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This paper describes the development of a Swedish Heritage Management pro
ject in Nicaragua. It began as a manifestation of solidarity at lhe National 1 leri-
tage Board and lhe Museum of National Antiquities, and continued as a slate -li-
nanced project within lhe field of heritage management. The project included 
conservation of buildings, archaeological surveys and excavations. During 1 99S 
a course in Archaeological Heritage Management was held at the ( 'niversidad 
Nacional de Nicaragua. In this paper we discuss lhe possibilities and problems en-
countered during lhe project, and pose the question: Is there any point in such 
projects, or would il be better for Nicaragua to develop its own archaeology, in
dependenl of external influence? 
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Inledning 
Kiiltunniljövården har cn helt annan historia i 
Latinamerika än i Europa. Den spanska eröv
ringen av det som européerna kallade den Nya 
Världen skapade en ny social kategori, india
nen. Det som förenar alla indianer är alt de 
härstammar frän dem som besegrats vid den 
europeiska erövringen. Indian har i regel varit 
en nedsättande term, en beteckning som kopp
lats till låg social status. 

I Sverige bildades kulturmiljövården till 
stor del pä initiativ av statsmakten, efter kung
ligt dekret, och syftet var att visa den svenska 
statens ocb särskilt del svenska kungamaktens 
länga och ärorika historia. På liknande säll var 
det i de flesta länder i Europa. Så länge del la
tinska Amerika stod under kontroll av Europa 
fanns inte samma skäl för uppmuntrande av 
kulturmiljövården. Denna Bck därför en helt 
annan karaktär än i Europa. 

När arkeologiämnet institutionaliserades i 
Amerika skedde det inom ramen för ämnet an
tropologi. Arkeologi definierades som studiet av 
det Andra, av indianerna, inte en historia om 
OM och vår nation. 

Latinamerikas kulturmiljövård opererar 
också i en social kontext som skiljer sig på liera 
sätt från norra Europa. Variationen mellan oli
ka länder och regioner i Latinamerika är na
turligtvis oerhört stor. I inånga områden är den 
politiska situationen mycket instabil och präg
lad av omfattande konflikter ocb öppet våld. 
Statsmaktens kontroll är ofta mycket begrän
sad ocb lokal ocb regional maktelit dominerar. 
Den sociala situationen är i vissa områden 
myckel problematisk och levnadsvillkoren svå
ra. Naturkatastrofer, som orkanen Mitch som 
drabbat stora delar av Honduras och Nica
ragua fick dramatiska konsekvenser. 

Att skapa en kulturmiljövård i Amerika är 
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därför något annat än i Europa och ställer del-
v is andra problem och frågeställningar i 
centrum. En viktig fråga är därför följande: 
Kan en svensk kultiirmiljövårdstradition ha nå
got att ge i en latinamerikansk kontext? 

Ett svenskt projekt i Nicaragua 
Ar 1987 inleddes en satsning på utveckling av 
kulturinstitutioner i Nicaragua, vilket på nica-
raguanskt initiativ finansierades av det bilate
rala stödet från Sverige. I det avtal, som reg
lerade stödet angavs tre programområden: 1: 
uppbyggnad av Nationalbiblioteket och folkbi
bliotek, 2: upprustning av den centrala teatern 
Teatro Rubén Dario samt 3: en satsning på kul
turminnesvården via Nationalmuseet (Museo 
Nacional de Nicaragua) och den nationella kul-
turminnesvårdsmyndigheten (Patrimonio Cul
tural de Nicaragua). Stödet organiserades som 
ett institutionssamarbete: en svensk institution 
samarbetar med en nicaraguansk. Statens hi
storiska museum fick av SIDA uppdraget att va
ra ansvarig institution i Sverige för samarbetet 
med Museo Nacional och Patrimonio Cultural. 

