
KAVALKADE  
KULTURMINNEBØNDENE 
SEMINARER 
 

“Det startet her. Tre seminarer i 2013.  

Deretter husmannssommer, ravinesommer …” 

 



Når muren svikter  

Seminar om tradisjonelt murverk  

ved Espen Marthinsen  

Huser, Nes på Romerike, lørdag 15. juni kl 11.00 

Gammelt murverk av naturstein og teglstein- hvordan bevarer vi og 
hvorfor?  
Lørdag 15. juni vil murer og ingeniør Espen Marthinsen gi konkrete 
råd om hvordan skader i gammel gråsteinsmur og teglsteinsmur bør 
repareres. Marthinsen har etablert seg på nasjonalt plan som en 
viktig aktør innen bygningsvern gjennom firmaet www.kulturmur.no 
 
Deltakerne vil få se setninger i gråsteinsmur og teglsteinsmur i et fjøs 
fra 1800-tallet og lekkasje i en frittstående rundbuekjeller i 

naturstein under et hus fra 1700-tallet. Espen Marthinsen vil gi råd 
om hva som vil skje hvis skadene ikke utbedres, hva som eventuelt  
må gjøres umiddelbart og hvordan skadene bør repareres. 
 
I tillegg gjennomgår Marthinsen et bredt utvalg av eksempler på 
reparasjon av skader på mur, og det blir selvfølgelig mulighet til å 
stille spørsmål. 
 
Målgruppen for seminaret er håndverkere, eiere av gammelt 

murverk og historisk interesserte.  

 
Programmet  

Kl. 11.00 - Velkommen og orientering om dagens innhold 

Kl. 11.15  - Litt om håndverket, ord og uttrykk i faget(Espen Marthinsen) 

Kl. 12.00  - Praktisk orientering i kjeller og fjøs(Espen Marthinsen) 

Kl. 13.00 -  Husersuppe med hjemmebakt brød 

Kl. 13.45 – Bøndene .Erik Hoel og Katrine Åmodt forteller kort om 

restaurering av teglsteinsfjøset på  Nordgar`n Frilset . 

Kl. 14.00 - Eksempler fra skadebilder og hvordan de kan løses (Espen 

Marthinsen) 

Pris kr: 300,-. Betales ved ankomst 

 
Veibeskrivelse:  
Kjør FV 179 fra Jessheim til Fenstad kirke eller Fv 177 fra Vormsund 
til Joker i Fenstad, følg FV 179, ta av og kjør Huservegen inn til 
Fenstad kirke. Fortsett Huservegen ca 1,5 km til garden Huser som 
ligger ved Vorma. 

 
 
Hjertelig velkommen 
Søren, Eva og Lise 

 

 

Seminaret er lagt til Huser i 

Fenstad i Nes. Bildet viser fjøset 

på garden. Fjøset  er et av de 

praktiske eksemplene som blir 

brukt under seminaret.  

Et annet eksempel er den 

frittstående rundbuekjelleren i 

naturstein under gardens 

hovedbygning, et hus fra 1700-

tallet.  

 

 

Seminaret arrangeres av 

kulturminnebøndene Eva og 

Søren Nordbye og Lise 

Kristensen i samarbeid med 

Ressursenteret for gamle 

bygninger og Raumnes 

historielag. 

Alle interesserte er hjertelig 

velkommen.  

Påmelding til  

Eva og Søren Nordbye  tlf 63 90 

43 33 eller epost 

veset@online.no innen 12. juni 

Les mer på 

www.byggogbevar.no 

www.husergard.no 

http://vesetkubbehus.wordpre

ss.com/ 

 

http://www.kulturmur.no/
mailto:veset@online.no
http://www.byggogbevar.no/
http://www.husergard.no/
http://vesetkubbehus.wordpress.com/
http://vesetkubbehus.wordpress.com/


 

Å leve godt med gamle møbler 

Seminar om bruk og bevar av gamle møbler 

ved Ole Andreas Klaveness og Bjørg Owren 

Veset, Nes på Romerike, tirsdag 4. juni kl. 18.00 

Tør du å male biedermeiersofaen din svart? Eller lurer du på hvilket 

trekk som er historisk korrekt?  

