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Fra: Helle Hundevadt [mailto:helle@hjerleid.no] 
Sendt: 22. mai 2008 14:30
Til: Hamnen Christine
Emne: Immateriell kulturarv

 

Hei. Er litt seint ute med tilbakemelding på brev datert 25.3.08, med svarfrist 
15.mai. Men kanskje du har flere etternølere?

Senter for bygdekultur deltok i arbeidsmøtet 18. oktober 07, der vi deltok i 
gruppe som besvarte de samme spørsmålene.

Nå har Åse Vigdis Festervoll kommet med sin utredning, og vi melder tilbake på 
den, så da svarer vi i alle fall at det bør være en samordnende instans som 
sørger for koordinering av alle aktører og sørger for at de konkrete 
utfordringene blir grepet fatt i. Festervoll foreslår Norsk Handverksutvikling 
NHU, som ligger på Maihaugen til et slikt koordinerende organ, andre mener at 
Norges Husflidslag med sitt nasjonalt utbygde nettverk kunne gjøre den jobben.

 

Når det gjelder kartlegging av hvilke institusjoner som konkret ivaretar den 
immaterielle kulturarven, så kan vi i alle fall melde oss:

Stiftelsen Handverksskolen:      - tilbyr årskurs (Vg2 design og trearbeid) i 
treskjærerfaget.

Senter for bygdekultur:             - tilbyr lærlingplasser i treskjærerfaget i 
egen lærebedrift.

-          Tilbyr videreutdanning for tømrere i antikvarisk bygningsvern, kalt 
Næminge-prosjektet. (3-årig prosjekt i opplæring i samarbeid med Geitbåtmuseet i
Møre og Romsdal. Finansiert av Riksantikvarens verdiskapningsprogram, Innovasjon
Norge og Fylkeskommunene til de 9 deltakerne: 3 fra Oppland, 3 fra Møre og 
Romsdal og 3 fra Trøndelagsfylkene)

-          Tilbyr kurs i ulike tradisjonelle håndverksteknikker (treskjæring, 
tredreiing, gyllenlær, rosemaling, gamle malingsteknikker) for barn og voksne

-          Holder fagkurs for trebransjen (skogbruk, sagbruk, byggefirma m.fl.) 
i handlingsbåren kunnskap innenfor materialkunnskap, skogbruk, saging, øksing, 
tjærebrenning, muring m-m.

Senter for bygdekultur og Handversskolen er åpne for å ta ansvar for flere av de
små håndverksfagene, både på kursnivå, men først og fremst sørge for 
utdanningstilbud, både på vg skoles nivå og fagskole/videreutdanning.

 

Håper du får føyd oss til oversikten din.

 

Vennlig hilsen

 

Helle Hundevadt                                              Steinar Moldal

Side 1



585332712-17-200601008-151.txt
Rektor Stiftelsen Handverksskolen                    Daglig leder Senter for 
bygdekultur

 

No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.524 / Virus Database: 269.24.0/1460 - Release Date: 22.05.2008 
07:06

Side 2


