
På Sælid er den 
historiske sjarmen 
fremdeles intakt. 
Breidablikk 24.11.2011 



• Kort historie om gården 

• Hva har skjedd siden seminaret i 2010   

 

• Hva ønsker jeg meg som forvalter,  av noe som 
kalles –  en kulturhistorisk arv. 





Kort om Sælid Gård 
• Herregård fra slutten av 1700 tallet, 

med funn fra sen Vikingetid. 

• I dag forvalter 8 generasjon gården. 

• Dagens produksjon: 

• Dyrket mark  600 mål, skog 800 mål. 

• Nærings og boligutleie. 

• Sælid Brenneri etablert rundt 1830 – 
og ble gårdens hjørnesteinsbedrift. 

• Var en av Norges største melk og kjøtt 
produsenter.  

• Eget gartneri. 

• Tidlige eiere var med og startet blant 
annet Ådals bruk og Hamar Bryggeri 
og Christiania bryggeri , samt andre 
forretningsområder innen treindustri 
og glassverk i Sverige. 

 

 

 



God omsetning – resulterte i: 

• Stor bygningsmasse: 

• Ca. 15 mål med tak, av det som er ennå tilhører gården 

• Ca. 100 vinduer 

• Hovedbygning med en grunnflate på vel 600 kvadratmeter i 2 
etasjer, med full loft og kjeller. Hovedbygningen ble bygd i 1850  - 
med en ombygning i 1896. 

• Enorm driftsbygning – bare fjøset er 20 meter bred og 100 meter 
lang. 

• Ballsal 250 kvadratmeter,  

    med takhøyde på 4 meter 

• Store stuer 

• Parkanlegg 

• Rester av en kjeglebane 

 

 

 

 



Hva har skjedd siden juni 2010 



Ønsker som forvalter - av noe som 
kalles – en kulturhistorisk arv: 
• Kartlegges av en instans (stat eller fylke) 

• Hva skal bevares i Norge ? Hva er en kulturarv? 

• Kontaktpunkt mot instansen som har dette som sitt fagfelt og 
daglige virke: 
• Realistisk handlingsplan settes opp sammen med forvalter av 

kulturarven som er valgt ut. 

• Besitte kunnskap om riktige håndverker til ulik restaurering 

• Økonomi 
• Riktig kostnadsoverslag\budsjett 

• Hva forventes av egenkapital og egeninnsats 

• Hvor søker man økonomisk støtte eller lån 

• Forenkle søknadsprosesser og antall 

• Bygge nettverk – like kulturarver i 

    nærområdet 



Takk for oppmerksomheten ! 


