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This paper is located in the field of critical heritage studies and focusses on Swedish cultural heritage law and 
the export control of moveable heritage objects. The starting point for the research lies in the 2014 redrafting 
of the opening section of the cultural heritage law, which for the first time includes objectives relating to 
pluralism and diversity. Export control (which is regulated in the 5th chapter of the cultural heritage law), was 
not updated at the same time, but it is nevertheless intended to be read in the light of the preliminary 
provisions. Since chapter 5 previously was perceived to rest on outdated nationalistic values, the question 
arise as to whether there is a discrepancy in relation to the new objectives that were formulated in 2014.  

In order to address the question the study looks back at the formative moments and change of the export 
control regulations from the 1920s onwards and relates this to current cultural policy objectives and goals of 
conservation. The motives for export control and the type of objects protected through the ages are analysed 
and compared qualitatively. The source material primarily consists of legal documents, state government 
investigations and government bills.  

The study shows that the law gradually changed from protecting a few object types to become more 
expansive and detailed in terms of the type of artifact and it´s age, value, and origin. This increased degree of 
segregation and designation leads to concerns relating to what is included and what is not. Some traditionally 
highly valued object types and periods have continued to be protected whilst others are consistently less 
valued and excluded, despite ongoing discussions about the need for a more inclusive legislation since the 
early preparatory work. The broadened idea about what is worth preserving, which can be seen in the 
contemporary collection policies of museums, is not reflected in the legislation. Instead evident economic, 
cultural, ethnic and age hierarchies have been created.  

The law ignores the fact that moving an artifact from its original historical setting to another location in 
Sweden can cause greater harm than moving an object that has already been moved from its original location 
overseas. Instead the law assumes that certain objects are the property of the Swedish people and that the 
nation of Sweden is a safe, original and “natural” environment for them, despite the fact that the opposite 
often proves to be the case. A paradox is evident in the fact that the mismanagement and distortion of 
valuable artifacts that are protected against export is not illegal, as long as the object stays inside the borders 
of Sweden.  

Cultural policy objectives have, since the late 1970s, influenced the stated rationale for cultural heritage law 
and export legislation. Since outdated values and standards, including numerous nationalistic ones, where 
Swedish culture is seen as being distinct, high-cult and sovereign, still shines through in the export legislation, 
it is clear that there is a tendency to a rhetorical but not a fundamental change in parts of the cultural heritage 
sector, including the legislative context. The hypothesis that chapter 5 is still underpinned and characterised 
by nationalistic values, national protectionism and the creation of national identity can thus be said to be 
proven.  
 
Keywords: cultural property, cultural heritage law, conservation, nationalism, cultural nationalism, cultural 
policy objectives, cultural goods, national protectionism, cultural pluralism, diversity, critical heritage studies 

 

 



 

 

 

 

 

Denna uppsats rör sig inom fältet kritiska kulturarvsstudier och fokuserar på svensk utförselreglering av 
kulturhistoriska föremål genom tiderna. Utgångspunkten ligger i 2014 års omformulering av kulturmiljölagens 
portalparagraf, vilken numera inkluderar mångfaldsmål. Kulturmiljölagens utförselreglering (reglerad i 5:e 
kapitlet), som inte uppdaterades samtidigt, är tänkt att läsas mot bakgrund av de inledande bestämmelserna. 
Eftersom den sedan tidigare uppfattats vila på ålderdomliga nationalistiska värdegrunder, uppstod frågan ifall 
det fanns en diskrepans i förhållande till de nya målen.  

För att hitta svar söker sig uppsatsen tillbaka till utförselregleringens formativa moment samt förändring från 
1920-talet och framåt och sätter detta i relation till nuvarande kulturpolitiska mål och kulturvård i dagens 
samhälle. Motiv till utförselreglering men också vilka föremålstyper som skyddats genom tiderna har 
studerats, analyserats och jämförts kvalitativt. Källmaterialet utgörs framförallt av lagtexter, statliga offentliga 
utredningar och propositioner.  

Undersökningen visar att lagen från att ha skyddat ett fåtal föremåltyper succesivt har utökats och detaljerats 
både vad gäller föremålstyp, ålder, värde och ursprung. Med den högre graden särskiljning och utpekande 
följer problematik kring vad som räknas in och inte. Vissa traditionellt högt värderade föremålstyper och 
perioder har skyddats hela tiden medan andra mindre värderade konsekvent har uteslutits, trots långt gånga 
diskussioner om en mer inkluderande lagstiftning redan i tidiga förarbeten. Den breddade synen kring vad 
som är bevarandevärt, vilken kan skönjas i museers nutida insamlingspolicys, återspeglas inte i lagtexten. 
Istället har tydliga ekonomiska, kulturella, etniska och åldersmässiga hierarkier skapats. 

Flytt från en ursprunglig historisk miljö till en annan plats i Sverige kan orsaka skador på kulturarvet som är 
större än de skador som kan uppstå om ett föremål som redan flyttats från sin ursprungliga miljö istället 
flyttas utomlands, något som ignoreras i lagtexten. Lagen utgår ifrån att vissa föremål är svenska folkets 
egendom och att nationen Sverige är en trygg, ursprunglig och naturlig miljö för dem trots att motsatsen ofta 
har bevisats. En paradox skönjas i det faktum att vanskötsel och förvanskning av värdefulla och 
utförselskyddade kulturföremål inte är olagligt, så länge föremålet stannar innanför landsgränsen. 

De kulturpolitiska målen har alltsedan 1970-talets slut påverkat de uttalade motiven till utförsellagstiftningen. 
Eftersom ålderdomliga värdegrunder och normer, däribland en hel del nationalistiska sådana, där svensk 
kultur ses som tydlig avgränsad, högtstående och suverän, fortfarande lyser igenom i utförsellagstiftningen, 
tydliggörs tendensen till en retorisk men inte grundläggande förändring inom kulturarvssektorn. Hypotesen 
om att kapitel 5 fortfarande står på en grund av nationalistiska värderingar, nationell protektionism och 
nationellt identitetsskapande kan därmed sägas stämma. 

 

Nyckelord: kulturegendom, kulturmiljölagen, kulturegendomsrätt, kulturvård, nationalism, kulturnationalism, 
mångfald, kulturpolitiska mål, kulturhistoriska föremål, kulturföremål, nationell protektionism, kritiska 
kulturarvsstudier, rörligt kulturarv 
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FÖRORD 

Intresset för kulturegendomsrätt har följt mig genom min utbildning inom kulturvård, men det var 
framförallt då jag började studera ämnet mer specifikt genom kursen Kulturegendomsrätt, som jurist Jan-
Mikael Bexhed höll hösten 2010, vid dåvarande Högskolan på Gotland1, som en tydligare problematik 
började uppenbaras. Studierna utmynnade i ett projektarbete kring kulturminneslagens skydd av äldre 
kulturföremål och de svårtydda ålders- och värdegränserna. Som styrelsemedlem i yrkesföreningen 
BRUK2 tog jag 2012 i samarbete med Avdelningen för kulturvård initiativ till ett heldagsseminarium med 
namnet Kulturarv och juridik - Ett seminarium om brister i den svenska kulturminneslagstiftningen och dess tillämpning. 
En dag som ytterligare fördjupade intresset och fick mig att delta i konferensen Värdehandling och kulturarv 
2.0  på Stockholms Auktionsverk 2013.  
 
Under en period efter studierna på Föremålsantikvarieprogrammet arbetade jag inom antik- och 
auktionshandeln. Erfarenheterna därifrån fick mig att se en problematik kring svensk utförselreglering. 
Dels att den ofta inte följdes (många gånger på grund av okunskap) men också att en stor del av den 
svenska 1900-talsformgivningen köptes av handlare och privatpersoner utanför Sveriges gränser. Detta 
verkade ske i rask takt helt utan att det var olagligt. Min första reaktion var att känna ilska och frustration. 
Min kandidatuppsats Axel Einar Hjorth – Arkitekten som glömdes bort hade sin grund i en vilja att lyfta fram 
svensk 1920- och 1930-talsformgivning som särskilt kulturhistoriskt värdefull eftersom jag såg att massor 
av Hjorths möbler såldes till utlandet. Vid denna tid tyckte jag vanligtvis att mer lagstiftning var lösningen 
på problemen. Jag diskuterade ämnet flitigt med olika personer ända tills en dag då jag fick mothugg, eller 
rättare sagt en motfråga. Vad är egentligen problemet om kulturhistoriska föremål köps av personer i 
andra länder?  

I Sverige är antikviteter väldigt prisvärda, ibland rentav billiga. Många andra länder har pga. exempelvis 
krig inte kvar så mycket äldre föremål och är beredda på att betala mer för dem än någon i Sverige. Det är 
väl mer vettigt att ett föremål förs ur landet och tas väl hand om än att det stannar i Sverige om det 
missköts eller förvanskas? Plötsligt öppnades mina ögon på ett nytt sätt. Som den kulturvårdare jag är fick 
jag gå tillbaka till mina värdegrunder och ruska fram de prioriteringar jag har. Nu kunde jag inte längre 
försvara mitt tidigare ställningstagande på ett bra sätt, istället väcktes etiska frågor om vem som har rätt till 
ett specifikt kulturarv och varför något ska betraktas som ett visst lands egendom. Ju mer jag fördjupat 
mig i ämnet desto mer annorlunda betraktar jag frågorna. Det viktigaste är att lagen, om den 
överhuvudtaget ska finnas, måste vara tydligare, bredare och mer konsekvent. Med det sagt så påstår jag 
inte på något sätt att jag inte längre tycker det är jobbigt att se eller höra om föremål som lämnar landet. 
Uppsatsens omslagsbilder på möbler inköpta i Småland, lastade för transport utomlands spelar på mina 
känsliga strängar än idag. 

Jag vill särskilt tacka sällskapet DBW för deras givmilda stipendium som hjälpt mig att genomföra arbetet 
med uppsatsen. Tack också till Mattias Legnér och Joakim Andersson vid Kulturvård på Uppsala 
universitet Campus Gotland för alla givande samtal och diskussioner kring uppsatsens ämne. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Idag Uppsala universitet Campus Gotland. 
2 BRUK är en alumn- och yrkesförening för tidigare studenter vid kulturvårdsutbildningarna på Gotland. 
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I. INLEDNING 

Kulturarvet kan ibland rycka tag i människors känslor så pass mycket att de är beredda att gå utanför 
lagens gränser för att visa sitt missnöje. En amerikansk antikhandlare vittnar om både hot och 
skadegörelse från svenska medborgare i samband med att han publicerat fotografier på sina överfyllda 
transportbilar med inköpta svenska antikviteter samt före- och efterbilder på samma föremål, som han 
målar och bygger om, på sin hemsida. 

[…]through all the years of buying in Sweden   YES   not only threats    but real things happening    for example   my tires 
slashed at auction    my truck being keyed at auctions   which means they took a car key and scrapped my paint on my 
truck     and the threats on the email    endless[…]3 

Utförsel av kulturhistoriska föremål från Sverige engagerar och upprör. Bloggare lyfter frågan och artiklar 
som Eva Bäckstedts Illegal export utarmar svenskt kulturarv får många att se rött. Vi varnas för att de äldre 
kulturföremålen håller på att försvinna, att Sverige är på väg att tömmas på sina kulturskatter. Äldre 
möbler och allmogeföremål blir enligt författare och experter mer och mer svårfunna på de svenska 
auktionerna, så även designmöbler av kända svenska formgivare från 1900-talet. Föremål som anses ha ett 
egenvärde för vår kulturella identitet.4  

I princip samma debatt fördes kring sekelskiftet 1900. Intresset för kulturhistoria fick ett starkt uppsving 
vilket gjorde att kulturminneslagstiftningen utvecklades. Det blev också en museibyggande och insamlande 
tid. Fornminnen, äldre kulturföremål och byggnader sammankopplades med den nationella identiteten och 
varningar om att Sverige höll på att dräneras på kulturhistoriska föremål utfärdades ofta. Första 
världskriget ledde till att en livlig handel med konst och antika föremål tog fart. Med den bakgrunden 
började i slutet av 1910-talet ett skydd mot utförsel av äldre kulturföremål från Sverige utformas. För att 
snabba på skyddet utfärdades 1927 en provisorisk kungörelse. Kungörelsen kom dock att bli permanent 
gällande i nästan 60 år. I mitten av 1980-talet togs nya tag i frågan och en mer omfattande 
utförsellagstiftning författades, en lagstiftning som till stora delar stämmer överens med dagens. 

Denna uppsats tar sitt avstamp i utförsellagstiftningens barndom och sätter den i relation till nuvarande 
kulturpolitiska mål och den aktuella debatten. Genom att titta på lagens historik och förändring kan nytt 
ljus kastas över gamla attityder, normer och motiv i förhållande till idag. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kapitel 5 Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål upplevs som nationalistiskt av en del människor 
eftersom det uppfattas vila på ålderdomliga nationalromantiska värdegrunder. Vad som ifrågasätts är bl.a. 
ifall vi i dagens globaliserade värld fortfarande kan prata om ett specifikt svenskt kulturarv. Något som 
också har diskuterats i samband med den nationalistiska problematiseringen är hur vi kan motivera vår rätt 
att skydda föremål i Sverige från utförsel när vi själva köper antika föremål och konst från andra länder.5 

Den 1:e januari 2014 trädde en uppdaterad kulturminneslagstiftning i kraft, den s.k. kulturmiljölagen. 
Förändringarna i lagtexten ligger mest på en redaktionell nivå, där framförallt ett modernt språkbruk har 
införlivats men även en del rent juridiska förändringar har gjorts. Det 5:e kapitlet har inte förändrats (mer 
än redaktionellt) i den nya lagen men i portalparagrafen har ett nytt och centralt begrepp lagts till, ordet 
mångfald. Numera börjar kulturmiljölagen därmed med följande formuleringar: 

                                                           
3 Se bilaga 1. 
4 http://sanktolofs.blogspot.se/2012/02/svenskt-kulturarv-pa-export-svenska.html (hämtad 2014-01-20) 
http://www.svd.se/kultur/illegal-export-utarmar-svenskt-kulturarv_53804.svd (hämtad 2014-01-20) 
5 Johansson, Hanna Sofia och Korsell, Lars Förebygga illegal utförsel av kulturföremål. Rapport 2012:10 
Brottsförebyggande rådet. Edita, Västerås 2012, s. 5, 69. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988950-om-kulturminnen_sfs-1988-950/#K5
http://sanktolofs.blogspot.se/2012/02/svenskt-kulturarv-pa-export-svenska.html
http://www.svd.se/kultur/illegal-export-utarmar-svenskt-kulturarv_53804.svd
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Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön[…]Bestämmelserna i denna lag syftar till att 
tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.6 

De inledande bestämmelserna påverkar hur de efterföljande kapitlen ska läsas och tolkas. Detta innebär att 
det 5:e kapitlet faktiskt har förändrats ganska mycket trots att ingen omformning gjorts i själva delkapitlet. 
Mångfaldsbegreppet kan kopplas samman med kulturpolitiska mål och kulturvård i dagens samhälle, där 
en strävan efter demokratisering både ur ett mångkulturellt och klassmässigt perspektiv finns.7 Vad eller 
vem som inkluderas i kulturpolitik är en viktig indikator på vilka värden och gränser som definierar 
staten.8 Flera offentliga utredningar pekar på att kulturpolitiken måste arbeta aktivt för att bli mer 
inkluderande. Kulturarvet ses idag som både mångbottnat och föränderligt. Mångfaldssträvanden i 
kulturminneslagstiftningen kan samtidigt i någon mån ses gå emot vissa nationalistiska idéer.  

Kulturminneslagstiftningen skulle kunna betraktas som kanoniserande av ett visst kulturarv, sett till vad 
som skyddas. De ålders- och värdegränser som finns kapitel 5 kan i sin tur ses som bevarande av vissa 
specifika föremålstyper som går emot målet om mångfald. Därför är det intressant att försöka analysera 
lagtexten utifrån motiv och vad som skyddas. Att bl.a. anlägga nationalismteori på analysen kan ge 
tydligare svar på ifall kapitlet är nationalistisk, som vissa menar. Finns det därmed en diskrepans mellan 
det 5:e kapitlet och det inledande stycket i kulturmiljölagen? Om det skulle visa sig att det 5:e kapitlet 
avviker från kulturmiljölagens grundläggande syfte om bevarande av mångfald, innebär det samtidigt att 
kapitlet avviker från de kulturpolitiska målen? 

Lagen kan tolkas på olika sätt men med hjälp av att gå tillbaka till tidiga utredningar och lagtexter från 
kulturminnesskyddets barndom samt senare uppdateringar och förändringar, för att i detalj rita kapitlets 
historiska framväxt, kan eventuellt nya svar ges. Genom att betrakta lagstiftningen i ett annat ljus och 
anlägga ett nytt perspektiv kan analysen ge intressanta resultat. Hypotesen är att grunden till kap. 5, som 
tros ligga i nationalistiska värderingar, nationell protektionism och nationellt identitetsskapande, 
fortfarande finns kvar och att målet om bevarande av mångfald därmed är svåruppnåeligt. Det skulle i sin 
tur rimma dåligt tillsammans med moderna kulturpolitiska mål om mångfald och inkluderande.  

 

SYFTE OCH MÅL 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för det 5:e kapitlet i kulturmiljölagen utifrån dess historik 
och grundidéer. Målet är att sätta in resultatet i dagens förhållande. Hur väl stämmer dagens kulturpolitiska 
mål och de inledande bestämmelserna till kulturmiljölagen överens med det 5:e kapitlet? Precis som Qaisar 
Mahmood för fram finns det en benägenhet att inom exempelvis myndigheter snabbt börja använda vissa 
ord utan att i grunden faktiskt förändra något annat än just orden.9 Risken är att formuleringen kring 
mångfald bara har lagts in i lagtexten för att visa på medvetenhet och vilja till att modernisera men att det 
egentligen inte förändrar inställningen i grunden. Påstående är starkt och för att kunna öka tilltron till det 
behövs en noggrann undersökning göras.  

Jag vill tydligt klargöra att jag är fullt övertygad om att intentionerna med lagtexten och dess förändring är 
avsedda som goda och uppsatsen är inte tänk att recensera nuvarande lagtext. Syftet ligger istället i att 
utifrån en kulturvårdande synvikel analysera vad vi reellt skyddar och sätta det i förhållande till det vi säger 

                                                           
6 Kulturmiljölag (1988:950). 
7 Se bl.a. Aronsson, Peter & Hillström, Magdalena (red.), Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets 
förändringar, Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet, Norrköping 2005, s. 9. 
8 Harding, Tobias, Nationalising culture: the reorganisation of national culture in Swedish cultural policy 1970-2002, 1. uppl., 
Department for Studies of Social Change and Culture, Linköping University, Diss. Linköping: Linköpings universitet 
2007, Linköping 2007, s. 50. 
9 SOU 2007:50, s. 71. 
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att vi vill skydda. Tanken är också att titta på hur vi skyddar det som valts ut och hur det förhåller sig till 
uttalade mål, värdegrunder och prioriteringar. Stämmer exempelvis ålders- och värdegränser i lagtexten 
överens med mål om mångfald? 

Målet är att uppsatsen ska kunna användas som en problematiserande bas i utvecklingen av 
föremålsskyddet i Sverige. Intentionen är inte att förespråka en starkare lagstiftning eller ge ett fullödigt 
förslag till hur lagtexten hade kunnat formuleras för att bli bättre tillämpbar. Däremot ska ett försök göras 
till att se över ifall dagens mål om mångfald hade kunnat uppnås på ett bättre sätt, eller rättare sagt 
identifiera om det finns delar i lagtexten som gör att de mångfaldssträvanden som finns är svåra att uppnå. 

 

AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsens avgränsning ligger framförallt i att analysera kulturmiljölagstiftningens 5:e kapitel om utförsel 
av vissa äldre kulturföremål. Fokus ligger på kulturhistoriska föremål som inte är fornfynd eller tillhör 
Svenska kyrkan eftersom det är den typen av föremål som skyddas enligt kapitel 5. Vissa undantag 
kommer att göras då det finns reglering kring handel och utförsel även av de andra föremålen i dess egna 
kapitel. Syftet är då att sätta in föremålen i en större kontext och jämförelse.  

Det är lagstiftningens syfte och grund som ämnas undersökas. Även dess ålders- och värdegränser 
kommer att sättas in i den kontexten. Brott mot lagen eller brottsbekämpning är däremot inte något som 
uppsatsen går djupare in på. Den fokuserar på utförselreglering av lagligt inhandlade föremål, dvs. ej stulna 
föremål eller kulturegendom som förts bort i samband med väpnade konflikter. Kapitel 6-8 kommer 
därför inte att beröras, inte heller Sveriges tillträde till Unidroitkonventionen 1995. Tillämpning av lagen är 
inte av större intresse för avgränsningen vilket gör att § 11-14 i det 5:e kapitlet, som handlar om lagens 
tillämpning vid utlandsflytt, arv etc. därför inte kommer att behandlas närmare. Intresset ligger i att spåra 
ifall det finns nationalistiska idéer och värdegrunder i materialet och i så ifall undersöka om de fortfarande 
finns kvar. Utanför avgränsningen ligger att förklara varför sådana idéer finns kvar (om de finns kvar). 

Det finns flera utredningar och rapporter som legat till grund för olika förändringar eller försök till 
förändringar. En avgränsning i materialet har gjorts för att göra en kvalitativ genomgång möjlig. 
Uppsatsens främsta material blir statliga offentliga utredningar, propositioner och lagtexter. 
Huvudsakligen ligger fokus på material från fyra perioder: tiden kring 1927 då den första kungörelsen om 
utförselreglering instiftades, 1960-talets nyuppväckta intresse, tiden kring 1980-talets mitt då en mer 
omfattande lagtext skrevs för att några år senare inrymmas i en samlad kulturminneslagstiftning samt tiden 
innan lagtextens uppdatering i januari 2014.  

En jämförelse mellan dagens och dåvarande kulturpolitiska debatt hade kunnat ge mer svar på de frågor 
som ställs, något som inte kommer att göras av tidsmässiga skäl. I inledningen finns ett undantag till 
debattavgränsningen med syfte att ge en kort inblick i vilka känslor utförsel kan väcka även idag. En 
grundlig genomgång av antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) som hyser Riksantikvarieämbetets 
arkivmaterial i form av olika handlingar som rör museifrågor, föremåls- och folkminnesvård skulle kunna 
ge mer detaljinformation. I detta källmaterial finns handlingar rörande skydd mot utförsel av äldre 
kulturföremål. På ATA finns också personregister och tidningsurklipp som skulle kunna komma till 
användning för att tydliggöra vilka personer som var inblandade i arbetet med lagstiftningen, hur samtal 
fördes mellan nyckelpersoner samt hur den offentliga debatten såg ut vid tiden. Av tidsskäl har dock 
sådana arkivstudier lämnats åt sidan. 

Svensk lagstiftning är huvudfokus, något som hör samman med uppsatsens syfte. Det skulle vara 
intressant att i ett senare skede titta närmare på internationell lagstiftning kring utförselreglering av 
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kulturhistoriska föremål för att se hur andra länder resonerar kring frågorna men också för att teckna en 
tydligare bild av hur Sveriges reglering ser ut i jämförelse. Nämnas bör att det finns en gemensam EU-
förordning10 för kontroll av vissa äldre kulturföremåls export. Denna påverkar dock inte Sveriges 
möjligheter till att själv bestämma vilka föremål som omfattas av den svenska utförsellagstiftningen.11  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att knyta an till problemformuleringens hypotes om att äldre nationalistiska idéer lever kvar i dagens 
lagtext behöver undersökningen gå tillbaka i tiden och titta på gamla lagtexter, se på förändringar och 
jämföra med idag. Särskilt undersöks motiveringar till varför utförselreglering behövts samt vad för typ av 
föremål som ansetts bevarandevärda utifrån ursprung, ålder, värde etc. Vad som genom tiderna ansetts 
bevarandevärt och som något tillhörande det svenska kulturarvet säger en del om syn och inställning till 
frågan. Historiken kring och framväxten av det 5.e kapitlet har hittills inte redovisats särskilt omfattande i 
forskningen. Lagstiftning är ett sätt att praktisera kulturvård på och det är viktigt att sätta dagens debatt 
och kulturpolitik i relation till en längre historia. Av dessa anledningar ställs följande beskrivande fråga:  

Hur har utförselregleringens framväxt och förändring sett ut utifrån motiv till att lagstadga utförsel samt vilka föremål 
som valts ut att skydda? Hur har föremålskategorier, ålders- och värdegränser ändrats under årens lopp?  

Utifrån föregående frågeställning ställs sedan följande frågor till materialet: 

Går det att spåra nationalistiska idéer i lagtexter och förarbeten till det 5:e kapitlet? Hur kommer de sig till uttryck i så 
fall? 

I syftet nämns Qaisar Mahmoods undersökning kring mångfaldsarbetet inom olika myndigheter och 
institutioner. En undersökning som belyser benägenheten att snabbt börja använda begrepp utan att ändra 
t.ex. värderingar och synsätt i grunden. I fallet kring kulturmiljölagen har de inledande bestämmelserna 
förändrats i enlighet med dagens kulturpolitiska mål medan det 5:e kapitlet i princip lämnats orört. Det i 
sig behöver inte betyda eller leda till något särskilt men om det visar sig finnas en diskrepans så uppstår 
viss problematik. Att erkänna att samhället och kulturarvet innehåller en mångfald för att sedan värdera 
och peka ut ett visst kulturarv som inte uppfyller målen skulle kunna ge upphov till en viss konflikt. 
Därför ställs frågan:  

Stämmer syftet med bevarande av mångfald i de inledande bestämmelserna överens med utformningen av det 5:e kapitlet i 
kulturmiljölagen och hur kan kapitlet betraktas utifrån dagens kulturpolitiska mål om mångfald? 

Frågorna ställs, som tidigare nämnts, för att utveckla och vidga perspektiven och se lagtexten i ett annat 
ljus. För att besvara dem måste en redogörelse för vilka föremål som skyddas samt inte skyddas göras. 
Även en analys av ålders- och värdekriterier samt på vilket sätt föremålen skyddas behöver klargöras.  

 

METOD OCH MATERIAL    

Alla utgår vi från vissa förutsättningar. Våra val och sätt att betrakta bestäms av både förkunskaper, 
referensramar och intressen. Ingen forskning kan vara helt fri från egna värderingar men det neutrala och 

                                                           
10 Förordningen heter (EG) nr 116/2009. 
11 Johansson och Korsell, s. 20. 
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ofärgade är eftersträvansvärt. Därför är genomskinlighet och saklighet viktigt genom hela uppsatsen, med 
hjälp av detta kan en medvetenhet och kritisk distans hållas.12 

Uppsatsens undersökning kommer att bygga på en kvalitativ metod där texttolkning av källmaterial och en 
komparativ studie av olika källor används som främsta verktyg för att få svar på frågorna som ställts. 
Detaljer kommer att studeras men texterna läses framförallt utifrån sin kontext och helhet. Syftet med 
metodvalet är att få en djupare förståelse och ett sammanhang till de frågor som ställs men också ge en 
grund för nya uppfattningar.13 Som Oscar Pripp uttrycker sig: Det är lättare att få perspektiv på det som utövas 
här och nu genom att dra paralleller till liknande fenomen på andra platser och i andra tider.14 Uppsatsen kommer 
alltså att gå tillbaka i tiden, till lagens formativa moment, för att få perspektiv och söka svar på frågor om 
nuvarande situation.15 De andra platserna får i denna uppsats representeras av museiväsendet. Utländsk 
lagstiftning skulle också kunna fått stå som representant till de andra platserna men har med tanke på 
uppsatsens storlek och avgränsning lämnats åt sidan.  

Källmaterialet utgörs av lagtexter, kungörelser och förordningar i olika versioner från 1920-talet och 
framåt. Lagar är ett bra exempel på institutionaliserade regler. De är normalt sett inte självklara eftersom 
de då inte hade behövt lagstadgas. Harding skiljer på normer och instruktioner och kategoriserar lagar som 
det senare. Dessa är formellt accepterade och upprätthålls av makten eller systemet. Normer fungerar inte 
på samma sätt men kan för den delen bli instruktioner.16  

Materialet har gåtts igenom och i uppsatsen ordnats kronologiskt, sedan har de olika varianterna och 
uppdateringarna jämförts, därmed kan en tydligare bild av förloppet utrönas.17 Det finns en mängd olika 
versioner av lagtexter som handlar om bevarande av kulturminnen av olika slag och därför har en 
avgränsning gjorts till de lagtexter där viktiga ändringar i hänseende till utförselreglering gjorts. Lagtexterna 
i sig redovisar vilka kulturhistoriska föremål som har skyddats under olika tider. I lagtexterna finns ofta en 
portalparagraf eller inledning som styr hur resten av kapitlen ska läsas. Eftersom lagtexter i övrigt inte 
redovisar idéer, motiv och tankar som legat till grund för lagstiftningen har även en ett antal statliga 
offentliga utredningar (sk. SOU:er) eller rapporter använts som underlag för uppsatsens undersökning. 
Dokument som ligger till grund för beslut om lagtexter är viktiga att ta i beaktande vid tolkning av lagtext 
enligt svensk lag, därför är denna typ av material väldigt betydelsefullt för uppsatsens frågeställningar. 
SOU:er bygger på ett uppdrag från regeringen där en viss fråga eller område ska undersökas närmare, de 
fungerar ofta som ett förarbete till beslut om ny lagstiftning. I fallet med denna uppsats har SOU:erna 
varit ytterst värdefulla att tolka för att kunna teckna en bild kring vilka värderingar, motiv och idéer som 
ligger bakom de olika lagförslag som presenterats. Ofta återges olika skildringar om rådande läge vad gäller 
handel med äldre kulturföremål, även språkbruk med nationalistiska idéer kan spåras i utredningarna. 
Uppsatsens analys och diskussion utgår från att det som skrivs i dokumenten speglar vad de som skrev 
dem ansåg lämpligt och att dokumenten därför är lämningar av ett val.18 

Efter att SOU:n inkommit tar regeringen ställning till ifall det presenterade förslaget bör föranleda en 
lagändring. Om så är fallet presenteras en sådan i en proposition. Ibland överensstämmer propositioner 
helt med det föreliggande förslaget, ibland görs förändringar. Några gånger leder inte SOU:erna vidare alls 
utan lämnas som förarbeten utan åtgärder. Även propositionerna innehåller en del intressant material 
kring motiv och idéer bakom lagförslag som till viss del har kommit till användning i uppsatsens 
undersökning. SOU:erna har inhämtats genom Kungliga bibliotekets digitaliserade arkiv. Via Sveriges 
                                                           
12 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. och 
utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund 1997, s. 30-31. 
13 Ibid. s. 13. 
14 SOU 2007:50, s. 264. 
15 Tobias Harding förklarar att det bara är i början av en organisatorisk konstruktion som det bestäms vilka principer 
organisationen ska vila på, något som han kallar för formative moments. En parallell skulle kunna dras till varför det 
därför är särskilt intressant att titta på en tidig utarbetning av lagtext. Harding, Tobias, s. 67. 
16 Ibid. s. 58, 62. 
17 Holme & Solvang, s. 140. 
18 Harding, s. 74-75. 
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Riksdags webbdatabas har propositioner och lagtexter kunnat nås. Några ej längre gällande lagtexter har 
kommits åt via Juridikums bibliotek i Uppsala samt Gotlands museums arkiv.   

Källmaterialet har lästs utifrån vilka motiv som anges för bevarande av kulturhistoriska föremål och vilka 
föremålskategorier som valts ut att skyddas. Ju längre fram i tiden vi kommer, desto mer kulturpolitiskt 
språkbruk används. Uppsatsen utgår från att värderingar förändras över tid och att något som skrivs en 
viss tid ger uttryck för värderingar vid just den tiden, dvs. ett värderelativistiskt synsätt.19 Tolkningen av 
materialet bygger på uppsatsens frågor i förhållande till tidigare forskning. Fokus kommer att ligga på 
begreppet nationalism och de kringliggande begrepp och idéer som begreppet involverar. Detta leder till 
att en hel del intressant information kommer att lämnas åt sidan. Det finns en risk att metoden kan leda 
till feltolkning eller andra misstag, i detta stora material kan information missas. När ett material läses 
utifrån tanken att försöka hitta tecken på nationalistiska idéer är det också lätt att information som drar åt 
ett annat håll förbises. Samtidigt finns det en fördel med att titta på materialet från en annan ingångsvinkel 
än vad det var tänkt från början och med längre tid i ryggen eftersom det kan ge en annan eller ny bild. 
Denna bild kan tyvärr aldrig bli helt subjektiv men blicken har hur som helst hållits bred och materialet 
har i stort sett undersökts i sin helhet. Textanalysen kommer att bygga på att först undersöka de olika 
källorna för sig och försöka utröna vad för typ av argument som används (delanalys), för att sedan titta på 
materialet med en helhetssyn (helhetsanalys).20  

En viktig del i uppsatsens struktur och idé är att undersökningen på många ställen innehåller citat direkt 
från källorna. Citaten är ibland längre och fristående men ofta vävs enstaka ord eller delar av meningar in 
som en del i uppsatsens språk. Tanken är att läsaren ska få en nära inblick i källornas språkbruk utan för 
mycket påverkan av moderna omskrivningar. Det är samtidigt på sin plats att förklara att de kursiverade 
enskilda ord eller uttryck som används i undersökningsdelen alltså är ord tagna direkt ur källorna. 
Kursivering används för att påtala att något inte är ditt egna ord. Ibland kan det samtidigt bli en betoning 
på att du inte håller med om vad ordet står för eller t.o.m. bli en form av sarkasm. I undersökningsdelen är 
syftet endast att hålla sig nära källan och öka trovärdigheten till resultaten. I diskussionen tas det mesta av 
liknande kursivering för enstaka ord eller uttryck bort eftersom det stör rytmen.   

