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Bagan er uten sammenligning den største, nasjonale satsingen på turisme i
Burma/Myanmar. / Bagan is without comparison the country’s main investment
in international tourism. Foto: / Photo: Axel Christophersen
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innledning
av Kim Sørenssen

«Fortengte minner – en burmesisk reise i tid» er en fotoutstilling
med utgangspunkt i to sentrale kulturarvsteder i Burma
(Myanmar). Bildene skildrer situasjonen i Bagan og Mrauk U,
to steder hvor kulturminnene inngår i sammenhenger som står
i kontrast med hverandre. Der
Bagan framstår som et svært
tilgjengeliggjort og iscenesatt
turistmål, er Mrauk U
utilgjengelig og forfallent.

Vi kaller
fotoprosjektet
«Kulturminner
i fare – farlige
kulturminner».

På begge steder opplevde
vi at kulturminnene er truet.
I Bagan ser vi trusselen som
overdreven
tilrettelegging
og tvilsom rekonstruksjon,
mens i Mrauk U trues monumentene av neglisjering og forfall.
Dessuten trues kulturminner i Burma av væpnet konflikt.
Kulturminner ødelegges indirekte av kamphandlinger, eller de
blir gjort til bevisste mål i konfliktene om nasjonal identitet. Vi
er to fotografer som bruker dokumentarfotografi til å formidle
disse forholdene: Axel Christophersen, arkeolog og direktør
ved Vitenskapsmuseet NTNU, og Kim Sørenssen som er
sosialantropolog og daglig leder i foreningen StudiebyEN
i Trondheim. Denne utstillingen inngår i et langvarig
fotodokumentarisk formidlingsprosjekt om trusselbildet for
asiatiske kulturminner. Vi kaller fotoprosjektet «Kulturminner i
fare – farlige kulturminner».
Formidlingsprosjektets første etappe var i Lhasa, Tibet i 2006,
der vi fotodokumenterte de kulturelle møtene som preget
områdene rundt verdensarvstedene Jokhang og Potala. Axel
Christophersens Lhasa-bilder ble utstilt i Trondheim og i
Tampere. Høsten 2007 tok vi fatt på andre etappe, og reiste
til Afghanistan. Bildene derfra ble vist i Oppdal, Trondheim,
Tromsø, Oslo, Tampere og Stockholm. Prosjektets tredje
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etappe gikk til Xi’an i Kina, der Daming-palasset var det politiske
sentrum under Tang-dynastiet. I 2008 fotodokumenterte
vi, sammen med Christin Wanvig Nygård, det midlertidige
ruinlandskapet som oppsto da en hel bydel ble revet og om lag
90.000 innbyggere flyttet for å gjøre plass til Daming Palace
National Heritage Park. Utstillingen ble vist i Trondheim. Den
foreløpig siste etappen var reisen til Burma i 2011, en reise som
ble mulig med støtte fra Det Kongelige Norske Videnskabers
Selskab. Utstillingen på Falstadsenteret i 2012 ble produsert
av fotografene i samarbeid med Falstadsenteret.
Burmesiske myndigheters ulike oppmerksomhet på Bagan
og Mrauk U, kan kanskje knyttes til identitetspolitikk og den
vedvarende borgerkrigstilstanden siden uavhengigheten i
1948. Myndighetene, som domineres av majoritetsbefolkningen
burmanerne, ligger i væpnet konflikt med flere etniske
minoritetsgrupper. Det historiske kongedømmet Bagan (10441287) la grunnlaget for burmanernes dominerende posisjon.
Mrauk U derimot, var hovedstaden i Rakhine (1434-1748), en
av de mange selvstendige statene som oppsto i kjølvannet
av Bagans fall. Derfor kan kulturarvstedet Bagan framstå
som legitimering av burmanernes historiske dominans, mens
samtaler vi hadde med lokalbefolkningen i delstaten Rakhine
indikerte at kulturminnene i Mrauk U ble betraktet som
symboler på en alternativ identitet.
Vi kan ikke med sikkerhet fastslå hva som er den underliggende
årsaken til at kulturminnesituasjonen er så ulik de to stedene.
Men vi kan dokumentere situasjonen slik den møtte oss på
vår reise i Burma, og slik vi tolket det vi så. Landet er i hurtig
endring, og kulturell identitet spiller en nøkkelrolle i uløste
konflikter og fredsprosessene, som Norge nå er engasjert i.
Kulturminner, hva de kommuniserer og hvem som får fortolke
dem, blir helt sentrale tema i Burma i tiden som kommer. 

introduction
by Kim Sørenssen

“Broken Memories, a Burmese Journey in Time,” is a photo
exhibition from two areas with central cultural heritage sites
in Burma (Myanmar). The photos depict the situation in
Bagan and Mrauk U, two places where the cultural heritage
are parts of contexts that are very different. Where Bagan is
easily accessible and a staged tourist destination, Mrauk U is
inaccessible and in decay.
In both places we experienced that the cultural heritage sites
are threatened. In Bagan we found the threat to be excessive
facilitation and questionable reconstruction, while in Mrauk
U the monuments are threatened by negligence and decay.
Besides this, cultural heritage sites in Burma are threatened by
armed conflict. Cultural heritage sites are indirectly destroyed
by violence, or they become specific targets in the conflicts
regarding national identity. We are two photographers that
use photo documentation to communicate these conditions:
Axel Christopheresen, archeologist and director of the
Museum of Natural History and Archaeology at NTNU, and
Kim Sørenssen who is a social anthropologist and general
manager of StudentbyEN in Trondheim. This exhibition is part
of an on-going photo documentary project that focuses on
the threats for Asian cultural heritage sites. We call the project
“Cultural Heritage in Danger – Dangerous Cultural Heritage”.
The project’s first phase was in Lhasa, Tibet in 2006 where
we documented in pictures the cultural meetings that
characterized the areas around the cultural heritage sites
Jokhang and Potala. Axel Christophersen’s photos were
exhibited in Trondheim and in Tampere. During the fall of 2007
we started the second leg, and traveled to Afghanistan. The
photos were exhibited in Oppdal, Trondheim, Tromsø, Oslo,
Tampere and Stockholm. The third leg of the project went to
Xi’an, China, where the Daming Palace was the political center
during the Tang Dynasty. In 2008 we documented, together with

Christin Wanvig Nygaard, the temporary landscape of ruins
that emerged when an entire neighborhood was demolished
and approximately 90,000 inhabitants were forced to move to
give space for the Daming Palace National Heritage Park. The
exhibition was shown in Trondheim. The last leg of the project
was the trip to Burma in 2011. This trip was made possible
by the Royal Norwegian Society of Science and Letters. The
exhibition, that was shown at the Falstad Centre in 2012, was
produced in cooperation with the Falstad Centre.
The Burmese government’s different approaches to Bagan
and Mrauk U may be connected to the policy of identity and
the ongoing civil war that has lasted since the independence
in 1948. The government, which is dominated by the largest
people group in the country, the Burmans, is in armed conflict
with several of the minority groups. The historical kingdom
of Bagan (1044-1287) laid the foundation for the Burman
dominance. Mrauk U on the other hand, was the capital of
Rakhine (1434-1748), one of the many independent states that
arose after the fall of Bagan. For this reason it may appear that
the cultural heritage site of Bagan is legitimizing the historical
dominance of the Burman people, while talks we had with the
local population in Rakhine State indicated that the cultural
heritage site of Mrauk U was considered symbols of an
alternative identity.
We cannot with full certainty determine the underlying reasons
why the cultural heritage situations are so different at the two
sites. But we can document our encounters with the sites on
our journey to Burma, and how we interpreted what we saw.
The country is changing rapidly, and cultural identity plays a
key role in the unresolved conflicts and the peace processes—
in which Norway plays an important role. Cultural heritage,
what it communicates and who gets to interpret it will be
central topics in Burma in the time to come. 
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Til tross for forfallet, er mange av kulturminnene i Mrauk U
levende religiøse strukturer. / Despite the decay, many of the
Mrauk U monuments are in use as religious structures.
Foto: / Photo: Kim Sørenssen
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Nye og gamle silhuetter innenfor vernesonen i Bagan. / New
and old silhouettes in the Bagan Archaeological Zone.
Foto: / Photo: Kim Sørenssen
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VERDENSARV

WORLD HERITAGE

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) har som mandat å bidra til fred og sikkerhet
gjennom å fremme samarbeid mellom nasjoner.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) works to build peace and security through the
promotion of cooperation between nations.

