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RATIFIKASJON AV UNESCOS KONVENSJON OM VERN AV DEN
IMMATERIELLE KULTURARVEN - HØRINGSUTTALELSE

Innledningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Tromsø Museum Universitetsmuseet ivaretar
immateriell kulturarv gjennom en brei dokumentasjon av et stort felt av muntlige tradisjoner.
Det vil si levende som tradisjoner, skikker og kunnskap innen både samiske, kvenske og norske
kulturområdre. Geografisk har Tromsø Museum fokusert på det nordlige Norge samt
Nordområdene generelt, hvor museet fungerer som et nasjonalt tyngdepunkt. Som særlige
områder kan nevnes dokumentasjoner fra småskala fiskerikultur, reindriftskultur, sjøsamisk
kultur, kvensk kultur og arktisk virksomhet. Dokumentasjon av moderne kulturuttrykk er
hovedfokus. Museet har en egen tradisjonsmusikksamling hvor også mye av det som
dokumenteres, stadig er levende, slik at aktive utøvere drar nytte av arkivene.
Museet har ansatt en egen båtbygger som både ivaretar gamle handverkstradisjoner gjennom
utøvende handverk, og arbeider med utforsking og dypere forståelse av disse tradisjonene.

TMU har ikke rigide oppfatninger om hvordan UNESCO konvensjonen best kan
implementeres, men mener det er vesentlig å bygge på eksisterende institusjoner heller enn å
bygge nye. Museer og arkiv driver allerede denne type virksomhet.
På samme måte som materiell kulturarv er Riksantikvarens ansvar, kunne immateriell være
samordnet av samme institusjonen. Fokus på levende tradisjoner kan virke til beriking av
kulturminneforvaltningen.

TMU har ikke anledning på nåværende tidspunkt til å utvikle en liste over kulturytringer som
bør med, men ser det som vesentlig at man har åpenhet for at settet av kulturytringer må
omfatte variabler som kulturelt mangfold, etnisitets- og minoritetsmangfold, samt likestiller
kjønnet praksiser i utvalget.
Dette innebærer at joiketradisjoner og særlige vevtradisjoner med mer, må inn på lista
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