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Kulturminneloven definerer kulturminner som "alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø..." og kulturmiljø som "områder hvor kulturminner inngår som del av en større 
helhet eller sammenheng". Denne definisjonen er meget vid og inkluderende, - selve 
utvelgelsen av verneobjekter og verneområder er derfor en stor utfordring for 
kulturminnevernet.  
 

Forvaltningen av kulturminnene våre handler derfor om å prioritere og å velge, - enten 
det gjelder hvilke objekter og miljøer som skal bevares, eller hvordan de skal bevares, 
konserveres, istandsettes eller restaureres. Vi kan selvsagt aldri være sikre på at vi gjør 
de "riktige" valgene, men valgene og prioriteringene bør i hvert fall være reflekterte, 
velbegrunnet og basert på solid faglig skjønn. Våre valg avgjør hvilken historie vi 
kommer til å fortelle, - eller sagt på en annen måte: Den historien vi mener er viktig å 
fortelle, må være styrende for våre valg og prioriteringer. 
 
Det har vist seg vanskelig å finne en eksakt, fiksert definisjon og et sett av kriterier som 
en gang for alle på en enkel møte kan avklare hvilke kulturminner og kulturmiljøer som 
bør vernes, og hvilke virkemidler som er mest relevante. 
 
Den viktigste grunnen til dette er kulturminnefagets egenart. Det baseres ikke på «eksakt 
vitenskap», men på et faglig skjønn utøvd av fagfolk med ulik faglig bakgrunn. Generelle 
politiske føringer, prioriteringer og «stemninger» er også viktige forutsetninger i 
kulturminnevernet og påvirker klart kulturminnevernets mål, muligheter og 
begrensninger. 

 
Den politisk overordnede vurdering av hvor mye som skal bevares, må derfor ta utgangspunkt 
i rådende faglige kriterier for verneverdi sett i sammenheng med politiske og faglige 
prioriteringer, føringer og satsningsområder.  
 
Når sporene etter menneskelig virksomhet eller det vi kaller kulturminner erkjennes av 
betrakteren, blir denne erkjennelsen trolig uten unntak verdiladet. I erkjennelsesprosessen 
tillegger vi sporene ulike verdier og positivt eller negativt ladede kvaliteter også utover den 
instrumentelle bruksverdi. Sporene tillegges verdier fordi de tilfredsstiller behov vi har som 
tenkende vesener som opplever vår eksistens innenfor rammen av fortid, nåtid og fremtid. Vår 
subjektive evne til å minnes, betenke og fortelle vårt eget liv slik det har vært, har gjort 
mennesket til et historisk vesen. Vi har så og si abstrahert denne evnen slik at den ikke bare 
omfatter vår egen, private fortid, men også kan anvendes på hele menneskehetens fortid. Her 
fungerer sporene som vårt «minne»,- de er våre minner og tillegges derfor verdi. 
 
Kulturminnenes verdi har derfor alltid vært sentral i begrunnelsen og legitimeringen av 
kulturminnevernet, og det er gjennom tidene blitt utviklet ulike sett verdisystemer. 
 
I dag er det opplevelsesverdier, kilde- og kunnskapsverdier, samt miljøverdier knyttet til bruk 
og ressursforvaltning viktige i begrunnelsen for og legitimeringen av kulturminnevernet. 
Kulturminnene er viktige både som identitetsskapende – de gir oss røtter i et samfunn i uro og 
endring, men de er også kilde til nygjerrighet og forundring. De viser ikke bare nasjonal 
egenart, men påvirkning, sammenheng og fellesskap over landegrenser og andre grenser. 
 



Dokumentasjonsverdier eller kilde- eller kunnskapsverdier er rimelig målbare og objektive 
egenskaper eller verdier som kan knyttes til kulturminnets funksjon, eksistensberettigelse og 
historie. Slik verdi kan deles opp i ulike delverdier som dekker ulike aspekter ved 
kulturminnets historiske, faktiske egenskaper. For bygninger gjelder det ulike delverdier som 
bygningshistorisk verdi, teknikkhistorisk/håndverkshistorisk verdi, arkitekturhistorisk/ 
stilhistorisk verdi, samfunnshistorisk/sosialhistorisk verdi og personalhistorisk verdi. 
 
Opplevelsesverdiene er mer subjektive og følgelig vanskeligere å definere, mer avhengig av 
betrakterens erfaringsbakgrunn, smak, preferanser og temperament. Samtidig må de til en viss 
grad legge til grunn og forholde seg til kulturminnets faktiske, historiske egenskaper. 
Opplevelsesverdier kan for bygninger være f.eks. arkitektonisk verdi, kunstnerisk/estetisk 
verdi, brukspreget,alderspreget verdi «patina», miljøskapende verdi, identitetsskapende/ 
kontinuitetsskapende verdi, forbløffelses/nysgjerrighetsskapende verdi og  symbolverdi. 
 
Det er ofte slik at det ikke nødvendigvis er mulig å sikre alle delverdier som kan tillegges et 
kulturminne. De ulike verdiene kan komme i innbyrdes konflikt med hverandre, der det ikke 
er mulig å imøtekomme ivaretagelsen av en delverdi uten at det skjer på bekostning av en 
annen. Vi må foreta valg i vår forvaltning mellom ulike verdier. 
 