Et av UNESCOs arbeidsområder er å sikre bevaringen av
steder og monumenter med særlig verdi for menneskeheten.
UNESCO administrerer konvensjonen for vern av verdens
kultur- og naturarv (1972). Konvensjonen omhandler steder,
bygningsgrupper eller monumenter som har en stor universell
verdi ut fra et estetisk, historisk, kunstnerisk eller vitenskapelig
ståsted. Dette blir kalt verdensarv, og landene som har signert
konvensjonen ser stedene på verdensarvlisten som en rikdom
som tilhører menneskeheten.

One of UNESCO’s mandates is to secure the conservation of
sites and monuments of particular value to humanity. UNESCO
is administrating the Convention concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage (1972). The Convention
includes sites, groups of buildings, or monuments regarded to
have great universal value from an esthetic, historical, artistical
or scientific point of view. This is called World Heritage, and
the countries that have ratified the Convention regard the
sites on the World Heritage List to be a wealth that belongs
to humanity.

De fleste land i verden har ratifisert konvensjonen (pr. mars
2012: 189 stater). Ved å skrive under på konvensjonen forplikter
landene seg til både å ta vare på sine verdensarvsteder og
verne om sin nasjonale kulturarv. Dette innebærer et ansvar
for å identifisere og nominere potensiell verdensarv innenfor
det nasjonale territoriet til innskriving på verdensarvlisten. For
at et sted skal kunne nomineres må det først stå på en tentativ
liste med forslag som styresmaktene i landet har utarbeidet,
men det er ikke alle stedene på den tentative listen som
blir verdensarv. Verdensarvkomiteen, som er sammensatt
av representanter fra 21 land, avgjør om områdene som
nomineres oppfyller kravene.
UNESCOs liste over verdensarv inneholder over 900 steder.
Disse stedene blir nøye overvåket og har en omfattende
plan for bevaring. Det kan følge økonomiske fordeler med
verdensarvstatusen, både fordi landene kan få økonomisk
støtte til bevaring og utvikling av stedene gjennom
Verdensarvfondet, og fordi verdensarv ofte blir mye besøkt
av turister. Oppmerksomheten fra turister kan imidlertid også
bidra til å gjøre stedene mer sårbare. Medlemslandene må
rapportere jevnlig til UNESCO, og dersom stedene ikke blir tatt
vare på kan de miste verdensarvstatusen.
Burma/Myanmar ratifiserte konvensjonen om vern av
kultur- og naturarv 29. april 1994. Landet har i dag ingen
verdensarvsteder, men har oppført åtte områder på den
tentative listen. Blant dem finnes Mrauk U (Myauk-U) og
Bagan. 

8

Nearly all countries in the world have ratified the Convention
(March 2012: 189 states). When signing the Convention, the
country commits to take care of the World Heritage sites within
its borders, as well as its own national cultural heritage. This
also implies a responsibility to identify and nominate potential
World Heritage within the national territory to be inscribed on
the World Heritage list. To be nominated, a site must first be
put on a tentative list, made by the country’s government, but
not all sites on the tentative list will become World Heritage.
The World Heritage Committee, composed of representatives
from 21 countries, decides if the sites that are nominated meet
the demands.
The UNESCO World Heritage list includes approximately
900 sites. These sites are thoroughly monitored and have a
comprehensive plan for conservation. Economic benefits
may follow the World Heritage status, through the economical
support programmes of the World Heritage Fund, as well as
through growing tourism. However, the visits from tourists
may contribute to increase the vulnerability of the sites. The
member countries must report regularly to UNESCO, and if
the sites are not taken care of, the World Heritage status can
be withdrawn.
Burma/Myanmar ratified the Convention concerning the
Protection of the World Cultural and Natural Heritage on April
29 in 1994. There are no World Heritage sites in the country
today, but eight sites are included on the tentative list. Among
them are Mrauk U (Myauk-U) og Bagan. 

Turismen fører med seg ulovlig salg av autentiske
kulturminner. / Tourism also leads to illegal trade in authentic,
cultural artifacts. Foto: / Photo: Axel Christophersen
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DAGENS BURMA

today's Burma

av Espen Skran, Den norske Burmakomiteen

by Espen Skran, The Norwegian Burma Committee

En avgjørende epoke i Burmas historie

A Critical Era in the History of Burma

Burma, slik vi kjenner det geografiske området i dag, ble i
løpet av 1800-tallet underlagt britenes imperium. General
Aung San, landets frigjøringshelt og far til Aung San Suu
Kyi, fikk aldri oppleve Burmas selvstendighet fordi han ble
myrdet av politiske rivaler året før frigjøringen i 1948. Etter
drapet på general Aung San startet også uroligheter mellom
etniske grupperinger og det burmesiske militæret tatmadaw.
Etniske minoriteter har i flere tiår blitt ekskludert som følge av
regimets unionspolitikk. Fortsatt pågår det kamper mellom det
burmesiske militæret og opprørsgrupper.

Burma, the way we know the geographical area today, was
succumbed to the British Empire in the eighteen hundreds.
General Aung San, the liberation hero, and the father of Aung
San Suu Kyi, never experienced Burma’s independence
because he was assassinated by his rivals the year before
the independence in 1948. After the assassination of General
Aung San unrest between the ethnic minorities and the Burma
Army, the tatmadaw, also started. Ethnic minorities have for
several decades been excluded as a result of the politics of
the regime. Still today there is ongoing fighting between the
Burma Army and the resistance groups.

