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Hei,
Vi ved NDR har gått igjennom utkastet til Norges periodiske rapporten til UNESCO, og vil først komme
med et par generelle bemerkninger/tanker.
Vedrørende bruken av ordet museum gjennom hele rapporten.
Da NDR er en statlig virksomhet havner vi litt mellom to stoler, og klassifiseres ikke under museum i
tabellen på s- 6-9 i rapporten.
Vi er dog litt hybrid-aktig, og rapporterer bl.a. årlig inn til Museumsstatistikken.
Videre ser vi at det ikke rapporteres direkte på listen over god vernepraksis.
Så konkrete kommentarer:
1.5 s. 21:
Vedr. tradisjonsutøvere i museene.
Da vi ikke er regnet blant museene havner vi utenfor her.
Hos oss har vi i tradisjonsutøvere i alle våre verksteder; steinhuggere, murere, gipsmakere, tømrere,
smeder og de som arbeider med blyglass.
Dette nevnes i Museumsstatistikken.
1.5 s. 24:
Vedr. frivillige organisasjoner.
Burde ICOMOS, ICCROM og Fortidsminneforeningen nevnes her?
Som en konsekvens av at de er organisasjoner som verner om fysisk kulturarv verner de også om
immateriell kulturarv som tradisjonshåndverk.
2.1 s. 26:
Ved NTNU har Institutt for arkitektur og teknologi et bachelorprogram i tradisjonelt bygghåndverk og
teknisk bygningsvern:
https://www.ntnu.no/studier/fttradbygg/om-tradisjonelt-bygghandverk-og-teknisk-bygningsvern
4.2 s. 31:
Det pekes på indikator 11.2.
Nevner her at NDR bl.a. gjennom DKS formidler små, verneverdige håndverksfag ved våre verksteder:
steinhugging, mur-, gips-, tømrer-, smed- og blyglassfag.
9.2 s. 57:
Masteroppgave:
Eva Stavsøien (2015) Mot materielt og immaterielt likeverd Ivaretakelse av Nidarosdomen og
steinhuggernes håndverkskunnskap - to sider av samme sak? Masteroppgave i
Kulturminneforvaltning Trondheim, november 2015
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnuxmlui/bitstream/handle/11250/2388000/Stavs%C3%B8ien,%20Eva.pdf?sequence=1

13.3 s. 75:
Viser til Blue Shield / Den norske Blue Shield-komiteen, https://blueshield.no/
15.1 s. 79:
Siste avsnitt. Hva er referansen til rapporten «Organisering av tradisjonshåndverkere»?
17.1 s. 92:
Bygghytta ved NDR ivaretar gamle, internasjonale håndverkstradisjoner.
18.2 s. 99:
-Vedr. kulepunkt om Arven 2019.
To av filmene viser håndverkere fra Bygghytta ved NDR hhv. steinhugger Johannes Klem og
gipsmaker Anne. C. Offergaard.
-I forbindelse med NDRs 150-årsjubileum i 2019 ble filmen «Katedralbyggerne» produsert og vist på
NRK:
https://tv.nrk.no/program/DMTL21400019
19.1 s. 101:
Vi vil her påpeke at Museumsmeldingen og Kulturminnemeldingen i stor grad forholder seg til
tradisjonshåndverk tilknyttet til tre,
og at bygningstradisjon representerer flere bygningsfag, som mur, stein gips, glass og smed.
20.2 s. 104:
ICOMOS har et eget prosjekt på etikk i tilnærmingsprosesser: Our Common Dignity Initiative.
https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-approach/57947-ourcommon-dignity-initiative-rights-based-approach
21.1 s. 106:
Bygghytta ved NDR deltar i og har arrangert flere internasjonale håndverksfestivaler, som
steinhuggerfestival, kalkfestival og smedfestival.
24.1 s. 113:
Samarbeid nordiske land;
«Tradisjonshåndverk og bærekraftig bygging i Nordens grønne belte», Interreg Sverige-Norge
24.1 s. 115:
Internasjonalt samarbeid relevant for verrn og videreføre…:
ICOMOS og ICCROM
25.2 s. 118:
Hele søknads- og nominasjonsprosessen av bygghyttetradisjonen har vært et internasjonalt prosjekt.
NDR er med i flere nettverk sammen bed andre bygghytter i Europa:
-Europäische vereinigung der dombaumeister, münsterbaumeister und hüttenmeister
-Cathedral Architects Association
-International Lime Association
-European association of building crafts and design
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