Enten du bor i en moderne leilighet og har arvet et klenodie eller du 

bor i et gammelt hus med arvestykker fra generasjoner før deg, er 

spørsmålet : Hva gjør vi med disse gamle møblene? Blir de ei 

tvangstrøye, eller elsker vi historiene de forteller? 

Vi har invitert malermester Ole Andreas Klaveness og  direktør Bjørg 

Owren i ifi.no, Informasjonskontoret for farge og interiør, til å drodle 

rundt temaet, gi ideer til oppussing og vedlikehold og hjelpe oss til å 

finne ut hva det er vi egentlig har lyst til å gjøre med møblene.  

Ole Andreas Klaveness (www.klavenessmaler.no) er kjent som 

mannen som har vært med på å føre både Slottet  og 

Eidsvollbygningen tilbake til fordums prakt. Bjørg Owren er 

anerkjent og profilert i media med fokus på farger og trender ( 

informasjon på www.ifi.no ). Med hver sin vinkling på temaet Å leve 

godt med gamle møbler tror vi dette blir en inspirerende 

sommerkveld på salen på Veset. 

Kveldsseminaret starter kl.18.00 med suppe og hjemmebakt brød. 

Pris kr.150. Betales ved ankomst 

Veibeskrivelse: 

 Adresse Vesetalleen 20 langs riksveg 177; følg E 16 fra Kløfta, ta av 

ved Vormsund (Shell) i retning Eidsvoll. Sving tl venstre etter ca 4 

km. 

 

 

Seminaret er lagt til Veset i 

Fenstad. 

Seminaret arrangeres av 

kulturminnebøndene Eva og 

Søren Nordbye og Lise 

Kristensen i samarbeid med 

Ressursenteret for gamle 

bygninger og Raumnes 

historielag. 

 

Alle interesserte er 

hjertelig velkommen.  

 

Påmelding til Eva og Søren 

Nordbye  tlf 63 90 43 33 eller 

epost veset@online.no innen 1. 

juni 

 

Les mer på 

www.byggogbevar.no 

www.husergard.no 

http://vesetkubbehus.wordpre

ss.com/ 

http://www.klavenessmaler.no/
http://www.ifi.no/
mailto:veset@online.no
http://www.byggogbevar.no/
http://www.husergard.no/
http://vesetkubbehus.wordpress.com/
http://vesetkubbehus.wordpress.com/


Husmannskultur og bygningsarv 

 
Fagseminar på Veset gård torsdag 24. april 2014 kl. 13.00 – 19.00 

                                                Program  

13.00 Velkommen v/ ordfører Oddmar Blekkerud, Nes kommune 

13.15 Introduksjon til problemstillingen - hva kan vi hjelpe eiere og 

kommune med? v/Tove Ihler, Ressurssenteret for eldre landbruksbygninger 

13.40 Inspirasjon! v/ riksantikvar Jørn Holme. 

14.15 Foredrag fra Luster kommune - Nasjonalt senter i form av et 

husmannsplassnettverk? 

15.00 Kvarters pause med frukt 

15.15 Samarbeid mellom kulturminnefond og kommuner har mye for seg 

v/Simen Bjørgen, direktør Kulturminnefondet. 

15.45 Hvorfor Nes kommune synes husmannsstue er gull – Ut i vår have 

v/Ola Andre Olsen, Nes kommune. 

16.15 Husmannskost ( suppe) 

17.00 Hvorfor kan nedfalne husmannsstuer være gull og ikke gråstein for 

kommune og eier? v/Ola Fjeldheim, generalsekretær i 

Fortidsminneforeningen.  

17.30 Husmannsvesenet i Nes. Husmannshistorie og introduksjon til 

befaring v/ Tom Ola Halvorsen fra Raumnes historielag  

                                               Befaring 

18.00 Avgang fra Veset til befaring av husmannsstuene på Veset. Info ved 

Tom Ola Halvorsen og Roald Aarhus. 