I 1962 tok general Ne Win makten i et militærkupp. Ne Win
førte i løpet av seksten år et av Sørøst-Asias rikeste land ut
i økonomisk uføre. Den økonomiske krisen toppet seg i 1987
da Ne Win fjernet flere av landets sedler uten kompensasjon.
Dette rammet en fattig burmesisk befolkning svært hardt. Året
etter tok tusenvis av burmesere til gatene. Demonstrasjonene
hadde bred støtte blant befolkningen og fikk tilnavnet 8.8.88
etter demonstrasjonens mest sentrale dato. Flere tusen ble
drept da regimet tok tilbake kontrollen. Etter at militæret hadde
gjenerobret sin posisjon utlyste de valg for første gang på tre
tiår.
I 1988 kom Aung San Suu Kyi tilbake til Burma fra sitt hjem i
Oxford for å besøke sin syke mor. Den politiske situasjonen
var spent, og på grunn av tidspunktet og hennes slektskap
til general Aung San, holdt hun året etter en tale for flere
tusen ved Shwedagon-pagoden i Rangoon. Pagoden regnes
som Burmas helligste bygg, og er et viktig samlingspunkt for
burmesere. Det var her starten på Aung San Suu Kyis politiske
karriere fant sted.
Aung San Suu Kyi og partiet Den nasjonale liga for demokrati
(NLD) vant en overveldende valgseier i 1990. Valgresultatet
ble ignorert av militærjuntaen, og Than Shwe, en ny general
entret podiet. Suu Kyi satt store deler av de neste tyve årene
i husarrest, til hun ble løslatt i november 2010. I juni 2012 kom
hun til Norge for å motta Nobels fredspris, som hun ble tildelt
mens hun satt i husarrest i 1991.
Det nye regimet la frem en plan de selv kalte for et disiplinert 
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In 1962 General Ne Win staged a military coup and seized the
power. In the course of 16 years Ne Win led one of Southeast
Asia’s richest nations into economic disability. The financial
crisis came to a head in 1987 when Ne Win removed several
of the nation’s currency bills without any compensation. This
affected the poor Burmese population very badly. The year
after thousands of Burmese demonstrated on the streets.
The demonstrations had much support from the population
and got the name 8.8.88 after the most important date of the
demonstrations. Many thousand were killed when the regime
took the power back. After the army recaptured the power they
called for elections, the first in three decades.
In 1988 Aung San Suu Kyi returned to Burma, from her home in
Oxford, in order to visit her sick mother. The political situation
was tense. Because of the timing and her relation to general
Aung San, the next year she was able to hold a speech by the
Shwedagon-pagoda in Rangoon. The pagoda is considered
Burma’s most holy building, and an important gathering point
for the Burmese. This is where Augn San Suu Kyi started her
political career.
Aung San Suu Kyi and her party, the National League for
Democracy (NLD), won an overwhelming victory in 1990. The
military junta ignored the result of the election, and Than Shwe,
a new general, entered the stage. Suu Kyi spent most of the
next twenty years under house arrest, until she was released
in November of 2010. In June of 2012 she came to Norway to
receive the Nobel’s Peace Prize that she was awarded in 1991.

Myanmar eller Burma?

Over tyve år etter at den burmesiske
militærjuntaen endret landets navn
fra Burma til Myanmar har denne
navnediskusjonen, i lys av de siste års
utvikling, fått ny aktualitet.
mrauk-u

bagan

Den største innvendingen mot navneendringen
i 1989 var at den ikke hadde rot i folket, men i
militærjuntaen som lenge har styrt landet med
jernhånd. Å benytte Burma ble gjennom store
deler av 1990-tallet synonymt med å støtte
den demokratiske opposisjonen i landet. Men
til tross for at bruken av Burma eller Myanmar
bærer med seg et politisk ståsted, betyr
navnene i praksis det samme.

Myanmar or Burma?

The development in the country the last
year has brought new relevance to the name
discussion, over twenty years after the
Burmese military junta changed the name
from Burma to Myanmar.

Hovedstad/Capital: Naypyidaw
Styreform/Government: Republikk/republic
Statsoverhode/ Head of state: President Thein Sein
Befolkning/ Population: 54,6 millioner/millions
Religion: Buddhisme/Buddhism (89 %), kristendom/
Christianity (4 %), Islam (4 %)

The main argument against the name
change in 1989, was that it was not founded
in the people, but rather in the brutal rule
by the military junta. Using Burma became
synonymous with support to the democratic
opposition in the country through large parts
of the 1990s. However, despite the political
implications of using Burma or Myanmar, the
names have the same meaning.
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veikart mot demokrati, og en ny
grunnlov måtte skrives. Grunnloven sto
klar til avstemning i oktober 2007, men
kom fullstendig i skyggen av de mange
titusener munker som tok til gatene i det
som fikk tilnavnet Safranrevolusjonen.
Ikke siden 8.8.88 hadde man sett
lignende tilstander i Burma. Men igjen
ble fredelige demonstrasjoner møtt med
vold.
I mai 2008, da syklonen Nargis feide
over Irrawaddy-deltaet, kom grunnloven
nok en gang i skyggen. Over 130 000
mennesker mistet livet i naturkatastrofen.
Samtidig
som
internasjonale
hjelpeorganisasjoner ble nektet innpass
for å hjelpe befolkningen, insisterte
regimet på at grunnlovsavstemmingen
skulle gjennomføres. Grunnloven ble
stemt frem, men avstemningen var
preget av juks.
Landets nåværende president, Thein
Sein, ble tatt i ed i mars 2011. Dette
hendte etter at det sivile parlamentet
var på plass, og han har vist vilje til
politiske reformer som har høstet ros i
det internasjonale samfunnet. I januar
i år ble flere hundre politiske fanger
løslatt, og den 1. april kunne NLD stille til
valg for første gang på over 20 år. Ledige
seter i parlamentet skulle fylles, og NLD
vant 43 av 44 mulige seter. Partiet til
Aung San Suu Kyi utgjør i dag rundt 7
prosent av setene i parlamentet, men
fortsatt er, og det i tråd med grunnloven
fra 2008, 25 prosent av setene reservert
til militæret.
Likevel har regimets veikart lagt noe av
grunnlaget for utviklingen man ser i dag.
I tillegg har dialogen mellom Thein Sein
og Aung San Suu Kyi, samt presidentens
reformer, bidratt til at utviklingen går en
annen vei.
Det er fortsatt langt igjen til de politiske
reformene når burmesere flest. Særlig har
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regimets langvarige konflikter med flere
etniske grupper ført til at utfordringene
er store i de etniske grenseområdene.
Kampene mellom Karen-folket i øst og
den burmesiske hæren, verdens lengst
varende krig, ble nylig stanset som følge
av fredsamtaler. Dette skjedde omtrent
samtidig som urolighetene i Kachinstaten i nord blusset opp etter at en 17 år
gammel våpenhvile nylig ble brutt. Flere
hundre tusen flyktninger fra ulike etniske
grupper lever under uverdige forhold i
nabolandene som følge av tidligere og
pågående konflikter.
De kommende årene vil være avgjørende
for å vise om den positive utviklingen
fører til at de mange utfordringene i
Burma blir overvunnet. 
The new regime put forth a plan that they
themselves called a disciplined roadmap
to democracy, and a new constitution
had to be written. The Constitution
was ready in October 2007, but was
completely overshadowed by the tens of
thousands of monks that demonstrated
on the street, in what was named the
Saffron revolution. Not since 8.8.88 had
anything like it been seen in Burma. But,
again, peaceful demonstrations were
met with violence.
In May of 2008, when the Cyclone
Nargis blew across the Irrawaddy
Delta, the Constitution was again
overshadowed. More than 130,000
people lost their lives in the natural
catastrophe. While international aid
organizations were denied access to
help the victims, the regime insisted on
conducting a referendum to endorse
the new Constitution. The Constitution
was endorsed, but the referendum was
marked by cheating.
The nation’s current president, Thein
Sein, was appointed in March of
2011. This happened after the civilian

Parliament was in place, and he has
showed willingness for political reforms.
He has received much praise for this
from the international community. In
January this year several hundred
political prisoners were freed, and on
April 1, the NLD could, for the first time
in twenty years, run in the elections. The
free seats in the Parliament needed to
be filled, and the NLD won 43 of the
44 possible seats. Aung San Suu Kyi’s
party currently holds about 7% of the
seats of the Parliament. Still, according
to the Constitution of 2008, 25% of the
seats are reserved for the military.
Still, the regime’s roadmap to democracy
has made possible some of the
development we see today. In addition
has the dialogue between Thein Sein
and Aung San Suu Kyi, along with the
reforms done by the president made the
development take a different direction.
There is still a long way until the political
reforms reach most of the Burmese
population. Especially has the ongoing
conflicts between the regime and the
ethnic groups led to challenges in
most of the ethnic areas. The fighting
between the Karen in the East, and the
Burma Army—the world’s longest lasting
war—was recently ended by the signing
of a ceasefire. This happened about
the same time as fighting broke out in
the Kachin State in the north where a
17-year old long ceasefire was broken.
Hundreds of thousands of refugees from
different ethnic groups live in unworthy
conditions in neighboring countries as
a result of the earlier, and the ongoing
conflicts.
The coming years will be critical in order
to prove that the political development
will lead to an end to the many challenges
in Burma. 

