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Inledning

Under 2015 kom kulturarv i fokus för världens uppmärksamhet men 
på ett mer ovanligt och tragiskt sätt än vad vi hade önskat. Den 

 ”Islamska statens” (Daesh) framfart över Mellanöstern innebar inte bara 
ett oerhört högt pris i mänskligt lidande utan även för de ovärderliga 
kultur skatter som regionen rymmer. Även om kulturföremål drabbats i 
de allra f lesta krig, stod det tidigt klart att IS gjorde byggnader, böcker 
och kulturföremål till måltavlor. Som ett led i att skapa ett nytt Islamiskt 
 välde, ett kalifat, i de muslimska länderna förklarade IS krig mot vad man 
såg som hedningar, otrogna och avfällingar. Dessa skulle utrotas, omvän-
das, eller underkastas. IS politiska program kan beskrivas som ett slags 
”religiös rensning” – en motsvarighet till 1990-talen, ”etniska” dito. I  deras 
vision måste i ett första skede den muslimska världen omvandlas till vad 
IS menar är en rent islamsk tillvaro, därefter ska resten av världen eröv-
ras. I detta ingår att kulturella föremål som skapats av icke-islamiska el-
ler för-islamiska civilisationer måste förstöras. Samma dom förkunnades 
över islamiska kulturer som kunde betraktas som otillräckligt rättrogna. 
Som en konsekvens har IS-styrkor inlett en kampanj för att förstöra ”hed-
niska” platser och konstskatter. I augusti sprängde IS-krigare det tvåtusen 
år gamla templet Baal Shemin i staden Palmyra i Syrien som de erövrade 
i maj.1 Chefarkeologen Khaled al-Asaad, en av de främsta arkeologerna i 
regionen, mördades av IS då han vägrat röja var vissa konstskatter gömts.2 
Tidigare under året hade IS förstört lämningarna av den Assyriska staden 
Nimrud (från 1200-talet f. kr.) med hjälp av sprängmedel och bulldozers.3 
När IS intog den strategiskt och ekonomiskt viktiga staden Mosul i Irak 
genomfördes en systematisk förstörelsekampanj mot museer, bibliotek och 
universitet.4 Snabbt spreds videoklipp på sociala medier som visade IS- 
krigare som slog sönder assyriska och babyloniska statyer med släggor. 
 Säkerhetsanalytiker slog snabbt fast att förstörelsen utgjorde en viktig 
 beståndsdel i IS propaganda som riktar sig både regionalt och globalt. 

Även om IS krig mot kulturarvet präglats av en sällan skådad intensi-
tet och systematik är detta inte det enda exemplet på islamistiska rörel-

1. ”ISIL destroys ancient temple in Syria’s Palmyra”, 25 augusti 2015.
http://www.aljazeera.com/news/2015/08/isil-destroys-ancient-temple-syria-palmyra-unesco-world- 
heritage-isis-baal-shamin-150823212050325.html. Hämtat 2015-12-30.
2. ”Syrian archeologist ’killed in Palmyra’ by IS militants”, 19 augusti 2015. 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33984006. Hämtat 2015-12-30.
3. ”Islamic State video ’shows destruction of Nimrud’, 12 april 2015.  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32273672. Hämtat 2015-12-30.
4. ”Isis destroys thousands of books and manuscripts in Mosul libraries”, 26 februari 2015.  
http://www.theguardian.com/books/2015/feb/26/isis-destroys-thousands-books-libraries. Hämtat 2015-12-30.
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ser som förstört misshagligt kulturarv i en slags bildstormariver.  Under 
 talibanernas styre i Afghanistan (1994 – 2001) förfärades världen när regi-
men sprängde de väldiga Buddha-statyerna i Bamiyandalen.  Statyerna och 
andra helgedomar i dalen utgör de viktigaste monumenten inom den väs-
tra buddhistiska kultursfären men utdömdes som avgudabilder av taliba-
nernas ledare Mulla Omar.5 I andra ändan av den islamiska världen skedde 
liknande dåd när islamistiska rebeller intog staden Timbuktu i nordöstra 
Mali. Rebellerna förstörde sekelgamla sufistiska helgedomar och började 
förstöra de stora och ovärderliga samlingarna med  manuskript som för-
varats i offentliga bibliotek och statliga samlingar.6 Samtidigt som IS och 
andra islamister förstör kulturföremål och kulturarvsplatser i  mycket stor 
skala ägnar de sig också åt plundring i syfte att finansiera sin verksamhet. 
De utnyttjar och underblåser den illegala marknaden för böcker, antikvi-
teter och andra artefakter för att kunna fortsätta sina krig och sitt imperie-
byggande. Följden blir att konstföremål som hör hemma i  offentliga, 
sammanhållna och väldokumenterade samlingar skingras och hamnar i 
privata samlingar, undanhållna från allmänheten och förlorade för forsk-
ningen och för eftervärlden. Unesco har upprepade gånger uppmärksam-
mat detta samband och driver på för att hejda plundringen och handeln.7 

Som denna forskningsöversikt visar finns det en hel del forskning om 
kulturarv i krig och konflikt inom statsvetenskap, kulturhistoria, juridik, 
historia m.fl. ämnen. Framför allt finns mycket forskning om de konse-
kvenser som krigen på Balkan under 1990-talet förde med sig för kultur arv 
och kulturskatter. Även kriget i Irak under 2000-talet och första och andra 
världskriget är väldokumenterade. Med tanke på den pågående  katastrofen 
för kulturarvet i det östra Medelhavsområdet och den akuta risk som så-
väl islamiströrelsers verksamhet som bekämpandet av desamma utsätter 
kulturarvsplatser och föremål för över stora delar av den islamska värl-
den krävs dock mycket mer forskning. De nu pågående krigen aktualiserar 
en rad frågeställningar om hur kulturarv kan bevaras, skyddas men även 
 exploateras i krig. 

5. ”Cultural Landscape and Archeological Remains of the Bamiyan Valley”. 
http://whc.unesco.org/en/list/208. Hämtad 2015-12-30.
6. ”Faith’s archivists. Catholic monks in Minnesota are helping to save a trove or Islamic treasures 
in Mali”, Economist 19 december 2015. 
http://www.economist.com/news/christmas-specials/21683977-catholic-monks-minnesota-are-
helping-save-trove-islamic-treasures. Hämtat 2015-12-30.
7. ”UNESCO Chief: ISIS Systematically Destroying Heritage Sites”, Haaretz 22 augusti 2015. 
http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.672347. Hämtat 2015-12-30.
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Kulturarv

Kulturarv och samhällen

Kulturarv är av stor betydelse för utformningen och fortlevandet av olika 
folkgruppers kulturella, etniska, politiska och religiösa identiteter, vilka i 
sin tur utgör viktiga faktorer i väpnade konflikter. Följande litteraturöver-
sikt fokuserar på de roller som kulturarv kan spela i krig. 

Globaliseringen skapar nya behov och utmaningar att definiera – och 
bevara – ständigt föränderliga kulturarv åt eftervärlden. I traditionell be-
nämning åsyftar kulturarv framförallt materiella ting, såsom artefakter, 
byggnader och monument (Logan, Craith, & Kockel 2015), men även kul-
turlandskap anses inneha kulturellt, sociopolitiskt eller religiöst  värde 
(Aikawa 2004; Rössler 2006; Gfeller 2013). Dagens bredare definition av 
kulturarv innefattar även immateriella beståndsdelar, något som United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco 2003) 
identifierar som de olika uttryck, kunskap och färdigheter som samhäll-
en och grupper använder för att levandegöra sin kultur. Exempel på detta 
är muntlig historia, språk, traditioner, myter, ritualer, scenkonst och hant-
verkskunskap. Få artefakter, händelser och traditioner har ett bestående 
egenvärde genom tid och rum (Gfeller 2013; Labadi 2013). Istället är det 
förhållandet mellan en kulturs materiella och immateriella dimensioner 
som formar den samtida tolkningen av kulturellt värde  (Bortolotto 2007; 
Hosagrahar 2009; Arispe & Amescua 2013; Aykan 2015). Den  rådande 
 synen på kulturarv är därför socialt konstruerad; tolkad och formad av 
varje generations särskilda erfarenheter, behov, och konstruktion av sin 
egen identitet. 

Konstruktionen av ett kulturarv utgår således från olika samhälls-
aktörers egen förståelse av kultur, samhällsstrukturer, historia, nationa-
litet, ideologi, religion och etnicitet (Graham & Howard 2008). Framför-
allt samspelar synen på kulturarv vanligtvis med människans behov av att 
bekräfta sin egen identitet – antingen som del av en nation, ett  samhälle, 
en folkgrupp, eller som individ. Av förståeliga skäl leder tolkningarna ofta 
till motstridiga uppfattningar om vad som utgör ett värdefullt kulturarv 
och vem som är dess rättmätiga ägare. Synen på ett kulturarvs  materiella 
och immateriella beståndsdelar är således inte en statisk eller ensidig kon-
struktion, utan en mångsidig tolkningsprocess stadd i ständig utveckling. 
Med denna utgångspunkt har forskningen om kulturarv alltmer inklu-
derat kritiska perspektiv som betonar att alla aktörer som är  inblandade 
i kulturarvsarbete eller studier av kulturarvsarbete själva deltar i denna 
tolkningsprocess (Waterton, Smith & Campbell 2006; Harrison 2013; 
Waterton & Watson 2013).
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Kulturarvsarbete

Genom att betona att kulturarvsarbete i högsta grad är en dynamisk och 
selektiv process, väcks en rad frågor om vilka aktörer och skeenden som 
kan forma rådande föreställningar om vad som utgör ett kulturarv som ska 
bevaras åt eftervärlden (Harvey 2001). Historiskt sett har stater haft störst 
inflytande över och ansvar för kulturarvsarbete. Stater har haft betydande 
makt att definiera den officiella tolkningen av ett nationellt kulturarv. De 
har också förfogat över ett lands urvalsprocesser och åtgärder för kultur-
arvsarbete. Konstruktionen av nationella kulturella identiteter har ibland 
används för att befästa maktförhållanden. Ett exempel är att kolonialmak-
ter under 1800- och 1900-talen påtvingade de underordnade befolkningar-
na en identitet och en historieskrivning som de själva inte varit delaktiga i 
att skapa (Tunbridge 2006; Hosagrahar 2009; Telesetsky 2009). 

