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Høring vedrørende ratifikasjon av Unescos konvensjon om vern av
den immaterielle kulturarven

Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU viser til høringsbrev av 16.02.2006. Fakultetet slutter seg
til vedlagte uttalelse fra Program for kulturminneforvaltning ved Institutt for historie og klassiske

fag.
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Kommentarer til høringsnotat datert 16.02.2006 fra Kultur- og kirkedepartementet
vedrørende ratifikasjon av UNESCOskonvensjon om vern av den immaterielle
kulturarven
Programfor kulturminneforvaltning
ved Instituttfor historieog klassiske fag, NTNU ser
positivt på at Norge ratifisererUNESCOs konvensjonom vern av den immaterielle
kulturarven.Ettervår mening vil konvensjonenkunnebli et nyttig redskapfor å skape økt
oppmerksomhetom muligheterog utfordringertilknyttet vern, formidlingog forvaltningav
immateriellekulturminner.
I høringsbrevet fra Kultur- og kirkedepartementet vektlegges at konvensjonen kan bidra til å
utjevne det ensidige fokuset på den materielle kulturarven, og dermed skape en bedre balanse
mellom materiell og immateriell kulturarv. Et like stort problem er imidlertid det kunstige
skillet mellom materiell og immateriell kulturarv som lenge har preget nasjonal og
internasjonal kulturminneforvaltning.

Det er derfor gledelig at konvensjonsteksten

understreker den tette koblingen ("the deep-seated interdependence" s. 1) mellom immateriell
og materiell kulturarv. Etter vår mening er det nettopp i spenningsfeltet mellom materialitet
og immmaterialitet at kulturarvens betydning for dagens mennesker kommer tydeligst til

uttrykk. En viktig og svært positiv følge av konvensjonen vil derfor være å få økt fokus på
dynamikken i samspillet mellom materielle og immaterielle kulturminner.
I artikkel 15c vektlegges betydningen av kunnskap om og beskyttelse av minnesteder, og

nettopp minnesteder er et eksempel som viser dynamikken både mellom immateriell og
materiell kulturarv og mellom kulturarven og det moderne samfunn. I midtnorsk sammenheng
kan Stiklestad Nasjonale Kultursenter trekkes frem som et relevant eksempel. Stiklestad var
åsted for en av de mest sentrale hendelser i norsk historie, og stedet er i seg selv et sentralt

materielt kulturminne. Stiklestad er imidlertid like viktig som immaterielt kulturminne i form
av minner og forestillinger som har preget menneskers liv i nesten 1000 år. Stiklestads
immaterielle kulturarv er imidlertid ikke statisk, men har hele tiden vært preget av
dynamikken mellom fortid og den samtid mennesker til enhver tid har levd i. Det er i lys av
dette samspillet de pågående diskusjonene om hvorvidt "Olavsarvens" nasjonale preg er egnet
til å skape identitet og tilhørighet i et globalisert norsk samfunn, preget av et stadig større

etnisk og religiøst mangfold, må ses.
Program for kulturminneforvaltning

ser svært positivt på konvensjonenes tydelige fokus på

utdanning og forskning knyttet til formidling, bevaring og vern av immaterielle kulturminner.
Som eksempelet ovenfor viser må imidlertid den immaterielle kulturarven hele tiden ses i
sammenheng med den materielle kulturarven. I tillegg må det understrekes at målet ikke må

være å "fryse" den immaterielle kulturarven på et bestemt stadium slik at den forblir mest
mulig uforandret. Utfordringen må være å se kulturarven i et dynamisk og meningsfullt
samspill med nåtidens mennesker.
Program for kulturminneforvaltning, NTNU, er et tverrfaglig studieprogram (historie,
arkeologi, arkitektur, geografi, juss) som siden oppstart (treårig bachelorprogram fra 2003,
toårig masterpåbygging fra 2006) har hatt fokus på samspillet mellom materielle og
immaterielle kulturminner. Vi ønsker derfor å signalisere vilje til å bistå som samtalepartner
ved implementeringen av konvensjonen, nasjonalt så vel som internasjonalt, dersom dette
skulle være ønskelig.