På Bagan-sletten er mellom 2000 og 4000 templer, stupaer og
klostre bevart. / On the Bagan plain, between 2,000 and 4,000
temples, stupas and monasteries remain. Foto / Photo: Axel
Christophersen
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bagan

bagan

av Kim Sørenssen

by Kim Sørenssen

Utsiktstårnet i Bagan er en selsom opplevelse. Det 61 meter
høye tårnet er plassert midt i den arkeologiske sonen, og gir en
fantastisk utsikt over Bagansletta bestrødd med sine utallige
templer og pagoder. Prisen på adgangsbilletten til tårnet er
nedsatt, angivelig på grunn av dårlig besøk. Det var ikke slik
det var planlagt å bli. Burma har i et par tiår investert massivt i å
utvikle Bagan som destinasjon for internasjonal turisme. Tårnet
er en del av et større anlegg, med luksushotell, spa, golfbane
og en kunstig innsjø som ligger
kloss inntil noen av monumentene.
En motorvei strekker seg herfra til
Bagan flyplass, betjent av Bagan
Air. Når vi kommer opp i tårnets
toppetasje er det ingen turister der,
bare oss og fire ansatte som venter
diskret i tilfelle vi skulle finne på å
bestille forfriskninger. To av dem
titter gjennom teleskopene, som
er montert slik at man kan betrakte
kulturminnene på avstand. Det er
en merkelig opplevelse å betrakte
de unike kulturminnene fra dype lenestoler. Vi er der, men vi er
ikke helt der allikevel. Det er som om Bagans kulturminner først
og fremst skal utgjøre en spektakulær kulisse for et eksklusivt
reiseprodukt. En fin ramme om golfspillingen.

The watchtower in Bagan is an odd experience. The 61 meter
high tower is placed in the middle of the archeological zone. It
gives the visitor a fantastic view over the Bagan plain, sprinkled
with countless temples and pagodas. The admittance ticket
to the tower is on sale, allegedly because of the low number
of visitors. This is not how it was supposed to be. Through
a couple of decades Burma has made massive investments
in developing Bagan as a destination for international tourism.
The tower is a part of a larger compound, with a luxury
hotel, spa, golf course and an artificial lake that is placed
right beside some of the monuments. From here, a highway
stretches to Bagan Airport, serviced by Bagan Air. There are
no tourists when we get to the top floor of the tower, just us
and four employees, waiting discreetly in case we might order
some refreshments. Two of them are glancing through the
telescopes, installed to observe the cultural heritage from a
distance. Observing this unique cultural heritage site while
sitting in deep armchairs feels peculiar. We are there, but not
quite there still. It is as if the cultural heritage of Bagan first
and foremost is a spectacular backdrop for an exclusive travel
product. A nice frame for a game of golf.

“Det er som om
Bagans kulturminner
først og fremst
skal utgjøre en
spektakulær kulisse
for et eksklusivt
reiseprodukt.”

Fra 1044 var Bagan hovedstad i Baganriket, som dominerte
de fruktbare slettene langs Irrawaddy-floden. Gjentatte
mongolske invasjoner førte til Baganrikets kollaps i 1287.
Likevel etablerte dette riket de etniske burmanernes kulturelle
og politiske dominans i regionen, som også vedvarer i dagens
Burma. Bagan ble et kosmopolitisk senter i den buddhistiske
verden, og tiltrakk seg lærde fra India, Sri Lanka og Khmerriket. I denne perioden ble over 10.000 religiøse monumenter,
som stupaer, templer og klostre, oppført i byen. Innenfor et
område på om lag 100 km2 finnes det minst 2.000 monumenter
bevart i dag. Utsikten fra tårnet domineres av tallrike stupaer
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From 1044 Bagan was the capital of the Bagan Empire, which
dominated the fertile plains along the Irrawaddy river. A series
of invasions by the Mongols led to the collapse of the Bagan
Empire in 1287. Still, Bagan established the cultural and
political dominance by the ethnic Burmans in the region, which
continues in today’s Burma. Bagan became a cosmopolitan
centre in the Buddhist world, and attracted scholars from India,
Sri Lanka, and the Khmer Empire. Throughout this period over
10,000 religious monuments, such as stupas, temples and
monasteries, were built in the city. Within an area of about
100 square kilometers, there are at least 2,000 monuments
preserved today. The view from the tower is dominated by
countless stupas and temples, but along them on the horizon
there are newer buildings, such as a hotel, a copy of a royal
palace and a large culture museum.

og templer, men i blant brytes horisonten av nybygg som hotell,
en kopi av et kongepalass og et stort kulturmuseum.
Vi besøker museet. Her presenteres vi for en fremstilling av
det historiske Baganriket som den idealiserte prototypen på
dagens union. Landet preges av sterke motsetninger mellom de
dominerende burmanerne og de mange minoritetsgruppene,
og vi får inntrykk av at hele kulturmuseet primært skal tjene et
nasjonsbyggende formål. Publikum domineres av busslaster
med skoleungdom og burmesiske turgrupper som ankommer
fra andre deler av landet. Monumentene som er bevart i Bagan
er nesten uten unntak av religiøs natur – det var de som ble
bygget i mur. Kanskje for å iscenesette den maktpolitiske
parallellen mellom det historiske Bagan og dagens union, har
et «kongepalass» blitt oppført slik man ser for seg at det kan
ha sett ut. Jeg spør en av de lokale, selvstendige guidene om
«kongepalasset». - Don’t go, svarer hun bestemt og legger
forklarende til: - Government.
Alle de moderne anleggene innenfor det arkeologiske området
har vært medvirkende til at UNESCO avslo søknaden om
verdensarvstatus. Søknaden ble ytterligere svekket av at
ikke-autentiske metoder og materialer har blitt brukt til å
restaurere og gjenoppbygge monumenter, både etter det
store jordskjelvet i 1975 og da Bagan begynte å utvikles
som turistmål på nittitallet. Det kan være vanskelig å skjelne
hva som er historiske byggverk, og hva som er nye kopier.
En ny søknadsprosess om verdensarvstatus er nå under
forberedelse. Den internasjonale handelsboikotten av Burma
gjorde at turiststrømmen ble begrenset, men med opphevelsen
av boikotten presenteres Burma nå stadig hyppigere som
det nye, store reisemålet innen global turisme. Og Bagan er
hovedproduktet. 

