och påminner oss om forna tider. Exakt vilka är faktiskt inte så viktigt, därför att det 
är i kontrast mot nuet hela arrangemanget blir meningsfullt.  
 
Nästa del av staden är avsedd för boende, handel, service, för konsumtion och reproduktion. 
Signalerna om kulturarv blir färre, kontrollen av gaturummen mindre. Samtidigt ökar mångfalden 
av färger och former. Skyltarna är samma slags kommersiella skyltar som överallt annars, med 
varumärken som blickfångare. De pekar alla mot samtiden och är tydliga tecken på att andra 
värden än kulturarv styr, andra slags idéer om vad ett gaturum är och ska vara. Till den 
framträdande mångfalden i den här zonen hör inte minst de etniskt markerade arenorna, av vilka 
en inte obetydlig del kretsar kring mat. Hit hör också de allt vanligare blå-gula signalerna.  

                                                 
11 Ervin Goffmans term är ”keys”, som betyder både nycklar och ackord. 
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Längst ut i stadens periferi finner vi de nyaste områdena för boende och köpenskap. Här är allting 
i större format men glesare utspritt. Här gestaltas livet och kulturarvet på ett helt annat sätt än i 
stadens centrum, det är samtiden, jobbet, familjen och bilen som står i fokus. Hit sträcker sig inte 
Riksantikvarieämbetets eller Unescos kulturbevarande ambitioner.  
 

Kulturarv? 

Kulturarv är ett lustigt ord. Gärna skrivs det i bestämd form singularis: kulturarvet. Eller kanske 
ännu hellre med versaler och utropstecken, så att vi tar mössan i hand och bockar: 
KULTURARVET! Som ”Vårt Svenska Kulturarv” får det lätt något sakralt över sig, en kyrka 
man inte ska svära i (jfr Sandström 1990). Kanske är det själva poängen: att vi utan att tveka 
böjer våra huvuden i vördnad och halar fram plånböckerna till kulturarvskollekt. Att kulturarv är 
värdefullt, det är på något sätt självklart och förutbestämt. Vad det betyder är däremot oklart och 
omstritt. Olika fraktioner inom kulturminnesvården och museivärlden slåss för sina definitioner. 
Fundamentalister menar att kulturarv är eller borde vara allt vi ärvt från våra förfäder, utan 
urskiljning. Mer moderata falanger sätter urvalet i centrum. En håller fram det särskilt vackra, 
fina, ovanliga eller värdefulla, medan en annan pekar på särskilt betydelsefulla eller 
symbolladdade lämningar, oavsett skönhet eller värde (Bohman 1998). De olika synsätten håller 
på att skapa ”oreda i fornsvängen” menar Svante Beckman:  
 

Kulturarvet är en osäker affär. Det är osäkert vad det egentligen är, hur det uppstår och 
förmedlas, vilka värden det besitter, varför det skall vårdas, för vems räkning och vilka 
ändamål det sker, på vilka grunder vissa delar ska bevaras eller försakas och vem som är 
behörig och kompetent att avgöra detta. Det är osäkert hur ett kulturarv rent praktiskt 
skall hanteras och i vilka former det skall förmedlas och tillgodogöras i samhällslivet. 
(…) Sådana osäkerheter gör kulturminnespolitiken till ett gungfly och den 
professionella förvaltningen av kulturarvet långt mindre professionell än dess utövare 
skulle önska sig. (Beckman 1993:25) 

 
När folk i ”fornsvängen” själva beskriver vad de sysslar med, pekar de gärna på utvalda 
lämningar från förr och brukar ord som restaurera, bevara, skydda, konservera, vårda och ställa 
ut. Men lättare kan nog deras verksamhet beskrivas som en slags magi. Ett trollspö, en magisk 
gest, några besvärjelser – simsalabim! ’Gamla saker’ förvandlas till värdefullt kulturarv. Hur går 
det till? Den springande punkten är inte de gamla sakerna utan vad som orsakar själva 
förvandlingen. I Disneys film om Peter Pan finns en liten älva - Tingeling. Hon är ett skimrande 
och egensinnigt väsen med många förmågor, som hon dock inte gärna delar med sig av. Därför 
fångar Peter Pan in henne och skakar henne, så att ett gyllene stoft faller ner på de tre barn som 
blivit hans förtrogna. Se där, nu kan de flyga! Också i kulturarvsbranschen finns det älvor av 
Tingelings sort, lika egensinniga och svårflörtade som i filmen. De är inte lätta att fånga, men 
lyckas man få dem att dela med sig av sitt gyllene stoft, kan man få i princip vad som helst att 
flyga.  
 
Kulturarv må peka bakåt, men har mer med samtid och framtid att göra än med det förflutna. 
Därför är det nödvändigt att lämna frågorna om vad kulturarv är bakom oss, och istället fråga hur 
det kommer till, varför det är, vad det inte är, och kanske framför allt vad det gör. Utifrån sådana 
utgångspunkter har den amerikanska folkloristen Barbara Kirshenblatt skissat på upptakten till en 
teori om kulturavsproduktion, i boken ”Destination Culture”. Kulturarv är en ny typ av 
kulturproduktion med speciella kvalitéer, skriver hon:  
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Heritage not only gives buildings, precincts, and ways of life that are no longer viable 
for one reason or another a second life as exhibits of themselves. It also produces 
something new. If a colonial past, a past of missionaries and forced acculturation, 
threatened to produce “de-culturation”, the heritage industry does not so much reverse 
that process, even though the discourse of reclamation and preservation makes such 
claims. Rather the heritage industry is a new mode of cultural production and it 
produces something new. There is no turning back. If heritage as we know it from the 
industry were sustainable, it would not require protection. The process of protection, of 
“adding value” speaks in and to the present, even if it does so in terms of the past. 
(Kirshenblatt-Gimblett 1998:150) 

 
I det följande ska jag följa Barbara Kirshenblatt-Gimblett i spåren och med Visby som 
utgångspunkt diskutera ett antal nära förbundna och korsvis relaterade punkter, som alla kretsar 
kring hur vi kan förstå det hon kallar kulturarvsindustrin, dess produktion, distribution och 
konsumtion.12  
• Kulturarvsproduktion är en urskiljande, avskiljande och hanterande process som upprättar 

gränser - sociala och kulturella, i tid och rum. 
• Kulturarvsproduktion står i ett nära och spänningsladdat förhållande till social och kulturell 

mångfald. 
• Kulturarvsproduktion förutsätter, förändrar och förflyttar värden. 
• Kulturarvsproduktion förvandlar sina objekt, genom att göra dem till utställningsobjekt; 

genom att estetisera, objektifiera och homogenisera dem; genom att öka deras densitet och 
särprägel; samt genom att öka deras synlighet, lokalt och globalt.  

