DELRAPPORT: Bygningsvern, håndverk, forskning.
HårFing: Håndverksforskning
27.05.2019
Bygningsvern. Museumsnettverk for tradisjonshåndverk har mottatt 696000 kr fra kulturrådet i 2019
for det flerårige prosjektet Bygningsvern, håndverk, forskning. Prosjektet har god fremdrift og på det
nylig avholdte HårFe-seminaret var engasjementet stort og stemningen høy.
Jfr. Vedlagte resultatrapport er det ikke fordelt midler fra dette ut til deltagerne sålangt. Dette vil bli
gjort innen nyttår, etter at enkeltmuseene har rapportert for sin framdrift og tidsforbruk. Nedenfor
følger en kort redegjørelse for fremdriften.

Gjennomførte elementer:
Høst 2018: Prosjektet lyste ut midler slik at alle nettverksmuseene kunne søke om å bli med i
prosjektet med et konkret forskningsprosjekt. Innen søknadsfristen 31.12.18 kom det inn til sammen
14 prosjektbeskrivelser fra 12 museer. Prosjektbeskrivelsene fulgte et skjema og vi hadde noen
formelle krav, slik at det skulle være med aktive håndverkere fra museet i prosjektet og at det måtte
være en klar håndverksprofil i søknaden. Vi har valgt å gå videre med den opprinnelige planen å ha
med maksimalt 8 museer i prosjektet, men åpner opp for alles deltagelse gjennom at vi legger våre
hovedseminarer til nettverkssamlingene og at vi etter hvert kommer i gang med bloggen. Det vil også
bli åpnet opp for selvstendige bidrag ifm publiseringen.
Vinter 2019: Prosjektbeskrivelsene ble sendt ut til en bredt sammensatt faggruppe bestående av
Simen Omang, Trond Oalann, Peter Sjömar, Per Ingvar Haukeland, Sjur Mehlum, Inger Christine
Årstad, Ola Harald Fjellheim, Stian Myhren, Christel Grøndahl, Einar Engen og Per-Willy Færgestad.
Faggruppen gjorde en bedømmelse av søknadene og leverte sine personlige innstillinger til
museumsnettverkets arbeidsutvalg. Følgende museer fikk sine prosjekter innvilget på AUs møte den
22.2.19:
1. ANNO: Murenes immaterielle kulturarv på Domkirkeodden: håndverksteknikk,
materialforståelse og arbeidsprosess i stein fra middelalder til nåtid.
2. Nordmøre museum/ Geitbåtmuseet: PPROSJEKT NAUST
3. Helgeland Museum: Dokumentasjon av endringshistorie: Rynesstua
4. Maihaugen. Stiftelsen Lillehammer museum: Barokk’n’roll i vågå – Takkonstuksjonen på
Grüners prestegardsbygning
5. Musea i Sogn og Fjordane: Analyse av opphav og historie til Kvammeloftet frå Borgund,
gjennom handverkskompetanse og restaureringsarbeid.
6. Norsk Folkemuseum: Tilvirkning og legging av nytt sultak på loft fra Søre Rauland.
7. Ryfylkemuseet: Vasskraft – ein bygningsantikvarisk og håndværksteknologisk undersøking av
vasdrivne bygningar i Kvednahola.
8. MIST/ Rørosmuseet: Hyttstuggu.
Alle prosjektene har skrevet under samarbeidsavtale og er informert om rapporteringsstrukturen slik
at innrapporterer tidsforbruk og utgifter innen nyttår.
Vår 2019: Alle prosjektene har startet opp sine studier med en litteraturstudie av sine egne objekter
og kunnskap fra tilsvarende bygninger og prosesser. Fra 20. til 21. mai arrangerte vi et HårFe-seminar
ved Norsk Folkemuseum. Det deltok til sammen 16 personer fra syv av de åtte museene på
seminaret. Vi gikk gjennom ulike perspektiver på håndverksforskning, så på metodikk for

dokumentasjon og diskuterte skriveprosessen. Alle museene la fram sine egne prosjekter og hva de
har kommer over av skriftlige kilder og dokumentasjonshistorikk.
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Figur 1: HårFingsprosessen

Videre planer:
Høsten 2019: Nettverksseminaret skal avholdes på Stiklestad fra 19. til 20. september. Dagen før
dette legger vi et heldags HårFe-seminar. Her skal alle prosjektene legge fram sine studier i felt med
bygningsdokumentasjon og eksperimenter med å rekonstruere tilhørende håndverksprosesser.
Før nyttår sender alle inn sin dokumentasjon av tidsforbruk og utgifter.
Høsten 2020: Nettverksseminar med tilhørende HårFeseminar. Uviss mht tid, sted. Tematikk rundt
skriveprosessen og ferdigstilling av artikler for fagfellevurdering. Sendes ut til fagfellevurdering ila
desember 2020.
Våren 2021: Publisering.
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