Idag är en rad olika aktörer, såsom forskare, museitjänstemän,  arkeologer 
och konstnärer som arbetar utifrån olika teorier, metoder, och material in-
volverade i kulturarvsarbete (Artioli 2010; Schorlemer & Stoll 2012). För 
att spåra och tolka en artefakts specifika kulturella betydelse och historia 
krävs teknisk analys, arkeologi och konservering och specialistkunskaper 
från olika humanistiska discipliner. Studiet av kulturarv och dess beva-
rande har således breddats över tid, från sitt ursprung inom  arkeologi och 
studiet av historiska monument och byggnader till att även innefatta de 
socio politiska och immateriella dimensionerna av olika kulturer  och sub-
kulturer (Nelson & Olin 2003; Ruggles 2012; Merrill 2015).  Artioli (2010) 
menar att eftersom få forskare besitter de många olika kunskaper som 
krävs för att korrekt kontextualisera sina forskningsresultat har studiet av 
kulturarv och bevarande av kulturarv betydande kunskapsluckor.

På den internationella arenan är Unesco en huvudaktör för kulturarvs-
arbete. Organisationen upprättades efter andra världskrigets slut för att 
främja internationellt fredsbyggande och interkulturell solidaritet, tole-
rans och förståelse genom att stödja världens kulturarv. Framför allt stöt-
tar Unesco sina medlemsländers ansträngningar att skydda och tillvarata 
det egna kulturarvet (Prott 2005).

Därutöver har organisationen upprättat en samling internationella kon-
ventioner för att stärka det internationella stödet för att skydda  materiella 
och immateriella kulturarv (Prott 1997; O’Keefe 2002; Jeffery 2004; Hu 
2008; Maarleveld, Guérin & Egger 2013). Unesco har även upprättat 
världsarvslistan som är en förteckning över de platser och monument som 
utgör mänsklighetens samlade kulturarv (Rao 2010). För att ett objekt ska 
tas med på världsarvslistan måste det uppfylla krav på betydande univer-
sellt värde, autenticitet och integritet. Detta förutsätter att de medlemssta-
ter som ratificerat eller stödjer Haagkonventionen (Unesco 1954a) och dess 
två protokoll (Unesco 1954b, 1999) implementerar nödvändiga rätts liga 
åtgärder (Alberts & Hazen 2010; Becchetti, Solferino & Tessitore 2015). 
Världsarvslistan är en del av Världsarvskonventionen, som initierades efter 
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andra världskriget och antogs av Unescos generalkonferens 1972.8 Konven-
tionen betonar att kultur- och naturarv löper en allt större risk att förstö-
ras, inte bara av naturligt förfall utan av snabba socio-ekonomiska föränd-
ringar som förvärrar förstörelse och skador. Då försämring eller förstörelse 
av kultur- och naturarv innebär att mänsklighetens arvslott blir fattigare 
betonade Unesco (1972) att nya instrument måste upprättas för att skapa 
ett kollektivt skydd av kultur- och naturarv. Konventionens mål är att de 
länder som undertecknar den ska stifta lagar och inrätta myndigheter som 
ska skydda kultur- och naturarv i sina egna länder.9 Hittills har 192 stater 
ratificerat konventionen.

Under efterkrigstiden har kulturarv kommit att politiseras alltmer och 
idag utgör kulturarv i olika former en källa både till samarbete och till 
konflikter (Silverman 2011; Meskell et al. 2015). Exempelvis visar forskning-
en att Unescos internationella konventioner har tolkats olika av olika med-
lemsstater (Hu 2008; Leimgruber 2010; Foster 2015) i olika geografiska re-
gioner (Meskell, Liuzza & Brown 2015), och inom länder. Bland annat har 
konflikter uppstått mellan stater och icke-statliga aktörer om vilka meto-
der som ska användas för att implementera Unescos riktlinjer (Foster & 
 Gilman 2015). 

Trots ökad internationell samverkan och skydd av världens kulturarv 
identifierar forskningen flera utmaningar för kulturarvsarbetet. En utma-
ning är hur kulturarv ska förvaltas i det föränderliga informationssamhäl-
let, i synnerhet i och med övergången från tryckta dokument och  fysiska 
arkiv till digitala former och källor (Prodan 2013; Rothenberg 1995; Ikeuchi 
& Miyazaki 2008; Koch 2013). Andra faktorer som hotar kulturarvet är 
slitage, klimatförändringar och väpnade konflikter. De sistnämnda sam-
verkar med bristen på fullvärdigt internationellt skydd och reglering, om-
fattande illegal handel med kulturobjekt, samt bristande nationella inci-
tament och kapacitet för förvaltning (Maniscalco 2005; Barthel-Bouchier 
2012). Bland dessa utmaningar har tongivande internationella överenskom-
melser fokuserat på att stärka skyddet mot kulturarv i krigstid (se nedan), 
samt att stävja plundring och illegal handel med kulturegendom. 

De flesta länder utsätts för plundring och illegal handel men i olika ut-
sträckning. Forskningen pekar dock ut ett antal, ofta samverkande, fak-
torer som särskilt påverkar risken för storskaliga problem (van Beurden 
2005). Av dessa betraktas stora inkomstklyftor och utbredd fattigdom som 
de huvudsakliga orsakerna till plundring och illegal handel med kultur-
objekt (Brodie 2005). Den starka tillväxten i världsekonomin är också en 
bidragande faktor, eftersom det har ökat efterfrågan på unika och värde-

8. På engelska: Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/. Hämtad 2016-04-13.
9. Unesco ”Världsarvskonventionen”.
http://www.unesco.se/kultur/unescos-arbete-med-konventioner-inom-kulturomradet/varldsarvskonventionen/. 
Hämtad 2016-04-13.
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fulla kulturföremål, vilket i sin tur stimulerar den internationella illegala 
handeln. I samband med detta menar hittillsvarande forskning att kom-
binationen av den internationella antikvitetsmarknaden, ökad turism och 
hög andel utländsk närvaro har en blandad effekt på länders kulturarvsar-
bete. Å ena sidan kan ökad internationalisering generera resurser som kan 
användas för att förvalta och skydda nationella kulturarv. Å andra  sidan 
kan ökad internationell uppmärksamhet leda till att kulturegendomar ökar 
i värde, vilket i sin tur ökar riskerna för olagliga utgrävningar, plundrings-
försök och illegal handel (Gill & Chippindal 2002;  Brodie 2005;  Kersel 
2012; Campbell 2013; Dietzler 2013; Braavig 2014; Vadi & Schneider 2014). 
Kulturegendomens geografiska läge anses vara en faktor som avgör hur 
stor risken är för att kulturföremål smugglas ut ur landet och säljs på den 
internationella marknaden.

Svårövervakade områden som ligger nära landsgränser är särskilt utsat-
ta. Litteraturen pekar även ut rådande sociala värderingar som en poten-
tiell riskfaktor för ökad plundring. Samhällsvärderingar och synen på ett 
visst kulturarvs värde förändras över tid. Vi ser detta särskilt tydligt i sam-
band med olika globaliseringsprocesser och olika samhällens försök till 
modernisering (Noyes 2013). Plundringens omfattning påverkas således av 
att lokalsamhället inte anser att hotade kulturföremål är tillräckligt värde-
fulla (van Beurden 2005). 

