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Sammendrag 
 
 
 I en NOU fra 1986 introduseres håndverk som kulturarv og dokumentet bruker 

begreper som handlingsbåren kunnskap og tradisjonsbærer for å beskrive håndverkets 

egenart. Oppgaven har utforsket den transformasjon håndverk har gjennomgått fra å være et 

yrke til å bli kulturarv og redegjort for forutsetninger som har muliggjort bevegelsen. 

Begrepets transformative karakter gjør at innhold og mening som tilskrives begrepet kan 

tilpasses de ønsker og behov som nåtiden trenger. Håndverk som kulturarv fyller begrepet 

med et bilde på fortiden som forteller like mye om nåtiden som fortid og fremtid. Kulturarv er 

en konsekvens av og manifestasjon på the crisis of time hvor behovet for ny relasjon mellom 

fortid, nåtid og fremtid tvinges frem og skaper et nytt historisitets regime som påvirker 

samtidens oppfattelse av fortid og fremtid. Kulturarvsbegrepet inneholder mange fasetter og 

meningspotensial som viser seg i ulike kulturarvspraksiser. Gjennom studien har jeg funnet ut 

at bevaring av håndverk handler like mye om begrepet om kulturarv som om håndverk i seg 

selv og at kulturarv gjenspeiler arvtakeren og påvirkes av den verdi og relevans arvtakeren 

legger i det. Kulturarv er et dynamisk begrepet som kan formes og omformes til å tilpasses 

nåtidens behov, begrepet har kapasitet til å forme flere fortider og fremtider, det byr på 

mulighet for fremtiden like mye som det forvalter og formidler fortiden. Det kan være 

vanskelig å se for seg at kulturarv vil inneholde en annen mening for nåtiden, eller fremtiden, 

men et refleksivt samfunn vil produsere nye fremtider fundert i ulike fortider.  

Tradisjonshåndverk som kulturarv handler fortrinnsvis om å ta vare på nåtiden, forsøke å gi 

stabilitet til en verden i ubalanse. Relasjon mellom fortid, nåtid og fremtid, minne, og 

historieforståelse forteller om samtidens selvbevissthet. Det som er interessant og spennende 

er at begrepet kan fylle mangfoldige muligheter for den som søker å utforske og utfordre det 

etablerte.  
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Forord 
 

 I jobben min som organisasjonssekretær i Fortidsminneforeningen (FMF) møter jeg 

mange mennesker med ulik bakgrunn som ivrer for håndverk, håndverkstradisjoner, 

kulturminnevern og materialkunnskap, innen fagområder som milebrenning, nevertekking, 

komposisjonsmaling, og lafting for å nevne noe. Spørsmål om håndverkets oppgaver, verdi, 

og potensial diskuteres livlig i foreningens mange avdelinger så vel som rundt lunsjbordet. 

Det er gjennom dette kontaktnettet at spørsmålene og tema for denne oppgaven kom til. Jeg 

opplever at i diskusjoner rundt gamle håndverksteknikker og i arbeidet med å fremme 

aktualitet, betydning, verdi og relevans oppstår det også noen andre spørsmål som ikke 

handler om hvordan fremme, hvordan verne, og hvordan gjenreise, men hvorfor. Hvorfor er 

håndverk blitt tradisjonshåndverk, hvorfor er det viktig å bevare kunnskap om praksis som er 

i ferd med å forsvinne? Er ikke det bare et svar på samfunnets utvikling,? Noen praksiser er 

det ikke lenger behov for og de dør ut, og nye erstatter de gamle. Hvorfor er håndverk blitt 

kulturarv? Tradisjonshåndverk er et etablert begrep (i min omgangskrets), og flere 

institusjoner jobber for å fremme kvaliteter og bevaringsverdi ved gamle håndverksteknikker. 

Jeg ble nysgjerrig på hvilke teorier som gir grobunn for håndverk som kulturarv?  Hva er 

tradisjonshåndverk til forskjell fra håndverk? Gjennom gode kolleger i FMF, ble jeg 

introdusert for Norsk Håndverksinstitutt (NHI) som jobber for å fremme tradisjonshåndverk 

som kulturarv og FMF var en sentral bidragsyter til opprettelsen av instituttet i sin tid. Her 

oppdaget jeg en, for meg ny, kompleks og noe overraskende verden av diskurser, begreper, og 

forestillinger om håndverk. Håndverk som noe mer og annet enn et yrke, og noe mer enn et 

verktøy for kulturminnevernet. Det i krysningspunktet mellom kulturhistorisk analyse og 

daglig omgang med, at tema for denne oppgaven ble til. Hvilke sosiale og kulturelle 

konvensjoner er byggeklossene for utviklingen av håndverk som kulturarv? Hvordan kan 

overgangen forståes? Når ble det nødvendig med transformasjon av håndverk til kulturarv, og 

hvilke utfordringer kan det by på? Takk til min veileder ved Institutt for kulturhistorie og 

Orientalske språk Line Esborg for verdifull oppmuntring og målrettet veiledning underveis og 

ikke minst til å holde snuten i sporet.  
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Kapittel 1. 

Innledning 

Det viktigaste motivet (for gamle handverk) ligg allikevel på eit anna plan. Dynamikken og 
den aukande endringstakten i samfunnsutviklinga skaper behov for stabiliserande element- 
ankerfeste eller kjende landemerkje som kan gje menneskja tryggleik til å ta del i 
omstillingsprosessane på andre område.  
Eit overordna utgangspunkt for oss er at handverka er ein grunnleggjande del av kulturarven 
vår. 
  
 Utdraget er hentet fra en NOU med oppgave om å utrede behov for vern, 

dokumentasjon, videreføring og gjenreising av gamle håndverk fra 1986. Utdraget forteller 

om et sosialt behov samtidig som det skisserer at gamle håndverksteknikker eller 

tradisjonshåndverk som er en vanlig betegnelse i dag, kan fungere som stabiliserende element, 

eller kjente landemerker for å møte disse behovene i et samfunn i rask endring. NOU 1986:15 

anså (livs)situasjonen for gamle håndverk som prekær, kunnskap var i ferd med å forsvinne 

på grunn av strukturelle samfunnsendringer og strakstiltak ble anbefalt for å stoppe mulig tap 

av kulturarv. NOU 1986:15 fremstiller gamle håndverk som kulturarv, altså noe mer og noe 

annet enn et yrke, men på hvilken måte er tradisjonshåndverk annerledes enn håndverk, hva 

forteller en slik overgang om verdi og relevans i samtiden? Begrepet om tradisjonshåndverk 

er et etablert begrep fra dagligtale, det samme er kulturarv. Jeg lurer på hvordan disse to 

begrepene ble inkorporert i hverandre, og når håndverk ble transformert til 

tradisjonshåndverk. Problemstillingen denne oppgaven tar sikte på å undersøke er: Hvorfor 

håndverk er blitt tradisjonshåndverk? Hvorfor bør det vernes om og for hvem. I oppgaven har 

jeg som mål å tydeliggjøre denne bevegelsen, og vise hvordan generisk bruk av begrepet om 

kulturarv henger sammen med nåtidens forhold til fortid og fremtid, jeg vil se på hvilke 

hendelser eller strukturer som har påvirket en transformasjon av håndverk til 

tradisjonshåndverk og hva en slik bevegelse kan fortelle om vår egen tid. Anbefalinger fra 

NOU 1986:15 om strakstiltak for vern av gamle håndverk ble raskt fulgt opp, starten ble et 

edb register over utøvende håndverkere, som utviklet seg videre til det som i dag heter Norsk 

håndverksinstitutt. Norsk håndverksinstitutt arbeider for å bevare og fremme 

håndverkstradisjoner som kunnskap, kultur og yrke som et ledd i vern av kulturarven og 

utgjør i så måte denne oppgavens empiriske grunnlag sammen med NOU 1986:15. For å 

gjennomføre denne lesningen av tradisjonshåndverk som kulturarv, skal jeg analysere 

nettsidene til NHI ved å bruke multimodal kritisk diskurs analyse som så drøftes i lys av 
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teorien om historisitets regimer. Oppgaven til NOU 1986:15 med å kontekstualisere NHI 

begrunnes ved å analysere dokumentet ved å bruk begrepet om Paratekst. 

HVA, HVORDAN. I første kapittel vil jeg introduserer empirien som skal analyseres. NOU 

1986:15 Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle håndverk.er 

utgangspunktet for opprettelsen av Norsk håndverksinstitutt og utgjør dermed en kontekst for 

NHI og det arbeidet de fører videre i håndverkets tjeneste. Dokumentet utgjør første del av 

analysen. For å belyse spørsmålene i problemstillingen har jeg valgt å se på Norsk 

Håndverksinstitutt’s hjemmesider og undersøker her hvordan ytringers og bilders 

kommunikative evner er med på å produsere generelle forestillinger som kan linkes til 

utviklingen av håndverkets verdi og relevans som kulturarv. I avsnittene Teksters tale og 

Multimodal kritisk diskursanalyse gjør jeg en presentasjon av metodologiske rammeverket for 

analysen og redegjør for sentrale begreper jeg bruker for å belyse spørsmålene. Gjennom en 

diskusjon av begrepet om presentisme vil jeg forklare tradisjonshåndverkets verdi og relevans 

for samtiden, i relieff til utviklingen av begrepet om kulturarv som jeg leser problemstillingen 

inn i. Problemstillingen tar sikte på å finne ut av  

HVORFOR. Kapittel 2 tar for seg de forutsetninger som ligger til grunn for transformasjonen 

av håndverk til tradisjonshåndverk. Her skal jeg redegjøre for påvirkning fra internasjonale 

konvensjoner og retningslinjer og vise hvordan de har lagt føringer for den bevegelsen 

håndverk har gjennomgått fra yrke til arv. Her skal jeg beskrive og forklare iboende 

egenskaper ved begrepet om kulturarv, og diskutere effekter og utfordringer i tilknytning til 

begrepets presentistiske karakter. En tilnærming til håndverk som noe mer enn et yrke er ikke 

helt ny og i avsnittet Arts & Crafts vil jeg presentere kort noen tanker fra 1800-talls 

bevegelsen og peke på noen likheter og ulikheter i måten å omtale, verne om, og presentere 

håndverk på.  

ANALYSE. Ved å se på tekst, bilder, sjanger og tittel vil jeg i kapittel 3 analysere NHI´s 

nettsider og NOU 198:15 og de lingvistiske og visuelle virkemidlene som finnes. Analysen vil  

utforske ulike semiotiske egenskapers meningspotensiale og hvordan ord og bilder 

kommuniserer eksplisitt og implisitt en kulturarvsdiskurs. Her skal jeg zoome inn på enkelte 

begreper og utvalgte bilder hos NHI og NOU 1986:15, analysere og fortolke hva som kan  

kommuniseres og zoome ut for så å peke på sosiokulturelle relasjoner og sammenhenger. 

BETRAKTNINGER. Oppgavens avsluttende kapittel vil utforske en annen måte å oppfatte 

kulturarv på. Kulturarvsontologi forhandler frem nye relasjoner og måter å produsere verdi og 

relevans til begrepet om kulturarv og tradisjonshåndverk. Løfte håndverket er et tverrfaglig 

seminar som gjennomføres og ledes av NHI to ganger i året, jeg vil trekke frem et seminar fra 
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høsten 2018 som eksempel på kulturarvsbegrepets presentistiske og transformative karakter, 

og jeg gjør noen betraktninger om verdi og relevans på bakgrunn av tolkninger av analysen. 

Kulturarv er ikke et verdifritt begrep og dette kapittelet søker å belyse hvordan begrepet om 

kulturarv kan formes og omformes i takt med rådende historisitets regime. Jeg vil vise 

hvordan  begrepet om kulturarv forteller mer om nåtiden enn fortid og fremtid og hvordan 

dette kommer til uttrykk gjennom NHI´s presentasjon av tradisjonshåndverk. Avslutningsvis 

vil jeg oppsummere noen betraktninger og trekke noen konklusjoner over hvilke effekter og 

ringvirkninger analysen har avdekket og hvordan generelle forestillinger formes gjennom 

generisk bruk av kulturarvsbegrepet.  

 

  Kontekst og innflytelse, NOU 1986:15 

  
 I egenskap av å være et politisk dokument og som initiativet bak opprettelsen av NHI 

utgjør NOU 1986:15 Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle håndverk 

en sentral kontekst for analysen i denne oppgaven. Jeg skal analysere elementer ved 

dokumentet som sjanger, tittel og bilder i oppgaven med å kontekstualisere forutsetningene 

for opprettelsen og utviklingen av NHI. Jeg skal se på hvordan begreper etableres, og hvordan 

dokumentet bidrar til å produsere en diskurs som videreføres av NHI. Norges offentlige 

utredninger er en serie statlige rapporter med formål om å utrede samfunnsmessige 

utfordringer, handlingsvalg og å planlegge strategier for tiltak, «Ofte er NOU den første 

etappen i en lengre beslutningsprosess innen et spesifikt tema, med påfølgende høringsrunder 

og etter hvert en stortingsmelding» (Store Norske Leksikon. Hansen, 2018). En NOU 

utarbeides av et faglige utvalgt oppnevnt av regjeringen basert på faglig kompetanse og parter 

berørt av vedkommende problemområde, og ender ofte i konkrete anbefalinger om offentlige 

tiltak. Det er i egenskap av å være en NOU at jeg anser dokumentet for å være sentralt i 

oppgaven med å kontekstualisere Norsk håndverksinstitutt. NOU 1986:15 ble bestilt av Kirke 

og Undervisningsdepartementet 4. januar i 1985 som et svar på oppfattelsen av at kunnskap 

om praksiser, gamle håndverksteknikker var i ferd med å bli en utryddingstruet kunnskap (noe 

som gjorde seg synlig i undervisningssektoren og innen kulturminnevernet). Daværende 

stortingsrepresentant fra Høyre Ingrid I. Willoch ledet en arbeidsgruppe på 5 fagpersoner. 

Dokumentet som jeg bruker i min studie er en digital utgave på 34 sider og inneholder 

vurderinger om hva som truer gamle håndverksteknikker, hvorfor det er viktig å verne om 

gamle håndverksteknikker, hvilke tiltak som kan gjøre seg gjeldende og hvordan gamle 
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håndverksteknikker best bør dokumenteres, vernes om, formidles og videreføres, «I tillegg til 

vidareføring gjennom rekrutering av nye utøvarar av tradisjonshandverk, vil vi peke på 

dokumentasjon gjennom film, video, lydfestingar, skriftlege nedteikningar osb. som ein viktig 

oppgåve» (NOU1986:15).  

 Innstillingen til tradisjonshåndverkets kvalitet som ankerfeste og viktigheten av 

overføring mellom generasjoner er sentral i min oppgave med å forstå håndverkets bevegelse 

fra minne til arv. Rrelevant er også arbeidet med å bevare gamle håndverksteknikkers 

immaterielle karakter, som en identitetsskapende, distriktspolitisk ressurs, og som knyttes til 

både menneskelige, politiske, økonomiske og sosiale verdier. Videre presenteres dokumentet 

gamle håndverksteknikker som levende kulturarv og som en grunnleggende del av 

kulturarven vår. Det interessante med denne rapporten slik jeg leser den, handler om to 

faktorer, det ene kommer til uttrykk gjennom en bekymring for tradisjonshåndverkets fremtid, 

og som noe annet enn et yrke, som et stabiliserende element, og for det andre om rapportens 

anbefalinger om tiltak for bevaring som har betydd mye for måten gamle håndverksteknikker 

har utviklet seg på. NOU 1986:15 presentere en vid og inklusiv oppfatning av hva 

tradisjonshåndverk er. Dokumentet definerer gamle håndverksteknikker både som hobby, som 

inntektsgivende praksis, som del av kulturminnevernet, som kunnskap som krever omfattende 

opplæringsprosesser og håndverk som kan læres gjennom stutte fritidskurs (NOU1986:15). 

Etter  presentasjonen av rapporten 4. januar 1986 startet arbeidet med å iverksette tiltak etter 

anbefalinger i dokumentet, strakstiltak syntes nødvendig og et edb register over utøvere av 

tradisjonelle håndverksfag ble det første steget, opprettet et år etter rapporten fremleggelse. 

 

Fra register til institutt    

 

Ei samling av desse opplysningane i eit edb-register vil vera eit viktig tiltak - mellom anna for 
å oppnå kontaktar som kan danna utgangspunkt for eit eventuelt opplæringstiltak, og for å 
skapa kontakt mellom dei som etterspør eit produkt og dei som kan oppfylla dette ynsket. 
Dette tiltaket hastar mykje, av di svært mange kunnskaps- og tradisjonsberarar er gamle 
menneskje (NOU1986:15). 

 Slik lød et av rådene fra NOU 1986:15 om strakstiltak i arbeidet med å dokumentere 

og verne om gamle håndverksteknikker. Rådet ble raskt fulgt opp med påfølgende etablering 

av håndverksregisteret i 1987. Arbeidet med registeret har utviklet seg, og i 2013 ble 

registeret omdøpt til Norsk Håndverksinstitutt, som holder til på Maihaugen, Lillehammer. 

Registeret er aktivt brukt i dag også og inngår som en del av kjerneområdene til NHI, som en 
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markedsføringskanal og nettverksplattform. NHI utgjør denne oppgavens empiri sammen med 

NOU 1986:15. NHI´s historie fra etableringen i 1987 etter faglige og politisk anbefalinger, 

deres sentrale rolle som ledende institusjon med definisjonsmakt og som akkreditert NGO 

(Ikke statlig organ) for UNESCO gjør at jeg mener måten NHI formidler og informerer om 

tradisjonshåndverk til allmennheten på, er sentral for hvordan generelle forestillinger om 

tradisjonshåndverk produseres og for verdi og relevans knyttet til kunnskap om praksis. 

