
Kulturarvsdebatten 2017 - länklista 

Hösten 2016 pågick en stormig museidebatt. Då var fokuspunkten för debatten 
Världskulturmuseerna. Under 2017 har debatten flyttat vidare från frågan om eventuell 
samlokalisering av Världskulturmuseerna i Stockholm och kommit att spänna över frågor som 
kulturarvspolitik, hur detaljerat politikens engagemang får vara i kulturarvs- och museifrågor? 
normkritik, identitetspolitik, gallring av arkeologiska fynd och många andra frågor. Här följer en 
länklista sammanställd av Riksantikvarieämbetet med texter från 2017 som tar avstamp där förra 
höstens museidebatt slutade: i en radiodebatt mellan Ola Wong och kulturminister Alice Bah Kuhnke 
i december 2016. 

 
Sammanställningen gör inga anspråk på att vara heltäckande, men kan i sin omfattning ge en bild av 
vad debatten spänt över. Listan kan komma att kompletteras efterhand. 

Kulturarvspolitik - museer 

Historien tillhör inte enbart det förflutna, Svenska Dagbladet 2 november 2016 Kerstin Smeds, 
historiker och professor vid Umeå universitet. 
 
Vem får makten över kulturarvet, Debatt SR, Ola Wong vs Alice Bah Kuhnke, 8 december 2016 

Kulturarvet marineras i politik, DN,ledare, Maja Hagerman, 12 december 2016  

Låtsas inte att svensk kultur inte finns, Dan Korn, Expressen debatt, 25 december 2016 

Bland mossbelupna kvarnstenar, Maja Hagerman, DN, 8 februari 2017 

Kulturarvet ska leva i hela landet, Alice Bah Kuhnke, Regerinens webb, 28 februari 2017 

Cecilia Ekebjär: ”Kunskap bättre än politisk idé när vi ska definera kulturarvet”, Norrtelje Tidning, 3 
mars 

Jämställdhet omöjligt om vi inte får prata om kvinnor och män, Ola Wong, SvD mars 2017 

Kapten Kuhnke styr mot dumhetens isberg, Ola Wong, krönika, SvD 24 mars 2017 

Världskulturmuseerna måste prioritera sina samlingar, Ola Wong, kulturdebatt, SvD, 3 april 2017 

Debatt: ”Ola Wong brister i kunskap om hur museer arbetar”, debattreplik, Ann Follin, Svenska 
Dagbladet,ca 12 april  
 

Patrik Oksanen: MP:s kulturella beröringsskräck spelar högerextremisterna i händerna, Patrik 
Oksanen, Hela Hälsingland, 12 april 

 
Regeringen använder museer för egna politiska mål, Ola Wong, krönika, SvD, 12 maj 2017 

Kulturarvet förflyktigas, ledare, Daniel Braw, Barometern, 12 maj 2017 

Alice i underlandet, Nathan Shachar, DN, 12 maj 
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Låt inte regeringen ideologisera kulturarvet i lugn och ro, PJ Anders Linder, Axess, 15 maj, 2017 

Allt är inte politik, osignerad ledare, Jönköpings-Posten, 17 maj, 2017 
 

Slopa begreppet kulturarv, Värmlands Folkblad, 17 maj 

 
Säg nej till Alice Bah Kuhnkes tjatmuseer, ledare, Blekinge läns Tidning, 17 maj, 2017 
 
”Riksantikvarieämbetet blir inte politisk överrock åt museerna”, debattreplik, Lars Amréus, Svenska 
Dagbladet, 22 maj 2017 

Låt oss slippa pekpinnarna, Maja Hagerman, DN 29 maj 

Bah Kuhnke: Inför lag för att hålla kulturen fri från politiska diktat, debatt, Svenska Dagbladet, ca 29 
maj 2017 
 
Hellre torrt än grönt, Daniel Braw, ledare, Barometern, 30 maj 

Kulturen måste stå fri, även från Bah Kuhnke, ledare, Sydsvenskan, 30 maj 

SR, Tomas Ramberg kommenterar riksdagsdebatten, 31 maj 

Museerna ska inte användas av Bah Kuhnkes aktivistkompisar för opinionsbildning, Expressen debatt, 
Lars Anders Johansson, 31 maj 2017 

TT om riksdagsdebatten som diskuterade kulturarvspropositionen, 1 juni 2017 

Riksantikvarieämbetets samlar länkar till kulturarvspropositionen, 1 juni 2017 

Svenskarna är Europas mest konsekventa fadersmördare, Ola Wong, krönika, SvD, 19 juni 2017 

Svensk kulturhistoria har satts bakom låsta dörrar, Dick Harrison, SvD, 3 juli 

Låt de gamla kyrkorna förbli allas, Maja Hagerman, DN, 3 juli 

Johansson: Borgerligheten låter identitetsvänster och nationalister vinna, Kjell Anders johansson, 
Borås Tidningg, gästkrönika, 5 september 2017 

Museichefer utan kunskap förödande för kulturarvet, Ola Wong, krönika, SvD, 26 september 2017 

Axess Magasin-temanummer 7 2017 ”Kampen mot kulturarvet” – flera olika artiklar, 9 oktober 2017 
 
Kulturarvet har använts i politiska syften i åratal, fil dr Arkeologi, Alexander Gill, SvD, 1 nov 2017 
 
Debattreplik: ”Vi vältrar oss inte i normkritik”, Birgitta Johansen, Länsmuseichef Örebro länsmuseum, 
SvD, 9 nov 2017  

Arkeologi, gallring och gallring på museer 

Fynd från järnåldern går till metallåtervinningen, Ola Wong, SvD, 9 augusti 2017 
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Arkeologichock: 1000-åriga fornfynd slängdes, Mitti, 10 augusti 2017 

 Att slänga sin historia, Smålandsposten, ledare 10 augusti 2017 

Om gallring av arkeologiska fynd i fält, Riksantikvarieämbetet, raa.se 

Staten smälter ned vårt kulturarv, Lars Anders Johansson, Hela Gotland m.fl. 17 augusti 2017 

Replik på Lars Anders Johansson, Hela Gotland m.fl Carolina Andersson, Riksantikvarieämbetet 

Historiska föremål söker asyl, Pia Cedergren, Utställningsestetiskt forum, 1 september 2017  

Svensk arkeologidebatt blev högerextrem nyhet, DN, 9 september 

K-PODD: Om gallring av arkeologiska fynd i fält, Carolina Andersson, Riksantikvarieämbetet och 
Louise Linder, länsstyrelsen i Stockholm, 25 september 

Onyanserat av Wong, Anki Berg Västerbottens länsmuseum, VK-bloggen, 1 oktober 

”Wongs anklagelser mot arkeologer absurda”, SvD, fil dr arkeologihistoriker Ingrid berg, 4 oktober 
2017 
 
Varför göra sig lustig över sanningssökande, filosof Per Bauhn, debatt, SvD, 4 oktober 2017, 
 
Sverige kasserer kulturarven, Kristeligt Dagblad (Danmark), 10 oktober 2017 
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