I existerande forskning diskuteras olika metoder (utöver rättsliga, se ned-
an) för att stävja plundring och illegal handel av kulturföremål. Ett sätt är 
självreglering, som syftar till att skapa och stärka professionella normer och 
etik inom kulturarvsarbete. Genom att öka kunskapen om vikten av att 
upprätthålla en global samsyn om kulturarvsarbete underlättas  nationella 
beslutsprocesser för enskilda länder gällande förvaltandet av kulturarv. I lin-
je med detta har International Council of Museums (Icom) upprättat en ”röd 
lista” över kulturobjekt som riskerar att hamna på svarta marknaden. Syf-
tet med denna lista är att sprida kunskap, men även att ge etisk vägledning 
till nationella offentliga och privata aktörer som på olika sätt är involverade 
i kulturarvsarbete, såsom museiintendenter och konstsamlare. I anslutning 
till att öka kunskap och söka ändra normer och beteenden har det visats sig 
effektivt att erbjuda utbildning till all personal som arbetar med kulturegen-
dom, om betydelsen och värdet av kulturarvsarbete.  Detta inkluderar för-
sök att aktivt informera och utbilda allmänheten, genom exempelvis medi-
er eller olika konstformer, såsom radio eller teaterföreställningar (Sandholtz 
2007; Hart & Chilton 2015). Om man ökar lokal befolkningens medvetenhet 
om kulturarvet och dess betydelse så ökar möjligheten att skapa en starka-
re lokal förankring och incitament att skydda kulturegendom (van Beurden 
2005). Flera utbildningsinitiativ har utgått från Sverige, till exempel SAMP 
(Swedish African Museum Network) och ALAS-nätverket (Afrika-Latin-
amerika-Afrika-Sverige), som båda stöttar gräns överskridande samarbeten 
och kunskapsutbyten om kulturarvsarbete (Mitchell & Lane 2013). 
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Kulturarv före, under och efter krig

Kulturarv i krigstid 

Oavsett historisk och geografisk kontext har krig alltid inneburit att kultur-
arv gått förlorat. Modern krigsföring kännetecknas av  storskalig destruk-
tivitet och detta har gjort att en stor del av mänsklighetens  gemensamma 
kulturarv ödelagts (Francioni & Lenzerini 2005; van Beurden 2005; Bazley 
2010). Historiskt sett var förlusterna störst under de två världskrigen, men 
även nutida krig i Irak, Kambodja, Afghanistan, Libanon och forna Jugo-
slavien har lett till oersättliga förluster. Det är svårt att fastställa den exak-
ta omfattningen av de skador som strider, plundring och ideologiskt lad-
dad vandalism vållat. Trots att ett f lertal forskningsprojekt har försökt 
kartlägga förstörelsen av kulturarv runtom i världen, så som Riedlmayers 
(2002) kartläggning av situationen på Balkan, understryker Isakhan (2015) 
att kulturarvsstudier ännu saknar ett gemensamt verktyg för att mäta den 
internationella förlusten av kulturarv.

Relationen mellan kulturarv och väpnad konflikt är mångbottnad. I 
huvudsak identifierar litteraturen tre problem: (1) avsiktlig förstörelse av 
kulturarv för att uppnå politiska/strategiska mål, (2) plundring och illegal 
handel, och (3) oavsiktlig förstörelse av kulturegendom till följd av  militära 
operationer, så kallad ”collateral damage” (Stone & Farchakh 2008). Före-
komsten och bevarandet av kulturella identiteter är ett tveeggat svärd i re-
lation till risken för krig. Å ena sidan är skapandet av en gemensam kul-
turell identitet och bevarandet av materiella och immateriella kulturarv 
en viktig faktor för att förebygga våld och att skapa fred (Hatch Dupree 
2005). Å andra sidan kan kulturella identiteter användas för att mobilisera 
olika folkgrupper för väpnad konflikt (van Kricken-Pieters 2005b). Två 
huvudspår kan skönjas i den snabbt växande forskningen inom ämnet. Det 
första spåret tonar ned betydelsen av kultur, etnicitet, religion, språk och 
historia genom att hävda att kulturella identiteter fungerar som katalysa-
torer för andra faktorer men är i sig inte huvudorsaker till krig. De som 
förfäktar detta synsätt menar att kulturella identiteter blott är ett medel 
för aktörer som söker mobilisera en befolkning i syfte att nå vissa politiska 
eller ekonomiska mål (Berkeley 2001; Hosagrahar 2009; Long &  Labadi 
2010). På liknande sätt menar Flood (2002), van Beurden (2005), Barber 
& Boldrick (2013) och Braavig (2014) att ideologier och religioner är kata-
lysatorer för plundring i krigstid snarare än att de är bakomliggande orsa-
ker. Det andra spåret fäster stor vikt vid kulturella identiteter som orsaker 
till konflikter. Särskilt i och med globaliseringens framfart har konflik-
ter uppstått i mötet mellan aktörer som strävar efter att bevara – eller åter-
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införa – historiska och kulturella system eller uttryck, och de som istället 
söker främja framväxten av mer mångkulturella samhällen. Då materiella 
och immateriella kulturarv symboliserar olika folk och samhällen riskerar 
de att bli föremål för politiska och etniska konflikter. 

I väpnade konflikter utgör kulturföremål ”såväl en ekonomisk som en 
psykologisk resurs” (Légner 2015). Förlusten av kulturarv har bland annat 
använts för att legitimera politiska mål och mobilisera en befolkning mot en 
gemensam fiende. Samtidigt används plundring som medel för att finan-
siera fortsatta militära strider och vandalism för att demoralisera fienden 
(Sørensen & Viejo-Rose 2015). Vissa monument och fornlämningsområ-
den attackeras i strategiskt syfte, till exempel att minska fiendens förmåga 
– och öka den egna partens förmåga – att nå strategiska mål  (Bevan 2006). 
Särskilt under de två världskrigen fanns såväl benägenheten, som kapaci-
teten, att utplåna hela städer och kulturarv runtom i Europa, exempelvis 
bombningen av Dresden (Cassar & Rodríguez  García 2005; Bevan 2006). 
Förstörelse av ideologiskt eller religiöst laddade kultur föremål kan även 
ske för att sända ett starkt politiskt budskap till omvärlden. Ett exempel 
är talibanernas förstörelse av Buddhastatyerna i  Bamiyandalen i Afgha-
nistan (Braavig 2014). Förstörelse av kulturarv har på liknande vis använts 
i propagandasyfte. Under första världskriget använde Storbritannien och 
Frankrike bilder på hur tyska soldater attackerade kulturellt  betydelsefulla 
platser runtom i Europa, såsom katedralen i Reims, för att ena hemma-
fronten och demoralisera den tyska befolkningen. Från tysk sida menade 
man att det inte alls rörde sig om vandalism utan att katedralen i Reims 
utgjort ett legitimt militärt mål då franska soldater använt platsen som en 
militär utpost (Trollebeek & van Assche 2014). 

Genom att projicera olika tolkningar av en enskild attack mot en kul-
turinrättning kan konfliktparterna söka främja sina egna intressen i kon-
flikten. Forskningen tenderar att lägga särskild vikt på att  analysera hur 
olika aktörer, såväl inblandade i konflikten som externa (exempelvis 
rättsliga instanser), har tolkat en viss händelse och vilka åtgärder som vid-
tagits till följd av förstörelsen (Legnér 2008, 2015). Således söker forsk-
ningen att kontextualisera omfattningen av såväl den materiella som im-
materiella förlusten av kulturegendom i olika krig (Raven 2004; Keenan 
2005; Siehr 2014; Tanaka 2015). Bland annat analyseras konsekvenserna av 
avsiktlig förföljelse och förstörelse av en folkgrupps särskilda historia och 
kunskap för folkgruppens framtida förmåga att levandegöra sin kulturella 
identitet. Ett exempel på detta är Förintelsen, där naziregimen försökte ut-
plåna de europeiska judarna som människor likväl som den judiska kulturen 
och religionen (Grimsted 2003; Knuth 2006; Kaye 2010).

Gällande kulturegendom som en ekonomisk resurs påvisar forskning-
en att politisk, ekonomisk och etnisk instabilitet ökar risken för plundring. 
Forskning om plundring och den roll som illegal handel spelar i väpna-
de konflikter diskuterar bland annat fenomenet ”krigstroféer” (Akinsha 



15

2010ab; Eichwede 2010). Det finns f lera studier som kartlägger olika 
 aktörers inflytande över den internationella handeln med plundrade kul-
turföremål. Dessa forskare fokuserar särskilt på rättsliga processer för att 
avgöra äganderätten till plundrade kulturföremål (Minyard 2007; Sand-
holtz 2007; Bazyler & Gerber 2010; Grimsted 2010c; Kurtz 2010) och 
på hur olika stater har försökt att legalisera sina innehav av krigstroféer 
 (Minyard 2007; Goldstein 2010; Grimsted 2010ab; Sandholtz 2010).

Kulturarvsarbete i krigstid: strategier, utmaningar och dilemman 

Väpnade konflikter innebär enorma mänskliga kostnader. För närvarande 
lever f ler än 1,5 miljarder människor med konsekvenserna av väpnade kon-
flikter (UNDP 2014). Flera av de länder som genomlevt, eller befinner sig 
i krig lider av stora politiska, ekonomiska och sociala problem. Trots kri-
gets förödande konsekvenser för kulturarv hamnar kulturarvsarbete ofta i 
skuggan av andra prioriteringar, såsom skapandet av politisk stabilitet, eta-
blerandet av ett fungerande rättsväsende, eller hjälpa människor på f lykt 
(Ball 2005). Trots att alla krig och konflikter har unika drag identifierar 
forskningen en rad generella utmaningar och dilemman för kulturarvs-
arbete i krigstid. Framför allt identifierar litteraturen ett antal strategier, 
men även utmaningar och dilemman förknippade med det fysiska skyddet 
av kulturegendom och stävjandet av plundring under krig, samt behovet 
av att skapa lokala förmågor och incitament för att förvalta det nationella 
kulturarvet efter krigets slut. 