• Kulturarvsproduktion utraderar minne och upprättar historia.  
• Kulturarvsproduktion är en politisk process som upprättar makt såväl över det förflutna som 

över framtiden. 

Kulturarvsproduktion upprättar gränser  

Kulturarv skiljer nu från förr. Produktionen av kulturarv skapar olika slags klockor och får dem 
att gå i otakt. Klockan som markerar Historisk Tid stannar på ett visst fruset ögonblick, medeltid, 
1361, 1700-tal eller vad det nu kan vara. Samtidigt fortsätter klockan att ticka för de objekt som 
ska gestalta de frusna ögonblicken. Historien stannar, men kulturarvet åldras.  
 
Kulturarv och turism är två sidor av samma mynt. Samstämmiga rapporter pekar på att det 
kulturarvsindustrin numer strävar efter att producera inte är bildning så mycket som upplevelser. 
Ett centrum i upplevelseturismen är tidsresan. Tidsresor bygger på en separation av olika slags 
tider, så att det ska bli möjligt att resa framåt till det förgångna. Tidsresans klocka har därför två 
urtavlor, en där visarna rör sig medsols och en annan där de rör sig motsols.  
 
Under en vecka i augusti varje år trängs nästan hundratusen personer i Visby för att få uppleva en 
bit av medeltiden. Visbys äldsta delar förvandlas till teaterscen. Museifolket blir till scenografer, 
världsarvet den perfekta kulissen. Ska det fungera måste de som iklär sig skådespelets olika roller 
hålla medeltidsramen levande. Det gäller att tillfälligt försöka glömma allt som hänt sedan 1361, 
då Valdemar Atterdag intog Gotland.13 De mest inbitna medeltidingarna iscensätter ett liv ”som 
om”, med samma urgamla metod som barn alltid gjort: ”Ska vi leka?” När de ”är” sina medeltida 
rollfigurer sträcker de sig ut för att beröra historiens membran  - och för att se hur mycket det 
egentligen tål. Tidsresans ena lockelse är klockan som går bakåt, upplevelsen av att tillfälligt 
                                                 
12 Se vidare beskrivningen av projektet Kulturarvspolitik, http://www2.hgo.se/kulpoldisk.nsf 
13 Hur det går till beskrivs utförligt i Gustafsson 1995, 1998a, b. 
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hamna i en annan tid. Den andra lockelsen är klockan som går framåt, den hisnande färden 
tillbaks till nuet när membranet rämnar. Tidsresans tjusning är därför inte som tågresans eller 
bilfärdens, den snabbaste vägen mellan två punkter. Den är istället bergochdalbanans, de tvära 
kasten mellan olika slags tid.  
 
Problemet som medeltidsveckan illustrerar är generellt: ”History may not repeat itself, but 
heritage must!”14. Kulturarvet skiljer effektivt nuet från det förflutna. Historien blir ”ett 
främmande land” - ”they do things differently there (Hartley 1953, Lowenthal 1985). Med 
samtidigt är det just denna skillnad som möjliggör en komplicerad, lustfylld lek med olika slags 
tid, som går olika fort och i olika riktning.  
 
Kulturarv skiljer framsidor från baksidor, yta från innehåll, former från funktioner, centrum från 
periferier. I Visby medförde världsarvsproduktionen stora investeringar i fasader och ytor. I de 
centrala delarna av stan ledde det till en starkt markerad och tydligt dramatiserad gräns mellan 
”front stage” och ”back stage”, mellan gaturum och bakgårdar, yta och innehåll. Det i sin tur 
ledde till en separering av byggnadernas funktioner, som historiska objekt att betrakta och som 
”maskiner för boende”. Spåren av vad som pågår i husens inre, boendet, vardagslivet, blev 
osynligare, samtidigt som husens yttre blev mer museilikt, vilket inte minst de nya skyltarna ger 
en tydlig fingervisning om.  
 
Arbetet med världsarvet kanaliserade nytt kulturellt och ekonomiskt kapital till Visbys central, 
vilket förstärkte en gammal centrum-periferi relation. Gränsen mellan innerstaden och de yttre 
stadsdelarna tydliggjordes - front stage och backstage, fasad och bakgård, på en högre nivå. 
Också här ger skyltarna tydliga signaler om vad för slags skillnader det är fråga om: ju närmare 
centrum desto högre värde och större kontroll, desto större homogenitet, socialt, kulturellt, 
estetiskt och desto tydligare framhävd särprägel. Ju längre ut i periferin desto lägre värde och 
mindre kontroll, desto större mångfald och otydligare särprägel.  
 
Kulturarv står i ett nära och spänningsladdat förhållande till social och kulturell mångfald. 
Kulturarvet är från början inskrivet i en nationell berättelse. Det både upprättar och gestaltar Vår 
Svenska Historia. Kulturarvet står därför i begreppslig motsättning till ”Det Mångkulturella 
Sverige”. Genom att ’mångfald’och ’mångkultur’ i Sverige så starkt kopplats till etnicitet och de 
senaste decenniernas invandring, så har en gräns upprättats mellan förr och nu. Förr fanns ett 
homogent och svenskt Sverige, idag ett nytt heterogent och mångkulturellt. Gränser polariserar, 
därför har också dåtiden kommit att framstå som mer svensk än vad den varit, medan vår egen 
samtid framstår som mer ”mångkulturell” än vad den är.15  
 
En del av spänningarna mellan svenskt kulturarv och ickesvensk mångfald har byggts in i det 
urbana landskapet på paradoxala sätt. En generell iakttagelse är att där den etniska mångfalden är 
som allra störst, t.ex. i storstadsförorter som Hallunda, Rinkeby och Hammarkullen, är bostäderna 
som mest ensartade, i utseende, ålder och funktion. Där den etniska mångfalden är som lägst är 
variationen större, som t.ex. i delar av Täby eller Danderyd där alla hus är unika och olika. Men 
samtidigt är variationen i boendets inre, deras utrustning och användning, stilar, former och 
färger, som störst just i de etniskt blandade förortsområden där de yttre förutsättningarna är som 

                                                 
14 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, föreläsning i Visby 16/3 1999, Högskolan på Gotland. 
15 För att i någon mån råda bot på denna polarisering har regering och riksdag givit kulturarvsinstitutionerna i 
uppdrag att under rubriken ”bemöta vantolkningar och misstolkningar av kulturarvet. Det ska inte oemotsagt 
kunna användas för att underblåsa rädsla och främlingsfientlighet.” ”Kulturarv för alla” kallas projektet som 
pågår 1997-2000 med ett anslag på en miljon om året. Se http://www.museif.a.se/svenskamuseer/Sm2/2.2.html 
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minst. Omvänt är variationen betydligt mindre i de välbeställda och socialt homogena områden 
med de största yttre förutsättningarna för variation.  
 