We visit the museum. Here we meet a representation of the
historical Bagan Empire as the idealized prototype of today’s
union. The country is marked by conflicting differences between
the dominant group of Burmans and the many minority groups,
and we get the impression that the culture museum primarily
is serving nation-building purposes. Busloads of students
and Burmese tour groups from different parts of the country
are dominant among the visitors. The monuments preserved
in Bagan are with almost no exceptions religious structures
– they were the ones built with bricks. Perhaps to stage the
power political parallel between the historic Bagan and today’s
union, a ‘royal palace’ has been built the way one imagine it
was. I ask one of the local, independent guides about the ‘royal
palace’. - Don’t go, she firmly answers and adds explanatory:
- Government.
All the modern constructions within the archeological zone
have been a contributory factor to the UNESCO rejection of
the world heritage nomination. The application was further
weakened by the non-authentic methods and materials
used to restore and reconstruct monuments, after the large
earthquake of 1975 and in the nineties when Bagan started its
development to become a tourist attraction. It can be hard to
differentiate between historical constructions and new copies.
Preparations for a new nomination for World Heritage status is
on its way. The international trade boycott of Burma limited the
flow of tourists, but with the suspension of the boycott Burma is
increasingly frequent presented as the new, major destination
for global tourism. And Bagan is the main product. 
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Utsikt fra et 61 meter høyt utsiktstårn som er oppført innen
vernesonen. / The view from a 61 meters high watchtower
erected within the Archaelogical Zone.
Foto: / Photo: Kim Sørenssen
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Bagans autentiske kulturminner blir spektakulære kulisser for
luksuriøse hotell. / The authentic monuments in Bagan become
spectacular stage props for luxury resorts.
Foto: / Photo: Axel Christophersen
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Mrauk U

Mrauk U

av Axel Christophersen

by Axel Christophersen

Vi nærmer oss toppen av bakkekammen mens ettermiddagssolen nådeløst heller 40 glovarme grader ned over oss. Det
går oppover, langsomt, og til slutt ser vi det vi er kommet
for å oppleve: stupaer på rekke og rad. Noen stikker så vidt
de øverste, gyldne spirene over den tette vegetasjonen, mens
andre skinner rødt og ruvende i den skarpe ettermiddagssolen.
En smal sti gjør det mulig å finne frem. Vi passerer hver enkelt
stupa, stopper opp, går rundt dem, undersøker i detalj
murverk, åpninger, relieffer og statuer i nisjer i murverket.
Forfall, relieffer som smuldrer, murverk som raser, statuer
som ligger hodeløse på bakken. Og overalt den kraftige
vegetasjonen som kryper opp langs vegger og inn gjennom
åpninger, dekker relieffer
og dekorative flater som
krakelerer og visker ut
konturene. Så utilgjengelig;
hadde vi ikke hatt kjentfolk
med hadde vi aldri funnet
frem. Og hadde vi ikke
vært i såpass god form
hadde vi aldri nådd frem.
Dette er Mrauk U. Dette
er et av Myanmars, og
kanskje et av Asias flotteste
kulturminnemiljøer. Hvorfor
ligger det her, utilgjengelig
og til forfall?

We are approaching the top of the hill while the afternoon
sun mercilessly pours 40 degrees Celsius over us. We are
moving up, very slowly, and finally we see what we came for:
lots of stupas in rows. Some are barely visible above the thick
vegetation, while others are shining red and towering in the
bright afternoon sun. A small path makes it possible to find
our way. We pass each stupa, stop, walk around them, look
at all the details in the masonry, openings, reliefs and statues
on the different niches of the masonry. Decline, reliefs that are
eroding, walls that are falling apart, and headless statues on the
ground. And everywhere the intense vegetation that creeps up
on walls and through openings, covering reliefs and decorative
surfaces, erasing the details.
So unavailable. Had we not
been brought here by locals
there is no way we would
have found it. And had we
not been in good shape we
never would have reached
the site . This is Mrauk U. This
is one of Myanmar’s, maybe
even Asia’s, most wonderful
cultural heritage sites. Why
is it here, unavailable and in
decline?

“Dette er et av
Myanmars, og
kanskje et av
Asias flotteste
kulturminnemiljøer.
Hvorfor ligger det her,
utilgjengelig og til
forfall?”

I 1287 ble Baganriket inntatt av mongolene, og burmanerne
som hadde hersket over det meste av dagens Burma siden
midten av 1000 tallet e. Kr. ble tvunget fra makten. Mongolene
klarte imidlertid ikke å holde lenge på makten. Irrawaddydalen var den gangen et urolig sted med kamper og konflikter
mellom stridende parter, og i løpet av relativt kort tid etablerte
det seg flere små selvstendige stater i regionen. En av disse
var kongedømmet Rakhine (Arakan), eller Mrauk U, som
eksisterte fra 1434 til 1784. Hovedstaden i riket, som bar
det samme navnet Mrauk U, var en av samtidens rikeste og
mest innflytelsesrike byer i Asia. Av portugisiske sjøfarere
på 1600-tallet ble byen sammenlignet med europeiske byer
som London og Amsterdam. Takket være beliggenheten nær
Bengalbukta ble Mrauk U et viktig handelssentrum for transitt
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“This is one of
Myanmar’s, maybe
even Asia’s, most
wonderful cultural
heritage sites. Why
is it here, unavailable
and in decline?”

In 1287 the kingdom of Bagan was invaded by the Mongols.
The Burmans who had ruled most of what is today’s Burma
since around 1000AD were forced to give up their power.
However, the Mongols were not able to stay in power for
long. The Irrawaddy valley was at that time a restless place
with wars and conflicts between combating parties. Over a
relatively short period of time several independent states
were established in the region. One of these was the kingdom
Rakhine (Arakan), or Mrauk U, that existed from 1434 to 1784.
The capital of the kingdom, with the same name, Mrauk U,
was one of the most influential cities in Southeast Asia during
that time. By Portuguese sea captains in the sixteen hundreds
the city was compared to European cities such as London
and Amsterdam. Thanks to its location close to the Bay of
Bengal, Mrauk U became a trading center for goods in transit,
such as rice, ebony and animal hides from Burma, as well as

Mrauk U er kun tilgjengelig via båt: en dagsreise oppover
Kaladan-floden fra kystbyen Sittwe. / Mrauk U is only
accessible by boat: a day’s journey up the Kaladan River from
the coastal town of Sittwe. Foto: / Photo: Axel Christophersen
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av varer som ris, elfenbein og dyrehuder fra Burma, og bomull,
slaver, hester og krydder fra india, Persia og Arabia. Mrauk U
utviklet seg derfor raskt til en internasjonal, kosmopolitisk
by som i tillegg til Rakhine kontrollerte Bangladesh og den
vestre delen av nedre Burma. I kraft av å være et viktig
handelssentrum mellom den arabiske, europeiske og asiatiske
verden, ble Mrauk U et religiøst knutepunkt der islamsk,
buddhistisk og kristent tankegods møttes.
I dag er det bare overgrodde ruiner igjen av byen og dens
mange bygninger og festningsanlegg. Opprinnelig var den
omgitt av en 30 km lang festningsmur som beskyttet de om
lag 160.000 innbygerne fra angrep og overfall. Midt i byen, på
en høyde, lå det kongelige palasset, og fortsatt eksisterer det
mellom 200-700 (tallet er meget usikkert) pagoder og templer
reist på de skogkledde åsene i og omkring byen. Det mest
kjente av disse er templet Shittaung Paya, bygd i 1531.
Å komme dit i dag er i seg selv en utfordring. Byen ligger nemlig
ca 4 mil opp langs Kaladan-elven som renner ut i Bengalbukta.
Første stopp er den lille kystbyen Sittwe som er forbundet med
Yangon med fly et par ganger i uka. Derfra går ferden videre,
enten med en privat elvebåt, eller man må skaffe seg billett til
den statlige fergen. Båtturen går langs kysten og videre opp
elvedeltaet. Er man heldig og ikke kjører seg fast på en av de
mange grunne sandbankene, tar turen ca en halv dag.
På UNESCOs Global Heritage Fund liste er Mrauk U oppført
blant de ti viktigste og en av de mest truede kulturarvområdene
i Asia. Ukontrollert turisme, diverse byggevirksomhet, mangel
på vedlikehold, plyndring og væpnet konflikt er de største
truslene. En ny jernbane er lagt tvers gjennom sentrum
av Maruk Us fredete arkeologiske sone og deler av den
gamle bymuren er brukt som oppfylling for jernbanelinja.
Lokalbefolkningen har kritisert regimet i Yangon for aktiv
ødeleggelse av Rakhine-statens verdifulle kulturminner, og de
aksepterer ikke begrunnelsen om at tiltakene er viktige for den
regionale utviklingen. 
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cotton, slaves, horses, and spices from India, Persia and the
Arab continent. Mrauk U soon developed into an international
cosmopolitan city that in addition to Rakhine also controlled
Bangladesh and parts of Western Burma. Since it was a center
for trade between the Arab, European and Asian world, the
city also became a religious hub where Islamic, Buddhist and
Christian ideas met.
Today only overgrown ruins remain from the city and its many
buildings and forts. Originally a 30 km long wall that protected
the 160,000 inhabitants from attacks, surrounded the city.
In the middle of the city, on about the same level as the king’s
palace, there still exist about 200-700 (the number is uncertain)
pagodas and temples that were built on the forested hills in
and around the city. The most famous of these temples is
Shittaung Paya that was built in 1531.
To get there is quite the challenge. The city is 40 km up the
Kaladan River that floats into the Bay of Bengal. First stop is
Sittwe that is connected to Yangon by airplane a couple of
times a week. From there one has to rent a private river boat,
or take the public ferry. The trip will take you up the river, along
the coast and the river delta. If you are lucky and do not get
stuck on a sand dune, the trip takes half a day.
UNESCO lists Mrauk U as one of the ten most important and
most threatened cultural heritage sites in Asia. Uncontrolled
tourism, building activities, lack of maintenance, theft and
armed conflicts are the main threats. A new railway has
been built right through the centre of Mrauk U’s protected
archeological zone, and part of the old city wall has been
used to fill the railway. The local population has criticized the
regime in Yangon for actively destroying the cultural heritage
of Rakhine State. They do not accept the government’s
reasoning that the measures taken are for the development of
the region. 