Även om friheten att utöva kulturella aktiviteter kan ses som en mänsk-
lig rättighet som är lika värdefull att skydda som människoliv (Bauer 2015) 
reflekterar f lera forskare över olika etiska problem med att  försöka  bevara 
kulturarv i situationer där omfattande mänsklig förödelse sker, det så 
 kallade ”military-archeological complex” (Hamilakis 2009). Utöver  etiska 
dilemman är det även praktiskt svårt att genomföra nödvändiga utgräv-
ningar och fältarbeten i krigstid, då arbetet försvåras eller hindras av sä-
kerhetsläget, eller helt prioriteras bort då det anses för dyrt (van Kricken- 
Pieters 2005b). Idag är dock stridande parter och militära styrkor skyldiga 
att skydda kulturegendom i enlighet med Haagkonventionen (Unesco 
1954a) och dess två tilläggsprotokoll (Unesco 1954b, 1999). Det finns såle-
des en ökad förväntan på att militära aktörer ska skydda kulturarv i krigs-
tid, vilket har lett till studier som undersöker vilken roll fredsbevarande 
styrkor spelar i internationella insatser (Kila & Zeidler 2013). Genom att 
 effektivt skydda kulturegendom kan internationella styrkor vinna lokal-
befolkningens stöd för insatsen. Samtidigt kan aktivt hänsynstagande till 
kulturegendom minska insatsens operativa och taktiska effekt, vilket ris-
kerar att hindra implementeringen av strategiska mål. Dessutom kan kon-
flikten förvärras om internationella åtgärder för att skydda kulturarv bör-
jar betraktas som stöd till någon av parterna. 
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Studiet av kulturarvsarbete i krig fokuserar särskilt på den roll som 
kulturarv kan spela i återuppbyggnadsprocessen efter kriget. Inom  detta 
 område råder förhållandevis stor enighet om betydelsen av att  lokala 
 aktörer är involverade i – och så småningom tar fullt ansvar för – det 
 nationella kulturarvet. Detta förutsätter att kunskap förankras lokalt om 
den kulturhistoriska betydelsen av vissa monument och platser. I länder 
som upplevt väpnad konflikt under en längre tid är tillgången på utbild-
ning ofta mycket begränsad och kunskap om det egna kulturarvet bristfäl-
lig. Hatch Dupree (2005) identifierar sådana kunskapsluckor som orsaker 
till en utbredd likgiltighet bland lokalbefolkningen inför kulturarvet. Den 
lokala förankringen av kulturarv försvåras även av bristen på arkeologer 
och konserveringsspecialister i krigsdrabbade länder. Eftersom det  lokala 
engagemanget och förmågan att bevara kulturarvet ofta brister, uppstår 
frågan huruvida dyrbara artefakter ska omplaceras och ställas i förvar av 
utländska institutioner. Dalton (2007) ifrågasätter sådana arrangemang då 
den berörda befolkningen därmed förlorar ägandeskap och kontroll över 
sitt eget kulturarv. Därutöver kan kvalitetsfaktorn vägas in i diskussionen 
om forskningen bör studera plundrade föremål, då dessa objekts ursprung 
starkt kan ifrågasättas (van Krieken-Pieters 2005b). En annan fråga är om 
statliga eller privata aktörer bör förvärva plundrade kulturobjekt på den 
öppna internationella antikvitetsmarknaden eller på svarta marknaden, i 
syfte att föra tillbaka dem i nationell ägo (van Beurden 2005). Å ena  sidan 
kan det vara det enda sättet att återfå ovärderliga objekt, men å andra  sidan 
stimuleras då den svarta marknaden, vilket i sin tur riskerar att förvärra 
problemet med plundring och illegal handel. 

Strävan att stärka efterkrigssamhällens förmåga och ambition att ta an-
svar för förvaltningen av det nationella kulturarvet aktualiserar också frå-
gan om vilka monument som bör bevaras åt eftervärlden (Silverman 2011). 
Brodie (2005) och Logan (2009) väcker frågan om det finns monument 
och platser som är alltför smärtsamma och skadliga för att bevara. Dess-
utom menar Cassar & Rodríguez García (2005) att om man inte vidtar åt-
gärder för att återskapa en gemensam kulturell identitet som omfamnar 
mångfald, kvarstår risken för nya stridigheter mellan olika folkgrupper 
och samhällen.
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Rättsligt skydd av kulturarv i krigstid

Det rättsliga arbetet för att skydda kulturarv är komplext även i freds-
tid (Prott 2005). De flesta länder har stiftat lagar och skapat procedurer 
för att skydda sina kulturarv från förstörelse, plundring och illegal handel 
(van Beurden 2005). Utöver dessa finns ett växande internationellt rätts-
ligt ramverk för skydd av kulturarv. Detta ramverk består av internatio-
nella överenskommelser och konventioner; dels sådana som syftar till att 
skydda all civil egendom, dels sådana som särskilt fokuserar på skydd av 
kultur egendom i väpnade konflikter (Bell 2008; Blake 2015; Ehlert 2013; 
 Francesco & Gordley 2013; Giroud & Boudry 2015; Kono 2010; Lixinski 
2013). Vid brott mot kulturegendom – särskilt i krigstid – kan således olika 
rättsliga ramverk tillämpas, vilket försvårar både definitionen av vad som 
utgör ett visst brott och dess rättsliga prövning. Trots att avsiktliga hot mot 
kulturarv bedöms som olagliga i enlighet med internationella bestämmelser 
har internationella regleringar visats sig ha begränsad effekt. 

Generellt sett begränsas effektiviteten hos internationella samarbeten 
och internationell lagstiftning av att stater själva måste ratificera och im-
plementera de principer och åtgärder som föreskrivs (Gerstenblith 2009). 
Till exempel har avsaknaden av internationell samsyn om vad som ut-
gör ett kulturarv lett till att gemensamma bestämmelser vanligtvis ut-
går från en bred definition, vilket försvårar staters arbete med att erbju-
da tillfredställande skydd för samtliga tänkbara kulturobjekt och platser 
(Drazewska 2015). Vidare framhåller Sørensen & Viejo-Rose (2015) pro-
blemen med att internationella rättsliga ramverk främst refererar till kul-
turegendom snarare än kulturarv. Detta får till följd att tvister om rätten 
till ägandeskap eller värdebedömning av kulturarv framställs som fall där 
det (objektivt) kan utses en rättmätig ägare, samt att det rättsliga skyddet 
av  immateriella kulturarv förblivit ytterst begränsat. Trots att det  existerar 
f lera rättsliga gråzoner inom skyddet av kulturarv menar Drazewska (2015) 
att det inter nationella samfundet vid upprepade tillfällen uppvisat en re-
lativt enad front mot de aktörer och praktiker som ansetts hota kulturell, 
historisk eller religiös egendom som tillhör mänsklighetens gemensamma 
kulturarv.

Historiskt sett har kulturobjekt alltid varit särskilt utsatta vid krig och 
konflikt. Än idag pågår förstörelse, plundring och illegal handel av kultur-
objekt i samband med krig (Brodie 2005; Maniscalco 2005). Tidigare ge-
nerationer grävde ner kulturskatter för att hindra plundring, och än idag 
är det brukligt att på olika sätt evakuera materiella kulturobjekt och för-
vara dem på så kallade ”säkra platser” utom fara för kriget (Siehr 2005).10 

Sedan det tidiga 1800-talet har ett internationellt rättsligt ramverk för 
skydd av kulturarv i konflikt och krig tagit form (Schindler &  Toman 

10. Än idag finns ingen internationell lagstiftning som kan tvinga stater eller individer att evakuera objekt som 
anses tillhöra det nationella kulturarvet till en säker plats (Siehr 2005).
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2004). Det tidigaste rättsfallet där kulturella objekt tillskrevs neutral 
 status var år 1813 vid en tvist gällande gods ombord ett brittiskt krigsskepp 
som återvände från kriget i Amerika (Drazewska 2015). Kulturarvets roll 
i krig erkändes officiellt vid Wienkongressen (1814–1815) som skapade en 
nyordning i Europa efter Napoleonkrigen. Under sina erövringskrig hade 
fransmännen plundrat konstskatter från hela Europa och fört dem som 
byte till Paris.

Nationalstatens framväxt under 1800-talet skapade det moderna kultur-
arvet såsom en betydande faktor för nationella identiteter och därigenom 
kulturell tillhörighet. Kulturarvet och dess materiella och immateriella 
symboler blev allt viktigare för att skapa gemenskap inom nationen och 
tydliga geografiska och kulturella gränsdragningar gentemot andra na-
tioner. Skapandet av formella och rättsliga verktyg och överenskommelser 
för att skydda kulturarv, i synnerhet i krigstid, var en viktig del av arton-
hundratalets nya tonvikt på kulturarvets roll i nationens liv. Dock skulle 
det dröja tills det amerikanska inbördeskriget innan principen om särskilt 
skydd av kulturobjekt kodifierades som del av ett bindande mellanstatligt 
ramverk avsett för reglering av militärers agerande i krigstid: Detta ram-
verk var nordamerikanska Lieberkoden som stadfästes år 1863. I dess anda 
befäste Brysseldeklarationen år 1874 och Oxfordmanualen år 1880 kultur-
egendomens särskilda status i krigstid. Dessutom utökades kulturegendo-
mens särskilda skyddsstatus till att gälla även under ockupationer. Dessa 
överenskommelser erhöll dock inte status som internationell lag. Däremot 
blev Haagkonventionerna från år 1899 och 1907 internationell lag och de är 
dessa konventioner som lagt grunden till dagens internationella principer 
för skydd av kulturarv i krig och konflikt. 

Tillsammans med Genèvekonventionerna och deras senare tilläggs-
protokoll (ICRC 1949, 1977ab) samt den växande sedvanerätten på detta 
område, utgör Haagkonventionerna även grunden för internationell hu-
manitär rätt. Under 1900-talet kom det internationella rättsliga ramverket 
att alltmer inkludera kulturegendom som del av internationell humanitär 
rätt och internationellt skydd av mänskliga rättigheter. Som en konsekvens 
av detta kan hot mot kulturföremål, byggnader och platser i vissa fall dömas 
som brott mot internationell humanitär rätt (Drazewska 2015). 