Under de första åren av samarbetet handla
de det om en rätt blygsam satsning från svensk 
sida, efterhand har den ökat. Under den senas
te 3-årsperioden har det handlar om 1 500000 
kr/år, vilket speglar att verksamhetens omfång 
ökat. Kort kan sägas att målsättningen varit 
kompetenshöjning av personal och kapacitcis-
föi stärkning av institutionerna. En viktig punkt 
i utbytet med Patrimonio Cultural har varit re
staureringen av ett av landets äldsta och mest 
betydelsefulla byggnadsminne: ett franciskan
konvent i staden Granada, upprättat redan un
der spanjorernas första tid i landet, dvs. 1500-
talet Restaureringen är i dag slutförd på ett fö
redömligt sätt och staden Granada bar nu ett 
förnämligt kulturcentrum med bibliotek, mu
seum och konferenslokaler i de gamla kon
ventsbyggnaderna, 

I dag är den huvudsakliga målsättningen 
för samarbetet inte utveckling av de centrala 
institutionerna, utan mera en fråga om siöd lill 
upprustning och etablering av kommunala 
museer runt om i landet. Vid sidan av detta ut
gör den slora uppgiften att etablera ett nära 
samarbete med skolorna i landet. Nyetablering 

sker oftast i form av en kombination av museer 
och bibliotek. På detta sätt kan runt i Nicara
gua skapas en resurs som komplement till och 
tillgång för skolorna. Parallellt med detta har 
på svensk botten ett nära samarbete uppstått 
indian Historiska museet och Kungliga bib
lioteket (svensk ansvarig institution för biblio
teksuppbygget i Nicaragua). 

En central målsättning är kompetenshöj
ning. Varje aktivitet har i själva verket haft ett 
viktigt syfte att träna personal och utveckla re
surser. Sälunda bar utställningar, som utförts av 
Museo Nacional och som finansierats av pro
jektet innehållit träning i utställningsmetodik, 
utställningspedagogik o. dyl. En svensk musei-
arkitekt har besökt Nicaragua vid tvä tillfällen 
för att medverka vid utställningsarbete samt 
hålla kurser i utställningens teori ocb praktik. 
På samma sätt har en konservator hållit prak
tisk och teoretisk undervisning i konservering 
och underhåll av stenföremål (stenskulpturer, 
hällristningar e t c ) . Kompletterande studiebe
sök i Sverige har också möjliggjorts genom mu-
seiprojektet. 

Patrimonio Cultural är ansvarig institution 
för kulturminnesvården i Nicaragua och till
ståndsgivare för fältarkeologiska undersök
ningar. Det är inte någon lätt uppgift; vid sidan 
av brist på resurser tillkommer problemen att 
förhindra rovgrävning av landets fornminnen 
med försäljning av fornfynd, inte minst på den 
nordamerikanska marknaden. Det är inte lätt 
att vinna gehör lör tanken att fornminnen ska 
bevaras och inle plundras i ett land, där ar
betslösheten är ca 70 % och fattigdomen bland 
de djupaste i världen. Utbyggnaden av mu
seiväsendet är en faktor av vikt lör kampen mot 
rovdriften på kulturarvet. Museernas samarbe
te med skolorna skapar en möjlighet lill infor
mation om det skyddade kulturlandskapets 
värde. För uppbyggnad av kunskap om kultur
landskapets innehåll är existensen av cn kom
petent nationell arkeologi nödvändig. 

Det råder allmänt sett stor brist på utbilda
de människor i Nicaragua, så också på utbilda
de arkeologer. På Museo Nacional linns en ar
keologisk avdelning, där fyra-fem arkeologer 
arbetar. Fram till de senaste åren har detla re
presenterat den samlade arkeologiska verk-
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Fig. 1. Dokumentation av boplatsomräde med gravar och hällristningar i mars 1995 på Isia Mancarron, 
Nicaragua. Foto: H. Nilsson, Raä. — Documentation of an area wilh settlements and rock carvings in March 
1995. Isia Mancarron, Nicaragua. 

samma kompetensen. Dessa arkeologer, vars 
insatser ju varit mycket vikliga, saknar dock även 
de en formell akademiskt arkeologutbildning, 
vilket naturligtvis hämmat dem i deras yrkesut
övning. Dessutom försätts de i en underlägsen 
situation i förhållande till utländska kollegor, 
vilket givetvis försvårar utvecklingen av en obe
roende nationell arkeologi. 