 NHI er virksomme på flere områder innen tradisjonshåndverk, og samarbeider med 

andre ledende organisasjoner i arbeidet for vern om immateriell kulturarv, «Norsk 

håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som 

kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for 

håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCO konvensjonen om vern av den immaterielle 

kulturarven» (Norskhåndverksinstitutt, 2019). NHI bruker også en vid definisjonen i sin 

presentasjon av hva tradisjonshåndverk er, ved å trekke inn UNESCO konvensjonen fra 2003 

om vern av immateriell kulturarv som inkluderer, «praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap 

og ferdigheter som er levende, stadig gjenskapes i pakt med sitt miljø og sin samtid, er 

meningsfull og identitetsskapende, er del av en bærekraftig utvikling og ansees som kulturarv 

av dem som praktiserer det» (Norskhåndverksinstitutt, 2019). På anbefaling fra NOU 1986:15 

arbeider NHI med en tredelt struktur for best mulig å dokumentere, videreføre og bevare 

gamle håndverksteknikker. En ung lærling på vei til å bli utøver, en tradisjonsbærer med 

kunnskap som skal overføres og en som dokumenterer arbeidet, samarbeider om oppgaven. I 

sekretariatet for små verneverdige fag har NHI har 6 stipendiatstillinger som inngår i ett 3 årig 

opplæringsprosjekt som sørger for videreføring av ulike fag. Kjerneoppgavene til NHI 

omfatter opplæringsprosjekter, dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunnskap om 

praksis. De avholder seminaret Løfte håndverket to ganger pr år med ulike tema, 

problemstillinger og perspektiver som er knyttet til arbeidet med tradisjonshåndverk. 

Instituttet samarbeider med andre internasjonale aktører, organisasjoner og foreninger. NHI 

har utviklet seg til å bli en ledende institusjon i forvaltingen og formidlingen av 

tradisjonshåndverk i Norge, og instituttet feiret 30 år i håndverkets tjeneste i 2017. De er i 

skrivende stund 8 ansatte i tillegg til 6 stipendiater. Nytt av 2018 er at stipendiatordningen 

kom inn på statsbudsjettet hvilket sikrer en årlig støtte til å videreføre ordningen. Instituttet 

utvikler sine kjerneområder og utvider stadig begrepet om tradisjonshåndverk og gir begrepet 

nye plattformer å stå på i tråd med anbefalinger fra NOU 1986:15. Metoden for å belyse 

begrepet om tradisjonshåndverk presenteres nærmere i neste avsnitt. 
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Teksters tale 
 
The paratext is what enables a text to become a book and to be offered as such to its readers, 
and more generally, to the public. More than a boundary or a sealed border, the paratext is 
rather a threshold () that offers the world at large the possibility of either stepping inside or 
turning back (Genette, 1997 s. 2). 
 

 På bakgrunn av den kontekst NOU 1986:15 utgjør for NHI mener jeg at NOU er med 

på å plassere NHI som en ledende institusjon i arbeidet med å dokumentere, verne, videreføre 

og gjenreise gamle håndverksteknikker. Det har å gjøre med at dokumentet er et politisk 

dokument, det er trekk eller kjennetegn ved dokumentet som er med på å plassere eller 

underbygge dokumentets innhold. Dokumentet har noen kjennetegn, noen indre og ytre 

elementer som kommuniserer på vegne av dokumentet. Hva som kommuniseres og hvordan 

skal jeg analysere ved å bruke begrepet om paratekst. NOU 1986:15 presenteres og forhandles 

gjennom flere paratekstuelle elementer som har en innvirkning på hvordan innholdet og 

budskapet mottas og drøftes. Gérard Genette lanserte begrepet om paratekst i 1987 som et 

verktøy for å språkliggjøre en teksts multifunksjonelle fasetter, alle de ytre og indre elementer 

eller kategorier som gjør teksten til en bok, eller i dette tilfellet et offentlig politisk dokument 

NOU. Disse elementene eller kategoriene har et språk som er med på å plassere teksten inn i 

en litterær og sosial kontekst. Parateksten taler på tekstens vegne, og formidler tekstens 

sosiale kontekster. Eksempler på paratekstuelle elementer er tittel, forord, omslag, utgiver, 

dato, undertittel, forfatter, avsender, og mottaker, men også fraværet av kategorier kan 

betegnes som paratekst. Hvilken betydning har det for leseren av en tekst dersom forfatteren 

er ukjent, eller skriver under pseudonym? Genette argumenterer for hvordan paratekstuelle 

kategorier formidler teksten, gir den en rettmessig plass, gjør den present, utvider og forlenger 

den. Paratekstuelle elementer har ulike egenskaper som er bestemmende for hvordan en tekst 

leses og oppfattes, og de bidrar til å virke inn på tekstens mottakelse og konsumpsjon. 

Paratekst plasserer seg i forhold til teksten (utenfor og innenfor teksten), ulike kategorier gir 

teksten et tidsrom, (når) meddeler tekstens mer eller mindre tydelige innhold (hva) og 

funksjon (hvorfor) (Genette, 1997, s. 4). Paratekst er forhandlingsrommet i teksten mellom 

produsent, avsender og mottaker, rommet der relasjoner skapes og mening oppstår. Det er et 

visuelt og verbalt ikke lingvistisk språk som omringer, utvider og presenterer teksten og som 

gir leseropplevelse. Også politiske dokumenter som NOU 1986:15 har paratekstuelle 

elementer. Jeg skal se nærmere på hvordan slike paratekstuelle elementer kan bidra til å 
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kontekstualisere dokumentet, kommuniserer på dets vegne og overføre mening videre til den 

kulturarvsdiskurs som NHI plasserer tradisjonshåndverk i. 

 Genette deler paratekstbegrepet inn i peritekst som består av kategorier som peker inn 

mot teksten, som eksempelvis forord, tittel, og kapitler. Epitekst er motsvarende alle 

kategorier som peker utover fra teksten, det som sies om teksten, som intervjuer, 

kritikk/omtale, forfatterens biografi eller biografiske kjensgjerninger, og personalia ( det er 

forskjell på om leseren vet at forfatteren av et verk er mann eller kvinne ) og annet. Paratekst 

er et utømmelig analyseverktøy som kan tilpasses objektet som analyseres. I denne oppgaven 

skal jeg analysere sjanger, begreper, tittel og bildebruk i NOU 1986:15 for å kunne peke på 

implisitt og eksplisitt meningspotensiale i det politiske dokumentet som kan bidra til å 

forklare eller illustrere måten NHI arbeider på for å bevare gamle håndverksteknikker, og for 

hvordan kommunikasjon rundt håndverk som kulturarv fremmes. Jeg skal trekke frem 

Ikoniske paratekst, som Genette definerer som bilder, tegninger og/eller illustrasjoner. En 

annen type paratekst Genette redegjør for er faktuell paratekst, med det menes en implisitt 

meddeles fra teksten som er allment kjent, som tilføyer teksten en kommentar og påvirker 

dens mottakelse. Faktuell paratekst handler om de fakta som er knyttet til tekstens ytre 

omstendigheter og som påvirker hvordan den mottas, og leses. F.eks. kan sjanger sies å være 

en faktuell paratekst. Hvordan en roman leses og mottas er forskjellig fra hvordan en 

vitenskapelig artikkel mottas og leses. Den betydning lesning og mottakelse av en tekst har, 

kan forstås som en kommentar til teksten, en kommentar som formidler tekstens intensjon, 

enten den er intensjonell eller ikke. NOU 1986:15 er et politisk dokument hvor sjanger, og 

forventninger til sjangeren er dokumentets faktuelle paratekst. Den faktuelle parateksten 

handler om hvordan en politisk sjanger kan bidra til å gi mottakelsen en autorative og 

autentisk karakter som forplikter dokumentet og samtidig bidrar til å gi NOU 1986:15 en rolle 

i hvordan utviklingen av tradisjonshåndverk som kulturarv føres frem. Ved å analysere 

paratekstuelle elementer vil jeg vise hvordan NOU 1986:15 virker inn og yter innflytelse på 

utviklingen av en kulturarvsdiskurs som føres videre gjennom opprettelsen av NHI. Jeg vil se 

nærmere på 3 ulike paratekstuelle elementer som bilder, tittel og sjanger og drøfte hvordan de 

bidrar til å formidle tradisjonshåndverk som kulturarv.   
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Multimodal kritisk diskursanalyse 

 
 I oppgaven med å tydeliggjøre den bevegelse håndverkstradisjoner har gjennomgått 

fra yrke til arv i lys av historieforståelse, vil jeg bruke multimodal kritisk diskursanalyse 

(MCDA) som metode. Kritisk diskursanalyse er grunnlaget for, og utgangspunktet for MCDA 

og er opptatt av språkets lingvistiske komponenter og hva som uttrykkes gjennom ytringer 

eksplisitt og implisitt. Joar Skrede viser til en retning innen CDA som ser språk som en 

ressurs, en sosialsemiotikk med interesse for hvordan samfunn skapes, hvordan ulike 

semiotiske ressurser kan brukes for å realisere ulike interesser (på bekostning av andre) 

(Skrede, 2018, s. 93). Multimodal kritisk diskursanalyse utvider forståelsen av hva som kan 

kommuniseres, ikke bare gjennom ytringer, men også gjennom bilder, lyd, og 

tredimensjonalitet, som multimodale virkemidler, og hvilket meningspotensial som ligger i 

ulike modaliteters språk. Bilder kan visualisere tekstens implisitte budskap, de kan vise det 

som ikke så enkelt kan sies med ord som dynamikk, aktivitet, handlekraft, og kreativitet for å 

nevne noen. NHI har flere bilder på sine nettsider, samt andre virkemidler som blogginnlegg, 

og videoer som kan analyseres gjennom ulike modale virkemidler som kontekst, lys/skygge, 

fargemetning og fargedifferensiering. Modaliteter er sammensatt av ulike komponenter som 

innehar ulikt meningspotensial. Jeg bruker primært Joar Skredes diskusjon av MCDA fra 

2018, Kritisk diskursanalyse. Skrede kategoriserer 8 ulike typer visuell modalitet som kan 

brukes på analyse av visuell kommunikasjon på forskjellig måte: representasjon av detaljer, 

kontekstualisering og bakgrunn, dybde, lys/skygge, lysstyrke, fargemetning, fargemodulering 

og fargedifferensiering. I analysen av bildene på NHI´s nettsider settes ulike modalitetsgrader 

sammen for så å danne et bilde på hva som kommuniseres og hvilket verdisystem 

tradisjonshåndverk kan sies å representere. I oppgaven vil jeg ikke fordyper meg i det 

vitenskapsteoretiske grunnlaget for MCDA, eller komme inn på teoriens ulike retninger og 

premisser, men nøyer meg med å bruke de modale virkemidler som Joar Skrede redegjør for. 

Med modalitet menes ulike virkemidler som er med på å formidler en tekst, de egenskaper 

Figur 1 Utsnitt, NHI´s nettside 
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eller trekk ved lingvistiske strukturer, eller andre visuelle verktøy som fremhever eller 

reduserer en mening. Oppgaven med MCDA er kritisk samfunnsforskning, og å avdekke 

sosiale forhold i ubalanse (Skrede, 2018, s. 93). Denne oppgaven er i mindre grad kritisk 

anlagt i forhold til samfunnsmessige forhold, men søker å identifisere hvordan begreper, 

bilder og andre kommunikasjonsformer er med på å forme en diskurs som realiserer ulike 

verdier. Men jeg vil komme med noen betraktninger i forhold til hva ulike verdisystemer kan 

formidle av meningspotensiale. MCDA er et utømmelig begrepsapparat og et pragmatisk 

verktøy, Skrede argumentere for at det blir opp til forskeren å finne og bruke de modaliteter 

som ansees som anvendelige for sitt prosjekt (Skrede, 2018, s. 98). Skrede argumenterer også 

for hvordan modalitet er delt inn i forskjellig kodingsorientering. Kodingsorientering henviser 

til måten bilder, eller annen visuell kommunikasjon gjenspeiler virkelighet på, hvor realistisk 

bilder oppfattes. Et eksempel kan være fotografier som både NHI og NOU 1986:15 har 

mange av. Foto er et utsnitt av virkeligheten, de er representasjoner på noe sant, de fremstår 

som realistiske, og kan sies å tilhøre naturalistisk kodingsorientering. Vitenskapelig 

kodinsorientering er knyttet til generisk modalitet. Generisk modalitet er på sin side realistisk, 

men ikke naturalistisk, de er normative. Skrede trekker frem monteringsveiledning i form av 

strektegning som eksempel på vitenskapelig kodingsorientering. De fremstår også som 

realistisk, men er ikke representasjoner av virkeligheten. Siste kategori for kodinsorientering 

er knyttet til sansene og hva som oppfattes eller føles som sant eller ekte. Det er en subjektiv 

sannhet som ikke nødvendigvis er realistisk eller naturalistisk, men handler om hvordan 

visuelle virkemidler persiperes, det kalles sensorisk kodinsorientering. Kodingsorientering 

bidrar til å gi visuell kommunikasjon ulik mening og påvirker hvordan for eksempel bilder 

oppfattes. NHI og NOU 1986:15 bruker fotografier som ofte går innunder naturalistisk 

kodinsorientering. De er representasjoner av virkeligheten, samtidig kan fotografiets kapasitet 

til å fange et utsnitt av verden sies å forholde seg til en sensorisk kodingsorientering, nettopp i 

egenskap av å være et utsnitt som er åpen for subjektiv fortolkning. Fotografier og 

kodingsorientering kan, sammen med andre modaliteter fremme ulike verdier som knyttes til 

tradisjonshåndverk. Andre modalitetsmarkører som egner seg for analyse i denne oppgaven er 

kontekst, tempo, fargegjengivelse, og motiv. Det visuelle landskapet presentert på nettsidene 

til NHI er et multimodalt språk som gjennom en analyse av ordvalg, font, farge, og bilder, kan 

peke på både implisitt og eksplisitt meningsinnhold. « Den analytiske oppgaven blir å peke på 

hva som kan kommuniseres, like gjerne som hva som kommuniseres» (Skrede, 2018, s. 93). 

  Jeg vil redegjøre for ulike motiver i bildene som vises på nettidene til NHI, spesielt 

vil jeg trekke frem motivet med nærbilde av hender i arbeid som også går igjen i NOU 
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1986:15. Fotografiene på NHI´s nettsider kan grovt deles inn i tre motiver, hender i arbeid, 

som viser et utsnitt med fokus på detaljer uten bakgrunn. Motiv to er gjenstander produsert 

med tradisjonelt verktøy for hånd, også detaljorientert og motiv tre som viser prosesser med 

verktøy og teknikker, en utøver i pakt med sitt håndverk. Hva uttrykker bildene implisitt og 

eksplisitt, og hvordan kommuniserer fotografiene via lys og skygge, fargemetning, tempo, 

motiv og kontekst? Hvilke kodesondering befinner de seg i og hvilken effekt har dette for 

hvordan tradisjonshåndverk kommuniseres utad? Hvilke pragmatiske verktøy finnes i bildene, 

videoene, og tekstene presentert av NHI? Jeg vil også gjøre en analyse av begreper som 

handlingsbåren kunnskap og tradisjonsbærer. Begge begrepene finnes igjen i NOU 1986:15 

og på nettsidene til NHI. Begrepene beskriver kjernevirksomheten til NHI, i tillegg til at det 

er relevante for å forstå utviklingen av begrepet om kulturarv sett i lys av teorien om 

historisitets regimer.  

 

Avtrykk fra fortiden, uttrykk for nåtiden, grunnlag for fremtiden. 

 
The development of the notion of heritage, as I traced it from the  ruins of Rome- ruins which 
certainly came from the past, but with a view to Rome`s renovatio in the present- up to the 
inclusion of the natural environment and the human genepool within the category of heritage 
helped us to grasp this reversal. But whereas a logic of heritage was previously summoned to 
seal over a perceived break, today it must additionally avert a perceived threat. In this 
configuration intangible heritage has become increasingly important, and the issue of 
transmission is perceived as particularly important (Hartog, 2003, s. 196). 

