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Oppfølging av UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv
Vi viser til brev av 25.03.08 som gjelder oppfølging av UNESCOs konvensjon om immateriell
kulturarv.

Etter en kort høringsrunde har Universitetet i Bergen følgende kommentarer, utarbeidet på
grunnlag av innspill fra Det humanistiske fakultet:

I samsvar med konvensjonens krav om å sikre respekt for og øke bevisstheten om den
immaterielle kulturarvens betydning ønsker Universitetet i Bergen å henlede
oppmerksomheten på et område som har vært nært knyttet til kulturvitenskap, nemlig
tradisjonsarkivene. Slike arkiver finnes tilknyttet mange ulike institusjoner, også
universitetene (som eksempel kan nevnes Norsk Folkeminnesamling, UiO, og Etno-
folkloristisk arkiv, UiB). Disse arkivene er resultat av et omfattende innsamlingsarbeid som
har foregått siden 1830-årene, og de representerer en stor arbeidsinnsats. Materialet har
også spilt en sentral rolle i oppbyggingen av en felles bevissthet om hva det norske er, og
inngår på en selvsagt måte i den immaterielle kulturarven. Dette omfattende materialet har
også potensiale for forskning ut fra nye problemstillinger på områder der det ellers finnes lite
dokumentasjon. I dagens situasjon er imidlertid de fleste av disse samlingene lite
tilgjengelige pga. manglende bemanning og lite tidssvarende oppbevaringsformer. Det er en
forutsetning for at konvensjonens intensjon skal oppfylles, at materialet ikke bare sikres for
ettertiden, men også tilrettelegges for bruk i forskning og undervisning. Digitalisering av
tradisjonsarkivenes materiale vil være en nærliggende løsning på dette problemet. Mye av
den samme problematikken gjelder også for andre typer samlinger, for eksempel av den
norrøne Håndskrifts- og diplomfotografisamlingen, målføresamlingene,
stedsnavnsamlingene, Teaterarkivet og Arne Bjørndals samlinger for tradisjonsmusikk.

Den immaterielle kulturarven er i stadig forandring. Det må derfor være viktig å unngå en
altfor sterk spesifisering og produktorientering, noe som kan føre til en fastlåsing av hva den
skal inneholde. Universitetet mener at den foreslåtte konkretisering er god, men foreslår at
man tar inn et nytt tema: arbeidsprosesser, dette kan evt. inngå som overordnet punkt e)
tradisjonelt håndverk. Videre foreslås en tydeliggjøring av punkt d) kunnskap og praksis som
gjelder naturen og universet. Rammene for den immaterielle kulturarven bør være åpne nok
til at fenomener som i framtiden blir anerkjent som kulturarv, ikke utelukkes.

Telefon 55 58 00 00 Universitetsdirektørens kontor Postadresse  Besøksadresse  Saksbehandler
postmottak(c uib.no Telefon 55 58 20 01 Postboks 7800 Museplass 1 Hilde H. Bretvin
Internett www.uib.no Telefaks 55 58 96 43 5020  Bergen Bergen  55 58 20 20
Org no. 874 789 542

side 1 av 2



side 2 av 2

Når det gjelder spørsmålet om hvordan arbeidet bør samordnes, vil Universitet i Bergen
påpeke at det er viktig at de universitetsmiljøer som arbeider med de kulturområdene som
innbefattes i "immateriell kulturarv" inkluderes i et slikt arbeid.

Med hilsen

Kari Tove Elvbakken
ile sten retvin
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