Samma grundläggande förhållande finns i Visby, förstärkt av de senaste årens restaurerings- och 
renoveringsprogram. De centrala delarna är socialt och kulturellt betydligt mer homogena än de 
yttre, samtidigt som husen är mer individuella och unika. I de yttre delarna är den sociala och 
kulturella mångfalden större, men boendemiljön mer ensartad. En avgörande faktor är 
kontrollnivån. I centrum är utgångspunkten varierad – husen är olika gamla, olika stora och har 
många funktioner. Stark social kontroll och krav från kulturmiljövården medför homogenisering, 
såväl av husens yttre som av deras inre. I de yttre delarna är utgångspunkten generellt sett mer 
homogen  - i de olika bostadsområdena är husen lika gamla, likartat byggda och med färre 
funktioner. Men eftersom kontrollen är låg eller obefintlig, går områdena mot ökad social, 
kulturell och stilistisk mångfald.  
 
Kulturarv står i ett komplicerat förhållande till etnisk mångfald också på andra sätt. Kulturarv 
betonar historia, tid. Etnicitet betonar istället geografiskt ursprung, plats. När de förs samman 
uppstår intressanta mönster. I Hansestaden Visby är tid den viktigaste organiserande faktorn. 
Medeltiden är förstås centrum, men runtomkring finns andra och mer perifera förflutna tider. 
Spåren av invandrare är otydliga. Utanför de centrala delarna är det samtiden som står i fokus, 
och det är också här vi finner de tydligt etniskt markerade arenorna. Som på andra håll i Sverige 
kretsar de flesta av dem kring mat: restauranger, snabbmatsställen och livsmedelsaffärer. 
Slutsatsen kunde lätt bli att kulturarv betyder frånvaro av invandrare. Men så enkelt är det inte. I 
själva verket drivs många av restaurangerna och affärerna också i innerstaden av invandrare. Men 
de agerar alla på en kulturturistmarknad, och inte på den etniska matmarknad som på senare år 
uppstått utanför centrum. Omvänt tycks dock sambandet enklare: närvaro av etniskt markerade 
arenor betyder frånvaro av kulturarv. Men samtidigt är det värt att lägga märke till att det inte alls 
bara invandrare som agerar på dessa arenor. En generell slutsats man kan dra av detta är att 
kulturarv, genom att betona tid, omsluter och underordnar plats/etnicitet som organiserande 
princip.16  

Kulturarv förvandlar sina objekt. 

Kulturarv tillverkas av det döende eller redan döda. ”Levande innerstad” har åtminstone sedan 
1960-talet varit en stående fras i diskussionerna kring vad som ska hända med Visby. Under de 
senaste åren har uttrycket åkallats så många gånger att det blivit ett stående epitet. Men vad 
betyder det? När det började användas var utflyttningen av människor, arbetsplatser och affärer 
från innerstaden redan ett faktum. Husen stod kvar, men blev allt tommare på innehåll och alltmer 
stadda i förfall. ”Levande” blev den magiska besvärjelse som skulle förhindra den nära 
förestående döden.  
 
Den gamla stadens bortdöende var en förutsättning för den intensiva kulturarvisering som följde. 
Idag är förvandlingen av innerstadens centrala delar i det närmaste total. Det gamla Visby är 
begravet och på dess plats står idag ett mausoleum, Visby som minne över sig självt. ”Levande 
innerstad” är inte längre bara en besvärjelse, utan också en uppfordrande plikt. Inte bara 
bevarandet utan nu också levandegörandet, två av museifolkets centrala uppgifter, har blivit alla 
innerstadsbors och hela kommunens uppgifter. Med världsarvsutnämningen har ansvaret t.o.m. 
blivit hela svenska folkets, och det för all framtid. Alla har vi blivit museipersonal! 
 

                                                 
16 Skillnaden mellan att omsluta och att underordna är principiellt viktig, se Ronström 1995a 
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Ett av de tydligaste tecknen på kulturarvsproduktion är förvandlingen av ”vanliga” objekt till 
utställningsföremål. Vad skyltarna i Visbys centrala delar gör är att upprätta det nödvändiga 
”museendet”, det slags blick som placerar kulturhistoriska värden i förgrunden.17 Det som då 
uppstår är en slags teater, där döda eller döende objekt ges nytt liv. I pjäsen ”levande innerstad” 
är gatan scen och husen kulisser. Det som framställs på scen föreställer verkligt liv, men för att 
pjäsen ska kunna spelas om och om igen – ett viktigt villkor i all kulturarvsproduktion – måste 
scen och dekor noga vårdas och bevaras. Rollinnehavarnas verkliga liv måste därför förvisas till 
’backstage’ eller ’offstage’. Därur uppstår en central paradox: kulturarv produceras genom en 
process som utraderar just det som ska visas upp (Kirshenblatt-Gimblett 1998:159)  
 
Alla slags bevarandesträvanden, allt historieåterbruk, all slags revival, förutsätter och bygger på 
försvinnande och död (jfr Ronström 1996b). Att minnas är ett förspel till att glömma, skriver 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1998:159). För kulturarvsindustrin är det inte minnet utan 
glömskan som är central, därför att det bara är av glömda och döda ting kulturarv kan tillverkas. 
”Heritage (…) is the transvaluation of the obsolete, the mistaken, the outmoded, the dead, and the 
defunct” (Kirshenblatt-Gimblett 1998:149). Kulturarv och museer frammanar det levande därför 
att de förutsätter och bygger på det överblivna, det utsorterade och det döda.  
 