 

I sitatet fra Francois Hartog, Regimes of Historicity viser han til en endring i relasjon 

til tid, og en vending i oppfattelsen av hva fortiden betyr for samtiden. Endringen han 

diskuterer handler om et nytt innhold og en ny mening til begrepet om kulturarv som 

vektlegger det immaterielle aspektet og overføring som en sentral verdi. I relasjon til 

håndverk og den bevegelsen tradisjonshåndverk har gjennomgått fra yrke til arv er poengene 

Hartog trekker frem viktig, fordi det er sentrale poenger i oppgaven med å analysere hva 

tradisjonshåndverk som kulturarv er. Fortid og fremtid er alltid sosiokulturelt forbundet med 

hverandre (Hartog, 2003). Nåtiden produserer og forhandler en fortid så vel som en fremtid i 

relasjon til rådende historisitets regime. Jeg skal vise hvordan nåtidens historisitets regime, 

omgitt av presentisme er kjernen i å forstå tradisjonshåndverk som kulturarv. Sentrale 

elementer i så måte handler om det immaterielle og om overføring. Ved å redegjøre for ulike 

relasjoner mellom fortid, nåtid og fremtid, diskuterer Hartog hvordan begrepet om kulturarv 

har vokst frem. Han trekker lange linjer i sin forklaringsmodell, i denne oppgaven velger jeg å 
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begrense sammenstillingen og utdyper to ulike historisitets regimer og diskutere noen trekk 

ved samtidens historieforståelse, fra det førindustrielle samfunnet, historia magistra vitae, 

mot 1900-tallets moderne industrielle samfunn, the modern regime of historicity og frem til 

dagens presentistiske relasjon til fortid og fremtid. Historia magistra vitae og the modern 

regime of historicity markerer to overganger i relasjon til tid hvor fortiden får ny mening, og 

hvor fortidens levninger får nytt innhold. Når jeg bruker begreper fortid, nåtid og fremtid er 

det for å forklare og differensiere ulike historisitets regimer i forhold til hverandre, 

differensieringen skal sørge for at ulike premisser for utviklingen av kulturarv som sosiale 

forhold kommer tydeligere frem, det for å vise hvordan fortid, minne, og kulturarv integreres i 

hverandre i oppgaven med å forstå tradisjonshåndverkets bevegelse fra yrk til arv. Men ulike 

oppfattelser av tid, ulike måter å tenke på og om fortiden på er overlappende posisjoner. Som 

Hartog gjør rede for lar ikke historisitets regimer seg tydelig avgrense, ulike oppfattelser 

virker side om side, og overgangen fra ett regime til et nytt er ikke en ensporet lineær prosess. 

Det er et verktøy for å belyse sosiale forhold for samtiden. “regimes of historicity is simply a 

tool, () not to denounce or deplore the present times, but at best to shed light on them” 

(Hartog, 2003, s. 15). Sentrale begreper i teorien om historisitets regimer som jeg skal 

redegjøre for er presentism, horizon of expectations og space of experience, principles of 

precaution og imperative of responsibility. Jeg oversetter begrepene, utdyper og redegjør for 

hvilken påvirkning eller kraft de overfører til begrepet om kulturarv og hvordan innholdet 

medvirker til å flytte håndverk over i en kulturarvsdiskurs, fra yrke til arv.  

Med the crisis of time argumenterer Hartog for hvordan samtiden opplever et brudd 

mellom det erfarte, det etablerte erfaringsrom (space of experience) og ens fremtidige 

forventninger, eller forventningshorisont (horizon of expectations). Endring i relasjonen til tid 

utløses av store sosiokulturelle omveltninger som utfordrer hvordan samfunn tenker og 

forholder seg til relasjonen mellom fortid, nåtid og fremtid. Han trekker frem den franske 

revolusjonen, og Berlin murens fall som to eksempler på sosiokulturelle omveltninger som 

har ført til endring i relasjonen til tid. Førindustriell historisitets regime eller historieforståelse 

kaller Hartog for historia magistra vitae. Samfunnets relasjonen til tid i historia magistra er 

syklisk, fortid og nåtid er forbundet av forventning om mer av det samme, fremtiden er 

forutsigbar basert på erfaring fra fortiden. Fortiden er en læremester for fremtiden. Praksiser 

nedarves fra generasjon til generasjon, og sørger for stabil overføring av kunnskap og 

gjennomføring av arbeidsoppgaver. Gjennom historia magistra er forholdet mellom 

menneskers erfaringsrom og forventningshorisont samsvarende. Handling i nåtiden basert på 

overførte erfaringer fra fortiden definerer forventninger om hva som kommer til å skje i 
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fremtiden. Man kan utføre sine oppgaver, leve livet i forvisset om at morgendag byr på mer 

av det samme, fremtiden blir som den var for forfedre, ingen rystende endringer, eller 

mulighet til endring. Håndverk er primært et yrke hvor overføringshandlingen er sentralt, men 

på et annet grunnlag enn håndverksteknikker overføres i dag. Overføring skal sikre videre 

livsgrunnlag, og sørge for kontinuitet. Kunnskap som er knyttet til utøvelse av håndverk 

forbindes med egen hverdag og er lokalt forankret. Kunnskap formidles videre gjennom 

kjente kanaler, som familie og nærmiljø, nettverket hvor overføring skjer er lokalt forankret. 

Oppfattelsen av verdien av kunnskap om praksis er individuell, den er viktig for den funksjon 

den har for samtiden, at kunnskapen kommer fra fortiden har ingen verdi i seg selv, verdi 

henger sammen med evnen og muligheten til å skape et levebrød eller nyttegjenstander 

akkurat på samme måte generasjoner før har gjort. Det viser en presentistisk innordning til 

fortiden i det at kunnskap og overføringsverdi er knyttet til samtiden, men som jeg skal 

diskutere nærmere, vil håndverkspraksiser i dette historisitets regime sendes videre snarere 

enn å arves og nettopp i denne nyansen ligger det forutsetninger for å tydeliggjøre bevegelsen 

håndverk har gjort fra yrke til arv.  

Overgangen fra historia magistra til en ny historieforståelse, the modern regime of 

historicity skyldes sosiokulturelle hendelser. Hartog trekker frem den franske revolusjonen i 

1789 som særlig virkningsfull. Store samfunnsmessige omveltninger skaper et vakuum i 

relasjonen til tid og utfordrer etablerte forestillinger. Det vakuumet Hartog skisserer betegner 

han som the crisis of time. En konsekvens av et brudd, eller the crisis of time er at det oppstår 

et nytt historisitets regime. Sosiokulturelle, politiske, og religiøse hendelser får omfattende 

konsekvenser for samtidens verdensbilde og tvinger mennesker til å forholde seg til fortiden 

og fremtiden på en ny måte. Den franske revolusjonen forårsaket omveltende sosiale, 

politiske, og økonomiske endringer som fremkalte et historisitetsregime kjennetegnet av et 

nytt syn på og et nytt forhold til relasjonen mellom fortid, nåtid og fremtid. Sosial mobilitet 

blir mulig, fremtiden er ikke lenger forutbestemt, det er blitt mulig å påvirke og forme 

morgendagen. Fremtiden er formbar og lys. I dette verdensbilde oppstår det et historisitets 

regime med lineær, fremskrittsrettet mentalitet, en progressiv, evolusjonistisk tenkning med 

stor tro på fremtidens gyldene muligheter. Med ny tilnærming til relasjonen mellom fortiden 

og fremtiden, må også relasjonen mellom erfaringsrom og forventningshorisont revurderes. 

Framtiden er ikke forutbestemt, men kan formes gjennom handlinger i nåtiden. Det blir mulig 

å søke muligheter utenfor sin sosiale sfære og utvide sin erfaringshorisont i troen på en bedre 

eller annen fremtid. Fortiden markerer en periode man beveger seg fra, noe distinktivt 

annerledes enn nåtiden. Nye sosiokulturelle tendenser fører frem ideologier som 
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nasjonsbygging, folkeånd og identitet. Fremveksten av den industrielle tidsalder med økt 

mekanisering, urbanisering og homogenisering er tendenser Hartog understreker som 

markører for å forstå endringer i relasjon til tid. Mekanisering og industrialisering endrer også 

håndverkstradisjoner. Prosesser blir forenklet, standardisert og automatisert, redskaper brukt 

gjennom generasjoner blir etter hvert utrangert og umoderne, og synes mer som et symbol på 

en gammeldags praksis, og noe som bremser fremskrittet. I et fremskritts og fremtidsrettet 

regime er ikke tradisjonsbæreren et begrep, håndverk er utøvelse knyttet til det hverdagslige, 

og det vanlige, det representerte ikke fremskrittet, men en motsats til fremskrittet. En lineær 

tidsoppfatning markerer fortiden som noe man beveger seg fra, eller har utviklet seg videre 

fra, og dermed også noe som kan bli borte. På den måten får fortiden en egenskap av å være et 

ledd i et evolusjonistisk utviklingsregime. Fortiden anerkjennes ved å feire det storslagne, det 

eksepsjonelle i produksjonen av Historie med stor H, om den nasjonale fortellingen om «oss». 

Til forskjell fra historia magistra, vil the modern regime of historicity  forhandle en relasjon 

mellom fortid, nåtid og fremtid, hvor fortiden differensieres fra nåtiden, samtidig som fortiden 

idealiseres. Historieforståelse i the modern regime handler på en og samme tid om brudd og 

kontinuitet. En lineær tidsoppfattelse sørger for kontinuitet, samtidig som avstand i tid 

markerer et brudd drevet frem av evolusjon. Levninger fra fortiden symboliserer denne 

avstanden, og det oppstår en tilnærming til fortiden som noe som kan bli borte. Fortidens 

levninger blir markører på identitet og tilhørighet, på nasjonen og på folket. Med ideen om 

nasjonen og etnisitet kommer også tanker om kulturminnevern. I 1844 nærmere bestemt 

16.desember etableres Foreningen for norske fortidsminnemerkers bevaring (FMF) med mål 

om å ta vare på nasjonale «skatter». Monumenter, og særegne tradisjoner skulle bevares som 

vitnesbyrd fra en forgangen tid. Det presentistiske ståsted i the modern regime handler om 

hvordan fremtiden legger føringer for hvordan fortiden behandles og oppfattes: «If history 

dispensed a lesson, it came from the future, not the past» (Hartog, 2003, s. 105). 

The modern regime blir utfordret av nytt brudd i relasjonen til tid, aktivert av globale 

kriser som den 2. verdenskrig, teknologisk utvikling, mer akselerasjon, den industrielle 

revolusjonens andre runde, som også fører med seg økt globalisering. Hartog trekker linjen 

mellom 1798 og 1989 og Berlinmurens fall som the modern regimes endelige sluttpunkt. 

Berlinmurens fall representerer en uventet hendelse som utfordrer tanken om og definisjonen 

av nasjonen, nasjonalitet, og tilhørighet. Relasjonen mellom fortid og nåtid, til historie, og 

identitet endrer seg. Nye tendenser om natur, kultur, om menneskelig påvirkning på klima og 

miljø gjør seg gjeldende før Berlinmurens fall. Jeg vil trekke frem UNESCO konvensjonen 

fra 1972 som et illustrerende vendepunkt som markere en ny relasjon mellom fortid, nåtid og 
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fremtid. Hvilke trekk kan studeres nå og hvordan plasseres håndverk, kunnskap om praksis 

inn i samtidens historieforståelse?  

 Et aspekt ved en ny relasjon til tid handler om en ny bevissthet rundt langtidseffekten 

av menneskelig handlinger og hvordan konsekvensene potensielt strekker seg frem inn i all 

uoverskuelig fremtid, samtidig som det også erkjennes at ikke bare kultur, men også natur står 

i fare for å gå tapt for all fremtid. Konvensjonen « tar i betraktning at deler av natur og 

kulturarven er av så enestående interesse at det er behov for å bevare den som del av hele 

menneskehetens natur og kulturarv» (UNESCO, 1972). En overgang fra holocen til 

antropocen tidsregning. Menneskelig aktivitet kan skape irreversible, og utilgivelige 

konsekvenser for fremtidige generasjoner og for jordkloden som sådan. Nåtiden er ansvarlig 

for å ta vare på fortiden for fremtiden, nåtiden blir i dette perspektivet forvaltere så vel som 

arvtakere. Begrepet om kulturarv slik det fremmes og produsere i dag begynner å få innhold. I 

samtidens historisitets regime er fortiden ingen læremester for fremtiden og troen på en lys og 

progressiv fremtid er på sviktende grunn. Det er ikke slik at handlinger gir lovnader om at 

fremtiden blir lys og full av muligheter, det eksisterer ingen samsvar mellom 

erfaringshorisont og forventningsrom. I tillegg vil jeg si at det også er rom for å argumentere 

for at dagens fremferd med overforbruk og forurensing svekker fortidens og nåtidens 

ettermæle dersom samfunnet ikke endrer kurs. Tiden er preget av uforutsigbarhet og 

usikkerhet, og i nåtiden med globale utfordringer knyttet til teknologisk avhengighet, 

klimaendringer, krig og andre katastrofer, skal kulturarv både forsegle et brudd mellom fortid 

og nåtid og mellom nåtid og fremtid, ved å være et svar på fremtidens usikkerhet (Hartog, 

2003, s. 196). Samtidens presentistiske historieforståelse handler om hvordan både fortid og 

fremtid innlemmes i nåtiden gjennom begrepet om kulturarv, gjennom nåtiden som forvaltere 

og arvtakere. Fornemmelsen av tidens stadige akselerasjon og flyktighet, en eksplosiv 

teknologisk utvikling, og nye globale kommunikasjonsformer preger nåtidens 

historiebevissthet og hvordan fortid og fremtid forvaltes og formidles nå. Samtidens 

presentisme aktiviserer begrepene om føre var prinsippt/ principles of precaution, og 

imperativ til ansvar/ imperativ of responsibility ut fra the crisis of time. Nåtiden er ansvarlig 

for fremtiden gjennom føre var prinsippet og imperativ til ansvar som dermed forhandler 

fortiden gjennom plikten til å huske, og til å sende videre, «we are always looking both 

backward and forward, but without ever leaving this present that we made into the limits of 

our world» (Hartog, 2003). UNESCO konvensjonen om vern av verdens natur og kulturarv 

fra 1972 er sentral for å se samtidens presentistiske historieforståelse og for å følge 

utviklingen av begrepet om kulturarv.  



 20 

Kapittel 2. 

 
Verneverdier og globale føringer 

 Dette kapittelet handler om hvilke globale føringer som er bakgrunnen for og 

premissene for utviklingen av begrepet om kulturarv som kan belyse spørsmålene jeg stiller i 

problemstillingen om tradisjonshåndverk. I analysen av tradisjonshåndverkets bevegelse fra 

minne til arv, kan ikke påvirkning fra UNESCO utelates. Konvensjonens innflytelse på 

begrepet om kulturarv trekkes frem av både Francois Hartog, Anne Eriksen, Laurajane Smith 

og Bernard Eric Jensen. Innflytelsen fra UNESCO kan deles inn i to runder med henholdsvis 

1972 konvensjon om vern av verdens natur og kulturarv og 2003 konvensjon om vern av 

immateriell kulturarv, som hver seg bidrar til å forklare hvordan kunnskap om praksis kom på 

listen som kulturarv og hvordan tanker om felles verdier og felles ansvar gjennom føre var 

prinsippet og imperativ til ansvar bidrar til å gi ny mening i relasjon mellom fortid, nåtid og 

fremtid. Når ble det naturlig å kalle tradisjonshåndverk for kulturarv, hvorfor ble kunnskap 

om praksis gjenstand for gjenreising, vern, dokumentasjon og formidling med nasjonal 

betydning? Hvilke verdisystemer vektlegges nå?     

 Konvensjonen fra 1972 om vern av verdens natur- og kulturarv bidrar til å 

universalisere og globalisere verneverdier ved å introdusere OUV, enestående universell 

verdi. Konvensjonen, «tar i betraktning at stadig forringelse eller tap av noe som hører til 

natur- eller kulturarven innebærer en sørgelig utarming av natur- og kulturarven til alle 

verdens nasjoner» (UNESCO, 1972). Sitatet viser hvordan UNESCO plasserer ansvar hos et 

globalt fellesskap, hvordan natur og kultur likestilles som arv, og at det er viktig med 

bevaring før det er for sent, før verden blir et fattigere sted. I den forstand illustrerer 

UNESCO hvordan tanker om føre var prinsippet og imperativ til ansvar gjør krav på 

innholdet i kulturarvsbegrepet. Et innhold som viser til en presentistisk historieforståelse. 

Menneskeheten er arvtakere så vel som forvaltere av natur og kultur. Anne Eriksen diskuterer 

hvordan UNESCO konvensjonen om bevaring av verdens kultur og naturarv ble til som 

respons på internasjonal konflikt og krig (Eriksen, 2014, s. 133), opprettelsen kan leses som et 

ledd i å utvikle et fellesskap som kan bidra til fred og sikkerhet i et globalt perspektiv. 

Ødeleggelser av natur og kultur opphever nasjonale grenser og danner grunnlag for en felles 

innstilling om å beskytte kultur og natur mot ødeleggelser. Ved å integrere natur inn i 

kulturarvsbegrepet åpner konvensjonen opp for en mer inkluderende og sjenerøs forståelse av 
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hva kulturarv er, det inkluderer det menneskeskapte og naturlandskap. Samtidig har 

konvensjonen foreløpig en hierarkisk inndeling som vektlegger det materielle som 

monumenter, grupper av gjenstander og bygninger, og arkeologiske steder som er forbundet 

ved å være menneskeskapt arv.         

 I 2003 utvider UNESCO kulturarvsbegrepet med konvensjonen, The convention for 

the Safeguarding of  intangible cultural heritage, vern av immateriell kulturarv med intensjon 

om å bevare kulturell mangfoldighet. Materielle objekter mister dominans i dette perspektivet 

og kunnskap om praksiser som gamle håndverksteknikker får rom i egenskap av å være 

immateriell. Konvensjonen henviser til en immateriell forståelse av kulturarv og inkluderer 

det som måtte oppfattes som kulturarv av de som utøver det, de som anser seg for å være 

arvtakere, og det inkludere mangfoldige kategorier som sang og musikk, dans og festivaler, 

mat og smak, og utøvelse av praksis. Konvensjonen vektlegger også overføring fra en 

generasjon til den neste som en viktig oppgave: 

the term ‘cultural heritage’ has changed content considerably in recent decades, partially 
owing to the instruments developed by UNESCO. Cultural heritage does not end at 
monuments and collections of objects. It also includes traditions or living expressions 
inherited from our ancestors and passed on to our descendants (UNESCO). 
 