Både naturen og landbruket
visker ut minnene om Mrauk
U. / Nature and agriculture
erase the memories of
Mrauk U. Foto: / Photo: Kim
Sørenssen
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hva er et kulturminne?
av Terje Brattli

Hva er et kulturminne og hva bruker vi kulturminner til? Dette
er to spørsmål som ikke er så helt enkle å svare kort på.
Begrepet kulturminne kan vi nemlig forstå på ulike måter, og
hvilket perspektiv vi anlegger gir føringer for hvordan vi svarer
på spørsmålet om hvorfor vi har kulturminner, hva vi bruker
kulturminner til og hvorfor og hvordan vi bruker dem.
Et kulturminne kan forstås som symbol
for identitet, for eksempel den norske,
det kan forstås som en miljøressurs
på samme måte som utryddingstruede
dyrearter, det kan forstås som
vitenskapelig kildemateriale, det kan
forstås som grunnlag for opplevelser,
eller det kan rett og slett forstås som
fortidig materiell kultur; de fysiske
etterlatenskapene fra mennesker som
har levd før oss. For å komme nærmere
et svar på de spørsmålene som ble
stilt innledningsvis må vi derfor forsøke å analysere hva
kulturminner er. Bare slik kan vi forstå hvorfor og hvordan de
oppleves som symbol for identitet, som miljøressurs, som
vitenskapelig kildemateriale, som grunnlag for opplevelser
og som fortidig materiell kultur. Ut fra dette vil vi nærme oss
kulturminnet som et sammensatt fenomen.

“På hvilke
måter fremtrer
kulturminnene,
eller rettere sagt
hvordan blir/er de
iscenesatt?”

Et kulturminne kan aldri være alene og utelukkende et
symbol eller bare dreie seg om miljøspørsmål, forskning eller
opplevelser. Det er også viktig å understreke at kulturminnet
– selv om det til stadighet skjer – ikke må forveksles med den
fortidige materielle kulturen som sådan. I vår sammenheng blir
kulturminnet å forstå som ulike forbindelser mellom fenomener
som politikk, ideologi, vitenskap, økonomi og fysiske objekter,
der tiden og forholdet mellom ting og menneske er sentrale
premissleverandører.
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En grunnleggende tanke i den vestlige moderne verden er at
tiden er lineær og irreversibel. Alt vi erfarer og forstår er basert
på dette. Denne forståelsen av tiden innebærer samtidig at
fortiden ikke finnes her og nå, men at vi alltid og ugjenkallelig
bryter med den gjennom vår retningsbestemte ferd gjennom
tiden. Samtidig trenger vi indikasjon på at fortiden har vært
her, nettopp for å få en bekreftelse på tiden slik vi forstår den.
Og den eneste måten vi opplever ennå å finne en slags tilgang
til denne fortiden på er nettopp gjennom de menneskeskapte
fysiske etterlatenskapene fra tidligere tider. Disse fysiske
objektene bekrefter vår oppfattelse av tiden gjennom møtet
med fortiden. De blir en form for forsteinet fortid vi kan ta og
føle på. Uten denne forståelsen av tiden ville ikke disse fysiske
etterlatenskapene være relevante hverken når det gjelder
identitet, miljøressurs eller vitenskapelig kunnskap.
Et vesentlig element knyttet til identitet, er røtter og felles
historie. Når dette kobles til territoriell tilhørighet, blir fysiske
etterlatenskaper og deres romlige plassering sentralt. På
denne måten blir kulturminnet vår felles historie fysisk til stede
i landskapet. Uten denne overleverte materielle kulturen heller
ingen tidsforståelse, og uten tidsforståelsen ingen fortid, og
uten en fortid et svakere grunnlag for identitet. På samme måte
blir tiden avgjørende også for det vi kan kalle en mer apolitisk
forståelse av kulturminnene som miljøressurs. I og med at
fortiden oppleves som forsvunnet, men likevel viktig, defineres
de fysiske etterlatenskapene som en ressurs av ikke-fornybar
karakter. Tanken på at kulturminnene skal forsvinne blir like
skremmende som utryddelsen av dyrearter, da vi samtidig
ville miste bekreftelsen av tiden slik vi forstår den. Uten den
moderne tidsforståelsen er det mye vi ikke lenger kan forstå
eller forklare. Fortiden må derfor forvaltes som en miljøressurs
på lik linje med andre ressurser vi opplever som umistelige.
På samme måte utgjør bruddet med fortiden en avgjørende
drivkraft også i forsknings- og museumsverdenen. Jo lengre
vekk denne fortiden befinner seg fra oss her og nå, jo mer 

What is a cultural heritage site?
by Terje Brattli

What are cultural heritage sites, and what do we use them for?
These are two questions that are not easily answered. The
expression cultural heritage can be understood in different
ways. The perspective we choose will also determine our
answers as to why we have cultural heritage sites, what we
use them for, why and how we use them.
Cultural heritage can be understood as a symbol for identity—
for example the Norwegian. It can be understood as an
environmental resource the same way endangered species
are. It can be understood as scientific research, as a basis for
experience, or it can simply be understood as ancient material
culture—the physical remains from people who lived before us.
In order to answer the questions asked in the introduction, we
need to analyze what cultural heritage is. This is the only way
we can understand why and how they are considered symbols
for identity, an environmental resource, scientific recourses,
as the basis for experiences, and as ancient material culture.
From all this we conclude that we need to approach cultural
heritage as complex phenomena.
A cultural heritage site can never stand alone—solely as a
symbol, an environmental challenge, a site for research or for
experience only. It is important to emphasize that the cultural
heritage site—although this often happens—should not be
confused with ancient material culture as such. In our context
the cultural heritage will be understood as a connection
between politics, ideology, science, economy and physical
objects. The times and the relationship between objects and
people are central aspects on the agenda.
A fundamental thought in the Western, modern world is that
time is linear and irreversible. Everything we experience is
based on this. This understanding implies that the past does
not exist here and now. Because of the direction our journey
takes us through time we are always and irrevocably breaking