Till följd av den massiva förstörelsen av Europas kulturarv under de två 
världskrigen stiftades ett f lertal viktiga internationella rättsliga bestämmel-
ser om skydd av kulturobjekt. Under mellankrigstiden  stiftades Roerich-
pakten (1935), vilken tillskrev särskilt skydd av kulturobjekt i krigstid. Det 
internationella stödet för att utöka skydd av kulturarv vid väpnad kon-
flikt och ockupation ökade särskilt efter andra världskriget (Nicholas 1994; 
Harclerode & Pittaway 1999; Prott 2005) och vid Nürnbergrättegångarna 
dömdes för första gången personer för brott mot kulturarv (O’Keefe 2006). 
Dagens tongivande internationella bestämmelser om skydd av kulturarv i 
krigstid (såväl för inomstatliga som internationella konflikter och ockupa-
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tioner) återfinns i Unescos (1954a) Konvention om skydd för kulturegen-
dom i händelse av väpnad konflikt – den så  kallade Haagkonventionen – 
och dess tilläggsprotokoll (Unesco 1954b, 1999). I konventionens förord 
står skrivet att hot mot kulturobjekt är hot mot mänsklighetens kulturarv 
och är därför olagligt. 

Konventionen upprättade principen att kulturarv ska märkas ut med en 
blå sköld, som ska signalera till stridande trupper att en plats eller ett monu-
ment ska skyddas vid väpnad strid (Cole 2008). Dock kvarstod den tidigare 
stiftade undantagsregeln om att ”militär nödvändighet” kunde rättfärdiga 
hot mot kulturegendom om detta fyllde en strategisk funktion (Drazewska 
2015). Det senare av tilläggsprotokollen (Unesco 1999) tar dock särskild 
hänsyn till det internationella samhällets utveckling inom både humanitär 
rätt och militärteknologi och förtydligar att undantagsregeln endast inne-
fattar kulturegendom som genom sin funktion tjänar ett militärt syfte. Ut-
över rättsligt skydd mot avsiktligt skadande av kulturegendom avser Unescos 
Haagkonvention att stävja olaglig export av kulturegendom från krigsdrab-
bade och ockuperade områden (Meyer 1993).11

Under slutet av Kalla kriget påvisades ett f lertal brister med det rådan-
de internationella ramverket för skydd av kulturarv i krigstid. En gransk-
ning av Haagkonventionen resulterade i upprättandet av det andra proto-
kollet till konventionen (Unesco 1999). Vid upprättandet av Tribunalen för 
krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien (ICTY) fördjupades den juridis-
ka debatten om skydd av kulturarv. För första gången sedan Nürnberg-
rättegångarna 1946 dömdes personer för brott mot krigets lagar för av-
siktlig förstörelse av kulturarv. I vissa fall dömdes den åtalade – genom 
sin avsiktliga förstörelse av kulturobjekt – för förföljelse av en folkgrupp 
och därmed för brott mot de mänskliga rättigheterna (Meron 2005; Smed-
berg 2009). Domsluten väckte bland annat debatt om relationen mellan 
brott mot kulturegendom och brott mot mänskligheten (Drazewska 2015). 
 Under 2000-talet har det rättsliga skyddet av kulturarv utökats ytterligare, 
särskilt avseende immateriella kulturarv (Unesco 2003, 2005). I och med 
att kulturegendom och även kulturella uttryck blir alltmer associerad med 
mänskliga rättigheter kan de teoretiskt tillskrivas omfattande skyddsstatus 
i både freds- som krigstid (Drazewska 2015). Trots ett växande internatio-
nellt regelverk och rättsliga institutioner som fastslår vikten av att skydda 
kulturarv beskrivs arbetet med att förebygga och straffa brott mot mänsk-
lighetens kulturarv som ineffektivt, bland annat då den nationella tillämp-
ningen av olika internationella principer inte är tillräckligt avskräckande 
för att stävja brott (Balcell 2015).

11.  Detta rättsliga skydd stärktes genom en efterföljande konvention (Unesco 1970), samt upprättandet av 
Unidroit-konventionen (1995) mot plundring och illegal utförsel av kulturföremål.
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Kulturarvsarbete och återuppbyggnaden av samhällen efter krig

Forskning om kulturarvets roll efter väpnad konflikt återfinns främst i den 
växande litteraturen om samhällens kollektiva minnen efter krig,  exempelvis 
i studier av officiella krigsminnen och monument (Mayo 1988; Ziino 2003; 
Scheff 2007; Linantud 2008; Mayo & Hoeflich 2010; Page 2010; Silberman 
& Vatan 2013; Allen 2015). Denna forskning betonar att nationella kulturarv 
interagerar med komplexa och mångsidiga återuppbyggnadsprocesser. Krig 
förändrar ofta den nationella synen på kulturarv och kan leda till betydande 
samhällsförändringar (Fibiger 2015; Sørensen & Viejo-Rose 2015). I krigstid 
tenderar platser, monument och föremål som genomsyras av kulturell, ideo-
logisk eller religiös symbolism att bli föremål för attacker och förstörelse el-
ler skadas till följd av militära strider och undermåligt underhåll. Över tid 
”absorberas” konflikter av existerande kulturlandskap, vilket förändrar de-
ras roll och innebörd för berörda folkgrupper (Sahovic & Zulumovic 2012). 
Carman (2003) menar att konstruktionen av ett kulturarv och krig befinner 
sig i en ständig växelverkan. Väpnade konflikter speglar vanligtvis politiska, 
ideologiska eller kulturella motsättningar mellan de stridande parterna. På 
motsatt sätt formar krigets förlopp på olika sätt de stridande parternas syn 
på den egna kulturella identiteten. På så vis spelar såväl de materiella som 
immateriella dimensionerna av kulturarv en viktig roll i efterkrigssamhäll-
en. Efter konflikter tenderar kulturegendom och kulturella uttryck att ut-
göra fokus för arbetet med att återuppbygga samhället och  internationella 
och  nationella hjälpinsatser för samhällsrehabilitering, meningsskapande 
och dialog. Inom forskningen analyseras bland annat de effekter som mass-
flykt från krigsdrabbade områden får för bevarandet av kvarlämnad kultur-
egendom som ursprungligen tillhörde lokalbefolkningen som flytt området 
(Rakić 2006; Saifi & Yüceer 2013). Databasen Global Heritage Network har 
upprättats i syfte att mäta och kartlägga staters återställande och bevarande 
av skadat kulturarv (Global Heritage Fund). 

Kulturella identiteter tenderar att forma selektiva kollektiva minnesbilder 
av tidigare konflikter, som gör att vissa händelser utelämnas och andra beto-
nas (Edkins 2003; Benton 2010; Sørensen & Viejo-Rose 2015). Beteckningar 
på kulturarv som ”svårt”, ”traumatiskt”, ”smärtsamt” och ”mörkt” förekom-
mer i studiet av platser och monument som förknippas med kriget (Tunbridge 
1996; Macdonald 2006; Logan, & Reeves 2009; Mytum & Carr 2013). Bland 
annat har forskningen analyserat hur  internationella hjälpinsatser, regeringar, 
utbildningsväsendet, turismnäringen (Cooper 2006; McDowell 2008; Rivera 
2008; Irimiás 2014; Winter 2008) och museisektorn (Butler 2007; Waterton 
& Dittmer 2014) framställer kulturarv i efterkrigssamhällen och vilka konse-
kvenser dessa olika tolkningar får. Dessa innefattar såväl konsekvenserna av 
väpnad konflikt på materiella och immateriella kulturlandskap, som återupp-
byggnaden – och samexistensen – av olika kulturella identiteter i samhället. 
Då förlusten av kulturarv i krigstid kan betyda drastiskt olika saker för  olika 
aktörer diskuterar litteraturen olika tolkningar om exempelvis vad som ut-
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gör minnes monument (Lachlan 2006). Forskningen behandlar konflikt från 
olika tids epoker, så som la belle époque (ca.1890-1910) (Campbell, Labbe & 
Shuttle worth 2000), första världskriget (King 1998; Trout 2010; Bowdler 2011; 
Sumartojo & Wellings 2014), andra världskriget (Edsel & Witter 2009) och 
forna  Jugoslavien (Mills 2012; Clark 2013). 

Samtidigt understryker aktuell forskning att kulturegendom och kultur-
arvsarbete kan fungera som fredsskapande faktorer snarare än som orsaker 
till konflikt (Moshenska 2010; Saifi & Yüceer 2013). Manhart (2005)  menar 
att bevarandet av immateriella och materiella kulturarv är av särskild be-
tydelse för att stärka ett folks gemensamma kulturella identitet, vilket kan 
 underlätta dialog och samarbete mellan konfliktparterna. Dock identifieras 
en rad utmaningar med tankefiguren att samhällen kan ”läka” efter konflikt 
genom det prövande arbetet med att återuppbygga en ” gemensam” nationell 
kulturell identitet parallellt med strävan att öka den inomstatliga toleransen 
gentemot övriga kulturella identiteter  (Giblin 2014). 
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Kulturarvsförluster i 1900-talets krig 

Den mest omfattande förlusten av  kulturarv  skedde under de två världs-
krigen 1914–1918  och 1939–1945. Trots att det internationella samfundet har 
 enats om vikten att skydda kulturarv i krigstid har storskalig förstörelse av 
kulturarv  inträffat under f lera konflikter efter det kalla krigets slut. Bland 
dessa framstår  krigen i Afghanistan, Syrien, Irak, och forna Jugoslavien 
som synnerligen förödande för mänsklighetens gemensamma kulturarv.