Kulturarv förutsätter, förändrar och förflyttar värden. Kulturarvsproduktion förutsätter ett värde, 
som genom förädling kan förmeras och realiseras. De betydande kulturhistoriska värden som 
sedan länge tillskrivits Visby utgör ett startkapital, som de senaste decenniernas 
kulturarvsproduktion både förädlat och förmerat. Ambitionerna att knuffa Visby uppför 
värdestegen genom världsarvsutnämning krävde investering av nytt kapital, ekonomiskt, 
symboliskt och kulturellt, varvid Visbys värde ökade markant. Utnämningen i december 1995 
medförde ytterligare värdestegring, lokalt såväl som regionalt, nationellt och globalt.  
 
Den mest påtagliga ekonomiska värdestegringen drabbade husen i innerstaden. Huspriserna har 
gått upp kraftigt under hela 1990-talet, men tycks ha fått en extra puff efter 1995. De stegrade 
värden är förstås till fördel för dem som ska sälja, men medför problem för dem som vill bo kvar, 
genom de höjda taxeringsvärdena. Effekten är ökad gentrifiering, en process som innebär att 
småfolk i stadens centrala delar tvingas lämna plats åt kapitalstarkare grupper ur den övre 
medelklassen.18 Under 1970 och 80-talen har Visby innerstad alltmer kommit att befolkas av 
välutbildade akademiker och tjänstemän inom musei- och förvaltningssektorerna, och av ett 
växande antal fria yrkesutövare av olika slag. De har på många sätt satt nya spår i stadsbilden. Ett 
fungerande spårämne som kan hjälpa oss att förstå i vilken riktning förändringarna gått är kaffe. 
En undersökning av 18 åretruntöppna kaféer i Visby visade att nio endast serverade ”vanligt ” 
bryggkaffe, medan de övriga nio också hade espressomaskin. Av dessa senare låg alla utom en i 
innerstaden.  
 
Lokalt har de höjda huspriserna förstås viss betydelse. Eftersom huspriserna och taxeringsvärdena 
inte alls ökat lika mycket utanför staden, så har den gamla gräns som muren en gång byggdes för 
att befästa ännu mer förstärkts. Men ändå är det inte i form av pengar som arbetet med världsarvet 
Visby skapat störst värdestegring, utan i form av immateriella symboliska värden. Sådana är 
svåra att beskriva, beräkna och växla till annan valuta, men är inte desto mindre vad 
kulturarvsproduktion går ut på att skapa och förmera. Inte heller är det på lokala marknader i 
Visby dessa värden i första hand kan omsättas. Råvaran i all kulturarvsproduktion är lokal, men 
den färdiga produkten är ämnad för export. På de marknader där varorna omsätts hanteras valutor 

                                                 
17 ”Museendet” se Ehn 198X 
18 Det är dock viktigt att minnas att gentrifieringen i Visby är såväl en förutsättning för som ett resultat av 
världsarvsutnämningen. 
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av olika slag. Pengar är förstås viktiga som förutsättning för och önskad effekt av 
kulturarvsproduktion, men som i så många andra former av kulturproduktion är pengar inte 
självklart det centrala målet eller värdet.  
 
I synnerhet gäller detta världsarvsmarknaden, som hör till de mest globaliserade av marknader. 
Som vanlig kapitalistisk varuproduktion är världsarvet Visby ett fiasko, en ren förlustaffär. De 
investerade pengarna har inte givit upphov till några ekonomiska vinster att tala om för de olika 
aktörerna. Den vinst som skapats är i första hand i form av synlighet eller uppmärksamhet, en 
eftertraktad bristvara i vår tid. Bristen ger upphov till en marknad, ett system av transaktioner och 
olika former av betalningsmedel, en uppmärksamhetsekonomi (Goldhaber 1997) Det är på denna 
globala marknad världarvens verkligt stora vinster kan skapas. Ökad synlighet, regionalt, 
nationellt eller globalt, kan lätt generera sekundära ekonomiska vinster, t.ex. i form av ökande 
turistströmmar. Men synlighetsvinster kan också växlas till annan symbolisk valuta, t.ex. förstärkt 
lokal identitet och stolthet över det egna ursprunget. Så har också skett. Det är därför Visby under 
de senaste decennierna har blivit en allt bättre plats att komma från, medan staden under tidigare 
perioder på 1900-talet för många mest var en plats att komma ifrån.  
 
Men världsarvsutnämningen har också medfört att andra slags värden beskurits. Ett krav inför 
världsarvsutnämningen var att omkring 200 av de äldsta och bäst bevarade husen i Visby 
innerstad skulle byggnadsminnesförklaras. Kommunen ställde som villkor att det inte fick ske 
utan husägarnas samtycke. En intensiv kampanj startade, riktad först mot strategiskt viktiga 
personer, som i sin tur hjälpte till att övertala andra. Kampanjen blev mycket lyckosam. Alla 
utom två av fastighetsägarna samtyckte till att byggnadsminnesförklara sina fastigheter. Det gav 
dem en rad fördelar, som bidrag, lån på förmånliga villkor och tillgång till expertis inför den 
förestående renoveringen. Sammantaget ledde detta till att deras hus steg i värde, symboliskt och 
ekonomiskt.  
 
Men byggnadsminnesförklaringen innebar samtidigt att husägarna fick avstå från viktiga 
rättigheter i förhållande till sina hus. Världsarvsåtagandet att för all framtid vårda och bevara 
husen står i uppenbar konflikt med ett av de grundläggande värdena i den kapitalistiska 
världsordningen, den privata ägande- och förfoganderätten. Att i dessa dagar få halvtannat 
hundratal fastighetsägare att överge sin fria förfoganderätt för all framtid, till förmån för bidrag, 
lån och expertis inför en nära förestående ombyggnad, kan inte beskrivas som annat än en 
betydande prestation. Uppenbarligen måste alla - utom två - ansett att vinsterna på det ena 
området översteg förlusterna på det andra.  
 
Vad vi här har att göra med är en symbolisk ekonomi inom den kapitaliska världsordningen, som 
styrs av samma grundläggande regler, men vars centrala värde inte heter pengar. Vilka är då de 
centrala värdena? Barbara Kirshenblatt-Gimblett menar att kulturarvsindustrin producerar 
mervärde framförallt av fyra slag: ”the value of pastness, exhibition, difference, and where 
possible, indigeneity” (1998:150). Dåtid får ett värde som attraktivt resmål när historien 
förvandlas till ett främmande land. Utställning får ett värde när kulturindustrin förvandlar platser 
till besöksmål för turistindustrin genom att ställa ut dem som museer över sig själva. Skillnad får 
ett värde därför att en plats måste förvandlas till en ’destination’ med tydlig särprägel, för att 
kunna konkurrera på turistmarknaden. Ursprunglighet får ett värde genom att förhöja 
destinationens kvalitet på upplevelsemarknaden. Själv vill jag dock sätta en slant på synlighet 
(uppmärksamhet) som ett femte centralt värde, för att ökad synlighet hänger så nära samman med 
vinster i form av erkännande och stärkt lokal identitet.19  

                                                 
19 Erkännande är ett av det senaste 1900-talets mest omstridda värden. Jfr Taylor 1994. 
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Kulturarv är estetisering.  

