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Världsarvskonsekvenser 

Av Owe Ronström, 2009- 2012 

 

”Det är svårt att förstå om man inbillar sig att det alltid har sett ut som det nu gör. Det har inte 

alltid sett så ut. Men det ser så ut i dag och det är vad vi har att rätta oss efter.” (Stig Claesson: 

Vem älskar Yngve Frej, Bonniers 1968.) 

Inledning 

Ämnet är kulturarvspolitik, eller snarare världsarvspolitik. Det är ingen sammanhängande berättelse 

jag ska presentera, istället ett antal punkter som spinner runt temat vad världsarv är och ännu mer 

vad världsarv gör. Det är konsekvenser som står i fokus. En utgångspunkten är världsarvsstaden 

Visby, på Gotland, i Sverige, där jag bor och arbetar. Men exemplet är utbytbart – prova själva! Vad 

det handlar om är de kulturella världsarven som fenomen. 

 

En specialitet i kulturarvsbranschen är ju att framhäva lång historia, och att samtidigt bortse från att 

det mesta faktiskt är nyproduktion. Historia skapar legitimitet – den som har längst historia vinner. 

Men jag är inte så intresserad av historia. Istället är jag är intresserad av att så många är det. Det går 

en heritage crusade, ett kulturarvskorståg, genom världen skriver David Lowenthal. Varför? Det är 

jag intresserad av. 

Världsarv och globalisering 

Min utgångspunkt är att världsarvet är ett nytt slags fenomen, en ny typ av kulturproduktion. 

Världsarvslistan är ett VM i kulturarv, som bygger på en ny typ av global blick, ett visuellt 

ordningsskapande och på föreställningar om nödvändiga ingripanden. Världsarv är ett nytt globalt 

verktyg för att föra in gamla nationella antikvariska bevarandesträvanden i en ny global kapitalistisk 

marknadsekonomi, med avsikten att kunna förvandla utgifter till intäkter. Och så är världsarv också 

ett tecken  som säger något fundamentalt om vår tid, om världspolitik, globalisering och en 

förändrad syn på människan och hennes omvärld. 

 

De första rymdfärderna bidrog till att förskjuta det geopolitiska tänkandet från nationer och stater 

till mänskligheten och jorden som en plats. Uppkomsten av ett globalt kulturarvmaskineri måste 

förstås i relation till det, liksom till globala miljömedvetande som växte fram under 1960-talet och 

som tydligt uttrycktes på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. 

 

Världsarvstanken lyfter fram mänskligheten som en enda global gemenskap med gemensam historia 

och framtid. Men världsarv är inte bara en föreställning om en ny global gemenskap, utan också en 

ny global och påtagligt fysisk struktur, en av få verkligt närvarande lokalt, bredvid affärskedjor och 
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matproducenter och Internet. Det är en fysisk struktur som skapar en ny global verklighet. 

Glokalitet 

Världsarv är också ett exempel på glokalitet. Från Unescos kontor i Paris utgår en global 

produktionsapparat, som iscensätter mycket lokala produktioner, färdiga för konsumtion på en 

globaliserad marknad. Det fungerar som ett av Microsofts dataprogram, globalt tillgängligt och 

överallt likadant, men resultaten är synnerligen lokala och olika. Det fungerar också åt andra hållet: 

världsarv är en maskin som producerar det lokala för global export. Resultaten är glokala. Det är de 

lokala objekten vi ska se och uppskatta. Den globala och monopoliserade produktionsapparaten ska 

vi bortse från.  

