
 

 

 

 

Mellem kritik og praksis: Forvaltningen af 

immateriel kulturarv i et UNESCO-perspektiv 

I 2009 godkendte Danmark UNESCO-konventionen til sikring af den 

immaterielle kulturarv – traditioner, overbevisninger, kundskaber og 

måder at være sammen på. Dermed indskrev Danmark sig i UNE-

SCOs arbejde for at sikre levende kultur i verden. Mens en del af 

dette arbejde sker igennem dokumentation, oplysning og forskning, er 

staten også forpligtet til at udarbejde såkaldte fortegnelser over im-

materiel kulturarv (se https://levendekultur.kb.dk). Samtidig har Kul-

turministeriet åbnet for, at interesserede udøvere kan indsende an-

søgninger om at blive optaget på UNESCOs lister og registre over 

verdens immaterielle kulturarv og gode sikringspraksisser.  

 

En lang række akademiske studier har fremført flere kritikpunkter af 

konventionens effekter. Forskere anfører bl.a., at kulturarv ikke eksi-

sterer i sig selv, men produceres som resultat af UNESCOs tilgang, 

og at UNESCOs tiltag anerkender nogle former for kulturel praksis 

som kulturarv, mens andre overses. Studier har desuden påpeget, at 

levende kultur risikerer at blive tingsliggjort, når den skal skrives ned 

på en liste. Ejerskabet til kulturarven skifter pludselig fra de involve-

rede udøvere til UNESCO og staten, når de overtager ansvaret for at 

sikre en praksis. Og hvem har egentlig retten til at definere, hvad der 

er kulturarv, eller hvordan den skal udøves? Alt i alt sætter den aka-

demiske kritik spørgsmålstegn ved, om kulturarv bedst sikres i UNE-

SCO-regi, eller om det, der lever skjult, lever godt.  

 

Som forvalter af 2003-konventionen i Danmark befinder Dansk Folke-

mindesamling ved Det Kgl. Bibliotek sig midt i dette felt mellem prak-

sis og kritik. Hvert af de ovenstående kritikpunkter er legitime, men de 

skaber også en udfordring for de institutioner, der er forpligtede til at 

arbejde med UNESCOs konvention. Hvordan tager man højde for kri-

tikken og løfter opgaven på bedst mulig vis?  

 

Vi har inviteret fire forskere og praktikere, der alle beskæftiger sig 

med UNESCO, immateriel kulturarv og kulturarvskonventionerne, til 

at reflektere over, hvordan det kritiske perspektiv kan forenes med en 

konstruktiv tilgang til konventionen. Hvad kan vi lære om og af UNE-

SCOs tilgang? Hvordan forstår vi kulturarv, og hvordan håndterer vi 

sikring i praksis?  Formålet med seminaret er dermed at fremme en 

kritisk, men konstruktiv debat om arbejdet med immateriel kulturarv.  
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Program 
 

Tid: Den 12. november 2018, kl. 10.00 – 16.00 
 
Sted: Kulturarvssalen i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards 
Plads 1, 1016 København K 
 

 

10.00 Indledning 
Marianne Holm Pedersen, ph.d., sektionsleder, Dansk 

Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek 

 

10.20 Opportunities and Threats in Intangible Heritage: Safe-

guarding the Jemaa el-Fna marketplace in Marra-

kech and other ambivalent success stories from 

UNESCO's ICH convention 
Valdimar Hafstein, ph.d., professor, Faculty of Sociol-
ogy, Anthropology and Folkloristics, University of Island  

 

11.25 UNESCO og verdensarven. En skabelsesberetning. 
Poul Duedahl, ph.d., lektor, Institut for Kultur og Globale 

Studier, Aalborg Universitet 

 

12.15 Frokostpause 

 

13.15 Krigens spor som immateriel kulturarv? Den indviklede 

sikring af europæiske værdier i efterkrigstidens landska-

ber 
Mads Daugbjerg, ph.d., lektor og afdelingsleder, Institut 
for Kultur og samfund, Afdeling for Antropologi, Aarhus 
Universitet   

 

14.05 Kaffe  

 

14.20 Att trygga det föränderliga – en balansgång mellan att 

befästa och bryta ner. Arbetet med UNESCOs konvent-

ion om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sve-

rige 

Annika Nordström, arkivchef, Institutet för språk och 
folkminnen. Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Gö-
teborg 

 

15.10 Afsluttende diskussion 
Indledt af Inger Sjørslev, mag. scient., lektor, Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet. 

 