I S:t Hanskvarteren runt den forna medeltida hamnen blomstrar handel och skänkstugor 
nu som då. Här finner Du intressanta butiker och restauranger samt museer. Här möter 
du kvalitet och god design i konst, konsthantverk, kläder och päls – tidlösa och genuina 
gotländska produkter. Njut av skönheten och den närvarande historien i S:t 
Hanskvarteren. Gör ett besök i svindlande historisk miljö i Världsarvet Visby. 

 
Dessa ord står att läsa i en reklambroschyr utgiven i slutet av 1990-talet. Ordvalet är övertydligt: 
intressanta, kvalitet, god design, tidlösa genuina produkter, skönhet, närvarande, svindlande – här 
handlar det om smak och estetik, konst och bildning. Det som kan och bör konsumeras i butiker, 
på restauranger och museer och under promenaderna däremellan är skönhet och kvalitet.  
 
Tillförseln av symboliskt och ekonomiskt kapital i samband med världsarvsutnämningen ledde 
till en dramatisk ökning av bytesvärde. För de butiksägare och boende som ställde bruksvärden 
främst innebar förändringarna problem. Inte så få valde att flytta ut från innerstaden, vilket förstås 
lämnade plats för andra, med bytesvärde i fokus. På så sätt förstärktes och fördjupades 
estetiseringen av innerstadens centrala delar. Processen har att göra med vad som egentligen 
konsumeras i ett världsarv. I Visby som i alla andra städer konsumeras förstås boende, arbete och 
rekreation. Men genom världsarvsproduktionen fullbordades omvandlingen av innerstadens 
gaturum till estetiska objekt, konsumerbara också för andra än dem som bor och arbetar där. Det 
som skapats är ett konstgalleri som ställer ut hus, gator, butiker och restauranger som 
konstföremål. Eller för att vara mer exakt, det som ställs ut är de fullskaliga modellerna av dessa 
hus och gator.20  
 
Detta blev möjligt genom att en del av staden placerats i en ny, global, estetiskt definierad ram, 
Unescos världsarvsram. Det hela påminner inte så lite om Duchamps berömda ”ready-made” 
konst, som ju förvandlade flasktorkare till finkonst genom att ställa ut dem på konstvärldens 
scener. Tricket är just att lösgöra föremål från sin ”normala” konkreta kontext och placera dem i 
en annan, där mer abstrakta värden hanteras. Det är just detta som de speciella skyltarna och 
skrivtecknen i Visby innerstad bidrar till, att lösgöra hus och miljöer från de konkreta 
minneslandskap de varit infogade i och till att göra dem tillgängliga som abstrakta minnesplatser, 
inom en ram som lyfter fram estetik och historia. Därmed är det inte längre boende och arbete 
som står i centrum, utan upplevelser, njutning och visuell konsumtion, just det framhålls i 
broschyren om Hansestaden Visby. 
 
Det som ställs ut på konstgalleriet är en rad friställda objekt, färdiga för visuell konsumtion. Men 
det är inte de som är det huvudsakliga objektet, utan själva konstgalleriet, världsarvet, 
Hansestaden Visby. Detta objekt är en abstrakt helhet som inte kan upplevas enbart genom 
närkontakt med de enskilda delarna. Som på alla konstgallerier framträder helheten först när man 
färdas genom salarna med en viss minimal hastighet, med en viss minimal distans.21  
 
Därmed blir det också uppenbart att det inte är de enskilda delarnas skapare som är de egentliga 
”konstnärerna”, utan arkitekter, antikvarier, kulturhistoriker, kulturmiljövårdare, folk vars 
primära uppgift är rekonstruktion och bevarande. ’Konstverket’ är ju inte Visby, utan den 

                                                 
20 Med Clifford Geertz (1973) kunde man säga att det rör sig om modeller av som banar väg för modeller för 
staden som abstrakt idé, som konst. 
21 Jfr resonemanget i Schivelbuschs ”Järnvägsresandets historia” (1984) om hur järnvägsresandet förändrade 
konsten genom att skapa ett nytt sätt att se, vars grund låg i färden genom landskapet med en viss hastighet och 
på ett visst avstånd.  
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rekonstruerade modellen – världsarvet. Därför är världsarvsutnämningen också ett tecken på hur 
makt, tex i form av formuleringsföreträde och tolkningsföreträde, har förflyttats från producenter 
till reproducenter av olika slag. (Samma typ av förflyttning präglar en god del av konstvärlden 
idag, (se Gillgren…) Kanske är det den besatthet av det förflutna som så starkt präglar 
västvärlden av idag som lett till att representation och reproduktion så att säga bytt plats med 
presentation och produktion.)   
 
För vilka är då den rekonstruerade och visuellt konsumerbara Hansestaden tänkt? Vilka är det 
som ska uppleva och konsumera den? Turister är det självklara svaret, turister som ska rädda 
staden från ekonomiskt förfall, osynlighet och glömska. Kanske är svaret bara alltför självklart? 
Det finns ju också andra möjliga svar. Ett är att det är för världsarvsskaparna själva det hela är 
tänkt. Turisterna kan då ses som de nödvändiga, men inte särskilt önskvärda bifigurer som behövs 
för att kulturarvsproducenterna ska kunna få sina symboliska och ekonomiska värden bekräftade 
och förmerade.  
 
Kulturarv upprättar homogeniserade objekt, med förhöjd densitet, särprägel och synlighet. Inför 
världsarvsutnämningen genomfördes en snabb och rätt omfattande uppsnyggning av ett antal 
fastigheter med medeltida anor. De äldsta delarna skulle ges ett mer homogent och medeltida 
utseende. Renoveringarna innebar en profilering av staden som idé, en förvandling av staden från 
levd till talad verklighet.22 Resultatet blev en modell av en särskild slags stad –Hansestad, inte 
olikt de minimodeller av städer som ställs ut i holländska Madurodam, eller modellerna av ”det 
gamla bondesamhället” som ställs ut på Skansen.  
 
