
 
 
 

Kulturminnebøndene  

 

Samarbeid og nettverk 



Kulturhistorisk 
landskap av 
nasjonal interesse 

I Akershus 
(KULA) 
 
 
 
Vormadalen 



Elvemøtet 



www.husergard.no Husergard.no 



vesetgard.no 



Kunnskap og entusiasme kan flytte fjell 



  
 
 
 
Veset 
• Gammel bygningsarv . Bygninger 

og inventar fra 1800-tallet.   
• Ledig liten sidebygning, 

Kubbehuset 
• Ubenyttet stort fjøs. Sist brukt til 

eggproduksjon fram til 2013 

• Gamle husmannsstuer i skogen 

• Gardshistorie, Albertine Tønsager 
og Henrik Wergeland 

• Ivareta ved å bruke hus og 
historie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samle, lære og formidle gardshistorie og bygningsvern 



Salen i bruk som teater, konsert, seminar og selskap 



Vesethaugen 



Skomakerstua  



Opplevelser bygget på gardshistorie 

 

 

Utfordring 

• Gamle landbruksbygg uten 
funksjon 

Historie 

• Presteenkesete fra 1750 

• Nils Joacim Vibe Stockfledt 

• Gerhard Christie 

• Ole Kristensen (eiers oldefar) 

Åpent galleri og gardsbutikk i 
sommerhalvåret  

 

 

 

















 



Kulturminnebøndene 

er et samarbeidsprosjekt mellom gardene 
Huser og Veset i Fenstad der vi tilbyr 
seminarer, kurs og opplevelser (2013). 

   
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.  



Samarbeid er viktig 



Akershus 
fylkeskommune, 
nå Viken 
MIA 
Riksantikvaren 
Fylkesmannen 

 
 



Kulturminne 

fondet 
 
Formidlings 
kompetanse 
på gammelt 
bygningsvern 

 



Fortidsminne 

foreningen 

 
Håndverkere 
med 
kompetanse 



Lokale 
samarbeids
partnere: 
Kommune  
Fagsenter 
Historielag 

Ressurs-
senter 



Frivillige  
organisasjoner 





Kunsten 

Kunsten 
 
Ulike formidlingsmåter 



Media 





Målgruppe  
 
Beslutningstakere 

Eiere 

Håndverkere 

Opinionen 

Ungdom 



Velkommen til 
politikere og andre 
beslutningstakere 



Finne kilder 
Skaffe dokumentasjon 



Nye innbyggere 

 

Språkpraksis 



Folk er folk 

 

Utenforblikk 

 

Vi er heldige 
 



Hva gjør vi? 
Formidler 

Istandsetter 

 



2013 
• Gammelt på tapetet. Tapethistorie 

med lokal vinkling. Foredrag med 
Victoria Brand. Tapetseminar i april 
2013.  

•   

• Å leve godt med gamle møbler. 
Foredragsholdere Ole Andreas 
Klaveness og Bjørg Owren. Juni 2013.   

 

• Når muren svikter. Om tradisjonelt 
murverk ved Espen Martinsen. August 
2013.  

 



2014 Husmannskultur 
• Husmannskultur og 

bygningsarv. Fagseminar 
april 2014. Samarbeid 
ressurssenteret, historielaget 
og Kulturminnebøndene 

• Kulturarvsdugnad Sommeren 
2014. Husmannsplasser. 
Dokumentasjon. 
Fotoutstilling med Brigitte 
Stolpmann. Husmannsstuer 
og tufter. August 2014. 

 



 
2015 Ravinelandskap 
  

• Gammalt som alle hauga  Ravinelandskap i 
istid, nåtid og framtid. Fagseminar april 2015     

• Oppfølging utover sommeren 
• Ravinevandring fra Veset til Huser med  

Kåre Homble som guide 
• Foredrag om historiske leirras i Nes ved   

etnolog Jan Erik Horgen 
• De glemte dalene 

Fotoforedrag om raviner ved 
skribent/fotograf Morten Stensaker 

• Fotoutstilling med tema «Raviner».  
• Barnas ravinedag  
• Oppsummering av ravinesommer  

 



2016 Tømmer og tegl 
 

• Fra hverdag til kulturminne. 
Todagers seminar i samarbeid med 
historielaget og 
fortidsminneforeningen.  

  

• April. Tømmer på Veset torsdag. 
Tegl på Huser fredag.  

 

• Støttet av kulturminnefondet.   



2017 Uthus 
Uthus i overgangsalder 
Fagseminar Huser april 2017 

Samarbeid med Akershus bygnings 
vernsenter, Hvam Agroutvikling, 
Fagskolen Hvam og landbrukskontor og 
kulturminnerådgiver Nes kommune, Nes 
landbrukslag.  

Støttet av  Kulturminnefondet. 

 



2017 Kulturminnefortelling 

• Snipp snapp snute – er 
fortellerkunsten ute 

Verktøy og virkemidler til å formidle 
gardshistorie og kulturminner. 

Fortellerseminar oktober Veset.  

I samarbeid med Hanen.  