Kildeverdi er kulturminnenes dokumentasjonsverdi for forskning og 
kunnskapsproduksjon. De er en del av vårt samlede arkivmateriale som kan 
dokumentere vår historie. Kulturminnene er en eksempelsamling på håndverk og 
materialbruk, konstruktive og tekniske løsninger osv. og er således viktige spor etter 
akkumulert kunnskap og erfaring gjennom tidene. Dersom man har forutsetninger for å 
tolke disse sporene og besitter nøkkelen til den koden denne samlingen er, kan man 
hente ut og nyttiggjøre seg denne kunnskapen. Dette er ikke bare en teoretisk kunnskap, 
men også praktisk anvendbar kunnskap. Kunnskap om byggeteknikk, håndverk og 
materialbruk i norske tømmerhus fra middelalderen og fremover er ikke viktig bare 
fordi det lærer oss noe om forutsetningene for og rammene for menneskene som bygde 
og brukte disse husene. Det gir oss også nyttig og nødvendig kunnskap og korrektiv i en 
tid hvor økologisk balansert og forsvarlig ressursforvaltning vil bli mer og mer 
avgjørende for vår evne og mulighet til å overleve. Og selvfølgelig gir det oss kunnskap 
om hvordan vi skal holde disse bygningene vedlike på best mulig vis. 

 
Kulturminnene tillegges verdi fordi de erkjennes og oppleves som konstituerende 
elementer i omgivelser som vi av ulike grunner føler hjemme og vel i. De oppleves som 
verdifulle fordi de kan inngå som adekvate elementer i en scenografi for vår nostalgi og 
erindring eller som spennende og fremmedartede elementer som kan pirre vår 
nysgjerrighet og fantasi. De kan stå som symbol for en begivenhet eller en virksomhet 
som vi av ulike grunner ønsker å fastholde i vår erindring. De kan ofte inneha verdifulle 
kunstneriske og estetiske kvaliteter. Dette er verdier som i større grad enn kildeverdiene 
kan betraktes som mer subjektive og diffuse fordi de i større grad er følelsesmessig 
betinget. I virkelighetens verden oppleves disse verdiene selvsagt samlet. Erkjennelse av 
kilde- og kunnskapsverdier vil kunne berike og forsterke opplevelsesverdiene. Vår 
totalopplevelse består av en kombinasjon av ulike verdier med forskjellige grader av 
intensitet avhengig av våre forutsetninger. 

 
For å velge ut kulturminner som skal bevares for å sikre disse ulike delverdiene, er det 
nødvendig å ha et analyseredskap som ved sammenligning av ulike kulturminner av samme 
type og kategori kan sikre de mest egnede og adekvate kulturminnene. En slik analyse vil 



også kunne gi føringer for prioritering av ulike delverdier i den videre forvaltningen av det 
enkelte kulturminnet. 
 
Denne analysen anvender seg av begreper eller overordnede forutsetninger som fremmer disse 
verdiene:  
 

a) autentisitet eller ekthet for å kunne identifisere om delverdiene faktisk fremdeles er til 
stede i det vurderte objekt  

 
b) kvalitet eller vedlikeholdstilstand for å bestemme om objektet er i såpass god stand at 

det er egnet for bevaring  
 

c) tydelighet/pedagogisk potensiale for å se i hvilken grad objektet er egnet til å formidle 
sine verdier ( dvs. de verdiene vi tillegger kulturminnet) 

 
d) representativitet/sjeldenhet for å måle om objektet kan målbære en kategori 

kulturminner som enten har vært vanlig eller er unik  
 

e) anvendbarhet/funksjonsdyktighet for å prøve objektets brukspotensiale. 
 
Det er altså ikke tilstrekkelig å analyse de kunnskaps- og opplevelsesverdier et kulturminne 
kan inneha isolert sett. Ethvert kulturminne må vurderes og sammenlignes med andre 
tilsvarende kulturminner ut fra disse forsterkende, overgripende forutsetningene for å avgjøre 
hvilke kulturminner som best kan sikre de kunnskaps- og opplevelsesverdier vi ønsker å 
ivareta for oss selv og for fremtidens mennesker så langt vi er i stand til det ut fra våre 
forutsetninger.   
 



 
Verneverdier og kriterier 

 
 
 

   Objektive/subjektive verdier    
 

 
 
Dokumentasjonsverdier 
Kunnskaps- og kildeverdi 
 
a) bygningshistorisk verdi 
b) teknikkhistorisk/håndverkshistorisk 
verdi 
c) arkitekturhistorisk/stilhistorisk  
verdi 
d) samfunnshistorisk/sosialhistorisk  
verdi 
e) personalhistorisk verdi 
 

Opplevelsesverdier 
 
a) arkitektonisk verdi 
b) kunstnerisk/estetisk verdi 
c) brukspreget,alderspreget verdi, «patina» 
d) miljøskapende verdi 
e) identitetsskapende/kontinuitetsskapende verdi 
f) forbløffelses/nysgjerrighetsskapende verdi 
f) symbolverdi 

 
 

Forsterkende, overgripende forutsetninger   
som fremmer disse verdiene 

 
a) autentisitet/ekthet/troverdighet 
b) kvalitet/vedlikeholdstilstand 
c) tydelighet/pedagogisk potensiale 
d) representativitet/sjeldenhet 
e) anvendbarhet/funksjonsdyktighet 

 