Första världskriget

Första världskriget utmärktes av en enorm förödelse av  människoliv 
och byggnader. Industrialiseringen och globaliseringen av kriget 
 möjliggjorde en helt ny intensitet och omfattning av förstörelse (Saunders 
2004).  Inledningsvis välkomnade delar av de intellektuella eliterna i de 
 krigförande länderna kriget som ett sätt att främja och försvara den egna 
nationalstatens civilisation och kultur. Kriget ansågs nödvändigt för att 
främja den nationella synen på olika kulturers värde och rangordning, vil-
ket nödgade utplånandet av vissa kulturella identiteter till fördel för andra 
(Kramer 2007). Man förväntade sig att kriget skulle stärka det egna fol-
kets patriotism och utöka den egna nationella identitetens inflytande över 
mellanstatliga relationer (Brandt 2004). I forskningen som behandlar kul-
turarv och dess förstörelse under första världskriget studeras främst förval-
tandet av kollektiva minnen av kriget, och olika tolkningar inom kultur, 
konst och turismnäringen i Asien, Europa och USA (Vance 1997; Levitch 
2004; Saunders 2004; Trout 2010; Irimiás 2014; Turner 2015). 
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Andra världskriget

Förlusten av kulturarv under andra världskriget saknar motstycke i mo-
dern historia (Bevan 2006). Både de allierade och axelmakterna ägnade sig 
åt avsiktlig förstörelse av strategiska skäl, i propagandasyfte,  eller genom 
plundring (Harclerode & Pittaway 2000; Akinsha, Kozlov &  Hochfield 
1995; Givens 2014; Feliciano 1997; Grimsted 2011, 2015). Liksom inom stu-
diet av kulturarv efter första världskriget fokuserar forskningen på hur kol-
lektiva minnen av kriget förvaltas runtom i Asien, Europa och USA (Walls 
& Williams. 2010; Niżnik 2013; Silberman & Vatan 2013). Ett huvudspår 
i litteraturen behandlar olika dimensioner av den omfattande konst- och 
kulturplundring som ägde rum under kriget. Empiriskt studeras fram-
förallt Nazitysklands roll i plundringen (Nicholas 1995; Feliciano 1997; 
Grimsted 2011, 2015; Petropoulos 2000). Gällande andra världskriget lyf-
ter forskningen fram det länge förbisedda fenomen av ”patrimania”, nämli-
gen det opportunistiska beteende i krigstid, då statliga muséer och privata 
samlare söker få tillgång till kulturarv och konstsamlingar under före-
vändningen av att agera ”skyddsombud” (Feliciano 1997; Karlsgodt 2011).
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Krigen i det forna Jugoslavien 1991–1999

Krigen i forna Jugoslavien (1991–1999) bottnade i en rad olika faktorer. Re-
gionens kulturlandskap är nära förknippat med politiskt laddade proces-
ser, då olika aktörer använt kulturarv som argument för sin rätt till vissa 
områden och gränsdragningar (Galaty 2011). Vid Kalla krigets slut ställ-
des konflikterna i regionen på sin spets. Krigen som följde blev ökända för 
omfattningen av avsiktligt förstörande av kulturarv. Under de  pågående 
nationsbyggnadsprocesserna definierade varje arvtagarstat sin befolkning 
utifrån språk, religion och etnisk bakgrund, vilket ledde till att andra folk-
grupper diskriminerades, hotades och ibland mördades (Shatzmiller 2002; 
Tonta 200). Förföljelserna drabbade inte bara människor utan även bety-
dande kulturlandskap och byggnader (Detling 1993). Omfattningen av de 
skador som vållades kulturskatterna på Balkan var enorm och inkluder 
förlusten av religiösa byggnader och kulturella institutioner, såsom mu-
seum, bibliotek och arkiv. Denna systematiska massförstörelse av olika 
gruppers kulturarv var en del i den systematiska ”etniska resningen” som 
skedde genom att utplåna olika folkgruppers historiska och emotionella 
koppling och känsla av tillhörighet till och ägandeskap av ett visst geogra-
fiskt område (Musi 2014).

Forskningen om kulturarvets öde i samband med krigen i det forna 
Jugo slavien har fokuserat på att antingen dokumentera omfattningen av 
de skador som vållats såväl det materiella som det immateriella kultur-
arvet i regionen (Chapman 1994; Riedlmayer 1995, 2002, 2007, 2008); 
 diskutera de rättsliga processerna som följde krigen; eller analysera res-
taureringsarbetet som del av fredsarbetet (Riedlmayer 1996; Tonta 2009). 
Inom det sistnämnda fältet diskuteras i synnerhet de dilemman som för-
knippas med återuppbyggandet av olika folkgruppers kulturella identite-
ter sam tidigt som man försöker att fastställa en gemensam nationell kul-
turell identitet (Luke 2013). Forskningen har identifierat stora brister när 
det gäller det nationella och mellanstatliga arbetet med att återställa regi-
onens kulturarv (Riedlmayer 2002; Tonta 2009). Balcells menar att dessa 
brister bottnar i kvarvarande etniska motsättningar, bristande nationel-
la investeringar på grund av politiska konflikter och korruption. I littera-
turen synliggörs f lera olika dimensioner av kulturarvets roll för regionens 
konflikter, vilka bland annat speglar konfliktaktörernas olika tolkningar 
och värderingar av kulturarv. Dessa perspektiv innefattar även hur de in-
tervenerande parterna – Nato och FN – påverkat olika kulturella identite-
ter i regionen. Även om forskningen tenderar att fokusera på makronivån 
och hur statliga aktörer har format regionens konflikter ovanifrån, åter-
finns även kompletterande studier som söker förklara hur lokala aktörer, 
däribland  lokalbefolkningen, deltagit i skapandet av det nationella kultur-
arvet och genom detta deltagande göder de pågående konflikterna i regi-
onen på gräsrotsnivå (Galaty 2011).
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BosnienHercegovina
Bosnien-Hercegovina har historiskt sett varit ett multikulturellt samhälle. 
Under kriget i Bosnien-Hercegovina (år 1992–1995) utsattes dock kulturarv 
som förknippas med specifika etniska grupper för avsiktlig och omfattande 
vandalism och plundring (Hadzic et al. 2015). Massförstörelsen av kulturarv 
var ett led i den etniska rensningen i landet (Toal & Dahlman 2011). År 1992 
förstördes Sarajevos stadshus och nationalbibliotek (Vijec nica) av serbiska 
styrkor. Endast en bråkdel av bibliotekets verk kunde räddas (Detling 1993). 
Tillsammans med kroatiska (HVO) styrkors  förstörelse av den gamla bron 
i Mostar – en symbol för den enade länken mellan muslimska och kristna 
distrikten i staden – är nationalbiblioteket den mest ikoniska kultur skatten 
som förstördes under kriget.  Samtliga  folkgruppers (bosniaker, kroater och 
serber) kulturarv skadades under konflikten, både avsiktligt och oavsikt-
ligt, till exempel moskéerna i Banja Luka, det orto doxa klostret i Zitonslic 
och det katolska klostret i Kraljeva Sutjeska (Ward 1994). 

Kulturarvsarbete har getts en central plats inom efterkrigsåtgärder och 
projekt för att skapa hållbar fred bland lokalbefolkningen (Perry 2002). 
Aktuell forskning lyfter fram det internationella samhället – och inter-
venerande parters – inflytande över kvarvarande etniska spänningar, 
bland annat genom utformningen av, och prioriteringarna inom, insatser 
för att återuppbygga och bevara kulturegendom i landet. Detta innefattar 
rättsliga åtgärder som Unesco menar att framförallt stater har ansvar för. 

Att döma av den föreliggande konflikten har frågan om nationellt an-
svar för kulturarvsarbete identifierats som högst problematiskt (Musi 2014), 
då forskningen visar på hur kulturarvsarbete och dess strategier (om)formar 
den nya nationella identiteten (Sahovic & Zulumovic 2012). I Bosnien-Her-
cegovina har det nationella restaureringsarbetet beskrivits som undermåligt. 
Orsakerna till den undermåliga kvalitén har delvis bottnat i bristande resur-
ser, såväl som meningsskiljaktigheter om vad som utgör det bosniska kul-
turarvet. Serber har bland annat motsatt sig att kulturarvsarbeten styrs av 
den bosniska staten eftersom de anser att staten inte erkänner de olika folk-
gruppernas egna kulturarv. Bosnier har däremot hävdat att bevarandet av 
en gemensam historia är ett viktigt medel för att landet ska kunna enas ef-
ter kriget (Balcells 2015). Idag, två decennier sedan krigsslutet, präglar olika 
tolkningar av nationalitet, religion och etnisk tillhörighet alltjämt Bosnien. 
Detta tar sig bland annat i uttryck i en fortsatt segregering av lokalsamhäll-
en (Hadzic et al. 2015) även bland landets arkeologer (Lawler 2014).

