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Owe Ronström, Kulturarvspolitik. Visby. Från sli -
ten småstad till medeltidsikon. Stockholm 2008. 318 s.
ISBN 978-91-7331-112-0. 

Hvert år øges antallet af monumenter, pladser
eller miljøer, som optages på Unescos liste over
Verdensarv. Hvor fortegnelsen tilbage i 1978 om -
fattede 12 Verdensarv i 7 lande, findes nu 878 i
145 lande (oversigt november 2008). Verdens -
arv repræsenterer det enestående og universelle,
som bør bevares for al fremtid på vegne af hele
menneskeheden. Og Verdensarv kan være kul-
turarv, naturarv eller en kombination heraf.

Købstaden og hansestaden Visby på Gotland
er velkendt for sin middelalderlige bebyggelse
med den velbevarede bymur, de mange pakhuse
og kirkeruiner. Her flokkes turister hver som-
mer, ikke mindst under »Medeltidsveckan», alt -
så ugen, hvor den indre by siden 1984 er ble vet
forvandlet til en fortrollet middelalderzone anno
1361.

Hansestaden Visby blev godkendt som Ver -
dens arv i 1995 efter en relativ kort startbane. Idéen
om, at Visby burde blive Verdensarv, duk kede
op engang 1991–92, og ansøgningen blev ind-
sendt i 1994. Visby blev Sveriges sjette Verdens -
arv på en national liste, som nu omfatter 14
navne.

Den gotlandske etnolog og folklorist Owe
Ronström ledte i 1999–2007 et forskningspro-
jekt ved Högskolan på Gotland omkring »Kul-
turarvspolitik», altså omkring forholdet mellem
begreberne kultur, arv og politik. Bogen med
sam me titel er Ronströms afsluttende bidrag til
projektet. Den indledes med et forord. Derefter
følger 11 unummererede hovedka pitler: 1) »In -
ledning. Från Wien till Visby»; 2) »Fotosafari i
Hansestaden»; 3) »Världsarvshistorier»; 4)»Själv -
klarheter?»; 5) »När Visby blev världsarv»; 6)
»Öar och den mytiska geografin»; 7) »Kultur-
arvskonsekvenser»; 8) »Kulturarv»; 9) »Mind -
scapes»; 10) »Berättelser om kulturarv»; og 11)
»Fyra funderingar och en final». Bogen afslut -
tes med noter, litteratur og andre kilder. Og Kul -
turarvspolitik er illustreret med 60 billeder, mest
fotografier, hvor der imidlertid savnes oplys -
ninger om tidspunkt og navn på fotografen. 

Bogens kapitler veksler mellem det globale
og det lokale, mellem fremvæksten af bevaring,

kulturarv og Verdensarv og så det meget kon -
krete, der sker i og udenfor bymuren i Visby, mel -
lem abstrakte begreber og forklaringer og så for -
andringerne i gadebilledet. Ronströms erklæ -
rede hensigt er – med udgangspunkt i Visbys
forvandling til Verdensarv – at belyse, hvorfor så
meget bevares, hvorfor det er vigtigt at bevare,
hvordan det sker, og hvilke konsekvenser be -
varingen får. Ronström vil sætte spørgsmål ved
det selvklare i at bevare, og at Visby blev Ver-
densarv i princip uden diskussion eller mod-
stand.

Bogen må roses for sine ambitioner om at
problematisere kulturarv og Verdensarv. Ron-
ström kender Visby, og bogen er krydret med
små og store iagttagelser om byens udvikling de
seneste årtier. Han har således et godt øje for,
hvordan detaljer som skilte forandres for at pas -
se til visionen om den middelalderlige hanse -
stad. Og flere gange bemærkes, at bevaring i sig
selv betyder radikal forandring.

Forudsætningerne og bestræbelserne for, at
Visby skulle blive en Verdensarv, behandles over -
bevisende. En lille gruppe af antikvariske eks -
perter havde de rette positioner og kontakter for
at kunne føre sagen med succes. I spidsen stod
daværende länsantikvarie, forfatter og fotograf
Marita Jonsson, som også havde taget initiativ til
»Medeltidsveckan». Jonssons egen beskrivelse
af forløbet refereres og kommenteres. Ronström
mener dog, at Visby var blevet en Verdens arv
uanset disse personer. Verdensarv lå simpelthen
i tiden.

Ronström er kritisk: Verdensarven blev gen-
nemført af folk, der overvejende kom udefra, og
som kunne spejle sig i det urbane, ikke i den tra-
ditionelle gotlandske bondeidentitet. Og Ver -
densarven skulle være et eksempel på, at kon-
trollen med byen overføres fra borgerne selv til
eksperter eller »smagsdommere», som det nu
ofte kaldes i Danmark.

