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Agenda

1. UNESCO verdensarv, kulturarv og bæredygtig 
udvikling

2. Turisme som middel eller mål for syddanske 
verdensarvsteder?

3. Stewardship – at kære sig, at værne om, 
sammen med andre

4. En endnu kortere sammenfatning



UNESCO Verdensarv

"... de uerstattelige kultur- og naturværdier, vi arver fra fortiden, 
lever med i dag, og giver videre til fremtidige generationer. 
Menneskehedens kultur- og naturarv er uerstattelige kilder, 

som inspirerer og beriger vores liv. 
Det er vores referencepunkt – vores identitet.” 
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Immateriel kultur og 
kulturarv
• UNESCO definerer immateriel kulturarv 

som: ”…de praksisser, forestillinger, udtryk, 
kundskaber, færdigheder […] som samfund, 
grupper, og, i nogle tilfælde, enkeltpersoner 
anerkender som del af deres kulturelle arv”

• Kultur er ikke blot en immaterial essens, 
men noget, der dagligt udveksles mellem
mennensker, ting og steder gennem
praksisser og fællesskaber

• Den levende (og immaterielle) kultur og 
kulturarv er altid ’nogens’.
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Forestillede 
fællesskaber

• “Vi kan aldrig kende alle medlemmer af 
nationen, og alligevel forestiller vi os, at vi lever 
i et fællesskab” (Anderson, 1991)

• Hvilken roller spiller turismen heri? Særligt når 
en del af at rejse, er at opleve andre kulturer, 
‘det andet’, ‘de Andre’?  
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Et eksempel fra
Vadehavet

”Når du møder os fra Vadehavet, mærker
du med det samme, at der er en særlig
kraft i området. Naturen er nærværende i 
en grad, så det på en stormvejrsdag kan
virke skræmmende. Kulturen er stærk. 
Husene anderledes. Folk er formet af de 
livsvilkår, som hersker. Selv når vi danser, er
vi noget særligt.”

(Nationalpark Vadehavet, 2016)
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Beskyttelse og Forvaltning

Visionen bag UNESCOS nye program for Verdensarven 
og bæredygtig turismeudvikling er at:

“ Verdensarvs- og turismeaktørerne deler ansvaret 
for at beskytte vores fælles kultur- og naturarv af 
enestående universel værdi, samt for bæredygtig 
udvikling gennem en hensigtsmæssig 
turismeforvaltning.”
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Hvad skal de syddanske verdensarvsteder med udvikling af, 
og vækst i turismen?

• Er turisme et mål?

• Et middel?

• Eller begge dele?
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Et eksempel fra Kongernes Jelling
”Der er mange flere derude…”



Kriterium III: Verdensarvsstedet bærer et 
enestående, eller i det mindste sjældent, 

vidnesbyrd om en kulturel tradition eller om 
en levende eller uddød civilisation.

Kriterium IV: Er et fremragende eksempel på 
en type bygningsværk, arkitektonisk eller 

teknologisk samling som illustrerer et eller 
flere betydelige trin i menneskets historie.

Felttur med +50 internationale 
kandidatturismestuderende på besøg i Søsterhuset, 

efterfølgende guidet byvandring.

Én trækker mig til side og spørger: ”Where are the 
natives, the Moravians, I mean?

Jeg ser mig omkring, svarer: ”They are probably at 
work, it’s only 1pm. But look, there’s someone
walking his dog” (jeg peger)

Hun ser undrende på mig, og siger: ”No, I mean the 
real natives. He looks just like us!” 
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Et eksempel fra Christiansfeld



Kunstformidling i verdensklasse



Stewardship – at kere sig, at værne om

 Neubaum definerer stewardship as “caring and 
loyal devotion to an organization, institution, or 
social group” (2013: 2)

 Stewardship teori afviser ikke individuelle
motivationer, men foreslår, at de involverede nyder
godt af ikke at stille deres egne interesser før
andres, og ved at forfølge handlinger, der giver 
deres egne iboende belønninger.

 “At leve et godt liv med og for andre retfærdige
institutioner” (Ricoeur, 1992: 172)

 Hvordan bør jeg handle, og hvad vil vi gerne have i 
fremtiden? 



heart 
child

Stewardship og bæredygtighed sammen med andre

“Vi er stolte over at bo i Nationalpark Vadehavet, 

Og vi er blevet nationalparkpartnere for at gøre noget mere for området (…) 

Så vi formidler viden om nationalparken, ikke om os selv”

“Det du finder smukt, passer du på, 

og holder tæt ved dit hjerte.”

“Der er mange naturbeskyttelselsesregler. Men de var der allerede før det blev nationalpark og verdensarv. 

Vi må hele tiden forholde os til de regler, og når vi gør det, bliver vi skubbet ind i en fælles diskussion af, 

hvad der er, vi vil bevare for fremtidige generationer”.



At kere sig om verdensarven 
og Vadehavet med andre

• Det er en del af vores kulturarv – tænk blot på
andelsbevægelsen, foreningslivet…

• Stewardship resonates well with the concept of 
collaboration because stewardship puts an 
emphasis on the people involved in conservation 
efforts, and recognises immaterial and intrinsic 
motivations as well as personal values and 
dynamic interrelations beyond selfish gain, while 
not excluding the latter (Liburd, 2018)
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