Serbien och Kosovo
Kosovo var en självstyrande delstat i Jugoslavien. År 1989 valdes Milošević 
till Serbiens president med löftet om att Serbien skulle ta makten över den 
albanska befolkningen i Kosovo. Miloševićs avskaffade Kosovos  självstyre 
och propagerade för att serbiskt inflytande skulle öka och det albanska 
språket och kulturen skulle minskas. Under mitten av 1990-talet bildades 
kosovoalbaner som bodde i utlandet Kosovos befrielsearmé (KLA). Under 
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sommaren år 1998 utbröt inbördeskrig. Hoten mot den albanska befolk-
ningen ökade, vilket ledde till att Nato inledde flygattacker i mars 1999. 
Under tre månader f lygbombades platser runtom i Serbien och Monte-
negro, vilket enligt Lambert och Rocwell (2012) resulterade i att en bety-
dande del av Serbiens kulturarv (byggnader, monument och kulturland-
skap) förstördes. Bland annat förstördes stora delar av Belgrads betydande 
kulturlandskap då attackerna riktades mot legitima militära mål som re-
geringsbyggnader och militära installationer. Lokalbefolkningen och de 
anställda vid Nationalmuseet i Belgrad utförde en stor del av räddnings-
arbetet (Miljković 2000). Trots att läget i Kosovo nu har stabiliserats fort-
sätter oroligheter och konflikt mellan serber och albaner. Studier som be-
handlar efterkrigstiden i Kosovo och Serbien skildrar situationen för de 
olika sidorna i konflikten och förstörelsen av såväl albansk som serbisk 
kulturegendom (Bataković 2014). Då Serbien anser att Kosovo inte tar till-
räckligt ansvar att bevara serbiskt kulturarv har landet försökt att förhin-
dra att Kosovo ges medlemskap i Unesco (Utrikespolitiska Institutet 2015).

Kroatien
Gamla staden i Dubrovnik (Stari Grad) inkluderades på Unescos världs-
arvslista år 1979. År 1991 utsattes området för f lygbombningar av serbiska 
styrkor som vållade omfattande skada på f lera slott, kloster, kyrkor samt 
en moské och en synagoga (Roje-Bonacci et al. 2014; Balcells 2015;). Enligt 
vissa källor hade inte området någon direkt militär betydelse. Den Jugo-
slaviska regeringen hävdar däremot att attackerna var legitima och påstår 
att de historiska byggnaderna användes för militära ändamål. Kroatiens 
kulturarv tog stor skada av kriget mellan 1991–95 (Šulc2001). Enligt Goul-
ding & Domic (2009) har det nationella restaureringsarbetet i Kroatien 
även kantats av en rad anklagelser om bristande statligt stöd. 
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Afghanistankrigen

Afghanistan har varit en mötesplats för f lera av världshistoriens mest in-
flytelserika civilisationer (Hatch Dupree 2005; van Krieken-Pieters 2005b). 
Idag består landet av en komplex mosaik av etniciteter. I ett land där en-
dast en minoritet är läs- och skrivkunnig levandegörs kulturen främst ge-
nom muntlig historia, poesi och musik, levnadssätt, tro och traditioner 
(Francioni & Lenzerini 2005; Hatch Dupree 2002). Afghanistans unika 
historia och strategiska läge har gett landet ett rikt kulturarv och två mo-
nument som inkluderats på Unescos världsarvslista, de arkeologiska res-
terna av Buddhastatyerna och det kulturella landskapet i Bamiyandalen 
(år 2003), samt minareten i Jam (år 2002). Utöver dessa är även national-
museet i Kabul en uppmärksammad kulturskatt. Få andra platser i världen 
har dock fallit offer för den grad av omfattande plundring och avsiktlig 
förstörelse av kulturarv som Afghanistan drabbats av. Till följd av årtion-
den av ockupation och inomstatlig konflikt har det afghanska kulturarvet 
lidit av långvarig försummelse och ödeläggelse.

Under 1900-talet började västerländska idéer influera Afghanistan. 
 Politiska ledare sökte centralisera och modernisera landet, infrastrukturen 
byggdes ut och turismen ökade. Ett stort antal historiska byggnader revs 
i syfte att snabbt modernisera landet enligt en västerländsk modell. Detta 
skapade en värdekonflikt mellan traditionella och moderna värden. Skilje-
linjen mellan tradition och modernitet återspeglades i viss mån en konflikt-
linje mellan städerna och landsbygden (Ball 2005). 1978 bröt inbördeskrig 
ut i landet och under den påföljande sovjetiska ockupationen (1979–1989) 
samt under inbördeskriget år 1992–1996 skedde omfattande förstörelse av 
Afghanistans kulturskatter. Både strider och plundring drabbade kultur-
arvet. Bland annat stals betydande artefakter från  nationalmuseet i Kabul 
och handlades på den internationella illegala konstmarknaden (Huldt & 
Jansson 1988; Grissmann 2005). 

Inbördeskriget ledde även till massflykt till Pakistan och Iran, vilket 
berövade generationer av afghaner möjligheten att ta del av och delta i 
skapandet av sitt nationella kulturarv. Cassar & Rodríguez García (2005) 
menar att för de afghanska f lyktingarna skapades en kulturell identitet 
som färgades av de politiska eller etniska faktorer som låg till grund för 
konflikten, snarare än tanken om en gemensam nationell historia.

Under talibanregimen (1994–2001) ökade skyddet av vissa delar av det 
materiella kulturarvet, exempelvis minskade andelen olagliga utgrävning-
ar och illegal handel. Detta fick dock ett slut i februari år 2001 då ta-
libanernas ledare Mullah Omar uppmanade sina anhängare att förstöra 
samtliga mänskliga och icke-islamska avbildningar i Afghanistan. Inom 
kort förstördes nära 3 000 av landets kulturskatter, däribland två Budd-
hastatyer i Bamiyandalen från 500-talet (Hatch Dupree 2002; Rosen 
2005).  Attacken var noggrant planerad och utförd snarare än utförd i af-
fekt.  Attacken var inte heller av tydligt strategiskt värde för den  afghanska 
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 befolkningen, utan var snarare en provokation mot det internationel-
la samhället (Francioni & Lenzerini 2005). I samband med förstörelsen 
av Buddhastatyerna väcktes omvärldens intresse för Afghanistans kultur-
arv (van Krieken- Pieters 2005a). Vissa hävdar att den ideologiska konflik-
ten mellan det internationella samfundet och talibanregimen kom att öka 
Buddhastatyernas kulturella värde och vikten av att de bevarades åt efter-
världen. (Bernbeck 2010, 2013). 

Efter decennier av ockupation och inbördeskrig har arbetet med kultur-
bevarande i Afghanistan inträtt i en ny fas. Den uppmärksammade för-
störelsen av kulturarv har lett till en uppsjö av insatser i form av arkeolo-
giska fältarbeten och forskningsprojekt. Afghanistans kulturarv är dock 
fort farande hotat. För att det internationella samhället ska kunna stöt-
ta  Afghanistan i arbetet med att bygga upp lokala resurser, förmågor, och 
drivkrafter att förvalta kulturarv – såväl teoretiskt som praktiskt – krävs 
en rad åtgärder. Det råder en akut brist på expertis inom arkeologi, kul-
turvård och kulturarvsarbete (van Krieken-Pieters 2005b). Ett svagt folk-
ligt förtroende för Afghanistans politiska processer och bristen på högut-
bildad personal är faktorer som har lett till ett svagt nationellt intresse för 
att arbeta i statlig tjänst inom kulturarvsarbete, samt försvårar arbetet med 
att engagera de lokala samhällena i levandegörandet av sin egen kultur. 
Därutöver hindras kulturarvsarbetet av en komplex blandning av sociopo-
litiska och geografiska faktorer. Afghanistans kulturarv är fortfarande en 
känslig politisk fråga för den afghanska staten. Den utbredda fattigdomen 
i landet i kombination med tillgång på värdefulla artefakter skapar inci-
tament för fortsatt plundring, samtidigt som bristande framkomlighet på 
grund av det instabila säkerhetsläget och landets bergiga terräng kompli-
cerar övervakning och skydd av kulturplatser (Cassar & Rodríguez García 
2005; Hatch Dupree 2002).

Utöver dessa nationella utmaningar saknar det internationella stödet en 
gemensam och lokalt förankrad strategi för kulturarvsarbete. För att arbe-
tet med att förvalta Afghanistans kulturarv ska kunna fortskrida, behöver 
olika aktörer inom bistånd och utveckling, stat och rättsväsende, samt ar-
keologi utveckla en bättre dialog, dels sinsemellan, dels med  lokala  aktörer. 
Pågående projekt har främst initierats av olika externa aktörer (såväl stater 
som frivilligorganisationer), som arbetar utifrån olika tids ramar, metoder 
och medel, samt med bristande kunskap om lokala behov och förutsätt-
ningar (Cassar & Rodríguez García 2005; Krieken-Pieters 2005a). Unesco 
har tilldelats mandat att koordinera internationella insatser för att stötta det 
afghanska folkets förmåga att själva tillvarata det  nationella kulturarvet; en 
strategi som ligger i linje med FN:s internationella insatser för rehabilite-
ring och återuppbyggnad i Afghanistan (Manhart 2001, 2005). Som ett led 
i denna strategi etablerade Unesco en internationell  koordineringsenhet 
och ett antal expertgrupper som agerar forum för  ledande afghanska och 
internationella experter inom kulturarvsarbete för att diskutera nationel-
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la mål, strategier och implementeringen av Världsarvskonventionen, samt 
hur man ska utveckla det  nationella arbetet för att förhindra illegal handel 
av kulturarvsobjekt (Manhart 2005).  Unesco  arrangerade även ett inter-
nationellt seminarium om Afghanistans kulturella arv i Kabul 2002. Vid 
detta seminarium beslutades att man ska upprätta en databas över Afgha-
nistans kulturella platser i syfte att stötta forskning (Ball 2005). En annan 
huvudaktör inom Afghanistans kulturarvsarbete är Society for the Preserva
tion of Afghanistan’s Cultural  Heritage (SPACH) vars mål är att sprida infor-
mation och kunskap om hoten mot det afghanska kulturarvet och därmed 
förhindra plundring, förstörelse och illegal handel med kulturegendom 
(Cassar & Rodríguez García 2005; van Krieken-Pieters 2005b). Organisa-
tionen har framför allt hjälpt till med att restaurera nationalmuseet i Kabul 
och stötta arbetet med att bevara olika monument runtom i landet, såsom 
minareten i Jam; ett arbete som fortlöpt i skuggan av den sovjetiska ocku-
pationen, inbördeskriget, taliban regimen och efterföljande internationella 
militära insatser (Kila 2012; Kila & Zeidler 2013).
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Irakkrigen