out of the past. At the same time we need an indication that
the past has been here, so that we can get a confirmation
of our understanding of time. And the only way we still
experience to get access to the past is through the manmade
physical remnants from the past. These objects confirm our
understanding of time through our meeting with the past. In a
way they become a petrified past that we can touch and feel.
Without this understanding of time these remains would not be
relevant for our identity, as an environmental resource, or as
scientific knowledge.
A significant element in determining identity is roots and a
common past. Physical remains and the placement of them
are important when territorial affiliation is considered. In this
way the cultural heritage site becomes our common past,
physically present in the landscape. Without the passing on of
this material culture, we are without understanding of time. And
without an understanding of time, we have no past, and without
a past, we have a much weaker basis for identity. Time is also
critical for what we may call a more apolitical understanding
of cultural heritage as an environmental resource. Since the
past is gone, but still important, the physical remains will
be defined as a non-renewable resource. The thought that
cultural heritage sites will disappear then becomes as scary
as the thought of animal species becoming extinct. We
will lose the confirmation of time the way we understand it.
Without the modern understanding of time, there is a lot we no
longer can understand or explain. The past must therefore be
managed as an environmental resource on the same level as
other resources we consider inalienable. The break with our
past is also a determining force in the world of research and
museums. The further we are away from our past, the harder
we need to work to understand it, store it and communicate it.
Another basic thought in the modern, Western world is
that physical objects are totally separated from the people 
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må vi anstrenge oss for å finne ut av den, magasinere den og
formidle den.
Et annet grunnleggende trekk ved moderne, vestlig tenking
er ideen om at de fysiske objektene er fullstendig adskilt fra
menneskene og det mentale, der tingen blir forstått som en
ytre størrelse. Begrepet kulturminne blir ofte brukt synonymt
med en slik ytre, fortidig materiell kultur. Imidlertid ville ikke en
slik fysisk verden alene være begripelig for oss; vi ville aldri
kunne forholde oss til en ytre materiell sfære fullstendig isolert
fra oss. Den blir noe for oss først når den på ulike måter vikles
sammen med nåtiden og samfunnet. Slik blir den fortidige
materialiteten bare ett av flere elementer som til sammen
utgjør det som en hver tid blir kulturminner.
Så hva er et kulturminne? Som fenomen kan kulturminnet
forstås som det vi kan kalle et samhandlingsrom mellom
fortid og nåtid, og ting og mennesker; en definisjon av hva
kulturminner er, heller enn hva som er kulturminner. Av
dette følger det nødvendigvis at på spørsmålet hva bruker vi
kulturminner til? må svaret bli at kulturminner ikke brukes, men
er bruken i seg selv. Kulturminner blir til gjennom de praksiser
og forbindelser som til enhver tid finner sted i de ovennevnte
samhandlingsrommene.
Spørsmålet om hvorfor vi bruker kulturminner kunne vært stilt
på en annen måte, nemlig: hvorfor finnes kulturminner? Svaret
må bli at det er fordi kulturminner fungerer som garantist for
tiden slik vi forstår den. Spørsmålet om hvordan kulturminner
brukes kan derfor besvares på en annen, overraskende måte:
På hvilke måter fremtrer kulturminnene, eller rettere sagt
hvordan blir de/er de iscenesatt? Dette vil variere med hvor
fokus til enhver tid rettes, mot f. eks. identitet, miljø, forskning,
opplevelse eller kombinasjoner av disse. 
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and the mental aspects, where the object is understood as
an outer source. The expression cultural heritage is often
used synonymous with such tangible, ancient material
culture. However, such a physical world alone would be
incomprehensible for us—we would never be able to relate to
an outer material sphere that was totally isolated from us. It
only becomes something meaningful when it in different ways
is interconnected with the present and the society. This is how
the material of the past becomes one of several elements that
together constitute what we define as cultural heritage.
So what, then, is cultural heritage? As a phenomenon cultural
heritage can be understood as an interaction between past
and present, objects and people—a definition of what cultural
heritage is, rather than what is cultural heritage. Following this
answer it will be necessary to answer the question: ‘What is
cultural heritage used for?’ with: Cultural heritage is not used,
it is the usage. Cultural heritage will be formed through the
practices and the connections that at any time happen in the
earlier mentioned interactions.
Asking why we use cultural heritage could have been asked
completely differently, namely: Why is there cultural heritage?
The answer to this question must be that cultural heritage
functions as a guarantor for the time the way we understand
it. Asking how cultural heritage can be used can therefore be
answered in a different and surprising way: In what way do
the cultural heritage appear, or rather, how are they staged?
This will differ depending on where the focus will be at any
time. For example, will it be on identity, environment, research,
experience or a combination of all these?

I ruinene foregår det fortsatt lokal, buddhistisk
religionsutøvelse / Locals still use the ruins for Buddhist
practice. Foto / Photo: Kim Sørenssen
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KULTURMINNER OG
MENNESKERETTIGHETER

cultural heritage
and Human rights

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring for
menneskerettigheter vedtatt. Den internasjonale avtalen
regulerer forholdet mellom stat og individ, og stadfester at alle
mennesker har visse grunnleggende og umistelige rettigheter
i kraft av å være menneske. Burma/Myanmar var blant de 48
første landene som signerte menneskerettighetserklæringen,
men har unnlatt å signere mange av konvensjonene som gjør
rettigheter juridisk gjeldende.

On December 10th, 1948 the UN adopted the Declaration
of Human Rights. The international agreement regulates the
relationship between state and individual and it confirms that
all people have certain fundamental and inalienable rights.
Burma/Myanmar was one of the first 48 nations to sign the
human rights declaration, but they have failed to sign many of
the conventions that make the rights legally binding.

av Sanna Brattland

Kulturelle rettigheter
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av Sanna Brattland

Cultural Rights

Menneskerettighetserklæringen fastslår at ”Enhver har rett til
fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til
å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder”. Flere
av konvensjonene som bygger på erklæringen handler om
kulturelle rettigheter. Konvensjonen om økonomiske, sosiale
og kulturelle rettigheter uttrykker at alle folk har rett til å fremme
fritt sin egen kulturelle utvikling. I artikkel 27 i konvensjonen om
sivile og politiske rettigheter fremgår det at: “I de stater hvor
det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de
som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen
med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur
(…)”. Bruk og tilknytning til materiell kulturarv er for mange en
viktig del av kulturell praksis, og tar man disse rettighetene i
betraktning, kan beskyttelsen av verdensarv i seg selv være et
viktig menneskerettighetsprosjekt.

The declaration states that: Everyone has the right freely to
participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts
and to share in scientific advancement and its benefits. Several
of the conventions that build on the Declaration of Human
Rights address cultural rights. The convention on economic,
social and cultural rights expresses that all people have the
right to freely promote their own cultural development. Article
27 of the Convention of Civil and Political Rights states: “In
those States in which ethnic, religious or linguistic minorities
exist, persons belonging to such minorities shall not be denied
the right, in community with the other members of their group,
to enjoy their own culture [..]”. The use and the connectedness
to material cultural heritage is an important part of the cultural
practice for many, and if one is to consider these rights, then
the protection of cultural heritage sites becomes an important
human rights project.

Hvem bestemmer over kulturminnene?

Who Controls the Cultural Heritage Sites?

