
Vi selv og våre hjem  
– om moderne liv i gamle hus

Seminar på Glomdalsmuseet i Elverum 26. mai 2009

«Boligernes og hjemmenes historie griber ind i det centrale af kulturhistorien. 

Intet sted afsætter de forskjællige kulturlag sig saa tydelig, og intet sted kan man saa 

organisk studere en kulturs vekst som netop her», skrev kunsthistorikeren, den senere 

riksantikvar, Harry Fett i 1906. Men hvordan er det å leve i tradisjonsrike omgivelser? 

I Breidablikk 26. mai ser vi nærmere på erfaringene, mulighetene, gledene 

og utfordringene ved et moderne liv i gamle hus.
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Med oss i programmet har vi:
• Gårdbruker Marianne olssøn, 
 Hovelsrud på Helgøya, ringsaker
• Sivilarkitekt Mnal ole trodahl, Sandnes
• Gårdbrukere Gyda lømo Fjeld og arne Fjeld, 
 Øvre nordby i Hernes, Elverum
• kunsthåndverker Vidar koksvik, tjura i Grue
• Bygningsverner Else «Sprosssa» rønnevig, 
 lillesand
• redaktør kjersti Myhre, lev landlig
• katrine Scharffenberg, tingelstad på Hadeland
• torill løvstad, Bærum Verk
• Galleriansvarlige Jorunn Mathiesen 
 og lisen lundberg, Galleri Festiviteten og 
 Stallgården, Eidvoll Verk

Praktiske opplysninger
Seminaravgift er nok 700,- og inkluderer 
formiddagsmat, kaffe og te.

Bindende påmelding til sjur.harby@disenkolonial.no 
eller på telefon 488 97 714 innen 25. mai. oppgi 
fakturaadresse ved påmelding. På grunn av lokalets 
størrelse er antall deltakere begrenset til 80.

Seminaret finner sted på Glomdalsmuseet i Elverum  
og varer fra kl. 10.00 til kl. 16.15.
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ordstyrer: Sjur Harby

kl. 10.00:  Velkommen 

kl. 10.10: Hjem der en skal bo. 
Om hus og mennesker 
i Lev Landlig 
v/redaktør kjersti Myhre, 
lev landlig. 

kl. 10.30:  Fra by til land. Vi 
flyttet fra Oslo til Hadeland 
v/malerikonservator katrine 
Scharffenberg, tingelstad på 
Hadeland.

kl. 11.10: Pause

kl. 11.30:  Drømmen er blitt 
ramme alvor. Hovelsrud 
snart ferdig 
v/gårdbruker Marianne olssøn, 
Hovelsrud gård, Helgøya, 
ringsaker.

kl. 12.00: Gamle folk i 
gammelt hus. Føderådsbolig, 
men også en østerdalsstue 
v/ gårdbrukere Gyda lømo Fjeld 
og arne Fjeld, Øvre nordby, 
Hernes i Elverum. 
Sidekommentarer fra sivilarkitekt 
Mnal ole Serinius trodahl, 
Sandnes.

kl. 12.45: Formiddagsmat

kl. 13.30: En verden av 
muligheter. Tomme hus 
langs Finnmarkskysten 
v/ bygningsverner Else «Sprossa» 
rønnevig, lillesand.

kl. 14.00: Festiviteten 
– en ren idyll? 
v/galleriansvarlige Jorunn 
Mathiesen og lisen lundberg, 
Galleri Festiviteten og Stall-
gården, Eidvoll Verk.

kl. 14.30: Pause

kl. 15.00: Lysekroner. 
Skreddersøm i glass fra Solør 
v/kunsthåndverker Vidar 
koksvik, tjura i Grue.

kl. 15.30:  Hos oss skal du 
finne akkurat det du trenger. 
Kunder og behov i norsk 
bygningsvern 
v/torill løvstad, Molo aS 
Bygningsvernartikler, 
Bærum Verk.

kl. 16.15: Vel hjem

det tas forebehold om endringer 
i programmet.

Seminarprogram 26.05.09

For ytterligere informasjon om seminarrekken, se www.disenkolonial.no 
eller kontakt Sjur Harby på telefon 488 97 714 eller e-post: sjur.harby@disenkolonial.no

S a M a r B E I D S P a r T n E r E

Hvorfor BreidaBlikk?  
BreidaBlikk  er en seminarrekke i kulturminneåret 
2009, rettet mot alle som er opptatt av kulturarv i 
praksis, herunder private foretak, enkeltpersoner, 
forvaltning, museer og forskningsinstitusjoner som 
arbeider med kulturarv og verdiskaping. Seminar-

rekken er et forum for deg som savner et sted å treffe 
likesinnede og samtidig lære noe nytt. rekken startet i 
februar 2009 i samarbeid med Glomdalsmuseet og en 
rekke landsdekkende organisasjoner. Programmene 
legges ut løpende.
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