För att sätta in materialet i en historisk kontext och skapa en förståelse för hur förhållandet till gamla 
föremål såg ut under det tidiga 1900-talet kommer en stomme byggas. Stommen består bl.a. av 
information utrunnen ur forskning kring museernas tillkomst och tidiga utveckling i Sverige. Det går att 
dra en parallell mellan vad man skyddar på museer och genom lagstiftning. Museers insamlingspolicys 
samt lagtextens föremålskategorier och ålders- eller värdegränser kan båda ses som konkreta exempel på 
vad vi betraktar eller har betraktat som bevarandevärt. Uppsatsen kommer inte i detalj gå in på 
insamlingspolicys för museer men ämnet kommer att beröras med syfte att jämföra och sätta in 
undersökningen i ett större sammanhang. 

Utöver detta har vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur lästs för att förstå och hantera källorna 
rättvist. En del av dem presenteras närmare längre fram. En teoretisk referensram har på så vis skapats 
och utifrån den har materialet analyseras. Några debattartiklar och blogginlägg har lästs för att få en bild av 
hur diskussionen kring utförsel går idag. Genom just ett blogginlägg hittades en antikhandlare i USA som 
fått mycket kritik i Sverige för att han i stor mängd för ut möbler ur landet, även hans renoveringsmetoder 
kritiseras. En kort mejlintervju gjordes för att skapa mig en bild av hur människor i Sverige idag reagerar 
på att äldre kulturföremål förs ut ur landet. Syftet är inte att ge någon form av heltäckande bild, utan 
istället visa på en situation där ämnet utförsel av kulturhistoriska föremål rör upp känslor hos människor. 

 

 

                                                           
19 Thurén, Torsten, Orientering i källkritik: är det verkligen sant?, 2. uppl., Esselte studium, Solna 1986, s. 5, 7. 
20 Holme & Solvang, s. 141-144. 
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Källkritik 

Uppsatsen består till stora delar av primärkällor i form av utredningar, propositioner etc. Ibland innehåller 
primärkällorna redogörelser för tidigare skeden eller historik, vilket då kan betraktas som sekundärt 
källmaterial. Denna typ av material är givetvis inte lika trovärdigt men kan samtidigt ge en bild av en viss 
tids syn på historien. Redogörelsen av kulturminneslagstiftningens historik i Sverige fram till 1922 bygger 
till stora delar på den historiska redogörelsen i SOU 1922:11. Det är en sekundärkälla men eftersom 
uppsatsens tyngpunkt inte ligger på lagstiftning innan 1922 samt det faktum att källan anses pålitlig då det 
är ett offentligt statligt dokument så har bedömningen gjorts att informationen kan användas. 
Anledningen till att just SOU:n använts är för att den på ett mycket heltäckande och detaljerat sätt återger 
historiken.  

Om man utgår från Thuréns källkritiska principer och kriterier för trovärdighet (äkthet, tidssamband, 
beroende och tendens) så är materialet till stora delar ganska trovärdigt. SOU:er och propositioner är en 
form av berättande källor som har ett nära tidssamband till den information som redovisas och som är av 
intresse för uppsatsens frågeställningar. Äktheten kan anses vara hög eftersom denna form av dokument 
dels har varit tänka som offentliga från början samt lämnats på remiss. Däremot kan vissa delar säkert vara 
finputsade just av den anledningen och därmed inte på ett fullkomligt sätt visa hur inställningen till en viss 
fråga verkligen såg ut. I lagspråk undviks i regel värdeladdade uttryck, vilket också påverkar äkthetskriteriet 
i vissa av dokumenten. Beroendekriteriet uppfylls inte eftersom det som redogörs i hög grad är beroende 
av påverkan utifrån. Offentliga utredningar och lagtexter ska i regel vara opartiska, eftersom de 
propositioner som använts till stor del bygger på offentliga utredningar kan tendenskravet anses hyfsat 
uppfyllt.21  

Tidigt material kan inte tolkas utifrån dagens värderingar, något som hör ihop med det värderelativistiska 
synsättet. På vissa ställen förekommer ord som mångfald och allmänt intresse redan i tidiga texter, ord som 
idag har getts en annan innebörd eller förstås på ett annat sätt. Det behöver inte innebära att man var 
särskilt öppen eller inkluderande i sin syn under exempelvis 1920-talet. Det är viktigt att poängtera att den 
lagstiftning som skrevs och skrivs inte behöver representera den allmänna uppfattningen hos 
medborgarna. Även ifall vi lever i en demokrati där de folkvalda politikerna är vår förlängda arm in i 
beslutsprocesser rörande exempelvis lagstiftning betyder inte det per automatik att besluten 
överensstämmer med gemene mans åsikt och inställning. Detta är något som även Hobsbawm för fram i 
sin bok Nationer och nationalism.22 

 

FORSKNINGSLÄGET 

Forskning kring kulturmiljölagstiftning och föremålskydd hamnar inom fälten kulturegendomsrätt och 
kulturvård. Mycket av forskningen inom kulturegendomsrätten har inriktat sig på kulturarvsbrott som 
illegal utförsel, plundring och stöld av kulturegendom. I Sverige är Staffan Lundén en av de viktigaste 
forskarna kring ämnet.23 Även frågor kring återlämnande av krigsbyten, mänskliga kvarlevor och historiskt 
utsatta etniska gruppers föremål, insamlade på ett ofta ifrågasatt vis, har varit ämne för en hel del 
forskning och debatt under de senaste åren. Den juridiska utformningen av lagtexter samt hur lagen 
effektivt kan användas har uppmärksammats av bl.a. Thomas Adlercreutz och Jan-Mikael Bexhed. 

                                                           
21 Thurén, Torsten, s. 8, 70-72. 
22 Hobsbawm, E. J., Nationer och nationalism, Ordfront, Stockholm 1994, s. 21. 
23 Se bl.a. Lundén, Staffan Perspectives on looting, the illicit antiquities trade, art and Heritage. Art Aniquity and law Vol XVII, 
Issue 2 2012. 
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Göran Ulväng Sofia Murhem och Kristina Lilja har i sin bok Den glömda konsumtionen: auktionshandel i Sverige 
under 1700- och 1800-talen presenterat forskning om auktionshandelns betydelse i Sverige som en del i hur 
det moderna konsumtionssamhället vuxit fram. Tidigare föreställningar om att föremål traditionellt hölls 
kvar inom släkten i generationer och att andrahandshandel är en hyfsat ny företeelse stämmer inte enligt 
den nya forskningen. Föremålen har bytt ägare mycket oftare, inom alla samhällskikt, än vad man tidigare 
trott.24 

Kritisk kulturarvsforskning intresserar många av dagens forskare. Historisk kulturpolitik, museernas tidiga 
framväxt och skapandet av kulturminnesvården i Sverige är exempel på ämnen som studerats på detta sätt. 
Kerstin Arcadius presenterar i sin avhandling Museum på svenska: Länsmuseerna och kulturhistorien hur 
museiverksamhet och kulturarvsbevarande i Sverige växt fram. I avhandlingen finns en del paralleller till 
denna uppsats. Kanonisering av kulturarv har påvisats med hjälp av historiskt material av bl.a. Mattias 
Legnér.25  

Tema Q vid Linköpings universitet har utgivit en mängd antologier, avhandlingar och uppsatser som 
behandlar frågor kring bl.a. kulturarvspolitikens roll i det moderna samhället, något som knyter an väl till 
uppsatsens tema. Peter Aronsson har bland annat nämnt en utveckling inom kulturarvsförvaltningen som 
är på väg mot en ökad fragmentisering och avnationalisering.26 I denna uppsats lyfts särskilt Tobias Hardings 
avhandling Nationalising culture - The reorganization of national culture in Swedish cultural policy 1970-2002 fram. 
Harding fokuserar på kopplingar mellan nationalism och kulturpolitik. Genom att gå tillbaka till de 
formativa momenten utreds varför det fortfarande finns en koppling, något som hör samman med denna 
uppsats ämnes- och metodval. Till skillnad från Harding kommer fokus inte att ligga på frågan varför, utan 
om och hur.27 Även Svante Beckman påvisar kopplingar mellan nationalism och kulturpolitik i en artikel 
publicerad i antologin Kulturarvets natur och Helene Egeland utgav 2003 en artikel i Kulturen i 
kunskapssamhället som förklarar kulturpolitikens användning av mångfaldsbegreppet.28  

Att nationalism även förekom i den tidiga utarbetningen av kulturminneslagen är ingen nyhet. Forskare 
och utredare har tittat på kulturminneslagens tidiga framväxt och noterat tendenser till nationalism här 
också. 29 Bl.a. Torkel Molin har sin avhandling Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det 
antikvariska landskapet visat på en sådan koppling.30 Södertörns högskola driver i samarbete med 
Stockholms Auktionsverk forskningsprojektet Nationellt kulturarv. Att skapa historia för framtiden. Ett projekt 
som undersöker relationen mellan handel av antikviteter och kulturarvspolitik.31 I den idag opublicerade 
artikeln Kungl. Maj:ts Proposition Nr. 249, maj 1927 – Utvecklingen av lagen om utförsel och export tar Ulla-Karin 
Warberg läsaren in i lagens förändring och historik. Då artikeln kom i undertecknads händer i slutet av 
arbetet så har inga referenser till Warbergs artikel gjorts. Eftersom den till viss del bygger på samma 

                                                           
24 Ulväng, Göran, Murhem, Sofia & Lilja, Kristina, Den glömda konsumtionen: auktionshandel i Sverige under 1700- och 
1800-talen, Gidlund, Möklinta 2013. 
25 Legnér, M. (2013). Gotlands fornvänner 1875-1925: Början till en kanonisering av gotländskt kulturarv (1ed.). In: Ulf 
Palmenfelt (Ed.), Mellan nation och tradition: Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore. Föredrag från ett symposium i 
Visby 27-28 september 2011 (pp. 125-154). Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  
26 Aronsson och Hillström, s. 9. 
27 Harding. 
28 Beckman, Svante Vad vill staten med kulturarvet? ur Alzén, Annika & Hedrén, Johan (red.), Kulturarvets natur, B. 
Östlings bokförl. Symposion, Eslöv 1998. Egeland, Helene, Mångfaldsdoktrinen – et tema i den svenske kulturpolitikk ur 
Sörlin, Sverker (red.), Kulturen i kunskapssamhället: om kultursektorns tillväxt och kulturpolitikens utmaningar, Swedish 
Institute for Studies in Education and Research (Institutet för studier av utbildning och forskning) (SISTER), 
Stockholm 2003.  
29 Johansson och Korsell s. 69. 
30 Molin, Torkel, Den rätta tidens mått: Göthiska förbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet, Institutionen för 
historiska studier, Univ., Diss. Umeå: Univ., 2003, Umeå 2003. 
31 http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1307429791727 (hämtad 
2014-01-20) 

http://webappo.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=projekt_page_1307429791727
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material så finns det en del likheter i delar av texten. Dock har denna uppsats en annorlunda vinkel och 
problemformulering vilket gör att den inte dubblerar tidigare forskning.32 

Det uppsatsen ämnar fördjupa sig i, är att på djupet gå ner i framväxten och förändringen av det 5:e 
kapitlet och koppla samman dåvarande mål och motiveringar med nuvarande kulturpolitiska mål. 
Eftersom lagen i sin uppdaterade form från 2014 i dagens läge är väldigt ny finns det en forskningslucka 
att fylla. Det finns också, som alltid, ett behov av att självkritiskt studera dagens kulturvård och noga 
analysera de verktyg vi har till vårt förfogande som antikvarier. 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPPSDEFINITIONER 

Som teoretisk utgångspunkt kommer värde- och nationalismteori att användas. Genom att empiriskt 
studera och analysera både gamla och nyare lagtexter samt utredningar utifrån sådana teorier kan en 
tydligare bild ges av vilka typer av värderingar och motiveringar som gjorts och görs. Tanken är att 
uppsatsen ska kontextualisera lagstiftningens tidiga historia och förändring. Nationalism bygger på en typ 
av värdering som av många kan tyckas gammalmodig. Om lagtexten visar sig vila på dessa värderingar 
betyder det i sin tur att vi skyddar, eller framförallt inte skyddar föremål som med ett modernt sätt att se 
på kulturvård skulle kunna ifrågasättas. För att sätta en motpol till det hela kommer begreppet mångfald 
att fördjupas och förklaras. Att se mångfald som en motsats till nationalism är inte helt korrekt, däremot 
kan det ur ett kulturnationalistiskt perspektiv ses ha oförenliga mål och idéer. 

Definitionen av begreppen kultur och kulturell mångfald kommer till viss del att bygga på den 
begreppsförklaring som görs i SOU:n 2007:50. Risken är här att förklaringen godtas för sanning och att 
den kritiska distansen minskar för mycket eller att uppsatsen godtar fältets definition utan att ifrågasätta 
den. Dock är det egentliga problemet som undersöks i uppsatsen inte ifall ett visst begrepp definieras rätt 
eller inte, istället ligger problematiseringen kring ifall man verkligen använt sig av de värderingar som lagts 
in i begreppet i lagtexten eller ifall det står som en solitär för sig. För att undvika ovanstående kritik 
kommer begreppsdefinitioner av andra författare kring det centrala ordet mångfald samtidigt att föras in 
för att skapa en mer nyanserad bild. 

Antikvitet, kultur- och minnesföremål 

Eftersom begreppet antikvitet används om både föremål och byggnader i undersökningsmaterialet från 
vissa perioder behövs det tydliggöras. Idag definierar vi en antikvitet som ett kulturhistoriskt föremål, vad 
som sätts som åldersgräns är ibland 100 år men även nyare föremål kan betraktas som antikviteter. Enligt 
Nationalencyklopedin har ibland skråväsendets upphörande 1846 använts som skiljelinje.33 Eftersom 
materialet som analyseras är av äldre art så har också äldre definitioner sökts. På 1600-talet kunde 
fornlämningar definieras som antikviteter. I en publikation från 1830 sägs antikvitet vara ett minne från 
gammal tid 34, det definieras som fornsak i Nordisk familjebok från 1904 samt Folkets uppslagsbok från 1927.35 
Med andra ord, begreppet är inte helt lätt att sätta fingret på men när ordet antikvitet används i lagtexterna 
handlar det i regel om forntida föremål och fornfynd, inte det vi idag betraktar som antikviteter. Ibland 
används kulturföremål som synonym för antikvitetet. Uttrycket minnesföremål förekommer också i vissa 
texter. Kulturföremål är det begrepp som används i alla lagtexter sedan 1920-talet. Det är i grunden ett 
ganska vagt uttryck som är svårt att sätta fingret på. De gånger ordet används i denna uppsats åsyftas 

                                                           
32 Warberg, Ulla-Karin, Kungl. Maj:ts Proposition Nr. 249, maj 1927 – Utvecklingen av lagen om utförsel och export 
33 http://www.ne.se/lang/antikvitet?i_whole_article=true (2014-05-10) 
34 http://runeberg.org/hagkomst/0130.html (hämtad 2014-04-21) 
35 http://runeberg.org/frammord/0015.html (hämtad 2014-04-21), http://runeberg.org/nfba/0634.html (hämtad 
2014-04-21) 

http://www.ne.se/lang/antikvitet?i_whole_article=true
http://runeberg.org/hagkomst/0130.html
http://runeberg.org/frammord/0015.html
http://runeberg.org/nfba/0634.html
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kulturhistoriska föremål. Idag används ordet föremål nästan alltid för att beskriva något som är löst men i 
förarbetena från 1920- och 1930-talen används begreppet minnesföremål ibland för fasta lämningar, vilket 
några gånger försvårar tolkningen av texterna. 

Folk, etnicitet och ras 

Folk definieras av Göran Hägg som en grupp av människor förenade i en gemensam vanföreställning om 
sitt förflutna. Han menar att politiska beslut ligger bakom det vi idag förknippar med folkbundna seder, 
språk och värderingar. Hägg exemplifierar detta genom att ta upp 1800-talets syn på traditioner som 
urgamla istället var nya idéer skapade av staten.36 Vid denna tid hade prefixen folk och forn en liknande 
betydelse och skulle kunna betraktas som varandras synonymer.37 Etnicitet kan definieras som gruppers 
sociala gemenskap med varandra i vilken de ser sig själva som […]kulturellt distinkta i relation till andra 
grupper.38 Ras kan ses som en form av etnisk kategorisering och fram till början av 1970-talet fanns en 
uppfattning om att människan kunde delas upp och kategoriseras i raser som hade skilda mentala 
egenskaper s.k. rasism, något som är vetenskapligt ogrundat.39 

Nation, stat och nationalstat 

I dagens språkbruk likställs ofta nation och stat, men det finns en underliggande distinktion där nation, till 
skillnad från stat, relaterar till begreppet folk och idén om en gemensam identitet. Basen för de nationella 
identiteterna kan variera, och varje nation bygger på subjektiva föreställningar om vad som karakteriserar identiteten.40 
Tobias Harding beskriver begreppet utifrån Anthony Smiths definition där en nation har föreställda och 
kulturella gränser och kan ses som en namngiven mänsklig population som delar ett historiskt territorium, 
historiska minnen och myter, en population som har en gemensam ekonomi och lagliga rättigheter men 
också skyldigheter hos medlemmarna.41 Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet stat generellt 
sett som […]ett landområde med gemensam styrelse, formellt suveränt i förhållande till andra stater, stat kan likställas 
med begreppet land.42 I en nationalstat är staten […]uppbyggd kring en etniskt och kulturellt definierad nation[…] 
där alla medborgare (i princip) ses som tillhörande nationen, Antony Smiths definition av nationalstater är 
istället states claming to be nations.43 

Kultur 

Begreppet kultur blir viktigt att definiera när mångfald och mångkultur kommer upp på tapeten. Kultur 
kan ses utifrån två perspektiv, det estetiska och antropologiska, [D]det antropologiska kulturbegreppet avser en 
grupp människors normer, värderingar, seder och bruk som ofta förvärvas genom medlemskap i och känslan av samhörighet 
med ett samhälle.44 UNESCO:s begreppsdefinition av kultur utgår från det antropologiska perspektivet: 
Kultur är ett samhälles eller en social grupps uppsättning av andliga, materiella, intellektuella och emotionella särdrag, 
innefattande, förutom konst och litteratur (’kulturella uttryck’), livsstil, värderingar, traditioner och trosuppfattningar.45 I 
SOU 2007:50 införlivas tanken om att alla kulturer och människor på jorden hör ihop och inte går att 

                                                           
36 Hägg, Göran, Svenskhetens historia, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2003, s. 12-14. 
37 Arcadius, Kerstin, Museum på svenska: länsmuseerna och kulturhistorien, Nordiska museet, Diss. Lund: Univ., Stockholm 
1997, s. 42. 
38 http://www.ne.se/lang/etnicitet (hämtad 2014-05-11) 
39 Harding, s. 48, http://www.ne.se/m%C3%A4nniskan/raser (hämtad 2014-05-11) 
40 http://www.ne.se/lang/nation/267216 (hämtad 2014-05-11) 
41 Harding, s. 32, 361. 
42 http://www.ne.se/lang/stat/314260 (hämtad 2014-05-11) 
43 Harding, s. 32, http://www.ne.se/lang/nationalstat (hämtad 2014-05-11) 
44 SOU 2007:50, s. 56. 
45 Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001 citerad från Sidas policy för kultur och medier, 2006. 
Tillgänglig via http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/Kultur-och-medier-i-svenskt-
utvecklingssamarbete_696.pdf (hämtad 2014-05-21) 

http://www.ne.se/lang/etnicitet
http://www.ne.se/m%C3%A4nniskan/raser
http://www.ne.se/lang/nation/267216
http://www.ne.se/lang/stat/314260
http://www.ne.se/lang/nationalstat
http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/Kultur-och-medier-i-svenskt-utvecklingssamarbete_696.pdf
http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/Kultur-och-medier-i-svenskt-utvecklingssamarbete_696.pdf
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avgränsa från varandra: […]individer och människor kan bära flera olika kulturella identiteter och att en kultur är 
under ständig förvandling och interagerar och överlappar med andra kulturer, oberoende av nationella eller andra artificiella 
gränser.46 

 

KULTURELL MÅNGFALD 

Mångfald i sig kan innebära massor av saker, exempelvis mångfald av miljöer, kulörer och smaker. 
Begreppet brukas inom kulturpolitik men också inom exempelvis arbetsmarknads- och socialpolitik. 
Begreppet har olika rötter vilket i sig gör att innebörden varierar utifrån var begreppet används. Eftersom 
det får sin mening i relation med något annat så blir det samtidigt ett svårgripbart begrepp som kan förstås 
på olika sätt. Mångfald kopplas dock ofta samman med etnicitet vilket i sig är problematiskt eftersom det 
då befäster en skillnad mellan det som är svenskt och icke-svenskt.47 Etnicitet är något som 
kulturarvsfältet vill komma bort ifrån och det är därför inte konstigt att hitta följande avståndstagande 
formulering i Riksantikvarieämbetets bok I valet och kvalet: grundläggande frågor kring värdering och urval av 
kulturarv: 

Det svenska medborgarkollektivet är […] en komplex grupp som när den föreställs som gemenskap kan tillskrivas en 
mängd olika egenskaper och som identifierar sig med en lika stor mängd berättelser. Det är på intet sätt identiskt med en 
föreställd etnisk svenskhet.48 

För denna uppsats är det framförallt viktigt att definiera kulturell mångfald. Kulturell mångfald kan, precis 
som kultur, betraktas utifrån två olika perspektiv. Estetisk mångfald handlar om exempelvis olika stilar 
och kulturformer medan det antropologiska ser på mångfalden utifrån olika idéer och perspektiv. I det 
antropologiska synsättet på kulturell mångfald ingår också etnicitet. Det antropologiska synsättet hör nära 
samman med hur vi identifierar oss och hur vi ser på historien, därmed också med kulturarv och i 
förlängningen kulturarvslagstiftning.49 UNESCO försöker använda begreppet kulturell mångfald på ett 
inkluderande sätt och som en grund […]for å befri verdens nasjonalstater fra tanken om at nasjonen er fundert på en 
etnisk gruppe og at det er denne gruppens kultur som skal representeres i den offentlige kulturen. Något som kan 
översättas till kulturarvspolitik och bevarande.50  

Egeland presenterar i sin artikel Mångfaldsdoktrinen – et tema i den svenske kulturpolitikk en studie av svensk 
kulturpolitik sett utifrån invandrares möjligheter att komma in i kultursektorn. Analysen är mycket 
intressant utifrån denna uppsats tema. I studien ingår en snabb översikt av den kulturpolitiska historiken i 
Sverige som i egentlig mening tar sin start i 1970-talets vilja om allas rätt till kultur. Under denna tid pekas 
särskilda eftersatta grupper ut och fokus ligger på att inkludera dessa i kultursektorn. Från den typen av 
särbehandling utvecklas kulturpolitiken under 1990-talet till mainstreaming och likabehandling av alla. 
Politiken går från att tänka på skillnader mellan grupper till skillnader mellan individer, ett försök att bryta 
tankemönstret vi och dem, något som dock inte lyckas i praktiken eftersom vissa grupper fortfarande pekas 
ut.51 Egeland citerar Lundberg, Malm och Ronström, ett citat som här repeteras eftersom det ger insikt 
och även kan appliceras på kulturarvspolitik och vad som väljs ut att bevara: 

                                                           
46 SOU 2007:50, s. 57. 
47 Egeland, s. 77-78, 84. 
48 Fredengren, Christina, Jensen, Ola W. & Wall, Åsa (red.), I valet och kvalet: grundläggande frågor kring värdering och urval 
av kulturarv, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2012, s. 60. 
49 SOU 2007:50 s. 57-58 
50 Egeland, s. 86.  
51 Ibid. s. 80-83. 
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Samhället och kulturlivet ses som homogent. Idealet är inklusivitet, alla skall få vara med. I praktiken får dock inte 
ogräs växa i trädgården. Den bevakas av trädgårdsmästare, dvs. auktoriteter i form av artister, kulturpolitiker, kritiker 
etc. I praktiken är mångfalden främst begränsad till ’den stora traditionen’ och andra kulturformer med hög status.52 

Egeland forsätter att ge exempel på kulturpolitisk retorik som talar om en tidigare nationell kultur i 
motsats till dagens mångfald, något som ger intryck av att det tidigare fanns en enhetlig kultur som idag är 
förändrad till något mer heterogent. Det är en form av nationell diskurs utifrån vars ram kvalitet etc. ofta 
bedöms. Det icke-svenska exotifieras som ett spännande men tillfälligt inslag i kulturen. Ett annat retoriskt 
problem som tas upp är det faktum att det oftast bara är de senaste 20-30 års invandring som lyfts fram i 
kulturpolitiken. Att Sverige haft invandring även historiskt sett nämns sällan i dessa sammanhang. Artikeln 
avrundas med konstaterandet att det inom kulturpolitiken finns en god bakomliggande vilja där problem 
ses och en känsla av att något borde göras stiger. Men utan att veta precis vad som är problemet eller hur 
det ska lösas leder viljan till mer otydlighet och mindre lösning. Den mångfaldsdoktrin som skapats liknas 
av Egeland som en hal såpa svår att handskas med. 

 

NATIONALISM 

Den teoretiska referensramen bygger framförallt på tre nyckelverk inom nationalismteori. Ernest Gellners 
Stat, nation, nationalism, Benedict Andersons Den föreställda gemenskapen - reflexioner kring nationalismens ursprung 
och spridning och Eric J. Hobsbawms Nationer och nationalism. Många av de teorier och slutsatser som 
författarna presenterar överensstämmer med varandra, framförallt deras argument kring språkets och den 
allmänna utbildningens roll för nationalismen utveckling. Alla tycker sig också se en nationalism som 
förändrar sig, dels från land till land men också över tid, bl.a. i frågan om etnicitetens roll, vilket gör att 
den måste ses utifrån sina historiska, sociala och lokala rötter.  

Nationalismens idé 

Både Gellner och Hobsbawm definierar nationalismen som en politisk princip enligt vilken den politiska och 
nationella enheten bör överensstämma med varandra, enligt Gellner är nationalismens kärna en strävan efter fusion 
av kultur och stat.53 Nationalismen är partisk till sin karaktär och de som ansluter till principen är för att 
vinna fördel själv ofta villiga att göra undantag etc. Det är samtidigt en princip som är lätt att kränka.54 
Andersons titel Den föreställda gemenskapen säger mycket om nationalismen som företeelse. Nationalism är 
just en föreställd eller konstruerad idé och alltså inget som förekommer naturligt (även om vissa forskare 
har hävdat det). Det är människan som objektivt anger vad som passar in i tankesystemet om nationalism, 
vilket samtidigt innebär att en människas identifikation med en nation kan förändras.55 Om vi utgår ifrån 
den grundtesen och rör oss vidare mot vad själva idén innehåller så börjar det bli mer komplext. Eftersom 
nationalismen är ett tankesystem skapat av människan så är den hela tiden i rörelse, förändring och 
utveckling. Det i sig innebär att nationalism har olika innebörd under historiens gång, det gör också att 
nationalismen kommer att betyda något annat i framtiden. När uttrycket nationalism tillämpas utanför sitt 
ursprungliga område är det enligt Hobsbawm samtidigt utom räckhåll att nå den ursprungliga analysen, 
däremot väcks nya frågor.56  

                                                           
52 Lundberg, Dan, Malm, Krister & Ronström, Owe, Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap, 
Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, Hedemora 2000, s. 39-40. 
53 Hobsbawm, s. 19, Gellner, Ernest, Stat, nation, nationalism, Nya Doxa, Nora 1997, s. 11, 27. 
54 Gellner, s. 12. 
55 Hobsbawm, s. 21, 25, Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, Daidalos, Göteborg 1993, s. 21. 
56 Hobsbawm, s. 210. 
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Nationalism kan uppträda på många olika sätt och i olika former. Det är framförallt två varianter av 
nationalism som brukar föras fram som exempel. Dels statsnationalismen, vilken bygger på tanken att 
nationen utgörs av de som sympatiserar med de grundläggande värderingar som staten står för. Bygger 
nationstanken istället på att de som tillhör nationen gör det pga. att de har en gemensam kultur, religion, 
etnicitet eller språk handlar det om kulturnationalism. Kulturnationalismen, ibland även kallad 
etnonationalismen, […]utgår från att en nation är etniskt och kulturellt avgränsad[…].57 En grundläggande idé 
eller föreställning är existensen av ett geografiskt, historiskt och kulturellt unikt land.58 För uppsatsen är 
det framförallt intressant att titta närmare på just kulturnationalismens idéer, därför kommer fokus att 
ligga på denna form av nationalism. Dock behövs fortfarande en tydlig bild av nationalismens grundtanke 
och historia tecknas. 

Många tror felaktigt att nationalismen är en ideologi. Istället kan den liknas vid ett kulturellt system 
exempelvis liknande en religiös samfälldhet. I föreställningen ingår tankar om en fast gemenskap med 
samma grund som har rört sig tillsammans genom tidens gång.59 Enligt Gellners nationalismdefinition så 
tillhör två människor samma nation endast om de delar samma kultur samt om de kan känna igen 
varandra som personer som tillhör samma nation.60 Hobsbawm pekar på olika kriterier såsom språk och 
etnicitet som ofta förs fram inom nationalismteorin. Han menar att dessa är luddiga men också 
föränderliga och mångtydiga, något som gör att de lämpar sig extra väl i propagandasyfte.61 Hobsbawm 
hävdar att en väldigt liten andel av de moderna nationalismrörelserna bygger på någon form av etnisk 
medvetenhet, dock har utvecklingen ofta lett till att just främlingsfientlighet, rasism och etnisk 
kategorisering förts in i dessa rörelser när de väl kommit igång ordentligt. Oss och dem är ett effektivt sätt 
att skapa enighet och lojalitet, något som de styrande började ta fasta på.62  

Nationalismen är jämförande i sin dräkt på sättet vår nation är den allra bästa, den är också öppet 
självdyrkande.63 Till detta hör intresset för fornstora dagar och glansperioder i nationens historia. 
Forntiden kom att bli central i den vinklade uppfattningen.64 Många nationer sökte sig tillbaka i historien, 
bortom det som människan kunde minnas på riktigt, och plockade fram en passande nationalstat ur det 
förflutna.65 Anderson liknar det vid ett formande av nationens biografi.66 Det utvalda kulturella arvet kom 
ofta att omvandlas kraftigt för att passa in i den bild som ville målas upp. Intressant ur ett kulturvårdande 
syfte är att nationalismen lånar, förvandlar och stiliserar en kultur men tror sig själv bevara, bekräfta och 
försvara den. Gellner pekar på att det måste finnas en kulturell differentiering för att nationalismen ska få 
fäste. Det är enligt honom därför nationalism inte är något som automatiskt uppkommer i alla nationer.67 
Anderson sammanfattar nationalismens natur på ett bra sätt: den återskapar ett förlutet, föreställer en 
gemenskap och drömmer om en framtid.68 Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det är 
nationalismen som skapar nationer, inte tvärtom.69 
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Nationalismens historia 

Alla tre författare tecknar en bild av nationalismens olika stadier i människans historia, både Gellner och 
Hobsbawm tycker sig se tre tydliga perioder där nationalismen förändrar karaktär. Nationalismen föds i 
Västeuropa någon gång under 1700-talet, en tid som kännetecknas av religiös tillbakagång och 
dynastiernas förfall.70 En insikt om världens pluralism hade börjat gro, inte minst på grund av alla 
upptäcktsresor som hade genomförts vid denna tidpunkt i historien. Den första perioden sammanfattas av 
Hobsbawm som en rent kulturell nationalism där litteratur och folklore upptäcks eller aktivt uppsöks och 
uppmärksammas.71 

Den andra fasen sammanfaller med det industriella samhället framväxt. Ökad kommunikation, handel och 
stadsmaskineri hör till tiden och Gellner argumenterar för att den moderna ekonomin är själva 
katalysatorn och orsaken till nationalismen. Nationalismen intar en trygg roll i ett rörligt, anonymt och 
utbildat samhälle.72 De styrande började leta efter olika aspekter som förenade folket i en gemenskap. Det 
kunde handla om exempelvis kulturarv, platser och traditioner. Med hjälp av en ideologiskt konstruerad 
nation byggd på det som föreställdes som gemensamt kunde staten öka folkets känsla för nationen och 
samtidigt motivera sina gränser. Det gemensamma kunde manifesteras med hjälp av exempelvis 
nationalsånger och nationalflaggor.73  

Något som kom att spela nationalismen i händerna var den statliga förvaltningsutveckling som pågick, där 
framförallt folkräkningen var betydelsefull eftersom den på ett nytt sätt medvetandegjorde folks 
födelseplats, språk osv.74 Här finns tecken på det Gellner pekar ut som ett centralt begrepp för perioden: 
rationalitet. Lika behandling av lika fall, hög verkningsgrad och kylig effektivitet är något som uppkommer 
genom tankesättet. Folkräkningen hör också samman med tidens starka tro och vilja till symmetri och 
ordning, något som även syns klart i exempelvis museisamlingar från tiden. I industrisamhällets 
strukturella behov finns nationalismens rötter enligt Gellner.75 Även Anderson tar upp tidens kärlek till 
klassificerande, lidelse för fullständighet och otvetydighet och liknar det vid ett allomfattande klassifikatoriskt 
raster som kunde tillämpas med flexibilitet på det mesta. Därmed kunde man också lätt styra vad som 
hörde till en nation och vad som inte gjorde det. Eftersom det mesta dokumenterades, bl.a. folkräkning 
och inventeringar av olika slag, var det samtidigt lätt att övervaka, räkna och kopiera.76 

Den tredje perioden inleds med första världskriget och avslutas kring 1950. Det är en fas som av 
Hobsbawm beskrivs som nationalismens guldålder. Den kännetecknas framförallt genom att det är då 
nationalistiska program verkligen får genomslag via den breda folkmassan. Tiden från industrialismens 
genomslag hade präglats av urbanisering, stark befolkningsökning, arbetskraftsinvandring, global ekonomi 
och centraliserade statsbildningar, något som på samma gång ledde till instabila kulturella gränser.77 

Efter första världskriget kom nationalismen att få större betydelse än tidigare. Versaillesfreden visade prov 
på tidens inställning till stat och nation när försök att dela upp gränser efter språk- och nationalitetsgränser 
gjordes för att undvika mer nationalistiska konflikter. Det var dock en idé som bara fungerade i teorin 
eftersom folken bodde sammanblandat och inte var för sig. Istället blev det gränsdragningar till fördel för 
krigsmakterna som segrat och minioriteter blev ett faktum i de flesta länder. Nationlighet började innefatta 
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kriterier som inte gick att påverka, exempelvis hudfärg. För att kunna uppnå ett homogent folk krävdes 
brutala och omänskliga metoder, något som kom att bli smärtsamt tydligt under 1940-talet.78 

Det finns både de som argumenterar för och mot att nationalismen idag har förlorat sin betydelse. Bl.a. 
Hobsbawm pekar på att globalisering och internationella ekonomiska samarbeten har gjort nationens roll 
som ett avgränsat territoriellt område betydelselöst idag. Ju mer industrialiserat ett samhälle är, med allt 
vad det innebär i form av ökade exempelvis kommunikationer och urbanisering, desto mer misslyckat blir 
försöket att bunta ihop folk och tvinga in dem i det som uppfattas som deras hemländer.79 Samtidigt kan 
man se att globaliseringen och t.ex. EU-samarbetet kanske har gjort att nationalismen och betydelsen av 
det som kan kallas geografiska rumsliga konstruktioner återigen har fått ett uppsving. För många kan det 
ha blivit allt viktigare att definiera sin nation. En annan aspekt av det hela är att EU jobbar mycket med 
regioner, regional särart blir därför viktig en ur marknadsföringssynpunkt.80 Vad gör vår region speciell? 
Vad skiljer den från andra? Varför ska du komma just hit? Det kan leda till att traditionellt nationalistiska 
kriterier åter blir viktiga, i alla fall om fokus läggs på kulturella differenser. 