Inom det svenska museiprojektet har vissa 
insatser gjorts för att utveckla arkeologin. Den 
primära målsättningen var atl möjliggöra upp
byggnaden av ett fornminnesregister samt ska
pa förbättrad kompetens i fomtninnesregistre-
ring. Svenska arkeologer bar samarbetat ined 
nicaraguanska vid inventering och registrering 
av fornminnen pä ön Zapatera samt i arkipela
gen Solentiname, båda platserna i Nicaragua-
sjön, den näst största sjön i Latinamerika Re
sultaten är mycket intressanta. De svenska er
farenheterna i fornminnesinventering visade 
sig vara myckel användbara. Ön Zapatera var ti

digare mest känd som förmodad central kull
plats, med en koncentration av stora sten
skulpturer i anslutning till en boplats, fö . regi
strerad och dokumenterad av bl.a. svensken 
Carl BovaUius redan på 1870-talct (Bovallius 
1887). Efter inventeringen var bilden av Zapa
tera mera sammansatt, bestående av bosätt
ning ined odlingssystem och tilläggsplatser för 
mindre bålar fanns över hela ön. Ett märkligt 
inslag utgjordes av en stenlagd vägbank in mot 
den centrala vulkankäglan. Fornminnesin
venteringens förmåga att ge sammansatta hel
hetsbilder över ett historiskt kulturlandskap 
påvisades tydligt Dessutom, och det är viktigt i 
ett land som Nicaragua, är det en billig metod. 
Det kräver inte dyr utrustning eller kostsamma 
tekniska insatser. Metodiken kan bemästras 
ulan krav på utvecklad akademisk utbildning. 

Insatserna på Solentiname bekräftar dessa 
erfarenheter. En översikt bar skapats av en se
rie bosättningskoncentrationer på den centra-
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la och stora ön Mancarron, som efter bearbet
ning bör kunna ligga till grund löt en fördju
pad studie av hur landskapet utnyttjats över tid. 
En nicaraguansk arkeolog har Solentiname 
som sitt examensämne i det nyetablcrade äm-
nei arkeologi vid universitetet UNAN i 
Managua. 

Inom projektet har några inledande steg 
lagits för uppbyggnad av en osteologisk kompe
tens inom Museo Nacional. En av arkeologer
na har en bakgrund som biolog, vilket är en vik-
tig tillgäng. En stor del av de föremål som tas 
till vara vid utgrävningar består av ben, både 
animala och humana. Till stöd för denna ut
veckling besökte en svensk arkeologisk forska
re Nicaragua i maj 1997 och deltog i utgräv
ningen av innehållet i en arkeologiskt framta
gen gravurna. Resultaten gav intressanta ocb 
förut inte kända inblickar i gravskick under för-
columbiansk tid. 

Det svenska mnseiprojektet kan vad beträf 
far utbildning av arkeologer och andra specia
lister (osteologer, koservatorer) inte bli myckel 
annat än punktinsatser. Avsikten är närmast att 
vidga perspektivet, ge insikt i alternativa arbet
smöjligheter och stimulera till fördjupad kom
petensutveckling. Systematisk utbildning, där 
enskilda kurser ocb praktiktjänslgöringai" inte 
räcker, måsle byggas upp i högre utbild
ningsmiljöer. Här finns förvisso möjlighet till 
svenska bidrag. 

Som en utveckling av detta projekt genom
fördes därför under 1997 en föreläsningsserie 
på Kulturministeriet (på Palacio Nacional de 
Cultura) i Managua av Nils Johansson. Samma 
år genomfördes en osteologisk analys av Elisa
beth Iregren av ett antal nrnegravai Ii an grav
fältet El Osteonal. Ar 1998 genomfördes en in-
bildningskurs med titeln: El Manejo de Bienes 
Cnltiirales: Coneeplos, \iilores y In 1'railica (Kul
turmiljövård; begrepp, värderingar och prak
tik) ined Per Cornell och Nils Johansson som 
föreläsare. Kursen hölls vid Universidad Nacio 
ned de Nicaragua, det statliga universitetet i Ma
nagua. Kursen riktade sig både lill arkeologi-
studenter vid universitetet och till anställda lian 
Nationalmuseet och berörda myndigheter, 

Universidad Nacional de Nicaragua bar som 
en av få institutioner en utbildningslinje i ar

keologi. Arkeologer från Universidad Autonoma 
de Barcelona i Spanien deltar aktivt som förelä
sare och utbildningsplanen är ambitiös. För 
närvarande finns en treårig basutbildning, och 
en tvåårig påbyggnadskurs är planerad. Kursen 
i kulturmiljövård blev för studenterna ett int
ressant komplement till de fasta utbildnings
momenten och gav möjlighet lill vidareutbild
ning för andra som redan arbetar inom det ar
keologiska fältet. 

