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D’immateriellt  
Kulturierwen

Text : Patrick Dondelinger
Illustration : lola

Klibberen, Liichtegoen, Buergbrennen, 
Fliederchesdag,  Éimaischen, Oktav, 
Schueberfouer - an all déi aner. 
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D’Organisatioun vun de Vereenten Natioune 
fir Erzéiung, Wëssenschaft a Kultur (UNESCO) 

bezeechent als „immateriellt Kulturierwen“ (IKI) 
Gebräicher, Opféierungen, Ausdrocksweisen, 
Uluechten, Wëssensschätz a Fangerfäerdegkee-
ten, déi d’Leit als Deel vun hirem kulturellen Ier-
wen ugesinn. Vu Generatioun zu Generatioun 
ginn dës Traditiounen ëmmer nei vun hiren Ierwe 
mat Liewen erfëllt, am Zesummespill mat hirem 
jeeweilegen Ëmfeld, hirer Geschicht an der Natur. 
Dëst „liewegt Kulturierwen“ vermëttelt esou de 
Mënschen e Gefill vun Identitéit a Kontinuitéit, 
gekoppelt mat Villfältegkeet, Schafensfreed a so-
zialem Zesummenhalt.

 
Wéi d’UNESCO-Konventioun vun 2003 iwwert 
d’Erhale vum immaterielle Kulturierwen 2005 an 
der Chamber zur Ofstëmmung komm ass, war 
d'Iddi, domadden de Wee fräi ze maachen, fir 
datt d’Iechternacher Sprangprozessioun kéint 
op d’UNESCO-Representativlëscht vum immate-
rielle Kulturierwe vun der Mënschheet kommen. 

Wärend den Debatten huet dunn awer déi fréier 
Stater Buergermeeschtesch, d’Madame Colette 
Flesch, betount, datt ët an onser Stad och eng 
ganz Rëtsch lieweg Traditoune géinge ginn, déi ët 
derwäert wieren, offiziell unerkannt ze ginn. An se 
huet der och gläich e puer genannt, déi een um 
nationalen Inventar vum immaterielle Kulturier-
wen, esou wéi en vum Kulturministère op Avis vun 
der UNESCO-Kommissioun 2008 festgehal gouf, 
erëmfënnt: niewent der Sprangprozessioun sinn 
dat d’Schueberfouer mat hirem Hämmelsmarsch, 
d’Éimaischen, esouwéi d’Oktav zu Éier vun der 
Muttergottes vu Lëtzebuerg. Alles an allem ware 
vun deene véier Traditiounen, déi deemols offi-
ziell unerkannt gi sinn, der also dräi aus der Stad.

Laut de Krittäre vun der UNESCO-Konventioun 
kéinten der awer nach vill méi hei am Land als 
liewegt Kulturierwen bezeechent ginn. Dofir war 
et och en Uleies vun der Präsidentin vun der UN-
ESCO-Kommissioun, der Madame Simone Beck, 
datt den nationalen Inventar vum immaterielle 
Kulturierwe sollt erneiert an erweidert ginn. Esou 