Kulturnationalism i Sverige 

Intresset för äldre kulturminnen och ett skydd av dem börjar i Sverige synas under 1600-talet. Orsakerna 
är flera, givetvis måste minnesmärkena ansetts hotade men det ökade fornminnesintresset och göticismen 
hörde också ihop med kronans vilja att förankra sig tillbaka till fornstora dagar. Det ledde till ett allt större 
vetenskapligt intresse för minnesmärkena samt insamling av monument och föremål som kunde belysa 
förankringen bakåt i tiden. Fornstudierna var i dagens mått inte helt källkritiska eller fantasilösa vilket 
ledde till en del intressanta teorier, Rudbecks Atlantica är ett exempel. Efter reformationen har det funnits 
ett starkt samband mellan stat och kyrka i Sverige, något som kommit att prägla vår självbild men också 
museers insamling och det lagstadgade skyddet av äldre kulturföremål. Harding förklarar att samröret med 
kyrkan och den lojalitet som funnits till kronan i Sverige på sätt och vis uppvägt tron på att etnicitet skulle 
utgöra det grundläggande bandet mellan kung och folk.81  

Göticism och tron på en svensk nation har alltså en lång historik i Sverige men för denna uppsats är det 
framförallt kulturnationalismen under 1800-talet och tidigt 1900-tal som ligger i fokus. 
Nationalromantiken spirade under 1800-talet, både inom måleri, litteratur etc. Den nya nationalismen 
föreställde sig ha vaknat upp ur en sömn. Den sista stunden sågs vara kommen och det var bråttom att 
rädda det gamla kulturarvet, något som hörde ihop med industrialismens genomslag. Gamla traditioner 
uppfanns med förevändningen att de väckts upp.82 Vid denna tid fanns i Sverige en idé om invånarnas 
likhet och gemensamma härstamning, något som både enade och utestängde på samma gång. Arcadius 
förklarar det utifrån David Lowenthals teori om att grupper genom att mobilisera gemensamma minnen 
kan upprätthålla bestående gemensamma identiteter.83 Tanken var samtidigt att enhetlighet ledde till 
nationalisering.  

Märkesåret 1809, då Sverige förlorade Finland, kom att öka den nationella sentimentaliteten. Redan två år 
senare grundandes Götiska Förbundet, en sammanslutning som fokuserade på Sveriges heroiska förflutna 
i forn- och medeltid, något som ganska snart kom att leda till en ny fornminneslagstiftning. Det nationella 
enhetsspråket blev en viktig faktor i nationsbyggandet. Samtidigt som det fanns tankar om enhetlighet och 
ett land så fanns även en början till län- och landskapsidentitet. Sverige verkade ses som en 
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sammanräkning av sina olika delar, där alla delar var lika värdefulla. Arcadius liknar landskapen vid syskon 
och fosterlandet som moder. Samer och dalmasar, eller i alla fall daladräkterna, kom att exotifieras. Under 
1800-talets mitt fanns samtidigt en stark skandinavism som av olika anledningar försvann ganska snabbt 
och unionsupplösningen 1905 gjorde att nationell enighet och tillhörighet blev allt viktigare. Det förflutna 
skildrades som något gemensamt för fäderneslandets invånare.84 Fornminnen, folksagor etc. sågs kunna 
påverka människans syn på sig själv och etnologin kom att spela en betydande roll för skapandet av en 
nationell identitet. De olika världsutställningarna blev en viktig arena för att visa upp nationer och 
nationell samhörighet. På utställningarna visades förutom nya innovationer även historiska kulturföremål. 
De äldre föremålen verkade fungera som hjälp att framhålla och accentuera det nya. Ju längre fram i tiden 
vi kommer desto mer växte likheten mellan regionerna, framförallt genom ökade 
kommunikationsmöjligheter men också effekterna av en allmän folkskola påverkade. Under 1920-talet 
införlivades nationen och det nationella i Socialdemokraternas ideologi. Fosterland blev folkhem.85  

James Clifford lyfter tankar kring västerländsk individualism, nationsbyggande och identitet i sin uppsats 
Objects and selves. Att ha en kultur ger i sig en identitet som säkerställs genom samlande eftersom det grundas 
i att nationen har en autentisk och gemensam egendom. Det ses som en kollektiv vinst för samhället om 
exempelvis kulturhistoriska föremål får stanna kvar i landet. Clifford påtalar också att det som väljs ut för 
att bevaras har del i ett identitetsskapande som aldrig kan vara objektivt, snarare hör det samman med en 
nationalismpolitik. Det som väljs ut att bevaras blir samlingar som producerar hierarkiska värderingar och 
samtidigt är exkluderande.86 

Kulturnationalism i förhållande till mångfaldspolitik 

I sin artikel Vad vill staten med kulturarvet? lyfter Svante Beckman upp problematiken kring att det sedan 
lång tid tillbaka finns en stark koppling mellan nationsbyggnadspolitik och bevarande av kulturarvet. 
Motivet för statens engagemang i kulturarvsfrågor har traditionellt sett grundat sig i en vilja till bl.a. 
statsbyggnad och nationshävdelse. Denna grund, med djupt inristade äldre värderingar, leder till problem när 
försök görs till att modernisera synsättet på kulturarvet som exempelvis något pluralistisk och fyllt med 
mångfald eller mångkultur. Begreppen mångfald och nationalism är inte varandras motsatser men vissa 
delar, exempelvis att mångfald ses främja internationella utbyten av kultur etc., stämmer inte så väl 
överrens med kulturnationalismen. Det mångkulturella kan ses stå i konflikt med det traditionellt 
nationella. Beckman lyfter fram […]den uppenbara konflikten mellan värnet av det svensknationella kulturarvet och 
hänsynstagande till invandrade gruppers kulturarv.87 

Beckman utgår från Kulturutredningen 199588 och forsätter att föra fram ett resonemang kring 
kulturarvspolitikens och sektorns försök att visa sitt berättigande i en tid när nationshävdelse och nationell 
identitetsfostran inte längre fungerar som argument. Idéer om att kulturarv kan leda till integration och 
argument för att kulturarv är en bas för demokratin är bl.a. något som uppkommer i denna identitetskris 
och behov av att legitimera sig. En identitetskris som visar sig i en tvådelad känsla av skygghet och stolthet 
inför det svenska. Identitetsuttycket används på ett mer allmänt sätt istället för att tala om en specifik 
svensk identitet, även om det fortfarande går att läsa in mellan raderna enligt Beckman. Det politiska 
bruket av kulturarv, där statens ingripande och skydd ses som nödvändigt för att det inte ska gå under pga. 
oansvariga enskilda med egna intressen, går över till att motiveras från ett mer individualistiskt 
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värdeperspektiv. Detta blir problematiskt eftersom kulturarvets grund står på institutionella egenvärden 
som Folk, Nation, Stat, Historia, Konst och Kultur.89  

Staten vill vara en Kulturstat, staten tror på Historiens Helgd, staten vill hålla med kulturarv för Folkets, Nationens, 
Kulturens och sin egen skull. I grunden vill staten inte alls modernisera kulturarvspolitiken och dess motiv. Staten vill ha 
en fristad för gamla högsinnade, kulturkonservativa, samhällsbildande, statsprydande, folkintegrativa hållningar i en 
modern tid som stundom kryper av onämnbar ångest över samhällslivets förlorade kollektivitet och helgd.90 

Staten framhäver ofta Sverige som ett mångkulturellt land och kulturpolitiken har utvecklats till att 
retoriskt arbeta för anti-nationalism. I Tobias Hardings avhandling påvisas att kulturpolitiken samtidigt i 
grunden bygger på en nationalism som verkar för idén om en nationell kultur och skyddande från 
främmande influenser. Sverige är helt enkelt en stat med anti-nationalistisk självbild som ändå bevarar ett 
nationellt ramverk inom sina institutioner och organisationer. Denna paradox och kontradiktion förklarar 
Harding genom att analysera hur nationell kultur är institutionaliserad i svensk kulturpolitik. Harding 
undersöker olika organisatoriska processer och institutionaliserade värdenormer i svensk kulturpolitik. 
Målet är att visa hur vissa normer styr statens handlingar. Han förklarar varför nationalistiska idéer lever 
kvar i den svenska kulturpolitiken genom att titta på de värden och idéer som rådde under den tidiga 
framarbetningen.91  

Avhandlingen kombinerar nationalismteori med institutionella processer för att få svar på frågorna. Den 
tidiga nationalismen ses av Harding ha legitimerat sig genom att peka ut partikularistiska värden i nationen. 
Dessa värden ansågs angelägna att sparas eller hindras från utresa. Utvecklingen har sedan lett till 
nationalstater med en självbild som pekar ut universella värden, värden som också uttrycks inom dess 
institutioner. Samtidigt har kulturarvspolitiken legitimerat sig genom att referera till partikularistiska 
värden. Detta tänkande går att översätta till 1990-talets strävan efter ett multikulturellt främjande där 
kulturpolitiken fokuserade på säregenhet istället för universella värden och därmed accentuerade tankar 
om ett vi och dem. Samma sak hände när begreppet världskultur började använda för att definiera landet 
Sverige i kulturpolitik, eftersom världskulturen separerades rent institutionellt. På det viset blev det en 
tydligare distinktion mellan etniska svenskar och icke-svenskar, trots den ursprungliga viljan om 
inkluderande.92 Nationsstaten bevaras helt enkelt genom institutionalisering. Harding förklarar fenomenet 
genom att det bara är i början av en organisatorisk konstruktion som det bestäms vilka principer 
organisationen ska vila på, något som han kallar för formative moments, och kulturpolitiken har spelat en stor 
roll sedan lång tid tillbaka när det kommer till nationalstatens arbete för att kontrollera den nationella 
identiteten hos både svensk- och utlandsfödda medborgare. 

Harding påvisar att kulturpolitiken både använder statsgränser och etniska gränser. Etniska gränser 
upprätthålls framförallt inom kulturarvspolitiken genom att normer baserade på historiska definitioner av 
det kulturella samhället tas för givet. I sin avslutande reflektion skriver han följande: 

This study shows that while Swedish cultural policy is not a nationalist stratagem, it has played, and continues to play, a 
role in legitimising the State by continuing to institutionalise Sweden as a both political and cultural imagined community 
that is imagined as both inherently limited and sovereign.93  
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II. BAKOMLIGGANDE MOTIV OCH UTVECKLING FÖR EN 
UTFÖRSELREGLERING 

 

KULTUREGENDOMSRÄTTENS UTGÅNGSPUNKTER OCH MOTIV 

Frank G. Fechner har i sin artikel The Fundamental Aims of Cultural Property Law beskrivit 
kulturegendomsrättens huvudsakliga principer, mål och motiv. Fechner utgår ifrån att lagstiftningen är 
självklar, vilket inte hör samman med denna uppsats utgångspunkt. Den ger dock en bra introduktion av 
själva grundidén och motivet till bl.a. utförsellagstiftning. Enligt Fechner kan värde- och åldersgränser vara 
en hjälp för att begränsa lagtexter men det bör inte vara den tydligaste anledningen till skydd eftersom 
exempelvis modesvängningar kan förändra den ekonomiska bilden på kort tid. Inte heller ursprungsplats 
är ett lämpligt kriterium, utländska föremål ska inte ignoreras i lagtexter.94 

I sin artikel framför Fechner att en vidare eller mer tillåtande definition i lagtext av vad kulturegendom 
eller kulturarv är, kan verka på ett negativt sätt i en bevarandeaspekt rent juridiskt. Genom att bredda 
begreppet kulturarv och kulturegendom precis som museer har gjort i insamlingspolicys riskerar vi 
paradoxalt nog att minska skyddet istället för att skydda en större del av kulturavet […]if a tight definition 
might exclude some objects worthy of protection, a too-broad one might well fail to be effective at all.95 

Vidare fortsätter han diskutera att både föremålet och kännedom om dess kontext behöver bevaras ur ett 
vetenskapligt syfte. Separation från kontexten gör att ett föremål tappar ett inneboende värde. Fechner 
skriver att kulturegendom kan ena etniska grupper samt stärka dess identitet och att om något skadas eller 
förstörs kan det vara ett brott mot mänsklig värdighet. Argumenten ska framförallt läsas mot en bakgrund 
av länder eller kulturer vars kulturegendom i huvudsak gått förlorad genom krig, plundring etc. Det 
huvudsakliga målet och motivet för kulturegendomsrätt är att bevara ex. kulturhistoriska föremål i dess 
ursprungliga form eller in its original form eftersom de är unika och inte kan reproduceras. Andra motiv till 
kulturminneslagstiftning är tillgänglighet. En stat kan hitta motiv till utförsellagstiftning utifrån 
självrepresenterande och folkbildande motiv. Enligt Fechner är det i flera fall otydligt ifall restriktionerna 
utgår ifrån kulturnationalistiska motiv, vilka inte är försvarbara. 

Finally, a whole nation can claim certain objects as being of symbolic value. The attribution by reasons of identification 
seems to gain more and more importance in linking cultural heritage to a certain territory[…]In addition to strengthening 
religious feelings, cultural items can strengthen the self-confidence of a population. In these cases, cultural assets are 
symbols of integrative power or serve a political aim.96 

John Henry Merryman diskuterar kulturnationalism i förhållande till utförselreglering i sin artikel The nation 
and the object. Att utgå från att vissa föremål tillhör ett specifikt land menar han har en ideologisk grund i 
just kulturnationalismen. Därför kan nuvarande utförsellagstiftning i Sverige, som är nationsfokuserad, 
enligt honom sägas vara kulturnationalistisk. En kulturegendomsrättslig reglering av föremålshandel kan 
istället vara objektsfokuserad och tar då andra saker i beaktande vid en bedömning – bevarande, sanning 
och tillgänglighet (en prioritetsordning där bevarande står högst upp). Med denna utgångspunkt kan man 
ibland komma fram till att ett föremål bör stanna kvar i landet och ibland inte.97  
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Fechner förklarar att kulturegendom kan ses som hela mänsklighetens egendom istället för att koppla 
samman det med stater. Fechner introducerar också upplägget med importreglering av kulturegendom 
som ett mer effektivt sätt att minska illegal handel, något som dock inte är en vanlig basposition i 
utförselreglering generellt.98 

 

1800- OCH DET TIDIGA 1900-TALETS KULTURVÅRD - MUSEERNAS FÖREMÅLSSYN OCH 
INTRESSEOMRÅDEN 

Under 1800-talet uppkom en allt starkare vilja att bevara eftersom människan började komma till insikt 
om att saker och ting kunde dö ut. Att samla låg i tiden och sågs som ett sätt att bevara. Samhället höll på 
att moderniseras och utvecklas i snabb fart. Moderniseringen både synliggjorde och hotade det gamla och 
traditionella. Stora förändringar hade skett på relativt kort tid. Kommunikationerna förbättrades, 
framförallt genom järnvägens utbyggnad. Flera emigrationsvågor drabbade Sverige och kulmen nåddes på 
1880-talet. Landsbygden och synen på jorden kom till viss del att byta skepnad genom reformen laga 
skifte.99 Giddens har visat att även synen på tid nu förändrades från att tidigare ha varit oprecis och 
varierande samt starkt platsknuten till att bli standardiserad och exakt, något som till stort hörde ihop med 
det mekaniska urets genomslag. Nu kunde tiden också börja betraktas som otillräcklig, samtidigt som den 
var en drivkraft blev den också ett hot.100 

Många ideella och lokala fornminnesföreningar startades under 1860-talet och de började nu ta det för sin 
uppgift att sköta kulturvården i landet, något som stöttades från högre ort. De olika föreningarna hade 
likartade agendor som ofta resulterade i insamlingar och dokumentation, framförallt av fornfynd och 
fornminnen men även kyrkoinventarier. Fornminnena såg som oersättliga skatter. Att föreningarna skulle 
syssla med dokumentation och insamling pådrevs av landets styrande män, Vitterhetsakademien började 
bl.a. dela ut anslag till de föreningar som anslöt sig. Tanken var att detta skulle hjälpa forskningen framåt 
men också gynna övervakning och vård. Aktiviteterna var framförallt en del i tidens anda, där samlandet 
som sagt sågs som ett sätt att skydda kulturarvet.101  

Efter en period av mycket insamling och dokumentation började många museer iordningställa, en process 
som var sammanlänkad med viljan att bevara, varaktighet samt forskning eftersom kunskap och 
information sågs som skadeundvikande. En mångfald av föremål organiserades och underkastades en 
ordning, något som både manifesterades i utställningarna och i katalogiseringen. Tidens mode att ha ett 
föremål till varje funktion, vilket bl.a. kunde resultera i enorma servisuppsättningar, översattes ofta även 
till kategoriseringen av äldre föremål. Klassificeringsarbetet kan betraktas som både förenande men även 
sönderdelande. Fornminnesföreningarnas arbete behövde inte alltid resultera i att det samlades in reella 
föremål. Beskrivningar, avskrifter etc. kunde ofta betraktas som fullt tillräckliga, det var inte det materiella 
arvet utan kunskapen som stod i centrum. Ibland inventerades även privata samlingar vilket också pekar 
på det faktum att vetenskapen, inte ägandet, var det allra viktigaste. Att trycka var en enkel form av 
bevarande och därför kom olika typer av planschverk och tidskrifter att spela stor roll inom 
kulturvårdsfältet i slutet av 1800-talet. Samtidigt går det inte att ignorera det faktum att samlingarna växte 
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väldigt mycket under samma tid och att jakten på att fylla de luckor som fanns i samlingarna hela tiden var 
aktuell.102 

Intresset för det gamla kulturarvet började breddas under 1800-talets andra hälft. Som tidigare sagts blev 
förutom fornminnena även de medeltida kyrkoinventarierna uppmärksammade och längre fram 
inkluderades också allmogens föremål. 1889 efterlyste Norrbottens museum lappföremål, vilket visar på 
tendenser till en mer inkluderande syn på kulturarv samtidigt som det också tydligt markerar en skillnad 
från resterande kulturarv. Nyare föremål såsom husgeråd, tavlor och seltyg kom att ses på med mer och 
mer intresse och idén om att föremål vilka betraktades som värdelösa kunde få ett framtida 
kulturhistoriskt värde väcktes. På Gotland sökte exempelvis Per Albin Säve aktivt efter halvt förstörda, 
glömda, utnötta och obrukbara föremål. Nu kom föremålens autencitet eller äkthet att spela en allt större roll. I 
begreppet fanns tankar om materiell beständighet och föremålens historiska tecken eller vittnesbörd. 
Föremålets ålder var viktig men det breddade intresset för kulturhistoria gav även yngre föremål en 
historisk roll vilket i sin tur ledde till att dessa föremål påsattes nya värden.103 

Museernas arbete fick ju längre tiden gick en alltmer tydlig akademisk grund. Dels var de som anställdes 
ofta akademiskt utbildade dels introducerades så småningom en särskild kategoriuppdelning på de flesta 
museerna. Ett föremål sågs antingen som etnologiskt, kulturhistoriskt eller konsthistoriskt, kategorier 
starkt kopplade till akademiska discipliner. Nu började forskningen, inte vården, att ställas i centrum för 
bevarande av kulturarvet. Som tidigare nämnts blev just ordnandet en viktig del i den 
professionaliseringsprocess som alltmer tog fart. Att samla började ses som något vem som helst kunde 
göra, att ordna krävde däremot ett proffs (läs akademiker). Det blev allt vanligare att museerna fick tydliga 
avdelningar som ofta följde samma modell: förhistorisk, kyrklig konst, allmoge och högrestånd samt 
specialavdelningar. Just införandet av högreståndsavdelningar visar på ett intressant sätt utvecklingen av 
ordnandets betydelse samt den akademiska knytpunkten eftersom detta inte var ett kulturarv som hotades, 
snarare ett kulturarv som av konstvetare kunde införas i olika typologier.104  

Under 1870-talet planerades flera olika museiprojekt i Stockholm, vilket pekar på att huvudstaden allt mer 
kom att hamna i centrum. De museer som var uttänkta skulle inriktas mot etnografika, arbetets historia 
och slöjd. Vid denna tidpunkt var det dock bara Nordiska museet som hann bli verklighet, först 
uppkommet som den s.k. Skandinavisk-Etnografiska samlingen, en samling som Hazelius beskrev som 
svenska folkets egendom, vilket denna uppsats har lånat sin titel ifrån. Till museerna i huvudstaden samlades 
föremål från hela Sverige. Det fanns en ambivalens ute i landet mellan att kunna bidra med bra äldre 
kulturföremål och att bli av med regionens kulturarv. Samtidigt blev det allt vanligare med depositioner i 
museerna, framförallt handlade detta om äldre kyrkliga föremål. Museernas syfte som bevarare och 
förmedlare till allmänheten började nu bli allt tydligare.105 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att nämna vilka insamlingsområden som de olika 
centralmuseerna skulle ha, reglerad i ett brev från Kungl. Maj 1919. Nordiska museets samlingar skulle 
omfatta svensk allmoge, en avdelning för de svenska lapparna, en del nordiska föremål, samlingar som belyste 
de borgerliga yrkena samt de högre stånden och komparativa samlingar av utländska föremål. Statens historiska 
museum skulle samla på föremål från Sverige, sådana preciserades som [...]äro funna i svensk jord[...]antingen 
äro gjorda i Sverige eller varit i bruk här. Samlingen skulle [...]bevara minnet av kulturutvecklingen i Sverige och 
omfattar en samling av svenska arkeologiska och historiska föremål jämte en mindre samling främmande fornsaker, 
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tjänande till jämförelse med och belysning av de svenska. Nationalmuseets samlingar var oberoende av 
ursprungsort men tyngdpunkten skulle ligga på inhemska alster och Livrustkammarens samlingar 
instruerades att hålla sig inom det indoeuropeiska kulturområdet. Vad gällde den museala verksamheten i stort 
identifierades i SOU 1922:12 tre kategorier av minnesmärken som samlades in och uppmärksammades – 
föremål med ursprung i de högre samhällsklasserna och som hade ett internationellt konstvärde, 
etnografiska och arkeologiska föremål. De centrala museerna skulle ge en representativ bild av hela folkets 
kulturutveckling men samtidigt också visa på de rena ortsvarianterna i den folkliga kulturen och 
säregenheten hos landskapen. Samlingar på centralmuseer jämfördes med naturvetenskap och sågs som ett 
herbarium över arterna.106   

Något som kom att bli en ny företeelse kring sekelskiftet 1900 och som delvis hörde samman med tidens 
moderna naturskyddsrörelse, var friluftsmuseerna. De var ofta uppbyggda kring de nya räddningsobjekten: 
kulturhistoriska byggnader som hotades av rivning eller förfall, som genom att flyttas till friluftsmuseerna 
kunde räddas. I kölvattnet av friluftsmuseernas inträde kom så småningom diskussioner kring byggnaders 
och föremåls ursprungliga och givna plats som en del av dess värde. I sammanhanget började frågor om 
återförande att bli aktuella, kyrkliga föremål som hamnat i profana miljöer blev ett av 
diskussionsämnena.107 

Arcadius har genom de regionala museernas kataloger uttytt ett mönster kring vad man samlade in för typ 
av föremål. Följande kategorier räknas upp som typiska föremål för sekelskiftets museer: förhistoriska 
föremål, kyrkliga föremål, någon konst, dräkter, vapen, tidmätare, bohag och seldon. Några centralt finansierade 
projekt under perioden efter sekelskiftet var fornminnesinventeringen, 1911 startades Sveriges kyrkor och 
från 1926 började ett omfattande fältarbete kring allmogekulturen.108  

 

KULTURMINNESLAGSTIFTNINGENS HISTORIK I SVERIGE INNAN 1920-TALET 

Följande historiska redogörelse är på inget sätt heltäckande eller ingående. Syftet med avsnittet är att ge en 
kort och sammanfattad bild av lagstiftningens historik. Det är en något selektiv historisk framställning 
som återigen beror på att syftet inte är att teckna en detaljerad historik. Tyngdpunkt har lagts på att visa 
vilka minnesmärken som genom tiderna valts ut att skyddas samt hur lagförslag och lagtexter ställde sig till 
utländska köpare, export samt synen på minnesmärkens förankring till ursprungsplatsen. Detta för att 
sammanbinda historiken till uppsatsens problemformulering och frågeställningar. För att förtydliga 
historiken kan det vara på sin plats att anmärka att kulturminneslagstiftningen från 1600-talet fram till 
1800-talets slut fokuserar på skydd av fornlämningar, fornfynd och kyrkliga minnesmärken, med få 
undantag.  

I Sverige kan kulturminneslagstiftningen dateras långt bak i tiden. Så tidigt som 1666 utfärdades Kongl: 
Mayst:tz Placat och Påbudh, Om Gamble Monumenter och Antiquiteter för att skydda fasta fornlämningar och 
kyrkliga minnesmärken, vilket är den tidigaste lagstiftningen i sitt slag. Så snart som året efter utgav 
Antikvitetskollegiet en promemoria där fler minnemärken inkluderades, gamla mynt och vapen 
uppmärksammades, så även handskrifter. 1684 utkom ett nytt plakat som fokuserade på det vi idag 
betraktar som fornfynd. Värt att nämna i sammanhanget är 1686 års kyrkolag som lagstiftade om att lösa 
föremål tillhörande kyrkan inte fick säljas privat utan tillåtelse från kronan.109 

1734 förändrades lagen en del, framförallt vad gällde hembudsskyldigheten av fornfynd. 1753 stiftades av 
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Gustav III den s.k. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien som ny institution för vård och skydd av 
minnesmärkena i Sverige och 1776 utgavs en förordning som framförallt tillämpades i den kyrkliga 
minnesvården.110 

Men det är under 1800-talet som ett verkligt stort intresse för minnesvården kan skönjas. Lagstiftningen 
behövde bli mer effektiv och passande för tiden.111 Genom 1828 års fornminnesförordning 
systematiserades den i en alltmer enhetlig form, lagen krävde på ett nytt sätt allas delaktighet i vården av 
kulturarvet och staten fick auktoritet som bevarare av kulturarvet.112 Förordningen skiljde sig från 1600-
talets lagstiftning på det vis att fler minnesmärken räknades upp som bevarandevärda och det höga 
ålderskravet var inte längre lika viktigt som förut. Följande citat visar den alltmer inkluderande 
lagstiftningen [...]andre större eller mindre föremål, som till åminnelse av forntidens heliga bruk eller någon märklig 
historisk bedrift, person eller ort kunna bidraga[...]. Eftersom grundinställningen hade förändrats till att 
minnesvårdens huvudmål handlade om att bidra till kunskap om forna tider och historia blev en viktig del 
i den nya förordningen statens rätt att vetenskapligt undersöka och dokumentera de olika 
minnesmärkena.113  

Lagstiftningen kritiserades 1857 genom en skrivelse som uppmärksammade brister i lagen angående de 
material som inte skyddades samt vilka skadliga åtgärder som ej var förbjudna i samband med 
fornlämningar. Principen som lades fram var att det var det allmänna, inte den enskilde, som ägde rätt att 
förfoga över dessa lämningar. Skrivelsen ledde i sin tur till att Vitterhets-, historie- och 
antikvitetsakademien samma år fick i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till fornminnesförordning. 
Förslaget lämnades officiellt in 1859 och proponerade då följande formulering [...]samt i öfrigt alla af 
menniskohand i fordna tider upförda minnesmärken[...] som allmänt uttryck för vad som skulle skyddas. 
Fornfyndsdefinitionen utökades och förslaget var att lagstiftningen skulle inkludera mer än bara ädla 
metaller samt att det skulle bli förbjudet att förändra eller skada fornfynden. Något som är särskilt 
intressant i förslaget i förhållande till denna uppsats är formuleringarna angående förskingring eller 
avyttring av fornfynd. Det ansågs nämligen dubbelt så allvarligt att sälja eller skänka ett fynd till en 
utländsk person eller samling än vad det var att förstöra samma fynd, om man ser till straffsatsen. 
Justitiekanslersämbetet svarade genom en memorial som i huvudsak ägnade uppmärksamheten kring 
statlig och enskild äganderätt. 1865 framlade akademien ett ändrat förslag där det bl.a. återförmedlades 
berättelser om vanvård och förstörelse av forntida minnesmärken från olika forskare och 
fornminnesföreningar. Det ändrade förslaget såg i stort sett likartat ut som det första förslaget men hänsyn 
till Justitiekanslersämbetets memorial hade tagits vilket gjorde att formuleringarna kring statlig äganderätt 
till fornminnen hade tonats ner.114 

Med hjälp av akademiens förslag formulerade Justitiekanslersämbetet samma år ett nytt fornminnesförslag 
som till stora delar överensstämde. Ämbetets inställning till ursprungsplats var att [...]alla vore måna att 
bibehålla historiska minnen och märkvärdigheter i den ort, där de vore födda och uppfödda eller valt sin bostad[...] och att 
lagstiftningen skulle hjälpa till att undvika att [...]fäderneslandet berövades viktiga föremål för dess forskare och 
historiska minnen[...]. I förslaget ingick akademiens idé om att [...]inskränka dispositionsrätten för alla samlare och 
innehavare av inhemska fornsaker och utsätta dem för ansvar, i händelse de avyttrade fornsak till uppköpare för utländsk 
räkning[...]. I förslaget formulerades en strategi om belöning och uppmuntran som bättre väg att gå än hot 
och straff i målet om att bevara fornminnena. Ämbetet föreslog att den svenska marknaden skulle 
stimuleras på olika sätt så att följande kunde uppfyllas: [...]mot bortförande av fornsaker borde sökas, nämligen det 

                                                           
110 SOU 1922:11, s. 11. 
111 Ibid. s. 19. 
112 Harding, s. 87, Arcadius, s. 46. 
113 SOU 1922:11, s. 15-22. 
114 Ibid. s. 19-27. 