 Konvensjonen fra 2003 om immateriell kulturarv kan bidra til å belyse den bevegelsen 

gamle håndverksteknikker har gjennomgått fra yrke til arv. Det har skjedd en endring fra 

bevaring av historiske monumenter til utøvelse og overføring av levende praksis. Endringen i 

innhold til kulturarv kan fortelle hvordan temporalitet og relasjon til fortiden og fremtid virker 

inn og former en kulturarvsdiskurs. Det materielle perspektivet er erstattet av en 

ensyklopedisk innstilling til hva kulturarv er i tråd med begrepets iboende presentistiske 

karakter. Så lenge noen krever rettmessig eierskap til noe, kan det betegnes som kulturarv. 

Norsk håndverksinstitutt er akkreditert NGO (non-governmental organisation) for vern av 

immateriell kulturarv av UNESCO, som betyr at de ilegges et særlig ansvar for oppfølging av 

konvensjonen i samarbeid med staten for å fremme stedegne kulturuttrykk og praksiser. Det 

innebærer samarbeid med internasjonale organisasjoner og nettverk, være rådgivende 

institusjon som på vegne av staten og å forvalte kulturarv på vegne av arvtakerne. Begge 

konvensjonene legger vekt på felles natur og kulturarv. Det er et felles ansvar å sørge for at 

verdens natur og kulturarv med universell verdi, består for fremtidige generasjoner. I dette 

perspektivet blir det mulig å forstå prinsippet om føre var og imperativ til ansvar, 

forutsetninger for en presentistisk historieforståelse og grunnlag for utviklingen av kulturarv.  



 22 

 UNESCO konvensjonen bygger på tidligere internasjonale arbeider som fremmer 

bevaring av felles kulturarv, men måte de beskriver intensjonen på og redegjør for 

verneverdier endrer seg i takt med endringer i relasjon til tid. Athen charteret fra 1931 om 

restaurering av historiske monumenter, var den første internasjonale kongressen med syv 

resolusjoner for konservering og restaureringsstrategi. Resolusjonene viser fortiden som 

symboler. Med nasjonale monumenter blir også konservering og forvaltningspraksiser et 

nasjonalt anliggende og kan tilpasses nasjonale ønsker og behov, men at nasjonale 

monumenter har behov for oppmerksomhet er en internasjonal oppfatning. Venezia charteret 

30 år senere i 1964, er en bearbeidet versjon av Athen charteret. Venezia charteret har mer 

fokus på et felles internasjonalt ansvar og inkluderer konservering og restaurering av 

monumenter og steder: 

The concept of a historic monument embraces not only the single architectural work but also 
the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular civilization, a 
significant development or a historic event. This applies not only to great works of art but also 
to more modest works of the past which have acquired cultural significance with the passing 
of time (ICOMOS, 1964). 
 

I Venezia charteret går utviklingen mot en mer inkluderende forståelse av hva som bør vernes 

om og det viser spirende tanker om felles arv, felles ansvar for å bevare for fremtidige 

generasjoner. Gjenstander fra fortiden er tidsvitner som viser historisk kontinuitet: 

Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people 
remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming 
more and more conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a 
common heritage. The common responsibility to safeguard them for future generations is 
recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity (ICOMOS, 
1964). 

 I Athen charteret og Venezia charteret får jeg en forståelse for at bygninger fra 

fortiden trues av forfall forårsaket av tidens tann. Det endrer seg med UNESCO konvensjonen 

fra 1972 som trekker inn menneskelig påvirkning som en økende trussel mot historiske 

bygninger. Konvensjonen vektlegger også i større grad at kulturarv er global, kulturarv er 

natur og kultur, og ved å inkluderes på verdensarvlisten får bygninger, monumenter og steder 

en ny status som symboler på kultur av enestående universell verdi, «Merker seg at natur og 

kulturarv i stadig sterkere grad trues av ødeleggelse. Ikke bare av de vanlige grunnene til 

forfall, men også av endrede økonomiske og sosiale forhold, som forverrer situasjonen ved 

stadig mer truende former for skade og ødeleggelse» (UNESCO, 1972). Konvensjonen viser 

til en realisasjon over hva som er i ferd med å bli borte, og hvorfor det trues, kulturarv er noe 

som risikeres og som dermed trenger beskyttelse, slik at fremtidige generasjoner også får 
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mulighet til å oppleve fortidens historie. Det er ikke bare forfall og slitasje, men ødeleggelse 

knyttes til menneskelig aktivitet som truer, dermed får alle rollen som ansvarlig arvtakere med 

oppgave å rette opp igjen skader, sørge for bevaring og for å ivareta for all fremtid. Fortidens 

levninger får en verdi for samtidens kulturarvspleie.     

 1972 konvensjonens materielle perspektiv på kulturarv utvides med 2003 

konvensjonen om bevaring av immateriell kulturarv som utvider forståelse av hva kulturarv 

er, fra å være noe samfunnet har til å være noe mennesker gjør. Laurajane Smith argumenterer 

for at all kulturarv har karakter av å være immateriell. Det er selve handlingen som er sentral, 

og verdi er knyttet til overføring til fremtidens generasjoner. En bygning, eller et sted innehar 

verdi og mening ut fra den kulturarvspraksis som utføres i tilknytning til monumentet eller 

stedet. Ulike charter og konvensjoner viser hvordan forståelsen av og innholdet i begreper om 

fortidens levninger har gjennomgått endringer, og hvordan forskjellig forståelse av hva 

kulturarv er, kan relateres til hvordan ulike tider forholder seg til fortid og fremtid på 

forskjellig måte. Denne utviklingen skal jeg utdype mer i neste avsnitt hvor jeg skal 

undersøke hvilke egenskaper som bor i begrepet om kulturarv. Jeg skal undersøke begrepets 

sosiale, økonomiske og juridiske konnotasjoner og assosiasjoner og se hvilke betydninger og 

meningspotensial ulike sider av begrepet kan bringe med seg.  

 

Fra minne til arv 

 
I det foregående har jeg forsøkt å gi et bilde på hvor begrepet om kulturarv kan sies å 

komme fra, i dette avsnittet skal jeg se nærmere på hva kulturarv er gjennom å diskutere 

bevegelsen gamle håndverkstradisjoner har gjort fra yrke til arv i lys av teorien om 

historisitets regimer «The way artefacts from the past are spoken about, assessed and valued, 

the reasons that are expressed for preserving them all reflect modes of relating to the past and 

ways of experiencing temporality» (Eriksen, 2014, s. 26). Jeg skal vise hvordan ulike 

historisitets regimer henger sammen med, eller gjenspeiler nåtidens relasjon til tid og til 

minne og hvordan det kan relateres til bevegelsen tradisjonshåndverk har gjennomgått. På 

hvilken måte kan teorien om historieforståelse knyttes til utviklingen av begrepet om 

kulturarv og (sosialt) minne. Anne Eriksen er inne på sentrale elementer ved forståelsen av 

eller meningspotensialet i begrepet om kulturarv. Praksiser, verneverdier, tradisjoner og 

handlinger/ritualer er med på å fortelle noe om nåtidens relasjon til fortid og fremtid. 

Erindring og sosialt minne er sentrale faktor for hvordan levninger fra fortiden oppleves og 
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behandles. Uten å historisere begrepet om minne i dybden, vil jeg kun trekke frem noen 

elementer fra akademiske diskusjonen rundt minne, minneproduksjon, kollektiv erindring og 

tilknytningen det har for relasjonen til tid og utviklingen av begrepet om kulturarv generelt og 

tradisjonshåndverk spesielt.  

 Kulturarv er et forholdsvis nytt begrep, Ngrams fra nasjonalbiblioteket kan illustrere 

fremveksten og populariteten, og hvordan begrepet har blitt nærmest selvforklarende og   

innlysende. En diskurs som har vokst fram til å bli normativ. Laurajane Smith redegjør for 

begrepet om AHD, authorised heritage discourse. Hun diskuterer hvordan ledende 

organisasjoner, internasjonale konvensjoner og politiske føringer har bidratt til fremveksten  

av en autoritative kulturarvsdiskurs, en institusjonalisert kanon (Smith, 2006, s. 16-28) som er 

bestemmende for hvordan kulturarvspraksis utføres og for generelle forestillinger om hva  

 

kulturarv er. Bernhard Eric Jensen diskuterer bruken av begrepet i bestemt form entall som 

vektlegger en arv fremfor en annen (Jensen, 2008, s. 43). Det antas at det finnes særlige 

verdier fra fortiden som gir rang over annet/andre i produksjon av kulturarv. Ved å referer til  

kulturarven i bestemt from entall naturaliseres en autorativ kulturarvsdiskurs som mobiliserer 

en fellesskapsfølelse i et inkluderende «vi». Kulturarven gjelder for alle, også de som ikke er 

håndverkere. Bestemtform entall underbygger det universelle. Bernhard Eric Jensen 

diskuterer hvordan bruk av bestemt form entall kan poengterer begrepets normative 

egenskaper ved å referere til en demos tenkning som bekrefter en essensialistisk innstilling til 

begrepet (Jensen, 2008, s. 84). Demostenkning forklarer han som et politisk medborger 

Figur 2 Utsnitt, Nasjonalbibliotekets nettside 
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fellesskap som åpner for en demokratisk innstilling til kulturarv hvor alle medborgere 

skal/kan inkluderes som arvtakere uavhengig av sosiokulturelle merkelapper som etnisitet, 

alder, og kjønn. Kulturarvspleie i demos regi skal gi alle medborgere samme rettigheter, og 

samme respekt.  

 Det er noe iboende essensialistisk med denne måten å bruke begrepet på og et 

komplekst nettverk av konnotasjoner og assosiasjoner kompliserer det ytterligere. Begrepet 

om arv har flere betydningsvarianter, det biologisk arvelige som er immanent, det juridisk 

arvelige som er intensjonelt og overfører verdi, samt det kulturelt arvelige som er intensjonelt, 

som overfører verdi i form av kunnskap og produserer erindrings fellesskap. I et liberalt 

demokrati vil begrepet om kulturarv få karakter av være ensyklopedisk. Både i NOU 1986:15 

og på nettsidene til NHI brukes begrepet om kulturarv i bestemt form entall, hvilket bidrar til 

å skape en normativ oppfatning av håndverkets verdi som kulturarv, det oppfordres til å ta del 

i ansvaret med å dokumentere, videreføre og gjenreise gamle håndverksteknikker, en 

oppfordring til å delta i fellesskapet. NOU og NHI bidrar i den forstand til å produsere og 

opprettholde en kulturarvsdiskurs som fremmer visse ideologier og interesser for nåtiden 

basert på etablering av erindringsfellesskaper.  

 Laurajane Smith diskuterer kulturarv, ikke som objekt, men som handling, som 

kommunikasjon som tilpasses, og reproduseres nå og som er forankret i erindring, “Heritage, 

I want to suggest, is a cultural and social process that engages with acts of remembering that 

work to create ways to understand and engage with the present, and the sites themselves are 

cultural tools that can facilitate, but are not necessarily vital for, this process” (Smith, 2006, s. 

44). Laurajane Smith argumenterer for hvordan begrepet om kulturarv kan reflektere 

sosiokulturell endring i relasjonen til tid. Hun argumenterer for hvordan sosialt minne er 

sentralt for utøvelse og overføring, og hvordan handlingen er selve kjernen for produksjon av 

kulturarv. Poengene til Smith kan leses i måten Norsk håndverksinstitutt formidler 

tradisjonshåndverk på, «Sentralt i vårt arbeid er begrepet handlingsbåren kunnskap. Vi 

benytter begrepet for å beskrive hvordan håndverkskunnskapen ligger i handlingen og 

utøvelsen. Begrepet beskriver også godt hvordan håndverket føres videre.» 

(NorskHåndverksinstitutt, 2018). NHI formidler selve handlingen og overføringen som 

kjernen i kulturarvsproduksjon. Handling og overføring er relatert til minne, både kroppslig 

og mentalt. Maurice Halwbachs er kjent for å ha introdusert begrepet om sosialt minne. Han 

beskriver hvordan minne også finnes utenfor det individuelle, knyttet til sosiale 

erindringsfellesskap avhengig av tid, sted og rom. Hvordan samfunn minnes, hva som minnes 

viser til hva som er ønskverdig for samfunnet å minnes. Sosialt minne eller erindringens 
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sosiokulturelle tilknytning til kulturarv handler om kulturarvsbegrepets iboende presentistiske 

karakter, den handling som overføres til fremtidige generasjoner, overføres som arv og ikke 

yrke, samtidig som minne om det skapes i nåtiden. Sosialt minne er tett forbundet med 

relasjonen til tid, hva som minnes defineres ut fra nåtiden med tanke på fremtiden. Det 

essensielle er overføring, altså en handling som søker å etablere et forhold mellom 

erfaringsrom og forventningshorisont «Memory is an instrument for presentism» (Hartog, 

2003, s. 124). I historisitets regime Historia magistra er fortidens praksis aktuell som 

illustrerende eksempel, det handler om kontinuitet, likhet og om hvordan fortiden også 

representerer eller lever i samtiden. Fortiden nåtiden og fremtiden inngår i samme 

verdensbilde, og det er koherens mellom erfaringsrom og forventningshorisont. Hartog låner 

begrepet om memory-based societies, fra Pierre Nora, (Lieux des memoires). Håndverk er 

aktuell som yrke, det har ingenting med historie å gjøre, det beskrives av Hartog som minne 

uten en fortid (Hartog, 2003, s. 124). Endring av historisitets regime til The modern regime of 

historicity fremkaller endring til fortiden, til historie og til minne. I 1800-tallets 

historieforståelse og lineær tidsoppfattelse handler fortiden om utvikling. Gjenstander og 

praksiser er vitnesbyrd over hva samfunnet videreutvikles fra. Historie er et symbol på «the 

prosess of change» hvor historiske monumenter skapes fordi de fremstår som symboler på 

tiden som har gått og som representanter for hva samfunnet har utviklet fra (Eriksen, 2014, s. 

25). Tidsperspektivet er forankret i fremtiden og de muligheter som ligger der fremme. 

Håndverk passer ikke inn som bevaringsverdig fortidsminne fordi minne og fortidens verdi og 

relevans knyttes til materielle gjenstander, mens håndverk blir et symbol på fortidig og 

utdatert praksis. I en tid hvor moderniteten og fremskrittet hylles, får unike nasjonale 

storslåtte monumenter oppmerksomhet. I the modern regime er det et samsvar mellom 

erfaringsrom og forventningshorisont som ligger i lineær tidsoppfatning, der handlinger i 

nåtiden korresponderer med forventninger for fremtiden. I nasjonsbyggingseposet 

representerer håndverk en fortidig kunnskap det ikke er stort behov for i fremtiden, kunnskap 

om praksis utgjør ingen idé om nasjonen eller identitet, det utgjør ingen definisjon på storslått 

kunnskap fra fortiden. The modern regime of historicity forvalter kunnskap om praksis på en 

grunnleggende annerledes måte enn i dag hvor håndverkstradisjoner representerer 

bevaringsverdig immateriell kunnskap som kulturarv.  

 “Our contemporary fascination with heritage can be understood as the expression of 

the crisis of time, and as a further sign of the emergence of presentism” (Hartog, 2003, s. 

149). Bruddet mellom erfaringsrom og forventningshorisont er blitt så stort i nåtiden 

historisitets regime, som til stor del skyldes ringvirkninger av menneskelig aktivitet. Det gir 
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en følelse av the crisis of time som utfordrer på nytt relasjonen mellom fortid, nåtid og 

fremtid. Kulturarvsbegrepet får den altomfattende oppgaven med å tette bruddet i relasjonen 

til tid, kulturarv skal verne om fortiden som svar på nåtidens brudd mellom erfaringsrom og 

forventningshorisont. Gjennom pleie av kulturarv, skal fortiden forøke å skape bånd mellom 

fortid og fremtid i nåtiden, en ny koherens mellom erfaringsrom og forventningshorisont. 

Slike bånd søker å være svar på usikkerhet for fremtiden, være et ankerfeste, eller 

stabiliserende element. Overføringshandlingen er et uttrykk for historien om oss. En metode 

for oss å skrive oss inn i en plass i historien som gode forvaltere og arvtakere av kulturarv. 

Selv om kunnskapen kommer fra fortiden, gjøres den aktuell i nåtiden og forteller noe om 

arvtakerne, som et uttrykk for et presentistisk historisitets regime. Fortidens kunnskap svarer 

til nåtidens behov for å finne løsninger på nåtidens utfordringer. Nåtiden er løsrevet både fra 

fortiden og fremtiden, det eksisterer kun en forestilling om nytteverdi for nåtiden. En 

komponent for utviklingen av kulturarv er opplevelsen av tidens raske tempo, av flyktighet og 

akselerasjon, både Anne Eriksen og Francois Hartog diskuterer hvordan akselerasjon skaper 

en fornemmelse av løsrivelse fra historien iverksatt av the crisis of time. Paradoksalt nok er et 

presentistisk historisitets regime et svar på akselerasjon, på tidens raske og flyktige tempo, 

samtidig innehar begrepet om kulturarv et aspekt av akselerasjon i seg selv Bevaring av 

kulturarv(en) haster, og tiltak må iverksettes raskt, før det er for sent. NOU 1986:15 

argumenterer for nettopp dette, noe er i ferd med å gå tapt for all ettertid. Slik låner 

kulturarvsdiskurs legitimitet fra fortiden for å svare på behov i nåtiden, “Some commentators 

assert that the increasing debate in the West about intangible heritage is due to a late 

twentieth-century re-evaluation of modernity, and an increasing concern with the local in 

response to fears of globalization “ ( Smith s.54).  