19.00 Program ferdig – men ta gjerne med stoler og kaffe og bli en stund. 

Sosialt samvær og prat om lokal husmannskultur. Info om 

kulturminnebøndenes kulturarvsdugnad. 

Kulturminnebøndene inviterer til kulturarvsdugnad: Kom innom Huser i sommer  

og suppler Østre Fenstad historielags oversikt! Et kart over lokale husmannsplasser 

blir hengende på Huser sin søndagsåpne stabburskafe gjennom sommeren. Alle 

oppfordres til å bidra med historier og foto av husmannsstuer, tufter og myter! 

 

Vegbeskrivelse: Vesetalléen 20,  langs riksveg 177 (Fenstad øst). Følg E6 fra 

Kløfta, ta av i Vormsund (Shell) i retning Eidsvoll. Sving til venstre etter ca 4 km. 

Lys på husmannsstuene 

 

 

Husmannsseminaret er et 

samarbeid mellom 

Ressurssenteret for eldre 

landbruksbygninger, Raumnes 

historielag og 

Kulturminnebøndene i Fenstad. 

 

Deltakeravgiften er 450 kroner. 

For historielagets medlemmer 

er deltakeravgiften 300 kroner. 

Påmelding: veset@online.no.  

Påmeldingsfrist 22.april. 

Begrenset antall.  

Påmeldte får tilbakemelding på 

epost med info om 

forhåndsbetaling. Obs: Husk å 

merke betaling med ditt navn. 

Befaringen er åpen for alle og 

gratis 

Hjertelig velkommen! 

__________________________________ 

Kulturminnebøndene er et 

samarbeidsprosjekt mellom 

gardene Huser og Veset i 

Fenstad der vi tilbyr seminarer, 

kurs og opplevelser. 

mailto:veset@online.no


Gammalt som alle hauga 

Ravinelandskap i istid, nåtid og framtid 
 

 
 

Halvdagsseminar 23. april på Veset gård, Nes på Romerike 

Program 

 
11.30 - 12.30: Registrering. Te/kaffe og «biteti»   

12.30 - 12.45: Velkommen ved Utmarksavdelingen for Akershus og 

Østfold.  

12.45 - 13.10: Om Romerikes raviner og leirskred – en 11 000 år gammel 

geologisk historie. Geolog Rolf Sørensen, pensj.førsteamanuensis i 

kvartærgeologi 

13.15 - 13.40: Biologisk mangfold i raviner, kartlegging av naturtypen 

ravinedal. Biolog Terje Blindheim, daglig leder BioFokus 

13.40 - 14.00: Beinstrekk med frukt 

14.00 - 14.25: Raviner for friluftsliv og naturopplevelse.  Seniorforsker 

Vegard Gundersen, Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

14.30 - 14.55: Raviner – en ressurs i kulturlandskapet. Landskapsarkitekt 

Turid Rikheim, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. 

14.55 - 15.15 Beinstrekk med kaffe/kringle 

15.15 - 15.50: Paneldebatt. I panelet foredragsholderne samt 

generalsekretær Christian Steel fra SABIMA, Bjørn Aaby fra Romerike 

landskapsvernområde og Kåre Homble fra 

Nannestad/naturvernforbundet. 

15.50 - 16.00: Avrunding. Vel hjem! 

 

Ordstyrer: Etnolog Jan Erik Horgen fra Raumnes Historielag 

 
Vegbeskrivelse: Vesetalleen 20, langs riksveg 177 (Fenstad øst). Følg E6 fra 

Kløfta, ta av i Vormsund (Shell) i retning Eidsvoll. Sving til venstre etter ca 4 

km. 

 

Arrangører er 

Utmarksavdelingen for 

Akershus og Østfold, 

Raumnes Historielag, 

Glomma og Vorma 

elvelag og 

Kulturminnebøndene.  