24 
 

att för svenska fornsaker den svenska marknaden bleve den bästa, där det bäst betalades. I linje med arbetet mot 
utlandsförsäljning följde också formuleringen:  

[...]skyldigheten att hembjuda vissa fornsaker kunna ske annat än i sammanhang med stadgande att, innan fornsak 
såldes till utländsk man eller uppköpare för utländsk räkning, densamma skulle hembjudas, så syntes bättre att stadga 
hembud av alla fornsaker genast, efter det fyndet skett. Särskilda bevakningsanstalter å innehavare och samlare av 
fornsaker skulle eljest, då ingen kontroll vid export funnes, av behovet påkallas, om lagen icke skulle bliva endast en död 
bokstav.115 

Riksantikvarien Hildebrand fick därefter möjligheten att yttra sig över ämbetets förslag. Han uttalade 
särskilt följande:  

Det vore väl onekligen av stor vikt att få upprättad en fullständig och tillförlitlig antikvarisk topografi över 
fäderneslandet, emedan härpå berodde möjligheten att kunna bestämma utbredningen av de olika folkstammar, som i 
forntiden bebott vårt land, samt utforska, på vilka vägar och vid vad tid eller åtminstone i vilken tidsföljd de hade hit 
inkommit, men om detta ändamål skulle vinnas, måste forskningar anställas och förteckningar upprättas av sakkunniga 
personer.116  

Senare beskrivs enskilda samlarinitiativ som en bidragande faktor till att fornsaker [...]blivit från förstöring, 
räddad[...] genom att de i många fall inkluderats i museisamlingar inom landet. Vidare fortsätter Hildebrand 
att skriva om problemen med utförsel av fornsaker ur landet samt att okunskap hos allmänheten är en 
bidragande faktor till detta förlopp, [...]den starka lockelsen för en fattig person att hellre av förstkommande 
uppköpare taga en kontant penning, om också vida under fyndets värde, än att, oviss om utgången, hembjuda fyndet åt 
kronan[...]. I denna kontext läggs också ett viktigt vittnesmål från tiden fram när Hildebrand skriver att det 
finns stora mängder uppköpare i landet som lockar upphittare av fornfynd att sälja till ett billigt pris för att 
sedan sälja vidare till utländska samlare med vinst. Hildebrand talar också om vikten av att alla 
fornlämningar behöver skyddas av lagen och förkastar klassindelning som godtyckligt. Han anmärker att 
ämbetets förslag inkluderar fornfynd i sten eller trä men däremot inte fornfynd i exempelvis glas eller lera, 
vilket inte är fördelaktigt ur vetenskapligt synvinkel.117  

Efter alla förslag och inlägg i utformningen av lagtexten kommer så en ny fornminnesförordning 1867 där 
den första paragrafen förklarar att [...]alla fasta fornlämningar, bevarande minnet av fäderneslandets inbyggare i 
forntiden[...] ska skyddas. Då det gäller fornfynd går förordningen mot tankarna om hembudsplikt för 
fornfynd i material av ringa monetärt värde och lagstadgar endast om hembudsplikt för ädelmetaller, 
koppar och brons. Det som lyfts fram i förordningen är forntida vapen, mynt, prydnader, kärl och 
redskap. Kyrkor och dess rörliga gods med kulturhistoriskt värde tas upp i lagstiftningen, dessa föremål får 
[...]icke till enskilda personer, inhemska eller utländska samlingar avlåtas, utan att förut hafwa warit Oss och kronan 
hembjudna[...].118 

I huvudsakliga delar är 1867 års förordning fortfarande gällande lagstiftning en bra bit in på det nya seklet. 
Smärre förändringar gjordes i en framställan år 1873 då betoning bl.a. lades på att det skulle göras möjligt 
för fornforskare att [...]verka för de svenska fornminnenas bevarande och tillgodogörande för den allmänna odlingen[...]. 
Diskussionen om vilka material som skulle kräva hembudsplikt fortsatte. Även i denna framställan vittnas 
det om en systematisk transitohandel med utländska uppköpare. Danmark, England och andra främmande länder 
uppges vara delar i handelsprocessen. Kringströvande uppköpare och utförsel av fornsaker upplevs som ett 
problem och en strävan efter att från statens håll kunna mäta sig med andra länders historiska 
museisamlingar kan skönjas i vissa formuleringar. 1886 samt 1911 görs ytterligare förändringar i 1867 års 
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förordning. 1911 författas en skrivelse från Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin som återger ett 
aktuellt exempel där en norsk domkyrkoförsamling förfrågat Köpings församling om att få inköpa ett 
dyrbart altarskåp från stadskyrkan. I samma stycke nämns även [...]amerikanska strävanden att från Europa 
förvärva värderika äldre konstverk[...] och att det är brådskande att genom ny lagstiftning skydda bl.a. kyrkliga 
konstskatter från utförsel. Här verkar oron för utförsel ha breddats till att även inkludera kyrkliga föremål, 
användandet av uttrycket bland annat före kan peka på att oron även innefattar profana föremål. Samma år 
gjorde riksdagen en skrivelse där de förklarade att förordningen från 1867 behövde omarbetas eftersom 
den var omodern och inte längre motsvarade tidens krav. Redan senare under samma år utkom en 
kungörelse som tog fasta på det brådskande som framförts angående utförseln av kyrkliga kulturminnen. 
Ett uttryckligt förbud mot att försälja kyrkliga minnesskatter utan tillstånd från Kungl. Maj. angavs i 
kungörelsen.119  

1912 lämnar akademien ett förslag till en ny minnesvårdsförfattning. I första paragrafen formuleras frasen 
Alla fasta fornlämningar äro, såsom bevarande minnet av fäderneslandets inbyggare i forntiden[...]. I akademiens förslag 
ingår idén om att det ska vara förbjudet att förstöra, gömma eller sälja fornfynd innan det hembjudits till 
staten. Kyrkligt rörligt gods skyddas i en egen paragraf under vilken flera olika typer av föremål som tjänar 
att bevara minnet av forntidens bruk och konstfärdighet räknas upp. Här verkar uttrycket forntid användas i en 
bredare kontext eftersom de föremål som räknas upp inkluderar olika typer av kyrkotextilier såsom 
antependier och kalkkläden men också fattigbössor, målningar och epitafier. Det som gör förslaget särskilt 
intressant är att det lyfter fram profan arkitektur och andra minnesmärken som skyddsvärda vilket 
motsvarar en ny tids sätt att tänka kring kulturminnesvård. I motiveringen för förslaget anges att 
fornminnesvårdens intressesfär har vidgats. Fler föremål, byggnader och tidsepoker anses behöva skydd 
och uppmärksamhet, även sådant som tidigare betraktats som värdelöst, fornminnesvården ska utvidgas 
till kulturminnesvård.120 Följande citat återger den förnyade synen:  

Vad våra förfäder tänkt och utfört bäst i skrift, i toner, i målningar eller skulptur, det bevara vi som våra dyrbaraste 
skatter, men vad de utfört bäst inom profanarkitekturen och konsthantverket, det lämna vi utan något som hälst skydd, 
och dock äro just dessa minnesmärken framför allt utsatta för fara att förstöras genom deras ständiga kontakt med det 
praktiska livets krav. Övriga minnesmärken äro ej i mindre behov av skydd och vård än byggnaderna, och överallt i 
utlandet har man insett detta[...]121 

I förklaringen till lagförslaget konstateras att profana föremål yngre än hednatid som förvaras i kyrkor 
sedan tidigare är skyddade enligt fornminnesförordningen. Därefter diskuteras det faktum att det inte är 
dessa föremåls nuvarande plats som ger dem sitt kulturella värde, de bör skyddas oberoende av var de 
befinner sig. I förhållande till denna ståndpunkt slås det därefter fast att profana föremål av allmänt intresse i 
stort bör skyddas för att trygga deras bestånd. Lagstiftningen föreslås skilja mellan offentligt och privat ägda 
föremål. Svårigheterna kring de betydelsefulla privat ägda föremålen lyfts fram, det är främst ägande- och 
dispositionsrätten som anses komma i kläm vid alltför tuff lagstiftning. Lagförslaget hävdar att det är 
bättre att uppmuntra människor genom att [...]erbjuda den enskilde någon fördel, när han för det allmänna bästa 
uppmanas att underkasta sig begränsning av sin handlingsfrihet. Det som identifieras som ett eftersträvansvärt mål 
är att dessa föremål inte förstörs eller skadas, ett mål som anses kunna nås genom att den ansvarande 
myndigheten håller koll på var föremålen befinner sig. Just den typen av kontroll ska uppnås genom olika 
typer av förteckningar av föremålen i både privat och offentlig ägo. I lagstiftningen ska det enligt förslaget 
sättas upp restriktioner och meddelandeplikt kring flytt, restaurering och försäljning men samtidigt ska den 
vårdande myndigheten övervaka åtgärder och ge rådgivning kring bevarandefrågor. Att föremålen 
överhuvudtaget hamnar på en förteckning verkar däremot frivilligt genom anmälan till myndigheten, vilket 
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verkar gå i linje med tankarna om dispositionsrätten. I förslaget visas en viss medvetenhet om att föremåls 
värde kan förändras i framtiden: Att föremålets livslängd genom dessa åtgärder ökas liksom att härigenom dess 
kommande värde höjes är onekligt. I denna del av texten nämns inte export eller utförselproblematik, oron 
verkar helt enkelt höra ihop med fornfynd och kyrkokonst.122 

Återigen inges av texten en känsla av att det är brådskande, formuleringen [...]ännu kan räddas undan 
förintelsen, är ett exempel. Allmogen pekas specifikt ut som kvarhållare av åskådningssätt och föreställningar 
med förankring bakåt i tiden till kulturens allra mest primitiva stadier. Det finns en uttalad idé om att allmogen 
inte i lika hög grad påverkats av industrialismen och folkupplysningen vilket i sin tur skulle innebära att det 
i denna typ av kultur finns en nyckel till förståendet av folkens utvecklingshistoria.123 I förklaringen till 
lagförslaget finns ett eget kapitel om den utländska lagstiftningen som visar var idéerna till lagtexten kom 
ifrån. Frankrike lyfts fram som en föregångare inom vad som anses som modern lagstiftning. 

Förslaget stöddes inte av alla inblandade antikvarier och här redogörs för de skiljaktigheter som påverkade 
olika typer av föremål och utförselreglering. Eckhoffs avvikande mening gäller dels de inskränkningar i 
äganderätten och förmyndarskap som registreringen skulle innebära. Han åberopar också problematiken 
kring att överhuvudtaget välja ut vilka föremål som ska registreras och argumenterar kring att 
registreringen kommer att bli godtycklig, subjektiv samt att föremålen som väljs kommer förändras efter 
tidens smak. Eckhoff fortsätter med att diskutera om gränsdragningar. För snäva gränser skulle inte följa 
formuleringen kring allmänt intresse eftersom för många skulle hamna utanför, för vidgade gränser skulle 
istället innebära problem för lagens efterlevnad. Hur ska gränserna dras? Utifrån tid för tillverkning eller 
inneboende värden? Skall ett medelmåttigt konstverk som innehar en viss ålder, inregistreras, under det ett nyare 
konstverk av högsta rang ej bör ifrågakomma? Eckhoff frågar sig också hur antikhandlarlager och auktioner med 
förstklassiga föremål ska behandlas i frågan om registrering. Ej fullt konsekvent synes vidare vara att ett 
inregistrerat föremål, så länge det befinner sig i inhemsk ägo, skall stå under så noggrann kontroll, men att å andra sidan 
ägaren när som helst och utan inskränkning kan försälja det till utlandet. Det följdriktigaste borde väl vara att lagen 
förbjöde sådan försäljning.124  

Även antikvarierna Janses och Fröding har en del meningsskiljaktigheter angående lagförslaget, i detta 
hänseende är deras vittnesmål om en prisstegring av arkeologiskt material på marknaden mest intressant. 
De skriver om utländska konkurrenters framfart som utsätter museerna och staten för ekonomiska 
påfrestningar och uppoffringar. De ser handel med arkeologiskt material och dilettant samlande som 
illojalt, något som motiveras av att föremålen istället bör komma forskningen till godo.  1912 kommer 
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens utlåtande till förslaget. I det betonas att kunskap och 
stigande intresse hos allmänheten ger skydd. Akademien fastslår också, precis som Eckhoff, att uppsikt 
och kontroll av föremål och byggnader i enskild ägo inte är förenligt med ägande- och dispositionsrätten i 
landet.125  
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III. UTFÖRSELREGLERING AV KULTURHISTORISKA FÖREMÅL GENOM TIDERNA 
 

DET INLEDANDE ARBETET – FÖRARBETEN OCH KUNGÖRELSER UNDER 1920- OCH 
1930-TALEN  

Föregående period hade alltså börjat fokusera en del på skydd av äldre kulturföremål som inte var kyrkliga 
eller fornfynd. Dock hade ännu inget lagstadgats. Under 1920-talet hade kommunikationerna förbättrats 
och resandet samtidigt ökat. Äldre kulturföremål blev under samma tid mer av en handelsvara med pris 
eftersom intresset för kulturhistoria också ökade. Detta sammantaget färgade tidens inställning och arbetet 
som ledde fram till den första kungörelsen med utförselreglering.126 Redan innan kungörelsen hade satts i 
bruk fanns en diskussion om skyddets framtid. Perioden kännetecknas av omfattande arbete och 
diskussion kring frågan om utförselreglering av äldre kulturföremål från Sverige. På grund av olika åsikter 
och inställningar blir likväl den från början tänkta provisoriska kungörelsen gällande i hela 60 år.  

 

SOU 1922:11 och 12 - Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt 
organisation av kulturminnesvården 

1922 utkom den statliga offentliga utredningen Betänkande med förslag till lag angående kulturminnesvård samt 
organisation av kulturminnesvården. Det är i denna utredning som en utförselreglering för första gången 
föreslås inkluderas i kulturminneslagstiftningen och därför är den av stor vikt för denna uppsats. SOU:n 
författades av en förordnad kommitté bestående av bl.a. Bernhard Sahlin och Sigurd Curman. Av 
inledningen framkommer att kommitténs första sammanträde ägde rum redan 1913, nästan 10 år innan 
förslaget blev klart. En fördröjning som delvis kan förklaras av första världskrigets utbrott.127 Förutom ett 
nytt lagförslag presenterades även kulturminneslagstiftningens historik i Sverige och en kortfattad 
beskrivning av kulturminneslagstiftningen utomlands. 1922 års SOU redogjorde skillnaderna i förhållande 
till 1600-talets lagstiftning. 1600-talets kulturminneslagstiftning beskrevs bygga på en psykologisk grund 
som härrörde från en känsla av stolthet över förfädernas styrka och storlek. Enligt SOU:n var denna 
grund inte densamma i 1828 år förordning som istället intresserade sig för alla minnesmärken som på 
något sätt kunde bidra till kunskap om äldre tider och rikets historia.128 

Kulturminnesvårdens uppdrag och syfte förklarades och upprepades genom hela texten. Alster av mänsklig 
verksamhet[…] skulle tillvaratagas, skyddas, vårdas och tillgodogöra forskningen kunskapsmaterial. Alsterna 
definierades som minnesmärken, vilka hade förmåga att ingjuta pietetskänsla men också var viktiga i sin 
vetenskapliga betydelse. Forntiden sågs som en del av samtiden […]den nya tiden växer samman med den gamla 
i de ting denna lämnat i arv. Av vikt var att de minnesmärken som valdes ut hyste ett allmänt intresse och att 
kunskapen spreds så att insikten om minnesmärkenas och minnesvårdens betydelse för det allmänna 
fördjupades.129 Det var på denna värdegrund förslaget hängdes upp och motiverades. Det är tydligt genom 
hela texten att kommittén ansåg sig stå för en modern kulturminnesförvaltning som var mer inkluderande 
och bred i sin dräkt: Då minnesvårdslagstiftningen av helt naturliga skäl icke förmått hålla jämna steg med det växande 
minnesvårdsintresset, har den anmärkta utvidgningen av detta intresse medfört, att vissa grupper av minnesmärken hittills 
varit utan skydd från statens sida. Tidigare hade lagstiftningen handlat om fornminnesvård, nu togs steget mot 
en kulturminnesvård och förändrad värdesättning. Exempelvis föreslogs profana byggnader och föremål 

                                                           
126 Arcadius, s. 93. 
127 I SOU:n vittnas bl.a. om att restaurering och andra åtgärder av det kyrkliga kulturarvet blivit eftersatt pga. första 
världskriget, s. 122-123. 
128 SOU 1922:11, s. 15. 
129 SOU 1922:11, s. 1, SOU 1922:12, s. 6, 55. 
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skyddas i lagstiftningen. Även åldersgränsen utvidgades till att inkludera nyare minnesmärken än tidigare 
lagtexter.130  

I texten framkom att en gränsdragning för vad som skulle skyddas var nödvändig ur praktisk synvinkel 
och möjligheten till registrering diskuterades. Fortfarande sågs hög ålder som en av de viktigaste 
faktorerna till om ett minnesmärke skulle skyddas och en automatisk registrering av mycket gamla föremål 
föreslogs. Ålder var inte längre den dominerande faktorn men ju yngre ett föremål var desto högre var 
kraven på kvalitet. En 50-årsgräns föreslogs för lösa föremål och motiverades utifrån att det behövde 
finnas ett visst tidsperspektiv men samtidigt […]en väsentligt närmare kontakt med det levande livet. Att förutse 
värdefulla föremål ur samtiden ansågs som ytterst svårt, flyktiga modenycker riskerade att bidra till 
felbedömningar. De kulturhistoriska värdena för lösa föremål som inte kategoriserades som fornfynd eller 
kyrkliga beskrevs överhuvudtaget som svåra att bedöma. Enligt kommittén gick det inte att gruppera 
föremålen så att vissa grupper automatiskt skulle kunna bedömas som kulturhistoriskt värdefulla, något 
som går samman med Fechners idé. Därför föreslogs att varje enskilt fall skulle prövas för att därefter 
upptas i ett offentligt register. Registret skulle innehålla beskrivningar, historik, litteraturhänvisningar, 
avbildningar, mått, ägar- och placeringsuppgifter av föremålen.131  

Längre fram i texten framfördes även åsikten att om ett föremål inte kunde räddas från förstörelse eller 
utförsel så var det viktigt att få det dokumenterat innan. Arkeologi och kulturhistoria var två olika 
vetenskapliga discipliner som skiljde sig något åt, vilket ansågs motivera skilda metoder för skyddande och 
bevarande.132 Systematiken i 1828 års förordning upplyftes som särskilt bra i SOU:n, något som vittnar 
om synsättet 1922.  

I avsnittet för motiv till en uppdatering av lagstiftningen skrevs […]minnesvården här i landet i begynnelsen 
framträdde endast som ett led uti en allmän strävan till väckande och vidmakthållande av fosterlandskärleken[…], denna 
syn ansågs fokusera på att skydda föremål som lyckades fästa uppmärksamheten vid förfädernas storhet. 
Den moderna lagstiftningen skulle istället skydda alla minnesmärken som kunde vittna om en förgången 
tid och kultur. Fortfarande uttrycktes dock fraser som vårt folk och svenska folkets kulturarv. Vetenskapen 
beskrevs som internationell i sin natur. Minnesvården kunde hjälpa till att lägga pusslet om den mänskliga 
kulturutvecklingen i dess helhet. Varje kulturnation sågs som del av ett gemensamt kulturarv och skulle 
därför bidra till att arbetet kunde fortskrida. Dock verkade minnesmärkena ändå tillhöra någon och inte 
alla eftersom den efterföljande frasen innehöll formuleringen nationens egna minnesmärken. Den 
internationella anknytningen beskrevs som ytterligare en del av minnesvårdens betydelse för det allmänna 
intresset.133  

Till SOU:n från 1922 tillfogade kommittén en kort sammanfattning av den europeiska 
kulturminneslagstiftningen, där framförallt Frankrike lyftes fram som föregångsland. I den franska 
lagstiftningen ingick s.k. klassering av privat ägda lösa föremål (även utan ägarens samtycke). Klasserade 
föremål fick inte restaureras eller exporteras utan samtycke av ministern för de sköna konsterna.134 
Ingreppet i den enskilda äganderätten sågs vara till förmån för minnesvårdsintresset. Ur denna uppsats 
synvinkel är det av högsta intresse att citera kommitténs kommentar kring den franska lagstiftningens 
uppdatering 1913:  

[…]att detta skulle representera ett ’nationellt’ intresse, i den nya lagen förändrats till en fodran på ’allmänt intresse’. I 
denna till synes relativt betydelselösa förändring återspeglas minnesvårdens egen utveckling från att huvudsakligen vara ett 
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29 
 

uttryck för nationens självmedvetande, grundat på dess historiska minnen, till att representera en sida av den till sin 
natur internationella forskningen rörande den mänskliga kulturutvecklingen.135  

Kommitténs lagförslag var tänkt att upphäva fornminnesförordningen från 1867. Kulturminnen delades 
upp i fyra kategorier: fasta fornlämningar, fornfynd, kyrkor och dess rörliga gods samt […]andra fasta eller 
lösa föremål, som äro av det kulturhistoriska värde, att deras bevarande må anses utgöra ett allmänt intresse. Dessa 
föremål hamnade under det 5:e kapitlet och delades upp i två underkategorier, fasta och lösa 
kulturminnesmärken. De minnesmärken som avsågs som fasta var byggnader och byggnadsdelar med en 
ålder på minst 50 år och ett så pass stort kulturhistoriskt värde att dess bevarande ansågs utgöra ett allmänt 
intresse.136 

Åldersgränsen för de lösa minnesmärkena låg precis som för de fasta på minst 50 år. Föremålen fick inte 
ägas av staten (dessa föremål föreslogs istället skyddas i egen kungörelse) eller vara verk av en ännu 
levande person, de fick inte heller vara kyrkliga eftersom dessa föremål skyddades under ett eget kapitel. 
Kulturhistoriskt värdefulla lösa kulturminnesmärken skulle registreras. Om föremålet ägdes av kommun 
eller landsting så behövde föremålen utgöra ett allmänt intresse för att uppnå registreringsstatus medan kraven 
för privat ägda föremål var strängare, de skulle inneha ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. RAÄ137 
föreslogs vara den myndighet som framlade förslag på föremål som skulle registreras.138  

Motiveringen till just det 5:e kapitlet innehöll en diskussion om inskränkringarna i äganderätten. Det som 
fördes fram var att restriktionerna bara gällde åtgärder som riskerade att förstöra föremålet eller […]deras 
förande utom den svenska minnesvårdens intressesfär. Här framfördes också tanken med att RAÄ skulle kunna 
argumentera och övertyga ägare till att avstå från eller förändra vissa åtgärder. Expropriation togs upp som 
möjlighet men lyftes aldrig in i lagtexten. Rent allmänt innehöll även SOU:n från 1922 kommentarer om 
uppköpare som lockade till handel, att penningvärdet hade sjunkit och att priset på antikviteter stigit. 
Något som talar för att utlandshandel och utförsel sågs som ett problem, framförallt när det gällde 
fornfynd.139 

 

Kungörelsen (1927:129) angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål 

Kungörelsen från 1927140 var den första lagtexten som skrevs angående skydd av äldre kulturföremål vilka 
inte var kyrkliga eller fornfynd. Lagen föranleddes av den statliga offentliga utredningen från 1922 och 
tillkom på initiativ av Sigurd Erixon som då var intendent på Nordiska museet. Bakgrunden låg i det som 
presenterats kring den omfattande utförseln av vissa äldre kulturföremål ur landet i SOU:n från 1922. 
Även Erixon påtalade detta faktum och pekade framförallt ut allmogemöbler som hotade.141 Kungörelsen 
var självständig och hörde alltså inte ihop med en allmän kulturminneslagstiftning. Den var dessutom 
väldigt kortfattad och innebar ett rejält avsteg från kommitténs utredning. Genom kungörelsen blev det 
förbjudet att föra ut nedanstående föremål till utrikes ort:  

[…]följande äldre kulturföremål, nämligen möbler och husgeråd av trä, även i förening med annat ämne, byggnader och 
byggnadsdelar samt till byggnader hörande fasta inredningsföremål, såsom friser, listverk, väggpaneler, hyllor, dörrar, 
fönster, fönsterkarmar, ornerade tak, takbräder eller takmålningar, kakelugnar, golvplattor, tillyxade stockar, 
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138 SOU 1922:12, s. XVI. 
139 Ibid. s. 60, 66-67, 95. 
140 Se bilaga 2. 
141 Rapport från kulturrådet 1979:5, s. 28. 
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bearbetade stenar, profilerat tegel, beslag och andra smiden, vägg- och studsarur i foder samt lösa urfoder[…] Denna 
kungörelse äger ej tillämpning å föremål, som är tillverkat år 1860 eller därefter.142 

Det var en väldigt summarisk uppräkning av föremålskategorier som ansågs bevarandevärda. För att 
sammanfatta innehållet gällde skyddet möbler och husgeråd i trä, fasta byggnadsdetaljer samt lösa urfoder 
tillverkade innan 1860. För de fasta inredningsdetaljerna gavs flera exempel på vad dessa innefattade. Vad 
gällde urfoder, möbler och husgeråd så specificerades inget annat än tillverkningsåret.  

I förhållande till kommitténs utredning så hade en markant förändring skett i det att åtgärder inte behövde 
anmälas för tillsyn och bedömning av RAÄ. Man skiljde inte heller längre mellan privat, statligt eller 
kommunalt ägda föremål. Den rullande åldersgränsen på 50 år hade ersatts av en fast gräns som lades vid 
år 1860. En gräns som visserligen låg ungefär 50 år tillbaka i tiden från när kungörelsen skrevs men som 
inte öppnade upp för att fler föremål med tiden skulle omfattas av lagtexten. En tydlig materialkategori 
skyddades (då det inte var fråga om byggnadsdetaljer), nämligen träföremål eller träföremål i förening med 
andra material.  

Kungörelsen byggde på en proposition143 författad av handelsdepartementet vilken hade avgränsat sig 
kraftigt i föremålskategorier sett till SOU:n från 1922. Detta diskuterades i riksdagen men tillslut ansågs 
den ändå fylla det mest trängande behovet av skydd och propositionen antogs.144 Lagen var tänk att 
fungera provisoriskt men kom i slutänden att bli högst bestående då den användes i nästan 60 år. 

 

Motion i Första kammaren vid 1928 års riksdag, nr 162 

Redan året efter införandet av kungörelsen lämnades en motion in av E.P. Alkman i syfte att utöka 
skyddet för kulturhistoriska föremål. Motionen vittnade om att 1927 års kungörelse var utfärdad i hast med 
anledning av[…]den synnerligen omfattande export som under de senaste åren bedrivits med allehanda föremål tillhörande 
vårt lands i enskild ägo befintliga kulturskatt, vilken så småningom hotats med fullständig spoliering. Alkman menade 
att kungörelsen både var otillräcklig och begränsad i sin effektivitet, den liknades av honom vid […]ett såll, 
genom vars hål även de största dyrbarheter hjälplöst kunna rinna ut. Han tog upp flera aktuella exempel på utförsel 
av konstverk, målade av internationella konstnärer, från svenska samlingar. Utförseln jämfördes vid en 
utvandring av oersättliga skatter, vilken både i Sverige och i Europa hade stegrat efter världskriget. 
Situationen sades vara en verklig nationell kulturangelägenhet. I motionen syns även en uppenbar rädsla för att 
kriget gjort Sverige extra sårbart: 

Så pass bottenskrapad som den finare internationella konst- och antikvitetsmarknaden under efterkrigsåren blivit i de 
flesta europeiska länder, torde denna marknad i denna situation komma att med livligt intresse inrikta sig på vårt 
land.145 

Alkman befarade att en avveckling av landets fideikommissegendomar, som vid denna tid låg i 
planeringsstadiet, skulle bidra till att ännu fler föremål försvann ur landet eftersom dessa typer av 
egendomar tidigare hade varit skyddade från internationell antikvitetshandel. I en passage talades det om 
unika nordiska kulturminnen, vilket tyder på någon form av gemensamhetssyn på grannländernas kulturarv. 
Det mesta i motionen rörde sig dock kring formuleringar som vårt land, nationella skäl eller det svenska 
kulturpatrimoniets värdefullaste. Sverige tycks också ha setts som fristående från andra länder i det att den 
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lagstiftning som framarbetades rekommenderades som […]lämpligast att utgå från våra egna förhållanden och 
behov. Alkman skiljde mellan inhemska föremål och de utifrån i äldre tid införda föremålen. 146   

I motionen föreslogs en ny lagstiftning kring registrering och utförselreglering av vissa äldre kulturföremål. 
Alkman poängterade vikten av att reglerna inte fick leda till […]att de samtidigt lägga alltför besvärande hinder för 
denna kulturskatts framtida förkovran genom införsel av värdefulla kulturföremål dvs. att lagstiftningen inte skulle 
skrämma samlare från att göra goda förvärv av utländska antikviteter. I förslaget ingick en två- alternativt 
tredelad klasskala av registrerade föremål där den högsta klassens föremål var konstnärligt eller nationellt 
oersättliga. Alkman föreslog också statlig förköpsrätt eller aktivt sökande efter lämplig och villig svensk köpare 
samt en form av hembudsplikt. En utförselavgift, […]motsvarande den kulturvärdeminskning för landet som 
utförseln av föremålet kan anses innebära, skulle enligt motionen införas. Inkomsterna skulle avsättas i en statlig 
fond avsedd för inköp av registrerade föremål.147 

 

SOU 1930:3 Skydd för äldre kulturföremål 

Efter att motionen inkommit beslutade riksdagen att frågan krävde ytterligare en utredning, vilket 
resulterade i en SOU 1930. Utredningskommittén bestod bl.a. av den Alkman som skrivit nyss nämnda 
motion. Uppdraget innefattade dels att undersöka hur skyddet i kungörelsen, som från början egentligen 
bara hade varit tänkt att gälla i ett år, kunde bli bredare genom ett masskydd där flera föremålskategorier än 
tidigare skulle skyddas. SOU:n innefattade även en undersökning kring möjligheter att införa ett 
kvalitetsskydd där få men högt klassade föremål skyddades och det var inom denna variant av skydd som 
förslaget tillslut hamnade. 

 
Kommittén ville utöka skyddet från kungörelsen genom att införa krav på registrering av vissa äldre 
kulturföremål. I lagförslaget utökades de tidigare kategorierna till att gälla kulturföremål av alla slag som 
hade ett historiskt eller konstnärligt värde och […]vars bevarande åt riket måste anses vara av synnerligen vikt. 
Föremål som skulle kunna komma att innefattas av registrering behövde ha varit i Sverige i minst 60 år 
(dvs. från 1870 vid SOU:ns tillkomst), förslaget innefattade alltså en rullande gräns till skillnad från 
tidigare. Det var nu inte längre tillverkningsår utan längden på föremålets varande i landet som bedömdes, 
ingen skillnad gjordes på utlands- eller svensktillverkade föremål. 60-årsgränsen kunde förbigås ifall 
föremålet bedömdes som särskilt intressant, vilket visar på ett brett synsätt. De registrerade föremålen fick 
enligt lagförslaget inte föras ur landet utan tillstånd. Inte heller fick de byta ägare eller flyttas inom landets 
gränser utan en anmälan. I förslaget ingick ett ägaransvar som utgick från att förändringar eller 
restaureringar av de registrerade föremålen inte fick genomföras utan tillstånd. En exportavgift på 25 % av 
föremålets värde föreslogs för registrerade föremål som fått tillstånd att lämna landet. Staten gavs 
samtidigt en inlösenmöjlighet.148  

Lagförslaget motiverades utifrån två aspekter, dels att det skyddade föremålen från export men också att 
det hjälpte till att reglera marknadsvärdet så att särskilt kulturhistoriskt värdefulla föremål inte skulle kunna 
säljas till underpris. Det fanns en vilja och grundtanke att både bemöta det allmänna och det enskilda 
intresset eller för den delen det kulturskyddande och det nationalekonomiska intresset.149 Reglerna ansågs 
kunna medföra en prisökning för de mest högvärdiga svenska kulturföremålen.150 Åldersgränsen på 60 år utgick 
ifrån att en rullande gräns inte utestängde på samma sätt som en fast gräns. 60 år likställdes med två 
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generationer, vilket sågs som en bra tid att utgå ifrån för att kunna bedöma föremålets värde för landets 
kulturarv.151   

I genomgången beskrevs intresseutvecklingen ha gått från nationellt till allmänt. 1828 års 
fornminnesförordning framställdes liksom i SOU:n från 1922 som en brytpunkt då kunskapsintresset hade 
tagit över intresset att söka stolthetsmarkörer kring förfädernas storhet. Det allmänna värdet […]avser ett 
offentligt gagn, som visserligen närmast är av värde för nationen, men till sitt innehåll saknar nationell begränsning. Den 
gäller principiellt ett skydd för de äldre kulturvärdena såsom rena mänsklighetsvärden. Även om ståndpunkten kan ses 
som ganska liberal fanns det andra tongångar i resten av texten. Exempelvis så utmålades syftet till den 
inhemska inlösenrätten ligga i […]att åt vår kultur bevara den viktigaste och förnämsta delen av vårt gamla 
kulturbestånd. Vad gällde utländska föremål som hade funnits i landet sedan länge beskrevs dessa som en 
del av kulturarvet […]vilka rent av få sitt värde just genom att ha kommit in utifrån, exempelvis märkliga troféer av 
olika slag, minnande om landets strider för sin nationella kultur och sitt oberoende. Högklassig utländsk konst sågs ha 
verkan på […]det folk som har förmånen att äga dem och kunna tillgodogöra sig deras kulturella livskraft.152 Vad 
gällde kvalitetsskyddets syfte skrevs följande: 

[…]att söka bevara åt våra efterkommande icke blott de förnämsta minnesmärkena av gångna tiders nationellt svenska 
konst- och kulturproduktion utan även de förnämsta verk av utländskt ursprung, som genom att i generationer ha 
funnits i landet inverkat på utvecklingen av vårt folks smak och med sin inneboende skaparkraft givit något av sitt liv 
och sin färg åt den nationella kulturalstringen. Det gäller alltså i båda fallen att bevara åt landet verk, vilka fortleva 
genom tiderna med en viss bevarad kraft till insats i den fortsatta kulturutvecklingen.153 

I delar av utredningen gavs det prov på hur nationen nästan verkar ha uppfattats som ett levande väsen. 
Föremål skulle bevaras åt landet, inte i landet och föremålen på exempelvis museer beskrevs ha fått en 
varaktig fristad. På ett annat ställe skrev kommittén att föremål kunde ses som minnen ur en nations liv.154  

Konst- och auktionshandelns rörelse betraktades som en modern företeelse. Vad gällde utförsel av 
högklassig konst togs andra länders erfarenheter upp. England sågs som särskilt drabbat men samtidigt ett 
land vars lagstiftning kommittén hade studerat mer noga. Kunskap om andra länders lagstiftning hade bl.a. 
tillskansats genom olika resor. Kommittén drog dock slutsatsen att de olika utländska modeller som fanns 
inte passade in för de inhemska behoven, däremot togs vissa delar upp i lagförslaget. Framförallt delar av 
den franska lagstiftningen angavs som särskilt användbara. Utredningen skrev om oerhörda prisstegringar på 
kulturföremål och den amerikanska marknaden beskrevs som roten till problemet på flera ställen i texten. 
I denna bemärkelse verkade kommittén framförallt se det riktigt högklassiga föremålen som hotade av en 
internationellt ojämn prisbild, i alla fall i delen som beskriver kvalitetsskyddets fördelar.155  

Kommittén lyfte i SOU:n fram att problemet inte alltid bara låg i att föremål fördes ur landet utan att de 
också försvann ur sin naturliga eller historiska miljö eller från den plats/område där det hör hemma. Just skydd 
från utförsel ansågs mer trängande när det gällde lösa kulturföremål. Den internationella antikmarknaden 
beskrevs som ytterst livlig och […]faran för att ett värdefullt kulturföremål skall bli ryckt ur sin gamla miljö, för vars 
kulturkaraktär det från början varit ett uttryck eller där det blivit rotfäst och under tidens lopp självt verkat 
befruktande[…]. Kommittén diskuterade ett förslag om arvsskattelättnader med kulturvårdande syfte. Idén 
motiverades men lämnades just som en idé vilken krävde mer ingående granskning av sakkunniga. 
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Grunden låg troligtvis i de förberedelser till fideikommissens upphörande, som sågs hota en viss typ av 
miljöer.156 

Masskydd bedömdes ha ett stort värde eftersom äldre kulturföremål, även de mer anspråkslösa, ansågs 
kunna ge […]anknytning till den fäderneärvda kulturen[…]. Också i detta kapitel skrevs det en del om 
utländska föremåls betydelse och inverkan på det inhemska kulturarvet. I samband med det skrev 
kommittén även om det nationella kynnet, […]kulturvägar och kulturgränser inom det egna landet[…] och olika 
karaktärer på orter. Motivet till masskydd verkar delvis ha legat i föremålens roll till anknytning och känsla 
för hembygden, […]av samhörighet med det förflutna[…] samt det forskningsrelaterade syftet. Just 
hembygdskänslan ansågs särskilt viktigt i en tid med stort inflöde av tekniska landvinningar och hotet om 
en andetom internationalisering. Idén om ett masskydd kom dock att överges i det slutliga förslaget. Istället 
sågs exempelvis folkupplysning som en lösning för att hejda utförseln av kulturhistoriska föremål vilka 
hamnade utanför ramen för det som var av synnerlig vikt för landet.157  

I en lång passage redogjorde utredningen för uppkomsten av den provisoriska kungörelsen 1927. En del 
av det som redovisas känns igen från 1922 års SOU men med några år i ryggen är vissa delar intressanta 
att lyfta upp. I redogörelsen blir det nämligen ganska klart att det framförallt hade varit allmogens 
kulturföremål man oroade sig för vad gällde utförsel ur landet, därmed blir kungörelsens 
föremålskategorier mer logiska. Även andra föremål såsom högreståndsmöbler, silver och vävnader 
vittnades lämna landet i hög takt, vilket självklart också sågs på med oroande blick och [M]man påpekar 
behovet att skydda en hel mångfald av andra föremålsgrupper. Just allmogeföremål verkade dock ha en särskilt 
betydande ställning i synen på vad som var utförselhotat. Tiden präglades av ökade 
kommunikationsmöjligheter vilket gjorde att turisterna ökade, dessa sågs som ett problem i förhållande till 
skyddet av äldre kulturföremål eftersom turisterna hade en tendens att vilja köpa med sig just den typen av 
föremål hem. Utlandshandeln som bedrivits under perioden innan kungörelsen beskrevs som extraordinär, 
samtidigt sågs den som en modenyck av temporär karaktär, något som kan förklara kungörelsens 
provisoriska utformning. Detta, samt det faktum att idéerna om en helt ny kulturminneslagstiftning var 
långt gångna gjorde att kungörelsen var ett provisorium […]avsedd som ett tillfälligt vapen i kampen mot exporten 
i dess mest våldsamma och akuta skede.158 I utredningen framkom en rädsla för att antikhandlare, just på grund 
av skyddets provisoriska karaktär, agerade på ett särskilt sätt: 

’På Gotland’, inberättas det från Gotlands fornsal, ’har det på intet sätt verkat hämmande men sannolikt kommer det 
av den gängse tron bland uppköparna att detta utförselförbud endast är tillfälligt, varför var och en av dessa intensivt 
samlar på lager för att göra sig en förmögenhet på Amerika vid förbudets upphävande. Dessa synpunkter ha på intet sätt 
förhemligats utan helt öppet diskuterats av uppköparna.’ 159 

I kommitténs redogörelse fanns massor av vittnesuppgifter kring handel med svenska konst- och 
kulturföremål, vilka till viss del redan har delgivits. Uppköpare beskrevs lura folket och i flera avsnitt 
visades fördomar och antisemitism. Uppköpsverksamheten sades bl.a. drivas av […]affärsmän, av det yttre att 
döma av judisk härkomst[…]. 

