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Kulturministerns tal vid Fäbodriksdagen 2011

Det talade ordet gäller.

Tack för att jag fått förtroendet att komma hit och inviga Fäbodriksdagen 2011.

Fäbodkulturen som ni representerar är en vital del av kulturen och kulturarvet. Kultur handlar om mänskligt skapande. Och vad vi då väljer att göra är
viktigt. Vi kan i Sverige glädja oss åt att vara Europas kanske mest kulturaktiva folk. Men det räcker inte. Vi vill mer. Som att ta vara på de många
uttryck, kunskaper och skaparglädje som ryms i vårt land och särskilt försöka forma nya sammanhang där människor kan mötas. Det ni gör inom
fäbodrörelsen är av stort värde för många och därmed för samhället som helhet.

Min uppgift som kulturminister är att stödja kulturen, att se till att den tar plats och känns självklar på fler områden och framför allt att fler både får
uppleva kultur och själva skapa.

Att värna kulturarvet är en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar. Det betyder att kulturarvet ska bevaras och användas, men också
utvecklas. Detta är så grundläggande att det också uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen. Varför då? Jo, därför att kulturarvet inte bara handlar
om våra rötter, om kunskap om det förflutna - som också präglar vår tid - utan att kulturarvet också är en kraft i samhället. En kraft som bidrar framåt,
till utveckling och förnyelse.

Att tala om kulturarvet i sådana termer, om utveckling och förnyelse, verkar provocera somliga. Men för mig är det självklart att all utveckling bygger
på kunskaper och erfarenheter bakåt. Ett historielöst samhälle är nog bland det värsta jag kan tänka mig. Och för att kulturarvet ska kunna vara
levande - och en kraft - krävs många aktörer, såväl enskilda människor som myndigheter, institutioner, organisationer, föreningar och näringsliv. Alla
bidrar med sina perspektiv och använder kulturarvet utifrån olika utgångspunkter. Jag tror att detta är ganska självklart för er som arbetar med att
bevara och utveckla fäbodkulturen.

***

Fäbodbruket är mytomspunnet och har lämnat tydliga kulturella spår. Blickar vi tillbaka så ser vi hur fäbodbruket under lång tid givit en särprägel
framför allt åt livet i de nordliga två tredjedelarna av Sverige.

Vår förståelse för historia och kultur i dessa delar av landet måste därför bygga på kunskap om utmarksnäringar och fäbodväsende. Arkeologisk och
tvärvetenskaplig forskning har också under senare år bidragit till ny spännande kunskap om olika typer av utmarksbruk.

Många lägger gärna ett romantiskt skimmer över fäbodlivet - konsten och visorna har ju bidragit till detta - men det är samtidigt viktigt att komma ihåg
den stora ekonomiska och sociala betydelse detta bruk haft genom tiderna. Fäbodarna hör nära samman med hållbar användning av naturtillgångarna.
Ett bruk i samklang mellan natur och kultur. Och genom fäbodbruket hålls markerna öppna. Driften kring vallen bidrar till att fäbodkulturen, med till
exempel äldre tiders ost- och smörtillverkning lever vidare. Byggnaderna och vallarna, med sina gärdesgårdar, är också levande delar av kulturmiljön. I
skogen, intill fäboden, där djuren betade, finner vi gläntor, öppna myrar och ett myller av stigar. I de öppna gläntorna kommer solljuset ner till marken
och gör gräset extra välsmakande för djuren. Bete och slåtter främjar den biologiska mångfalden och gynnar arter med speciella krav på livsmiljö.
Låsbräken, stagg, prästkrage, ängsfryle, kattfot och ögontröst, namn på de växter vi finner på fäbodarnas ängsmarker blir som poesi.

Fäboddriften är därför en del av vår historia, men också av vår framtid. Den har ett självklart egenvärde men är också värd att bevara av såväl
kulturmiljö- och naturmiljöskäl. Fäbodkulturen är därför ett gott exempel på att vi måste värdera både det materiella och det immateriella kulturarvet.
Miljö, kunskap och traditioner är delar av samma helhet.

Traditionellt har kanske de offentliga insatserna mest handlat om att bevara miljöerna, men nu händer mycket som bidrar till en ökad helhetssyn.
Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet ratificerades av Sverige i december 2010. Det kan bl a ses som led i en vidgad syn på
kulturarvet. Konventionens syfte är att säkra respekten för och öka kunskaperna om de immateriella kulturarvens betydelse. Immateriella kulturarv
definieras i denna konvention som sedvänjor, framställningar, uttryck, kunskaper, färdigheter, sådant som lokalsamhällen, grupper och i vissa fall
enskilda personer erkänner som en del av sitt kulturarv. I samband med ratificeringen gav regeringen Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att
utveckla arbetet och se hur konventionen kan tillämpas i samverkan med många andra berörda aktörer.

Jag tror att era erfarenheter och kunskaper kan vara värdefulla i det arbetet. Jag vill nu avsluta med att åter konstatera att fäbodkulturen verkligen är
ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas - precis i enlighet med de nationella kulturpolitiska målen.

Och jag är därför glad för att nu få förklara Fäbodriksdagen 2011 för invigd!

Anpassa webbplatsen | Lättläst | Teckenspråk | Andra språk | Lyssna

Press | Kontakt och besök | Avancerad sökning | English startpage

Jag accepterar att kakor lagras på min dator Fortsätt

Den 1 juli 2011 förändrades lagen om elektronisk kommunikation (2003:389). Det innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva
samtycka till att webbplatsen använder så kallade kakor (eng. cookies).

På regeringen.se används kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Vissa kakor är nödvändiga för att regeringen.se
ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan tacka nej till övriga kakor men då
riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre.
Vad händer om jag inte accepterar kakor på regeringen.se

SökStart Regeringen och departementen Ansvarsområden EU Publikationer

Så styrs Sverige

Kulturministerns tal vid Fäbodriksdagen 2011 http://www.regeringen.se/sb/d/14097/a/175447

2011-09-18 19.25



Följ regeringen via RSS Prenumerera på nyheter Veckans
regeringssammanträde

Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel 08-405 10 00
Kontakt och besök

Om Regeringskansliet

Statsrådsberedningen

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

Försvarsdepartementet

Förvaltningsavdelningen

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Landsbygdsdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

EU-representationen

Press

Pressmeddelanden

Bildarkiv

UD:s pressrum

UD:s reserekommendationer

Lediga jobb

Upphandlingar

Ansvarsområden

EU

Publikationer

Så styrs Sverige

Om webbplatsen

Om kakor (cookies)

Kulturministerns tal vid Fäbodriksdagen 2011 http://www.regeringen.se/sb/d/14097/a/175447

2011-09-18 19.25