Kursen bestod av ett antal föreläsningar 
samt grupparbets baserade diskussioner kring 
exploateringsarkeologins möjligheter i Nicara
gua och arkeologiska resurser i In ternet Före
läsningarna tog kort upp kulturmiljövårdens 
historia i Europa, diskuterade centrala be
grepp lör att sedan koncentrera sig på att ex
emplifiera kulturmiljövård, med tyngdpunkt 
på exempel från Sverige. Vi ville särskilt peka 
på olikheter i kulturmiljövårdens organisation 
mellan olika länder. 

Kulturmiljövård i Latinamerika och Europa 
Den organiserade kulturmiljövårdens i norra 
Europa har sin ursprung i den absoluta kunga
maktens maktlegitimering och nationsstater
nas sökande efter tydliga identitetssymboler. 
Den absoluta kungamakten sökte liätnsi sym
boler som kunde kopplas direkt lill kungamak
ten som sådan och särskilt då till dynastierna. 
När den absoluta kungamaktens Europa eröv
rar och koloniserar Amerika är det svårt alt hit
ta automatiska kopplingar till de europeiska 
dynastierna. Kulturmiljövården fär därför en 
ytterst svag ställning och blir, i den domineran
de historieskrivningen, en historia om de andni. 

Invånarna som européerna mötte på den 
»amerikanska- kontinenten fär inte samma ställ
ning som i moderländerna. Begreppet indian 
skapas i koloniseringsprocessen. Som social ka
tegori existerar indianen först i mötet med de 
europeiska erövrarna. I regel kopplas termen 
lill nedsättande värdeomdömen som barbarer 
ocb råhet eller okunnighet och dumhet. Indian 
betecknar, i princip, de erövrade, de kuvade. 
Som social kategori har det sin närmaste mot
svarighet i termer som slav eller träl. 

Föi" alt skapa en fungerande latiiiamerikaii.sk 
kulturmiljövård kan de europeiska formerna 
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därför inle omedelbart kopieras. Syftet med vå
ra föreläsningar var inte att presentera färdiga 
recept för kulturmiljövård. Istället ville vi dels 
beskriva kulturmiljövärden i Sverige, särskilt da 
exploateringsarkeologin, dels berätta om den 
teoretiska debatt i detta ämne som vuxit fram i 
Europa under de senaste åren, men också re
flektera kring dessa erfarenheter i ljuset av la
tinamerikansk arkeologisk praktik. Den kultu
rella mångfald och de komplexa sociala pro
cesser som karakteriserade den amerikanska 
kontinenten före européernas ankomst måste 
betonas, men ocksä de tiden efter erövringen, 
med massiv invandring av fattiga och rika från 
Afrika, Europa ocb Asien, är avgörande. Ett ge
nomgående tema blir därför kulturella möten, 
där våld och rått maktmissbruk ofta, men inte 
alltid, är karakteristiskt. Att försvara materiella 
lämningar från det förflutna är alltid ett poli
tiskt ställningstagande. Del vikliga är att söka 
bevara lämningar som visar på något vis repre
senterar olika element i kontinentens historia, 
trots att dessa ofta, i sig, står i symbolisk mot
sättning till varandra. Dissonans måste vara ett 
hedersord, att våga ge olika grupper och rikt
ningar spelrum. Men atl göra delta möjligt på 
en kontinent där grundläggande infrastruktur 
ofta saknas, där centralmakten ofta har en svag 
ställning och där väpnade politiska konflikter 
är vanligt förekommande a ren stor och svår ut
maning. I ett större perspektiv kan kulturmil
jövårdens problem inte lösas separat. Men det 
kan vara möjligt att öppna portar till en för
ändring. Sådana portar måste innefatta ska
pandet av en alternativ praktik, men också nå
got slags grundregler kring vilka kulturmil
jövården formas, gemensamma spelregler som 
kan samla många olika intressen. 