 Hartog argumenterer for at det er i senere tid er kommet en erkjennelsen av at ikke 

vitenskapen kan vite alt, eller at vitenskapen ikke alltid besitter en løsning på alle problemer 

og utfordringer. Til tider vil mennesket kommer til kort, det finnes ikke alltid en åpenbar 

løsning og konsekvenser av handling lar seg ikke alltid forutse. Innenfor presentistisk 

historisitets regime, med globale eksistensielle kriser og usikre framtidsutsikter vil jeg si det 

er gjenkjennelige trekk i dagen samfunn. Paul Connerton har skrevet boken How Societies 

remember (1989) hvor han forklarer nåtidens besettelse av kulturarv på bakgrunn av uviljen 

mot å glemme, han skaper et grunnlag for å forstå samtidens engasjement for 

kulturarvspraksis i lys av føre var prinsippet, basert på arvtakernes frykt for irreversible og 

uerstattelige konsekvenser for verdens natur og kulturarv. I følge Connerton forsøker et 

presentistisk historisitets regime å snakke samme språk som fortiden for fremtiden, som følge 
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oppstår begrepet om kulturarv. Det lar seg vanskelig gjøre å arve verdi og relevans, det er 

ikke objektive homogene størrelser, men snarer et bilde på samtidens relasjon til seg selv som 

kan belyses gjennom måten fortiden forhandles og reforhandles. Verdi og relevans produseres 

i nåtiden. Gamle håndverksteknikker blir på den måten aktuelt som et verktøy for nåtiden, et 

ledd i bærekraftig utvikling som en respons på fremtidens utfordringer. Dets verdi og relevans 

er knyttet til de egenskaper som kan tas med inn i oppgaven med å løse nåtidens utfordringer. 

En av kjernevirksomhetene til NHI er debattforumet Løfte håndverket, et seminar som 

avholdes to ganger i året og som tar for seg tradisjonshåndverkets verdi og relevans på tvers 

av fagområder. NHI leder seminaret som har målsetninger forankret i UNESCO 

konvensjonen om vern av immateriell kulturarv og Kirke og Kulturdepartementets utredning: 

Kulturhåndverk; avtrykk fra fortiden- uttrykk for nåtiden og grunnlag for fremtiden. Arbeidet 

fremmer viktigheten av tradisjonshåndverk som grunnlag for fremtiden, sammenstillingen av 

relasjonen mellom fortid, nåtid og fremtid illustrerer en presentistisk holdning og gir et bilde 

på den bevegelsen håndverk har gjennomgått fra yrke til arv. Seminaret Løfte håndverket har 

flere interessante tema som blant annet tar for seg tradisjonshåndverk og bærekraftig 

utvikling. Kulturarv omdefineres som et instrument for bærekraftig utvikling. Dette 

kommuniseres også hos NHI som fremmer dette perspektivet i flere ledd av instituttets 

arbeidsområder bl.a. gjennom seminaret. Jeg skal komme tilbake til det, men først vil jeg 

trekke frem hvordan tanker om håndverkets verdi og relevans ikke er helt nye i tilknytning til 

utøvelse, og kunnskap om praksis. Arts & Crafts bevegelsen på midten 1800- tallet ledet an 

av talsmannen William Morris anfektet verdien av håndverk, materialkunnskap og prosess 

som en motbevegelse til økende industrialisering og masseproduksjon. Men mens Morris 

arbeidet for produksjon av estetiske og eksklusive gjenstander til det gode for mennesker, vil 

tradisjonshåndverk som kulturarv jobbe for overføring av hverdagslig praksis, en kunnskap 

fundert i fortiden av nåtiden for fremtiden.  

 

Arts & Crafts- fortidens verneideer 

To put Protection in the place of Restoration, to stave off decay by daily care, to prop a 
perilous wall or mend a leaky roof by such means as are obviously meant for support or 
covering, and show no pretence of other art, and otherwise to resist all tampering with either 
the fabric or ornament of the building as it stands . . . in fine to treat our ancient buildings as 
monuments of a bygone art, created by bygone manners, that modern art cannot meddle with 
without destroying (Smith, 2006, s. 20). 
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 Sitatet viser både hvordan William Morris plassere materielle gjenstander fra fortiden 

som kontrast til sin egen tid, som bør behandles som levning fra fortiden, hvor fortiden 

representerer et brudd med samtiden, samtidig som han erkjenner behovet for å restaurere 

forfalne bygninger fra fortiden som han anser viktig å bevare. Arts & Crafts bevegelsen kom 

som en motreaksjon på industrialiseringen og masseproduksjon som skjøt fart fra 1850-tallet. 

Materialekthet og håndverkskunnskap stod sentralt, det leverte en garanti for kvalitet og 

ekthet, og som utøver tok man glede i sitt arbeide over å produserte noe som var sant og godt  

(Vihma, 2011, s. 47). Bevegelsen vektla sterkt båndet mellom utøver, prosess og material. 

Verneverdier og bevaring av fortidens gjenstander kommer til syne i utsagnet til Morris, han 

var kritisk til verneidealer i sin samtid. Han stilte spørsmålstegn ved tilbakeføring og 

rekonstruering, hvor senere tilpasninger og restaureringer ble fjernet, og hvor man fikk ideen 

om et rendyrket ideal fra fortiden. Restaurering forstyrret monumentets kvalitet som fortidig 

levning mente Morris. I en slik tidsrelasjon blir objektene symboler på tiden som har passert, 

de blir eksempler som ikke kan gjenskapes, reforhandles, eller gjenreises. Bevaringspraksis er 

forstått som vern om materielle bygninger og gjenstander. Gjenstander fra fortiden gjøres 

aktuelle i samtiden gjennom å idealisere eller optimalisere en fortid, ved å vise hvordan det 

burde ha vært sett med datidens øyne. Morris´ tilnærming til fortiden er materiell selv om han 

er opptatt av håndverkets kvalitet, håndverk har en verdi for samtiden gjennom ved produsere 

gode, nyttige og vakre gjenstander, handlingen er viktig men har ingenting med fortidig verdi 

å gjøre. Monumentenes fortidighet gir dem verdi, fordi man beveger seg fra dem og mot noe 

annet. Levninger står som bautaer fra fortiden, monumenter som representerer en forgangen 

tid, og som representerer kollektiv erindring, og nasjonalitet. Monumenter og bygninger er 

minner om hva som var, vitnesbyrd over tiden som har passert. Materielle levninger 

representerer forandring i et progressivt historisitets regime, hvor man utvikler seg fremover 

og videre mot noe annet og bedre og fortiden er noe som skal hedres gjennom ritualer og 

markeringer i The modern regime of historicity. Erfaringsrom aktiverer forventninger for 

fremtiden. Fortiden materialiseres gjennom monumenter, og materielle objekter. Kunnskap 

om prosesser, det immaterielle aspektet er ikke med i dette bildet. På en annen siden viser 

Morris med boken News from Nowhere fra 1890 til en fortid hvor industrialisering ikke 

fantes, han skissere en utopisk fremtidsvisjon hvor han tegner en romantisk visjon av storbyen 

London, hvor industrialisering, masseproduksjon og standardisering har måttet vike for et 

pittoresk og idyllisk liv på landet i pakt med naturen, hvor håndverkeren er en kunstner og en 

mester. Gleden ved å arbeide med hendene gir vakre produkter, som igjen skaper kvalitet, en 

kvalitet bare erfarne håndverkere kan produsere frem. Håndverket representerer en motvekt til 
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industrifremstilt produksjon, og Morris trekker frem håndverk som kunst, og utøveren som 

kunstner. Det oppfattes som samfunnskritikk og har i den forstand preg av presentisme i seg, 

men det forteller også noe om verdi av handlingsbåren kunnskaps for samtiden. 

Tradisjonsbæreren er ikke et begrep fordi fortidighet ikke er en verdi som knyttes til 

immateriell kunnskap. Tankene til Morris om håndverkeren som kunstner er ikke langt unna 

fremstillingen av håndverk NHI presenterer på sine nettsider. Laurajane diskuterer hvordan 

kulturarv kan forståes ut fra en tanke om at ting var bedre før i søken etter løsninger på 

samtidens utfordringer (Smith, 2006, s. 20). Mens Arts & Crafts bevegelsen forfektet 

håndverkets verdi, hadde det ingenting med tid og fortiden å gjøre. Det var en absolutt 

kvalitet forankret i samtiden, som måtte veie opp for dårlige maskinproduserte varer. 

Bevegelsen arbeidet for å bringe skjønnhet og kunst inn i hverdagslivet og gjøre det 

tilgjengelig for alle. Bevegelsen og tankene til William Morris har hatt stor innflytelse på 

håndverk som tradisjon og senere kulturarv. Hos NHI er det estetiske objektet erstattet av 

handling og overføring, verdien av håndverk, slik NHI fremstiller det gjennom presentasjon 

av stipendiatordningen, handler om prosess, om historie og forholdet mellom utøver, verktøy 

og materialer. 

Stipendiatordningen er en mulighet for håndverkere til å utforske sitt håndverks prosesser, 
historie, materialer og tradisjonelle variasjoner gjennom utøvelse. Ordningen ønsker å 
anerkjenne den handlingsbårne kunnskapen håndverk hviler på og har derfor fokus på 
kunnskapsutvikling gjennom praksis. Forståelse knyttet til bruk av verktøy, materialenes 
egenskaper, bruksdimensjonen ved gjenstandene som skapes og arbeidets rytme og egenart er 
derfor viktige fordypningsområder for arbeidet i løpet av stipendiatperioden 
(Norskhåndverksinstitutt, 2019). 

  NHI er ikke alene i arbeidet for vern, dokumentasjon og formidling av 

håndverkstradisjoner i dag. En annen aktør er Èconomusèe, et canadisk museumskonsept 

grunnlagt i 1992 som i større grad vektlegger objektene som produseres. Det er en betegnelse 

på et nettverk av flere forskjellige utøvere av ulike tradisjonshåndverk. Det er et internasjonalt 

konsept hvor Norge har 12 besøkssteder, alle lokalisert rundt Hordaland og sørvest Norge. 

Èconomusèe fremmer bevaring av gamle håndverkstradisjoner og teknikker, de ønsker å være 

en paraplyorganisasjon for utøvere av immateriell kulturarv, og for håndverkere som fremmer 

betydningen av denne kunnskapen, de søker å være en plattform for nettverksbygging og 

erfaringsutveksling. Begrepene museum og verksted går litt over i hverandre her, det er 

opplevelsen av utøvelsen av håndverket som er på utstilling og som er sentralt. I Èconomusèe 

kan man oppleve hvordan gjenstander blir laget med tradisjonelle teknikker og maskiner, det 

er lagt vekt på historisk kontinuitet både når det gjelder teknikk og verktøy. Og man må 
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selvsagt gjerne kjøpet flere produkter etter at de er ferdig laget. Èconomusèe er i tråd med 

verdiene til Arts & Crafts bevegelsen,  

The beating heart of the ÉCONOMUSÉE is the artisan's WORKSHOP. This is where you can 
see the evolution of craft in action! Watch your host spin a ball of yarn, polish a pewter 
ornament, or melt wild berries into tasty preserves. Ask questions about the process, 
techniques, and materials while high quality items are hand made in front of your eyes 
(Économusèe, 2013). 

 Håndverk presenteres som noe mer og annet enn et yrke, her fremstilles vakre 

gjenstander av høy kvalitet på bakgrunn av prosesser, handling og teknikk fra fortiden. 

Hvorfor og hvordan håndverk fremstilles i et slikt metaperspektiv skal jeg undersøke mer i 

neste kapittel hvor jeg skal analysere fremstillingen av håndverk i NOU 1986 og nettsidene til 

NHI for å belyse transformasjon av håndverk fra yrke til arv. 

  

Kapittel 3. 

 
Dokumentasjon, vern, vidareføring og atterreising av gamle handverk 

 I det foregående har jeg diskutert noen iboende kvaliteter og utfordringer knyttet til 

begrepet om kulturarv, jeg har vist at verdi og relevans knyttet til håndverkskunnskap ikke er 

et nytt fenomen, men at verdisystemet og kriterier for relevans har endret seg. Jeg har også 

pekt på internasjonale påvirkninger og hvilke strukturer som kan sies å ha influert utviklingen 

av kulturarv og dermed fremmet transformasjonen av håndverk fra yrke til arv, gjennom 

historia magistra, og the modern regime. Kapittel 3 er et analyse kapittel som vil vise hvilke 

visuelle og lingvistiske virkemidler som finnes i NOU 1986:15 og i kommunikasjonen til NHI 

på deres nettsider, og hvordan de kommuniserer eksplisitt og implisitt om tradisjonshåndverk. 

NOU 1986:15 er som nevnt en kontekst for å plassere den kulturarvspleien NHI utfører i lys 

av teorien om historisitets regimer. Ved å gjøre en paratekstuell analyse av dokumentet vil jeg 

vise hva disse elementene kan tilføye av meningspotensiale og bidra til å påvirke utviklingen 

av gamle håndverksteknikker presentert gjennom Norsk håndverksinstitutt. Tittel er et 

paratekstuelt element som innehar ulikt meningspotensiale. Som Genette diskuterer har en 

tittel flere denotative, konnotative og funksjonelle aspekter som kan analyseres, og som kan gi 

teksten tilleggsinformasjon. Tittelen peker inn mot teksten, og er definert som peritekst. Et 

annet begrep Genette presenterer er Temptations (Genette, 1997, s. 91), hvilket jeg forstår 

som mottakerens egen idé om tittelen, om hvordan mottakeren lar seg lede av tittelen inn til 
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selve teksten. Det handler om hvordan tittelen 

kan motivere leseren eller mottakeren i mer 

eller mindre grad. Hvor fristet eller interessert 

mottakeren blir til å lese teksten. For 

eksempel antar jeg at utøvende håndverkere, 

kulturminnearbeidere, eller museumsansatte 

vil la seg lede av den sekundære tittelen i 

større grad enn en frisør, eller sykepleier, på 

bakgrunn av yrke (med mindre stutte 

fritidssysler er håndverksrelatert hos 

vedkommende). Dokumentet har to titler, en 

primær og en sekundær. Norges Offentlige 

Utredninger er primær tittelen, plassert øverst 

og med større font, akkompagnert av 

riksvåpenet, en peritekst som peker inn mot 

teksten, og gir en denotativ effekt siden tittel 

og sjanger integreres i hverandre. 

Primærtittelen gir også teksten et funksjonelt aspekt ved at dokumentet krever en form for 

handling i tråd med dokumentets politiske sjanger. Primærtittelen, Norges offentlige 

utredninger indikerer en byråkratisk bearbeiding, samtidig som tittelens konnotative element 

forholder seg til at dokumentet inngår i en serie. NOU 1986:15 vil oppnå å låne legitimitet fra 

alle rapporter i serien (det er kommet ut ca. 1600 rapporter siden oppstart i 1972) og 

etterfølgende politisk bearbeiding. Sekundærtittelen er ordlyden av arbeidsgruppens oppgave, 

Dokumentasjon, vern vidareføring og atterreising av gamle håndverk, plassert under 

primærtittelen og med mindre font. Den peker inn mot teksten, og henviser til tekstens tema. 

