
Kulturminnebøndene 2021:

LYD og BILDE

Nye ressurser til 

forståelse og kunnskap



Unikt landskap formidlet gjennom unike bilder

14 fotomontasjer tilgjengelige for Viken 
fylkeskommune, Nes kommune og 

Kulturminnebøndene til markedsføring av 
Riksantikvarens KULA-register.

Kunstprosjektet Brigitte Bo Stolpmann
med støtte av Viken fylkeskommune

Ravinelandskap. Brigitte Bo Stolpmann



Marius Sjøli, grafisk designer, har laget flere utkast til logo.
Redaksjonen har valgt denne. 

Ravinepoddens nettside: https://ravinepodden.no/

Første episode lansert 8.september 2021 og gir mal 
på hvordan lyddesigner Bernt Karsten bygger opp episodene: 

https://anchor.fm/ravinepodden

Bernt Karsten Sannerud, redaktør

Podkastserie i fem deler,
Landets første podkast om raviner.

Støttet av Norsk Kulturråd og Viken fylkeskommune

https://ravinepodden.no/
https://anchor.fm/ravinepodden


VELKOMMEN TIL INTERVJU

Gjennom samtaler egenprodusert musikk og andre lydinnslag blant annet fra 
lydlandskapet i ravinene, skal publikum få innlevelse og kunnskap om en 
truet naturtype som i verdensmålestokk er unik.
Fem podkaster med episoder på 30 minutter.
Ravinelandskapet i Vormadalen blir lokasjon, lydbilder skal ta lytterne ned i 
«Vormadalens hemmeligheter». Intensjonen er et profesjonelt produkt som 
overrasker og underholder, gleder og inspirerer til omtanke, ettertanke og 
friluftsliv samtidig som det dokumenterer og blir en publikumsvennlig 

kunnskapsbase.

Epost-adresser til innledere på seminar 8.9.2021

Epostadresser til intervjuobjekter

Kåre Homble <k.homble@online.no>,
Sverre Solberg <post@isfugl.no>,
Rolf Sørensen <rolf.sor36@gmail.com>,
Anne Traaholt <annetra@viken.no>,
"Morten B. Stensaker" <mborgste@online.no>,
Christian Hintze Holm <christiaho@viken.no>,
Simen <simen.bjorgen@kulturminnefondet.no>,
Einar Duenger Bøhn <einar.d.bohn@uia.no>,
"Fluge, Øyvind Aase" <Oyvind.Aase.Fluge@ra.no>,
geir.tvedt@ra.no,
Anne Kristin Rolstad <akrolstad@gmail.com>,
ninni århus tranum <Ninni@akershus.com>,
simen.gundersen@gmail.com,
Anny fremmerlid <anny.fremmerlid@ifikk.uio.no>,
Brigitte Bo Stolpmann <b.b.stolpmann@ifikk.uio.no>,
Helge Christie <helge.christie@gmail.com>,
Kristoffer Andersen <Kristoffer.Andersen@nes.kommune.no>,
Lisa Sannerud <lisa_sannerud@yahoo.no>,
Geir Sjøli <gesjoel@online.no>,
Gaute Mohn Jenssen <gautemohn@gmail.com>,
Brit <baase_26@hotmail.com>,
Arne Sundli <arne.sundli@gmail.com>,
Johny Brekke <brekkejohny@gmail.com>,
Bernt Karsten Sannerud <ika.komura@gmail.com
Anne Siri Brandrud: asb@brandrud.eu
Hallgeir.skjelstad: hallgeirbranden@outlook.com
Siri Khalsa: siri@monark.no
Christian Steel. christian.steel@sabima.no 
Ulrika Jansson: ulrika@biofokus.no
Tor Brauter: post@brauterogmoen.no

Kulturminnebøndene har hatt en spennende «reise» i ravinelandskapet. Et 30-talls 
intervju er gjennomført. Vi har hatt gode samarbeidspartnere gjennom prosjektet. På 
bildet representert ved kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen i Nes kommune.