Den geografiska yta som motsvarar dagens Irak brukar kallas för ”civilisa-
tionens vagga” (Brodie 2005). I generationer har politiska ledare sökt att 
förankra nationsbyggande hos en religiöst och etniskt blandad befolkning. 
Kampen om politisk, kulturell och ekonomisk makt löper som en röd tråd 
genom Iraks arkeologiska historia, då olika aktörer manipulerat kultur-
arvet för att stärka sin legitimitet (Bernhardsson 2005). Sedan  Gulfkriget 
1991 har Iraks kulturskatter drabbats av plundring (Montgomery 2015). 
Under mitten av 1990-talet började förstörelsen riktas mot  arkeologiska 
platser. Efter den amerikanska invasionen av Irak år 2003 förvärrades 
 hotet mot Iraks kulturarv då f lera nationella kulturella landmärken runt-
om i landet, inklusive nationalmuseet och nationalbiblioteket i Bagdad, 
utsattes för omfattande plundring och förstörelse (Nusair 2013). Flera fors-
kare identifierar den illegala handeln med kulturobjekt som en starkt bi-
dragande faktor till plundringens omfattning. Då flera arkeologiska plat-
ser i Irak är belägna vid glesbefolkade områden mellan Tigris och Eufrats 
blev de enkla måltavlor för tjuvar. Strider mellan utländska trupper och 
upprorsgrupper ökade även det fysiska hotet mot kulturegendom. Därut-
över anklagades amerikanska styrkor för att inte ha skyddat de  nationella 
kulturskatterna tillräckligt (Brodie 2008). Enligt en officiell utredning av 
skeendena 2003 lämnades nationalmuseet i stort sett obevakat trots att 
amerikanerna ansåg att det var högprioriterat att skydda det. Orsaker-
na till att museet inte skyddades är omtvistade, men den officiella anled-
ningen är att irakiska styrkor ockuperade museet och använde det som de-
fensiv utpost i striderna mot amerikanska styrkor. Därmed bröt irakiska 
trupper mot bestämmelserna i Haagkonventionen. Trots dessa brister räd-
dades många objekt. Anställda vid museet hade lyckats f lytta, och därmed 
 skydda, en stor andel av museets objekt in i hemliga förvaringsrum redan 

red. Joris D Kila och James A Zeidler. 
Leiden: Koninklijke Brill NV.

Manhart, Christian. 2005. ”Cultural  
Heritage; Mandate and Recent Activi-
ties.” I Art and Archaeology of Afghanis
tan: Its Fall and Survival: A Multi 
Disciplinary Approach, red. Juliette van 
Krieken Pieters, 49–60. Boston: Brill.

Manhart, Christian. 2001. ”The Afghan 
Cultural Heritage Crisis: UNESCO’s 
Response to the Destruction of Statues 
in Afghanistan.” American Journal of  
Archaeology 105(3): 387–88.

Rosen, Lawrence. 2008. ”Proceedings of 
the Doha Conference of ’Ulama on  
Islam and Cultural Heritage. Doha, 
 Qatar. December 30–31, 2001. Pp. 73 in 

English and Arabic each. New York: 
UNESCO, 2005.” Book review, Inter
national Journal of Cultural Property 15(1): 
101–3.

van Krieken-Pieters, Juliett (red.). 2005a. 
Art and Archaeology of Afghanistan: Its 
Fall and Survival: A Multi Disciplinary 
Approach. Boston: Brill.

van Krieken-Pieters, Juliett. 2005b.  
”Dilemmas in the Cultural Heritage 
Field: the Afghan Case and the  
Lessons for the Future.” I Art and  
Archaeology of Afghanistan: Its Fall and 
Survival: A  Multi Disciplinary Approach, 
red. Juliett van Krieken-Pieters, 201–225. 
Boston: Brill.



39

innan kriget bröt ut. Likaså lyckades lokalbefolkningen rädda en samling 
historiska manuskript från samlingar och bibliotek. Efter plundringarna 
upprättade man anonyma amnestiprogram vilket ledde till återlämnandet 
av ett hundratal objekt (Atwood 2003; Brodie 2005).

Litteraturen belyser ett antal bakomliggande och utlösande faktorer 
som tillsammans orsakade den stora omfattningen av Iraks förluster under 
den amerikanska invasionen. Bland dessa nämns den bristande planering-
en inom den amerikanska försvarsmakten och andra berörda institutioner 
för hur hotbilden mot Iraks kulturarv skulle kunna hanteras. Andra bris-
ter var svagheter i civil-militär samverkan för att skydda kulturarv (Stark 
2009). Dessa studier tenderar att diskutera eventuella åtgärder som kunde 
ha hindrat plundringen av nationalmuseet och andra orter. Utifrån dessa 
dras slutsatser om hur det internationella samfundet kan stärka det gene-
rella skyddet av kulturegendom i krigstid, såsom behovet att  stärka existe-
rande rättsliga ramverk. Ett antal studier behandlar specifikt de rättsliga 
aspekterna av kulturarvsarbete i Irak (Garcia 2007;  Davis 2014). Rothfield 
(2008) tar även upp den prioriteringsproblematik som uppstår i och med 
avvägningen mellan att skydda kulturarv och människoliv eller  uppnå 
 militära mål. 

En central utmaning för bevarandet av Iraks kulturarv är bristen på 
utbildad irakisk personal. Bristen på lokala kunskaper har möjliggjort 
att kulturobjekt förts ut ur landet, men det är den internationella konst-
marknaden som främst dragit nytta av inflödet av kulturobjekt från Irak, 
 exempelvis Metropolitan Museum of Art i New York (Rothfield 2008). 
Iraq Cultural Property Destruction database och Heritage Destruction 
Index är två försök att mäta förlusten av nationellt kulturarv vilka tillsam-
mans försöker möjliggöra att man kartlägger ett visst kulturobjekts värde 
samt graden av dess förstörelse (Isakhan 2015). 
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Islamiska staten i Syrien

Under de senaste åren har Islamiska Staten (IS)/Daesh avsiktligt förstört 
och plundrat i Irak och Syrien. Satellitbilder har gett en visuell indikation 
om förstörelsens omfattning (Casana 2015). IS har tillkännagivit att syf-
tet med dessa handlingar är att utplåna all avgudadyrkande konst, som 
de menar är förbjuden enligt Islam (Sahner 2014). Omvärlden har sär-
skilt uppmärksammat förstörelsen av Baalshamin-templet i Palmyra, samt 
 assyriska statyer och artefakter i Mosul. Studier som specifikt behandlar IS 
förstörelse av kulturarv har fokuserat på omfattningen av skadorna, kart-
lägga vilka orsaker som ligger bakom förstörelsens omfattning och möj-
liga rättsliga och övriga åtgärder för att öka skyddet av kulturarv i fram-
tiden (Brodie 2015). Flera studier och rapporter menar att IS plundring 
av kultur objekt utgör en betydande ideologisk och ekonomisk resurs som 
möjliggör organisationens fortsatta stridande (Abdulkarim 2014;  Bauer 
2015). De stora inkomster som IS skaffar sig genom handel med plundra-
de kulturobjekt har gett upphov till uttrycket ”blood antiques”, vilket an-
spelar på de ökända ”blodsdiamanterna” från Afrika (Vlasic 2014; Yoon 
2015). Därutöver menar forskare att IS utnyttjar och underblåser religiösa 
och etniska konflikter i regionen med sina attacker mot kulturmonument; 
en metod som söker att utplåna lokalbefolkningens känsla av tillhörig-
het till, och ägandeskap av, ett visst geografiskt område. Massförstörelsen 
är även en del av organisationens effektiva rekryteringsstrategi (Schwartz 
2014; Harmanşah 2015). Dessa ideologiska och  ekonomiska faktorer har 
även väckt diskussion om graden av omvärldens roll och möjliggörande av 
IS fortsatta erövrings- och plundringståg (Cascone 2014; Sahner 2014). I 
anslutning till förslag om möjliga åtgärder av det internationella samhäl-
let har ett antal kritiska punkter lyfts fram. Bland annat har man diskute-
rat huruvida förflyttning av kulturobjekt från de berörda berövar kultur-
objekten deras värde (Khan 2015). Bauer (2015) diskuterar huruvida inköp 
av plundrade kulturobjekt på svarta marknaden ska ses som ett sätt att räd-
da dessa kulturobjekt. Handel med plundrade objekt innebär dock ett eko-
nomiskt stöd åt IS och dess fortsatta stridande och förstörelse av kulturarv. 
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