Från Avesta omtalas att ’trakten besöks ej lika ofta nu som förr av judar. Vad som är orsaken till detta kan ej sägas. 
Men om detta handelsfolk ej längre får avyttra sitt gods dit, där de få mest betalt så är det väl en logisk nödvändighet att 
lusten att förvärva gamla föremål så småningom försvinner.’ 160  
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1930 års SOU resulterade aldrig i någon lagstiftningsåtgärd eftersom kungörelsen från 1927 betraktades 
motsvara de allra mest trängande behoven där allmogeföremålen fortfarande ansågs mest hotade av 
utförsel. Förslaget sågs även som praktiskt svårt att genomföra och endast några få remissinstanser godtog 
det utan att reservera sig. Det bedömdes vara alldeles för omfattande och den kostnad som hade angivits 
för att genomföra ändringen tycktes inte stämma överens med verkligheten. Flera remissinstanser menade 
att kungörelsen kunde behållas men att föremålsgrupperna skulle utökas.161 

1937 fastställdes att kungörelsen från 1927 skulle fortsätta gälla i samma form.162 Kungörelsen kom att 
ändras åren 1948, 1949, 1960 och 1976. Ändringarna innefattade dock nästan bara ändringarna som hade 
med påföljd och processuella frågor att göra.163 
 
 

DET NYA HOTET – OM 1960-TALETS ÅTERUPPLIVADE INTRESSE FÖR EN 
UTFÖRSELREGLERING 

Under lång tid godtogs som sagt kungörelsen från 1927 men under 1960-talet uppkom ett nytt hot som 
aktualiserade planerna för en förändrad utförsellagstiftning. Hotet, som även tidigare hade 
uppmärksammats, sågs ligga i fideikommissavvecklingen vilken nu hade lagstadgats. Samtidigt börjar ett 
allt större intresse för internationella samarbeten och konventioner kunna skönjas, bl.a. i den offentliga 
utredning som publiceras 1964.   

 

SOU 1964:22 Förbud mot utförsel av kulturföremål  

1964 utkom en ny SOU med fokus på utförselreglering av vissa äldre kulturföremål. Enar Eckerberg fick 
rollen som särskild utredningsman av Ecklesiastikdepartementet. Bakgrunden låg i fideikommissens 
avveckling som lagstadgades 1963. Med avvecklingen sågs ett nytt brådskande behov att skärpa 1927 års 
kungörelse eftersom en större omfattning föremål med betydande kulturvärden nu ansågs hotade av 
skingring och utförsel, något som uppmärksammades i en proposition från Ecklesiastikdepartementet 
1963. I SOU:n framfördes att kungörelsen framförallt skyddade föremål från den s.k. bygde- och 
allmogekulturen, vilket inte helt motsvarade de föremålsgrupper som nu ansågs hotade.164  

Utredningen eftersträvade en kostnadseffektiv, funktionell och lätthanterlig lagstiftning och 1930-års 
förslag om registrering frångicks helt. Principen eller grundtanken var att endast föremål av stort nationellt 
intresse och av synnerlig vikt för landet borde hållas kvar även om ägaren motsade detta. Här handlade det 
alltså om ett kvalitetsskydd […]av ett relativt begränsat antal kulturföremål[…] och det är utifrån denna 
grundtanke som lagen var tänkt att läsas, vilket är viktigt att påpeka eftersom förslaget till lagtext i sig 
håller en ganska generell karaktär. Om föremålen i fråga inte var omistligta för landet skulle de få licens för 
utförsel. Föremålsgrupperna expanderades till att omfatta fler än i den gällande kungörelsen. Valet av 
föremålsgrupper motiverades och begränsades […]till de grupper av kulturföremål inom vilka de egentliga 
skyddsobjekten i regel kunna väntas förekomma. De inkluderade kategorierna bildkonst, konsthantverk, 
konstindustri, skrifter av olika slag unika för Sverige samt […]andra[…]gamla föremål av allmänt person- eller 
kulturhistoriskt intresse. I övrigt sattes en rullande åldersgräns på 100 år och en gräns för föremålets varande i 
landet till 50 år […]vare sig de äro svenska eller utländska till ursprunget. Åldersgränserna var lika för alla 
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föremålskategorier och motiverades utifrån att det ansågs ligga i linje med den allmänt vedertagna 
definitionen av en antikvitet samt att det endast i undantagsfall var så att yngre föremål hade ett stort 
värde för landet. En nyhet i sammanhanget var att monetära värdegränser också lades till. Ett värde på 
minst 10.000 kr165 för bildkonst, konsthantverk och konstindustri krävdes. Värdet för handteckningar och 
grafiska blad skulle ligga på minst 2000 kr166 medans exempelvis arkivhandlingar, handskrifter etc. inte fick 
någon värdegräns alls. Vad gällde värdegränsen för föremål som bildar en sluten enhet (ex. serviser) skulle 
den sammanlagda summan vara beslutsgrundande. Värdegränserna motiverades utifrån att ju mer 
betydelsefullt för landet ett föremål var desto mer kostade det (i regel) samt att de föremål som var mindre 
värdefulla inte i lika stor utsträckning mot ägarens vilja var tvungna att stanna i landet.167 I förslaget ingick 
idén om inlösenrätt för staten alternativt annan svensk köpare, något som sågs ligga i linje med 
exportförbudets syfte. Man ansåg det nämligen mer värdefullt att ett föremål stannade i landet även ifall 
den enskilda ägaren eventuellt inte visade upp det för allmänheten än att föremålet lämnade landet, det 
som Fechner identifierar som tillgänglighetsmotiv verkar här endast ligga i att föremålet stannar i 
Sverige.168 

I den proposition som kom från Ecklesiastikdepartementet 1963 framfördes följande: 

Vid undersökningen skall naturligen först och främst till behandling upptagas frågan vilka regler som erfordras för att 
förhindra utförsel av konst- och kulturföremål av svenskt ursprung. Utredningsmannen bör emellertid även utreda 
behovet av skydd för föremål av främmande ursprung i synnerhet ifråga om sådana med stark anknytning till Sverige.169 

Utredningen kom som sagt tillslut att ge ett förslag som inte skiljde på utländska eller svenska föremål, 
föremålens ursprung ansågs nämligen inte ha så stor vikt i sammanhanget. Istället lades det till en 
åldergräns för hur länge föremålet hade varit i landet. Om ett föremål hade varit i Sverige i mindre än 50 år 
ansågs det […]i regel knappast sägas utgöra någon del av det svenska kulturarvet[…]. I SOU:n ingick en begränsad 
överblick av utländsk lagstiftning. Urvalet av vilka länders lagstiftning som skulle beskrivas och jämföras 
hade gjorts utifrån […]de europeiska stater vilkas kulturella nivå mest motsvarar vår egen. I SOU:n skildrades 
samtidens resevanor över gränser som livliga, något som samtidigt påverkade handeln med olika varor och 
därmed även äldre kulturföremål. Utredningen förklarade att utförselreglering hade ett internationellt 
erkännande som skydd för att ett land […]icke genom en ohämmad export blir berövat en väsentlig del av sitt 
kulturarv. På ett nytt sätt infogades internationella konventioner med i diskussionen. UNESCO:s förslag 
om att utfärda rekommendationer, som syftade till att motverka illegal handel, export och import, togs 
upp som en anledning till att se över den svenska lagstiftningen. Det ansågs enligt utredningen viktigt att 
det kulturella utbytet av vissa äldre föremål mellan kulturländer inte skulle avstanna: På kulturens område bör ett 
givande och tagande länderna och folken emellan städse äga rum. Trots det påtalades fortfarande vikten av att 
[…]slå vakt om landets kulturarv och uttryck som vår inhemska kultur användes.170  

Det förslag som presenterades blev aldrig verklighet eftersom utformningen inte ansågs tillräckligt bra. 
T.ex. kritiserades tullens förmåga att kunna efterleva regleringen. Istället föreslogs i en proposition 1965 
att ett särskilt provisoriskt anslag, som skulle användas till att statligt köpa in exporthotade föremål som 

                                                           
165 Motsvarande ca 100.000 kr i dagens penningsvärde. 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet (hämtad 2014-05-25) 
166 Motsvarande ca 20.000 kr i dagens penningsvärde. http://www.myntkabinettet.se/fakta/rakna_ut_penningvardet 
(hämtad 2014-05-25) 
167 SOU 1964:22, s. 7, 66-67, 42, 44, 49. 
168 Ibid. s. 57-58. 
169 Ibid. s. 11. 
170 Ibid. s. 27, 39-43, 56, 60. 
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inte omfattades av kungörelsen, införas. Något som kom att bli verklighet genom ett riksdagsbeslut 
samma år. Det skulle handla om föremål vars kvarvarande i landet kunde anses vara av synnerlig vikt.171 

 

EN BREDDAD SYN OCH KULTURPOLITISKA MÅL SOM NY SPELARE PÅ FÄLTET – 1980-
TALETS FÖRÄNDRADE SKYDD AV UTFÖRSELREGLERINGEN 

Under 1970- och 1980-talen började kulturpolitiska mål formuleras av regeringen. Målen skulle införlivas i 
allt arbete som hade med kultur att göra. Nu tycktes en större öppenhet mot världen och internationella 
utbyten vara eftersträvansvärt. Samtidigt höjdes fler och fler röster för att det var dags att ersätta det 
provisoriska utförselskyddet från 1920-talet. En ambivalens kan skönjas kring målen och viljan att öppna 
upp för kulturella utbyten samtidigt som diskussioner kring utförselregleringen pågår. Det verkar uppstå 
en form av identitetskris i likhet med vad Tobias Harding och Svante Beckman observerat som har sin 
grund i de formulerade målens internationella öppenhet samtidigt som kulturvårdens traditionellt 
nationalistiska grundsyn, där svenskt och utländskt tycktes behöva åtskiljas och tydliggöras, fanns kvar. 
Det blir svårare att motivera och definiera vilka föremål som ska utförselregleras. Flera utredningar, 
motioner samt propositioner avlöser varandra och detaljnivån på skyddet förändras fram och tillbaka. En 
tidsmarkör är viljan att motverka kommersialismen samt den breddade ambitionen att skydda hela 
samhällets kulturarv, även det mindre exklusiva.  

 

Rapport från kulturrådet 1979:5 Skydd mot utförsel av kulturföremål 

På uppdrag av regeringen 1974 inleddes en utredning av Kulturrådet 1977 angående skydd mot utförsel av 
kulturhistoriska föremål med fokus på att värdera de erfarenheter som hade gjorts av tidigare lagstiftning. I 
denna framkom att ämnet hade varit uppe på tapeten i riksdagen flera gånger den senaste tiden. 
Arbetsgruppen med Ingrid Gärde Widemar som ordförande, presenterade i sin rapport ett nytt utvidgat 
förslag med syfte att förstärka lagstiftningen, vilket senare kom att ligga till grund för Regeringens 
proposition 1981/82:82, med förslag till lag om utförselreglering av vissa äldre kulturföremål.172 

Kulturrådets rapport behandlade grundligt de många olika motioner etc. som skrivits efter det att 
lagförslaget i SOU:n från 1964 inte godkänts. Nedan följer en korfattad sammanställning. I en 
interpellation 1974 påtalades att det fanns problem med att svenska 1600-1800-talsmöbler i ökad takt 
fördes ut till framförallt Mellan- och Sydeuropa. I samband med detta meddelade Nordiska museet i en 
skrivelse att en hel del illegal export förekom. Museet påtalade också det beklagliga i att många av 
föremålen som fördes ut illegalt helt tappade sin identitet eftersom de aldrig ens blev registrerade genom en 
utförselansökan, något som motsades av Sveriges konst- och antikhandlarförening som istället påtalade att 
just ursprunget betonades i den internationella handeln. Nordiska museet framförde i samma skrivelse en 
önskan om att utöka regleringen till att gälla fler föremålskategorier.173 Flera vittnesmål om omfattande 
export pga. organiserad handel samt nödvändigheten av utökade föremålskategorier framkom i olika 
instanser och skrivelser bl.a. i motion 1975:112. 

I rapporten beskrivs kort förhållandet för tredje världens länder i avseende till utförsel av kulturföremål 
men sen utrycks att en avgränsning gjorts i relation till tidigare koloniserade länders behov av skydd. 
Däremot beskrivs ett visst samarbete mellan de nordiska länderna och en vilja att samordna dessa länders 
utförsellagstiftning. Riksantikvarieämbetet framförde en motsvarande idé i ett yttrande kring 1976. I det 

                                                           
171 Rapport från kulturrådet 1979:5, s. 34, 52. 
172 Ibid. s. 3. 
173 Ibid. s. 34, 37. 
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föreslogs […]en undersökning i syfte att utreda möjligheterna att bevara äldre nordiska kulturföremål i de nordiska 
länderna[…]. Riksförbundet för hembygdsvård hade liknande tankar men påtalade det problematiska i att 
hindra utförsel av inhemska föremål samtidigt som införsel av utländska kulturföremål tilläts. I slutänden 
föreslogs ändå att de olika nordiska länderna skulle ha egna lagtexter men bl.a. Nordiska rådet initierade i 
en rekommendation att en harmonisering inom nordisk lagstiftning skulle eftersträvas.174  

Kulturrådets rapport beskrev vidare olika internationella överenskommelser inom fältet. UNESCO:s 
konventioner kring handel, export och återlämnande av kulturföremål hade inte ratificerats inom svensk 
lagstiftning men i rapporten framfördes Svenska Unescorådets vilja […]att Sverige i olika sammanhang aktivt 
bör medverka till ett internationellt utbyte av kulturföremål[…]. Samtidigt påtalades vikten av att skydda kulturarv 
på nationell nivå och […]att hindra de negativa följderna av att kulturföremål förts eller förs bort från 
ursprungsländerna.175 

En redogörelse för kungörelsens tillämpning gjordes och i den konstaterades att hållningen var ganska 
liberal i fråga om att utförselansökningarna oftast beviljades. Då det gällde föremål med utländskt 
ursprung framkom av rapporten att nästan alla beviljades utförseltillstånd. I de fall där ansökningar inte 
beviljades framstod det av rapporten handla om unika, orörda eller intakta föremål samt förmålsgrupper 
som landet saknade ett representativt bestånd av. 

Praxis har emellertid skärpts på senare år. Tidigare begränsades de avslagna ansökningarna om utförseltillstånd till i 
första hand sådana som gällde svensktillverkat konsthantverk av mycket hög kvalitet och framförallt till sådant som 
tillverkades före empirtiden. Den ökade utförseln av svenska möbler främst från 1600- och 1700-talen, men även från 
den tidigare delen av 1800-talet, som blivit märkbar under sjuttiotalet har medfört en mer restriktiv hållning[…]176  

I en rundfrågning till olika museer framkom att många ville att skyddet skulle inkludera fler 
föremålskategorier samt att åldersgränsen borde sänkas. Just möbler ansågs ligga i majoritet vad gällde 
utförsel och då särskilt barockskåp, byråer, sekretärer och stolar från rokokotiden och den gustavianska 
perioden. Vad gällde föremål som inte reglerades i kungörelsen pekades 1700-talsfajanser och 
bonadsmåleri ut som särskilt åtråvärda för utländska köpare, något som nu hade skapat luckor i det bevarade 
föremålsbeståndet. När det kom till föremål tillverkade efter 1859 tycktes endast allmogeföremål hotade av 
utförsel enligt rapporten. Det var återigen allmogeföremålen, tillverkade innan 1860, som enligt rapporten 
utsattes för mest illegal utförsel, dvs. samma föremål som redan skyddades enligt kungörelsen från 1927.177 
Andra föremål som ansågs hotade av olika remissinstanser var mindre konstföremål i bl.a. glas, keramik, 
metall men också textilier. Vad gällde glas och keramik framfördes att många av de mest hotade föremålen 
var tillverkade under 1900-talets första decennier. Tre norrländska museer uttryckte en oro över föremål 
som hörde till den samiska kulturen, här föreslogs den generösa åldersgränsen 1950 eftersom föremålen 
ansågs så pass sällsynta. Intressant för uppsatsens fokus är Länsmuseet i Linköpings ställningstagande mot 
ett exportförbud överhuvudtaget. Något som motiverades utifrån att Sverige alltid legat i den kulturella 
utkanten, starkt beroende av kulturimport från andra länder: 

Vi är därmed också beroende av att andra länder ej inför exportrestriktioner av det slag som diskuteras för Sveriges del. 
Det är nödvändigt med reciprocitet. Vårt beroende av fri import är t o m så påtagligt att vi har större skäl än vissa 
andra västerländska stater att avstå från sådana restriktioner på kulturområdet.178 

Med hjälp av historiken och remissvaren framförde Kulturrådet en skepsis mot det rådande läget där vissa 
föremål skyddades från utförsel medan de andra skyddades genom den särskilda inköpsordningen som 
                                                           
174 Rapport från kulturrådet 1979:5, s. 25-27, 37-38. 
175 Ibid. s. 45. 
176 Ibid. s. 48. 
177 Ibid. s. 49, 56, 59. 
178 Ibid. s. 61. 
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kommit till 1965. I rapporten konstaterades att den fasta åldersgränsen som satts 1927 fortfarande gällde 
och att det nu innebar att föremålen behövde vara 120 år gamla till skillnad från 70 år då lagtexten var 
ny.179 

Lagförslaget förklarades utgå från de kulturpolitiska målen, något som var helt nytt vid denna tid. Ett av 
målen handlade om bevarande medan det andra skulle […]främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 
kulturområdet över språk- och nationsgränserna. I bevarandemålen fanns tankar om levandegörande, att bevara hela 
landets historia och inte bara den s k högreståndskulturen. Föremål från alla samhällskikt ansågs bevarandevärda 
men på flera ställen i rapporten hamnade fokus ändå på allmoge eller högrestånd. Här beskrevs äldre 
föremål vara en del av vårt kulturarv som var viktigt både som kulturförmedlare samt för kulturell identitet och 
självkänsla. De skulle bevaras genom att fortsätta kretsgången i sin naturliga miljö. Vad gällde det andra målet 
påtalades […]att även om detta föremålsbestånd rent materiellt är svensk egendom utgör det delar av ett gemensamt 
europeiskt kulturarv. Rapporten konstaterade att en begränsning av föremålsutbytet också innebar en 
begränsning av det internationella tankeutbytet med risk för kulturell utarmning, något som därmed motsade ett 
omfattande utförselskydd. Dock formulerades det kring en vilja om likartad lagstiftning i den västerländska 
kulturkretsen. Det verkade helt enkelt vara en fråga som ansågs angå västvärlden.  En fråga om hur det var 
möjligt att värdesätta svenska miljöer mer än utländska ställdes och tankar om att det fanns ett egenvärde i 
att svensk kultur spreds utanför landets gränser formulerades. I en passage förklarades motstånd mot 
kommersialismen och i denna fråga poängterades att det fanns en risk att föremål fick en ny identitet om 
utländska antikvitetshandlare köpte föremål, däremot ansågs detta inte vara lika riskfyllt ifall köparna var 
utländska turister.180 

Mot denna bakgrund presenterades ett förslag som inkluderade långt fler föremålskategorier än tidigare, 
bl.a. måleri, textilier och skrifter. Kategorierna var breda, något som bl.a. motiverades utifrån tullens 
möjligheter att tillämpa lagen. Även byggnader, fornfynd och kyrkliga föremål föreslogs inkluderas i 
lagtexten. Åldersgränsen ändrades till 100 år för de flesta föremål och 50 år för de föremål som 
remissinstanserna påpekat behövde det bl.a. samiska föremål. Åldersgränserna motiverades utifrån att de 
stämde överens med de som redan fanns i de andra nordiska ländernas lagtexter. Inga ekonomiska 
värdegränser sattes på föremålskategorierna. Viss skillnad gjordes på svenska och utländska föremål 
eftersom utländska föremål behövde ha varit i Sverige i minst 100 år för att omfattas av skyddet. Föremål 
tillverkade av svenskar i utlandet beskrevs som ett gränsfall i rapporten men togs aldrig upp i lagtexten och 
var därmed fria att föras ut. De statliga resurserna för inköp skulle enligt förslaget fortsätta gälla. Till 
förslaget fanns också en förordning som exempelvis reglerade vilka tillståndmyndigheter som gjorde 
vad.181 

 

Regeringens proposition 1981/82:82 med förslag till lag om utförsel av vissa äldre kulturföremål 

Kulturrådets rapport skickades på remiss, svaren sammanställdes och 1981 utkom en proposition som 
byggde på en sammanvägning av allt. Propositionens lagförslag kring utförselreglering avvek ganska 
mycket från Kulturrådets förslag. Det var framförallt […]av väsentligt mindre genomgripande natur[…], dvs. det 
omfattade inte lika många föremål. Det ansågs helt nödvändigt att försöka minska antalet ärenden gällande 
föremål som otvivelaktigt skulle beviljas utförseltillstånd. Motivet till att en lagtext överhuvudtaget 
behövde finnas låg i tanken på att föremålen kunde hjälpa till att […]förstå vårt lands historia och uppleva en 
kulturell identitet. En vilja till att motverka kommersialism inom området kulturhistoriska föremål uttrycktes 
i propositionen. Skyddet skulle omfatta underrepresenterade grupper av föremål från alla skikt i samhället. 
                                                           
179 Rapport från kulturrådet 1979:5, s. 62. 
180 Ibid. s. 667-69, 72, ex. s. 100. 
181 Ibid. s. 9-12, 72, 77-78. 
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Lagtexten syftade till […]att förhindra att betydelsefulla inslag i det svenska kulturarvet försvinner ur landet. Dessa 
föremål skulle vara […]av stor betydelse för det nationella kulturarvet.182  

I motsats till Kulturrådets mer oprecisa kategorier framfördes i propositionen vikten av att definiera och 
avgränsa vad som avsågs skydda, något som visade sig tydligt i lagtexten genom införandet av kategorier 
såsom rökdon, ryor och hygienartiklar. En del kategorier togs av olika anledningar bort, däribland 
fornfynd, kyrkliga föremål, modedräkter och fotografier. En värdegräns på 1000 kr infördes för alla 
föremålskategorier.183 

Vad gällde utländska föremål eller föremål tillverkade av svenskar i utlandet togs en reglering helt bort 
genom motiveringen [E]endast ett relativt sett mycket ringa antal utländska föremål som har varit i landet i mer än 
100 år får emellertid antas ha så stor betydelse för det svenska kulturarvet att det inte bör kunna få föras ur landet. I 
propositionen framkom att det som definierades som utländska föremål upptog ungefär hälften av 
utförselärendena, något som ansågs positivt eftersom ärendehanteringen därmed skulle minska. I samband 
med denna diskussion definierades gränserna till samtida landsgräns vilket innebar att skånska 1500-
talsföremål skulle betraktas som svenska trots att de tillverkats i dåvarande Danmark. Enligt samma 
princip skulle inte 1700-talsföremål tillverkade i Finland anses som svenska trots att landområdet då 
tillhörde Sverige. Det förklarades värdefullt att […]svensk kultur sprids utanför landets gränser, och utländska 
museer eller andra institutioner sågs som viktigast i detta hänseende.184 

 

Regeringens proposition 1984/85:179 med förslag till lag om skydd mot utförsel av vissa äldre 
kulturföremål  

Det lagförslag som presenterades i 1981/82 års proposition blev direkt föremål för en del kritik. 
Kulturutskottet med fler såg en problematik kring att utländska föremål lämnades utanför regleringen trots 
att de kunde vara viktiga för det svenska kulturarvet och flera motioner väcktes med anledning av 
propositionen. Motionerna poängterade behovet att komplettera de uppräknade föremålskategorierna. 
Förslaget ansågs ofullständigt samt onödigt resurskrävande, även värdegränsen kritiserades. Redan 1982 
fick den dåvarande myndigheten Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer tillsammans med 
Statens konstmuseer och Nordiska museet ett regeringsuppdrag som gick ut på att föreslå förändringar i 
det presenterade förslaget, vilket resulterade i en promemoria samma år. Promemorian kom att fungera 
som underlag för propositionen från 1984/85 vilken samtidigt till stora delar byggde på 1981/82 års 
proposition. Motivet till de förändringar som gjordes formulerades på så sätt att skyddet behövde 
begränsas till de […]föremålsgrupper som det är angeläget att skydda med hänsyn till nu rådande behov och förhållanden. 
I propositionen förklarades att handelsutvecklingen behövde bevakas och att lagstiftningen skulle justeras 
då det behövdes, något som stämde överens med inställningen i den föregående propositionen. Vad som 
också stämde överens var ställningstagandet för att utförselregleringens utformning skulle grundas på 
kulturpolitiska mål och överväganden, inte utifrån svårigheterna att kontrollera lagens efterlevnad. Lagen 
motiverades på samma sätt som tidigare utifrån betydelsen för det nationella kulturarvet, men en 
formulering kring att detta kunde förbigås om köparen exempelvis var ett utländskt museum lades till, 
något som också följde tidigare idé kring värdet av att sprida svenskt kulturarv.185 

Utländska föremål föreslogs, i linje med den föreliggande promemorian, skyddas på liknande sätt som de 
svenska. Även föremål tillverkade av svenskar i utlandet samt föremål tillverkade av icke-svenskar i Sverige 

                                                           
182 Prop. 1981/82:82, s. 7-9, 15. 
183 Ibid.  s. 2, 10. 
184 Ibid. s. 10-11, 16. 
185 Prop. 1984/85:179, s. 6-14, 25-33. 
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ansågs omfattas av skyddet. Gränserna definierades utifrån de svenska gränser som gällde vid lagens 
ikraftträdande. En distinktion gjordes i regleringen av svenska och utländska föremål, bl.a. infördes 
årsgränsen 1840 för utländska föremål till skillnad från svenska föremål som istället hade en åldersgräns på 
50 eller 100 år. Skillnaden motiverades utifrån det ökade inflödet av industriellt serietillverkade föremål 
från utlandet under 1800-talets andra hälft, ett ställningstagande som inte delades av promemorian från 
Riksantikvarieämbetet m.fl.186 

I propositionen uttalades en vilja att bevara föremål från olika samhällsskikt men tydligt framkom på flera 
ställen att särskilt den folkliga kulturen skulle bevaras. I förslaget ingick olika värdegränser, något som 
motiverades utifrån […]den mellanställning som Sverige intar i europeiska kultursammanhang. Vad som åsyftades 
var att Sverige dels hade en lokal genuin allmogekultur samt ett mer internationellt kulturarv från 
stormaktstidens dagar. Den folkliga kulturens föremål skulle enligt förslaget skyddas oavsett värde medan 
exempelvis måleri, glasföremål och alla utländska föremål skulle ha ett värde på minst 50.000 kr för att 
skyddas. Vad gällde exempelvis de samiska föremålen föreslogs istället en värdegräns på 2000 kr.187 

Förslaget innehöll en del förändringar vad gällde föremålsgrupper som skyddades. Bl.a preciserades 
svenska signerade fajanser och bonadsmåleri som egna kategorier. Den omfattande handeln och utförseln 
av fajanser under 1970- och 1980-talen togs upp som en anledning till ändringen. Vad gällde kategorin 
konsthantverk ansågs den för vag och definierades istället efter några material bl.a. glas. Fornminnen, 
byggnader, byggnadsdelar och kyrkliga föremål togs bort som egna kategorier precis som föregående 
proposition hade föreslagit. Vetenskapliga instrument och annat som kunde belysa teknik- och 
industrihistoria lades till.188 

 

Lag (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål 

Lagen om skydd mot utförsel som trädde i kraft 1985189 var en fristående lagtext till skillnad mot dagens 
5:e kapitel. Lagtexten följde ordagrant det förslag som hade presenterats i föregående proposition (se 
föregående avsnitt). Den enda som förändrades var att ett undantag för mynt och medaljer lades till efter 
föremålskategorin guld, silver och brons. 
 

Regeringens proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård 

Två år efter den nya lagstiftningen kring utförsel av kulturföremål kom en proposition avseende en 
föreslagen samlad kulturmiljölagstiftning. Istället för skilda lagtexter kring exempelvis fornfynd och 
byggnadsminnen skulle nu allt samlas i en och samma lag under olika kapitel men med gemensamma 
inledande bestämmelser. Tanken var att lagen skulle förenklas, förtydligas och systematiseras. Till stora 
delar byggde lagtexten på de redan gällande bestämmelserna. Allt kopplades samman med några 
prioriterade områden för kulturvården: åtgärder kring förorenad luft, insatser för vård och stöd för 
kulturmiljöer, fornminnen och byggnadsvård samt informationsmässiga och kunskapsförmedlande 
insatser.190  

I de allmänna utgångspunkterna för propositionen, som utförsellagstiftningen ska läsas mot bakgrund av, 
förklarades följande: Vården av kulturmiljön handlar om att förvalta den del av vårt kulturarv som utgörs av den 
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188 Ibid. s. 15. 
189 Se bilaga 3. 
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materiella miljö som människor har skapat i vårt land. Det ansågs viktigt att öka människors eller medborgarnas 
medvetenhet om kulturkvaliteter i olika miljöer och att även icke-exklusiva bebyggelsemiljöer skulle tas tillvara. 
Nu skulle hela samhällets historia omfattas av arbetet. Hänsyn om kulturarvet krävde förståelse och kunskap, 
folkbildning sågs som en del av svaret. Något som påtalades var människors ökade intresse för 
kulturvården pga. den snabba förändringen i samhället. Stadskärnornas omvandling och olika former av 
moderniseringar togs upp som exempel på hot mot kulturmiljön. Också det faktum att vår uppfattning om 
vad som anses värdefullt tenderar att skifta över tid samt den decentraliserade utvecklingen där fler 
människor involverades i kulturmiljövården togs upp. Medborgaropinionen skulle påverka 
myndigheternas arbete. Kultur hade börjat ses som en tillgång i samhället eller en regional utvecklingskraft och 
förutom att bevara skulle den också levandegöras. Man började tala om den lokala kulturella identiteten som 
något positivt som kulturvården kunde hjälpa till att stärka.191  

Som del av de inledande bestämmelserna föreslogs följande meningar: Det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Vad gällde utförsellagstiftningen så hamnade 
den under kapitel 5. Det lades till en bestämmelse om att en avgift för handläggning av utförselärenden 
fick lov att tas ut. Då lagtexten uppdaterats så pass nära i tid så föreslogs i övrigt endast mindre 
redaktionella förändringar. En del av remissinstanserna föreslog att även fornfynd borde tas upp i 
föremålskategorierna, något som aldrig förverkligades i lagförslaget.192  

 

Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 

Kulturminneslagen 1988193 kom som en stor förändring eftersom flera lagar (byggnadsminnen, 
fornminnen, kyrkliga byggnader och kulturföremål) sammanfördes i en gemensam lagtext. Det mesta 
byggde på reglering som redan fanns sedan tidigare. Den nya lagen om utförsel från 1985 lades till utan 
några avvikelser från det som föreslogs i proposition 1987/88:104 (se föregående avsnitt).194  

 

FRÅN OBJEKT TILL MILJÖ, MÅNGFALD OCH INKLUDERANDE – 2000-TALETS 
KULTURPOLITIK OCH ARBETE I EN NY TID 

I samband med Sveriges EU-inträde 1995 påverkas politiken i stort och smått. Många menar också att 
synen på Sveriges identitet förändras i samband med den alltmer globaliserade utvecklingen. En samlad 
genomgång av kulturpolitiken görs ungefär samtidigt och i de nya kulturpolitiska målen från 1996 skönjas 
begreppet mångfald. Synen på kulturarv uttalas som förändrad från att fokusera på enskilda objekt till 
sammanhängande miljöer, kulturminnesvård blir kulturmiljövård. Mot bakgrund av detta beaktar det tidiga 
2000-talets kulturpolitik diversiteten som finns i landet. Många uppmärksammar att arbetet behöver bli 
mer inkluderande och att det finns en tendens till att särskilja vissa grupper, vilket motverkar målet. 
Mångkultur och senare mångfald blir populära begrepp och ses som eftersträvansvärda, även inom 
kulturarvspolitiken. Bevara, använda och utveckla blir några av ledorden i de kulturpolitiska mål som 
formuleras 2009. Häri kan skönjas en idé om att se kulturarvet som en resurs i samhället, en resurs som 
kan användas för att främja integration, ekonomiskt tillväxt, hållbar utveckling etc. 
 