D'immateriellt Kulturierwen ass eng UNESCO-Terminologie. Niewent der 
Iechternacher Sprangprëssessioun koumen 2008 dräi Stater Traditiounen op den 
nationalen Inventar - d'Schueberfouer, d'Éimaischen an d'Oktav. Et ginn awer 
och nach aner intressant Gebräich wéi Klibberen, Liichtegoen, Buergbrennen a 
Fliederchesdag. Dës lieweg kulturell Traditioune si ganz wichteg fir d'Zesummeliewen 
an den Zesummenhalt an der Stad a sollen dofir allen Awunner vermëttelt ginn, esou 
dat jidderee drun deelhuele kann. 
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ass um Enn vun der Schueberfouer 2018 en Opruff 
un d’Leit gemaach ginn, si sollte fir hiert liewegt 
Kulturierwen, wat se selwer praktizéieren a wei-
derginn, eng Ufro stellen, fir op den offiziellen 
Inventar ze kommen. Dës Inventariséierung ass 
deemno fir d‘alleréischt emol e Prozess, duerch 
deen d’Leit déi de Gebrauch liewen – déi sougen-
nanten Trägergemeinschaften - sech selwer dem 
kulturellen an soziale Wäert vun hirer Traditioun 
bewosst ginn, éier se déi da mat anere Leit dee-
le kënnen. Dëst Deele vum liewege Kulturierwe 
brauch ëmsou méi Vermëttlungsustrengungen, 
wéi an der Stad haut déi meeschte Leit net méi 
mat deenen Traditioune grouss gi sinn a se dofir 
och dacks net kennen oder verstinn. Dobäi ass 
grad  dat zesummen Erliewe vum liewege Kultu-
rierwen een onersetzbare Faktor vu sozialem Ze-
summenhalt an nohalteger Entwécklung an onser 
Stad. Dëst ass de wierkleche Wäert vum imma-
terielle Kulturierwen – an eben net Krittäre wéi 
Authentizitéit an Aussergewéinlechkeet wéi beim 
gebautene Kulturierwen. Ganz am Géigendeel: 
Fir lieweg ze bleiwen, mussen d’Traditioune sech 
stänneg der Entwécklung vun der Gesellschaft an 
der Natur upassen. 

Gi mer de Kategorië vun der UNESCO-Konven- 
tioun no, esou gesäit een, wat fir eng lieweg Vill-
fältegkeet vun immateriellem Kulturierwen et um 
Gebitt vun der Stad haut gëtt. Verschidde Gebräi-
cher si schonns um nationalen Inventar, anerer 
um Wee dohinner.

Geschwat

D’Haus- an d’Flouernimm sinn - nieft den Uert-
schafts- a Stroossenimm - als traditionellt Orien-
tierungssystem e liewegt Kulturierwen, dat iwwert 
Generatiounen ewech bis haut virun allem mënd-
lech iwwerliwwert gëtt. Eis Gemengeverantwort-
lech hunn awer zënter Joere schonns déi gutt Initi-
ativ ergraff, déi traditionnell Uertsbezeechnungen 
op den offizielle Stroosseschëlder ze vermierken 
an och d’Haltestelle vum ëffentlechen Transport 
derno ze nennen. Ech konnt materliewen, wéi bei 
enger Féierung fir Kanner d’Joffer erkläert huet, 
dat „op der Uecht“ (am Ufank vun der „Grouss-
gaass“, beim „Dierfgen“) dat Haus do „Konrod-

seck“ heescht, wouropshin ee Kand zum anere 
sot: „Wéi, kënnen d’Häiser och en Numm hunn?“ 
– „Jo natierlech kënnen déi dat!“

Op alle Fall huet keen „Kuff d’Schmull“ geruff – wat 
jo Jéinesch ass an nëmmen nach brochstéckhaft 
zu Weimeschkierch an am Pafendall geschwat 
gëtt, an doriwwer eraus awer villäicht nach e lie-
wege Bestanddeel vun enger gewëssener Jugend-
subkultur ass.

Gespillt

Fir d‘Kategorie „kënschtleresch Ausdrocksforme 
viru Publikum“ kéint een d’Lëtzebuerger Volleks-
dänz nennen, wéi se vu Folklorclibb wéi „Uucht 
la Veillée“ nees zu neiem Liewen erwächt gi sinn a 
regelméisseg an der Stad viru Publikum opgefou-
ert ginn.

Gefeiert

Eng vun de beléiftsten Traditioune bei de Lët-
zebuerger ass d’Éimaischen mat hire „Péckvil-
lecher“, en alen Aulebäckermaart, deen zënter 
Joerhonnerte Joer fir Joer op Ouschterméindeg 
um „Fëschmaart“ ofgehale gëtt – organiséiert vum 
„Comité Alstad“ an der Gemeng. Et ass haut nie-
went der Stater Braderie eng vun deenen ëmmer 

D’Buerg brennt a 
verjot de Wanter. 
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méi rare Geleeënheeten, wou d’Stackstater sech 
nach kënnen ënnert sech erëmfannen, Jenni a 
Menni erëmgesinn, an deen neiste Beschass wei-
dererzielen...