Støttet av Kulturvernrådet i Akershus 

 



2018 Naturmangfold 
 

Insektenes matfat   
Hvordan vi alle kan bidra 

• Hva gjør insektene for oss og hva vi kan gjøre for dem 

• Ravinelandskap og slåtteng 
• Ravinevandring 

• Utstilling 

• Støtte fra Fylkesmannen 

 



2019 - Mat og helse 



I tillegg til seminarer 
• Årlige Ravinevandringer 

• Kulturarrangement, kurs der husa 
våre er arenaer 

• Bussturer 

• Overnatting m.m. 

 



Koronasommeren 2020 
Bød på utfordringer 
• All aktivitet stoppet opp 12.03.20 

 
Vi venta, tenkte og vurderte 
• Økt behov for flere hender 
• Avstand, registrering og spriting 
 
Bildet viser Astrid fra Danmark som skriver navn og 
telefonnummer på alle besøkende da vi endelig 
turde å starte opp 



WonderInn 
 
Speilglasshytter –  
tilpasset korona 

 



Høytflyvende 
og dristig 



Sånn kom Nes på topp på Visit Norway 



Trollpinnen 

Interaktivt 
vandreteater 
for barn 

Regi Grøss og 
magi 
 
 
Tema: 
Naturvern og 
kulturlandskap 
og 
kulturhistorie 

 





Årets 
ravinevandring 

- 
Villblomstenes 
dag 



Ljåslått og hesjing 2020 



2020- Gamle tekstiler 



Vegalangs i Vormadalen 

• Nes kommune har etablert 
Vegalangs som lokal turistveg.  

• I 2014 inviterte vi sammen 
med Hanen Viken Nes 
kommune til et samarbeid om 
arrangementet Vegalangs i 
Vormadalen. 

• Deltagere er garder som driver 
gardsturisme i Vormadalen 

• Hanen Viken fikk 
utviklingsmidler fra Innovasjon 
Norge til dette 
nettverksarbeidet 



Målet ble 

Å fokusere på det særegne ved 
Vormadalen.  
 

For å få fram særpreget vil prosjektet 
la elva, gamle bygninger, historiske 
hendelser og ravinelandskapet være 
ramme for arrangementet. Lokalmat 
og innlandsfiske vil krydre. 

 

Informasjon ligger på vegalangs.no 

Velkommen til Nes i Olsokhelga – siste 
helga i juli hvert år. 

https://www.nes-ak.kommune.no/vegalangs/publisert-innhold/Turistvegen-Vegalangs/#heading-h3-2


Midtkammerbuss 
 
 
 

« 
"Usedvanlig sært, 
og av den grunn 
høyst 
anbefalelsesverdig 

«".  



Hva har 
Kulturminnebøndene  fått 
til? 
 

• Vegalangs i Vormadalen er blitt et årlig 
arrangement i Olsokhelga 

• Fått fokus på bærekraft og kulturminnevern 

• Satt i stand bygninger og fått ny bruk 

• Lært mye, møtt mange spennende 
mennesker 

• Fått og spredd kompetanse 

• Nes kommune har fått verdiskapingsmidler til 
Vormadalen 

• Vormadalen er foreslått på Riksantikvarens 
liste over kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse.(KULA område) 



 
Anerkjennelse 

Fikk pris under Kultur- og idrettsgallaen i 
Nes kommune 2020 



Skiltprosjektet, 
ferdig sommeren 
2020 

 
 
 
Prosjektmidler 
til skilting av ni 
utvalgte 
kulturminner i 
Vormadalen.  
 
 
 
Inkl. 
Husmannsstuene 
og  
Presteenkesetet 



KulTour med noe attåt 





TO KULA OMRÅDER I NES 
Nestangen og Vormadalen har 
fått plass i Riksantikvarens selebre 
liste over kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse. At 
to landskapsområder i Nes er 
blant de 16 i Akershus som er 
foreslått inn i KULA-registeret, gir 
nesbuene ekstra grunn til å være 
stolte av bygda si. 
 
Identitet og tilhørighet 
Steder som klarer å bevare 
naturressurser, naturmiljø, 
kulturmiljø og kulturminner, 
landskapsbilde og nærmiljø vil 
være attraktive i framtida. Slike 
steder gir oss identitet og 
tilhørighet. Mange søker 
autentiske og harmoniske 
landskap og miljøer; det vet vi ut 
fra egne preferanser og 
ferieerfaringer.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønt på øret 
- podkastserie om raviner 

 
 
 
 
 
 

Hvem? 
Kulturminnebøndene i samarbeid med unge 
kulturutøvere har ansvar for produksjonen. 

 
 

Hvordan? 
Prosjektet støttes av Norsk Kulturråd via 

ordningen «Prosjekt kulturvern»  
og 

Viken fylkeskommune via ordningen «Tilsagn om 

tilskudd til utvikling av reiselivet i Akershus/Viken»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Vi planlegger  
Kulturminnebøndenes seminar 2021 

 
Med fokus på Vormadalen 

 
 
 
 
Svanfoss sluse – et teknisk kulturminne 



Det nytter 



VELKOMMEN 

TIL 

VORMADALEN 

 
 
 
 

TAKK FOR OSS! 


