
Nylig varslet miljøvernminister Erik Solheim (SV) at regjeringen vil legge frem en ny 
stortingsmelding om kulturminnepolitikken innen 2013. Det er nå gått flere år siden forrige 
kulturminnemelding ble behandlet i Stortinget, og det er all grunn til å evaluere mål og 
virkemidler. 

Den borgerlige opposisjonen kvesser klørne og krever mer intensiv oppfølging av 
kulturminnefeltet, mens de rødgrønne regjeringspartiene er stolte av hva som er utrettet. I 
september er det kommunevalg. Noen ønsker å desentralisere kulturminnemakt – og syns at 
statlige myndigheter ikke skal gripe inn mot lokalmyndigheter i kulturminnespørsmål. Andre 
mener en slik strategi vil være katastrofal for kulturminnevernet. Hvem har rett? 

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift 25.08.11 er NOK 800 og inkluderer 
formiddagsmat, kaffe, te etc. NB. Middag på «Gamle 
Nebbenes» er ikke inkludert.

Selve seminaret finner sted på Festiviteten Eidsvoll 
Verk og varer fra kl. 10:00 til kl. 15:45. Deretter 
blir det omvisning i Eidsvollsbygningen. Seminaret 
arrangeres i samarbeid med tidsskriftet Fortidsvern/
Fortidsminneforeningen.

Bindende påmelding til seminar og mottakelse skjer 
til sjur.harby@disenkolonial.no eller på telefon 
488 97 714 innen 22. august. Oppgi adresse for faktura 
ved påmelding.

Hvordan komme dit?
Nærmeste stasjon er Eidsvoll verk. Lokaltog fra Oslo/
Lillestrøm eller Eidsvoll, deretter 15 minutters spasertur.

Med oss i programmet har vi: 
• Stortingsrepresentant Per-Kristian Foss (H), Oslo
• Stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp), Akershus
• Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal 

(Krf), Østfold
• Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H), Oslo
• Stortingsrepresentant Gina Knutson Barstad  

(SV), Hordaland
• Fylkestingsrepresentant Ivar Odnes (Sp), Oppland
• Fylkestingsrepresentant Kjetil Holm Klavenes 

(Ap), Vestfold
• Rektor Helle Hundevadt (V), Hjerleid, Dovre
• Bygningsantikvar Ola H. Fjeldheim, Ullensaker
•  Redaktør John Arne Balto, 

Fortidsminneforeningen, Oslo
• Nettredaktør Bendik Bjerknes, 

Fortidsminneforeningen, Oslo
• Kulturhistoriker Sjur Harby,  

Disen Kolonial, Hamar

Festiviteten Eidsvoll Verk, 25. august 2011 kl. 10:00–15:45

Valg 2011: Evig eies kun det tapte. 
Kulturarven i norsk politikk. 
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Ordstyrer: Sjur Harby, 
Disen Kolonial, Hamar

Kl. 10:00: Velkommen 

Kl. 10:10: Siste halvår 
– hva har preget kultur
minnevernets mediabilde? 
v/ nettredaktør Bendik Bjerknes, 
Fortidsminneforeningen, Oslo

Kl. 10:45: Hvorfor er 
prosessen rundt Nasjonal
galleriet en demokratisk 
skandale? 
v/ stortingsrepresentant Ib 
Thomsen (Frp), Akershus

Kl. 11:15: Pause

Kl. 11:30: Riksrevisjonen 
brukte slegga på kultur
minnevernet, men hva sa 
egentlig rapporten? 
v/ stortingsrepresentant 
Per-Kristian Foss (H), Oslo

Kl. 12:00: Miljøministeren 
har varslet ny kultur
minnemelding, men kan vi 
vente oss fremskritt eller 
tilbakeslag?
v/ bygningsantikvar Ola H. 
Fjeldheim

Kl. 12:30: Lunsj

Kl. 13:30: Debatt: Vil 
kulturminnepolitikken 
ta en sving til i borgerlig 
retning, eller fortsette i 
rødgrønne spor? Debattleder: 
Redaktør John Arne Balto, 
Fortidsminneforeningen 
 
15:45: Seminaret avsluttes

Kl. 16:00: Redegjørelse 
for Eidsvollsbygningens 
restaurering v/ seksjonssjef 
Ulf Holmene. Bygningsantikvar 
Ola H. Fjeldheim kommenterer 
planene.

Kl. 17:30: Avslutning: 
Middag på «Gamle Nebbenes» 
(Nebbenes Kro).

Seminaret arrangeres 
i samarbeid med 
Fortidsminneforeningen

Seminarprogram 25.08.11

For ytterligere informasjon om seminarrekken, se www.disenkolonial.no 
Kontakt med Sjur Harby oppnår du på telefon: 488 97 714 eller e-post: sjur.harby@disenkolonial.no

Hvorfor BreidaBlikk?  
BreidaBlikk  er en seminarrekke som retter seg mot alle som er opptatt av kulturarv i praksis. Seminarrekken er 
et forum for deg som savner et sted å treffe likesinnede og samtidig lære noe nytt. BreidaBlikk  startet i februar 
2009 og arrangeres i samarbeid med en rekke landsdekkende organisasjoner. Programmene legges ut løpende.

S A M A R B E I D S P A R t N E R E :

Fortidsminneforeningen

Fylkesmannen
i Hedmark 

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