Redaksjonen har laget seg bio om intervjuobjektene
pluss har bilder fra intervjusituasjoner. 
Alle lydopptak ligger hos redaktøren.

Alle som er intervjuet, har fått tilsendt lenke til første episode av Ravinepodden.
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Kulturminnebøndene presenterer Ravinepodden for Romerike historielag: Skytilen_nr_3_-_2021_.pdf

file:///C:/Users/User/Documents/kulturminnebÃ¸nden/2021/Skytilen_nr_3_-_2021_.pdf


Kulturminnebøndene på sosiale medier:
Facebook : Kulturminnebøndene
Instagram: Kulturminnebøndene

Kulturminnebøndene er initiativtaker og blant 
administratorer på:
Ravinedaler, Husmannsplasser, Vegalangs i Vormadalen

Om Kulturminnebøndene på YouTube:
Cultural heritage and farm tourism

Kulturminnebøndene har også egne konti:
Instagram: Kulturfjøset; Husergard; Vesetgard
Nettsted: Husergard; Vesetgard
Facebook: Eva Nordbye, Lise Kristensen, Kulturfjøset Huser

Om Vegalangs, se nettsted: 
https://www.nes.kommune.no/vegalangs

Kulturminnebøndene har to kortfilmer fra Vormadalen, 
som er satt sammen med klipp fra Ravinepodden. 
Lytt på hva tre myndighetspersoner sier om Vormadalen 
som KULA-landskap:
https://www.youtube.com/watch?v=SedCSSHSRJs

Filmen ble vist på kveldsseminaret vårt på Nordby 
forsamlingshus 5. august 2021 under Vegalangs i Vormadalen

https://www.facebook.com/kulturminnebondene
https://www.instagram.com/kulturminnebondene/?hl=nb
https://www.facebook.com/groups/kulturminnebondene
https://www.facebook.com/groups/1418583188427660
https://www.facebook.com/Vegalangs
https://www.youtube.com/watch?v=yRZAW_dEvdI
https://www.instagram.com/kulturfjoset/?hl=nb
https://www.instagram.com/husergard/?hl=nb
https://www.instagram.com/vesetgard/?hl=nb
https://husergard.no/?fbclid=IwAR3Qdl4_GYENqHP9CNZdNdsLyzGPvhfW2ZwgN5YFuuzBjDdAyAOKmzLsdJg
http://www.vesetgard.no/
https://www.facebook.com/eva.nordbye.5
https://www.facebook.com/lise.kristensen2
https://www.facebook.com/kulturfjoset
https://www.nes.kommune.no/vegalangs
https://www.youtube.com/watch?v=SedCSSHSRJs


Rune Høyby, damvokter i Svanfoss i Vorma, 
er intervjuet i Ravinepodden. 

Kulturminnebøndene har fotografert mange 
av hans funn av fornminner. 

Fotografier og lydklipp fra intervjuet 
er vår andre kortfilm. Den ble vist under 

lanseringsseminaret i sept.2021

Runes fornminnefunn i Vormadalen:  
https://www.youtube.com/watch?v=TpX6ZKlqc1E

https://www.youtube.com/watch?v=TpX6ZKlqc1E


TROLLPINNEN – et vandreteater for barn
Et mål med prosjektet er å nå nye aldersgrupper med kunnskap og opplevelse av ravinelandskapet. Trollpinnen ble et virkningsfullt verktøy. 
Vandreteatret for barn hadde sin første forestilling på Huser i juni 2020 og skal spilles årlig. Forestillingen ble filmet i 2021. Leder for «Grøss og 
magi» er intervjuet i Ravinepodden. Redaktøren av Ravinepodden er viktig partner i teateroppsetningen. Klippet er fra lokalavisa Raumnes.
Filmen om Trollpinnen : https://youtu.be/hQB1OksUiQ4

https://youtu.be/hQB1OksUiQ4


Intervjusituasjonene har vært mange og mangeartede. Her gjør vi lydopptak i 
Kjerkeravina ved Huser høsten 2020. 
Intervjuobjektene under her er kunsthistorikerne Anny og Brigitte, Brigitte er også 
anerkjent kunstner og har laget sine egne kunstneriske tolkninger av 
ravinelandskapet, kfr. kunstprosjektet hun har gjort på forespørsel fra 
Kulturminnebøndene

Vi har gjort lydopptak utendørs der det har vært lydmessig mulig. 

