
Invitasjon til årsmøte for Foreningen Fredet 2016
Sted: Gammel – Kleppe, Kleppevegen 72, Vågå
Tid: 9-10 juni 2017
Om påmelding og deltakelse: Se under praktiske informasjon bakerst i
invitasjonen.

På Gammel –Kleppe bor  Edvard, Storm, Ilse, Ingunn Munch
Lindvig  og Dag Lindvig, 14 høner og en katt.  Garden har 9
fredede bygninger og drives i dag som et lite gardshotell. På
Gammel-Kleppe ha vi stort sett bygninger fra 1600 og 1700
tallet og en grav fra Vikingtida under spisestuebordet. Kom på
årsmøte i Foreningen Fredet og opplev mere av Norge –
Velkommen til oss !
Før årsmøte
Temaseminar: Forsikring av fredede bygninger
Fredag 09.06 2017, Sted: Gammel-Kleppe, Kleppevegen
72, 2680 Vågå
18.00 – 19.00 – servering av litt « å bite ti»  -   varm suppe
med rundstykker
19.00 – 22.00 -  Seminar om forsikring av freda bygninger.
 
"Deres hus og hotell brenner" Har eiere av fredede bygninger trukket "frikortet"
eller deltar vi fortsatt i "Monopol"  ?
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Brann på Hanestad Vestre i Rendalen – fredet Østerdalsstue : (Bilde NRK/ Fortidsminneforeningen)

Litt om bakgrunn
Flere eiere opplever at de ikke får anledning til å forsikre sine
fredede bygninger, eller at de ikke får fullverdi forsikret sine
fredede bygninger, eller at eierne må betale ekstra
forsikringspremie,  enten som "smykkeforsikring" , eller
førstehåndsrisiko/verdi for å dekke  antikvariske detaljer  i og
på sine bygninger.
Forsikringssummen har også etter hvert en tendens til å bli så
omfattende og dyre at eierne ikke har råd til å forsikre sine
fredede bygninger. Hvordan forholder forsikringsbransjen seg
til objekter som er fredede og hvorfor er fredede objekter dyre
og  vanskelige å få forsikret ?
Riksantikvaren har ovenfor forsikringsbransjen avgitt en
forsikring på at kulturminnevernmyndigheten vil dekke
samtlige antikvariske merkostnader ved en eventuell skade og
forsikringsoppgjør. Dette for at eiere av fredede bygninger
skal kunne tegne forsikring på lik linje med  " vanlige
huseiere" .  Hvorfor er forsikringsbransjen kritisk til en slik
"forsikring" ?  Hvordan definerer Riksantikvaren "
antikvariske merkostnader " ? Hva med fredet inventar i
fredede bygninger ? Hvordan skal forsikringsbransjen
 forholde seg til dette ?
Fra et eierperspektiv er det viktig  og ikke havne som en
kasteball mellom et forsikringsselskap og
kulturminnevernmyndigheten i et forsikringsoppgjør – når
ulykken først er ute.  Hvordan kan vi få klare og forutsigbare
standarder for forsikring og gjennomoppbygging av
brannskadede  fredede bygninger ? Har
kulturminnevernmyndigheten økonomiske ressurser til å være
"assurandør ", og ta på seg en forsikring av antikvariske
merkostnader på bygning og fredet inventar ved en
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brannskade?
Ved en totalskade  uttrykker Riksantikvaren at den fredede
bygningen mest sannsynlig vil bli avfredet. Hav om
fylkeskonservatoren ønsker en annen løsning? Hva  om eieren
ønsker å få ført opp en kopi av eksisterende bygning for å
holde en helhet i tun/gateliv/kystbebyggelse ?
 
Seminaret blir med inviterte deltakere fra forsikringsbransjen,
Riksantikvaren, Klima -og miljødepartement  og  eiere av fredede
bygninger.
 