Att förvandla en bit levd verklighet till en modell av samma verklighet får en del intressanta 
följder. En är ökad densitet. Ett problem för många kulturarv är att de är för utspridda, vilket gör 
dem svåra att ta in, omfatta och uppleva ”direkt”. Lösningen är då att packa tätare, så att det blir 
mer kulturarv per kvadratmeter så att säga, vilket var just som skedde i Visby. Är inte det möjligt 
kan man skapa ett ”visitors center”, som kan ge besökaren överblick och en känsla av att träda in 
i objektet, så att den rätta upplevelsen av att vara omsluten infinner sig. Igen är Skansen ett bra 
exempel. Ingenstans har det svenska bondesamhället högre densitet! Ökad densitet är ett villkor 
för upplevelsen att kunna träda in i en värld, vilket är nödvändigt för att skapa en illusion av en 
annan tid, en annan plats, ett annat liv. 
 
Ännu en effekt av modellbyggandet är ökad särprägel. Homogeniseringen innebar renodling av 
staden till en speciell slags stad. ’Hansestaden Visby’ blev varumärket med vilket modellen 
lanserades på en global marknad, där en lång rad liknande modeller redan trängs, formade efter 
samma slags mallar, lika tydligt särpräglade och med lika väl framhävda varumärken. 
  
Ökad homogenitet, densitet och särprägel är tre aspekter på en och samma förtingligande process, 
som frambringat Hansestaden, en vara som kan förpackas och säljas. Det är en förvandling som 
pågått länge, men som flyttat upp en flera divisioner genom världarvsutnämningen. Turister är ett 
av målen för försäljningskampanjerna. Genom sin närvaro fullbordar de förvandlingen från 
konkret plats till abstrakt besöksmål, ’destination’ (Kirshenblatt-Gimblett 1998). 
 
Förtingligande är ett villkor för att åstadkomma synlighet. Ökad synlighet är ett värde på flera 
nivåer. Lokalt har man genom en rad metoder fått den medeltida staden att tydligt framträda för 
ögat. Där det har varit möjligt har man lyft fram medeltida lämningar, som i de nyputsade 
husfasaderna på Visby Hotell och Radio Gotland. Det dryga dussinet hela hus från medeltiden 

                                                 
22 Om begreppsparet levd och talad verklighet, se Ronström, Runfors & Wahlström 1994. 
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som ännu står kvar intakt spelar förstås en viktig roll, liksom kyrkoruinerna och den ovanligt väl 
bevarade ringmuren. Ringmuren är kanske det bästa exemplet. Ett av de krav som Unescos 
rådgivare Henry Cleere ställde upp var att muren skulle friläggas på utsidan, vilket också skedde. 
Muren fick också särskild belysning, vilket gjorde den till ”världens största vykort” och också 
fick den att så att säga göra helt om. När den byggdes var det ju för att stadens innevånare skulle 
få fri sikt ut mot eventuella fiender. Nu gällde det att skapa fri sikt in mot muren och staden.  
 

En av de få ”striderna” kring produktionen av världsarvet i Visby berörde just murens synlighet. I 
början av 1990-talet stod ett enda kvardröjande spår av det gamla Södercentrum kvar, ett slitet 
hus som länge hyst ”Visby Elbyrå.” Det stod för nära muren och eftersom man ansåg att det 
saknade kulturhistoriska värden, beslöt man att riva det. Beslutet väckte protester. Några av 
Visbys fritänkare organiserade en mindre demonstration med plakat. De menade att även om 
Visby Elbyrå var nedgånget, så var det ändå ett av mycket få återstående minnen av ett annat 
Visby än de medeltida borgarnas. När spåren av arbetarna och hantverkarna så gott som helt och 
hållet utraderats, och Arbetarnas hus förlagts till stans utkanter, i jämnhöjd med handelsträdgård, 
ställverk, ishall och soptipp, och när också spåren av böndernas Visby med silos och 
lagerbyggnader så gott som helt försvunnit, så gällde det att slå vakt om det lilla som fanns kvar. 
Protesterna var verkningslösa och huset revs, varvid man upptäckte att det under 1900-talsskalet 
dolde sig ett äldre bulhus. Kanske var huset inte värdelöst ändå?  
 
Synlighet är viktigt också på nationell, transnationell och global nivå. Kulturarv – och i synnerhet 
världsarv - produceras av det lokala för globala marknader. För att kunna exporteras måste det 
lokala först förtätas och förpackas, för att sedan marknadsföras. En förutsättning för 
synliggörandet är paradoxalt att homogenitet måste framställas på lokal nivå, för att kunna skapa 
konkurrenskraftig skillnad, särprägel, på global nivå. Renodling lokalt blir ett villkor för global 
mångfald. 
 
Det som skiljer turistindustrins produkter, besöksmålen, från andra typer av produkter är att det 
egentligen bara är bilderna av dem som kan exporteras. Vad turistindustrin tvingas göra är därför 
att frakta konsumenterna till varan istället för tvärtom. Det gör synlighet på distans till ett 
nödvändigt villkor. Kanske är ökad synlighet i själva verket en av de viktigaste drivkrafterna 
bakom kulturarvsproduktion, genom att generera vinster i form av uppmärksamhet och 
erkännande. Synlighets- eller uppmärksamhetsekonomin är en ickemonetär ekonomi inom den 
kapitalistiska världsordningen. Pengar är ett medel att nå synlighet och dessutom en effekt av att 
ha uppnått synlighet, men det är synligheten i sig själv som är den hägrande bristvara som 
ekonomin organiseras kring.  

Kulturarv och demokrati 

Kulturarv är problematiska på många sätt och världsarv skruvar till problemen än mer. Ännu har 
jag bara berört några av alla de frågor som kan ställas kring kulturarvsproduktion, distribution 
och konsumtion. De allra besvärligaste och kanske minst diskuterade problemen rör demokrati 
och makt, frågor som:  
• vilka är det egentligen som bestämmer över urvalet av objekt och på vems uppdrag handlar 

de? 
• på vilka grunder har reproducenter tagit över kontrollen över de estetiska uttrycken från 

producenter och konsumenter?  
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• vilka kontrollerar pengaflödena inom kulturarvsindustrin? Även om kulturarsvsektorn alltid 
klagar över brist på pengar är det inga små summor i omlopp.23  

• vilka estetiska värden dominerar och vilka bär upp dem? Betoningen av estetiska hänsyn, tex 
genom ett nytt tillägg i bygglagarna om ”estetiska hänsyn”, kan lätt få frågor som tidigare 
hörde hemma i lokala politiskt valda organ att förflyttas till experters insynsfria tjänsterum.  