Fra skogsbading i Kjerkeravina med Nina Alida Nordbø. Nede i ravina for å 
nyte og lytte til stillhet, men med lydutstyr for å fange deltakernes 
opplevelser og reaksjoner ved akkurat denne anledningen.

Med mikrofon utendørs



Kulturminnebøndene arrangerer årlige guidede ravinevandringer i Vormadalen. 
Bildet er fra juni 2020 da Bernt Karsten deltok for både å gjøre opptak og for å 
skaffe seg kunnskap om naturtypen og mangfoldet. Biolog Kåre Homble guider 
de årlige ravinevandringene. 

Kulturminnebøndene har knyttet et bredt kontaktnett gjennom de årlige 
vandringene samt seminarene. Det har gitt et bredt kildetilfang som har kommet 
til nytte i arbeidet med Ravinepodden.



Om naturens påvirkning på mennesker… to intervjusituasjoner og to  «fantasifulle» opptaksplasser,  to menn som begge filosoferer over temaet.
Nordens slåtteguru, svenske Mats Rosengren (Lie-Mats) og filosof Einar Duenger Bøhn, tidligere nesbu, professor ved Universitet i Agder.



Flere av intervjuene fikk vi gjennomført fysisk, men pga Covid19 gjennom hele prosjektperioden måtte vi gjennomføre mange av intervjuene via nett.

Intervjuet med Simen Bjørgen (under) er et typisk eksempel. Bernt Karsten 
gjorde lydopptakene fra Stockholm. Det gikk overraskende bra. 
Lyddesigneren i Stockholm sikret lydkvaliteten på nettintervjuene.



Å fortelle med bilder – fra utstillingen «Ravinelandskap og 
andre landskap» 23.10 -6.11.2021.
Kunstner og kunsthistoriker Brigitte Bo Stolpmann
https://www.brigittebostolpmann.com/ravinelandskap

https://www.brigittebostolpmann.com/ravinelandskap


Stolpmann-utstillingen «Ravinelandskap og andre landskap»
Prosjektet med fotomontasjer fra ravinelandskap 

økte kunstnerens interesse og fascinasjon for dette unike landskapet.
I to omganger, både under utstillingsåpningen og en torsdagskveld i samarbeid 

med Kulturminnebøndene, holdt kunstneren foredrag om det magiske og 
komplekse ravinelandskapet.



Veien videre
15.november hadde representanter for Viken fylkeskommune, Nes kommune, Brigitte Bo Stolpmann og Kulturminnebøndene møte på rådhuset på Årnes for å drøfte hvordan 
fylkeskommunen og kommunen skal profilere de vedtatte KULA-områdene i Akershus og hvordan de vil benytte de ressursene de har fått tilgang til gjennom de to prosjektene 

som Kulturminnebøndene har gjennomført. 

Nes var representert ved Lars Roald Johansen, kommunalsjef for  kultur 
og mangfold og kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen.

Hanne Huseby og Anne Traaholt fra avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune 
omgitt av Brigitte Bo Stolpmann (t.h.) og Eva Nordbye fra Kulturminnebøndene



Det skjer i Vormadalen
Nettverksbygging i Vormadalen 31.oktober 2021. Første samling for å se hvordan Vormadalen kan bli en merkevare for lokal grønn næring.

Et initiativ fra to nyetableringer i området: Villa Breen og Delbekk Husmannsplass.


