
Hvordan dokumentere? 

Enkelt og hensiktsmessig. 

 

Hva er dokumentasjon??? 

Oppmåling, Fargeundersøkelse, arkeologi/ bygningsarkeologi, Studere huset grundig! 

Gamle fotografier, Gamle dokumenter (Branntakster, skifteprotokoller dagbøker m.m.) Hvor? 
Byhistorie, Gårdshistorie, bygdebøker. Muntlige kilder 

 Husk kildekritikk! 

primær eller sekundærkilde? Folk som har opplevd, eller folk som har hørt? 

To typer mennesker, Folk fra andre steder/ andre lag/ andre kulturer. Forhold til emnet? 

Eks: prestegårder, Ringve 

Hvordan er bryggene dokumentert? 

Oppmåling, arkeologi, dendrokronologi – også på kledning. Fotos og tegninger underveis, 
film, Sluttrapport på arbeidene. 

 

På forhånd 

Hvorfor skal vi dokumentere? 

Hvem skal bruke den? 

Hva er nødvendig å vite/ hva skal den brukes til? 

Hvor er objektet og hvor på objektet er vi? 

 Hensiktsmessighet, ikke dokumentere oss i hjel  

 Ta masse bilder. Bedre å dokumentere noe enn ingenting. 

Tommestokk – det viktigste verktøy! 

 

Under planlegging 

Mål alltid opp. Sjøl – gir korrekt underlag (eks hattebutikk) 

 Tommestokk (Eks. Ringve), laser (eks. Skyds), laserwater (eks brygger), scanning, brukbarhet? 

Systematisk fotografering – rundt huset innvendig, Inn døra, og systematisk gjennom hele huset. 

Hva trenger KMF/ BA/ FK/ RA – hva skal de vurdere? Se det fra deres side 

Tommestokk på foto (fargestrips på foto) 

Målskisser, andre skisser, tegninger – vi tegner for å forstå/ formidle 



Under utførelse 

Prosessbilder 

 Mye kan bare håndverkeren fotografere 

 Håndverkeren kan bare andre fotografere 

Skisser, dagbøker, blogg o.l. 

Endringer, endrede forutsetninger 

Hvilke parter er involvert, og hva trenger de? 

 

Etter gjennomføring/ sluttrapport 

Sammenfatning av viktige punkter i det som er dokumentert, planlagt og utført.  

ALDRI sånn at dess mer dokumentasjon – dess bedre 

ELLER dess høyere teknologinivå dess bedre. 

Igjen – hvilke parter er involvert, og hva trenger de? 

ALLTID – bedre med noe dokumentasjon enn ingen 

BEDRE med amatørmessige bilder og skisser enn ingen. 

Kast ALDRI tegninger, og ikke slett gamle fotos 

Jeg har alle tegninger jeg har laget (og antakelig også alle bilder jeg har tatt)! 

Det er lurt! 


