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Vormadalen – naturlig 
gjemt, delvis glemt

Historikk
Kveldsseminaret ble gjennomført onsdag 8. september med 50 deltakere,
47 betalende og 4 gjester. Foredragsholdere, tekniker og musiker utgjorde sammen 16 personer.  I 
tillegg var arrangører 4 personer. 

Koronarestriksjoner gjorde at vi forholdt oss til regelverk med maks 70 personer i lokalet. Vi hadde 
forhåndspåmelding, satte begrenset antall og strek ved 50 påmeldte.

Arrangør var Kulturminnebøndene sammen med Nes kommune. Arrangementet var en del av 
Kulturminnedagene i Nes kommune. Lansering av Ravinepodden, podkastserien i fem episoder, var 
en viktig del av arrangementet. 

Arrangementet var opprinnelig planlagt til 16. juni i år. Da forelå et ferdig program. Vi trodde i 
utgangspunktet at det skulle ville være betydelige lettelser i koronarestriksjoner i juni. Utover våren 
forsto vi at så ikke ville være tilfelle. Vi var likevel innstilt på å gjennomføre, men ønsket og søkte 
Kulturminnefondet om tilskudd til å streame arrangementet for å nå et større publikum enn dem vi 
fysisk kunne samle. 

Filmdokumentasjon
Et par uker før juni-arrangementet valgte vi likevel å flytte Vormadalen-seminaret til høsten i håp om 
å ha et større publikum fysisk til stede. Ny dato ble satt til 8. september. I stedet for å streame 
seminaret, fant vi det mer hensiktsmessig å filme kveldsseminaret/lanseringen. Derfor ble søknaden 
til Kulturminnefondet endret fra streaming til filming. 

Vi takker for støtten til filming. Filmingen er dokumentert gjennom fotos og faktura; 
for faktura, se vedlegg. Redigerte filmopptak vil komme til nytte i det videre arbeidet 
med å synliggjøre KULA-landskapet.  

I rapporten ligger lenker til to kortfilmer pluss første episode av Ravinepodden, som 
Kulturminnefondet fritt kan benytte i sitt arbeid.

Det kulturhistoriske landskapet i fortid, 
nåtid og framtid. 

Bli kjent med KULA, Ravinepodden og 
kunstprosjekt 

gjennom ord, bilder, musikk og dans.

Kveldsseminar på Kulturfjøset på Huser 
gård

8. September 2021



Program
Fagseminaret ble flyttet fra juni til september pga koronarestriksjoner, og filmet i stedet for streamet. Flyttingen rundt tre måneder fram i tid endret ikke programmet 
vesentlig. Det skapte merarbeid, men alle involverte kunne stille. At Riksantikvaren gjorde det endelige vedtaket om utvalgte kulturhistoriske landskap (KULA) i Akershus 
kort tid før seminaret, ga Vikens representant en hyggelig nyhet å presentere i sitt innlegg. At det endelige vedtaket forelå, gjorde seminaret enda mer aktuelt.  
To av Kulturminnebøndenes prosjekt knyttet til Vormadalen ble presentert på seminaret; kunstprosjektet og Ravinepodden.

Program 
16.6.21
utsatt

Program 
gjennomført
8.9.21



Planlegging 

Til seminaret om Vormadalen hadde Kulturminnebøndene Nes 
kommune som samarbeidspartner, representert ved 
kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen. 

Inger Anderson Hagen og Jan Erik Horgen fra Raumnes 
historielag har vært faste ordstyrere på Kulturminnebøndenes 
seminarer og var med også i år.

Lyddesigner og komponist Bernt Karsten Sannerud er 
samarbeidspartner i podkast-prosjektet.

Det gjennomførte seminaret var helt vesentlig for prosessen 
med å gjøre Ravinepodden kjent. Seminaret har vært en viktig 
milepæl for podkast-redaktøren og Kulturminnebøndene.

Seminaret og planleggingen har også vært viktig for 
Vormadalen som KULA-landskap. Kulturminnebøndene har tatt 
en rolle i å skape bevissthet og engasjement for Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse.

Kulturminnebøndene har brukt mange arbeidstimer til å 
planlegge seminaret, finne innledere og program, møte 
samarbeidspartnere og intervjuobjekter. 

Foto fra et av flere planleggingsmøter som Kulturminnebøndene har hatt med 
samarbeidspartnerne.



Gjennomføringen - to kunst/kulturprosjekt presentert

Kulturminnebøndene er et samarbeidsprosjekt mellom gardene Huser og Veset  i Nes. Seminaret 
var lagt til Kulturfjøset på Huser, en av arrangørene, og foregikk midt i Vormadalen. På bildet 
Kulturminnebøndene Lise Kristensen og Eva Nordbye, kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen 
fra Nes kommune og Bernt Karsten Sannerud og Bjørg Sannerud, begge medarbeidere i 
Ravinepodden.(Bilde t.v.)