D’Schueberfouer mat hirem Hämmelsmarsch ass 
dat gréisst Volleksfest hei am Land. D'Urspréng 
ginn zeréck bis an d'Mëttelalter. Den 20. Oktober 
1340 vum Jang de Blannen, Kinnek vu Béimen a 
Grof vu Lëtzebuerg, als Handelsfouer gegrënnt, 
ass se mëttlerweil um „Glacis“ haaptsächlech fir 
den Amusement an de Pleséier vun de Leit ge-  
duecht, déi se zu Honnertdausenden all Joers be-
sicht hunn, ier d'Corona-Pandemie se dorunner 
gehënnert huet. Eng schéin Traditioun ass och 
d'Fouerleitsmass an der Glacis-Kapell, bei där sech 
Fouerleit aus ganz Europa erëmfonnt hunn. Et kann 
ee wuel behaapten, dass et kaum ee Lëtzebuerger 
gëtt, deen nach ni a sengem Liewen op der Fouer 
war!

Dat nämmlecht ass och iwwert d’Oktav gesot ginn 
– op mannst fréier. Och wann d’Oktav mat der 
Schlussprozessioun haut net méi dee Stellewäert 
bei de Leit huet ewéi fréier, esou ass se dach dee 
Moment, wou sech d’Pilger aus dem ganze fréi-
eren Herzogtum zesummefannen, fir d’Versprie-
chen dat hir Virfaren 1666 an 1678 der Consolatrix 

Afflictorum bei der Wei als Stad- a Landespatrou-
nin gemaach haten, ze erfëllen an ze erneieren - 
an dëst zesumme mat e sëllechen Aneren, déi nei 
bäigezu sinn. De „Mäertchen“ mat senge gebake-
ne Fësch ass dobäi ëmmer méi och eng Attrakti-
oun fir Leit déi net „an d’Oktav ginn“.

De Samschdeg, wann d’Oktav ugeet, feiere se um 
Sichenhaff Fliederchesdag. Deen Dag ginn an der 
„Sichekapell“ Eeërfliedercher geseent an ausge-
deelt. Dëst erënnert un déi Zäit, wou d’Leit aus 
der Stad an aus dem Pafendall Fliedercher verkaf 
hunn zu Gonschte vun den Aussätzegen, déi dee-
mols am „Sichegronn“ woren. De Brauch vu Flie-
derchesdag war schonns ausgestuerwen,  wéi en 
ëm 1970 vum lokalen Interesseveräin erëm nees 
an d’Liewe geruff ginn ass. Haut steet dës Traditi-
oun virun der grousser Erausfuerderung, an enger 
verännerter sozialer Zesummesetzung vum Quar-
tier weidergefouert kënnen ze ginn.

Dat selwecht gëllt dann och fir aner Gebräicher 
hei an der Stad.
Op Liichtmëssdag, wann d’Kanner mat „Liichte-
bengelen“ vun Haus zu Haus de Leit d'Liicht vum 
Härgott a sengem „Blieschen“ (den hellege Blasi-
us) brengen, an dofir am Sangen no „Speck an Ier-
bessen“ froen, stousse se dacks op zouen Dieren 
an Onverstand – woufir een och ëmmer manner 
Kanner gesäit, déi „liichte ginn“.

Dat gëllt nach méi staark fir d’Klibberen, wa Kar-
freiden a Karsamsten d’Moies-, d’Mëttes- an 
d’Owesklack mat der Klibber gelaut ginn, well 
„d’Klacken op Roum hir Sënnen droe“ sinn, wéi et 
am Lidd heescht. Zwar setzen sech „d’Lëtzebuer-
ger Massendénger“ fir d’Erhale vun dësem Brauch 
an, et gëtt en awer längst net méi an alle Quartiere 
vun der Stad… 

Änlech geet et och de Kiermessen – d’Feier vum 
Joresdag vun der Wei vun der Porkirch - an dee-
nen eenzelne Stater Quartieren, wou dacks keng 
Kiermes méi weder bei de Leit doheem nach 
an de Wiertschaften oder op der Plaz virun der 
Kierch gefeiert gëtt. 
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Patrick Dondelinger

Member vun der lëtzebuer-
ger UNESCO-Kommissioun 

zënter 2009; zënter 2017 
vum Kulturministère be-

optragt mat der Ëmsetzung 
vun der UNESCO-Konven-
tioun iwwert d’Erhale vum 
immaterielle Kulturierwen.