 

                                                           
191 Prop. 1987/88:104, s. 26-32, 134-136. 
192 Ibid. s. 3, 68. 
193 Se bilaga 4. 
194 SOU 2012, s. 147, SFS 1988:950, Norstedts tryckeri, Stockholm 1988, s. 1, 14-17. 
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Inför inträdandet i EU gjordes en utredning kring konsekvenserna av Sveriges medlemskap i förhållande 
till export av äldre kulturföremål. Samtidigt skulle utredarna också undersöka möjlighet till att underlätta 
parallell tillämpning av den svenska utförselregleringen tillsammans med EU:s förordning195 kring export 
av kulturhistoriska föremål. Undersökningen visade att Sveriges möjligheter till inhemsk lagstiftning och 
urval av föremålskategorier som skulle skyddas inte påverkades, däremot skulle gränskontrollen avsevärt 
försvagas.196 
 
 
 
Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.; 
 
Den 4:e maj år 2000 utfärdades en lagändring som innebar att de föremålskategorier som skyddades 
istället skulle räknas upp i kulturminnesförordningen. Förteckningen lyftes därmed ur själva lagtexten och 
föreskrevs istället i förordningen.197 
 
De kategorier som räknas upp i kulturmiljöförordningen från den 18:e maj 2000198 är mycket mer 
detaljerade och dessutom fler än tidigare. I förhållande till den tidigare lagtextens kategorier blir 
förordningen ganska svårläst eftersom olika ålders- och värdegränser blandas. Nedan följer en kortare 
sammanfattning av vad som var nytt, speciellt med tanke på uppsatsens avgränsning och ämnesområde.  
Fortfarande särskiljs utländska och svenska föremål men de har inga egna paragrafer som tidigare. Istället 
inkorporeras de utländska föremålen med de svenska rent kategorimässigt, vilket samtidigt innebär att fler 
utländska föremålskategorier skyddades än tidigare. För utländska föremål gäller genom hela lagen att de 
ska ha funnits i Sverige i mer än 100 år. För svenska föremål pendlar gränsen beroende på kategori mellan 
äldre än 100 år, före år 1600, före år 1650, äldre än 50 år och framställda före år 1860. Det finns alltså både fasta 
och rullande åldersgränser. Ibland har samma föremålskategori väldigt olika gränser beroende på ifall det 
är svenskt eller utländskt, ibland gäller samma för båda. Något som särskilt sticker ut är kategorin möbler. 
Utländska möbler behöver bara vara 100 år för att skyddas medan svenska måste vara framställda innan 
1860. Dock ska de utländska möblerna ha ett värde på minst 50.000 kr medan de svenska möblerna 
skyddas oavsett värde. 

Inom kategorierna måleri och teckningar läggs den nya föremålstypen […]porträtt som föreställer svenskar och 
andra i Sverige verksamma personer[…] till. Till lagtexten läggs även arkeologiska föremål, pasteller, 
originalgrafik, transportmedel osv. till. Vissa kategorier specificeras i förhållande till tidigare lagtext, bl.a. 
den tidigare kategorin skulptur som nu benämns som […]originalskulpturer och repliker som är framställda enligt 
samma process som originalet[…].  

Kvar finns tidigare allmogebetonade kategorier som […] svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av 
trä och har målad eller skuren dekor[…], folklig textil och bonadsmåleri. Även signerade fajanser finns kvar 
som utpekad föremålskategori. De samiska kulturföremålen särskiljs ännu tydligare än tidigare genom att 
de får en helt egen paragraf medan alla de andra föremålskategorierna, oberoende ifall de är svenska eller 
utländska, läggs under en och samma paragraf. Sammanfattningsvis kan sägas att föremålets ålder generellt 
värderas högt sett utifrån att föremål med hög ålder (läs 1650 eller tidigare) ofta skyddas oavsett värde.199 

 

 
                                                           
195 Förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål.  
196 Johansson och Korsell, s. 19-20. 
197 SFS 2000:265. 
198 Se bilaga 5. 
199 SFS 2000:337, s. 1-3. 
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SOU 2007:50 Mångfald är framtiden 

Eftersom den SOU som leder fram till den nya lagförändringen 2014 (SOU 2012:37) på ett 
otillfredsställande sätt definierar, problematiserar och analyserar begreppet mångfald var en genomgång av 
en tidigare utredning (SOU 2007:50) nödvändig då den på ett helt annat sätt uppfyller önskemålen samt 
ligger till grund för det senare arbetet. I SOU:n finns dels ett begreppsförklarande avsnitt samt flera essäer 
som problematiserar och belyser begreppet från olika håll. Utredningen var ett slutbetänkande från 
samordnaren för Mångkulturåret 2006, Yvonne Rock. Därför inkluderar den t.ex. erfarenheter och 
reflektioner från arbetet, men även förslag på mer framåtblickande strategier. I bakgrunden till arbetet med 
Mångkulturåret låg följande utgångspunkter: 

− att Sverige har utvecklats till ett land som präglas av etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald,  

− att alla medborgares erfarenheter, kunskaper och värderingar ska speglas och tas till vara för att berika och utveckla 
det offentligt stödda kulturlivet.200  

Kulturverksamheter med offentlig finansiering skulle enligt direktiven och de kulturpolitiska målen 
assimilera just den mångfald som finns i landet. Något som också skulle eftersträvas var samarbeten av 
internationellt slag samt en ökning av gränsöverskridande utbyten av kultur. Rapporten gör en återblick till 
de kulturpolitiska målen från 1996 som för första gången använde begreppet mångfald i språket. Även de 
allmänna integrationspolitiska målen och arbetet mot diskriminering beaktas.201 

Vad som gör denna rapport särskilt intressant utifrån uppsatsens inriktning är som sagt 
begreppsdefinitionerna. Erfarenheterna från Mångkulturåret visade sig bl.a. ligga i en insikt om att vissa 
begrepp vållar diskussion och oenighet. Vad några aktörer menar med ett specifikt ord (ex. mångfald) 
stämmer inte alltid överens med vad någon annan lägger in i samma uttryck.202 I följande citat definierades 
vad som menades med kulturell mångfald: 

I detta betänkande syftar begreppet kulturell mångfald på att olika erfarenheter, utgångspunkter, förhållningssätt, 
perspektiv, berättelser och åsikter finns företrädda i samhället idag, att dessa bland annat beror av människors olika 
bakgrunder, kön, sexuella läggningar, geografiska positioner, funktionalitet, etcetera, och att de, i möjligaste mån, bör 
beaktas och ges möjlighet att påverka och få genomslagskraft i samtliga delar av den offentligt finansierade kultur- och 
utbildningssektorns olika verksamheter.203 

Begreppet mångkultur förklaras enligt rapporten ha en tendens att fokusera på olika gruppers (framförallt 
minoriteters) kulturer […]vilket därmed också riskerar att göra enskilda individer till kulturbärare. Ett sådant synsätt, 
som bygger på ett traditionellt antropologiskt kulturbegrepp där individer ses som bärare av avgränsbara kulturer, riskerar 
att bli homogeniserande och istället för likheter snarare betona skillnader mellan olika kulturer.204 Resonemanget förs 
vidare på följande sätt: 

Verkligheten ser snarare ut så att ’grupper’ ofta överlappar varandra samtidigt som många människor rör sig både 
inom, mellan och över nationella och subnationella gränser och lever i transnationella och diasporiska gemenskaper som 
svårligen låter sig kategoriseras eller ’kulturaliseras’.205 

I SOU 2007:50 formuleras även tankar kring att […]estetiska uttrycksformer kan ses som frikopplade från utövares 
ursprung[…] dvs. att samma individ kan företräda olika traditioner eller grupper. I rapporten inkluderas 

                                                           
200 SOU 2007:50, s. 45. 
201 Ibid. s. 45-49. 
202 Något som enligt Rock inte behöver vara ett problem så länge syftet är tydligt. 
203 SOU 2007:50, s. 58. 
204 Ibid. s. 59. 
205 Ibid. s. 59. 
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flera essäer eller artiklar författade av olika människor med erfarenhet av arbete med kultur och mångfald 
på något sätt. Några av dem syftar till att tydliggöra och problematisera olika begrepp, medan andra 
reflekterar kring kulturpolitik och kulturpolitiska projekt. Qaisar Mahmood, tidigare huvudsekreterare för 
den Integrationspolitiska kommittén och nu chef för Riksantikvarieämbetets samhällsavdelning, är 
författare till En illusion av förändring - Om mångfalds- och integrationsdiskursens framväxt. Mahmood konstaterar 
att Sverige genom alla tider har präglats av invandring och mångfald. Den inställning som Egeland ger 
exempel på, där invandring ses som en samtida eller i alla fall relativt ny företeelse samt att Sverige i 
historien skulle ha varit ett enhetligt och homogent land, är därför oriktigt. På 1960-talet, då 
arbetskraftsinvandringen till Sverige ökade, fanns tendenser till att se på invandrande människor som 
främmande samt icke permanenta delar av samhället i stort, [S]svenskar var de som ansågs dela en nationell 
kultur och de som hade invandrat förväntades överta ’svenska’ värderingar och sedvänjor. Vidare fortsätter en kortfattad 
redogörelse för den svenska kulturpolitikens historik från 1970-talet och framåt som […]visar att ett vi-och-
de-tänkande alltid varit levande, även om retoriken har klätts i nya ord med jämna mellanrum. Mahmood pekar med 
hjälp av flera exempel på att integrations- och kulturpolitiken, trots goda avsikter, har tenderat att 
särbehandla och utpeka skillnader. Ett belysande fall är den minoritetspolitik som skapades vid 
millennieskiftet där fem nationella minoriteter räknades upp: samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer 
och judar. Han driver vidare resonemanget genom att lyfta in ordet mångkultur som något som definierar 
det som är annorlunda och svensk kultur något som är välbekant och praktiseras av oss. Vad som visas är 
också att vissa ord, ex. mångkultur, har blivit negativt laddade, bl.a. på grund av en icke-samstämmig 
begreppsinnebörd. De har därför, med i princip samma syfte, vid olika tidpunkter bytts ut till andra ord så 
som mångfald och nu senast Alliansens begrepp utanförskap.206 Det Mahmood för fram som den största 
risken med börja använda nya begrepp som inte klart definieras är […]att man riskerar att skapa en illusion av 
förändring genom nya ord, utan att något ändras i grunden. Han fortsätter att argumentera för att det är vår syn på 
svenskhet som behöver förändras för att komma bort från särskiljning och tanken på ett vi och ett dem. 
 

Det som anses utgöra svensk kultur och svenskhet idag är inte samma sak som det som uppfattades som svensk kultur 
och svenskhet igår. Men paradoxen är att vi människor upplever kulturen och den nationella identiteten som något 
statiskt. Vi talar oftast om kultur som om den vore något homogent och nationell/etnisk identitet som om den vore något 
oföränderligt sedan urminnes tider.207  

Per Wirtén, kulturskribent och chefredaktör för tidskiften Arena, finns representerad med essän Efter 
mångkulturåret; mot det kosmopolitiska samhället. Hans resonemang kring pluralistiska mosaikbyggen208 som 
bygger föreställningar om […]homogena nationella grupper och att varje individ mår bäst i gruppens trygga gemenskap., 
är särskilt intressant. Även om han i pratar om människor så går det att överföra till människors syn på 
föremål.209 

En central text i SOU:n är Oscar Pripps artikel eller essä Kulturens soppstenar. Pripp, som är etnolog knuten 
till Uppsala universitet, analyserar olika kulturprojekt över tid för att få insyn och förståelse för hur 
begreppen mångfald och nationell gemenskap fungerar inom kultursektorn idag. Grundtesen är att många 
av projekten innehåller s.k. soppstenar, dvs. oreflekterade traditioner, inrotade föreställningar eller 
grundstenar som fortsätter användas trots att nya ingredienser i form av idéer läggs till och tas bort. Pripp 
problematiserar begreppet kultur och lyfter fram det faktum att det haft olika betydelser under historiens 
gång. Han ser tre innebörder eller perspektiv på begreppet kultur: det bildande, estetiska och 
antropologiska, som alla delar den egenskapen att de skapar hierarkier, dvs. att viss kultur ses som mer 
värd än annan och därmed blir ett medel för makt. Pripp rör sig framåt genom olika kulturpolitiska projekt 
                                                           
206 SOU 2007:50, s. 68, 70. 
207 Ibid. s. 71. 
208 Wirtén skriver att pluralismen erkänner att det finns mångfald i samhället men särskiljer mångfalden (i klart 
avgränsade mosaikbitar) genom att inte driva en politik som gynnar sammanlänkande och jämställdhet. 
209 SOU 2007:50, s. 84. 
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på 1990-talet och argumenterar för att mångfald och invandrare ofta fått ett likhetstecken mellan sig samt 
att mångfalden också ses ha en baksida som stavas anonymitet och brist på samhörighet. I resonemanget ingår 
tankar om att projekten skapar modeller av verkligheten där idén och tron ligger i att kulturarv kan hjälpa 
till att undvika mångfaldens baksida och istället skapa trygghet och självkänsla hos människor. Vidare 
fortsätter han, med hjälp av Egelands forskning, argumentera för att begreppet kulturell mångfald i sig är 
ett brett begrepp men att det i svensk kulturpolitik ofta tenderar till att ses utifrån den antropologiska 
innebörden. Begreppet tycks även sammankopplas med den goda sidan som samtidigt kan ses upprätthålla 
[…]distinktionen[…]mellan finkultur och mångkultur.210 

Pripp gör i sin artikel en kort redogörelse för undersökningen Tid för mångfald från 2004 som han var en del 
i. Undersökningen byggde på att utforska hur de statligt finansierade kulturinstitutionerna arbetade med 
mångfald. Resultaten från undersökningen visade att några formuleringar kring mångfald återkom från år 
till år i de olika årsredovisningarna, några specifika skrivningar verkade dessutom användas av flera olika 
institutioner. 

Man kan säga att det utvecklats en redovisningsgenre där institutionernas aktiviteter/verkligheter omkodades till ’andra 
rangens konstruktioner’, till ekon av regleringsbrevens och de kulturpolitiska målens formuleringar framför kritisk 
självrannsakan, erfarenhetsnära språkbruk samt precisa mått på måluppfyllelse.211 

Formuleringarna kunde ge sken av att det hände massor i arbetet kring mångfald på de olika 
myndigheterna, när så inte alltid var fallet. Pripp lyfter även fram forskning av Anna Lundstedt som 
handlar om integrationsfrämjande textilprojekt, vilka har en tendens att peka på olikheter mellan 
invandrare och etniska svenskar och där vissa områden, framförallt några särskilda förorter, ses som något 
annat än Sverige. 

Bilden av det svenska som ett folk med en historia och en kultur, dvs. etnisk nationalism, har mejslats fram delvis med 
hjälp av bilder av förortsbornas tillkortakommanden och bristande anpassning. Inte minst har antaganden om 
invånarnas identitetsproblem och undermåliga kompetenser varit en återkommande tankefigur i skapandet av en 
normerande svenskhet[…]Det är i detta ljus som kulturprojektens modeller av och för verkligheten träder fram som 
delar av ett större nationalistiskt sammanhang. Och dagens kulturbegrepp som lyfter fram mångfald har enligt mitt 
intryck kommit att fogas in i samma traditionella modeller av och för, genom att mångfalden blivit liktydig med förorter 
och invandrarkategorin.212 

 
 
Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m.; 
 
I oktober 2011 kom en ny ändring i kulturminnesförordningen som flyttade de uppräknade kategorierna 
till en bilaga istället. De uppräknade kategorierna i bilagan såg likadana ut som tidigare (SFS 2000:337). 
Kvar i huvudtexten angående föremålskategorier stod endast: 
 
1. föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier som anges i bilaga 1 […]med de ålders- och 
värdegränser samt andra bestämningar som anges i bilagan till denna förordning, eller 
2. föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor.213 
 
Här särskiljs alltså de samiska kulturföremålen ytterligare i förhållande till tidigare förordning. 
 
 

                                                           
210 SOU 2007:50, s. 262-263, 270-271. 
211 Ibid. s. 273. 
212 Ibid. s. 275-276. 
213 Kulturmiljöförordning (1988:1188). 
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SOU 2012:37 - Kulturmiljöarbete i en ny tid 

2012 presenterades Kulturmiljöutredningens betänkande i en SOU. Utredningen var ett uppdrag från 
regeringen som syftade till att se över och ge förslag om förändringar av kulturminneslagstiftningen och de 
nationella målen för kulturmiljöarbetet, samt tydligare sammanlänka de två delarna. Förslagen till 
förändringar skulle inriktas på att […]öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och 
miljöer[…]. Uppdraget innefattade inte att lämna några förslag som rörde förändringar i lagens principiella 
upplägg, något som dock frångås några gånger i lagförslaget214. Gruppen som började arbeta i mars 2011 
bestod av representanter från olika delar av kulturmiljövården i Sverige, bl.a. landshövdingen Eva 
Eriksson och förste antikvarien Ulf Gyllenhammar.215 Det som framkommer av SOU:n är att 
kulturmiljöarbetet har nya mål, vilka kräver en moderniserad lagstiftning. Denna skulle dessutom innehålla 
ett samtida språkbruk samt bli tydligare och mer förutsägbar i sin tillämpning. Kulturminneslagen 
uppfattades som fokuserad på objekt och bevarande medan den nya inställningen handlade om 
kulturmiljöers omvandling och utveckling.216  

I SOU:n ges en kort sammanfattning av de tidigare nationella målen för kulturmiljö från 1999 som bl.a. 
innehöll formuleringarna […]ett försvarat och bevarat kulturarv[…] samt […]nationell och internationell solidaritet 
och respekt för olika gruppers kulturarv[…]. Målen från 1987 hade formuleringar som […]främja den lokala 
kulturella identiteten, möta hoten mot kulturmiljön[…]. Nu beskrivs samtidigt de första beslutade kulturpolitiska 
målen från 1974 som oförändrade under lång tid därefter. Under 2009 utkom en proposition som hävdade 
att de kulturpolitiska målen var föråldrade, de ansågs behöva bli mer anpassade till det moderna 
samhället.217  RAÄ:s kommentar på de kulturpolitiska målen var:  

Vår kulturmiljö kan ses som ett samlat minne av tidigare generationers liv, skapande, synsätt och värderingar. Den 
offentliga kulturarvssektorn har som uppgift att visa hur kulturmiljön, med landskap, byggnader och lämningar, utgör en 
viktig grund för en mångfald av tolkningar och berättelser. För att alla människor ska ha möjlighet att känna 
delaktighet och sammanhang i kulturlivet behöver olika perspektiv på kulturarvet i samhället få utrymme.218 

De nya nationella målen för kulturmiljöarbetet som föreslås i SOU:n ligger i linje med RAÄ:s kommentar 
och de kulturpolitiska målen från 2009. De ska främja hållbarhet och handlar om […]en mångfald av levande 
och tillgängliga kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, och att alla människor ska ha möjlighet att ta del 
av, ansvara och förstå kulturmiljön. Ett av målen är ett inkluderande samhälle, något som överensstämmer 
med de integrationspolitiska målen.219 Kulturell mångfald synes höra samman med dagens samhälle. I 
bakgrunden till målen finns en uttalad vilja om att anlägga humanistiska perspektiv på kulturmiljöarbetet. I 
utredningen hålls en ganska allmän ton kring kulturarv, ett exempel är hur kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer beskrivs som formade […]av livsvillkoren för olika människor på olika platser och vid olika tider. Inget 
särskilt nationellt pekas ut, inte heller någon tid eller område som anses speciellt intressant.220 I 
förklaringen till vad ett inkluderande samhälle betyder i förhållande till kulturmiljöarbetet görs viktiga 
ställningstaganden utifrån uppsatsens infallsvinkel:  

I en allt mer globaliserad värld har frågor kring ursprung och identitet fått ökad relevans vilket kommer till uttryck i ett 
ökat intresse för historia och kulturarv. Detta intresse ses ofta som positivt, men kan också bottna i hotbilder mot det 
nya och främmande och vara ett uttryck för den känsla av otrygghet och brist på kontinuitet som många känner. Det 

                                                           
214 Bl.a. föreslås fornminnen definieras efter en fast gräns som läggs vid år 1750 istället för den tidigare rullande 100-
årsgränsen.  
215 SOU 2012:37, s. 4, 69, 72, 149. 
216 Ibid. s. 23, 119, 256. 
217 Ibid. s. 129-131. 
218 Ibid. s. 136. 
219 Ibid. s. 18, 254. 
220 Ibid. s. 71, 77, 81. 
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förflutna kan i det sammanhanget framställas å ena sidan som något stabilt, enat och beständigt, eller å andra sidan som 
något som kan leda till likriktning, en förenklad historiesyn och i värsta fall kulturell intolerans. Därför är det mycket 
viktigt att det offentliga kulturmiljöarbetet präglas av öppenhet och ansvarstagande för att alla perspektiv ska få 
utrymme. Kulturmiljön är en gemensam angelägenhet.221  

 
I utredningen ingår några begreppsdefinitioner. Ordet kulturarv definieras på följande sätt:  
 

’Kulturarvet’ kan sägas utgöras av de traditioner och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar från tidigare 
generationer. Det är både materiellt och immateriellt. Dess innehåll är öppet och dynamiskt och påverkas ständigt av 
tidsmässigt och socialt skiftande värderingar. Det inbegriper sådant som enskilda kulturminnen, kulturmiljöer, 
konstnärliga verk, myter och bruk - faktorer som vittnar om människans villkor i olika tider och civilisationer. 222 

 
Längre fram i texten förklaras kulturarv ytterligare genom att knyta an till ordet mångfald: Kulturarvet 
präglas av historien och mångfalden i dagens samhälle och är lika mångfacetterat och mångbottnat som samhället självt. Det 
bär samhällets minnen och handlar om såväl framsteg och framgångar som misslyckanden och lidanden, vidare beskriver 
utredningen att kulturarvet genom tiderna har använts i ett historiebruk som syftar till att föra fram 
politiska idéer om nationell identitet, något som i vår tid fått förnyad aktualitet. Vad som anses behövas är 
öppenhet och delaktighet kring tolkning och värdering.223 

En utförlig redogörelse för vad som definierar det komplicerade begreppet mångfald saknas, vilket är 
problematiskt eftersom mycket av förändringen ligger i just det ordet. Det enda som står mer specifikt 
kring vad som läggs in i begreppet är [L] lagen ger skydd för olikartade kulturminnen som beroende på dess skiftande 
karaktär har olika skyddsbehov och skyddsnivå, dvs. en mångfald av kulturmiljöer och människors tillgång till och bruk av 
denna mångfald. En annan viktig förklaring görs i följande citat: 

I kulturmiljön finns enskilda objekt, såsom fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor. Kulturminnen avser såväl 
enskilda kulturobjekt som olika kulturföremål såsom fornfynd, kyrkliga inventarier och olika slag av äldre 
kulturföremål. I begreppet kulturminne inryms således flera olika slag av äldre kulturföreteelser som är skyddade enligt 
kulturminneslagen.224  

 
Vad gäller värdegrunder diskuteras några aspekter kort. Utredarna vill komma bort från […]en 
begreppsapparat med många relativt komplicerade värderingssteg. och ansluter sig därför till en förenklad 
Unnerbäcksinspirerad225 värdeskala i två steg innefattande kunskapsvärden och upplevelsevärden. 
Kunskapsvärdet definieras som inneslutare av bl.a. vetenskapliga infallsvinklar och kan innefatta 
dokumentationsvärde. Upplevelsevärdet relaterar till känslor, som exempel tas människors anknytning till 
en plats men också att människan genom kulturarvet kan få förståelse för olika tider och kulturer.226  
 
I förslaget till förändrad kulturminneslagstiftning läggs stor vikt på formuleringarna i de inledande 
bestämmelserna. Vad som föreslås införas hör samman med de nationella mål som presenterades och 
inkluderar begrepp som hållbar utveckling och mångfald av kulturmiljöer.227 I själva förslaget till de 
inledande bestämmelserna tas formuleringen Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö 
bort, vilket motiveras på följande sätt: 

                                                           
221 SOU 2012:37, s. 144. 
222 Ibid. s. 76. 
223 Ibid. s. 141. 
224 Ibid. s. 148. 
225 Se vidare Unnerbäck, R. Axel, Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, [Ny utg.], Riksantikvarieämbetets förlag, 
Stockholm 2012. Tillgänglig via http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/292 (hämtad 2014-05-20) 
226 SOU 2012:37, s. 78-79. 
227 Ibid. s. 19. 
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Ansvaret för kulturmiljön förknippas i gällande lagstiftning med nationsbegreppet, vilket i realiteten inte fyller något 
egentligt syfte utan snarare kan tolkas exkluderande. Utredningen anser att den inledande bestämmelsen kan 
omformuleras och förenklas utan att dess innebörd förändras. Utredningen föreslår att bestämmelsen i 1 kap. 1 § inleds 
med ’Ansvaret för kulturmiljön delas av alla’.228  

Utredningen väcker även förslag om språklig förändring från kulturminnesvård till kulturmiljöarbete. 
Kulturmiljövård eller kulturmiljöarbete ses som mer moderna och breda begrepp.229 Vad gäller det 5:e 
kapitlet föreslår utredningen inga förändringar förutom mindre språkmässiga uppdateringar. Detta 
motiveras av att kap. 5 och 6 nyligen har berörts av en översyn i samband med ratificeringen av Unidroit-
konventionen om stulna eller illegalt utförda föremål. Utredarna bestämde sig tidigt för denna avgränsning 
men gav ändå remissinstanserna möjlighet att lämna sina kommentarer kring kap. 5 och 6. 
Kommentarerna visar att många av instanserna bedömde att det behövdes översyn även av dessa kapitel. 
Bl.a. tyckte flera att KML:s olika kapitel var ojämna i sitt skydd, kap. 2 gav ett starkt skydd medan 5:e 
kapitlet ansågs ge ett nästan obefintligt skydd. Detta föranledde att ytterligare en förfrågan gick ut till 
berörda myndigheter och branschorgan för fördjupning av underlaget.230 I skrivelsen frågade utredarna 
om kapitel 5 och 6 var i behov av en modernisering, hur lagtexten kunde förenklas och vilka 
tillämpningsproblem som fanns.231 Vad som framkom var att kapitlet behövde formas efter […]att fler är 
utlandssvenskar eller att fler svenskar har bostad utomlands. I svaren föreslogs att reglerna borde […]anpassas till 
att Finland och Sverige har samma kulturella historia och kulturarv. Värdegränsen skulle enligt de svarande behöva 
likställas till 50.000 kr för alla föremålstyper. Riksantikvarieämbetet höll enligt SOU:n med om behovet av 
kapitlets modernisering. Det krävdes enligt myndigheten en grundlig analys och de nödvändiga 
förändringarna skulle behöva bli mer än redaktionella. Några rader senare skrivs att kapitlet i sin 
nuvarande utformning kunde göras tydligare genom att t.ex. visa vilka kriterier som ligger till grund för 
vad som anses vara […]av betydelse för det nationella kulturarvet., och därmed förklara hur bedömningen går 
till. Ändrade värdegränser, en översyn av föremålstyperna samt en synkronisering med EU:s regler 
föreslogs också. Nationalmuseum uttalade att [V]verkligheten har förändrats samtidigt som kulturminneslagen är 
anpassad till att det finns nationella gränser och inhemsk tullkontroll., samt att svenska föremål från 
mellankrigstiden idag står helt utan skydd trots ett starkt intresse internationellt. Ett intressant förslag som 
framkom i samband med en diskussion angående tryckt material var att [D]det bör finnas stöd i lag för att 
kräva digitala kopior på verk som lämnar landet. Sammanfattningsvis så föreslår kulturmiljöutredningen att kap. 
5 och 6 lämnas oförändrade tills dess att EU-kommissionens slutsatser kring samordning är klara.232 

Inledningen till kap. 5 ser därmed likadan ut: Med svenska kulturföremål avses föremål som är eller kan antas vara 
framställda i Sverige eller i ett annat land av en svensk. Med utländska kulturföremål avses föremål som är framställda i ett 
annat land av annan än en svensk. I § 10 finns fortfarande formuleringen Tillstånd till utförsel ska ges, om föremålet 
inte är av stor betydelse för det nationella kulturarvet.233  
 
 
Regeringens proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald 

Propositionen, med förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet samt ändringar i lag 1988:950 om 
kulturminnen mm., lämnades över till riksdagen i mars 2013. SOU 2012:37 samt de remisser som 
inkommit låg till grund för propositionen, som i stora delar följde förslagen från utredningen. Regeringen 
ansåg precis som utredningen att namnet på lagen borde ändras till kulturmiljölagen. I skälen till detta 
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skrevs bl.a. [Ä]även kulturföremål som finns i en kulturhistorisk miljö och ortnamn kan ses som ingående i ett vidgat 
kulturmiljöbegrepp. Propositionens förslag skiljde sig en del när det kom till lagtextens portalparagraf. 
Formuleringen kring att skyddandet är en nationell angelägenhet föreslogs, i motsats till SOU:n, stå kvar. 
Något som dels motiverades av att flertalet remissinstanser ansett att den nationella dimensionen skulle 
försvinna annars. Regeringen menade också att formuleringen skulle stå kvar […]för att inget tvivel ska råda 
om den samhälleliga betydelse som tillmätts kulturmiljön. Formuleringen vårda vår kulturmiljö föreslogs däremot 
ersättas av det lite mer neutrala vårda kulturmiljön.234  

Att arbeta för bevarande och tillgängliggörande av en mångfald av kulturmiljöer var, liksom i SOU:n samt i 
tidigare kulturpolitiska mål, en grundsten och centralt syfte i propositionen. Vad som egentligen menades 
med formuleringen är något oklart, men enligt propositionen ingick […]förståelse för den enskilda lämningens 
sammanhang och ett ansvarstagande för att olika perspektiv på kulturmiljön ska synliggöras. I övrigt följde målen 
huvudsakligen det tidigare förslaget och rörde sig kring ord som hållbarhet, delaktighet, inkluderande och 
helhetssyn. Vad gällde förståelsen för hur kulturmiljön kunde ses som en del av ett inkluderande samhälle 
formulerades följande: De internationella och interkulturella perspektiven utgör samtidigt en självklar grund för 
kulturmiljöarbetet som blir allt viktigare genom globaliseringen och ökad kunskap om historiska samband.235   

Angående det 5:e kapitlet så skrev regeringen att RAÄ borde få i uppdrag att föreslå hur kapitlet kunde 
moderniseras. De tog därmed utredningens skrivelse om nödvändigheten kring en ingående analys av 
kapitlet i beaktande. Kapitel 5 ansågs behöva anpassas till de förutsättningar som råder idag.236 I propositionen 
likställdes nyskapande kultur med kulturmiljöarbetet, [B]båda är delar av dagens samhälle och båda måste få 
präglas av kreativitet och dynamik. Kulturmiljön sågs också som  […]en mångsidig och betydelsefull resurs. De 
integrationspolitiska målen sammankopplades till målen för kulturmiljöarbetet och lag (2009:724) om 
nationella minioriteter och minoritetsspråk togs i redogörelsen upp som betydelsefull eftersom […]det 
allmänna även i övrigt ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.237  

 

Kulturmiljölag (1988:950) 

Den 1 januari 2014 trädde en uppdaterad version av kulturminneslagen238 i kraft som följde förslaget i 
propositionen. Den skiftade namn från lag (1988:950) om kulturminnen m.m. till kulturmiljölag 
(1988:950)239. De inledande bestämmelserna ändrades efter förslag från SOU:n och propositionen till: 

Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av 
kulturmiljöer. 

En mening som i sig påverkar hur vi ska uppfatta och tolka resten av kulturmiljölagen och som därför 
indirekt påverkar det femte kapitlet. Vad gäller övrig förändring i lagtexten så är det framförallt kapitel 2 
som handlar om fornminnen som har uppdaterats. Inget har uppdaterats specifikt i det femte kapitlet.240 

 
 
 

                                                           
234 Proposition 2012/13:96, s. 31, 38-39, 82. 
235 Ibid. s. 35-39. 
236 Ibid. s. 72. 
237 Ibid. s. 34, 40, 81. 
238 Se bilaga 6. 
239 Förordningen skiftade samtidigt namn efter samma mönster till kulturmiljöförordning (1988:1188). 
240 Lagrådsremiss Kulturmiljöns mångfald, 2013. Tillgänglig via 
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IV. ANALYSERANDE SLUTDISKUSSION 

Uppsatsens avslutande kapitel kommer att diskutera och analysera undersökningen utifrån några olika 
teman. Slutsatser och reflektioner separeras inte utan finns med i den löpande texten. För att förenkla 
läsningen och dispositionen har slutdiskussionen delats upp i olika underrubriker. 