Transformation av värden 

I all världsarvsproduktion uppstår diskussion och stridigheter, därför att det finns så många slags 

värden inblandade. Världsarv på Unesco- nivå handlar om fred på jorden, men på lokal nivå, som i 

Visby, handlar det mest om att renovera hus, om turism och medeltid. Det fenomenala är hur 

världsarvsmaskineriet kan omfamnas som lösning på alla möjliga slags problem, från förfallna hus 

och dålig arbetsmarknad, till erkännande, nationell synlighet, fred och förståelse. Det är det som gör 

världsarv så tilltalande för så många och så slitstarkt; alla kan hitta nånting de kan använda sig av, 

och många vill därför också vinna inflytande över dem. Det är världsarvsidéns många positiva 

laddningar som gör värdeväxlingar möjliga: världsarven blir arena och verktyg för internationell 

prestige, personlig karriär, lokalbefolkningars rättighetskrav, samarbeten och konflikter i och mellan 

nationer och mycket annat. 

Mäklare 

Allt detta kräver skickliga mäklare, ”cultural brokers”. Ju mer komplexitet i ett system, desto större 

krav på mäkleriet. Historiska, estetiska, politiska och personliga hänsyn ska vägas samman och det 

kräver särskild kompetens. Här finns en viktig insikt. Världen är full av unika och vackra platser, 

men världsarven är få. Att vi har just de världsarv vi har beror inte på egenskaper hos världsarv, 

utan på egenskaperna hos de mäklare som kunnat driva dem igenom de byråkratiska apparaterna på 

rätt sätt, ofta en skön blandning av antikvarier, politiker, byråkrater och lokala entreprenörer. Vad 

det handlar om är ju inget mindre än att få mycket stelbenta byråkratiska rutiner på lokal, regional, 

nationell och global nivå att öppna sig för varann och samspela på precis rätt sätt och vid precis rätt 

tidpunkt. 

Världsarv är självklara. Hur blir de det? 

Efteråt ser det självklart ut. Världsarvet som idé är en succé, det står klart. Hur det är med de 

enskilda världsarven är en helt annan historia. Världsarvet bygger på ett moraliskt imperativ, något 
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man självklart bör och måste. Självklarhet är ett viktigt ord: hur blir världsarv självklart? För det ju 

först efteråt det ser självklart ut. Hur blir något alls självklart? Ett svar stavas hegemoni. Världsarv, 

föreslår jag, är en maskin för produktion av självklarheter, något oifrågasättbart, alltså en form av 

hegemoni i Antonio Gramscis ursprungliga mening. 

Konsekvensanalys 

Vilka konsekvenser får världsarvsproduktion? Idag måste nya produkter testas innan de släpps ut på 

marknaden, det gäller mat, bilar, läkemedel, teknik. Alla slags nya anläggningar, bostäder osv måste 

miljökonsekvensutredas för att vi ska få syn på oönskade effekter, kontraproduktion. Insikten är ju 

att allt som kan brukas också kan missbrukas och att allt inte blir som man tänkt sig. Men på 

området kulturarvs- och världsarvsproduktion finns mycket lite eller inget alls av något sådant. Hur 

kommer det sig? Hur skulle början till en social och kulturell konsekvensanalys kunna se ut? Alltså 

vad gör världsarv? 

Losskoppling 

Världsarv binds effektivt till specifika tider och platser, vilket ger dem en aura av stabilitet och 

orörlighet. I retoriken kring världsarv är det just stabilitet och kontinuitet som framställs. Men 

samtidigt förs världsarven upp på en global arena som kännetecknas av extrem mobilitet. Vi kan 

kalla den generella processen losskoppling – när utvalda platser, byggnader, monument lyfts ur sina 

tidigare lokala sammanhang och saluförs på nya globaliserad marknader. 

 

Losskoppling är vad som uppstår under världsarvsnomineringarna, med hjälp av en hel rad tekniker 

och procedurer. Från Unescos kontor utgår byråkratiska ordningar som klassificerar världen, gör 

den läsbar, hanterbar och styrbar. En viktig roll har mätande och räknande. Dokumentation, texter 

och bilder blir verktyg för att göra objekt jämförbara. Siffror och statistik blir politiska verktyg som 

definierar spelplanen, karterar och legitimerar den. Det handlar om ökad standardisering, central 

kontroll och global jämförbarhet. 