Relasjonen mellom primærtittel og sekundærtittel mener jeg binder teksten sammen og gir en 

overordnet virkning av relevans som bidrar til å gi innholdet i dokumentet en hegemonisk 

karakter, som kan påvirke hvordan arbeidet med gamle håndverksteknikker utvikles gjennom 

NHI. Samtidig vil primæretittelens plassering (øverst) og fontstørrelse underbygge det 

politiske aspektet som bidrar ti å gi teksten legitimitet. Tittelen representerer et sentralt 

paratekstuelt element for å kontekstualisere effekten av arbeidsgruppens rapport. Tittelens 

funksjon er å utstråle myndighet, autoritet, og troverdighet, i egenskap av å være offentlig og 

politisk. Dokumentets tittel, både primær og sekundær påvirker mottakelsen og gi det en plass 

i rekken av offentlige utredninger. Tittelen er også medansvarlig for å bibringe myndighet til 

Figur 3 Forsiden til NOU 1986:15 
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videre arbeid for å etablere gamle håndverksteknikker som kulturarv. Relasjonen mellom 

tittelens avsender, regjeringen og dokumentets mottakere, allmennheten bidrar til å gjøre 

dokumentet allmenngyldig. Tittelen jobber sammen med andre paratekstuelle elementer som 

sjanger og fotografier. Først skal jeg se nærmere på sjanger og hvordan sjanger kan styre 

tekstens budskap i en intensjonell eller ikke intensjonell retning. Som Genette viser vil ulike 

litterære sjangre presentere ulikt meningspotensial. Politisk sjanger stiller et krav til 

troverdighet, faglighet, og grundighet. Norges offentlige utredninger leses inn i en politisk 

sjanger og er en serie statlige rapporter med formål om å utrede samfunnsmessige 

utfordringer, handlingsvalg og å planlegge strategier for tiltak. Sjanger peker inn mot teksten 

og defineres som peritekst. Peritekst omkranser og løfter teksten inn i en kontekst og tilføyer 

teksten en kommentar i egenskap av sjangerens karakteristikk. Dokumentets sjanger er en 

faktuell paratekst som garanterer faglig integritet og kompetanse og som gir dokumentet en 

autorativ karakter. Med faktuell paratekst menes den implisitte kjensgjerning som følger en 

politisk sjanger som NOU, og som er allment kjent. De faktuelle forholdene ved sjangeren 

tilføyer implisitt teksten en kommentar. Allmennheten er kjent med sjangeren og de 

forpliktelser og rettigheter som følger med, det er allment kjent hva Norskes offentlige 

utredninger står for. En NOU vil gi innholdet i teksten en autorativ stemme som er med på å 

påvirke mottakelsen av dokumentets innhold. Dokumentet er stemplet med riksvåpenet som 

viser at NOU er en offentlig utredning bestilt av regjeringen, hvilket bidrar  til å gi teksten 

legitimitet og autoritet. Teksten blir normativ og må behandles politisk, med etterfølgende 

høringer før den eventuelt kan vedtas. Dokumentets mer eller mindre tydelig intensjon 

innlemmet i sjangeren og tittelen er tekstens illocutionary force og gir teksten et element av 

forpliktelse, teksten skal følges opp med politisk behandling og den krever oppmerksomhet 

(Genette, 1997, s. 10). Med illocutionary force diskuterer Genette alle de subtile verdier som 

knytter seg til paratekstens implisitte språk. Et eksempel kan være hvordan et paratekstuelt 

element er summen av eksplisitte og implisitte budskap som hviler i parateksten, Genette 

beskriver det som tekstens pragmatiske verktøy. NOU som politisk dokument kan fungere 

som et pragmatisk verktøy for NHI´s videre arbeid med dokumentasjon, vern, videreføring og 

gjenreisning av gamle håndverksteknikker. NOU ´ens politiske sjanger er en generisk 

paratekst, det ligger forventninger, ansvar og et felles oppdragende i en slik offentlig 

utredelse. Alle kan mene noe, alle kan påvirke, alle kan delta og gi sin stemme (selv om 

forholdsvis få gjør det). Offentlig myndighet har ansvar for teksten, men deler ansvaret 

gjennom offentlig høringer og diskusjoner. Slik sett opplever jeg NOU 1986:15 som et 

sentralt dokument i utviklingen av Norsk håndverksinstitutt og at den baner veien videre for 
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utvikling av tradisjonshåndverk som kulturarv. Sjangeren kan bidra til å gi anbefalingene fra 

NOU 1986:15 en betydningsfull status samtidig som statusen overføres til Norsk 

håndverksinstitutt og deres arbeid for bevaring av gamle håndverksteknikker. Andre 

paratekstuelle elementer er som nevnt fotografier. Hvordan foto virker eller kommuniserer for 

å fremme et meningspotensial handler om visuell grammatikk, om fotografiske motiver,  

kontekst og oppbygning. Slike karakteristikker er et verktøy for analysen av NOU 1986:15. 

Det er 21 fotografier i dokumentet, hvor jeg skal trekke frem to eksempler og analysere et 

eksplisitt og implisitt meningspotensiale. 

 

Fotografiets språk  

 Bilder appellerer til følelser og sanser mer umiddelbart enn det tekst gjør. Bilder har 

potensiale til å uttrykke implisitt det som vanskelig lar seg kommunisere med ord. Ved bruk 

av bilder er det mulig å kommunisere andre semiotiske egenskaper som unnslipper 

lingvistikken, som eksempelvis tempo, aktivitet, stemning eller fortidighet. Slike egenskaper 

kan brukes som pragmatiske verktøy for å få frem ønsket poeng, en mentalitet, eller ideologi.  

Joar Skrede henviser til Norman Fairclough når han konstaterer at tekster inngår i 

multimodale relasjoner med andre uttrykksformer, og han påpeker visuelle elementers 

semiotiske egenskaper (Skrede, 2018, s. 90). NOU 1986:15 inneholder 21 foto som utdyper 

teksten og som kommuniserer på sin måte gjennom ulike motiv. Jeg vil trekke frem to 

fotografier og illustrere hvordan bilder kommuniserer eksplisitt og implisitt. Motivene i 

fotografiene legger vekt på praktisk kunnskap som illustrerer utøvelse av handling, hendenes 

instrumentelle skaperkraft, en handling som fremstår i pakt med naturen. Jeg opplever at 

kjernen i bildene forteller om en kunnskap om, og kjennskap til forholdet mellom utøver, 

handling og objekt. Teknikker og verktøy som er vist på bildene er gamle og utidsmessig, en 

representasjon av fortidens praksis. Samtidig er tempo i bildene rolig, og møysommelig. Det 

er håndverk, verktøy og material i opphøyet symbiose, en kontrast til maskinell 

masseproduksjon, samlebånd og standardisering. Forsiden av NOU 1986:15 viser et bilde i 

sort hvit, av en voksen mann i konsentrert arbeid ved dreieskiva si i prosessen med å lage 

keramikk. Dette håndverket er unikt og personlig som gir konnotasjoner til kvalitet, ærlighet 

og ekthet. Sort hvit gir en fornemmelse av fortidighet, som sammen med tittelen kan henvise 

til trusselen om fortidens praksis som utrydningstruet, og melder om behovet for vern. 

Motivet er en representasjon på en tradisjonsbærer og handlingsbåren kunnskap. Bildet kan 
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bidra til å styrke dokumentets tittel med budskap om håndverkets vernebehov. I relasjon til 

sitatet fra dokumentet om håndverk som stabiliserende element, eller kjent landemerke 

oppfatter jeg bilde og tekst som et mulig svar på samfunnets eskalerende tempo og utvikling, 

en kontrast til teknologisk og digital utvikling, og at gamle håndverkstradisjoner har fått en ny 

oppgave med å være et ankerfeste, noe som må tas vare på og gjenreises i møte med 

fremtidens utfordringer og usikkerhet. Håndverk er ikke lenger kun et yrke, men har fått nye 

oppgaver i henhold til samtidens historieforståelse. 

 

Saga Siglar 

 Et annet foto jeg ønsker trekke frem er fra NOU 1986:15. Det er med motiv av 

vikingbåten Saga 

Siglar som seiler 

utenfor kysten av 

Grønland. Skipet er 

en fullskala kopi av 

en vikingbåt funnet 

utenfor Roskilde. 

Saga Siglar la ut på 

jordomseiling i 1984 

med Ragnar Thorseth 

som skipper (Norsk 

Biografisk Leksikon, 

2009). Båten 

representerer norsk båtbyggertradisjon. Motivet trekker paralleller til den delen av historien 

om vikinger og deres fred på verdenshavene. Ved at skipet (riktignok en kopi) seiler også i 

vår tid, oppfatter jeg det som at rapporten vektlegger historisk kontinuitet, og at kunnskap fra 

fortiden er aktuell og nyttig også i dag. Båtbyggertradisjonen har holdt seg gjennom tusen år 

og er i egenskap av lange tradisjoner høyverdig, kyndig kunnskap som bør vernes om og 

overføres til fremtidige generasjoner. Vill, vakker, uhemmet natur i samhandling med et 

historisk skip trekker veksler på og gir en kontrast til samtidens raske og omskiftelige, 

flyktige karakter. Båten med sin lange historie blir et symbol på stabilitet, et landemerke som 

kan gi mennesker trygghet, i tråd med uttrykte bekymringer i NOU 1986:15. Båten forserer 

elegant ugjestmilde forhold. Den er skapt for å stå imot store påkjenninger og implisitt 

Figur 4 Foto, Operasjon Viking, fra NOU 1986:15 
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kommuniserer bildet hvordan kunnskap om båtbyggertradisjoner er verdt å verne om, verdt å 

overføre og å gjenreise i møte med nåtidens globale trusler, og ustabilitet. Gjennom motivet 

representerer fortidens håndverksteknikker kvalitet, og stabilitet, som kan oppfattes som 

egennyttige egenskaper i møte med nåtidens utfordringer. Språk og bilder blir virkemidler for 

å fremme et budskap, og å gi mennesker på generelt grunnlag et følelse av nærvær, ro og 

balanse. Dette er noe vi har til felles og som kan gagne fellesskapet. Men emneknaggen 

kommunikasjon og fellesskap skal neste avsnitt handle om å fremme tradisjonshåndverk 

gjennom moderne globale kommunikasjonsformer.  

 

Hender i arbeid 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Det er også mange bilder på nettsidene til NHI, de har alle en ganske lik fremtoning 

med NOU 1986:15. Begge viser flere motivet med et utsnitt av hender i arbeid, og utøvelse av 

kunnskap. Tempoet er rolig og langsomt, arbeidet et tidkrevende, det er det lange perspektivet 

som fremmes. Det langsomme tempoet utgjør en kontrast til dagens raske tempo med stadige 

endringer. Slik sett kan håndverket ha potensial til å bremse ned en eskalerende utvikling som 

kan være vanskelig å henge med på. Dette er noe vi har holdt på med lenge og kan/bør 

fortsette med inn i fremtiden. Mange av bildene på nettsiden til NHI er generiske i den 

forstand at de viser utsnitt som er dekontekstualisert. På den måten representerer motivet 

Figur 5 Foto, Institutt for etnologi Universitetet i Oslo 
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grupper og klasser snarere enn individer (Skrede, 2018, s. 99), de fremstiller en generalisering 

av håndverkets verdi og relevans. Forsiden til NHI inneholder flere bilder akkompagnert av 

tittel og underkategorier. Tittelen, Norsk håndverksinstitutt, senter for immateriell kulturarv 

har en dyp rød bakgrunnsfarge, og er akkompagnert av et annet nærbilde av hender i arbeid, 

en filigranssølvsmed. 

Figur 6 Utsnitt fra NHI´s nettside 

 Tempo i bildet er sakte, møysommelig, rolig og harmonisk. Motivet formidler 

implisitt verdien i det rolige, stødige, og trygge, det som er kjent. Samtidig som fargen rød 

med høy fargemetning er en vital farge som konnoterer aktivitet og styrke. Sånn sett kan 

tittelen beskrive en vital institusjon med høy aktivitet, som verdsetter grundighet, nøyaktighet, 

og skaperkraft. Jeg leser tittelen som et bilde på at tradisjonshåndverk kan bidra til å balansere 

ut dagens krav til rasjonell effektivitet, tempo, og samtidens raske endringsrytme. Bildene kan 

gi opplevelsen av at det er en verdi i seg selv i å ta et skritt tilbake, stoppe opp litt, fordype 

seg i  øyeblikket for å oppleve en kontrast til hvordan dagens samfunnet pulserer, der tid er et 

knappe gode, og hvor raske endringer, teknologiske utvikling, og globale utfordringer skaper 

et usikkert bilde på tiden der fremme. Nærbilder av hender i arbeid er et motiv som går igjen 

på nettsidene til NHI, og i NOU 1986:15. Motivet er dekontekstualisert, med lavt tempo, og 

monokrom fargedifferensiering som gir inntrykk av harmoni, balanse og stabilitet. Bildene 

kan leses som ideologiske visuelle manifestasjoner til teksten i NOU´en som legger trykk på 

raske og omfattende endringer i samfunnsstrukturer som rask teknologisk utvikling, 

urbanisering, masseproduksjon og globalisering. Samfunnet for øvrig kan synes som en 

trussel mot verdier tradisjonshåndverk besitter. På den måten kan bildene sammen med tekst 

bidra til å legitimere fortidens praksis som noe trygt og stabilt i møte med store globale og 

uoverskuelige trusler. I dette perspektivet trer teorien om føre var prinsippet og imperativ til 
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ansvar frem i lys av historieforståelse og relasjon til tid.     

 Motiver med hender i arbeid har en høy grad av detaljorientering, samtidig som fravær 

av bakgrunn dekontekstualiserer dem. De fremstår ekte, naturalistiske, og har en naturalistisk 

kodinsorientering, i det at de er basert på det virkelige liv, virkelige mennesker og praksis. 

Motivene oppleves som autentisk. (Skrede diskuterer hvordan naturalistisk kodingsorientering 

har sterke farger, altså høy fargemetning for å virke realistisk, her vil jeg hevde at det kommer 

an på motivet og ønsket effekt). Lav fargemetning, altså duse, tamme farger virker i dette 

tilfelle realistisk, fordi det gir inntrykk av å være gammelt, det henstiller til en sort/hvitt 

epoke. Jeg mener det er et bevist virkemiddel for å få frem en ideologi som lar bildene snakke 

implisitt, ved at de visualisere fortidighet. Det er snakk om å fremme en ideologi som 

underbygges av tekst, og begrepsbruk som produserer holdninger og generelle forestillinger 

om hva tradisjonshåndverk som kulturarv er. Ulike modalkriterier brukes for å øke eller 

dempe teksten emosjonelle påvirkning. Effekten av lav fargemetning i motiver med hender i 

arbeid gir et dust og rolig inntrykk med assosiasjoner til gamle dager, til noe opprinnelig. NHI 

oppnår å fremme kontinuitet og å vise harmoni og balanse på en realistisk måte. Sånn var det 

før og sånn kan det fortsatt være. Bildet med hender i arbeid, som utfører gamle 

håndverksteknikker gir assosiasjoner til det bestandige, noe som består og som overlever 

tidens skiftende tempo og utvikling. Håndverk får en verdi av å være et stabiliserende 

element. Slik sett kan bildene av håndverk, og utøvelse av praksis kommunisere solide, 

vedvarende og trygge kvaliteter.        

 Detaljene i motivene er med på å vektlegge kunnskapsnivået, dette er fininnstilt 

presisjon, og bildene opphøyer en symbiose mellom det skapende mennesket, prosesser og 

verktøy. Dette er mer enn et yrke, fraværet av bakgrunn setter fokus på hånden, det er en 

samhandling mellom subjekt og objekt (som noe som er arvelig). Det bidrar til å produsere en 

naturliggjøring av forbindelsen mellom mennesker og håndverk, som noe essensialistisk. 

Begrepet om handlingsbåren kunnskap og tradisjonsbærer visualiseres gjennom motivet i 

fotografiene. Dekontekstualiseringen gir fotografiene karakter av å være dokumentariske og 

allmenne. Fravær av kontekst gjør dem salgbare fordi de enklere kan tilpasses folks egen 

kontekst (Skrede, 2018, s. 99). Bildene sørger i den forstand for å plassere seg selv eller 

tilpasse seg selv til flere ulike kontekster/sammenhenger, hvilket også kan underbygger det 

universelle mener jeg. Norsk håndverksinstitutt er potensielt en institusjon for alle. Det er 

relasjonen mellom individ, materiale og praksis som er sentral. Bildene viser, mener jeg 

hvordan ulike modaliteter bidrar til å produsere språk og hvordan også sansene kan stimuleres 

og påvirkes. Motivet i figur ? har lav fargemetning, lav fargedifferensiering og lav 
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fargemodulering, men fremstår som naturalistisk og troverdig fordi det er et utsnitt. Utsnitt 

kan tillate lav fargemodalitet (få farger) og allikevel fremstå som realistisk. Hva konteksten 

består av utover motivet er åpent for fortolkning og får derfor også et sensorisk 

meningspotensial, motivet i fotografiene, utsnittet gjør at bildene leses på ulik måte avhengig 

av betrakteren (Skrede, 2018, s. 100). Bildenes naturalistisk kodinsorientering gjør at de 

oppfattes autentiske i realistisk forstand, de viser noe som er ekte, men som også appellerer til 

følelsene gjennom sensorisk kodingsorientering. NHI kommuniserer på den måten et ekte og 

sant bilde av håndverkere i arbeid, de fremstår som troverdig og autentisk og selve utøvelsen, 

den overføringsverdi som ligger i arbeidet fremheves som sentral. Kunnskap om praksis er en 

opprinnelig, ekte og sann kunnskap. Sammen med bruk av begreper som handlingsbåren 

kunnskap og tradisjonsbærer presenterer NHI historien om håndverk på en måte som faller 

innunder begrepet om kulturarv.         

 Bildene henstiller til Laurajane Smiths argumentasjon om at kulturarv er noe som 

gjøres og at det er overføring av handling som er sentral, det er verdien av handling som 

overføres. Det er den mening som skapes i nåtiden som produserer kulturarv og det 

essensielle ved kulturarv er overførings og handlingsverdi. Det er gjenstander, natur og 

hender som er aktørene i bildene, en forening mellom menneske og natur, som om håndverk 

er en forlengelse av oss, som er kontrast til den utakt eller ubalanse man kan si den 

antropocene epoke fører med seg. Bildene fungerer både symbolsk og dokumentarisk. Det er 

noe nennsomt og møysommelig ved dem, fordypning og skapelse fremstår som høyverdige 

kvaliteter, en illustrasjon på hva menneske er i stand til med sine hender. Det er dette vi har 

overlevd på og utviklet oss fra (og det vi kan ty til i fremtiden). Slike tanker finner jeg igjen i 

et av seminarene Løfte håndverket som ledes av NHI. En essensialistisk holdning til hva 

håndverk er og potensielt sett har mulighet for å bli, var tema for høstseminaret i 2018. 

