Allas vårt ansvar att trygga och
levandegöra det immateriella kulturarvet
Fika, nyckelharpa, purim, kärlekslås och luciatåg är några av de levande
traditioner som hittills har samlats in i en nationell förteckning över det
immateriella kulturarvet i Sverige. För oss som arbetar med förteckningen och
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet är det
glädjande att se hur frågorna engagerar och väcker diskussion.
Sedan 2011 ansvarar Institutet för språk och folkminnen för arbetet med Unescos konvention om
tryggande av det immateriella kulturarvet. Konventionen finns till för att trygga det som inte fysiskt
går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan
människor. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som
upprepas och förändras.
De länder runt om i världen som har skrivit under konventionen ska enligt Unescos regelverk skapa
en eller flera förteckningar över det egna landets immateriella kulturarv. Sveriges förteckning kallas
Levande traditioner och där kan alla som vill lämna förslag på en tradition som de tycker ska finnas
med. I nuläget finns 24 förslag och fler är på gång. Förteckningen är alltså ett dokument som ständigt
uppdateras – en växande kunskapskälla över levande traditioner.
– I vårt arbete med konventionen är förteckningen vårt viktigaste instrument för att kunna trygga
och levandegöra den mångfald av kunskaper och traditioner som finns runt om i Sverige, säger
Martin Sundin som är generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen.
Arbetet med de inhemska förteckningarna är också en förutsättning för att konventionens
medlemsländer i ett senare skede, om så önskas, ska ha möjlighet att lämna förslag till
konventionens internationella listor. Det finns två sådana listor kopplade till konventionen: en för det
som kallas representativt immateriellt kulturarv och en för kulturarv som behöver omedelbart stöd
för att inte försvinna. Dessutom finns ett internationellt register med goda exempel på hur man kan
arbeta med konventionen.
– Institutet driver ett långsiktigt arbete med konventionen där fokus just nu ligger på att förvalta och
utveckla den nationella förteckningen, och där själva insamlingen av våra levande traditioner ska
bedrivas i samverkan med svenska folket, säger Martin Sundin.
Vilka traditioner och kunskaper vill du hålla levande? Vi uppmanar alla i Sverige att delta i
diskussionen och vara med och bidra till förteckningen!
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Levande traditioner –
exempel på immateriella kulturarv i Sverige
Kulturarv är mer än föremål och samlingar!
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Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra
immateriella kulturarv i Sverige.
www.sprakochfolkminnen.se

