HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2016
2016 ble året hvor store satsinger settes ut i live. Tilskudd til museumsdriften gjorde
det mulig med en styrket satsing på eiendommene og besøksdriften. Det ble
opprettet en egen museums- og eiendomsavdeling hvor alt dette arbeidet i
hovedadministrasjonen er samlet. Allerede første året har denne satsingen gitt bedret
tilstand og bedre besøksforhold på flere av eiendommene. Også i 2016 hadde
eiendommene meget gode besøkstall.
På eiendommene er det også i 2016 utført store istandsettingsarbeider.
Skadevernprisen fra Stiftelsen UNI er blitt brukt til istandsetting og sikring på flere
av foreningens eiendommer.
Bevarings- og opplæringsprogrammet Kulturminner for alle, finansiert av
Sparebankstiftelsen, startet opp for fullt. De første midlene til istandsetting og
opplæring er fordelt, og ressursgruppen har hatt sine første skolebesøk.
Også i 2016 har hovedadministrasjonen vært involvert i vernekamper rundt i landet.
Stadig flere av disse sakene dreier seg om stedsutvikling, vi har derfor hatt et
spesielt fokus på dette. I mars ble det opprettet en halv stilling i
hovedadministrasjonen til å assistere avdelinger og lokallag i vernesaker, noe som
har gjort oss mer slagkraftige.
Fortidsminneforeningens første nasjonale vernepris ble delt ut til Muslim Society
Trondheim for deres forbilledlige istandsetting av en av Trondheims
kjøpmannsbrygger. Det politiske arbeidet har også gitt uttelling. Statsbudsjettet for
2017 ble tidenes kulturminnebudsjett, og særlig gledelig er den store økningen som
har kommet til Norsk Kulturminnefond de siste tre årene. Til sammen utgjør
økningen en innsats for landets kulturminner på over 100 millioner årlig.
2016 ble også et foreløpig høydepunkt i det nordiske samarbeidet. I september
arrangerte foreningen sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner konferansen
Den nordiske trebyen, som samlet 226 deltakere i Trondheim.
Kulturminnepolitisk arbeid
Det kulturminnepolitiske arbeidet var i 2016 rettet inn mot disse hovedsakene:
• Økning av tildelingene til Norsk Kulturminnefond
• Etableringen av et murbysenter
• Økte bevilgninger til istandsetting av freda hus i privat eie
• Fortsatt satsing på de nasjonale 2020-målene
• Anerkjennelse av at Fortidsminneforeningens besøks- og eiendomsdrift
er museumsdrift

Avdelinger og lokallag er engasjert i lokale vernesaker innenfor sine områder, og
gir uttalelser til disse. I tillegg har hovedadministrasjon og styret vært engasjert i
bevaringen av Y-blokka i Regjeringskvartalet, Rødskolen i Hadsel kommune i

Nordland, byggeplanene i Snipetorp i Skien, planene for nybygg på Plattingen på
Røros og en rekke andre verne- og stedsutviklingssaker.
Organisasjonen
Medlemmer
Medlemstallet ved inngangen til 2016 var 6852. Ved utgangen av året hadde dette falt
med 27 medlemmer til 6825.
Fortidsminneforeningen har to æresmedlemmer:
• H.M. Kong Harald
• H.M Dronning Sonja, Fortidsminneforeningens høye beskytter
Hedersbevisninger og Fortidsminneforeningens vernepris
I 2016 ble disse tre tildelt foreningens hedersnål: Odd Arne Rudi, Oppland avdeling,
Anders Bjørlykke, Den trønderske avdeling og Siri Hoem, Oslo og Akershus avdeling.
Foreningens nyinnstiftede vernepris ble utdelt med diplom og plakett til
Kjøpmannsgata 53/55 og Muslim Society Trondheim
Representantskapet
Representantskapet er Fortidsminneforeningens øverste organ. Det består av delegater
valgt av de forskjellige avdelingene etter medlemstall og et ordførerskap.
Representantskapsmøtet 2016 ble meget vellykket med et godt program, avholdt på
Oppdal helgen 3. – 5. juni.
Avdelinger og lokallag
Fortidsminneforeningen har 18 avdelinger som i hovedsak følger fylkesgrensene. Disse
samordner aktiviteter og forvalter eiendommene innen sine områder. Den aktive lokale
enheten i foreningen er lokallagene. Ved utgangen av 2016 var det 42 lokallag, hvorav
Nord-Østerdalen lokallag og Kongsberg og Numedal lokallag er nye.
Hovedstyret
Hovedstyret har gjennomført 9 ordinære møter.
Styret fram til 03.06.2016
Leder
Nestleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Styret fra 06.06.2016
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer

