
Revidert program. Norsk Fjellmuseum i Lom, 
fredag 27. september kl. 10.00–16.30

Bygningsarv og matkultur

I byggeskikk, så vel som i mat og drikke, er 
det bondekulturen, de lokale forutsetningene, 
materialene, råvarene og tradisjonene som 
har etablert bildet av «det norske». I Breida
blikk 27. september ser vi nærmere på hvordan 
matkultur og byggeskikk følger hverandre i 
fortid og hvordan bygnings vern kan kobles til 
formidlingen av vår lokale mat og drikkekultur 
i dag. Seminaret arrangeres i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen i Norddalen (Oppland), 
Norske Akevitters Venner og med økonomisk 
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Med oss i programmet har vi blant annet: 
•	 Direktør	Olav	Lie	Nilsen,	Thorbjørnrud	Hotell,	
Jevnaker

•	 Journalist	Helge	Gudheim,	Ulnes
•	 Aud	Jovall,	museumsgartner,	Urtehagen	ved	
Hedmarksmuseet,	Hamar

•	 Peter	Tom-Petersen,	Land	og	Udvikling,	København
•	 Konservator	Kåre	Hosar,	Maihaugen,	Lillehammer
•	 Lars	Ole	Ørjasæter,	daglig	leder	i	 
Norske	Akevitters	Venner,	Oslo

•	 Maria	Sundal,	Mat	og	Tekstilkultur,	Brumunddal
•	 Brit	Skurdal	Braastad,	Simenstad	gård,	Ringsaker

Praktiske opplysninger:

foto: sjur harby

AlternAtiver Ordinær pris pris fOr MedleMMer Av 
   fOrtidsMinnefOreningen

Konferansepakke med dobbeltrom* 
på Fossheim hotell (få rom tilgjengelig) NOK 2150 per person NOK 1950

Dagpakke fredag (uten middag) NOK 900 NOK 700

Dagpakke lørdag (uten frokost) NOK 200 NOK 100

Middag på fredag: 4-retters Fossheim-meny NOK 565 NOK 565

Selve	seminaret	finner	sted	på	Norsk	Fjellmuseum	i	Lom	og	varer	fra	kl.	10.00–16.30.	Bindende	påmelding	til	
seminaret	skjer	til	sjur.harby@disenkolonial.no	eller	på	488	97	714	innen	mandag	16.	september.	Eventuelt	
medlemsnummer	i	Fortidsminneforeningen	og	adresse	for	faktura	opplyses	ved	påmelding.		

* Konferransepakke med dobbeltrom: Inkluderer seminar, befaring, 2-retters lunsj, 4-retters Fossheim-meny, overnatting i dobbeltrom samt frokost



S A M A R B e I d S P A R t N e R e :

Ordstyrer:	Sjur	Harby,	
Disen	Kolonial,	Hamar

Fra	kl.	09.00:	
Registrering	og	kaffe.	

Kl.	10.00:	Velkommen 
v/	leder	John	Arne	Balto,	
Fortidsminneforeningen	i	
Norddalen.

Kl.	10.10:	Kan mat og 
drikke kultur spores 
i bygningsarven? v/
konservator	Kåre	Hosar,	
Maihaugen,	Lillehammer.

Kl.	10.40:	Kinning, bresting 
og ysting i Valdres	v/forfatter	
og	journalist	Helge	Gudheim,	
Ulnes	i	Nord-Aurdal.

Kl.	11.10:	Pause

Kl.	11.30:	Fra jordene på 
Kjekshus til bordene på 
thorbjørnrud	v/	direktør	Olav	
Lie	Nilsen,	Thorbjørnrud	Hotell,	
Jevnaker.

Kl.	12.00:	Om herregårde 
med bredde og dybde 
v/	Peter	Tom-Petersen,	Land	og	
Udvikling,	København.

Kl.	12.30:	Lunsj m/omvisning	i	
Norsk Fjellmuseum

Kl.	13.30:	Med urter på 
menyen. Hva vet vi om 
dyrking og bruk av 
krydder i mattradisjonen 
v/	museumsgartner	Aud	Jovall,	
Urtehagen	ved	Hedmarksmuseet,	
Hamar

Kl.	14.00:	Norsk akevitt 
– på sporet av en fatmodnet 
historie	v/	daglig	leder	 
Lars	Ole	Ørjasæter,	 
Norske	Akevitters	Venner.

Kl.	14.30:	Pause

Kl.	15.00:	Står det kvinner 
bakom alt? v/	Brit	Skurdal	
Braastad,	Simenstad	gård,	
Ringsaker.

Kl.	15.30:	Hvor ble det av 
husmorskolens pensum? 
v/	Maria	Sundal,	Mat	og	
Tekstilkultur,	Brumunddal.	

Kl	16.00:	Vel hjem
eller	bli	med	på	omvisning	i	
Lom	Stavkyrkje.	

Program 

Bygningsarv og matkultur
Revidert program. Norsk Fjellmuseum i Lom, 
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Fylkesmannen
i Hedmark 

Fylkesmannen
i Oppland 

fossberg hotell, lom: www.fossberg.no
lom Camping, lom: www.lomcamping.no
strind gard: www.strind-gard.no
nordal turistsenter: www.nordalturistsenter.no
Kvila turistheim, garmo: www.kvila.info
vågå Hotell, vågå: www.vagahotel.no

sygard storrvik, vågå: www.sygard-storrvik.no
gammel Kleppe, vågå: www.gammelkleppe.no
valbjør, vågå: gardshotell.kulturgardar.no/gardar/valbjor
Helle, vågå: gardshotell.kulturgardar.no/gardar/helle
nordigard Blessom, vågå: nedrestugu-blessom.blogspot.no
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Fortidsminneforeningen