Seminaret kan peke på ulike aspekter ved det arbeidet NHI gjør for å fremme 

tradisjonshåndverk som kulturarv og måten de tilpasser innhold og verdi til samtidens 

presentistiske historisitets regime. Jeg kommer nærmere inn på dette i kapittel 4. hvor jeg 

diskuterer høstseminaret 2018 Løfte håndverket med tema: Håndverk er bærekraft, håndverk 

gjør oss til mennesker, og gir livet mening, håndverk gjør oss friskere.  
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Teknologisk nyvinning og digital formidling 

 
World Wide Web er en unik kommunikasjonskanal som har potensial til å formidle  

informasjon til mennesker uavhengig av emneknagger som geografi, nasjonalitet, yrke, sosial 

status, alder med fler. Internett med alle sine ulike plattformer, Facebook, Instagram, Twitter  

gir NHI muligheten til å kommunisere og informere sin sak til et tilnærmet grenseløst 

publikum. Alle som er interessert, alle som ønsker tilgang til kompetanse, er nysgjerrig eller 

ønsker å bidra på et vis, kan kontakte bloggere på nettiden, eller komme i kontakt med ansatte 

på NHI. Emneknagger, events, lifestories, reviews, nyhetsbrev, videoer og andre funksjoner 

på sosiale medier er med på å dra tradisjonshåndverk inn i en informasjonsteknologisk global 

verden. Tradisjonshåndverk handler ikke utelukkende om å lage noe, eller å reparere noe, men 

om å formidle en idé, tradisjonshåndverk blir et global produkt. World Wide Web åpner opp 

og sprer budskapet om verdien av bevaring, dokumentering og videreføring av 

tradisjonshåndverk, om handlingsbåren kunnskap, om tradisjonsbærere, og immateriell 

kulturarv. Internett produserer en allmenn forestilling om hva tradisjonshåndverk er, hvordan 

det utøves, dets verdi og relevans for et globalt marked. Nettsiden er sammensatt av ulike 

elementer, her finnes ulike blogginnlegg fra stipendiater innen små og verneverdige fag, 

nyheter fra fagfeltet oppdateres jevnlig, kommentarer og bilder fra ulike utøvere innen 

tradisjonshåndverk legges ut for allmennheten, en spalte som heter aktuelle hendelser, det 

finnes lenker til andre nettsteder, og en kort oppsummert historie om NHI, hvem de er, hva de 

gjør og deres samarbeidspartnere. På nettsidene presenteres også  NHI seg selv som senter for 

immateriell kulturarv, de er akkreditert NGO for UNESCO, som rådgivende organisasjon for 

immateriell kulturarv.  

Blogging er en kommunikasjonsform som inngår i oppgavene til stipendiatene. Alle 

fører hver sin blogg hvor de forteller om hverdagen sin, hvordan arbeidet foregår, hvilke 

problemstillinger de møter på. De legger ved bilder og små videosnutter. De får et 

tilleggsansvar utover det faglige til å formidle et håndverk, de får ansvar om å sende videre en 

kunnskap for fremtidige generasjoner gjennom blogging. De får oppgaven med å legge 

grunnsteiner for videre levedyktighet for et lite verneverdig fag. Stipendiatene forplikter seg 

til å formidle sine erfaringer under opplæringstiden som en del av stipendiatordningen. 

Utøvere er ikke kun utøvere, men blir også forvaltere og formidlere av kulturarv på vegne av 

den kulturarvsdiskurs som føres av NHI. Håndverk er ikke kun et yrke, men også kulturarv og 

oppgaven med å utvikle og utvide er sentral, 
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Perioden strekker seg over tre år og krever dermed prosjekter med god organisering og klare 
problemstillinger. I tillegg til selvstendig arbeid i verksted skal det formidles fra prosesser og 
resultater for andre, i form av tekst, foto, video eller opplæring. Prosjektet skal bidra til en 
generell kunnskapsutvikling innenfor stipendiatens fagfelt (NorskHåndverksinstitutt). 
 
 

Et ord sier mer enn tusen bilder 

 
Håndverksfagene har siden midten av forrige århundre gått gjennom omfattende forandringer. 
Estetiske tradisjoner og lokale løsninger på praktiske utfordringer som ofte var utviklet av 
hele samfunn og gjennom generasjoner, ble erstattet med industrielle produkter laget andre 
steder. Mennesker ble sysselsatt på nye måter og håndverkene mistet kontakt med sitt opphav 
(NorskHåndverksinstitutt). 
 
 Språk er ikke en verdifri funksjon, Skrede henviser igjen til Fairclough når han sier at 

diskurser har kausale effekter, men er en deskriptiv holdning til kausalitet, en 

kausalitetsforståelse som hevder at diskurser kan forårsake endring (Skrede, 2018, s. 82). I en 

refleksiv virkelighet behøves et felles forståelsesgrunnlag, vi unnslipper ikke normative 

verdivurderinger og bør heller ikke gjøre det. Skrede argumenterer for at dikotomien fakta/ 

verdier med fordel kan utfordres på bakgrunn av at samfunnsforskning handler om relasjonen 

mellom mennesker som inngår i praksiser som stadig vurderes og revurderes i lys av ny 

kunnskap (Skrede, 2018, s. 87). Dette finnes subjektive fakta og objektive vurderinger. NHI´s 

fremstilling av håndverk leser jeg som eksempler på presentasjon av subjektive fakta som 

inneholder verdivurderinger. I sitatet over hviler en eksistensiell antakelse om at det er viktig 

å kjenne sitt opphav og at det har nåtidens håndverkere mistet. Det antas at alle er innforstått 

med at å miste kontakt med sitt opphav er negativt. Altså en felles verdivurdering av 

menneskelige behov og ønsker, som henstiller til en essensialistisk innstilling til og 

verdiantakelse om håndverk. Håndverk blir et sosialt fenomen hvis verdier kan bøte på tap av 

identitet og tilhørighet. 

På bakgrunn av at mange handverk ikkje lenger har aktive utøvarar, vil det vera aktuelt å 
gjennomføra ein del strakstiltak i tre år framover, der ein improviserer ein læresituasjon i 
høve til ein eldre tradisjonsberar. Vi tenkjer til dømes på utdanna handverkarar eller andre 
kvalifiserte som på éit sjølvstendig grunnlag lærer seg faget medan det enno er tid 
(NOU1986:15, s. 33). 
 

  Håndverksteknikker står i fare for å forsvinne og strakstiltak bør igangsettes for å 

verne om utrydningsturet kunnskap, beskrivelsen i NOU 1986:15 fremmer usikkerhet og 

disharmoni. Forsvinner gamle håndverksteknikker kan det ikke reverseres, umistelig 

kunnskap går tapt og nåtiden står ansvarlige for tapet overfor fremtidige generasjoner. Det 
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råder antakelser om at tiden er i ferd med å viske ut en kunnskap, en kunnskap det er behov 

for, men behovet er endret, nå er det viktig å ta vare på det immaterielle, selve overføringen 

av kulturarv for generasjoner i uoverskuelig fremtid. Begreper som tradisjonsbærer 

konnoterer en bærer av tradisjoner, det antyder trygghet, forutsigbarhet og stabilitet. Det veier 

opp for uromomentet i teksten og kan være et botemiddel. Sitat ovenfor er kategorisk 

epistemisk modalitet. Tiltak haster fordi utøvere er truet og praksis er utdøende. NOU 

1986:15 beskriver hvordan virkeligheten ser ut og hvordan lovgivende myndigheter bør 

handle. Det er eksistensielle antakelser i teksten som legger opp til TINA prinsippet,( there is 

no alternative) (Jensen, 2008, s. 116). Det ikke finnes noe annet alternativ enn å handle i tråd 

med NOU 1986:15 anbefalinger. Den er skrevet slik at det antas å være en global verden, med 

akselererende tempo og universelle trusler, med behov for å se til fortidens kunnskap som 

remedium. Det eksisterer også verdiantakelser i utdragene, om håndverkets potensielle verdi, 

og at dette verdisynet er allment. Antakelser reduserer forskjeller ved å anta et felles ståsted. 

Skrede skiller mellom to typer antakelser, ønskelige og eksistensielle antakelser (Skrede, 

2018, s. 116). NOU 1986:15 er skrevet på en måte som bekrefter eksistensielle antakelser om 

håndverkets verdi og relevans slik at dokumentasjon, vern, videreføring og gjenreisning blir 

naturlige tiltak det ikke trengs å sette spørsmålstegn ved. I utsagnene fra NOU 1986:15 og 

NHI finner jeg både eksistensielle og ønskverdige antakelser. De skriver, håndverk er 

bærekraft, håndverk er viktig (derfor bør vi tar vare på det ). Det antas at bærekraftig 

utvikling er allment og henspiller til behovet for klima- og miljøvennlige tiltak. Ønskverdige 

antakelser fordi det antas at håndverk kan bidra til løsninger. 

 Handlingsbårenkunnskap og tradisjonsbærer er begreper som går igjen som på 

nettsiden til NHI og i NOU 1986:15. Begrepene brukes for å forklare hva NHI anser for å 

være sentralt for immateriell kulturarv: Hva konnoterer disse begrepene og hvilke 

assosiasjoner kan knyttes til dem? Tradisjon er knyttet til kontinuitet og tilhørighet, utøveren 

er bærer av tradisjoner som gir et ansvar om å fortsette kontinuitet og stabilitet. 

Handlingsbåren assosiasjoner til utøvelse og overføring, «(Stipendiat) Ordningen ønsker å 

anerkjenne den handlingsbåren kunnskapen håndverk hviler på og har derfor fokus på 

kunnskapsutvikling gjennom praksis» (NorskHåndverksinstitutt). Det ligger en antakelse om 

at utøvelse av handlingen er verdifull i kontrast til moderne fremstillingsmetoder. Det ekte 

ligger i kontinuitet og i mennesket kontra maskin.  

I dag er håndverkerne stadig mer avhengige av en stor maskinpark og prefabrikata for å 
effektivisere produksjonen. Dermed forsvinner også sentral kunnskap om kvaliteter og 
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egenskaper i naturmaterialer, om verktøy, om klimatiske forhold en kan benytte seg av – 
kunnskap med stor tidshorisont og relevans også for fremtiden (NorskHåndverksinstitutt). 

 Vi får ikke mye innblikk i hverdagen som utøver av små verneverdige fag. Utøveren 

fremstilles i et positivt image i lys av å være tradisjonsbærere. Stipendiatene tiltrer en 

midlertidig stilling ved NHI, ordningen ønsker å anerkjenne handlingsbåren kunnskap, fokus 

på det immaterielle selv om dikotomien materiell/ immateriell vanskelig lar seg skille i denne 

sammenhengen, hva er verktøyet uten materialet, hva er håndverket uten utøver, hva er 

utøvelse uten produkt? Denne diskusjonen overlater jeg til en annen oppgave. En forutsetning 

for utøvere av i dag er at de skal oppnå en ny forståelse i faget sitt, en ny fordypet innsikt som 

ligger skjult eller innebygget i relasjonen mellom verktøy, materiale og utøver. En antakelse 

om at det finnes viktig kunnskap man ikke får tak i «bare» ved å utøve et yrke. En 

tradisjonsbærer er noe mer, en som er ett med faget sitt, som tar ansvar for å bringe kulturarv 

videre og som lever mer i pakt med naturen. 

Stipendiatordningen har som målsetning å gjøre erfarne håndverkere til trygge utøvere med 
bakgrunn i repetisjon og utprøving, historisk forståelse og med et bredt nettverk. Vi ønsker å 
styrke håndverkere med et analytisk blikk på gjenstander og prosesser; som kan utvide 
forståelsen og rammene for faget i seg selv og som kan synliggjøre håndverket som del av vår 
kulturarv (NorskHåndverksinstitutt). 

Tradisjonshåndverk som kulturarv fremstilles som et aktverdig yrke, iboende essensielle 

egenskap og som verdifull kulturarv, men verdier og relevans knyttet til hva håndverk er, eller 

har potensial for å være i lys av begrepet om kulturarv skal jeg komme inn på i neste kapittel. 

Her vil jeg redegjøre for hvordan endret holdning til begrepet om kulturarv åpner opp for nok 

et sporskifte for oppfattelsen av tradisjonshåndverkets verdi og relevans. 

 

Kapittel 4. 

 
Løfte håndverket 
  

 I denne siste del av oppgaven skal diskutere nærmere tradisjonshåndverk som 

kulturarv. Som jeg har vist inneholder begrepet om kulturarv flere konnotasjoner og 

assosiasjoner som gjør at begrepet er anvendelig innen mange forskjellige tema, det er et 

sterkt retorisk begrep som plasserer ansvar og verneverdier over på arvtakeren. Ovenfor har 
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jeg diskutert hvordan teorien om historisitets regimer er en måte å forklare forutsetningene for 

utviklingen av begrepet om kulturarv, og sett hvordan bevegelsen av tradisjonshåndverk fra 

minne, til yrke til arv har funnet sted. En analyse av empirien har vist hvordan en 

kulturarvsdiskurs produseres og kommuniserer utad og har lagt føringer for hvordan 

kunnskap om gamle håndverksteknikker formidles og fremstilles. Problemstillingen søkte å 

tydeliggjøre transformasjonen av håndverket, og vise hvordan generisk bruk av begrepet om 

kulturarv henger sammen med nåtidens forhold til fortid og fremtid, hvordan 

kulturarvsbegrepet forteller mer om samtiden enn om fortid og fremtid gjennom å vise et 

sporskifte fra håndverk til tradisjonshåndverk. Sporskifte forteller at relasjonen til tid, mellom 

fortid, nåtid og fremtid er dynamisk, hvilket innhold og mening fortiden har, skifter i takt med 

endringer i historisitets regimer. Håndverkets verdi og relevans avhenger av den ressurs 

fortiden representerer for nåtiden, på den måten er håndverk som kulturarv tilpasset nåtidens 

behov og utfordringer. Hvilken ressurs fortiden representerer endrer seg også på bakgrunn av 

nye utfordringer nåtiden står ovenfor. Endring i behov kan fortelle om en ny måte å gjøre 

kulturarv på, som handler om assembling futures, eller oversatt til, å arrangere fremtider. Det 

innebærer at oppfattelsen av fremtid og fortid er pluralistisk. Ulike måter å praktisere 

kulturarv, gir ulike fortider og skaper dermed ulike fremtidsvisjoner. Rodney Harrison 

introduserer en ny måte å tenke om kulturarv på med begrepet om connectivity ontologies i 

artikkelen, Beyond the natural and cultural heritage: Toward an ontological politics of 

heritage in the age of the anthropocene. Med connectivity ontologies mener han at forskjellig 

kulturarvspraksiser, gjenspeiler forskjellige virkeligheter som jobber for å forme ulike 

fremtider (Harrison, 2015, s. 27). Kulturarv som dialogiske prosesser, dialog på tvers av 

etablerte dikotomier, heller enn performativ handling overføring. Kulturarv innebærer 

transformasjon. Ingen er kulturløse, de inngår i de kulturer man lever og virker i, spørsmålet 

er snarere hvilken kultur man ønsker å være arvtaker til (Eriksen, 2014, s. 20). Et av NHI´s 

kjernevirksomheter omfatter å lede seminaret Løfte håndverket to ganger i året. 11. oktober 

2018 inviterte NHI til seminar i Bergen med tittelen: Håndverk, hva skal vi med det? Med 

seminaret ønsket NHI å diskutere verdi og relevans knyttet til håndverkstradisjoner med det 

for øyet å styrke håndverkets posisjon i en moderne verden hvor mange varer og tjenester kan 

kjøpes rimelig fra utlandet. De inviterte til dialog og diskusjon for alle med interesse for 

håndverkstradisjoner. Foredragene hadde overskrifter som, Håndverk er nødvendig for å løse 

oppgavene innen kulturminnevernet, håndverk gjør oss friskere og har et stort potensiale i 

behandling og forebygging av sykdom, håndverk gjør oss til mennesker og gir livet mening, 

Håndverk gjør barna våre til hele mennesker, Håndverk er bærekraft 
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(NorskHåndverksinstitutt, 2018). Jeg skal ikke analysere innholdet i disse foredragene, men 

synes at titlene er interessante for en diskusjon om hva tradisjonshåndverk om kulturarv kan 

tilføye sosiale, økologiske og økonomiske områder. Titlene har en essensialistisk karakter og 

plasserer håndverk i en moraldiskurs, det bør tas vare på til det gode for mennesker og det 

gode liv. Her opplever jeg at fremstillingen av verdi og relevans knyttet til tradisjonshåndverk 

produserer en ny fremtid hvor håndverkstradisjoner kan integreres i andre og nye områder i 

samfunnet og en ny fortid som fremstiller historiens håndverkere i et nytt lys.  

 Det er presentistisk innstilling, håndverk får en oppgave med å løse utfordringer i 

nåtiden, helt løsrevet fra fortiden. Denne bevegelsen er ikke basert på håndverket i seg selv, 

men kulturarv. Kulturarv kan defineres av alle som krever rettmessig eierskap til fortidens 

levninger eller kunnskaper og praksiser. Det er begrepets presentistiske karakter som gjør det 

mulig å forme og omforme verdier og relevans knyttet til, i dette tilfellet håndverk. 

Bevegelsen håndverk har gjennomgått er fundert i og på grunn av kulturarv. Det er både 

handlingbåren kunnskap i form av overføring av praksis men også handlingsbåren kunnskap 

knyttet til kulturarvspraksis, måten håndverk vernes, dokumenters, videreføres og gjenreises. 

Rodney Harrison diskuterer hvordan kulturarv er helt løsrevet fra fortiden, og grunnleggende 

er tuftet på fremtiden, «more futurology than heritage» (Harrison, 2015 s. 28). Kulturarv har 

potensial til å skape felles verdener, felles fremtider, og kollektive erindringsfellesskaper. 

Foredragstitlene til dette seminaret flytter håndverk over i en moraldiskurs hvor håndverk 

fremstilles som en forlengende del av mennesker, en «magiske» kraften som oppstår når 

mennesket og verktøy  jobber sammen, en symbiosen mellom menneske, og verktøy i pakt 

med naturen, et essensialistisk perspektiv som plasserer håndverk inn i et annet verdisystem. 