22.00 – 24.00 – Peiskos på Gammel - Kleppe med videre
diskusjon og gode samtaler.
Lørdag 10.06 – 2017
0900 – 11.00  -Årsmøte 2016 - Foreningen Fredet – Gammel-Kleppe, Vågå
Årsmøteleder : Christian Oppegård – Styreleder i Foreningen
Fredet
Årsmøtesaker kommer i egen agenda
 
Etter årsmøte:  
Fagseminar: Håndverk og håndverkere – Hvordan skal vi som eiere av
fredede bygninger  forholde oss til håndverkere ? Hvordan står det til med
bestiller-kompetansen hos eier ?
 
11.00 – 11.30 -  Hurtiglunsj og forberedelse til avreise fra
Gamme-Kleppe.
11.30 – avreise med buss til Budsjord, Dovre og Hjerleid.

12.00 – Kaffeservering og påfyll av kunnskap på den fredede
Pilegrimsgarden Budsjord på Dovre. Innehavere er Erik
Fenstad Langdalen og Victor Plathe Tschudi.
13.15 – avreise til Hjerleid -
 
13.30 – 14.15 " Å forvalte kulturverdier" - Innleder Jon Bojer Godal – om
verdiomgrepet, lovverk, forvaltningsansvar, bruksverdien for eier og
håndverkerens rolle.
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Om Jon Bojer Godal: Han er kjent som formidler av
tradisjonsbåren håndverkskunnskap. Han har særlig arbeidet
med bruk av tre i hus og båter, og med bygging og bruk av
tradisjonelle trebåter.
Jon Bojer Godal har utdanning fra Norges landbrukshøgskole.
Han har arbeidet som rektor og lærer i sjøbruk ved Fosen
folkehøgskole på Rissa. Han har vært ansatt ved Norsk
handverksutvikling på Maihaugen, og er stadig engasjert i
forbindelse med Norsk geitbåtmuseum på Nordmøre.
Godal har publisert stoff om gammel materialbruk. Det største
arbeidet er fire bind om Åfjordbåten og Nordlandsbåten som
han skrev sammen med Gunnar Eldjarn. Gjennom et prosjekt i
regi av Norsk handverksutvikling har Godal samlet
grunnleggende kunnskap om materialbruk og konstruksjon av
de røde låvene, landbrukets driftsbygninger som preget
kulturlandskapet i Norge på 1900-tallet. I 1994 ble han tildelt
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i
gull.
H.M. Kongen utnevnte i oktober 2015 Jon Bojer Godal til
Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for
hans enestående innsats innenfor tradisjonshåndverk. ( Kilde:
Wikipedia)
 
14.30 - 15.15 " Eierkunnskap og bestillerkompetanse" - Innleder Sjur
Harby.

Vi som eier av et fredet hus må ofte trå til med en stor praktisk
egeninnsats når  bygget skal vedlikeholdes eller restaureres. Vi
må både vite og kunne bestemme hva som skal gjøres.
 Hvordan står det til med eiernes bestillerkompetanse? Hva må
en eier av et fredet bygg kunne?
Om Sjur Harby: Sjur Harby er eier har og satt istand
husmannsplassen Nordengen i Rokoberget.Bygningene er ikke
fredet,  men satt istand som om de var det.  Han er
grunnlegger av dagens Disen Kolonial, er magister i nordisk
arkeologi fra Universitetet i Oslo. Etter avsluttende eksamen i
1994 har han arbeidet med kulturarvsrelaterte spørsmål ved en
rekke institusjoner, herunder Riksantikvaren, Hedmark
fylkeskommune, tidligere Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging (NIJOS), Kunnskapsparken Hedmark og
Hamarregionen Utvikling. Engasjementet får utløp i aviser og
magasiner som Nationen, Kulturarven og Gamle Hus, Hager
og Interiør. For å nevne noen.
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Sjur Harby driver rådgivning til eiere av eldre bygningsmasse
og kulturhistoriske anlegg, utfører tilstand- og tiltaksplaner
samt skriver forretningskonsepter for kommerisell bruk av
eldre eiendommer.
Disen Kolonial har klokketro på fagseminaret som møtested
mellom leg og lærd. I Sjur Harbys tid hos Riksantikvaren
etablerte han «Utviklingsnett» og på Hedemarken
«Edderkoppen – nettverk for kulturarv og verdiskaping i
Innlandet». Siden 2009 har «Breidablikk - Nasjonalt forum for
kulturarv» samlet seminardeltakere over det ganske land.
Akevitt er selve livets vann og minst en flaske bør finnes i alle
hjem. Den gjør godt for kroppen og muntrer sinnet. Siden
januar 2008 har Sjur Harby vært redaktør av medlemsbladet
for Norske Akevitters Venner, AquaVIT.
.