Et vesentlig formål med seminaret var å lansere en podkastserie i fem deler. Gjennom samtaler, 
egenprodusert musikk og lyddesign får lytterne en reise i stemningsfullt og delvis glemt landskap, 
sydd sammen av lyddesigner og komponist Bernt Karsten Sannerud (bildet under). 
Bernt Karsten er redaktør for Ravinepodden. Han presenterte prosjektet under seminaret. Første 
episode ble publisert samme dag. 
Fotokunstner Brigitte Bo Stolpmann presenterte kunstprosjektet; fotomontasjer fra 
ravinelandskapet.



Vi fikk til et engasjement på 
sosiale media gjennom månedene 
i forkant, og seminaret ble 
fulltegnet. 

Framover blir det viktig å nå ut 
bredt med Ravinepodden.

Romerike er sammen med 
Trøndelag de to områdene i 
landet som er preget av den 
rødlista, truede naturtypen 
ravine. Raviner i marin leire er i 
verdensmålestokk så unik at 
skaperne bak Ravinepodden 
håper å oppnå nasjonal interesse.

Vi arbeider med markedsføring 
parallelt med  
redigering/publisering av nye 
episoder og filmopptak.



Kveldsseminaret ble filmet – Teknisk team: Bernt Karsten Sannerud filmer. Rune Lien har lydansvar



Kulturfjøset på Huser – salen ga plass til 70 personer slik koronarestriksjoner åpnet for.  De 70 besto av ordstyrere, foredragsholdere, påmeldte deltakere og 
arrangører.



Kunstprosjektet: Brigitte Bo 
Stolpmann er kunsthistoriker og 
kunstner. Med støtte fra Viken 
fylkeskommune har 
Kulturminnebøndene invitert henne 
til å tolke ravinelandskapet gjennom 
sine fotomontasjer.
Her presenterer hun bilder og tanker 
under seminaret. (bildet oppe t.h.)
t.v. Eli Mågård om møller, 
kulturminne i Vormadalen



Lær mer om Vormadalen: To kortfilmer –
som vi håper Kulturminnefondet og andre institusjoner kan bruke i markedsføring av Kulturminnebøndenes seminar og podkastprosjekt.

Vormadalen historie ved Rune Høyby - film med Rune Høyby: https://youtu.be/TpX6ZKlqc1E
Åland – en del av Vormadalen – https://www.youtube.com/watch?v=fN6Gv2on8N0

Sissel Riibe, Viken fylkeskommune, presenterte utvalgte landskap som har fått 
plass i Riksantikvarens register (KULA). Vormadalen er et av de utvalgte i 
Akershus. Ravinelandskapet er en av årsakene til at Vormadalen er valgt til 
KULA-landskap.

Svanfoss og Svanfoss sluse er viktige kulturminner i Vormadalen. Vivi Aaslund 
foredrar på seminaret.

https://youtu.be/TpX6ZKlqc1E
https://www.youtube.com/watch?v=fN6Gv2on8N0


KULA  om Vormadalen

«Formidling og tilrettelegging for tilgjengelighet er ofte gode 
virkemidler i arbeidet med å ta vare på kulturhistorien i landskapet. 
I Vormadalen er det mange aktiviteter og arrangementer i regi av 
både grunneiere, frivilligheten og kommunen som bidrar til dette. 
Disse bør videreføres.»

«Vorma er hovedstrukturen i landskapet, der den flyter gjennom en vid 
elveslette med bratte raviner langs elva i et jordbrukslandskap med lang 
bosettingshistorie. Oppover hele Vormadalen repeteres et mønster med 

gårder og tett bevokste raviner.»



Raviner på øret

Ravinelandskapet i Vormadalen i Nes har fått mye oppmerksomhet den siste 
tiden. Området rundt elva Vorma er blant de seksten kulturhistoriske 
landskapene av nasjonal interesse i Akershus. Riksantikvarens endelige 
vedtak kom nylig. Nå kommer også en podkastserie om raviner der 
Vormadalen er utgangspunkt.

Podkasten om raviner er støttet av Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune. 

Ravinepodden har vært under arbeid i halvannet år, noe forsinket av korona. 
Den er basert på lydklipp fra et 30-talls intervju. Kulturminnebøndene Lise 
Kristensen og Eva Nordbye har hatt ansvar for finne intervjuobjekt og 
gjennomføre intervju. Unge musikere har produsert musikk; Marius Lien, 
Benjamin Hidas, Marius Sjøli og Bernt Karsten Sannerud. Lyddesigner og 
komponist Bernt Karsten Sannerud er redaktør. 

For å nå intervjuobjektene, andre støttespillere og alle potensielle lyttere er 
det viktig med film, sosiale medier, omtale og annet materiale til å 
promotere podkastserien. Dette arbeidet er i gang. Gjennomføringen av 
lanseringsseminaret var første mål.

Lytt på Ravinepodden:

https://anchor.fm/ravinepodden Vi har Ravinepodden på Facebook.

Nettside: https://ravinepodden.wordpress.com/

https://anchor.fm/ravinepodden?fbclid=IwAR1uixFyE1sftK2FoIhyyvAi-4CCcN3YjHBU5EZl6F8chrNMXvViUNtp7NM
http://www.facebook.com/ravinepodden
https://ravinepodden.wordpress.com/