Ett linneanskt system 

Världsarvskonventionen föddes ur en lyckosam förening mellan naturarvs- och 

kulturarvsförespråkare i början av 1970-talet. En viktig förutsättning för det nya globala 

miljömedvetandet som konventionen är ett uttryck för är den globala systematisering av naturen i 

Linnés efterföljd. Kulturarvarna hämtade modeller från naturvård och biologi, för konventionens 

utformning, för idén om reservat, och dessutom för idén om ett universiellt linneanskt system fast 

nu på kulturområdet. Världsarv är just ett försök att skapa en global verklighet som bygger på en 

global systematisering av kulturarvsområdet. 
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På många områden pågår nu en global systematisering av människan och hennes värld, med 

genetik, neuropsykiatri, biologi som tydliga exempel. Motsvarande processer finns också på 

kulturområdet. På många håll pågår idag en kulturell sortering och hierarkisering, i form av  

utnämnande av kanon, särskilda heliga objekt i litteraturen, musikens och konstens värld. 

Världsarven hör också hit. Tillsammans bildar allt detta början till ett nytt storslaget Linneanskt 

klassifikationssystem för kultur, ett ”systema kulturae”. 

Homogenisering – diversifiering av värden. 

Produktionen av världsarv kopplar alltså loss utvalda objekt, ordnar och systematiserar dem. 

Därigenom ökar också objektens homogenitet, vilket är nödvändigt för imageproduktionen som 

ligger bakom varumärkesbyggandet. Det handlar ju trots allt om en form av branding. Syftet är att 

ta kontroll över former, uttryck, innehåll, berättelser och mening, kort sagt, skapa ett varumärke. 

Hela idén kan sammanfattas som att synliggöra den globala mångfalden genom att skapa tydliga 

lokala objekt som kan saluföras och konsumeras. Konsekvensen blir förstås samtidigt att den lokala 

mångfalden och komplexiteten minskar.  

 

Mycket går ut på att renodla, att skapa unika besöksmål med tydlig särprägel. Men, som påpekats 

av bl.a kulturarvsforskaren Gregory Ashworth, ju mer unikt ett objekt är, desto mindre troligt är det 

att besökare återkommer. Det unika upplever man bäst en gång, sen är det inte längre så unikt. Så 

när världsarv som exempel på eviga, enastående universiella värden byggs på det unika och 

särpräglade kan det faktiskt på sikt minska deras möjlighet att locka besökare och förbli eviga. 

 

Världsarvskonventionen kom till 1972, just i en tid när vi börjar se spåren av en massiv ökning av 

ideologier som förespråkar kulturell och social mångfald. Black power, kvinnorörelserna, etniska 

befrielserörelser, mängder av nya social rörelser som i stort sett säger samma sak: ”Vi är inte som 

ni, vi är annorlunda.” Det finns en stark spänning mellan denna ökande mångfald och världsarvens 

homogeniserande kraft. Lokalt tycks en konsekvens av världsarv bli att spåren av det vi kallar 

kulturell mångfald faktiskt minskar. Så i ljuset av den samtidiga explosionen av kulturella värden är 

världsarv en rätt speciell idé. Hur det kan komma sig att det gått att få så gott som samtliga av 

världens länder att se den revolutionerande idén om några få enastående universella värden som 

självklar, samtidigt som vi lever i mångfaldens tidevarv, där alla värden finns samtidigt i en allt mer 

komplex symfoni av skillnad. Hur ska detta förstås? En kanske drastisk, men möjlig läsning är att 

det handlar om framväxten av ny globaliserad urban medelålders medelklass, som iscensätter sina 

drömmar om en problemfri tillvaro, i en ny skön värld med betoning på smak, stil och estetik, och 

utan krångel och bråk om etniska grupper, genus och klass. 
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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 är vad som sker i städer som Nesebar i Bulgarien, i Visby och i Quebec. På andra 

håll kan det vara svårare, då är tricket att 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. Skansen i Stockholm och Maihaugen i Lillehammer är bra exempel på visitors centers: 

ingenstans i Skandinavien har bondesamhället högre densitet och synlighet. 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. 