Laftekurs Senter for bygdekultur - Hjerleid
15.30 – 16.15 Omvisning på Håndverkskolen og
kurssenteret på Hjerleid. Det er Norsk Kulturarv og
Studieforbundet kultur og tradisjon som er eiere av senteret.
Omviser er rektor Helle Hundevadt
16.30-17.30 Bygningshistorisk park - en samling av ulike
modeller av laft, sperreløsninger, kledningstyper fra hele
landet - Servering av svart bålkokt kaffe, Dovreost , rauost og
kakuskive. Omviser Steinar Moldal
17.30 -Retur til Kleppe og andre overnattingssteder.
Festmiddag på Gammel – Kleppe
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19.30 – Aperitiff ute på tunet
20.00 –24.00 Festmiddag for Foreningen Fredet
Meny:
Forrett: Akevitt marinert og einebærrøkt aure med seterrumme
og hardbrød
Hovedrett: Jo Gjendes reinsdyrfile med sitronmarinerte
griseple, rotmos og sesongens grønnsaker, fløtesaus og tyting
Dessert: Christine Storms Citroncage ( etter en oppskrift fra
1740) med lokal vaniljeis.
Kaffe /Avec
Tilpassede hvite, røde og dessertvin. Diverse kulturinnslag.
Alkohol er ikke inkludert i prisen.
"Dagen derpå"   - Søndag 11. juni 2017
10.00 – Sein frokost på overnattingsstedene og avreise.
 Alternativ  sentrumstur med Munch – vandring hvis ønskelig.


Praktisk info, bestilling og betaling :
Forsikringsseminar  fredag den 9 juni på Gammel
–Kleppe. Seminaret er gratis for medlemmer i Foreningen
Fredet. Ikke – medlemmer betaler kroner 150.- for
kveldseminar og traktement.
Påmelding til: dag@gammelkleppe.no eller  tlf 97 56 11 60
Årsmøte med lunsj den 10. juni klokken 0900-11.30 er
gratis for alle medlemmer.
Påmelding til : dag@gammelkleppe.no eller  tlf 97 56 11 60
Fagseminar den 10.juni   11.30 – 18.00   med kaffe og
inspirasjonsprat  på Budsjord, buss t/r Kleppe- Dovre,
foredrag med Jon Bojer Godal, foredrag ved Sjur Harby,
omvisning på Hjerleid og omvisning i bygningshistorisk park
med kaffe og traktering er gratis for medlemmer. Ikke
medlemmer betaler kroner 250.- for hele dagen.
Påmelding til: dag@gammelkleppe.no eller  tlf 97 56 11 60
NB: Medlemskap i Foreningen Fredet kan tegnes på seminarene eller på
årsmøtet.
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Festmiddag på Gammel –Kleppe 10 juni klokken 19.30
betaler årsmøtedeltakerne selv .
Påmelding til middagen : dag@gammelkleppe.no eller  tlf 97
56 11 60
Overnattingen bestiller og betaler deltakerne selv.
Alternativene i Vågå er : Vågå hotell, Blessom gardshotell,
Valbjør gardshotell, og Helle gardshotell – se:
www.nasjonalparkriket.no.
Finner du ikke overnatting i Vågå tar du kontakt med  Dag
Lindvig slik at han hjelper deg/dere : dag@gammelkleppe.no
eller  tlf 97 56 11 60.
Ta med samboer, kone eller venn til årsmøte til Foreningen Fredet og få en god start på
sommeren !
Velkommen til årsmøtet i Foreningen Fredet !
Med hilsen Styret i Foreningen Fredet

Christian Oppegaard (Styreleder), Borghild Them, Kristina
Waksvik, Trygve Sundt og Dag Lindvig.
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