
Med oss i programmet 19.02.09 har vi:
•	 Eiendomsutviklere	Arnfinn	Aase	 
og	Tone	Harr	Lind,	Gausdal,	Oppland

•	 Finn	Arctander,	daglig	leder,	 
Fossum-kollektivet

•	 Bebyggelseantikvarie	Hans	Johnsson,	 
Torsby,	Värmland

•	 Kulturminnekonsulent	Katharina	Sparstad,	
	 Valdres	Natur-	og	Kulturpark,	Oppland
•	 Tore	Jensen,	daglig	leder,	 
Norsk	Filmtrykk	AS,	Stavanger,	Rogaland

•	 Prosjektleder	Kari	Stensgaard,	 
Norsk	institutt	for	skog	og	landskap,	Ås,	Akershus

•	 Ordfører	Einar	Busterud,	 
Hamar	kommune,	Hedmark

•	 Direktør	Jan	Hoff	Jørgensen,	 
Glomdalsmuseet,	Elverum,	Hedmark

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

Seminaret	finner	sted	på	Glomdalsmuseet	i	
Elverum	og	varer	fra	kl.	10.00	til	ca.	kl.	16.00.

Påmelding: sjur.harby@disenkolonial.no 
eller	på	telefon	488	97	714	innen	16.	februar.	
Oppgi	fakturaadresse	ved	påmelding.	
På	grunn	av	lokalets	størrelse	er	antall	deltakere	
begrenset	til	80.
 
Link til Gule siders kart4

Hvorfor BreidaBlikk?  
BreidaBlikk 	er	en	seminarrekke	i	Kulturminneåret	
2009,	rettet	mot	private	foretak,	enkeltpersoner,	
forvaltning,	museer	og	forskningsinstitusjoner	som	
arbeider	med	kulturarv	og	verdiskaping.	 
BreidaBlikk 	er	et	forum	hvor	du	kan	treffe	likesinnede	
og	samtidig	lære	noe	nytt.	Rekken	starter	i	februar	2009	
og	de	første	seminarene	arrangeres	i	samarbeid	med	
Glomdalsmuseet	på	Elverum	i	Hedmark.
Programmene	legges	ut	løpende.	

Ny	bruk	av	
	gammel	bygningsmasse
Seminar	på	Glomdalsmuseet	i	Elverum	19.	februar	2009
Gjenbruk av gammel bygningsmasse har lenge vært et tema, ikke minst i landbruket. Nye 

funksjoner stiller krav som eldre bygninger ikke kan imøtekomme. Resultatet er enten flytting, 

ombygging eller riving. I dette seminaret setter vi søkelyset på ny bruk av bygninger som allerede 

har et langt liv bak seg. Hvilke elementer er verdt å ta vare på? Hvorfor ta vare på dem? Hvor ligger 

skjæringspunktet mellom ny bruk og de verdier som gir bygningen og stedet identitet? 
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BreidaBlikk  skal gi:
•	 Økt	samarbeid	og	tillit	mellom	aktører	 
i	offentlig	og	privat	sektor

•	 Enkeltmannsforetak	og	små	bedrifter	et	 
nødvendig	sosialt	og	faglig	forum	til	en	over-
kommelig	pris

•	 Tverrfaglighet
•	 Informasjon	om	pågående	og	planlagte	prosjekter
•	 Bidra	til	kvalitetssikring	av	varer	og	tjenester	hos	
bestiller	og	leverandør

•	 Mer	debatt	om	kulturarvsrelaterte	 
spørsmål	i	Norge	

•	 Bedre	flyt	av	informasjon	og	kunnskap	 
mellom	forskning,	forvaltning,	enkeltaktører	 
og	næringsliv

Ordstyrer:	Sjur	Harby

Kl.	10.00:	
Velkommen 
v/direktør	Jan	Hoff	Jørgensen,	
Glomdalsmuseet.

Kl.	10.15:		
Valgets kvaler. 
Fra legekontor 
til bygningsvern. 
Bebyggelseantikvarie	Hans	
Johnsson,	Tympanon,	Torsby	i	
Värmland.

Kl.	10.45:		
Tiden går – noe består. 
Også på Store Skjelve? 
v/daglig	leder	Finn	Arctander,	
Fossum-kollektivet.

Kl.	11.15:	Pause

Kl.	11.30:		
Kille, kille bukken. 
Seterlandskapet inn i 
det 21. århundre 
v/kulturminnekonsulent 
Katharina	Sparstad,	Valdres	
Natur-	og	Kulturpark,	Oppland.

Kl.	12.00:	
Men stabburene har det 
bra. En stemningsrapport 
fra miljøovervåknings
programmet 3Q 
v/prosjektleder	Kari	Stensgaard,	
Norsk	institutt	for	skog	og	
landskap,	Ås,	Akershus.		

Kl.	12.30:	Lunsj

Kl.	13.15:	
Snipp, snapp, snute, 
Nestlé er ute. 
Politisk visjon, 
hverdagens realitet? 
v/ordfører	Einar	Busterud,	
Hamar	kommune,	Hedmark.

Kl.	13.45:	
Christinedal 
– fra gammelt relikvieskrin 
til livsbejaende barnehage 
v/daglig	leder	Tore	Jensen,	
Norsk	Filmtrykk	AS,	Stavanger.

Kl.	14.15:	Pause

Kl.	14.30:	
Når hus blir museum 
v/direktør	Jan	Hoff	Jørgensen,	
Glomdalsmuseet,	Elverum

Kl.	15.00:	
Grendeskole på flyttefot. 
Hvorfor i all verden? 
v/Tone	Harr	Lind	og	Arnfinn	
Aasen,	Gausdal,	Oppland.

Ca.	kl.	16.00:	Vel hjem!

Det	tas	forebehold	om	endringer	
i	programmet.

S a M a r b E I d S P a r T N E r E

Seminarprogram	19.02.09

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

BreidaBlikk henvender seg til: 
•	 Private	og	offentlige	aktører	med	forvaltnings- 
ansvar	for	kulturminner	og	kulturmiljøer

•	 Etablerere	og	firmaer	med	virksomhet	som	har	
kulturarven	som	utgangspunkt

•	 Interesseorganisasjoner,	frivillige	lag	og	foreninger
• Fagmiljøer	med	kunnskap	og	kildemateriale	om	temaet
•	 Nærings-	og	reiseliv
•	 Folkevalgte
•	 Media

BreidaBlikk 	er	initiert	av	Disen	Kolonial	Sjur	Harby.	
Finansiering	av	de	enkelte	seminarer	innhentes	eksternt	
og	gjennom	seminaravgift.	Seminarprogrammene	
utarbeides	i	samråd	med	våre	samarbeidspartnere.

Fylkesmannen
i Hedmark 

Landbruksavdelingen
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