Renhet och hybriditet 

Ökad homogenisering och densitet hör ihop med en central strategi i världsarvsproduktion, att 

producera renhet, ofta uttryckt som autenticitet, äkthet. Renhet krävs för att världsarven ska kunna 

synas tydligare, och för att de ska motsvara den abstrakta berättelsen om dem själva, som ju faktiskt 

är det egentliga världsarvet. Spår av blandningar, sånt som kreolisering och hybridisering måste 

minskas, för att ta fram det rena och äkta som antas finnas under eller bakom objekten. Som Regina 

Bendix, etnologi Göttingen, Tyskland, påpekar, har modeller också på det här området hämtats från 

biologi och genetik. Medan idéerna om rasers eller etniska gruppers renhet blivit moraliskt suspekta 

sedan Förintelsen i 1940-talets Tyskland och den etniska reningen i 1990-talets Jugoslavien, så har 

de behållit sin lockelse och livskraft inom djuraveln. Som tex Lippizanerhästarna i Wien utsätts djur 

av alla de slag för försök att kontrollera arvslinjernas renhet och undvika blandrasiga bastarder. 

Regina Bendix påpekar att världarvsproduktion liksom djuravel förutsätter någon form av tidlös 

renhet och äkthet. Och liksom i djuravel finns den eftertraktade tidlösa renheten inte där av sig själv. 

Tvärtom, tydliga arvslinjer och egenskaper måste avlas eller odlas fram, genom att skilja det 

blandade från det rena, det höga från det låga, det önskade från det oönskade. På så sätt kan en 

önskvärd kontinuitet och renhet upprättas, i en värld som kännetecknas av alltfler blandningar, 

alltmer hybriditet. 

 

Medan världen alltså går igenom en påtaglig kreolisering och hybridisering, skapar världsarv ytor 

med påtaglig renodling, inte sällan med retoriska inslag som på andra områden skulle skapa starkt 

obehag. Ett exempel är när det i Visby bestämdes att träd måste röjas i Nordergravar för att skapa fri 

sikt mot ringmuren. De träd som fälldes var svarttallar och balsampoppel. Den stora och friska 

poppeln fälldes, och den ek som växte bredvid, skadat av medeltidingars eldande i närheten, 

sparades. Ett av skälen var att eken ju var svensk och alltså hörde ihop med världsarvet Hansestaden 

Visby, medan poppeln var invandrare. 
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På många håll i Västeuropa förenas en växande medelklass med stat och kapital av ett  intresse av 

att erövra staden och berättelserna om den. En nyckel är kontroll av offentliga platser. Ett vanligt 

och effektivt sätt är kommersialisering. När offentliga torg byggs om till halvprivata shoppingcentra 

förvandlas medborgaren till kund. Offentligheten blir mindre offentlig, affärernas öppettider 

begränsar torgens tillgänglighet. Gatumusiker, demonstranter, tiggare, uteliggare, folk som bara 

”hänger på stan”, kan vid behov avvisas. 

 

Ett annat effektivt sätt är historicerande estetisering. Den ena stadskärnan efter den andra har under 

det sena 1900-talet byggts om i en sån riktning. Budskapet blir inte lika tydligt som i det privatägda 

köpcentrat, skriver etnologen Joakim Forsemalm. Men fortsätter han, även om det inte står klart för 

alla hur en stadsmiljö bidrar till segregering så gör samhällets pariagrupper det omedelbart: ”det här 

inte för oss”. Genom att ta kontroll över tecknen för stil och smak och skriva in dem i gator, hus och 

i vissa typer av caféer, souveniraffärer, hantverksbutiker, modeboutiquer och exklusiva restauranger, 

så kan det icke önskvärda, det orena, blandade och låga drivs ut för att ge plats åt det önskade, det 

rena och goda. Säkra tecken är frånvaro av stora kedjor, som ICA Maxi, Konsum och Lidl, och lika 

säkra tecken är frånvaro av uteliggare, a-lagare, knarkdealare och horor. Kvar blir rätt slags 

försäljare, rätt slags caféer, rätt slags restauranger, företag. Och rätt slags kunder. 