Genee esouwéi och d'Fuesboken an d’Fuesbaler 
op mannst an der Stad meeschtens just nach ep-
pes fir Schoulkanner sinn. D’Fuesend als Gebäck 
gëtt et awer nach iwwerall ze gesinn an ze schmaa-
chen.

De Kleeschen a säin Houseker kommen och nach 
ëmmer bei d’Kanner Spillgezei bréngen – de 6. 
Dezember ass jo schoulfräi fir déi Kleng – wann 
och meeschtens ouni Iesel an ouni Rutten. Awer 
och bei bestëmmte Wiertschaften an der Stad 
maachen de Kleeschen an den Houseker mëttler-
weil all Joers hir Ronn zum grousse Furri vun den 
Erwuessenen, déi sech och ouni Kleesercherslid-
der freeë wéi kleng Kanner…

Gëtt d'Buergbrennen – d’Verbrennen, „burere“ 
op Latäin, dofir „buerg“ –, vum Wanter op „Buerg-
sonnden“, nach op munche Plazen an der Stad 
gefeiert, esou ass et dach schonns virkomm, datt 
Leit, déi net vun hei sinn, de Pompjeeën ugeruff 
hunn, et géing doruechter brennen. Dobäi sinn et 
jo dacks grad d'Pompjeeën, déi sou gären an esou 
trei Joer fir Joer d’Buerg opriichten an ofbrennen – 
a fir Iessen an Drénken ass dobäi ëmmer gesuergt!

A munneche Pore vun der Stad gëtt op Léiffra-
wëschdag och e Wësch mat Kraider geseent an 
un d’Leit verdeelt – och wann haut nach kaum ee  
säin eegene Wësch uechtert d'Gewan ronderëm 

d'Stad plécke geet. An dat läit sécher net eleng 
dorunner, datt et wéinst dem Klimawandel an-
scheinend ëmmer méi schwéier gëtt déi iwwer-
liwwert Kraider fir de 15. August nach ze fannen.

Déi meeschte Leit ginn hiert Geméis hautdes-
daags kafen, beschtefalls op de Maart. D'Stater 
Gäertner sinn zu dësem Zweck zënter 1809 an 
der Sankt-Fiakrus-Brudderschaft vereent, déi e 
liewegt Kulturierwen duerstellt, an der Traditi-
oun vun den Zënften an de Brudderschafte vum  
"Ancien Régime".

Gewosst

Wëssensschätz a Gebräicher, déi d’Natur an den 
Universum betreffen, sinn an der Stad awer éier 
seelen - bis op d’Konscht vun den Hiewanen, déi 
jo Dank de Maternitéen an den Hiewansschoulen 
an der Gemeng schonns quasi eng Stater Traditi-
oun gi sinn.

Geschafft

Mat der Konscht vum Dréchemauerbauen ass 
eng Fäerdegkeet vum traditionellen Handwierk 
um nationalen Inventar, déi och an der Stad hof-
fentlech geschwënn erëm nees beléift wäert ginn. 
Well, wéi se traditionnell an de Gäert am Gronn 
an an der Industrielandschaft ronderëm d'Schläif-
mille stinn – oder an de Koup falen – d’Dréche-
mauere si wäertvoll Biotopen, a se ze ënnerhalen 
an erëm opzebauen ass eng flott Aktivitéit fir Jonk 
an Al.

Dir gesitt: Och an der Stad ginn et haut nach eng 
sëlleg lieweg Kulturtraditiounen. Si um Liewen ze 
hale bedeit och d’Stad als Liewensraum um Lie-
wen ze halen!

Méi heizou op www.iki.lu