 

Två av de allra besvärligaste demokratiproblemen, som jag ser det, rör makten över det förflutna 
och makten över framtiden. Avslutningsvis ska jag helt kort diskutera några aspekter på dem . 

Minnesplatser och minnesmiljöer 

I en tänkvärd artikel resonerar den franske historikern Pierre Nora kring skillnaden mellan 
’minne’ och ’historia’, och vad han kallar minnesmiljöer - milieux de memoire - och 
minnesplatser - lieux de memoire.24 Nora inleder med att konstatera att historien har accelerat i 
vår tid. Hans idé är att vi blivit så upptagna av att producera minnen, därför att det finns så lite 
kvar av dem. När minnesmiljöer försvinner, ersätts de av speciella och medvetet framställda 
”minnesplatser”: ”There are lieux de memoire, sites of memory, because there are no longer 
milieux de memoire, real environments of memory” (Nora 1989:7). 
 
Sitt argument underbygger Nora med en boskillnad mellan den gamla ”primitiva” världen och 
den nya. I den gamla fanns ’minne’, i den nya ’historia’. Historiens acceleration har tvingat fram 
en insikt om vari skillnaden består. Minne och historia är långtifrån synonymer, de är 
fundamentalt olika och står i opposition till varandra. Minne är liv, skriver Nora, det utvecklas 
ständigt, genom dialektiken mellan minnande och glömska,. Det är omedvetet om sin kommande 
deformering, det kan slumra och vakna igen. Historia är en rekonstruktion av något som inte 
längre finns, alltid problemfylld och ofullständig. Historia besegrar och utraderar minnena och 
minnandet. Objektivering, mediering och distansering skapar en oöverstiglig klyfta som får 
minnet att kollapsa och historien att bli tidens härskare. 
 
Minne är ett fenomen som binder oss till ett evigt nu, medan historia är representation av det 
förgångna. Minne är affektivt, magiskt, har plats för vad som passar det. Historia är en 
intellektuell sekulär verksamhet för vilken analys och kritik är nödvändig. Minnet är individuellt 
och specifikt samtidigt som det är kollektivt och mångbottnat. Det har inget öga för andra grupper 
än den som binds samman av det, vilket betyder att det finns lika många minnen som det finns 
grupper. Historia däremot är allas och ingens, vilket är grunden för anspråken på generell, 
universell auktoritet.  
 
Minne rotas i det konkreta, i platser, gester, uttryck, bilder, föremål. Historia är knutet till 
utveckling, abstrakta relationer. Därför är minnen absoluta, medan historia bara kan handla om 
det relativa. Historia är evigt misstänksam mot minne, och historiens verkliga uppgift är att 
undertrycka och utradera minnet, skriver Nora:  
 
                                                 
23 Ett exempel på vilka penningflöden det rör sig om är EU:s nya ramprogram för kultur, som antogs i januari 
2000. Den totala budgeten under perioden 2000-2004 beräknas enligt information från Statens kulturråd bli 167 
miljoner euro, dvs nära 1,5 miljarder kronor. På förslag från EU-parlamentet skall budgeten delas upp mellan 
olika områden. 11 procent avsätts till litteratur, 35 procent till konstarterna och kulturaktiviteter och 34 procent 
till ”kulturarvet”.(http://www.kur.se) 
24 Artikeln är ursprungligen ett förord till ett större kollektivt arbete i tre delar om Frankrikes nationella minnen 
”Les lieux de mémoire. I artikeln används minne och historia vidlyftigt, på svenska får man använda en rad 
varianter för att täcka in deras betydelser i sammanhanget: historia, historien, historier resp, minne, minnen och 
minnande. 
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A generalized critical history would no doubt preserve some museums, some medallions 
and monuments -–that is to say, the materials necessary for its work – but it would 
empty them of what, to us, would make them lieux de memoire. In the end, a society 
living under the sign of history could not, any more than could a traditional society, 
conceive such sites for anchoring its memory (Nora 1989:9) 

 
Det är just i denna skärningspunkt mellan kollektivt minne, som alltid är lokalt, konkret, partiellt, 
subjektivt och historia, som är abstrakt, generellt – allas och ingens – distanserat och objektifierat 
som jag tror att vi kan söka svaren på hur Visby förvandlats de senaste decennierna. 
Förvandlingen har en bestämd riktning: från milieux de memoire till lieux de memoire, från minne 
till historia.25  
 
Minnesplatsernas tid infaller när minnesmiljöerna försvinner, när våra minnen lever kvar endast 
som objektifierade platser under den kritiska historiens granskande ögon. Den kritiska principen 
följer en inre dynamik: våra intellektuella, politiska och historiska ramar är uttömda, men förblir 
tillräckligt kraftfulla för att inte lämna oss oberörda. De berör oss dock endast genom sina mest 
spektakulära symboler. Denna utveckling för oss till arkiven, biblioteken, museerna, och till 
minnestemplen, festligheterna högtidligheterna - våra triumfbågar. Dessa lieux de mémoire 
förkroppsligar ett minnesmedvetande som bara nätt och jämnt överlevt i en historisk period som 
ropar efter minne därför att vi har övergivit dem. Därför är museer, arkiv, kyrkogårdar, festivaler, 
monument etc gränsmarkeringar till en annan tid, de är evighetens illusioner. 
 
Lieux de mémoire uppstår ur en känsla av att det inte längre finns något spontant ”naturligt” 
minnande, och att vi därför måste avsiktligt skapa arkiv, organisera firanden etc. I sin starkt 
retoriska stil skriver Nora:  
 

The defense, by certain minorities, of a privileged memory that has retreated to 
jealously protected enclaves in this sense illuminates the truth of lieux de mémoire – that 
without commemorative vigilance, history would soon sweep them away. We buttress 
our identities upon such bastions, but if what they defended were not threatened, there 
would be no need to build them. Conversely, if the memories that they enclosed were to 
be set free they would be useless; if history did not besiege memory, deforming and 
transforming it, penetrating and petrifying it, there would be no lieux de mémoire. 
Indeed, it is this very push and pull that produces lieux de mémoire – moments of 
history torn away from the movement of history, then returned; no longer quite life, not 
yet death, like shells on the shore when the sea of living memory has receded (Nora 
1989:12). 

