
Kulturarven i media 
– to virkeligheter
Seminar på Festiviteten Eidsvoll Verk 

28. januar 2010 kl. 10.00–16.15
I løpet av få måneder har kulturarven beveget seg fra ytterkant til sentrum i det norske 

mediebildet. Utbyggingen i Oslos Bjørvika, flytting av vikingskipene, nytt Munchmuseum, 
Kulturminneåret 2009 og et Nasjonalmuseum i oppløsning setter sinnene i kok og penner i 

bevegelse. Hvilke verdier er det som nå er satt i spill?

I Breidablikk den 28. januar ser vi nærmere på hvordan kulturarven formidles gjennom 
norske medier akkurat nå. Oldemors gardiner, landlivets gleder, vindusrestaurering, 

flytteplaner, byutvikling og gjemte fortellinger er alle brikker i samme spill. Vi gir ordet til 
redaktørene, til journalistene, til filmregissøren og geografen. 

innE i VarmEn?

Praktiske opplysninger
Seminaravgift er nOK 800,- og inkluderer 
formiddagsmat, kaffe og te.

Seminaret finner sted på Festiviteten, Eidsvoll Verk i 
akershus. Seminaret varer fra kl. 10.00 til kl. 16.15. 

Link til Gule siders kart4

Bindende påmelding til sjur.harby@disenkolonial.no 
eller på telefon 488 97 714 innen 26. januar. Oppgi 
fakturaadresse ved påmelding. På grunn av lokalets 
størrelse er antall deltakere begrenset til 70.

Med oss i programmet har vi:
• Filmregissør Terje nilsen og  

prosjektsjef arild Halvorsen, Fabelaktiv
• redaktør Kjersti myhre, Lev Landlig
• Journalist Yngve Kvistad, Verdens Gang
• Journalist Ulf andenæs, aftenposten
• redaktør Kari marte Frøyset, Gamle Hus og Hager
• Journalist rolf Småriseth, Hamar arbeiderblad
• Professor nina Gunnerud Berg, 
 Geografisk institutt, nTnU 
• Konstituert politisk redaktør Kato nykvist, 
 nationen

UTE i KULdEn?

http://www.gulesider.no/kart/#lat%3D6686902.57758%26lon%3D619706.9338%26zoom%3D14%26layers%3DB0000%26id%3Dc_Z0HGWWEL%26offset%3D0%26tab%3Dyellow
mailto: sjur.harby@disenkolonial.no


Ordstyrer: Journalist Ulf 
andenæs, aftenposten

Kl. 10.00: Velkommen

Kl. 10.15: Akkurat nå: 
Kulturminner i media 
v/kulturhistoriker Sjur Harby

Kl. 10.40: Stormfulle høyder i 
Bjørvika v/kommentator Yngve 
Kvistad, Verdens Gang

Kl. 11.10: Pause

Kl. 11.30: Men siste ordet var 
ikke sagt. Et skråblikk på 
Løten og verneaksjonen for 
Bøndenes Hus v/journalist rolf 
Småriseth, Hamar arbeiderblad, 
Elverum/Løten

Kl. 12.00: Er kulturarven 
demokratiets ansikt? v/
konstituert politisk redaktør Kato 
nykvist, nationen

Kl. 12.30: Formiddagsmat

Kl. 13.30: Nytt om gamle hus 
og hager v/redaktør Kari marte 
Frøyset, Gamle Hus og Hager

Kl. 14.00: Tenke urbant, leve 
ruralt v/redaktør Kjersti myhre, 
Lev Landlig

Kl. 14.30: Pause

Kl. 14.45: Landliv i Lev Landlig 
- typisk norsk? v/professor 
Nina Gunnerud Berg, Geografisk 
institutt, nTnU

Kl. 15.15: «Rødt, hvitt og 
skrått» – fra taushet til 
fjernsyn v/filmregissør Terje 
nilsen og prosjektsjef arild 
Halvorsen, Fabelaktiv

Senest 16.15: Vel hjem

Seminarprogram 28.01.10

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

Hvorfor BreidaBlikk?  
BreidaBlikk  er en seminarrekke som retter seg mot alle 
som er opptatt av kulturarv i praksis. Seminarrekken er 
et forum for deg som savner et sted å treffe likesinnede 

og samtidig lære noe nytt. rekken startet i februar 2009 
og arrangeres i samarbeid med en rekke landsdekkende 
organisasjoner. Programmene legges ut løpende.
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