Materiella lämningar och sociala sfärer 
Materiella lämningar kan, i ett socialt perspek
tiv, tillhöra olika sociala sfärer. Varumarknaden 
är en viktig sådan sfär, där vissa typer av vad vi 
för enkelhetens skull kan kalla arkeologiskt 
material ibland bar ett stort monetärt värde. 
Variationerna inom denna sfär är stora. Det 
finns t.ex. en »vit« och en »svart« marknad och 
olika typer av konvertcringar mellan dessa. I 
Latinamerika plundras tusentals äldre grav

läggningar varje år, och vissa delar av materia
let hamnar på den internationella antikvitets-
marknaden. Denna sektor hanterar stora sum
mor pengar och det är ofta svan för den lokala 
kulturmiljövården att stå emot. Ofta är det fät
liga lantarbetare och småbönder som anställs 
för gravplundring mot mycket små löner, jäm
fört med värdet på det framtagna materialet. 
För de falliga lantarbetarna rör det dock om 
skillnaden mellan att ha mat en dag eller atl in
te ha någon. Det är i denna sociala verklighet 
den latinamerikanske kulturmiljövården ope
rerar. 

Det offentliga är en annan sfär till vilken ar
keologiskt material ofta räknas. Offentlighe
tens karaktär varierar mellan olika länder. I 
Sverige räknas fasta fornlämningar sann statli
ga, provinsiella od i kommunala museer och 
arkiv som offentliga. I inånga länder är de las
ta fornlämningarna privata, både teoretiskt 
och praktiskt Del linns inle några knivskarpa 
gränser mellan del offentliga ocb del privata. 
Detta gränsområde och konvertcringar indian 
dessa sfärer diskuteras ofta i litteraturen 
((Heere 1989, {iirman tQQl). 

Men dessa två sfärer är inte de enda rele
vanta, de ger inte en ut tömmande bild. Äldre 
materiella lämningar kan också vara personlig 
egendom, vilken knappast, under bestämda 
tidsperioder, kan hamna pä varmarknaden, 
men som inte heller för den skull är offentliga. 
Denna sfär har stor betydelse i latinameri
kanskt sammainbang. 

Fasta fornlämningar kan också ingå i mar
kegendomar som administreras privat, men 
med begränsningar i användandet. Del rör sig 
0111 mark som inte heller kan säljas och köpas 
på marknaden. Också detta är vanligt i La
tinamerika. 

K11 II årmiljons utsatthet 
Aldrig tidigare har så mycket av äldre kultur
miljöer förstörts på så kort tid. Det är inte bara 
naturkatastrofer, som följderna av orkanen 
Mitch, som orsakar förstörelse. Vad som kan va
ra värt att betona är att vi med modern tekno
logi i vägbygge och andra byggnadsarbeten, lik
som också i jordbruk och skogsbruk, som i sig 
kan vara nödvändiga ocb positiva, tenderar att 
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förstöra mer och mer av naturmiljöer och kul
turmiljöer på ett ytterst dramatiskt sätt. Skalan 
i denna förstörelse varierar med omfattningen 
av konstruktionsarbeten och är kanske störst i 
Europa, Japan och USA, men tendensen gäller 
också i ett globalt och specifikt i ett latinameri
kanskt perspektiv. Förstörelsen av stora regns
kogsområden i Brasilien är här ett exempel. 
Allt detta borde utgöra en utmaning för da
gens kulturmiljövård. 

Möjligheten av bevarande av åtminstone 
delar av äldre kulturmiljöer måste vara en strä
van för all kulturmiljövård. F.n vanlig invänd
ning i diskussioner kring kulturmiljövård är 
närmast av teknisk art. Man hänvisar ofta till 
samhällets behov av omfattande kommunika
tioner, bostäder och industrier. Detta är natur
ligtvis helt riktigt, och det finns nog ytterst få 
som försvarar ett totalslopp för all nykonstruk
tion. Men det borde vara möjligt att finna nya 
konstruktionsmetoder som åsamkar mindre 
förödelse i äldre materiell kultur och i natur
miljöer. Vad gäller allmän miljövård har ju vik
tiga tekniska landvinningar gjorts de senaste 
trettio åren, på områden där det tidigare an
sågs omöjligt ait skapa bättre teknik. Här ser vi 
behovet av en aktiv och utåtriktad kulturmiljö
vård. 