 

Världsarvsproduktion i Visby, i bulgariska Nesebar, i Venedig, i Quebec city visar sig vara ett 

framgångsrikt sätt att driva bort oönskade element från vissa stadsdelar genom att göra hus och 

gaturum till tecken som berättar om vilka som hör hemma i dem och vilka som bör stanna utanför. 

Yta och djup, form och innehåll 

Mycket går ut på att, som i Visby, producera fasader. Det är ju inte husen som byggts om, det är 

gaturummen, från gatubeläggning till fasader och skyltar. Det som ska och kan upplevas och 

konsumeras är det visuella. Att det bakom fasaderna bor vanliga människor i hus med dåliga avlopp 

och för gamla elledningar kan vi bortse ifrån. Världsarvsproduktion handlar om berättelser och om 

det visuella, om ytor. Därför krävs att man först förmår att skilja yta från djup, form från innehåll 

och sedan förstärker denna skillnad, så att det går att koppla loss och saluföra ytan, formen, utan att 

djup eller innehåll nödvändigtvis följer med. Kort sagt, det gäller att skilja fasaderna från det som är 

bakom, liksom husen från deras innevånare, Visby innerstad från Visbyborna, fabriken från 

fabriksarbetet, hamnen från sjöfarten. Det sker bl.a. genom att lansera en speciell hållning till 

objekten, en form av moralisk gemenskap och en universell solidaritet som sätter lokala ordningar 

ur spel och som innebär förpliktelser oberoende av tid och rum - även för dem som inte själva vill 

eller begriper det fina i kråksången. Denna form av solidaritet är fundamental också för de 
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miljörörelser som växte fram samtidigt med världsarvsidéerna och har också utnyttjats i reklam 

under senare år, tex för exklusiva schweiziska armbandsur: ”You never actually own a Patek 

Philippe. You merely look after it for the next generation.” 

 

Sprickan mellan yta och djup, form och innehåll är nödvändig för att det är faktiskt inte är husen 

som kan saluföras och konsumeras som världsarv, utan bara ”bilderna av” och berättelserna om 

dem. Därför måste också ”bilden av” objekten skiljas från det bilderna föreställer. Världsarv är inte 

så mycket byggnader, monument och minnesplatser som berättelserna om dem.  

Form och funktion 

På samma sätt och av samma skäl måste form och funktion skiljas. De funktioner 

världsarsvobjekten en gång hade är svåra att koppla loss, kontrollera och saluföra. Alltså måste man 

införa nya, helt andra funktioner, som är kopplade till vad man som besökare kan konsumera, oftast 

sådant man kan titta på, men inte ta på, uppleva, men kanske inte känna. Samtidigt och kanske 

paradoxalt är att dessa nya funktioner, som hör ihop med världsarven som globala besöksmål i den 

postmoderna upplevelseindustrin, inte är så lätta att sälja till besökare. Världsarvturister tycks inte 

gärna vilja vara just turister, som besöker turistiska mål tillsammans med tusentals andra turister, de 

vill uppleva något lokalt, unikt, vackert, kultiverat bortom massturismens kitsch och 

souveniraffärer. Så tricket blir att skapa en berättelse som får besökarna att bortse från världsarven 

som just turistmål, bortse från de funktioner de faktiskt har i samtiden, och istället fokusera på de 

funktioner de hade, men inte längre kan ha om de ska fungera just som turistmål. Det handlar om 

magi, om image, om berättelser.  