Påmelding: 

veset@online.no innen 

mandag 20.april.  

200 kroner i 

deltakeravgift. 

Begrenset antall.  

Påmeldte får 

tilbakemelding på 

epost med info om 

forhåndsbetaling. Obs: 

Husk å merke betaling 

med ditt navn. 

 

HJERTELIG 

VELKOMMEN! 

 

Kulturminnebøndene 

har raviner som tema 

sommeren 2015. 

Tiltaket er økonomisk 

støttet av 

Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus: 

Informasjon om 

sikring av trua 

naturtyper 2015. 

 

 

Kulturminnebøndene er 
et samarbeid mellom 
gardene Huser og Veset i 
Fenstad om seminarer, 
kurs og opplevelser. 

 

mailto:veset@online.no














En ustrøken skatt  

 

 
Kveldsseminar hvor vi "titter inn" i folks skuffer 

og spør hvorfor og hvordan vi tar vare på gamle tekstiler.  

Hvilke historier forteller de om levd liv og moter?  

Fyll skuffene, kast eller bruk? Fagfolk svarer. 

 

kl.17.30-18.00 Registrering. Kaffe og biteti 

kl.18.00-18.10 Kristoffer Andersen: Velkommen og introduksjon  

kl.18.10-18.40 Stine Molteberg Navneduk-prosjektet  

kl.18.40 -19.00 Pause. Kaffe 

kl.19.00 –20.00 Korte presentasjoner etter Pecha Kucha-oppskrift 

                         Eva Nordbye: Den grønne brudekjolen 

                         Eli Mågård: Hva skal jeg med dette? 

                         Ina Halvorsen: Konservere eller bruke 

                         Bjørn Sverre Hol Haugen: Utstyrskista 

                         Mari Melilot: Redesign (kortfilm) 

                         Stine Molteberg: Nye trender med tradisjonelle               

metoder            metoder 

kl.20.00-20.15 Stine Molteberg og Kristoffer Andersen:  

Oppsummering 

 

                        HJERTELIG VELKOMMEN! 

                                    Vær godt kledd 
minnebøndene er et samarbeid mellom gardene Huser og Veset i 
Fenstad om seminarer, kurs og opplevelser. Målet er å bevisstgjøre oss  

Torsdag 17.9.2020 
 

Kveldsseminar   
Kulturfjøset Huser 

Fenstad, Nes i Akershus 

Arrangør: 
Kulturminnebøndene 
 i samarbeid med Nes 
kommune, Gamle Hvam 
Museum, Raumnes 
Historielag, Nes 
Husflidslag, Østre Udnes 
Bygdekvinnelag 

Møteledere:  
Inger Anderson Hagen og 
Jan Erik Horgen 

Påmelding til 

kulturminnebondene@gmail.c

om 

Pris kr 100 på vipps 47024039 

eller ved fremmøte. 

Kaffe og biteti er inkludert. 

Begrenset antall 

Frist for påmelding 16.9 

Smittevernreglene skal 

overholdes. Er du syk eller har 

luftveissymptomer skal du 

holde deg hjemme.  Hold 

minst en meters avstand til 

andre. Husk god håndhygiene. 

Seminaret er en del av  
Kulturminnedagene 2020 
 

 

Kulturminnebøndene på 
Facebook 
Vegbeskrivelse 
www.husergard.no 
Huservegen 128 
2170 Fenstad 
Mobil: 47024039 
 
 
 

 

 

 

 

Kulturminnebøndene er et samarbeid mellom gardene Huser og Veset i Fenstad om 
seminarer, kurs og opplevelser. Målet er å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien 

av bygnings- og kulturarven. Vi vil skape entusiasme og engasjement for kulturminner, 

definere dem og introdusere verktøy til å ta vare på dem. 

 

mailto:kulturminnebondene@gmail.com
mailto:kulturminnebondene@gmail.com
https://www.facebook.com/kulturminnebondene/
https://www.facebook.com/kulturminnebondene/
http://www.husergard.no/
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