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Kvinnelige bygningsvernere, etablert 

19.05.08  
 
Siden sist:  
34 kvinner fra 7 kommuner har tegnet seg 
som medlemmer i det første nettverket for 
kvinnelige bygningsvernere.  
-Siste aktivitet for nettverkets medlemmer  
var 3.samling i modul 1 og 2 i 
Bygningsvernstudiet med Høgskolen i Sør 
Trøndelag. 6 kvinner fra nettverket 
hospiterte 14.1.10, temaet var ”Byggeskikk 
og arkitektur”.  Nettverket fikk også 
presentere seg for studentene i et eget 
arrangement på kveldstid, på Ankalterud 
gård. Det ble høstet mange godord for 
nettverksarbeidet – tusen takk til dere som 
kunne stille opp! Det er all grunn til å være 
stolte av å være en del av det solide lokale 
bygningsvernmiljøet ; de over 20 deltakerne 
ga uttrykk for at det er en særlig 
framvoksende kompetanse i området; både 
reelt og formelt.  
 

-Det har vært møte ang Landsby-
konferansen, der ble det bestemt at neste 
konferanse skal bygge på samme lest som i 
2009, temamessig og metodisk. Ta kontakt 
med AKS om du har innspill til 
konferansen i januar 2011! 
 
GRATULERER til: 
 -Brendengen gårds hjemmeside: 
http://www.brendengen-gaard.com/ 
-Tore Røbergshagen som starter i 
Bygningsvernsavdelingen i Oppland 
fylkeskommune. 
 
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 2010: 
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Farger, dekor og overflater, 4.samling i 
Bygningsvernstudiet (hospitering) 
 
”Kjærringråd” – en samling av tips og 
idèer av og for kvinnelige 
bygningsvernere. 
 
Neste nettverkstreff  er 11.-12.3, kl. 09.00  
 
”Farger, dekor og overflater”, v/ Jon 
Brænne, NIKU. Valdres folkemuseum. 
 
NB.  Ta kontakt med Tore Røbergshagen 
for påmelding, tlf. 48101357. 
 

 
Informasjon og tips: 
www.fredet.no 
www.trefokus.no 
www.kulturminneloypa.no 
-St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med 
kulturminner 
-”Eiere av fredede hus” 
-”Fredet” v/ Knut Aal 
-Norsk kulturarv 
gry.wiese.horndalsveen@oppland.org 
 er fagansvarlig for bygningsvern i Oppland 
Fylkeskommune, 612 89374 
www.riksantikvaren.no 
www.oppland.no/fag-og-
tjenester/kulturvern/bygningsvern 
www.stedsutvikling.no, v/ Miljøvern-
departementet, ”Bolyst” 
-Randsfjordmuseene avd. Bygningsvern v/ Dag 
Lindbråten kan bistå med rådgivning innen 
bygningsvern, tlf. nr 61 11 06 87 
www.disenkolonial.no 
 
Mvh Ann-Kirsti Seiersten, 47 23 14 60 
prosjektarbeider 