Et slikt nytt verdisystem kan forklares gjennom en ny måte å praktisere kulturarv på som 

Harrison kaller connectivity ontologies. Han utfordrer og diskuterer løsrivelse fra etablererte 

dikotomier som natur- kultur, menneskelig- ikke menneskelig, materiell- immateriell. 

Harrison skisserer ny og tverrfaglig interdiskursiv måte å praktisere kulturarv på gjennom å se 

eller forstå hvordan tilsynelatende motsetninger kan sees i sammenheng snarer en egne 

avgrensende domener. Ved å oppheve etablerte dikotomier inviterer han til å utforske hva en 

kopling mellom natur- kultur, menneskelig- ikke menneskelig aktører, materiell- immateriell 

kan i bidra med i møte med globale utfordringer som klimatrusselen, (som anerkjennes som 

samtidens største utfordring, og som beveger seg utover natur- kultur, menneskelig- ikke 

menneskelig). 
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Connectivity ontologies not only imply connections between individual humans and non-
humans, but also a level of connection that includes all of them as part of a broader natural-
cultural assemblage. A flat notion of the social implies that all “being” is interactive and that 
all actors are simultaneously produced by other actors. Hence any damage to part of this 
natural-cultural assemblage also damages other parts of it. Such a notion forces us to broaden 
the traditional scope of conceptions of the economic and political sphere to develop a more 
inclusive sense of ethics (Harrison, 2015). 

 Harrison beveger seg med dette perspektivet bort fra en sosialkonstruktivistisk 

forståelse av kulturarv hvor handling og overføring erkjennes som fremste komponenter, og 

mot kulturarvspraksis som dialogisk forhandlinger eller forbindelser som kan bidra til å skape 

ny innsikt, se nye muligheter og oppdage nye relasjoner. En essensialistisk holdning til 

kulturarvs praksis hvor mennesker og natur er utøvende aktører i en likeverdig relasjon.  

Sustainability can be defined as the capacity to endure. Connectivity ontologies and dialogical 
models of heritage help us to characterize sustainability as an issue that is not simply 
concerned with the maintenance of human quality of life. The concept of sustainability has 
been important in broadening the “environmental” field to consider a wider range of 
economic, social, political, ecological and “cultural” issues (Harrison, 2015).   

 Hva kulturarv er, er ikke satt en gang for alle, det er bevegelig, og foranderlig og det 

handler om å skape nye forbindelser som kan gi grobunn for nye fremtider, og siden det er 

rettet mot fremtiden forsvinner i noen grad det arvelige aspektet. Verdier produsert gjennom 

nye relasjoner sendes videre snarer enn å arves. Kulturarvs ontologi handler om å se nye 

sammenhenger som frembringer nye fremtider. Med tema som Håndverk er bærekraftig 

utvikling, illustrerer seminaret hvordan NHI forhandler en ny dialog hvor håndverk, økologi 

og etikk kan skape nye forbindelser som produserer nye fremtider.  

that the dissolution of these old divisions—the folding together of nature and culture, the 
human and other-than-human—has produced an expanded field for heritage, one in which the 
open question of what and how heritage could be has radical and transformative potential if 
directly addressed (Harrison, 2015). 
 

 Verdisystemet NHI styrer etter som kommer til syne i seminaret Løfte håndverket 

handler om sosiale verdier som stabilitet, og trygghet, det handler i liten grad om produktene, 

om bygningene som vernes, men om menneskets iboende skaperkraft og hvordan det kan 

inkorporeres i andre samfunnssfærer. På en annen side opplever jeg at håndverkets sosiale 

verdi blir mindre sentral ved å trekke håndverk inn i en moraldiskurs slik NHI gjør, til 

forskjell fra den transformative nytteverdi tradisjonshåndverk som kulturarv viser for 

samtiden presentistiske historisitets regime. Verdi og relevans kan formes og omformes, til 

det gode for nytteverdien. Verdien er synes mer knyttet til begrepet om kulturarv enn til 
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håndverket. Håndverkets kapasitet som bidrag til bærekraftig utvikling for klimakrisen viser 

hvordan nytteverdien endrer seg i takt med samfunnets utfordringer. NHI produserer ny 

mening, ny verdi og relevans til håndverkstradisjoner, de skaper nye fellesskap, og muligvis 

også potensielt nye arvtakere. Håndverket tilpasses nåtidens utfordringer. 

 

Dialogical models of heritage push us to consider the relationship between heritage and other 
social, political, and environmental issues as they do not insist on seeing these various fields 
as separate, arguing instead that they are interconnected in fundamental and complex ways. In 
particular, they foreground issues of sustainability and the role of “cultural” heritage 
conservation as part of a broader environmental agenda (Harrison, 2015, s. 31). 
  

 At håndverk er bra for mennesker, dets liv og virke var også tanker i Arts & Crafts 

bevegelsen, de vektla gleden ved å skape unike produkter, en glede som ble borte med 

industrialisering og effektivisering og masseproduksjon. De forutså forurensingsproblemer, 

og andre ulemper forårsaket av endrende samfunnsstrukturer. Arts & Crafts bevegelsens 

ideologi kan leses som kritikk av samfunnsutviklingen hvilket jeg også opplever gjennom 

presentasjon NHI gjør av tradisjonshåndverk på sine nettsider. Verdien i håndverket var 

knyttet til det materielle, til kvaliteten på produktet, og den gleden utøveren fikk av å skape 

vakre, unike gjenstander som «smittet» over på gjenstanden som «arvet» en kvalitet. Samtidig  

i the modern regime of historicity, var håndverkets oppgave knyttet til samtiden, deres 

erfaringsrom og forventningshorisont var sammenkoblet gjennom fremskrittet, til forskjell fra 

tradisjonshåndverkets oppgaver som kulturarv i nåtiden som skal  forsegle et brudd i 

relasjonen til tid, og forhandle en fremtid i ubalanse. 

 

Oppsummering- en fremtid for fortiden 

 
 Problemstillingen søkte å finne svar på hvorfor og hvordan håndverk behandles som 

kulturarv. Jeg har sett på hvordan NHI ilegger håndverk nye verdier og ny mening tilpasset 

samtidens engasjement for bevaring. Til tross for at håndverk forstås kulturarv i dag, er det 

ikke gitt at det vil fortsette å være det. Den normative behandling av håndverk som kulturarv 

er til for nåtiden, det vernes for samtiden i nåtiden. Analysen har vist hvordan visuelle og 

lingvistiske virkemidler kan forme måten kulturarv oppfattes på, og hvordan 

tradisjonshåndverk som begrep produserer og reproduserer en diskurs. Transformasjonen av 

håndverk til tradisjonshåndverk hviler på kulturarvsbegrepets iboende egenskaper og globale 

føringer har vært sentrale for utviklingen. Overføring og handlingsbåren kunnskap er begreper 
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som tilføyer verdi til håndverk som kulturarv, en verdi som handler om nåtidens 

selvbevissthet, i møte med en verden og fremtid i ubalanse. Jeg har vist hvordan samtidens 

presentistiske historieforståelse produserer forskjellige fortider i nåtiden for forskjellige 

fremtider. Jeg har pekt på dynamikk og mangfoldighet i begrepet om kulturarv og trukket inn 

nye måter å praktisere og assosiere kulturarv på som viser hvordan fremtiden trenger lenger 

og lenger inn i nåtiden. Å kreve, eller å vedkjenne kulturarv har også et etisk aspekt. Som 

arvtaker forpliktes man til å arbeidet for å forhindre forfall, bevare verdier, og videreføre 

kunnskap. NOU 1986:15 uttrykker bekymring for håndverkets fremtid og kommer med 

anbefalte strakstiltak for bevaring og videreføring av tradisjonshåndverk. NHI får rollen som 

arvtaker og oppgaven med å forvalte gamle håndverksteknikker på best mulig måte. NHI 

fremstår som en verdig arvtaker i det at de har utvidet og tilpasset håndverkstradisjoner til å 

svare på sosiale, økologiske og økonomiske utfordringer i nåtiden. Det er et paradoks at alle 

intensjoner utøvende myndigheter iverksetter for konservering og restaurering er med hensikt 

på å fremme kontinuitet og stabilitet, når kulturarv primært handler om forandring, og brudd 

(Eriksen, 2014, s. 159).  

 Avslutningsvis skal jeg oppsummere noen betraktninger rundt relasjonen mellom 

fortid, nåtid og fremtid og hva vår egen tid tilføyer begrepet om kulturarv. Når NHI plasserer 

tradisjonshåndverk over fra en kulturarvsdiskurs til en moraldiskurs bidrar de samtidig til å 

produserer flere og nye fremtider, samtidig som fortiden også får flere historier. På den ene 

siden viser analysen hvordan håndverk fremstiller et romantisk og forskjønnende bilde på 

fortiden. Håndverk presenteres som noe ekte og sant, kunnskapen er høyverdig og utføres i en 

symbiose mellom menneske, materiale og verktøy. Håndverk fremstilles som en iboende 

essensialistisk del av mennesket og som en kvalitet man kan stole på uansett utfordringer. På 

en annen side opplever jeg at NHI utvider og supplere en AHD (authorised heritage 

discourse) ved å inkludere det immaterielle aspektet ved handling og overføring som 

verdifulle egenskaper ved kulturarv og som inviterer andre fellesskap og arvtakere. Gjennom 

bevaring og videreføring av tradisjonshåndverk sørger NHI for å ivareta interesser innen 

bygningsvernet. NHI tegner et bilde av en fortid som er i pakt med naturen, en fortid i 

balanse. Det står i kontrast til dagens samfunnet som er preget av ubalanse og uoverskuelige 

globale trusler. Fortiden representert gjennom tradisjonshåndverk er en ressurs for nåtiden, 

som et forsøk på å gjenfinne en balanse, og forsegle et brudd mellom erfaringshorisont og 

forventningsrom. Fortidens kunnskap og praksis presenteres som det stabiliserende element 

NOU 1986:15 etterlyste. Fotografiet med motivet av vikingskipet Saga Siglar illustrerer et 

bilde på kunnskap fra fortiden som motstår de mest strabasiøse hindringer, og som møter 
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utfordringer med fasthet og stabilitet, i motvekt til  nåtidens flyktighet. Motivet med hender i 

arbeid i rolig tempo og møysommelig fremtoning, formidler en motvekt til akselerasjon og 

teknologi. Begrepene om handlingsbåren kunnskap og tradisjonsbærer gir assosiasjoner til 

skaperkraft, til mulighet og til kontinuitet. På den måten viser NHI høy aktelse for fortiden, og 

fremstillingen av tradisjonshåndverk viser en kunnskap som er nåtiden og fremtiden verdig, 

om ikke overlegen. NHI oppfordrer gjennom språk, gjennom visuell kommunikasjon og 

gjennom begrepsbruk til å behandle tradisjonshåndverk som kulturarv. Denne oppfordringen 

ser jeg som et resultat av samtidens historisitets regime, begrunnet i prinsippet om føre var og 

imperativ til ansvar. Gjennom håndverkstradisjoner og kunnskap forankret i fortidens praksis, 

opplever jeg at håndverk kan bidra til å skape balanse, håndverk får verdi som sosialt 

fenomen i regi av kulturarv, en verdi som gjør det mulig å sammenstille kunnskap på nye 

måter. Kan eksempelvis kunnskap om optroniker eller seilmakerfaget sees i relasjon til kultur, 

etikk og bærekraft, og hvilke innovative konsekvenser kan det få?  

  Den fortid NHI tegner, forteller også noe om nåtiden og fremtiden, samtidig som jeg 

opplever at nye måter å produsere natur-kulturarv, nye interaktive relasjoner bringer 

optimisme og mulighet for fremtiden. For hvem vet hva den bringer. NHI er ikke nøytral i sin 

presentasjon av tradisjonshåndverk. Til en viss grad presenterer NHI verdier som fakta, det vil 

si hvor de slutter fra et «er» til et «bør» om at mennesker er skapt for å skape, verktøyet er en 

forlengelse av kroppen, håndverk er bra for oss, håndverk er bærekraft, gjør oss friskere, og 

derfor bør det vernes om. Hva så om ingen aksepterer oppgaven med å være arvtaker? Jeg vil 

si at NHI gjør en naturalistisk feilslutning. På en annen side argumenterer Skrede for at 

verden ikke må deduseres til sosialkonstruktivisme, men at verdivurderinger kan erkjennes 

som objektiv sannhet. Generelle forestillinger om hva tradisjonshåndverk som kulturarv er og 

hvilke verdier som finnes i utøvelse og overføring, produseres av internasjonale 

organisasjoner. NHI vet ikke hvilke konsekvenser det får dersom små verneverdige fag skulle 

dø ut, det er en risikovurdering med ukjent utfall. At det haster får da et element av alvor som 

påvirker måten det oppfattes av arvtakeren på, og alvoret er med på å legitimerer 

kulturarvspraksisen. Skrede diskuterer hvordan dikotomien er- bør kan vurderes på ulike 

måter. Han argumenterer for at det er mulig å anta at fordi noe «er» så «bør» det være sånn. 

Han gjør en helomvending fra «bør» til «er» og sier at å gjøre normative slutninger kan være 

en sann objektivitet «en objektiv fremstilling, vil aldri være en presentasjon av fakta uten 

verdier» (Skrede, 2018, s. 88). Han skiller mellom objektivitet som verdinøytral forskning og 

objektivitet som søken etter «sann» forskning (Skrede, 2018, s. 88). Kulturarv er et slikt 

begrep, det er et sosialt fenomen som fremstilles som sant og ekte,  håndverk bør være 
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kulturarv fordi det oppfattes som sant at det er det. NHI trekker en naturalistisk feilslutning 

ved at de utfører normative verdivurderinger, de trekker slutninger om at håndverk er 

kulturarv og bør være det. Seminaret Løfte håndverket utvider verdivurderingen mer ved at 

det formidles at håndverk er bærekraft, håndverk gjør deg friskere, håndverk gir et bedre liv. 

At vi bør verne om gamle håndverk er en normativ verdivurdering, det samme er hvorfor det 

bør vernes, fordi utgangspunktet for vern kommer ikke fra kulturarv, men fra arvtakeren. 

Samtidig viser Skrede hvordan normative slutninger fra «er» til «bør», ikke nødvendigvis må 

unngås for enhver pris. Håndverk som kulturarv er et sosialt fenomen som kan oppleves som 

sann, og som Skrede diskuterer vil det være belegg for å trekke slutning mellom «er» og 

«bør» basert på en kulturarvsontologi. Dersom det er ønskverdig med åpne, utforskende 

samfunn, er det ikke nødvendigvis en ulempe at NHI gjør normative vurderinger fordi ved å 

utforske det som er, kan nye innsikter oppstå, nye relasjoner og nye verdivurderinger, som 

kan bidra til å utvikle gode samfunn nå og for fremtiden ved å vektlegge menneskelige 

verdier og praksiser (Skrede, 2018, s. 88). Ladede begreper produserer en diskurs, men denne 

diskursen produserer også sannhet. Forskjellig kulturarv, forskjellig arvtakere. De som tar 

rollen som arvtakere av tradisjonshåndverk vil søke å finne gyldige premisser som gir 

håndverk autonom verdi og relevans til forskjellige tider.  

 Håndverk bør være kulturarv i nåtiden og det bør sikres for fremtiden, slik at 

muligheter og relasjoner kan utforskes og utvikles. NHI har klart å skape rom for gamle 

håndverksteknikker i møte med moderniteten. Fra håndverk som yrke i historia magistra, 

håndverk som minne i the modern regime of historicity, og håndverk som kulturarv i dagens 

allestedsnærværende presentisme, hvor bevegelsen eller overgang av innholdet i kulturarv går 

mot dialogiske forhandlinger av essensialistiske verdier i møte med fremtidens ubalanse. 

Mens Arts and Crafts bevegelsen og oppdagelsen av fortiden svarte til akselerasjon på grunn 

av modernisering (bevegelse vekk fra fortiden) vil overgangen til kulturarv og connectivity 

ontologies svare til akselerasjon iverksatt av teknologisk nyvinning, globale klimatrusler, 

(bevegelse mot fortiden). Kulturarv har den egenskapen at den kan tilpasses de fremtider som 

et fellesskap ønsker, hvilket fremskritt og fremtid skal vi tro på i dag, hvordan kan 

håndverkstradisjoner sikres videre eksistens i et nytt historisitets regime? Kanskje det er sånn 

at et nytt regime krever andre relasjoner til tid og andre innfallsvinkler for å møte nye 

utfordringer, et steg som perspektivet om connectivity ontologies kan oppfylle.  

 Kulturarv er et dynamisk, subjektivt begrep som kan tilpasses arvtakerne og samtidens 

sosiale, og politiske problemer. Kulturarvspleie ligger i handlingen til de som ønsker å være 

arvtakere, og handlinger fremmer et fellesskaper som gir mulighet for identitet og tilhørighet. 
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Bevegelsen håndverk har gjennomgått fra yrke til arv handler like mye om hva håndverk som 

kulturarv har potensial til å være, som hva det har blitt. Bevegelsen innebærer at håndverk har 

endret verdisystem, fra det hverdagslige, individuelle og selvforklarende til noe sosialt, 

samfunnsetisk, med en opphøyet status som bevaringsverdig. Fortid og fremtid er aktive 

agenter for nåtidens behov. De har skapt en posisjon for tradisjonshåndverket som tilpasses og 

produseres ut fra ulike ønskverdige sosiale, økologiske, etiske, og økonomiske motiver. Vi 

har tross alt både føtter og røtter. 
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