Nyhetsbrev september 2012

Høsten og september startet i kulturminnenes tegn med markering av kulturminnedagene over hele
landet. Bildene er hentet fra kulturminnedagsarrangementer i Halsa og på Evje.

Vellykket markering av kulturminnedagene
Det var rekordmange som deltok på årets kulturminnedag. De europeiske kulturminnedagene ble
markert 4. – 9. september. Kommuner, museer, lag og organisasjoner invitere til rundt 250
arrangement landet rundt.
Kulturminnedagens pris gikk i år til Halsa kommune, Geitbåtmuseet og Halsa historielag for
arrangementet: «Kulturminnedagene i Halsa. De gamle anløps- og handelsstedene». Oppmøtet var
stort ved de gamle anløps- og handelsstedene i Halsa, for å vente på «dampen» og for å få med seg
kulturminnedagen. Det var som om tiden ble skrudd tilbake da «Framnæs» la til kai. Ved anløp
Vågland ble Kulturminnedagsprisen delt ut av Jørg Eirik Waula, styreleder i Norges
kulturvernforbund.
Yrjar Heimbygdslag, Ørland kommune og Ørland kirke mottok hederlig omtale og en pengepremie på
10 000 kr for sine arrangement «Møteplasser på Ørland». Hederlig omtale og pengepremie fikk også
Evje og Hornnes Sogelag, Evje og Hornnes Bygdekvinnelag, Evje og Hornnes Mållag, Evje og Hornnes
Museumslag og Evje og Hornnes kommune for arrangementet «Skittentøyvask på Evje».
Se bilder fra flere arrangement på http://kulturvern.no/bilder-fra-kulturminnedagene/

Nasjonalt museumsmøte
Forrige uke deltok Kulturvernforbundets leder og generalsekretær på årsmøte og seminar med
Museumsforbundet i Larvik. Museumsforbundet er en viktig samarbeidspartner for
Kulturvernforbundet. Et godt samarbeid i museumssektoren gir grobunn til gode diskusjoner om
kulturminnepolitikken fremover

Endringer i Fortidsminneforeningen
Elisabeth Seip slutter i sin stilling som generalsekretær i Fortidsminneforeningen etter nesten syv års
virke. Fredrik Monclair, foreningens organisasjonssjef, blir konstituert generalsekretær fra 1. oktober
og ut året. Fortidsminneforeningen har nå utlyst stillingen som generalsekretær.

Møte med miljøvernminister Bård Vegard Solhjell
Fredag 21. september var Norges kulturvernforbund invitert til et møte mede miljøvernminister Bård
Vegard Solhjell, sammen med Norsk Forening for Fartøyvern, Forbundet KYSTEN,
Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv og Foreningen Fredet. Fra kulturvernforbundet møtte
styreleder Jørg Eirik Waula og generalsekretær Jan Solberg.
Statsråden viste stor interesse for vårt felt og ga uttrykk for at det ville skje en opprioritering. Han
hadde betydelige ambisjoner for den nye kulturminnemeldingen og viste også til at kulturminnefeltet
ville bli en del av det neste Kulturløftet.
Våre organisasjoner tok opp behovet for å holde fast ved de langsiktige målene fram mot 2020,
Fortidsminneforeningen redegjorde for sine prioriteringer framover og Fartøyvernet og Forbundet
KYSTEN etterlyste hva som ville skje med Fartøyvernplanen. Kulturvernforbundet adresserte den
store betydning kulturvernorganisasjonene har i alle deler av landet. Det ble etterlyst en
opprydningen av våre medlemsorganisasjoners, med tilhørende fagområder, tilknytning til ulike
departement og det store behovet for grunnstøtte til alle våre medlemsorganisasjoner.
Kulturvernforbundet vil følge opp den politiske kontakten videre framover i høst.

Konferanser og seminar:
Det er en rekke interessante konferanser og seminarer utover høsten, her er et lite utvalg:
Samling i Løfte håndverket, tema: Tradisjonens meditative rom, et miniseminar i
håndverksestetikk
Tid og sted: 19. oktober 2012, Maihaugen, Lillehammer
Arrangør: Senter for immateriell kulturarv SIKA Norsk handverksutvikling NHU
Les mer:
http://www.maihaugen.no/Global/NHU/Dokumenter/L%C3%B8fte%20h%C3%A5ndverket/samlinger
/Tradisjonens%20meditative%20rom/Invitasjon%20Tradisjonens%20meditative%20rom.pdf

Konferanse om immateriell kulturarv
Tid og sted: 22. – 23. oktober 2012, Trondheim.
Arrangør: Norsk Kulturforum
Les mer: http://www.norskkulturrad.no/2012/06/konferanse-om-immateriell-kulturarv/
Seminar: Fagmetodikk i praksisfeltet
Dette er en oppfølging av Kulturrådets konferanse om Immateriell kultur.
Tid og sted: 23. – 24. oktober 2012, Olavshallen, Trondheim.
Arrangør: Senter for immateriell kulturarv SIKA - Norsk handverksutvikling - NHU
Les mer: http://www.maihaugen.no/no/Norsk-handverksutvikling/Aktualiteter1/Fagmetodikk-ipraksisfeltet-/

Midler og støtteordninger:
Støtte til arbeid med privatarkiver for 2013
Les mer: http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/stotte-til-arbeid-med-privatarkiver-for2013.html
Søknadsfrist: 15. oktober.

Prosjektmidler til historielag
Les mer: http://historielag.blogspot.no/p/prosjektmidler-sknadsfrist-1-nov.html
Søknadsfrist: 1. november 2012.
Kulturminnefondet, søknad om midler til kulturminnetiltak i 2013.
Les mer: http://www.kulturminnefondet.no/
Søknadsfrist: 1. november