På 1980-tallet ble UNESCOs verdensarvliste kritisert for
å inneholde en stor overvekt av historiske, kristne steder i
Europa. Intensjonen var at det kulturelle mangfoldet i verden
i større grad skulle gjenspeiles på listen. I 1994 la UNESCO
frem en strategi for å skape større variasjon på listen, og gav
underrepresenterte land og regioner forrang ved nominasjon.
I 2005 ble også en egen konvensjon vedtatt for å fremme
og verne om kulturelt mangfold. Det er imidlertid fremdeles

In the 1980ies UNESCO’s list of world heritage sites was
criticized for containing an unfair number of historic, Christian
sites in Europe. The intention was that the cultural diversity of
the world would be reflected to a greater degree on the list.
In 1994 UNESCO presented a strategy to create a greater
variety on the list, and gave under-represented nations priority
in the nomination. In 2005 a new convention regarding the
promotion and protection of cultural diversity was approved.

Turisme gir også grobunn for lokal, små-skala industri innen
kunst, håndverk og tjenester. En munk står utenfor og ser inn. /
Tourism also enables local, small-scale industry in arts, crafts
and services. A munk stands on the outside, looking in.
Foto / Photo: Kim Sørenssen
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ulikheter i representasjon på verdensarvlisten; hva forteller det
oss? Menneskerettighetene er bygget på et prinsipp om likhet.
Alle har krav på de samme rettighetene uavhengig av språk,
politisk ståsted, nasjonal opprinnelse eller andre forhold. Fra
et menneskerettighetsperspektiv er det derfor viktig å spørre:
hvem er ikke inkludert – og hvorfor?
Det er ikke alltid samsvar mellom hensyn til menneskerettigheter og vern av materiell kulturarv, og i noen tilfeller
kan arbeidet med verdensarv være i strid med internasjonale
menneskerettighetsnormer. Det kan for eksempel oppstå
situasjoner der lokalbefolkning eller etniske minoriteter
har tradisjoner for bruk av verdensarven som ikke er i
overensstemmelse med tiltak for vern. Hva bør veie tyngst
når man må prioritere mellom lokale, nasjonale og globale
hensyn? Et kulturminne kan også ha ulik betydning for ulike
grupper, og det kan
være utfordrende å
finne gode løsninger
for alle når flere hevder
emosjonelt
og/eller
formelt
eierskap
til
samme sted, bygning eller monument. Hvem skal ha forrang,
og hvordan avgjør man det?

“Hva forteller det som
ikke er synlig ved første
øyekast?”

Verktøy for konflikthåndtering
Det er ingen direkte referanse til menneskerettighetene i
Verdensarvkonvensjonen, men i arbeid med konvensjonen har
UNESCO blitt mer opptatt av rådføring med lokalsamfunnet.
Likevel gjenstår fremdeles en del utfordringer når det
gjelder hensyn til minoriteter og urfolks rettigheter. ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites), rådgiver
for UNESCO i spørsmål om verdensarv, har tatt initiativ til å
gjøre menneskerettighetsdimensjonen mer synlig i alle deler
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av arbeidet med internasjonal kulturarvforvaltning. En av
begrunnelsene for dette er at menneskerettighetsperspektivet
kan være et viktig verktøy for å takle uenigheter og konflikter
som oppstår i forbindelse med vern av kulturarv.

Verdensarven forteller
Verdensarven representerer deler av vår felles historie som
det internasjonale samfunnet oppfatter som betydningsfulle
i dag. Både materiell kultur som står på listen og materiell
kultur som ikke har blitt inkludert kan fortelle oss noe om
menneskerettigheter. Verdensarven kan vise til hendelser i
historien som har ivaretatt eller utviklet ideene som ligger
til grunn for menneskerettighetene i verdenserklæringen.
Andre deler av verdensarven minner oss om hendelser hvor
prinsippene for fred, frihet og utvikling har blitt satt til side.
Fraværet av verdensarvstatus sier ikke at steder, bygninger
eller monumenter er ubetydelige. Det kan være ulike årsaker
til at nasjonale styresmakter og det internasjonale samfunnet
ikke ønsker å definere dem som verdensarv. Konvensjonens
ti kriterier for vurdering av nominasjoner skal sikre at det som
er unikt og uerstattelig blir satt på listen, men samtidig kan
materiell kultur også brukes strategisk for å undertrykke,
legitimere eller sementere maktposisjoner. Motivene og
tolkningene som ligger bak utvelgelsesprosessen kan være
mindre åpenbare enn begrunnelsene for inkludering på
verdensarvlisten.

Hva forteller det som ikke er synlig ved første øyekast? Et
kritisk blikk på verdensarven kan legge til rette for refleksjoner
rundt betydningen av kulturarv og grunnleggende rettigheter
i dag. 

But there are still differences in the representation on the list of
world heritage sites. What does this tell us? Human rights are
built on the principle of equality. Everybody is entitled to the
same rights, regardless of language, political views, national
origin or other conditions. From a human rights perspective it
is important to ask: who are not included, and why?
There is not always compliance between the consideration
of human rights and the protection of heritage sites. In
certain instances the work on heritage sites can be contrary
to international human rights. There may for example be
times when the local population or the ethnic minorities
have traditions for using the heritage site that are not in
accordance with the measures for protection. What should
carry the most weight when one has to choose between local,
national or global considerations? A cultural heritage site can
have different importance for different groups, and it can be
a challenge to find good solutions for all when several claim
emotional and/or formal ownership to the same place, building
or monument. Who shall be given the priority, and how does
one decide?

Tools for Conflict Resolution
There is no direct reference to human rights in the World
Heritage Convention, but during its work on the Convention
it has been important for UNESCO to consult with the
local population. Still there remain some challenges in the
consideration of minorities and indigenous peoples’ rights.
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites),
advisors for UNESCO in questions relating to world heritage
sites, has taken the initiative to make the human rights
dimension more visible in all parts of the work with international
heritage sites protection. One of the arguments for this is that

the human rights perspective can be an important tool to
handle disagreements and conflicts that might arise in cultural
heritage management.

World Heritage as a Storyteller
World heritage sites represent parts of our common history
that the international society perceives as significant today.
Both material culture that is on the list and that which has
not been included can tell us something about human rights.
World heritage sites can show us events in history that have
preserved or developed the ideas that are the foundations of
the human rights in the Declaration of Human Rights. Other
cultural heritage sites remind us of events where the principals
of peace, freedom and development were put aside.
The absence of world heritage status does not imply that
places, buildings or monuments are insignificant. There
are different reasons why governments or the international
community do not wish to define them as world heritage sites.
The ten criteria to consider nominations are there to ensure
that what is unique and irreplaceable will be put on the list. At
the same time material culture can also be used strategically
to oppress, legitimize and secure positions of power. The
motives and interpretations that are behind the process of
selection can be less obvious than the reasons for inclusion
on the list of world heritage sites.

What does that which is not obvious at first glance tell us? A
critical look at the world heritage sites may facilitate reflections
around the importance of heritage sites and basic rights
today. 
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Relieff fra kollapset tempelinteriør. Skulpturene forvitres som følge av sammenraste tak. /
Relieff from a collapsed temple interior. The scultpures are eroded as a result of collapsed
roofs. Foto: / Photo: Axel Christophersen
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Mange av Mrauk Us karakteristiske tempelkorridorer ligger nå utsatt for vær og vind. /
Many of Mrauk U’s characteristic temple corridors are exposed to the weathers.
Foto: / Photo: Axel Christophersen
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“Kulturelt mangfold kan beskyttes og fremmes bare hvis
menneskerettigheter og grunnleggende friheter, som
frihet til ytring, informasjon og kommunikasjon, samt den
enkeltes evne til å velge kulturuttrykk, er garantert (...)”
UNESCO, Konvensjonen om vern og fremme av et mangfold av kulturuttrykk, artikkel 2, paragraf 1
“Cultural diversity can be protected and promoted only if human rights and
fundamental freedoms, such as freedom of expression, information and
communication, as well as the ability of individuals to choose cultural expressions,
are guaranteed (...)” UNESCO, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions, article 2, paragraph 1
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