Konst – vem är producenten? 

På konkret nivå framhäver världsarv det lokala, särpräglade och unika. Men samtidigt skapas med 

hjälp av distanserande tekniker som klassifikation, systematisering och beskrivning ett 

fågelperspektiv som får ett abstrakt, bakomliggande objekt att framträda. Och färdas man mellan 

världsarven, på tillräcklig distans och med en viss minimihastighet, så är tanken att det universellt 

och evigt mänskliga ska framträda. 

 

Det är så ett världsarv som Visby eller Venedig ska konsumeras, under förflyttning genom staden på 

viss distans och med viss minimihastighet, och så under förflyttning mellan andra världsarv, också 

det med viss distans och viss minsta hastighet. Det är alltså inte de enskilda husen i Visby innerstad, 

inte ruinerna eller ringmuren som är det egentliga objektet, utan den bakomliggande medeltida 

Hansestaden som idé. På samma sätt är det inte de som skapat husen, gatorna, muren, kyrkorna som 

är producenterna, i Visbys fall inte heller de som bor i dem, äger dem, brukar dem. Det fungerar 

likadant som i konstvärlden, där det sedan länge funnits en rörelse bort från konstnärerna och deras 
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verk till galleristerna, som numer i allt högre grad är egentliga konstnärerna, därför att det är 

gallerierna som är konstverket. Kort sagt, världsarven har inte så mycket med det som faktiskt visas 

upp att göra, som med själva galleriet, den övergripande idé som får dem att framstå som 

sammanhängande enheter, med en image, ett varumärke. I världsarven finns varumärket ofta på 

skyltar tillsammans med små historier om vad det är vi ska se. Nu kan vi uttrycka det tydligare: 

världsarven uppstår och existerar i en relation mellan idé och objekt, ja, mellan skylt och hus. Precis 

som med Duchamp och hans flasktorkare och urinoar är konstnären alltså den som skapar imagen 

och sätter upp skyltarna. Kanske borde antikvarierna, byråkraterna och politikerna som skapar 

världsarven också signera sina verk?  

Fram och baksidor 

En globaliserad och estetiserande kulturarvsblick är förutsättningen för världsarven. Det är en blick 

som upprättar ett frontstage, det vi bör och ska se, och så ett backstage som vi inte ska se. Ett 

effektivt utvecklat bortseende är också en förutsättning för kulturarvsblicken. I Visby bor de flesta 

människor i vad den norske sociologen Dag Österberg kallar ”mellanlanden”, varken stad eller 

landsbygd, med en livsstil som kretsar kring bilen, inte som uttryck för hög standard utan som ren 

livsnödvändighet. Dag Österberg menar att det mest påtagliga i mellanlanden är frånvaro, det som 

ibland kallas ”placelessness”. I sådana mellanland bor över 90% av Visbys befolkning. Men i 

berättelserna om och bilderna av Visby är de frånvarande, precis som de områden de bebor. Vad gör 

det med en befolkning att skrivas ut ur representationerna av sin plats? Det är ju frågor som många 

på senare år ägnat mycket energi åt, tex Amerikas urinnevånare, samerna i Sverige och Norge, 

aboriginies i Australien. I världsarvssammanhang är en sådan diskussion sällan närvarande, i Visby 

helt frånvarande. Hur kan det komma sig? Svaret pekar tillbaks på det jag tog upp inledningsvis: 

världsarvens självklarhet, som i sin tur pekar på hur världsarvsidén ingår i och etablerar en ny 

global kulturell hegemoni. 