Hur kan svensk kulturmiljövård ge ett bidrag i en 
lalinamerikcin.sk kontext ? 
Hur kan då våra svenska erfarenheter göra nvi-
ta i en latinamerikansk kontext? Som vi ser det 
är del viktigast atl demonstrera att det går alt 
kombinera samhällsutveckling och kulturmil
jövård, atl visa alt de två begreppen inte nöd
vändigtvis exkluderar varandra. Vi kan dessut
om visa på de grundläggande skillnaderna mel
lan de mål som sätts upp i den akademiska ar
keologin od i de idéer som styr kiiltiirniiljövar-
den. I Latinamerika är det ofta så att all arkeo
logi bedrivs av en institution - ofta administre
ras kuliiinniljövärden direkt från universitet
sinstitutionerna, eller så saknas en universitet-
sarkeologi i egentligen mening (så har det t.ex. 
varit i Mexico). I Europa bar vi en tradition av 
samtidig utveckling av universitetsarkeologi 
och statligt administrerad arkeologi, och också 
ett ainarbelc mellan dessa båda delar av arkeo

login. I många latinamerikanska länder bar 
kulturmiljövården i sig ingen egen budget och 
resultatet blir ofta alt denna del av arkeologin 
får formen av snabba räddningsaktioner utan 
självständigt formulerade frågeställningar. Här 
bör vi ba kunna förmedla viktiga erfarenheter! 

F.n problem vid denna typ av samarbete är 
den diskontinuitet som ofta finns i de latina
merikanska institutionerna. Diskontinuiteten 
kan vara av olika karaktär och vara både av po
litisk ocb ekonomisk art. En följd av delta kan 
bli alt ingångna avtal plötsligt kan bli ogiltiga, 
och måste omförhandlas med de personer som 
lör tillfället sitter i toppen. Detta gör det svårt 
att planera långsiktiga projekt. Det är viktigt att 
söka former där kontinuiteten kan garanteras 
även om organisationer byggs om. Ett sätt att 
försöka garantera viss kontinuitet är all nu ar
beta med yngre arkeologer som i framtiden 
kan förmedla erfarenheter vidare till nya ge
nerationer. 

Ar denna typ av verksamhet meningsfull? 
En viktig fråga är om den verksamhet som vi be
skrivit ovan är meningsfull, eller med andra 
ord, är etl land som Nicaragua beroende av ut
ländska insatser, eller skulle del vara bättre om 
de på egen hand invecklar en egen od i båttre 
arkeologi? Alh lör ofta ser man exempel pä ut
ländska arkeologer som arbetar i tredje värl
den en kort period utan att ge etl egentligt bi
drag till utvecklingen av landets egen arkeolo
gi. Deltagande latinamerikanska arkeologer re
duceras här lill simpla grovarbetare, utan nå
gon egentlig del iden vetenskapliga processen. 

