Beskrivelse av utført arbeid Kulturminnebøndenes fagseminar 2016
Kulturminnebøndene er et samarbeidsprosjekt mellom gardene Huser og Veset i Fenstad i
Nes i Akershus der vi tilbyr seminarer, kurs og opplevelser.
I januar startet Kulturminnebøndene planleggingen av 2016-seminaret. Vi satte arbeidstittel
Tømmer og tegl og kontaktet aktuelle foredragsholdere. I løpet av februar hadde vi satt dato
og første detaljerte utkast til et lunsj-til-lunsj-seminar i september under Kulturminnedagene.
3.mars søkte vi Kulturminnefondet om støtte til Fag- og handverksseminar 2016. I søknaden
begrunner vi valg av tema og hensikten med fagseminaret, kfr. Prosjekt: 160937.
Kulturminnebøndene har god erfaring med å involvere aktuelle foreninger som
medarrangører. Raumnes historielag har samarbeidet med oss om tidligere seminarer og kurs
og var positive til å være medspiller også i år. Fortidsminneforeningen avdeling Romerike
stilte seg også positive til samarbeid. Nes kommune arbeider med sin første kulturminneplan.
Kommunens engasjerte rådgivere i kulturminneplanen så stor nytte av å delta i planleggingen
og gjennomføringen av fagseminaret.
Arbeidsgruppa hadde sitt første møte 13.april. Neste arbeidsmøte var 12.mai. Programmet var
fastsatt før sommerferien.

Arbeidsmøte Veset 13.april

Arbeidsmøte Huser 12.mai. i forgrunnen Nes kommunes
representanter.

Før sommerferien brukte Nes kommunes rådgivere sitt nettverk til å gjøre saksbehandlere i
kommune/fylkeskommune kjent med programmet. Alle samarbeidspartnere brukte aktuelle
sosiale medier for å bekjentgjøre høstens program. Lokalavisa Raumnes var innom
arbeidsmøtet 12.mai og hadde en større sak om seminaret og det kommunale arbeidet med
kulturminneplan. Kulturminnebøndene annonserte kommende aktiviteter, inklusive høstens
seminar, i juni. Seminarprogrammet ble offentliggjort i Fortidsminneforeningens
medlemsblad for Oslo og Akershus Fremtid for fortiden 2016/2.

Klipp fra Fremtid for fortiden 2016/2

Innlederne på fagseminaret fikk anledning til å sette titler og påse at titler på foredrag ble
korrekte. Alle innledere ble holdt løpende oppdatert om programmet og framdrift.
I august intensiverte vi arbeidet med å markedsføre seminaret. Både historielaget og
Kulturminnebøndene brukte epost og sosiale medier for å nå flest mulige. Innlederne ble
oppmuntret til å spre seminaret gjennom sine nettverk. Nes kommune sendte nye påminnelser
gjennom sitt nettverk. Kulturbøndene sendte ut pressemeldinger. Bladet Raumnes omtalte
seminaret på nytt. Omtalene i Glåmdalen og Romerikes Blad kom etter mye påtrykk og ble
publisert for nær opp til arrangementet til å ha god effekt. Andre aviser oppnådde vi dessverre
ikke respons hos. Kulturminnebøndene Lise Kristensen og Eva Nordbye og
kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen deltok på møte ad Kulturminnedagene 2016 på
Kulturvernets Hus 31.8.
Fagseminaret ble gjennomført torsdag 15.og fredag 16.september med 40 tilstede; inklusive
innledere og arrangører. Påmelding og forhåndsbetaling skjedde via epost til
veset@online.no.
Deltakerliste ligger vedlagt. Vi sender den versjonen som er resultatet etter registreringen ved
ankomst. Historielag og fortidsminneforeningen bisto med registreringen under
arrangementet. Historielagets Jan Erik Horgen og Inger Anderson Hagen var ordstyrere begge
dager og bidro til at arrangementet gikk helt planmessig. Nes kommune sponset

arrangementet med den nye store
gaveboka om Akershus slik at alle
innledere og
arrangementsansvarlige ble takket
av med denne gaveboka.
Som arrangører var vi stolte over å
kunne ønske deltakere velkommen
til å høre landskjente aktører innen
kulturvernet, jfr. innlederne på
programoversikten. Vi var også
godt fornøyd med at vi fikk inn det
kunstneriske aspektet begge
seminardager.
Innleggene fra Stolpmann på dag 1 og Guttormsgaard/Bjorli på dag 2 ga nye innfallsvinkler
til kulturvernet. Ikke minst var Guttormsgaards seanse en oppvekker.

Vi fikk meget god respons på
innhold og gjennomføring fra
deltakerne. Kort oppsummert
mener vi at seminaret bidro til økt
bevissthet og begeistring. På
kulturhistoriewiki har
kulturminnebonde Lise skrevet en
artikkel om hva vi oppnådde:
https://lokalhistoriewiki.no/index.ph
p/Bruker:Husergard
r:Husergard

Kulturminnefondet s betydning kom godt fram gjennom direktør Simen Bjørgens innlegg. Dessuten
var det nyttig at vi begge dager kunne befare et konkret eksempel på objekt som har blitt/blir støttet
av Kulturminnefondet: husmannsstuene på Veset gård og teglsteinsfjøset på Huser gård.
Et opptak som Bjørgen gjorde av kulturminnebonde Søren forteller noe om verdien av støtten:

https://www.facebook.com/Simen24/videos/10153688390585806/?hc_ref=PAGES_TIMELI
NE
Bildedokumentasjon fra seminaret ligger i album på Kulturminnebøndenes FB-side:
https://www.facebook.com/605801169474820/photos/?tab=album&album_id=106537767351
7165
Som arrangører er Kulturminnebøndene glade for at den frivillige innsatsen vi la i planlegging
gjennom måneder og i selve gjennomføring endte med lærerikt seminar og god møteplass. Vi
takker Kulturfondet for god støtte. Tilsagnet om støtte fra Kulturminnefondet var en viktig
forutsetning for at vi kunne gjennomføre et så innholdsrikt fagseminar.

Lise Kristensen

Søren Nordbye

Eva Nordbye