Reservat 

Världsarv skapar och förstärker gränser mellan fram och baksidor, centrum och periferi. Vart leder 

förstärkningen av gränserna mellan centrum och periferi? Till reservat är ett svar, reservat för det 

gamla och vackra i en värld där allt som är fast förflyktigas. Men vart leder då reservat? Till 

segregerade landskap, svarar den amerikanske geografen William Adams. Naturreservaten blir fler 

men naturen som helhet mår allt sämre. Reservaten innebär skydd för ett litet utvalt område, men 

bidrar samtidigt till att legitimera allt hårdare utnyttjande av resten. Argumentet kan utsträckas 

också till kulturens område. Världsarv är kulturpärlorna. Vad är resten?   

 

Vad producerar egentligen idén om speciellt avgränsade områden, parker, reservat osv. Jo, signalen 

att det är fritt fram alla bockar och lamm, härja som ni vill, bara inte här! Extrem miljöförstöring 
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och produktion av naturreservat tycks hänga nära ihop, och det tycks också den extrema kulturella 

utplundringen av världen som nu pågår och den samtida produktionen av kulturreservat. 

Besökare – bofasta. 

Flera av de här konsekvenserna får i sin tur andra konsekvenser. Esteticeringen, renodlingen och 

losskopplingen av världsarven från de lokala sammanhang de en gång skapats för inför en spricka 

mellan besökare och bofasta. Medan världsarven som losskopplade abstrakta berättelser 

kontrolleras av nationella och globala krafter, så handhas ju de fysiska objekten, byggnaderna och 

deras omgivningar av de lokala innevånarna. Alla må prisa världsarven i olika tonarter, vilket ofta 

sker, men de har också olika värden att försvara. Att bo och leva på en plats ställer vissa villkor i 

förgrunden, att vara turist eller att ha hand om besöksobjekt helt andra. Det leder till att lokala 

värden som har med tex boende, tillgänglighet, välfärd att ställs emot globala kulturarvsvärden, som 

har med historia, estetik och visuell konsumtion att göra. 

 

En konsekvens av det som är lätt att se i Visby är att det gränssnitt som världsarvet upprättar inte är 

särskilt användarvänligt för vissa delar av befolkningen, tex pensionärer, handikappade och 

barnfamiljer. Tillgänglighet är ett nyckelord i den politiska diskursen i Sverige idag, men i Visby 

har det ställts åt sidan. Kullerstensgränder och gamla hus utan hiss och med smala gammeldags 

dörrar går inte så lätt att förena med rullstol, rollator och barnvagn. Inte heller är det lätt att förena 

trånga gränder och bakgårdar med parkeringsplatser. Innerstaden blev allt alltså mindre attraktiv för 

människor med små medel och med särskilda krav på funktionellt boende, som rörelsehindrade, 

äldre och barnfamiljer. Likadant med försäljare av vardagsvaror, de flesta flyttade ut, till förmån för 

designbutiker, souvenirbutiker, restauranger och caféer. 

Gentrifiering 

Med ökad renodling och densitet, losskopplade reservat med tydlig  särprägel följer fler besökare. 

Med fler besökare följer värdestegring. Husen, bostäderna blir dyrare förstås, men det är inte bara 

det monetära värdet som ökar, utan också och kanske framför allt det sociala och kulturella värdet, 

de blir helt enkelt ”finare”. Världsarven blir därmed attraktiva för nya grupper. Det som uppstår 

kallas gentrifiering, när de tidigare boende flyttar ut, och nya flyttar in som vill maximera just de 

värden som världsarven skapar, vilket medför stigande huspriser och en social och kulturell 

homogenisering, med en ny betoning på stil och klass. Sedan världsarvsutnämningen av Visby har 

staden inte bara fått en ny befolkning och publik, utan också en ny grundfärg: grå, som i kalksten, 

lamm, ringmur, medeltid, förfinad smak och rätt slags plånbok. Gentrifiering som resultat av 

världsarvsproduktion – är det själva poängen? 
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Minne – historia. 