I della sammanhang kan det därför vara 
viktigt att rekapitulera några av grundtankarna 
i Nicaraguaprojektet Bastanken i det arkeolo
giska inbytet bar varit att ge de Nicaragtianska 
arkeologerna den kompetens som behövs för 
att självständigt ge ett bidrag till Nicaraguas ar
keologi. Detta bar bl.a. skett genom att Ni-
caraguanska arkeologer fått delta i inventer
ings och utgrävningsarbete i Sverige. Under 
både 1994 och 1998 deltog därför Nicara-
guanska arkeologer vid utgrävningar i Väst
sverige. Våra sainarbetspartners vid Universidad 
Autonoma de Barcelona arbetar på ett liknande 
sätt, men bar valt alt istället inrikta sina insalsei 
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på grundutbildningen av arkeologerna. Vi an
ser att vår verksamhet ger ett reellt bidrag till 
den Nicaraguanska arkeologin. Della framför 
allt då vi inte genomför ett arkeologiskt projekt 
i traditionell mening, utan istället försöker få 
de Nicaraguanska arkeologerna all inse sina 
egna möjligheter. Ett vanligt misstag kan vara 
att introducera en ny teknik, kombinerat med 
metoder som helt eller delvis utvecklats i en eu
ropeisk kontext Enligt vår mening är detta fel 
väg att gå. Det är viktigt att peka på att den upp
mätnings och dokumentionsteknik (FFD, Intra-
sis) som för närvarande används på svenska ut-
grävningar, inte är någon garant för kvalitén pä 
grävningarna i sig, utan att goda resultat även 
kan uppnås med enkla metoder. Detla betyder 
inte att ny teknik aldrig skulle passa i t.ex. 
Nicaragua, men att man måste värdera beho
ven för varje enskilt projekt. 

Nicaraguanerna måste själva utveckla sin 

arkeologi. Enbart de kan avgöra vad som är 
adekvata metoder och frågeställningar i ett kul-
lurmiljövårdspcrspektiv. Men det är bara med 
omfattande kunskaper 0111 olika möjliga meto
der och erfarenheter från andra länder man 
har möjlighet att fatta beslut Det är här 
Nicaraguaprojektet kan spela en roll. Even
tuella framtida aktiviteter i Nicaragua måste 
därför med nödvändighet bli en kombination 
av vetenskapliga projekt kopplat med utbild
ningsinsatser och åtgärder inom kulturmiljö-
vårdens ram. 
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Summary 

Heritage management in Latin America has a 
history different from that in Europé. The Spa-
nish Conquest of the New World created a new 
social category, the Indian. While Swedish he
ritage management is derived from the search 
for proofs of Sweden's glorious history, the in
terest in the indian bas its académie and official 
origin rather in natural science. Wben lhe sta
tes of Latin America were formed in the igth 
century there was no interest in defining the 
Indian origin of lhe nations. Only exceplio-
nally did some authors propose theories con
cerning Indian culture, but these ideas did not 
break through until tbc 201b century, and then 
only in some countries. 

In 1987 a bi-national Sweriish-Nicaragiian 
project was started, concemed with Heritage 
Management The Museum of National Anli
quilies and the Royal Library in Slockholm we
re responsible for the Swedish part of the pro
ject In conseqiieiu c of tbis project a training-
course 011 the theme »Heritage Management: 
concepts, values, and practice» was held at the 
National University in Nicaragua in 1998, 

for the benefit of both archaeology students, 
employees of the National Museum, and the 
authorities involved; the meeting of these 
groups in a common course was in itself an im
portant and rcwarding exper iment 

Naturally Swedish heritage management 
cannot and should not be directly applied in a 
totally different historical context But the vasl 
Swedish experience within tbis field is worth 
sharing. Il is essential to have a knowledge of 
the methods previously applied in order to ma
ke the right chokes in tiu- development of a 
functioning heritage management 

The Nicaraguan realiiv allows 110 simple 80-
lutions. The social and political situation is so 
complex and has so many facets that dissonance 
and pluralism must be allowed within the frame
work of a imiförmly achninistered heritage man
agement Monuments, representing actors in 
history which have been in evident conflict, 
must be given space. The heritage of the Pre-
Spanish era must be well represented, but also 
heritage representing both poor and rich im
migrants from the ifith century onwards. In 
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Nicaragua there is no given beir, no given »roy
al dynasty« or »chosen people». All those liv ing 
in Nicaragua should be considered in the heri
tage management The lack of economic re
sources is acute, and simple methods, someti
mes also involving laymen, niusl be used, along-
side with special projects where modern techni
ques are applied on a wide scale. 

The creation of central registers is crucial. 
The access to and control of these are primary 

problems which must be solved in order to ena
ble further projects to function. Scientific pro
jects and heritage management projects must 
bolh be given stage, and the connection betwe
en them must be made evident 

Alier severe natural disasters and many po
litical conflicts Nicaragua is a poor and bano-
wed (01111117. Bni il is a country with a greal po
tential where heritage management can illu
strate its rich and engaging history. 
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