DE SKYDDADE FÖREMÅLEN 

Vissa föremålskategorier har historiskt sett hört ihop med nationalistiska idéer. Allmogenföremål har 
exempelvis alltsedan 1800-talets andra hälft setts spegla den folkliga kulturen vilken spelade stor roll i den 
nationella sinnebilden av Sverige vid samma tid. Allmogeföremålen tycktes samtidigt kunna ge en nyckel 
till vår förståelse för folkens utvecklingshistoria. De betraktades som något som hade närmare band till det 
som kallades ett primitivt stadium. Fornfynd har sedan 1600-talet lyfts fram som ett tydligt band till 
fornstora dagar. Att söka sig tillbaka till en tid bortom det människan kan minnas är något som många 
nationer gjorde för att ta fram en lämplig nationalstat ur det förflutna och en föreställd nationalstat tycks 
ofta gälla in i modern tid. Kyrkliga föremål, särskilt de medeltida, ansågs under 1800-talet hotade av 
försummelse och förstörelse. Flera museer samlade därför in kyrkliga föremål, ibland köptes de av 
församlingarna, andra gånger deponerades de. Harding skriver i sin avhandling om det starka band som 
funnits mellan kyrka och stat ända sedan reformationen, något som påverkat den nationella självbilden. 
Tittar man på förarbetenas uttryckta oro är det tydligt att allmogeföremål ansågs hotade men ju längre 
fram i tiden vi kommer desto fler röster höjdes även för högreståndskulturen eller de föremål som 
uppfattades hålla internationell klass, något som har sin bakgrund i fideikommissens avvecklande. I 
propositionen från 1984 uttrycktes synen på kulturarvet i Sverige som tvådelat väldigt tydligt i 
formuleringar som rörde sig kring genuin allmogekultur samt ett mer internationellt kulturarv från 
stormaktstidens dagar. Det skulle i det närmaste kunna översättas till en folkkultur och en finkultur, att 
Sverige både hade en tydlig förankring till historien och det enkla livet samtidigt som kulturarvet hade en 
internationell rang i de föremål som speglar stormaktstidens rikedomar. Det som fanns däremellan 
nämndes inte, det exkluderades. Under 1970- och 1980-talet strävades efter ett vidgat synsätt och skydd 
men de reella föremålskategorierna som började gälla 1985 speglar ändå en del av de äldre normerna. 
Porfyrer och ljuskronor med ett marknadsvärde på över 50.000 kr representerar en högreståndskultur och 
folkdräkter eller seldon med skuren dekor kan sägas representera den folkliga kulturen. Med hjälp av höga 
värdegränser för de flesta kategorier som berör föremål yngre än från år 1650 ringas högreståndskulturens 
föremål in. Svårare blir det att få in exempelvis borgerskapets eller arbetarklassens föremål i kategorierna.  
Värdegränserna tenderar att utesluta ett monetärt mindre värdefullt kulturarv, något som går emot en av 
Fechners grundläggande principer för kulturegendomsrätt. Material som skulle kunna sammankopplas till 
lägre samhällsklasser ex. tenn och plast skyddas inte. Visst skyddades med den nya lagen på 1980-talet alla 
möbler eller skrin som var mer än 100 år oavsett värde men med förändringen under 2000-talet behövde 
möblerna vara tillverkade innan 1860, en åldersgräns som återupplivats från 1927 års kungörelse. År 1860 
har valts fullt medvetet eftersom det markerar året 1864 då skråväsendet upphörde i Sverige. Sedan lång 
tid tillbaka har tiden efter 1864 värderats lägre och industriproducerade nystilar har ofta beskrivits som 
osvenska och fula. Inom forskningen har dock industrialismen och tiden efter den setts i ett nytt ljus. 
Olika publikationer och utställningar har uppmärksammat de kvaliteter och missuppfattningar som 
funnits. Projekt och organisationer som SAMDOK och Docomomo har utvidgat synen på vad som är 
bevarandevärt. Insamlingspolicys på museer har breddats och idag samlas föremål från en nära tid in, men 
än ligger gränsen 1860, och för den delen 1600, kvar på en del av föremålen som skyddas enligt 
utförsellagstiftningen.  

De kategorier, ålders- och värdegränser som valts ut som signifikanta för ett föremåls bevarande är 
subjektiva. Lagstiftningen är väldigt materiell och det tas inte hänsyn till exempelvis föremålets historiska, 
vetenskapliga eller estetiska värden. Det måste givetvis göras värderingar i lagstiftningen. Allt kan inte 
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skyddas och jämställdhet kan vara mycket svårt att uppnå i dessa sammanhang. Ur ett kulturvårdande 
perspektiv är det helt korrekt att subjektiva värderingar görs, så länge de är motiverade. Jämställdhet i det 
sammanhanget att allt ska skyddas på samma sätt är inte önskvärt eftersom det hade gett en trubbig lag. 
Jämställdhet är dock inte samma sak som mångfald. Mångfald är definitivt önskvärt inom kulturvården, 
men något som är svåruppnåeligt med nuvarande utformning. 

Det som väljs ut att bevaras har enligt Clifford en grund i viljan till identitetsskapande, något han kopplar 
samman med nationalismpolitik. Vad gäller äldre kulturföremål så kan fyra tydliga kategorier skönjas som 
särskilt bevarandevärda genom historien – fornfynd, kyrkliga föremål, högrestånds- och allmogeföremål. 
Enligt Clifford sätt att se på det skapar vi här hierarkiska värderingar. Samtidigt målar vi upp en 
föreställning om vad som spelat mest roll i landets historia dvs. våra fornstora dagar, kristendomen, den 
internationella högreståndskulturen och den genuina folkkulturen. Idag är fler kategorier inkluderade i 
lagstiftningen men fortfarande finns hierarkierna kvar, något som också speglas i de olika ålders- och 
värdegränser som satts. Fornfynd och Svenska kyrkans föremål har starkt skydd i egna kapitel. Religiösa 
föremål som inte ägs av Svenska kyrkan kan endast skyddas genom utförsellagstiftning. Rent 
bidragsmässigt så upptar Svenska kyrkans byggnader och föremål en väldigt stor del av kulturarvsbudgeten 
genom de årliga anslagen av kyrkoantikvarisk ersättning, något som hör samman med det historiska 
samröret mellan stat och kyrka. I ett nationalistiskt sammanhang har de stora anslagen också en betydelse 
eftersom det på ett mycket tydligt sätt pekar ut en viss religions kulturarv som särskilt bevarandevärt. 
Allmogens föremål sätts alltjämt i det främre rummet när kategorier som minst 100-åriga svenska 
dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har målad eller skuren dekor, folkdräkter och 
broderad eller mönstervävd folklig textil samt bonadsmåleri skyddas, oavsett värde. Kategorierna är 
detaljerade och utestänger exempelvis övrig dräkt och textil. All annan textil måste vara från tiden före 
1650 för att överhuvudtaget skyddas. Att högreståndsföremålen har starkare skydd än övriga föremål har 
redan nämnts. Arcadius avhandling visar att dessa fyra kategorier traditionellt sett även samlats in och 
skyddats inom museisfären. Under 1800-talets andra hälft började det nämligen bli vanligt att inrätta 
motsvarande avdelningar inne på museerna. I dagens läge har de flesta museer sedan länge försökt röra sig 
från denna indelning och avgränsning men än dröjer den sig i viss mån kvar i lagtexten.  

Viljan att organisera och kategorisera har koppling till nationalismens rationaliseringsvilja beskriven av 
Gellner. Organiseringsivern kring föremål har även kopplingar till museifältet. Arcadius har genom sin 
avhandling kunnat utröna att denna vilja kommer efter en period av hektiskt insamlande under 1800-talets 
andra hälft. En mångfald av föremål skulle underkastas och passas in i utvalda kategorier, precis som en 
mångfald av människor skulle fogas in i folkräkningens strikta kategoriseringsfält. Kategorierna är inte 
självklara utan något som människan skapat. Kategorisering kan i det närmaste liknas vid en motsättning 
till idén om mångfald. Begreppet mångfald för tankarna till något som är obundet och svårt att sätta in i 
fack, vilket ju kulturarvet är. Att kategorisera saker som inte har givna fack är något man ägnat sig åt inom 
olika politiska fält. Att raskategorisera människor höll man på med under 1900-talets första hälft och efter 
andra världskrigets slut försökte man i teorin dela upp människor efter språk- och nationalitetsgränser, 
med den goda intentionen att försöka undvika fler nationalistiska konfliker, något som bara fungerade på 
pappret eftersom verkligheten såg ut på ett annat sätt. Även kategorisering av föremål och föremålstyper 
ger upphov till svårigheter. En föremålskunnig person vet exempelvis att stildrag kan dröja sig kvar i 
föremål långt efter den officiella gränsdragningen för en stilperiod. Vissa föremål låter sig inte heller så lätt 
sorteras in under en specifik typkategori och några kategorier kan tänkas innehålla flera typer av föremål. 
Ska en bordsplatå från 1700-talet med spegelbricka och genombruten dekorerad mässingskant 
kategoriseras som en spegel eller ett metallarbete? Ifall den kategoriseras som spegel så har den ett skydd 
oavsett värde men om den kategoriseras som metallarbete saknar den skydd eftersom den är tillverkad 
efter 1650 och inte är gjord i brons, silver eller guld. Det är helt enkelt ganska svårt samt väldigt 
instrumentellt att kategorisera alla kulturhistoriska föremål på det vis som görs i kapitel 5. Det intressanta 
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är här också att man gått från några få generella men tydligt avgränsade kategorier under 1920-talet till mer 
specificerade kategorier under 1980-talet och ytterligare ett steg under 2000-talet. En lagtext måste troligen 
vara instrumentell för att kunna fungera men att pressa in föremål i fack genom att detaljstyra kategorier 
med material-, ålders- och värdegränser är troligen inte den bästa vägen att gå ifall man vill ha en verkligt 
användbar lagstiftning som dessutom uppfyller de kulturpolitiska målen om mångfald. Att öppna upp för 
en större mängd föremål skulle kunna vara ett sätt att göra lagen mindre nationalistisk, risken finns enligt 
Fechner att det skulle göra lagen mindre effektfull. Men de olika ålders- och värdegränserna visar på en 
skapad inbördes sträng rangordning. Det 5:e kapitlet har genom sina gränser definierat och producerat 
ekonomiska, kulturella, etniska och åldersmässiga hierarkier, något som Clifford beskriver som en 
exkluderande konsekvens av kategoriseringsiver. Intressant med historiken är att åldersgränsen i regel har 
gått från att i början vara ganska generös för de flesta föremål till att snävas in alltmer ju längre fram i 
tiden vi kommer.  

 

NATIONENS TRYGGA MILJÖ 

I tolkningen av källorna har nationalistiska idéer och begrepp kunnat spåras i alla versioner av kapitel 5 
och dess förarbeten. Vi kan dock börja med att ställa frågan ifall en utförsellagstiftning överhuvudtaget 
kan vara icke-nationalistisk. Svaret på frågan är inte helt lätt men huvudsakligen så kan man se det som att 
en utförsellagstiftning som utgår ifrån ett lands gränser i grunden kan betraktas som nationalistisk 
eftersom den är inställd på tanken att vissa äldre kulturföremål tillhör ett särskilt land eller nation. 
Föremålen ska helt enkelt skyddas från att lämna den föreställda kulturella gränsen, de ses ha en naturlig 
plats i Sverige och beskrivs höra hemma i Sverige. Dock kan detta uttryckas mer eller mindre tydligt och 
motiven kan vara olika. Att använda nation som begrepp i en lagtext relaterar till föreställningen om en 
gemensam identitet inom nationens gränser. Även om nation i dagens språkbruk i det närmaste kan ses 
som en synonym för stat är det ändå en viss skillnad rent innehållsmässigt. Att tänka sig att ett föremål hör 
hemma på en viss plats kan motiveras utifrån att det har befunnit sig på samma plats under lång tid. Detta 
är något som tas upp i proposition 2012/13:96 eftersom den innehåller förslaget om att fokusera på 
kulturmiljöer. Här skrivs bl.a. att byggnader men även kulturföremål som finns i en historisk miljö kan ses 
som en del i begreppet kulturmiljö. Detta är en grundtanke inom kulturvården, att föremål och byggnader 
som funnits på en plats sedan länge bidrar till miljöns karaktär och hjälper oss att förstå historien kring en 
plats. Eftersom själva lagtexten inte skyddar kulturhistoriska föremål från att tas ur sin ursprungliga miljö 
blir idén om skydd av kulturmiljöer en aning motstridig, om man inte enbart tänker sig Sverige i stort som 
den historiska miljön. Att se landet som en kulturmiljö i sig är troligtvis inte tanken med lagtexten. 
Synsättet går samman med vissa ideal som kulturnationalismen står för och påminner om det som Wirtén 
beskriver som pluralistiska mosaikbyggen. Samtidigt ignoreras i alla förarbeten det faktum att flytt från en 
ursprunglig historisk miljö till en annan plats i Sverige kan orsaka skador på kulturarvet som är större än 
de skador som kan uppstå om ett föremål som redan flyttats från sin ursprungliga miljö istället flyttas 
utomlands. 

Föremål är en del i ett rörligt kulturarv och relativt få finns idag kvar i sin ursprungliga miljö. De har 
flyttats genom bl.a. försäljning och arvsfördelning. Ulväng, Murhem och Liljas forskning visar att 
andrahandsmarknaden för föremål har varit väldigt omfattande sedan lång tid tillbaka. Historiskt sett finns 
även många exempel på att exempelvis kyrkliga föremål, ja t.o.m. hela byggnader, flyttades från sin 
ursprungliga plats till region-, central- och friluftsmuseer för att räddas från förstörelse. I vissa fall kan det 
vara så att vissa föremål eller tidsepoker inte uppskattas inom landets gränser eller att modetrender gör att 
vi plötsligt målar allt vitt. Säkert har många av de svenska 1920-talsföremålen räddats från sophögen och 
allmogeskåp flyttats i säkerhet från lutens färgförintande effekt när de förts ut ur landet. Sverige kan ibland 
vara raka motsatsen till ett tryggt hem för de föremål som inte uppskattas för tillfället. Att landet varit 
förskonat från krig under en lång tid kan ha gjort oss bortskämda och ibland dumdristiga. Enligt Gellners 
sätt att se på saken kan exempelvis folklig kultur omöjligen överleva utan konstgjord andning. Att bevara 
kulturhistoriska föremål i landet behöver inte likställas med ett motiv om att samtidigt bevara en äldre 
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folkkultur men det har på sätt och vis angränsningspunkter. Lagen skulle i alla fall kunna ses som en form 
av konstgjord andning på föremål som omöjligtvis kan stoppas från att flyttas i det långa loppet i och med 
vår alltmer globaliserade värld.  

I förarbetena uttrycks några gånger fyra till områden som de svenska kulturföremålen betraktas vara en del 
av: det nordiska, europeiska, västerländska och internationella. På 1920-talet talas det om unika nordiska 
kulturminnen och i slutet av 1970-talet uttrycks också viljan till samstämmighet i de nordiska lagtexterna. I 
utredningen föreslås ytterligare arbete för att utreda möjligheterna att bevara äldre nordiska kulturföremål i de 
nordiska länderna. I samma utredning talas det om att medverka till internationella utbyten. Några år senare 
uttrycks det svenska kulturarvet höra till den västerländska kulturkretsen. På 1960-talet beskrivs de 
europeiska staterna bäst motsvara den svenska kulturella nivån och i slutet på 1970-talet talas om ett 
gemensamt europeiskt kulturarv. Samma rapport vidgar de internationella vyerna rent retoriskt. Det verkar 
finnas en ambivalens i den vilja att beskriva det svenska kulturarvet som en del av världskulturen samtidigt 
som instick om särskilda föreställda kulturella gränser görs. För övrigt så går kulturpolitikens uttalade idé 
om att mångfald ska leda till öppenhet och kulturella utbyten direkt emot en utförsellagstiftnings 
grundprincip.  

Under 1930-talet skrivs det att föremål har en naturlig och historisk miljö. Ordet naturlig har synonymer 
som ursprunglig, äkta och normal. Motsatsen till naturlig är onaturlig, vilket istället har synonymer som 
främmande, förnuftsvidrig, forcerad och oäkta. Att beskriva något som naturligt får samtidigt tankarna att 
röra sig kring natur- och miljövetenskap. Vid 1910-talet nämns i ett lagförslag att även profana föremål 
bör skyddas för att trygga deras bestånd och på 1970-talets slut beskrevs föremål kunna bevaras genom att 
fortsätta kretsgången i sin naturliga miljö, något som lätt associeras till ett miljövetenskapligt tänk. Samma 
sak gäller liknelsen att centralmuseernas samlingar kan ses som ett herbarium över arterna, vilken 
förekommer i 1922 års SOU. En formulering som förutom att föra tankarna till naturvetenskap även kan 
knytas an till kategoriseringsivern som fanns vid denna tid. Under 1970-talet beskrivs föremålen kunna 
tappa sin identitet, något som lever kvar även idag. Fechners beskrivning att kulturhistoriska föremål har 
inneboende värden är en del i liknande retorik. Värden är något som vi människor definierar, det är inget 
som förekommer naturligt hos kulturhistoriska föremål. 

Föremål ses i sammanhanget nästan som levande varelser, likställda med exempelvis djur och insekter. Just 
att beskriva föremål som något levande är i sig ganska vanligt, vi talar ju exempelvis om tennpest och 
glassjuka hos gamla föremål. Att se det som att ett föremål har en naturlig miljö går ett steg längre och kan 
nästan ses som en rasideologisk idé. Föremålen själva mår inte automatiskt dåligt om det skulle flyttas, 
däremot kan människor uppleva det som något negativt. Detta kan försöka rättfärdigas genom att påstå att 
något har en naturlig plats men det är svårt att få vetenskapligt gehör för en sådan ståndpunkt. Nationen i 
sig verkar också ses som ett levande väsen i 1930 års SOU då föremålen beskrivs som bevarade åt landet, 
föremålen framställs samtidigt som minnen ur en nations liv. Detta kan beskrivas som det Anderson 
förklarar som framställandet av en nations biografi. Att ägna sig åt sådan retorik handlar om att fastlägga 
en nationalistisk idé.   

 

SVENSKA FOLKETS EGENDOM 

Uttrycken vårt kulturarv eller det nationella kulturarvet förekommer från lagens tidiga utarbetning fram till 
idag. För det första så avses ett kulturarv, dvs. att det man skyddar från utförsel är ett specifikt kulturarv, 
något som på sätt och vis går emot idén om att kulturmiljön innehåller en mångfald. En sådan 
specificering kan tonas ner genom att istället använda en pluralistisk form av ordet dvs. kulturarven, vilket 
pekar mot att det inte finns ett kulturarv utan flera. I lagtexterna och förarbetena verkar dock kulturarv i 
bestämd form användas konsekvent. Lagtextens formuleringar inger en känsla av att kulturarvet är 
definitivt eller konstant. Något som även speglas i många människors uppfattningar. Vi upplever ofta den 
svenska identiteten och kulturen som något statiskt, vilket Egeland pekar på. Den röda stugan med vita 
knutar, folkdräkten, Helan går och köttbullar blir ett rättesnöre och något som upplevs alltid varit och alltid 
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kommer vara det som definierar svenskhet och svenskt kulturarv. Istället är identiteten och kulturen högst 
föränderligt eftersom det är en skapad föreställning av oss människor. Pripp beskriver bilden av att 
svenskar skulle vara ett folk med en kultur och en historia som en form av etnisk nationalism och en del 
av en större nationalistisk kontext. Gränserna i 5:e kapitlet lämnar inte mycket möjlighet till flexibilitet, 
olika tolkning eller förändring över tid. Särskilt de fasta åldersgränserna hjälper till att ytterligare förankra 
det statiska förhållningssättet.  

Arthur Hazelius samlingar beskrevs av honom själv som svenska folkets egendom, en inställning och 
grund som utförsellagstiftningen också kan ses stå på. På 1910-talet lämnades ett förslag där profana 
föremål av allmänt intresse lyftes fram. Under 1920-talet visades genom den historiska framställningen en 
medvetenhet kring att kulturarvet sedan lång tid använts i nationshävdande syften. Nu började man tala 
om ett allmänt intresse till skillnad från det tidigare nationella intresset. Dock användes fortfarande 
formuleringar som svenska folkets kulturarv, nationens egna minnesmärken och den svenska 
minnesvårdens intressesfär i andra delar av texten. Utifrån uppsatsens material uppfattades kulturer på 
1920-talet som avskilda från varandra och nationen sågs innehålla en kultur, eller i alla fall en 
bevarandevärd kultur. Under 1930-talet uttrycks idéer om att det även finns kulturgränser inom landet, då 
menas antagligen framförallt de framarbetade landskapsgränserna som Arcadius nämner. Uttrycket 
allmänt intresse tycks höra samman med det vetenskapliga intresset. Vetenskapen sågs nämligen som 
internationell, dock troligtvis på ett sätt som mer fungerande särskiljande än vad vi tänker oss idag. De 
flesta av Sveriges tidiga museer samlade även internationell konst och föremål men en del av avsikten låg i 
att de fungerade som jämförande material till det svenska, alternativt för att inspirera det svenska sinnet. 
Det fanns helt klart en viss ambivalens mellan uttrycken men intresset rörde sig troligen inte särskilt långt 
från den nationella intressesfären. I den kungörelse som tillslut kom ut fanns ingen formulering kring 
varken nationellt eller internationellt intresse. 

I 1928 års motion fortsatte uttryck som nationell kulturangelägenhet användas. Under 1930-talet användes 
återigen begreppet allmänt intresse men nu började också ett enskilt intresse träda fram i språkbruket. Det 
allmänna intresset sammankopplades med att kulturvärden innehöll rena mänsklighetsvärden. Samtidigt 
skriver man att internationaliseringen är andetom, att kulturarvet är vårt och att det är viktigt att åt vår 
kultur bevara. Enligt detta synsätt var det icke-svenska något mindervärdigt och främmande som påverkade 
kulturen negativt genom att intresset för det motsatta tillslut skulle dö ut, något som skulle kunna 
beskrivas som en ganska långtgående kultur- eller etnonationalism. Kulturarvet förklarades samtidigt ha ett 
nationalekonomiskt intresse. Varför det allmänna intresset tas upp samtidigt som det gamla språkbruket 
med nationell prägel används är inte helt lätt att förklara. En parallell kan dras till dagens 
utförsellagstiftning där begrepp som internationella kulturutbyten används samtidigt som nationellt 
intresse fortfarande finns kvar. Harding förklarar liknande fenomen utifrån att kulturpolitiken och dess 
område använder gamla värdegrunder och normer där den svenska kulturen ses som både tydligt 
avgränsad, suverän och högtstående, något som härstammar från de formativa momenten. Beckman 
förklarar vacklandet eller motstridigheten till att det sedan länge finns en stark koppling mellan 
nationsbyggnadspolitik och kulturvård. 

Hobsbawm, Gellner och Anderson verkar alla identifiera en stark period av nationalism till tiden efter 
industrialismens verkliga genomslag under 1800-talets slut men framförallt i början av 1900-talet. 
Urbanisering, arbetskraftsinvandring, global ekonomi etc. var alla delar i att föreställda kulturella gränser 
upplevdes som att de höll på att luckras upp både på nationell och på internationell nivå. Arcadius har bl.a. 
påvisat att de regionala skillnaderna som hade arbetats in började suddas ut under samma period. 1910- 
och 20-talens oro för kulturarvet och det hektiska arbetet för en utförsellagstiftning kan passas in i denna 
nationalistiska guldålder. Idag lever vi i en på många vis globaliserad värld där internet har minskat 
avståndet mellan människor mentalt. Billigare resor och snabbare kommunikationer har samtidigt minskat 
avståndet rent fysiskt. I en globaliserad värld blir det allmänna intresset alltmer verkligt. Människor reser 
och flyttar som aldrig förr och att då bunta ihop människor och tala om ett nationellt intresse verkar 
inskränkt, eller enligt Hobsbawm, som ett misslyckat försök. Kanske är vi ändå, på grund av 
globaliseringen, på väg in i ytterligare en nationalistisk guldålder? Globaliseringen verkar nämligen i vissa 
fall ha lett till att vissa människor ser det som alltmer viktigt att avgränsa sig och tydliggöra det egna 
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landets utvalda och föreställda kultur i förhållande till resten av planeten. Det blir i det närmaste en slags 
tävlan, jämförbar med 1800-talets internationella industriutställningar. Med förarbetenas formuleringar 
kring vikten av att sprida svensk kultur så tydliggörs en strävan efter att få visa upp sig, när det kommer till 
föremål. Spridningen av svensk kultur får inte fungera på det viset att vi själva förlorar den eller att landet 
dräneras genom utförsel. Istället handlar det om att bara visa upp det som är vårt men sen ta hem föremålet 
igen. Kapitel 5 har paragrafer som åsyftar detta förhållningssätt där det är helt ok att exempelvis låna ut 
föremål för offentlig kulturverksamhet om bara föremålet förs tillbaka. Samtidigt finns en formulering 
som begränsar lagstiftningen till att endast gälla föremål av stor betydelse för det nationella kulturarvet, 
därav visas en viss acceptans till utförsel. Vad som är av stor betydelse kan dock vara svårt att bedöma.  

Frågan om utförsel i stort ger upphov till en viss ambivalens som liknar den kluvenhet många 
fornminnesföreningar och regionmuseer stod inför på 1800-talet när det gällde att ta ställning till ifall ett 
föremål skulle införlivas i ett centralmuseums samlingar eller hållas kvar. Här ryms även problemet med 
det moraliska och etiska dilemmat att om vi ska kunna importera kulturhistoriska föremål från utlandet så 
måste vi också vara beredda att låta föremål lämna landets gränser. Under det tidiga 1900-talet visas en viss 
medvetenhet kring detta men det verkar inte ses som ett moraliskt dilemma, snarare ett praktiskt problem. 
Främmande kulturföremål verkar dessutom mest fylla en jämförande roll till de svenska föremålen under 
denna period, idén kan sägas ligga i att den svenska kulturutvecklingen ska kunna skönjas tydligare på 
detta sätt. Under framförallt 1980-talet utvidgas tankebanorna till att problematisera den stora utförseln av 
tidigare kolonialstaters kulturarv. Viljan att bidra till ett internationellt kulturutbyte finns men samtidigt 
känns förlustkänslor av. Vi kan inte både äta kakan och ha den kvar. I globaliseringens fotspår har 
världsarvsbegreppet vuxit fram. De kulturmiljöer som anses vara av betydelse för hela mänskligheten kan 
skyddas enligt UNESCO:s världsarvskonvention. Världsarv ses alltså som hela mänsklighetens egendom, 
en form av internationell konsensus och utbyte. Kapitel 5 är snarast en motsats, där föremål som skyddas 
betraktas som tillhörande Sverige och dess medborgare. Dessutom kan viljan till internationella 
kulturutbyten ses som motarbetad genom att en utförsellagstiftning finns eftersom den begränsar ett 
sådant utbyte.  

I början på 1900-talet framkommer i lagförslag att ett eftersträvansvärt mål är att föremålen inte ska 
skadas eller förstöras. Målet ses kunna uppnås genom kontroll och uppteckning av föremåls plats från 
myndighetshåll. Detta tankesätt fortsätter och fördjupas i 1920- och 30-talens utredningar där långt gångna 
förslag presenteras. I förslagen innefattas ett ägaransvar som kräver tillstånd för flera olika handlingar 
t.o.m. konservering. Idéerna blir aldrig verklighet, mycket på grund av den stora administrativa apparat 
som skulle krävas. Däremot implementeras så småningom en utförselreglering. Ju längre tiden går desto 
färre gånger talas det om ett skydd mot skadliga åtgärder eller förstörelse. Detta leder oss till 
utförselregleringens paradox. Det är nämligen, lagligt sett, helt ok att bränna upp ett föremål som blivit 
belagt med utförselförbud. Alla åtgärder i form av nymålning, vanskötsel eller försummelse betraktas som 
regelmässiga så länge föremålet inte lämnar landets gränser. Genom att helt röra oss bort från lagförslag 
som innefattar regleringar angående skötsel och förändringar av föremål visar vi samtidigt tydligt vår 
inställning till det hela och vad som spelar roll. Utförselreglering utstrålar en idé om att alla inte skulle vara 
lika bra på att ta hand om föremålen (möjligen andra inom Norden, vilkas lagstiftning söks harmoniseras). 
En i grunden nedvärderande idé som aldrig uttalas rakt ut men som kan tänkas ligga och skvalpa i 
bakgrunden. Föremålen är våra eller den svenska nationens och vi får göra vad vi vill med dem, men det är 
bara vi som får det, ingen annan, ingen främmande. En slags nationell protektionism helt enkelt.    

 

SÄRSKILJA OCH PEKA UT 

Intressant utifrån uppsatsens fokus är att titta närmare på vad som beskrevs beskyddandevärt utifrån 
föremålets ursprung. I motionen från 1928 började Alkman skilja på inhemska föremål och de utifrån i 
äldre tid införda, en särskiljning som tidigare endast gjorts i museisammanhang. Samtidigt talades det om 
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att Sverige fortfarande behövde kunna föra in kulturhistoriska föremål utifrån och det konstaterades att ett 
alltför strikt skydd från utförsel möjligen kunde sätta käppar i hjulet för en sådan utveckling. Under 1930-
talet beskrevs vissa utländska föremål vara av stor vikt för det svenska kulturarvet eller utvecklingen av 
vårt folks smak, vissa föremål kunde rentav få sitt värde av att de kom in utifrån till Sverige eftersom de 
var minnande om landets strider för sin nationella kultur. Denna formulering tycks i det närmaste luta sig mot 
1600-talets kulturnationalism och bruk av historiska föremål från fornstora dagar för att tydliggöra den 
nationella identiteten. I samma utredning beskrevs även ägandet av utländsk högklassig konst som centralt 
för det folk som har förmånen att äga dem och kunna tillgodogöra sig deras kulturella livskraft. Ägandet var alltså det 
som framförallt krävdes för att kunna tillgodogöra sig ett konstverks kraft, något som på samma gång 
förklarar varför en utförselreglering betraktades som så betydelsefull. Utländska föremål och kulturer 
beskrivs i förarbeten från både 1930- och 1960-talet som främmande. Främmande är ett ord med 
synonymer som utländsk men det har även andra, mer negativt klingande synonymer, så som icke 
tillhörande, onaturlig, besynnerlig och obehörig. Vilken betydelse som läggs i begreppet vid tiden är svårt 
att uttyda men Harding har visat på att kulturpolitiken i Sverige bygger på en nationalism som vill skydda 
sig mot det som uppfattas som främmande och istället arbeta för föreställningen om en nationsbunden 
kultur. Retorik som just utgår ifrån ett oss och ett dem är en del i nationalismens arbetssätt för att skapa 
enighet och lojalitet, något som Hobsbawm konstaterat i sin forskning. 

Under 1980-talet införs så i själva lagtexten en åtskillnad på utländska och svenska föremål. I 
propositionen från 1981 uttrycks att endast ett (relativt) väldigt litet antal utländska föremål som inte har 
varit i Sverige mer än 100 år skulle kunna definieras som så pass betydelsefulla för det svenska kulturarvet 
att de inte bör föras ut. I en proposition några år senare skrivs att förvaltningen innefattar de föremål, 
byggnader och miljöer som människor skapat i Sverige. Något som egentligen går emot 
utförsellagstiftningens skydd av vissa föremål som tillverkats utomlands. Just denna åtskillnad är något 
som knyter an till en nationalistisk föreställning om att det har finns och har funnits klara kulturella 
gränser. Sanningen ligger kanske närmare i att Sverige alltid haft kulturella utbyten med utlandet och att 
kulturgränserna snarare definierats vid ett senare datum. Under 1600-talet invandrade valloner med 
kunskap om järnsmide till Sverige, något som påverkade produktionen i landet. Stormaktstidens utländska 
krigsbyten ses idag som ett självklart svenskt kulturarv. Under 1700-talet importerades hantverkskunniga 
personer till Sverige från olika delar av Europa. De undervisade snickarlärlingar, stuckatörer etc., något 
som kom att påverka både formspråk och tekniker väldigt mycket. 1800-talets industrialism öppnade 
landet ännu mer, mönsterförlagor och formar för pressglas, flintgods m.m. spreds från andra delar av 
världen till Sverige. Att fortfarande tala om svenska eller utländska föremål känns därför ganska förlegat 
och samtidigt svårt eftersom gränsdragningen inte är självklar. Om ett föremål tillverkat i Skåne under 
tiden då landskapet var danskt ska betraktas som svenskt, varför ska då inte ett föremål tillverkat i Finland 
under en tid då landet var en del av Sverige göra det. Och varför ska ett föremål som köpts utomlands 
men brukats i Sverige benämnas som utländskt? Varför behöver vi ens skilja föremålen åt i dagens läge? 
Frågorna som uppstår har koppling till Gellners idé om att nationalismen tror sig bevara, bekräfta och 
försvara ett kulturarv men i själva verket lånar, förvandlar och stiliserar. Under 2000-talet förtydligades 
gränsen mellan svenskt och utländsk ytterligare då kategorin […]porträtt som föreställer svenskar och andra i 
Sverige verksamma personer[…] lades till. Det stegrande särskiljandet och utpekande formuleringarna mellan 
svenskt och utländskt som kan skönjas går emot de kulturpolitiska mål som formuleras under samma tid, 
vilka har mer av en tendens att inte betona det nationella. Detta hör med största sannolikhet ihop med en 
vilja att vara tydlig, en utveckling som springer ur kölvattnet av de alltmer detaljerade kategorierna i kapitel 
5. Det blir en slags snöbollseffekt på särskiljandet som ju längre tiden går blir mer och mer svårt att 
undvika samt motivera.  