Undervejs i Kulturarvspolitik vendes og dre jes
spørgsmålene, og mange tanker vækkes om Ver-
densarv som et globalt varemærke, der let skulle
kunne overføres til andre pladser. Forsknings -
projektets emne og foreliggende bog er således
både relevante og interessante. Ros!

Men trods bedyrelsen om det modsatte så
høres en tone gennem hele bogen af nostalgi, en
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tone af vemod over den forsvundne barndom-
mens by. Ronström er opvokset i Visby og er
vendt tilbage til en forvandlet by, genkendelig,
men ak forandret. For forvandlingen synes ikke
til det bedre. Forandringen knyttes til etablerin-
gen af Visby som et middelalderikon og Verdens -
arv.

Begrebet »gentrificering» nævnes et par gange,
men uden at egentlig anvendes som et analytisk
redskab. Gentrificering betyder forbedring af en
bydels status ved sanering og indflytning af nye
beboere med højere indkomster. At Visby er
blevet forandret gennem de senere årtier er ut -
vivlsomt et faktum. Og at gentrificering kan
blive en utilsigtet konsekvens af udnævnelsen til
Verdensarv, er blevet iagttaget også på andre
loka liteter, eksempelvis ved Ironbridge i Eng-
land. Men en udvikling med højere huspriser,
udskiftning af beboere og »caffe-latteficering»
kan på vises i mange andre miljøer, uden at disse
er i nærheden at en status som Verdensarv, som i
Nöden i Lund og Vesterbro i København. Så
hvor meget af forandringen af Visby handler
egentlig om middelalder og Verdensarv, og hvor
meget er en almen tendens i tiden, der tilfæl -
digvis sammenfalder med Ronströms egen livs-
bane? Her efterlader bogen en skepsis over for
projektets præmisser.

Ronström citerer, refererer og henviser til
navn efter navn på den akademiske himmel:
Barth, Bauman, Benjamin, Bourdieu, Chomsky,
Foucault, Geertz, Giddens, Heidegger, Hobs-
bawm, Koeselleck, Kuhn, Lévi-Strauss, Lowen-
thal, Marx, Nora... Alle de og mange flere er
med i båden som autoriteter, der har sagt eller
skrevet dette eller hint. Vigtige for bogens dis -
kussion er også artikler eller bøger af Anne Erik-
sen, John Gillis, Barbara Kirshenblatt-Gimblett,
Barbro Klein og Sarah Titchen. På denne måde
belyses Visby som Verdensarv unægtelig fra tal-
rige vinkler, men de egne iagttagelser og erfa -
ringer risikerer at drukne i, hvad alle andre måt -
te have tænkt eller skrevet. Tilsigtet eller util-
sigtet bliver det vanskeligt at afgøre, hvad Ron-
ström selv mener.

De mange sideordnede autoriteter med deres
synspunkter står i vejen for Ronströms under-
søgelse af Verdensarven Visby. I stedet for at im -
portere meninger fra internationale og natio -

nale autoriteter, havde det været spændende at
se, hvad netop hans egne erfaringer og iagt-
tagelser fra Visby kunne bidrage med til den al -
méne og teoretiske diskussion. Altså ikke bare
import af teori, men også lidt eksport i retur.

Måske fordi autoriterne og meningerne er så
mange, forliser Kulturarvspolitik, når det kom-
mer til at skulle besvare spørgsmålene om hvor-
for så megen bevaring og hvorfor så vigtigt.
Flere beslægtede forklaringer præsenteres. Siden
skriver Ronström, citat, »Vad ska man tro? Är
förklaringarna riktiga, sanna? Tja, vem vet?» (s.
273). Og umiddelbart derefter, at han har “svårt
för” og det »känns fel» (s. 274) med den ud -
bredte forklaring, som han kalder »ledstångs -
teori», altså at der skulle findes et social-psyko -
logisk behov for historie og kulturarv som en
reaktion på forandringer i samfundet. Følelser
og intuition i stedet for analyse og argumenter.
Forklaringerne opfattes som metafysiske fortæl -
linger eller som netop folklore. Sådan kan de
selvfølgelig opfattes, lige som såvel følelserne
som intuitionen kan vise vej, men som svar –
efter en undersøgelse over flere år og flere hund -
rede sider – ligner det med et par metaforer en
hastig tilkaldt redningsbåd eller en nødudgang.

Det etnologiske blik på Visbys forandring
synes frugtbart det meste af vejen, men når for -
kla ringer i postmoderne stil forvandles til me -
tafysik og sideordnede fortællinger, så står per-
spektivet i vejen for svar på de spørgsmål, som
faktisk formuleres. Da havde det været mere
kon sekvent, ikke at spørge til hvorfor så megen
bevaring eller hvorfor så vigtigt, men at for-
mulere andre spørgsmål, som kunne besvares
med det valgte perspektiv. 
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