
Med oss i programmet 26.03.09 har vi:
•	 Avdelingsdirektør	Anne	Siri	Brandrud,		

Det	Kongelige	Selskap	for	Norges	Vel,	Skjetten
•	 Leder	i	byutviklingskomiteen	Ola	Elvestuen,		

Oslo	Venstre,	Oslo
•	 Vin-	og	brennevinshandler	Henning	B.	Bull,		

Christiania	Vin	og	Brennevin	AS,	Oslo
•	 Designer/daglig	leder	Helga	Feste	Hunter,		

M8	Design,	Kapp,	Østre	Toten
•	 Fabrikkeier	Tor	Kyvik,	H.J.	Kyvik	AS,	Haugesund
•	 Prosjektleder	Maria	Sundal,		

Fylkesmannen	i	Hedmark,	Hamar
•	 Seniorrådgiver	Turid	Winjusveen	Olsen,		

Innovasjon	Norge	Hedmark,	Hamar	
•	 Husflidskonsulent	i	Hedmark,	Mangnhild	Tallerås,		
Norges	Husflidslag,	Elverum

•	 Klesdesigner	Edel	Urstad,	Edel	Design,		
Nes	i	Ringsaker

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

Kulturarv		
–	et	marked	i	emning

Seminar	på	Glomdalsmuseet	i	Elverum	26.	mars	2009
Kulturarvsbasert næring er mer enn rømmegrøt til seters og lusekofter hos Husfliden. Over hele 

landet skapes det arbeidsplasser og nytt utkomme av lokal tradisjon, hjemmelige råvarer, gamle 

fortellinger og edelt håndverk. Ofte er gammel bygningsmasse rammen. I dette seminaret ser vi 

eksempler på hvordan kulturarven profilerer ny og gammel næring. Dessuten; konsekvensene av 

den nye plan-og bygningsloven dersom det nåværende forslaget vedtas av Stortinget.  
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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	24.	mars.	
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	for	deg	som	savner	et	sted	å	treffe	
likesinnede	og	samtidig	lære	noe	nytt.	
Rekken	startet	i	februar	2009.		

mailto: sjur.harby@disenkolonial.no
http://www.gulesider.no/kart/#lat%3D6751635.00991%26lon%3D638702.97964%26zoom%3D14%26layers%3DB0000%26id%3Dc_Z0008VAT%26offset%3D0%26tab%3Dyellow


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	overkommelig	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.
•	 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/prosjektleder	Maria	Sundal,	
Mat	i	Hedmark.

Kl.	10.15:		
Alt for Norge – 
med sild skal landet bygges	
v/avdelingsdirektør	
Anne	Siri	Brandrud,	Det	
Kongelige	Selskap	for	Norges	Vel,	
Skjetten	i	Akershus.

Kl.	10.45:		
Sild i generasjoner 
v/fabrikkeier	Tor	Kyvik,	
H.	J.	Kyvik	AS,	Haugesund.

Kl.	11.15:	Pause

Kl.	11.45:		
Kaptein Bull var hans navn. 
En flytende fortelling 
v/vin-og	brennevinshandler	
Henning	B.	Bull,	Christiania	Vin	
og	Brennevin	AS,	Oslo.

Kl.	12.15:		
En vare er også en fortelling 
v/designer	Helga	Feste	Hunter,	
M8	Design,	Kapp,	Østre	Toten.		

Kl.	12.45:	Formiddagsmat

Kl.	13.30:	
Å skynde seg langsomt – 
innovasjon på Hedmarken 
v/seniorrådgiver	Turid	
Winjusveen	Olsen,	Innovasjon	
Norge	Hedmark,	Hamar.

Kl.	14.00:		
Rå eleganse. Tradisjon 
og fornyelse på Nes 
v/klesdesigner	Edel	Urstad,	
Edel	Design,	Nes	i	Ringsaker.

Kl.	14.30:	Pause

Kl.	14.45:		
En rød tråd. 
Husflidstradisjonen i går, 
i dag, i morgen 
v/husflidskonsulent	i	Hedmark	
Magnhild	Tallerås,	
Norges	Husflidslag.

Kl.	15.15:		
Ny plan- og bygningslov, 
huttetu! 
v/leder	i	byutviklingskomiteen,	
Ola	Elvestuen,	Oslo	Venstre,	Oslo.

Senest	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	26.03.09

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

www.disenkolonial.no
mailto: sjur.harby@disenkolonial.no