 
I tre smaskiga stycken fransk vetenskapspoesi fortsätter Nora med att resonera om vad han kallar 
”arkivminne” ”pliktminne” och ”distansminne”. Hans utgångspunkt är att det moderna minnet 
och minnandet inte längre är minne utan redan historia. Först och främst beror det på att det 
moderna minnet mer än något annat är arkiviskt, att det helt och hållet vilar på de materiella 
lämningarna. Ju mindre minne upplevs inifrån, desto mer existerar det bara genom sina yttre 
tecken – därav den besatthet av arkiv som kännetecknar vår tid. Vi överlämnar ansvaret att 
minnas till arkiven: specialister uppskattar att innehållet enbart i offentliga arkiv under de senaste 
decennierna har multiplicerats med tusen. Inget tidigare samhälle har producerat arkiv så mycket 
och så medvetet. Minnet blir därför detsamma som de spår det lämnar efter sig att arkivera. 
Därför blir det också omöjligt att förutsäga vad som ska minnas och följden blir att allt måste 
                                                 
25 Som alla dikotomier ser det ut att handla om antingen eller, om absoluta positioner. Men här handlar det mer 
om en rörelse längs en axel, mellan två positioner som finns endast som analytiska storheter. 
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sparas. Medan dagens professionella arkivarier lärt sig att grunden för allt arkiverande är 
kontrollerad förstörelse, har vanliga människor övertagit de gamla arkivariernas legendariska 
besatthet att bevara. I den klassiska perioden producerades arkiv av kungahus, de stora 
adelsfamiljerna och av kyrkan. Idag är minnandets materialiseringar demokratiserade, 
decentraliserade, mångfaldigade. ”The indiscriminate production of archives is the acute effect of 
a new consiousness, the clearest expression of the terrorism of historized memory” (Nora 
1989:14). 
 
Detta slags minne kommer till oss utifrån menar Nora, och internaliseras som en plikt att minnas. 
Förändringen från minne till historia tvingar varje social grupp att omdefiniera sin identitet 
genom att blåsa liv sin egen historia. Plikten att minnas gör alla till sina egna historiker. Alla 
slags grupper följer numer etniska gruppers och minoriteters exempel och söker sina rötter, 
ursprung och identitet. Det är som om vi alla fått en order att minnas. Ansvaret för minnandet är 
individuellt, det är jag som ska, bör och måste minnas. Minnets transformering innebär en 
förändring från historisk, social och objektiv till psykologisk, individuell och subjektiv: ”The total 
psychologization of contemporary memory entails a completely new economy of the identity of 
the self, the mechanichs of memory, and the relevance of the past” (Nora 1989:15). När minnet 
inte längre finns överallt, när det inte längre finns någon milieux de mémoire, så finns det heller 
ingenstans, om inte någon tar ansvaret att återskapa det.  
 
”Distans-minne” är en särskild slags relation till det förflutna, som skiljer sig starkt från vanligt 
minne. Här är tanken att det har uppstått ett brott mellan det förflutna och nuet, liksom mellan 
framtiden och nuet. Om framtiden förut var förutsägbar, manipulerbar, kontrollerbar, i princip 
inget annat än en möjlig förlängning av nuet, så är den idag osynlig, oförutsägbar och 
okontrollerbar. På samma sätt har vi gått från ett synligt, stabilt och stadigt förflutet, till ett 
osynligt och fragmenterat. Vår relation till det förflutna bygger på distans och diskontinuitet, 
menar Nora och fortsätter:  
 

Paradoxically, distance demands the rapprochement that negates it while giving it 
resonance. (…) Our relation to the past is now formed in a subtle play between its 
intractability and its disappearance, a question of representation – in the original sense 
of the word – radically different from the old ideal of resurrecting the past (Nora 
1989:17).  

 
Eftersom ingen vet vad som det förflutna ska tillverkas av nästa gång, får vår ångest oss att göra 
varje kvarlämning, varje spår, till en möjlighet att skapa historia, vilket till slut ”contaminates the 
innocence of all things” (Nora 1989:17). 
 
Minnesplatser är enkla, naturliga och omedelbart tillgängliga för sinnlig erfarenhet, men 
samtidigt också sammansatta, artificiella och utsatta för den mest abstrakta uttolkning. De skapas 
av viljan att minnas. Utan denna vilja skulle man inte kunna skilja på minnesplatser och andra 
platser. Om vi accepterar att det mest grundläggande ändamålet med minnesplatser är att stanna 
tiden, att hindra glömska, att materialisera det immateriella genom ett maximum av mening i ett 
minimum av tecken, så står det också klart att lieux de mémoire bara existerar på grund av deras 
förmåga att förändras: ”an endless recycling of their meaning and an unpredictable proliferation 
of their ramifications” (Nora 1989:19).  
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Kulturarvet och framtiden 

Världsarv är för evigt. Åtagandet att skydda och bevara dem är för all framtid. Det är inte lite det, 
till och med längre än med kärnavfallet, som vi ju måste förvara säkert i 50.000 år eller mer. Det 
är ett självsäkert åtagande, om att våra barnbarnsbarn och deras barn kommer att se värdet i allt 
detta på samma sätt som vi gör. Det är ett åtagande som bortser från att det med största 
sannolikhet inte kommer att bli så, därför att det sköna och värdefulla är så skört och föränderligt. 
”Skönhet är en egenskap hos betraktaren” brukar det ju heta. I det ljuset är löftet om världsarvens 
bevarande för all framtid inget dåligt löfte. Men det innebär en kolonisation av framtidens 
estetiska blick, en framtidsimperialism, på samma sätt som vår tids kärnkraftsavfall innebär en 
imperialistisk kolonisation av framtidens livsutrymme.  
 
Hur ser människor om några hundra år på världsarvet Visby? Om löftet hållits så står ju 
innerstaden kvar oförändrad. Ser de det som pekas ut, Hansestaden? Eller är det gesten de ser, 
själva utpekandet? Annorlunda utryckt: ser de medeltidsstaden eller det sena 1900-talets idéer om 
den medeltida hansestaden? Många perioder med vurm för historiska rekonstruktioner har 
föregått denna. Ska vi lära av dem, så är svaret tämligen givet: Vad framtidens människor 
kommer att fästa sig vid är gesten, utpekandet. De kommer att använda världsarvet Visby som 
exempel på en svunnen tidsanda, som det gäller att sätta in sig i för att förstå varför det blev som 
det blev. Lika förundrade som vi kommer de att vara, över hur folk förr kunde göra som de 
gjorde, hur de kunde tro det de trodde.  
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