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Sendt: 19. mai 2008 09:45
Til: Hamnen Christine
Kopi: Torger Korpberget
Emne: Høring immatriell kulturarv
Viktighet: Høy

 

Hei Christine 

Sender deg noen tanker vi i håndverksnettverket formulerte under vår siste 
samling ang immatriell kulturarv, ført i pennen av Terje Planke. Selv om vi ikke
er høringsinstans håper jeg vi 

kan gjøre dette. Så får du enda noen innspill på dette meget spennende tema. Nå 
er høringsfristen gått ut og vi er veldig forventningsfulle på det som skjer 
videre! Vi høres.

Med vennlig hilsen 
Torger Korpberget 
Maihaugen og Håndverksnettverket 

ØVVVern av den immateriell kulturarven:
Håndverksnettverkets samling i 2007.

Museenes Håndverksnettverk er initiert av ABM-Utvikling. Årets nettverkssamling 
ble gjennomført i Røros, 24.-25. oktober 2007.   På årets nettverksmøte ble 
konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven diskutert.  Diskusjonen tok
utgangspunkt i selve konvensjonsteksten, etter en innledende rapportering fra 
KKDs arbeidsseminar om oppfølgingen av UNESCOs konvensjon om immateriell 
kulturarv torsdag 18. oktober, og fra høringen på Stortinget om "Immateriell 
kulturarv - Håndverksopplæring i Norge – Hvordan skal vi organisere opplæringen”
tirsdag 25. september 2007.  KKD har etterspurt innspill fra relevante miljøer. 
Museenes håndverksnett bestemte å sende en tilbakemelding til KKD basert på vår 
diskusjon: 

Håndverksnettverket er svært glade for at UNESCOs konvensjon om vern av den 
immateriell kulturarven er ratifisert.  KKD har så langt fokusert på kartlegging
av dagens kunnskap og det å skape nasjonale registre over kulturbærere med 
utgangspunkt i konvensjonens artikkel 12.  Nettverket ser betydningen av dette 
arbeidet, og deltok på KKDs møte den 18. oktober 2007.  Listene i seg selv er 
bare et middel for å nå målet om å verne den immaterielle kulturarven. 
Diskusjonen på arbeidsseminaret ble derfor for snever i forhold til behovene vi 
sliter med i vårt daglige arbeid.  

Museenes håndverksnett ber KKD i større grad fokusere på de to begrepene om vern
og om arv i arbeidet videre og stille spørsmålet om hvordan formålet for 
konvensjonen (I.1.a) kan oppnås best mulig.  Listene er selvsagt et 
forvaltningsgrep for å sikre kjennskap til kulturarven.  Når det gjelder 
langsiktig, flytende kunnskapsforvaltning står vi imidlertid ovenfor en 
situasjon hvor vern krever tilrettelegging for, og stimulering av, 
enkeltindivider, organisasjoner og strukturer samtidig.  Listene vil i seg selv 
ikke utgjøre et vesentlig tiltak for å sikre den immaterielle kulturarvens 
levedyktighet.  

Det har vært lagt stor vekt på at det er levende kultur som skal vernes gjennom 
konvensjonen, og at det er miljøene selv som i stor grad står for sin egen 
utvelgelse. Det er imidlertid viktig å formidle at begrepet om arv innebærer en 
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markant dybde i kulturuttrykket, i at det er overført fra generasjon til 
generasjon (I.2.1). Igjennom konvensjonen har partene vedtatt å iverksette vern,
i form av tiltak for å sikre den immaterielle kulturens levedyktighet (I.2.3).  
Museenes håndverksnett vil i denne sammenheng også presisere at konvensjonen 
presiserer at vern også inkluderer å gjenopplive de ulike sidene ved denne arven
(I.2.3).  Begrepene om vern og arv har så langt vært lite trukket fram fra KKDs 
side

Museene har ansvar for forskning, forvaltning og formidling.  Våre eksisterende 
forvaltningsoppgaver på faste kulturminner har i lengre tid vært lavt 
prioritert, og med henhold til forvaltning på det immaterielle området står vi 
foreløpig bare i startblokka.  Vi ser fram til at KKD kommer tilbake med 
forespørsel om hvordan vi som en av de berørte partene mener at den immaterielle
kulturarven kan best mulig vernes og forvaltes langsiktig.
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