
Seminar om “Immateriell kunnskap”

Sommerakademiet på Harran 
9.-10. august 2016

Lars Dunfjeld var en kunsthåndverker i en uavbrutt samisk kunnskaps- og formidlingstradisjon. 
I samisk kulturtradisjon har duedtie vært og er fortsatt et viktig kulturelement som samer 
identifiserer seg med. 

Lars Dunfjelds kunsthåndverk er i en særklasse med hensyn til det å kombinere form, ornamentikk og 
funksjon. Han var en kultur- og tradisjonsbærer med innsikt og kunnskap i ornamentikkens doble funksjon. 
De samiske bruksgjenstandene er ornamentert med tegn, ornamenter, sammensatte border og mønster til dekor 
med et innhold og et budskap som utdyper bruksfunksjonen til gjenstanden. Lars Dunfjeld hadde evne til å ta 
vare på og bringe videre formgivningstradisjonen med form og ornamentikk, noe som gjorde hans kniver og 
øvrig duedtie-produkter til unike og kjent i hele Norden. Arbeidenes hans var etterspurte i hans samtid.  
Tjaalehtjimmie/sørsamisk ornamentikk er samisk immateriell kunnskap på lik linje med samisk språk, kunst, 
sosiale skikker, tradisjonell håndverksutøvelse, ritualer og naturkunnskaper. 

Minneutstillingen “Guktie dåemedh, niemtie sjædta” er åpen på Saemien Sijte i sommer og har fokus på å vise 
frem en bredde av duedtie / håndverk Lars Dunfjeld har laget. Gjenstandene er spredt, slik at det har vært 
nødvendig med innlån fra både private og institusjoner. Seminaret avslutter med visning på Saemien Sijte den 
10. august. Seminaret er åpent med plass til 30 personer for forskere, lærere og tradisjonsbærere. 

Innledere:
Sigbjørn Dunfjeld - Historisk tilbakeblikk.
Harald Gaski -  Joikens subtile kommunikasjonsformèr.
Maja Dunfjeld - Tjaalehtjimmie /samisk  ornamentikk er ikke bare pynt.
Harald, Maja og Sigbjørn - Samtaler om de nevnte tema. Deltakere inviteres til å delta i samtalen.
Bjørg Evjen - Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?
Grete Dunfjeld - Selvforståelse i et kulturelt perspektiv.

Seminaravgift kr. 500,- inkl. lunsj og kaffe begge dager
Festmiddag kr. 300,-
Overnatting bestilles av hver enkelt på Harran Kro tlf. 74 33 27 45, 
Priser: enkeltrom kr. 759,- dobbeltrom kr. 1100,-  inkl. frokost 
Overnatting i gå-avstand til seminaret, eller i nyrestaurert våningshus ved E6 - 1,5 km nord for Harran 
sentrum. Samme pris her inkl. frokost.

Påmelding til:
Saemien Sijte: post@saemiensijte.no, tlf. 74 13 80 00 eller direkte til 
Maja Dunfjeld: dunmaja2@online.no , eller på sms 41 33 22 82. 
Seminaret arrangeres på Harran i avdødes Lars Dunfjelds hjem og arbeidssted.
Begrenset antall plasser. De som melder seg etter at plassene er fylt opp vil få beskjed om dette.

Arrangør: Sommerakademiet i Harran i samarbeid med Saemien Sijte, Snåsa. 

til minne om Lars Dunfjeld (10.8.1916 - 31.3.1980) 