Den franske historikern Pierre Nora menar att historien har accelerat i vår tid. Han skriver att vi 

blivit så upptagna av att producera minnen, därför att det nu finns så lite kvar av dem. Nora bygger 

sitt resonemang på en skillnad mellan minne, som är konkret, lokalt, subjektivt, och så historia som 

är abstrakt, nationellt/globalt, objektivt. Hans poäng är att historia är på väg att utradera eller redan 

har utraderat minnet. När minnesmiljöer försvinner, ersätts de av speciella och medvetet framställda 

”minnesplatser”: ”Det finns lieux de memoire, minnesplatser, därför att det inte längre finns milieux 

de memoire, minnesmiljöer” skriver Nora. 

 

Det världsarvsproduktion framställer är just historia, i sin allra mest abstrakta, objektiva och 

globaliserade form. Medan minnen alltid är våra egna, måste historia istället vara allas och ingens. 

Den förvandlingen kräver urval. Urval kräver urväljare. Den fråga man kan ställa sig är förstås vad 

som väljs ut, vilkas minnen som blir kulturarv eller världsarv. Ännu mer kan man fråga sig vilka 

som väljer ut de som väljer ut. Världsarvsproduktion har mycket med makt och urval att göra: 

makten ligger i att skaffa sig formuleringsföreträde, tolkningsföreträde. Vem bestämmer vem som 

bestämmer? 

Äganderätt   

En intressant konsekvens av världsarvsproduktion, som har just med urval och äganderätt att göra, 

kan vi se tydligt i Visby, liksom på många andra håll där människor bor i eller kring ett världsarv. 

En förutsättning för utnämningen var byggnadsminnesmärkningen, som innebar att ägare av hus 

och mark avstod från delar av sin individuella bruks och äganderätt, till förmån för antikvarier och 

byggnadsvårdare. Makt över hus och mark överfördes från individer och deras valda företrädare i 

olika föreningar eller politiska nämnder till den estetiska och historiska expertisens slutna rum. En 

generell konsekvens av världsarvskapande är just att en hel del makt förskjutits i riktning mot vad 

Anthony Giddens kallar anonyma abstrakta expertsystem, vilket i sin tur rejält ökat det 

demokratiska underskott som länge funnits i branschen. 

 

Världsarv transformerar privat ägande till mänsklighetens gemensamma arv. Idén om ett 

mänsklighetens gemensamma arv innebär en vändpunkt i tänkandet om internationell rätt. Så det är 

knappast småpotatis det handlar om, utan etablerandet av en världsomfattande ordning som i 

väsentliga delar åsidosätter den kapitalistiska logik som ställer privat äganderätt i centrum av livet, 

och dessutom en global estetik, som bestämmer vad som är av enastående universellt värde. 

 

Den fråga man måste ställa sig är hur det kommer sig att idén om universella värden rönt en sådan 

framgång just i en tid som präglas av ökande mångfald och komplexitet. Och dessutom: hur 
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kommer det sig att det just under hyperkapitalismens förlovade tid går ett kulturarvskorståg genom 

världen, som på ett bestämt område tycks kunna åsidosätta en av hyperkapitalismens grundstenar. 

Ska vi se världsarvsproducenterna som en slags antikapitalistisk motståndsrörelse, som värnar om 

andra och högre värden? Eller kanske tvärtom, som ännu en del av en växande globaliserad 

hyperkapitalisk produktionsapparat som förvandlar också lokala minnen och historia till varor på en 

marknad?   

 

Framtidsimperialism 

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 kommer att se värdet i allt detta på samma sätt 

som vi gör. Med största sannolikhet kommer det inte att bli så, därför att det sköna och värdefulla är 

så skört och föränderligt. 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 den medeltida Hansestaden eller det sena 1900-talets idéer 

om den medeltida hansestaden? Flera perioder med vurm för historiska rekonstruktioner har 

föregått vår. Ska vi lära av dem, så är svaret tämligen givet: Lika förundrade som vi kommer 

framtidens människor att vara, över hur folk förr kunde göra som de gjorde, hur de kunde tro det de 

trodde. 

 