Inför uppdateringen 2014 är det flera remissinstanser som anser att det 5:e kapitlet bör anpassas till ett 
mer modernt samhälle där människor rör sig på ett friare sätt över landsgränser än tidigare. Problematiken 
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kring att tala om svenska eller utländska föremål lyfts fram av en remissinstans som dock begränsar det 
hela till att Sverige och Finlands haft en gemensam historia och att lagtexten därför bör anpassas därefter. 
Detta går delvis samman med idén om ett nordiskt gemensamt kulturarv. Portalparagrafens formulering 
om nationellt intresse föreslås tas bort av flera olika remissinstanser och SOU:n går efter samma spår. 
Regeringen går emot förslaget med motiveringen att den nationella dimensionen skulle försvinna. 
Förklaringen är luddig men nationell dimension skulle kunna översättas till nationellt omfång. Det kan 
betyda att det finns en vilja att betona den kulturella gränsdragningen samt strävan efter tydlighet vad 
lagen egentligen omfattar. Vidare förklaras att formuleringen ska stå kvar eftersom inget tvivel ska råda 
om den betydelse kulturarvet har för samhället. På något sätt verkar det nationella kopplas ihop med 
lagens relevans.   

Förutom att förarbetena under olika tider särskilt det svenska eller inhemska i förhållande till det 
främmande eller utländska så har man också skilt på grupper inom landet, på det viset upprätthålls etniska 
gränser. På 1930-talet var förarbeten och utredningar öppet antisemitiska, något som även Arcadius 
noterat inom just Ecklesiastikdepartementet. Från 1980-talet så har samiska föremål pekats ut genom en 
egen paragraf i utförsellagstiftningen. I propositionen Kulturmiljöns mångfald från 2012 skrivs bl.a. att de 
nationella minoriteterna ska främjas att behålla sin kultur i Sverige. I SOU:n från 2007 konstateras att 
begreppet mångkultur241 ofta använts på ett sätt där fokus ligger på olika gruppers (ofta minoriteters) 
kultur och att enskilda individer ses som bärare av avgränsbara kulturer. Orsaken och viljan brukar vara 
god men effekten blir lätt att fokus hamnar på skillnader. Att peka ut samiskt kulturarv i kapitel 5 blir på 
samma sätt ett särskiljande där risken finns att den goda viljan äts upp av negativa sidoeffekter. Samer är 
en officiell minioritet i Sverige. Att ingen av de andra nationella minoriteterna pekas ut på samma sätt visar 
samtidigt en form av hierarki i synen på dem. Att man inte fört in exempelvis romers kulturhistoriska 
föremål som egna kategorier kan upplevas som att detta kulturarv inte anses så pass värt att det ska 
bevaras på samma sätt. Eller är det så att de ses tillhöra det svenska och därmed skyddas genom de andra 
kategorierna? Men är i så fall samernas kulturarv inte tillhörigt det svenska på ett lika naturligt sätt? 
Diskussionen visar att särskiljandet ofta leder till fel resultat.   

Att kulturpolitiken börjat särskilja och fokusera på säregenhet, accentuerar ett vi och ett dem. Detta kan på 
sätt och vis ses som att lagstiftningen rört sig fram mot en mer och mer nationalistisk idé. Medvetenheten 
och viljan till inkludering har på något sätt vänts moturs och istället närmat sig det tidiga 1900-talets 
kategoriseringsiver, något som går emot det undertecknad trodde innan undersökningen satte igång.  

 

MÅNGFALD SOM KULTURPOLITISKT MÅL 

Mångfald inom kulturpolitiken, och i förlängningen kulturminneslagstiftningen, handlar enligt olika statliga 
utredningar och rapporter om att ta tillvara på alla medborgares kunskaper, värderingar men också 
erfarenheter. Genom att arbeta för mångfald ska diskriminering och segregation motverkas. I begreppet 
ligger även viljan till öppenhet och gränsöverskridande utbyten av kultur, både internationellt och 
nationellt. 1990-talets ofrivilliga särskiljande och begreppet mångkultur anses under 2000-talet ha ersatts 
av en mer uttalad inkluderande vilja och formuleringarna, som lätt kan kopplas samman med 
nationalistiska idéer tonas ner, förarbetenas språkbruk får mer av en allmän karaktär.  

I den utredning som kom att ligga till grund för propositionen 2012/2013 och som i sin tur uppdaterade 
lagstiftningen 2014 nämns mångfald i förhållande till kulturmiljölagstiftningen i en mening. Kulturminnen 
beskrivs som olikartade, vilket i sig sägs motivera att de kräver olika nivåer och behov av skydd. Lagen 
beskrivs kunna skydda mångfalden i samhället så att människor ska ha möjlighet att bruka och ha tillgång 

                                                           
241 Som så småningom ersätts av ordet mångfald men fortfarande har samma tendens till särskiljning. 
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till den. Att begreppet mångfald, som av Egeland beskrivs som hal såpa, inte definieras tydligare i den 
proposition som låg till grund för lagändringen är definitivt ett problem eftersom det blir svårt att uttyda 
ifall målen efterlevs. 

I kulturmiljölagens portalparagraf erkänns det att Sverige historiskt sett haft en kulturell mångfald, men 
som diskuterats tidigare tenderar föremålskategorierna, ålders- och värdegränserna att skydda ett visst 
urval som kan ifrågasättas utifrån begreppet mångfald. Att skriva in mångfald i lagens inledning men sen 
inte ändra på någonting annat i femte kapitlet kan ses som att kulturpolitikerna avskrivit sig ansvaret 
genom att stoppa in ett ord. Titta där, vi har visst tänkt på mångfald, vi är medvetna och kämpar för förändring. Att 
föra in samernas kulturarv som en specifik kategori kan betraktas på precis samma sätt. Om man ska 
specificera särskilda minoritetsgrupper i lagstiftningen precis som man gör med s.k. utländska föremål, 
betyder väl det per definition att man alienerar och särskiljer det från det svenska kulturarvet? Passar det 
ihop med mångfaldstanken?  

Att föra in det moderna kulturpolitiska språkbruket i lagtexten fyller en funktion genom att ge en bild av 
att kulturarvsförvaltningen sjuder av aktiviteter kring mångfaldssträvanden, något som Oscar Pripp 
uppmärksammat. Precis som Qaisar Mahmood beskriver används begreppet mångfald i en ny retorik men 
lagtexten bygger fortfarande på samma nationalistiska grund, vilket föregående analys och diskussion visar. 
Att skyddet just handlar om utförselreglering kan eventuellt också tala mot mål om mångfald. Att man 
skyddar vissa föremål från utförsel men inte andra leder kanske på lång sikt till att mångfald motverkas? I 
alla fall om den internationella marknaden kring vissa typer av föremål som inte skyddas blir upphettad.  

Viljan att använda ett mer samtida språkbruk samt strävan efter tydlighet och modernisering av lagen kan 
spåras tillbaka till utförselregleringens barndom. Ambitionen speglas med jämna mellanrum när 
inkludering och skydd av en större bredd föremål eftersträvas (något som i och för sig har motarbetats 
genom de mer och mer detaljstyrda kategorierna). I språkbruket har man exempelvis under historien rört 
sig från forminneslagstiftning, till kulturminneslagstiftning och nu senast till kulturmiljölagstiftning. Ju 
längre fram i tiden vi kommer desto tydligare blir det att kulturpolitiken styr språkbruket. 

 

MOTIV TILL EN UTFÖRSELLAGSTIFTNING 

Staten har motiverat kulturminneslagstiftningen på olika sätt genom tiderna. Gränsen från att ett motiv 
har en folkbildande och identitetsstärkande vilja till att det finns kulturnationalistiska idéer och strävanden 
bakom är hårfin. Den är också svår att identifiera. Men kan det vara så att en kulturnationalistisk grund 
spelar mindre roll ifall strävandena är inkluderande och mångfald? Att svara på den frågan är mycket svårt 
men ifall lagstiftningen uppfattas som motsträvig i förhållande till nya kulturpolitiska mål är risken stor att 
kulturvården i sig betraktas som bakåtsträvande.  

Grundmotivet till lagstiftningen, nämligen att svenska kulturhistoriska föremål hör hemma och bör stanna 
i Sverige och att utförsel därmed ses som ett problem, har funnits länge. Det verkar samtidigt finnas en 
uppfattning av att Sverige som nation skadas ifall vissa typer av föremål försvinner, något som föranleder 
en nationell protektionism. I början diskuterades framförallt fornfynd och kyrkliga kulturföremål som 
utsatta kategorier. Under 1800-talet sågs föremålen, särskilt de med anknytning till allmogekulturen, kunde 
bidra med kunskap om fäderneslandets historia och folkets utveckling och häri verkade det största motivet 
mot utförsel ligga. Att kunskapen helt enkelt skulle gå förlorad annars. Folkbildande motiv har även hängt 
med in i den moderna lagstiftningen. Under 1930-talet motiverades en kulturminneslagstiftning och 
utförselreglering dels med att föremålen stärkte hembygdskänslan men också gav en tydligare samhörighet 
med det förflutna eller band till den fäderneärvda kulturen. Samma motiv återkommer på 1980-talet fast 
iklädda ny retorik. De hör delvis ihop med Fechners beskrivning av att kulturarvet kan ena etniska 
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grupper. Kulturarvet beskrevs även i förarbeten på 1980-talet kunna hjälpa oss uppleva och stärka en 
kulturell identitet. Frågan som kan ställas är ifall detta är viktigt i dagens samhälle. Som tidigare påpekats 
har lokal förankring eventuellt blivit mer och mer viktigt för vissa människor i en tid av globalisering. 
Annars är det etniskt enande motivet framförallt ofta sammankopplat med grupper vars kulturarv har 
blivit förskingrat etc., något som inte är direkt jämförbart med Sverige, ett land som förskonats från krig 
och större kulturella konflikter.  

Att lagtexten blev verklighet på 1920-talet hör ihop med den upplevda ökade utlandshandeln. Oron gällde 
framförallt allmogeföremål. På 1960-talet började fokus istället hamna på de föremål som hörde till 
fideikommissens egendomar. Motivet eller syftet låg helt enkelt i att försöka dämpa marknadskrafterna 
kring en för den tiden attraktiv vara och därmed hindra utförsel. Genomgången av materialet visar att 
samma oro sen blossat upp igen under olika perioder. Handeln ses ständigt öka, vilket säkert kan stämma, 
särskilt med näthandelns intåg. Samtidigt har handel med äldre föremål varit närvarande i landet sedan 
lång tid tillbaka.  

Under 1980-talet börjar nya idéer om att kulturarvet kan ses som en tillgång och del i en regional 
utvecklingskraft uttalas. Motivet till att hindra utförsel kan då identifieras till att vi inte vill förlora våra 
tillgångar eller dragningskraft. Å andra sidan skulle utförsel på samma sätt fungera som en förmedlare av 
det vi upplever som svenskt kulturarv ut i resten av världen och på det viset vara en attraktionskraft. De 
nya uttrycken innehåller ungefär samma idéer som tidigare, nämligen att Sverige som nation skadas ifall 
föremålen försvinner. 

Under 1970-talets slut börjar de kulturpolitiska målen påverka de uttalade motiven till 
kulturminneslagstiftningen, vilket fortsätter in på 2000-talet. Under 2000-talet beskrivs bl.a. demokratiska 
och inkluderande motiv ligga bakom kulturpolitiken i stort, något som kulturarvssektorn, enligt Beckman, 
tar efter i sitt strävande efter berättigande. Detta är något som även exempelvis Harding noterat i sin 
genomgång. Att de grundläggande normerna byggda på nationalistiska föreställningar fortfarande ligger i 
bakgrunden är utförsellagstiftningen ett gott exempel på. Den tidigare genomgången och analysen visar att 
nationalistiska grundidéer samt särskiljande finns närvarande i 5:e kapitlet. Att som man gjorde både 1988 
och 2014, föra in kapitlet under en ny portalparagraf utan att förändra något i själva kapitlet bekräftar den 
tidigare forskningen på ämnet, dvs. att ny retorik används utan att förändra något i grunden, något som 
exempelvis Mahmood också konstaterat. 

Tillgänglighet har sedan en tid tillbaka varit ett starkt mål för museerna. Det kan också vara ett 
bakomliggande motiv till en kulturminneslagstiftning enligt Fechner. Detta motiv kan ses höra ihop med 
lagtexten från de tidiga utarbetningarna fram till idag. Om vi hindrar föremål från utförsel så blir ju 
tillgängligheten större. Men bara tillgängligheten i landet och för svenskarna. Genom utförsel tappar vi 
närheten och därmed tillgängligheten till förmån för någon annan i ett annat land, föremålet kan anses 
utom räckhåll. I dagens lagstiftning finns en paragraf som möjliggör utförsel om föremålet ska ingå i en 
offentlig institution, dvs. ifall tillgängligheten säkras. Fechner identifierar kulturminneslagstiftningens 
främsta motiv till viljan att bevara kulturarv och kulturhistoriska föremål i dess ursprungliga form. Här 
någonstans avviker det 5:e kapitlet från resten av lagstiftningen eftersom inget sådant skydd finns. Just 
avsaknaden av annat skydd än utförselreglering pekar ut och ringar in den nationella protektionismen som 
främsta motiv för kapitel 5. 
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AVSLUTANDE TANKAR 

Jag tror att de flesta av oss är beredda att hålla med om de grundläggande strävanden som finns 
nedtecknade i de kulturpolitiska målen. Att bevarande av kulturarv ska sträcka sig till att inkludera alla i 
samhället, vilket därmed innebär att skydda en mångfald av föremål, byggnader och miljöer. Samtidigt har 
vi en väldigt lång tradition av kulturskydd i Sverige. Det innebär att vi på många sätt präglas av de 
värderingar och hierarkier som genom åren etablerats till en stadig och svårrubbad grund. Denna grund 
fungerar ofta bra att bygga vidare på men många gånger passar inte vår nuvarande syn och form så bra 
ihop med den. Vi försöker ibland putsa över de skeva skarvarna med hjälp av välformulerad retorik så att 
ytan utåt sett utstrålar en modern inställning. Genom att skrapa av putsen och synliggöra den 
bakomliggande grunden har jag försökt att utmana och ifrågasätta kulturvårdens normer och principer. 
Hypotesen om att kapitel 5 fortfarande står på en grund av nationalistiska värderingar, nationell 
protektionism och nationellt identitetsskapande kan därmed sägas stämma. 
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VI. BILAGOR 
 

BILAGA 1. MEJLKORRESPONDENS FRÅN JEFFREE TURNEY, LONE RANGER ANTIQUES  

From: Lonerangersjunk@aol.com [mailto:Lonerangersjunk@aol.com]  
Sent: den 8 maj 2014 20:17 
To: Susanna Carlsten 
Subject: Re: Can I use one of your pictures? 

Hej Pa Dig     I wish I was there to give you LOTS of useful info on your write up     there is so so so 
much you dont even know     the best which I don't have here in the US is all the pics of the Swedish 
Furniture I get from the trash dumps     you know its such a double standard    its not ok for me to export 
it   but its ok to through it away???    or the burn it   that's ok in there mind    yes you can use all the 
photos you like    I have been written up so so many times in my 26 years in buying    good or bad  it 
never bothers me     just the Idiots that think im destroying Swedish History     

feel free to contact me anytime if you want more pics or info    Jeff   

 

From: Lonerangersjunk@aol.com [mailto:Lonerangersjunk@aol.com]  
Sent: den 9 maj 2014 12:47 
To: Susanna Carlsten 
Subject: Re: Can I use one of your pictures? 

are you kidding    through all the years of buying in Sweden   YES   not only threats    but real things 
happening    for example   my tires slashed at auction    my truck being keyed at auctions   which means 
they took a car key and scrapped my paint on my truck     and the threats on the email    endless 

its old mentality   they only see one way   and it will never change    I dont even go to Auctions anymore    

  but the business has also changed    I no longer buy the 100% Original painted stuff  "Almoger"   its 
Dead    now I buy just "SKIT"  much better money       ok  im hear for ya    Jeff  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Lonerangersjunk@aol.com
mailto:Lonerangersjunk@aol.com
mailto:Lonerangersjunk@aol.com
mailto:Lonerangersjunk@aol.com
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BILAGA 2. KUNGÖRELSEN (1927:129) ANGÅENDE FÖRBUD MOT UTFÖRSEL FRÅN RIKET 
AV VISSA ÄLDRE KULTURFÖREMÅL 

Nr 129. 
KUNGL. MAJT:S KUNGÖRELSE 
angående förbud mot utförsel från riket av vissa äldre kulturföremål; 
given Stockholms slott den 6 maj 1927. 
Kungl. Maj: t har funnit gott förordna som följer: 
1 §. 
Utförsel till utrikes ort må icke. med mindre Kungl. Maj: t för särskilt fall 
därtill lämnat tillstånd, äga rum, vare sig sjö- eller landvägen, av följande äldre 
kulturföremål, nämligen möbler och husgeråd av trä, även i förening med annat 
ämne, byggnader och byggnadsdelar samt till byggnader hörande fasta inredningsföremål, 
såsom friser, listverk, väggpaneler, hyllor, dörrar, fönster, fönsterkarmar, 
ornerade tak, takbräder eller takmålningar, kakelugnar, golvplattor, tillyxade 
stockar, bearbetade stenar, profilerat tegel, beslag och andra smiden, vägg- och 
studsarur i foder samt lösa urfoder. 
Utan hinder av vad nu är stadgat må dock föremål av förenämnt slag, vilket 
ingår i personligt bohag, ur riket utföras av person, som avflyttar från riket för 
att bosätta sig på utrikes ort. 
Denna kungörelse äger ej tillämpning å föremål, som är tillverkat år 1860 eller 
därefter. 
2 §. 
Vill någon under åberopande av stadgandet i 1 £, tredje stycket, ur riket utföra 
föremål, som eljest är till utförsel förbjudet, och är ej uppenbart, att med hänsyn 
till nämnda stadgande utförsel av föremålet må äga rum, skall därom vid angivningsinlagan 
fogas intyg, som i 3 § sägs. 
3 §. 
Såsom bevisning rörande till utförsel angivet föremåls ålder må godkännas intyg 
av den, som tillverkat detsamma, eller av annan tillförlitlig person om tiden för 
tillverkningen eller, om sådan handling icke kan anskaffas, intyg av tjänsteman 
hos offentlig eller enskild kulturvårdande institution, såsom museum eller hembygdsförening, 
eller av sådan institution anvisad sakkunnig person. 
4 §. 
Den, som i strid mot vad i 1 § stadgats, ur riket utfört eller sökt utföra föremål, 
skall, där han insett eller skäligen bort inse, att föremålet varit till utförsel 
förbjudet, straffas med böter från och med tio till och med femhundra kronor 
och have tillika förbrutit föremålet eller gälde, där det ej kan tillrättaskaffas, 
dess värde. 
Böter, som ådömas enligt denna kungörelse, tillfalla kronan. Saknas tillgång 
till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt allmänna strafflagen. Föremål, 
som dömts förbrutet, så ock värdet av förbrutet föremål tillfälle kronan. 
5 §. 
Åtal jämlikt nästföregående paragraf anhängiggöres vid allmän domstol och utföras 
av allmän åklagare, som jämväl har att verkställa beslag å föremål, som 
anses jämlikt nämnda paragraf förbrutet. 
6 §. 
Tullmyndighet i utförselort åligger att övervaka efterlevnaden av vad i 1 och 
2 §§ är stadgat samt att, där förseelse, som omförmäles i 4 §, finnes hava ägt rum. 
ofördröjligen anmäla förseelsen till åtal. 
Denna kungörelse träder i kraft den 7 maj 1927 och gäller tillsvidare till ocb 
med den 15 juni 1927, dock att densamma icke skall äga tillämpning i fråga om 
föremål, som före klockan 12 natten mellan den 6 och den 7 maj med bestämmelse 
till utrikes ort inlastats i fartyg eller järnvägsvagn. 
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta 
låtit. Stockholms slott den 6 maj 1927. 
Q I J S T A F. 
(L. S.) 
(Handelsdepartementet.) Felix Hamrin 
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BILAGA 3. LAG (1985:1104) OM SKYDD MOT UTFÖRSEL AV VISSA ÄLDRE 
KULTURFÖREMÅL 

Lagens ändamål m.m. 

1 § I denna lag finns föreskrifter om utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. 
   Lagen har till ändamål att förhindra att äldre kulturföremål, som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet, förs ut ur landet. 

2 § Med svenskt kulturföremål avses föremål, som är eller kan antas vara framställt i Sverige eller i ett annat land av en svensk. 
   Med utländskt kulturföremål avses föremål, som är framställt i ett annat land av annan än en svensk. 
   De gränser som Sverige har vid denna lags ikraftträdande är avgörande vid bestämmandet enligt lagen av vad som skall anses som 
Sverige och vem som skall anses som svensk. 

Tillstånd till utförsel 

3 § Den som vill föra ut ett kulturföremål ur landet skall ha tillstånd till utförseln, om föremålet är av det slag som anges i 4--6 §§. 

4 § Svenska kulturföremål:  
1. Föremål, som har framställts före år 1600, oavsett värde: 
a) tryckta skrifter, kartor och bilder samt 
b) handskrifter på pergament eller papper. 
 
2. Mer än 100 år gamla föremål oavsett värde: 
a) dryckeskärl, seldon och textilredskap, om de är av trä och har målad eller skuren dekor, 
b) folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig textil, 
c) bonadsmåleri, 
d) möbler, speglar och skrin, 
e) golvur, väggur och bordsur, 
f) signerade fajanser, 
g) musikinstrument samt 
h) skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen. 
 
3. Mer än 100 år gamla föremål med ett värde över 50 000 kronor, i den mån föremålet inte kan hänföras under punkt 2: 
a) målningar, teckningar och skulpturer, 
b) föremål av keramik, glas och porfyr, 
c) föremål av guld, silver och brons med undantag av mynt och medaljer samt 
d) ljuskronor och vävda tapeter. 
 
4. Mer än 50 år gamla föremål med ett värde över 2 000 kronor, i den mån föremålet inte kan hänföras under punkt 1 eller 2: 
a) samiska föremål, 
b) icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter och räkenskaper, 
c) handritade kartor och ritningar samt 
d) tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument. 

5 § Utländska kulturföremål, som kan antas ha kommit till Sverige före år 1840, och som har ett värde över 50 000 kronor: 
a) möbler, speglar och skrin, 
b) golvur, väggur och bordsur, 
c) musikinstrument, 
d) skjutvapen, blankvapen och skyddsvapen, 
e) målningar, teckningar och skulpturer, 
f) föremål av keramik, glas och elfenben, 
g) föremål av guld, silver och brons med undantag av mynt och medaljer samt 
h) ljuskronor och vävda tapeter. 

6 § Tillstånd krävs även för utförsel av en del av ett föremål som anges i 4 eller 5 §. 

7 § Ett kulturföremål får föras ut ur landet utan tillstånd, om  
1. föremålets ägare flyttar från Sverige för att bosätta sig i ett annat land, 
2. föremålet genom arv, testamente eller bodelning har förvärvats av en enskild person som är bosatt i annat land, 
3. föremålet förs ut av en offentlig institution här i landet eller en institution som får bidrag av stat, kommun eller landstingskommun och 
det skall föras tillbaka till Sverige, 
4. föremålet förs ut av en enskild person för att användas i samband med offentlig kulturverksamhet och det skall föras tillbaka till Sverige 
eller 
5. föremålet är tillfälligt inlånat från utlandet. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851104.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851104.htm#P6
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851104.htm#P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19851104.htm#P5
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BILAGA 4. LAG (1988:950) OM KULTURMINNEN M.M.  

1 kap. Inledande bestämmelser  

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.  

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt 
undviks eller begränsas. 

(…) 

5 kap. Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål  

1 § Äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella 
kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Lag (2000:265).  

2 § Med svenska kulturföremål avses föremål som är eller kan antas vara framställda i Sverige eller 
i ett annat land av en svensk.  
 
Med utländska kulturföremål avses föremål som är framställda i ett annat land av annan än en 
svensk.  

De gränser som Sverige hade den 1 juli 1986 är avgörande vid bestämmandet enligt lagen om ett föremål 
skall anses vara ett svenskt kulturföremål. 
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BILAGA 5. SFS 2000:337 FÖRORDNING OM ÄNDRING I FÖRORDNINGEN (1988:1188) OM 
KULTURMINNEN M.M. 

23 §2 Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt kulturföremål ur landet 
skall i enlighet med 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. ha 
tillstånd till utförseln om föremålet är av det slag som anges i 24 och 25 §§. 
För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd endast om föremålet funnits 
i Sverige i mer än 100 år. 

24 § Svenska och utländska kulturföremål inom de kategorier som anges i 
bilagan till rådets förordning (EEG) nr 3911/92 om export av kulturföremål 
med följande ålders- och värdegränser samt andra bestämningar. 
1. Arkeologiska föremål inom kategori A1: 
– svenska arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör 
från tiden före år 1650 och inte ägs av staten. 
2. Målningar inom kategori A3: 
a) svenska målningar som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor, 
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer 
och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, 
c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 kronor. 
3. Teckningar inom kategori A4: 
a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 
100 år och värda mer än 50 000 kronor, 
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer 
i form av teckningar, akvareller, gouacher och pasteller och som är äldre 
än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, 

c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är värda 

mer än 50 000 kronor. 
4. Originalgrafik m.m. inom kategori A5: 
– svenska träsnitt och kopparstick, som är framställda före år 1650, oavsett 
värde. 
5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A6: 
a) svenska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt 
samma process som originalet, oavsett material, som är äldre än 100 år och 
värda mer än 50 000 kronor, 
b) utländska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt 
samma process som originalet, oavsett material, som är värda mer än 50 000 
kronor. 
6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategorin A8: 
a) svenska inkunabler, oavsett värde, 
b) svenska handskrifter på pergament eller papper framställda före år 
1650, oavsett värde, 
c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper 
samt handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har 
ett värde över 2 000 kronor, 

d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt icke tryckt material enligt 
b och c som är äldre än 50 år och har ett värde över 50 000 kronor. 
7. Böcker inom kategori A9: 
a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett värde, 
b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett värde över 
10 000 kronor, 
c) utländska böcker med ett värde över 10 000 kronor. 
8. Tryckta kartor inom kategori A10: 
a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och har ett värde över 
10 000 kronor, 
b) utländska tryckta kartor, som har ett värde över 10 000 kronor. 
9. Arkiv m.m. inom kategori A11: 
– svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, 
handritade kartor och ritningar, som är äldre än 50 år och har ett 
värde över 2 000 kronor. 
10. Transportmedel inom kategori A13: 
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a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år och har ett värde över 
50 000 kronor, 

b) utländska transportmedel med ett värde över 50 000 kronor. 
11. Andra antikviteter inom kategori A14, i den mån de inte ingår i kategorierna 
A1–13: 
a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller textil som är framställda 
före år 1650, oavsett värde, 
b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år 1860, oavsett 
värde, 
c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har 
målad eller skuren dekor, folkdräkter och broderad eller mönstervävd folklig 
textil, bonadsmåleri, golvur, väggur och bordsur, signerade fajanser, skjutvapen, 
blankvapen och skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre än 
100 år, oavsett värde.  
d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, silver eller brons med  
undantag av mynt och medaljer, ljuskronor, tapeter samt kakelugnar, som är 
äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor. 
e) svenska tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument, 
som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor, 
f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, bordsur, musikinstrument, 
skjutvapen, blankvapen, skyddsvapen, föremål av keramik, glas, elfenben, 
guld, silver eller brons med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor 
samt tapeter, som har ett värde över 50 000 kronor. 
25 §3 Svenska samiska kulturföremål som är äldre än 50 år och har ett 
värde över 2 000 kronor. 
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BILAGA 6. KULTURMILJÖLAG (1988:950) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 
   Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 
begränsas. 
   Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till 
en mångfald av kulturmiljöer. Lag (2013:548). 

2 § I denna lag finns bestämmelser om ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen 
samt om utförsel och återlämnande av kulturföremål. 
   Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet. 
   Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Riksantikvarieämbetet får 
överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt 1–5 kap. 
   Bestämmelser om kulturmiljön finns också i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och 
skogsvårdslagen (1979:429). Lag (2013:548). 

3 § Vad som föreskrivs i denna lag om ägare av fastighet eller byggnad skall, då fastigheten eller 
byggnaden innehas som fideikommiss eller under därmed jämförliga förhållanden eller med ständig 
besittningsrätt, gälla innehavaren. 

(…) 

5 kap. Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål 

1 § Äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor betydelse för det nationella 
kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan särskilt tillstånd. Lag (2000:265). 

2 § Med svenska kulturföremål avses föremål som är eller kan antas vara framställda i Sverige eller i ett 
annat land av en svensk. 
   Med utländska kulturföremål avses föremål som är framställda i ett annat land av annan än en svensk. 
   De gränser som Sverige hade den 1 juli 1986 är avgörande vid bestämmandet enligt lagen om ett föremål 
skall anses vara ett svenskt kulturföremål. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19790429.htm
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BILAGA 7. KULTURMILJÖFÖRORDNING (1988:1188) 

(…) 

Skydd mot utförsel av vissa kulturföremål 

23 § Den som vill föra ut ett svenskt eller utländskt kulturföremål ur landet ska enligt 5 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950) ha tillstånd till utförseln om 
1. föremålet är ett svenskt eller utländskt kulturföremål inom de kategorier som anges i bilaga 1 till rådets förordning 
(EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål med de ålders- och värdegränser samt 
andra bestämningar som anges i bilagan till denna förordning, eller 
2. föremålet är ett svenskt samiskt kulturföremål som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor. 

För utländska kulturföremål krävs dock tillstånd endast om föremålet funnits i Sverige i mer än 100 år. Förordning 
(2013:554). 

(…) 

De ålders- och värdegränser samt andra bestämningar som avses i 23 § är följande. 
 
1. Arkeologiska föremål inom kategori A1: 
 
– svenska arkeologiska föremål, oavsett material och värde, som härrör från tiden före år 1650 och inte ägs av staten. 
 
2. Målningar inom kategori A3: 

a) svenska målningar som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor, 
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer och som är äldre än 100 år och värda 
mer än 20 000 kronor, och 
c) utländska målningar som är värda mer än 50 000 kronor. 
 
3. Teckningar inom kategorierna A4 och A5: 

a) svenska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor, 
b) porträtt som föreställer svenskar och andra i Sverige verksamma personer i form av teckningar, akvareller, 
gouacher och pasteller och som är äldre än 100 år och värda mer än 20 000 kronor, och 
c) utländska teckningar, akvareller, gouacher och pasteller som är värda mer än 50 000 kronor. 
 
4. Originalgrafik m.m. inom kategori A6: 
 
– svenska träsnitt och kopparstick som är framställda före år 1650, oavsett värde. 
 
5. Originalskulpturer m.m. inom kategori A7: 

a) svenska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt samma process som originalet, oavsett material, 
som är äldre än 100 år och värda mer än 50 000 kronor, och 
b) utländska originalskulpturer och repliker som är framställda enligt samma process som originalet, oavsett material, 
som är värda mer än 50 000 kronor. 
 
6. Inkunabler eller manuskript m.m. inom kategori A9: 

a) svenska inkunabler, oavsett värde, 
b) svenska handskrifter på pergament eller papper framställda före år 1650, oavsett värde, 
c) svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper samt handritade kartor och 
ritningar, som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor, och 
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d) samlingar av utländska inkunabler och svenskt icke tryckt material enligt b och c som är äldre än 50 år och har ett 
värde över 50 000 kronor. 
 
7. Böcker inom kategori A10: 

a) svenska böcker tryckta före år 1600, oavsett värde, 
b) övriga svenska böcker som är äldre än 100 år och har ett värde över 10 000 kronor, och 
c) utländska böcker med ett värde över 10 000 kronor. 
 
8. Tryckta kartor inom kategori A11: 

a) svenska tryckta kartor, som är äldre än 100 år och har ett värde över 10 000 kronor, och 
b) utländska tryckta kartor som har ett värde över 10 000 kronor. 
 
9. Arkiv m.m. inom kategori A12: 

– svenska icke tryckta protokoll, brev, dagböcker, manuskript, noter, räkenskaper, handritade kartor och ritningar, 
som är äldre än 50 år och har ett värde över 2 000 kronor. 
 

10. Transportmedel inom kategori A14: 

a) svenska transportmedel som är äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor, och 
b) utländska transportmedel med ett värde över 50 000 kronor. 
 
11. Andra antikviteter inom kategori A15, i den mån de inte ingår i kategorierna A1–A14: 

a) svenska föremål av trä, ben, keramik, metall eller textil som är framställda före år 1650, oavsett värde, 
b) svenska möbler, speglar och skrin som är framställda före år 1860, oavsett värde, 
c) svenska dryckeskärl, seldon och textilredskap, som är av trä och har målad eller skuren dekor, folkdräkter och 
broderad eller mönstervävd folklig textil, bonadsmåleri, golvur, väggur och bordsur, signerade fajanser, skjutvapen, 
blankvapen och skyddsvapen samt musikinstrument, som är äldre än 100 år, oavsett värde, 
d) svenska föremål av keramik, glas, porfyr, guld, silver eller brons med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor, 
tapeter samt kakelugnar, som är äldre än 100 år och har ett värde över 50 000 kronor, 
e) svenska tekniska modeller och prototyper samt vetenskapliga instrument, som är äldre än 50 år och har ett värde 
över 2 000 kronor, och 
f) utländska möbler, speglar, skrin, golvur, väggur, bordsur, musikinstrument, skjutvapen, blankvapen, skyddsvapen, 
föremål av keramik, glas, elfenben, guld, silver eller brons med undantag av mynt och medaljer, ljuskronor samt 
tapeter, som har ett värde över 50 000 kronor. Förordning (2013:554). 
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