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Kvinnelige bygningsvernere, etablert 

19.05.08  
Siden sist:  
31 kvinner fra 6 kommuner har tegnet seg 
som medlemmer i det første nettverket for 
kvinnelige bygningsvernere.  
-Siste aktivitet i nettverkets regi var 
”Håndverksressurser i nettverket” 28.4, 
ved Myhre Smie i Vest Torpa. De 6 
frammøtte fikk høre om smias drift og 
produkter, og bedriftsutviklingen fram til i 
dag. De har nettopp avsluttet et 
designprogram med Innovasjon Norge; 
dette anbefales i følge Tone Myhre. Se 
omtale av smia i 
http://www.aftenposten.no/forbruker/bolig/arti
cle2997902.ece (ctrl+museklikk) 
Et helt annet uttrykk er Gyllenlær. Gudrun 
Skogstad beskrev håndverksprosessen og 
viste eksempler på arbeidet i de ulike 
fasene. Utrolig vakkert og møysommelig 
håndverk. Flott at nettverket har egen 
Gyllenlæremaker; det er knapt 30 
godkjente makere i Norge.  

-Nettverket har skrevet søknader om støtte 
fra Kulturminneåret til 2 fagekskursjoner i 
2009. Disse behandles i mai! 
-Det er nå levert et prosjektgrunnlag til 
ordføreren for stedsutviklingsprosjektet 
”Landsbyen 2015”. Takk til dere som har 
gitt innspill til dette så langt! 
 
- GRATULERER til: 
 -Bente Stadsvoll som har levert 
tradisjonelle ”sendingskurver” til to store 
konferanser i vår, og har fått leveranse til 
kjøkkenet på Gudbrandsgard. 
 
I nettverket kan du delta på temakvelder, 
fagekskursjoner, gi og få informasjon om 
bygningsvern, delta i lokale prosjekter, 
motta nettverksposten, markedsføre deg i 
Profilheftet, gi og få fagkunnskap, knytte 
viktige kontakter og samarbeid og ha 
rollemodeller for inspirasjon og utvikling! 
Aktuelle temaer for 2009: 
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-Tettstedsutvikling – historien som kraft 
for utvikling ! Konferanse 30.1. 
-Håndverksressurser i nettverket, 28.4. 
-”Stasjonsmesterens leilighet og hage” 
- et mulig felles prosjekt for nettverket? 
,12.08. Hagelaget inviterers spesielt. 
-Dekor, overflatebehandling og 
restaurering.  
Neste nettverkstreff  er 12.08, kl.17.30  
-Stasjonsmesterens leilighet og hage 
 Margit Rognerud og Dag Lindbråten 
forteller om Valdresbanen og bygningene 
på Dokkas stasjonsområde. Svein Ladehaug 
informerer om prosjektet Dokka 
Kulturstasjon 
Etter møtet kan de som ønsker sykle 
dressin mot  Nordsinni stasjon. 

 
Informasjon og tips: 
gry.wiese.horndalsveen@oppland.org 
 er fagansvarlig for bygningsvern i Oppland 
Fylkeskommune, 612 89374 
herdis.holleland@oppland.org 
er ansvarlig for kulturminneåret i Oppland og 
er kulturarvprodusent for den kulturelle 
skolesekken 
www.riksantikvaren.no 
www.oppland.no/fag-og-
tjenester/kulturvern/bygningsvern 
www.stedsutvikling.no, v/ Miljøvern-
departementet, ”Omdømmeprosjektet” 
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/ Dag 
Lindbråten kan bistå med rådgivning innen 
bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87 
www.kulturminneaaret2009.no 
www.disenkolonial.no 
 
Mvh Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60 
prosjektarbeider 