Leif Kahrs Jæger (Hordaland)
Margrethe C. Stang (Den Trønderske)
Kristen Grieg Bjerke (Oslo og Akershus), Hans
Dybvad Olesen (Rogaland), Randi Sjølie
(Finnmark),
Jens Bakke (Østfold), Hanne Kari Bjørk (Oslo og
Akershus), Gunhild Stang Berge (Sogn og
Fjordane)

Leif Kahrs Jæger (Hordaland)
Margrethe C. Stang (Den trønderske)
Hans Dybvad Olesen (Rogaland), Kristen GriegBjerke (Oslo og Akershus), Jens Bakke (Østfold),
Hanne Kari Bjørk (Oslo og Akershus), Trude
Knutzen Knagenhjelm (Sogn og Fjordane), Eline
Holdø (Tromsø)

Hovedstyret har et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder samt generalsekretær.

Ansatte
Hovedadministrasjonen har sitt sete i Dronningens gate 11 i Oslo. I 2016 har denne bestått av:
Generalsekretær
Økonomiansvarlig
Organisasjonssekretær
Organisasjonssjef
Redaktør
Redaksjonsmedarbeider og
fagkonsulent
Årbokredaktør
Museums- og eiendomssjef
Rådgiver
Rådgiver
Prosjektleder KFA
Medarb. KFA og adm.
Bildedigitaliseringsprosjekt

Ola Fjeldheim
Ingeborg Ekre
Christine Sundbø (fra 15.08.2016, 90 % stilling)
Benedicte Angell (til 01.06.2016) Kristin Ignacius (fra
01.06.2016)
Ivar Moe
Trond Rødsmoen (fra 01.04.2016)
Linn Willetts Borgen (engasjement 30 % stilling)
Eli-Sofie Thorne (til 10.07.2016), Merete Winness (fra
01.08.2016)
Melissa Rudi
Vidar Alne Paulsen (fra 01.07.2016)
Mathilde Sprovin (fra 01.08.2016)
Hedda Skagen Paulson (fra 01.04.2016)
Sjur Holm (02.06.-02.12.2016, 60 % stilling)

Hovedadministrasjonen omfatter også et fast, ytre apparat:

• Daglig leder på Borgund
• Vaktmester på Borgund
• Husfrue på Røros

Tanna Gjeraker, 100 % stilling,
Håkon Li, 20 % stilling
Heidi Holden, timebasert ca. 15 % stilling

Regnskapet ble ført av Ingeborg Ekre og Knif regnskap.

Regnskap
Regnskapet
Regnskapet for 2016 gir et korrekt uttrykk for virksomheten gjennom året og for
stillingen pr. 31.12.2016.
Årets tall
• Regnskapet viser total omsetning på kr. 28 772 016
• Driftstilskuddet fra staten gjennom Klima- og Miljøverndepartementet var på
kr. 6 462 000, hvorav 2 000 000 var til foreningens museumsdrift
• Inntekt fra medlemskontingenten var kr. 2 954 458
• Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr. 1 202 671
• Foreningens egenkapital er på kr. 8 418 422
Foreningen har egenkapital, og etter styrets oppfatning er forutsetningen for fortsatt drift
til stede. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetning.
Revisor har vært Revisjon 1 AS, Bærum, ved Trond Syversen.

Helse, miljø og sikkerhet
Eli-Sofie Thorne, foreningens eiendomssjef, var utpekt til HMS-ansvarlig fram
til hun gikk av med pensjon i juli. Fra 1. august overtok ny leder for museumsog eiendomsavdelingen Merete Winness. Det foreligger tariffavtale for de
ansatte i hovedadministrasjonen, som er medlem av NHO/Abelia.
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører hovedadministrasjonen oversikt over
totalt sykefravær blant de ansatte. I 2016 var sykefraværet på 6,5 %. Arbeidsmiljøet

og den generelle trivselen i foreningen er god. Det har ikke vært arbeidsulykker eller
skader av noen art. Foreningen har som mål å være en arbeidsplass med full
likestilling mellom kvinner og menn og hvor det ikke skal forekomme
forskjellsbehandling. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.
Virksomheten ved Borgund stavkirke og besøkssenter er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Drift av foreningen
Hovedadministrasjonens virksomhet er inndelt i tre hovedområder: organisasjon,
museum og eiendom og publikasjon. I tillegg har foreningen i 2016 igangsatt
prosjektet «Kulturminner for alle» med midler fra Sparebankstiftelsen DNB.
Hovedadministrasjonen har hånd om medlemsdatabasen, nyhetsbrev til avdelingene
og lokallagene, organisasjonens fellesmøter og har støttefunksjoner for avdelingenes
og lokallagenes drift. Konferansen Den nordiske trebyen ble arrangert i Trondheim
22.-23. september, og samlet drøyt 220 deltakere. På konferansen ble det etablert en
egen organisasjon for trebyer i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Foreningen har
også et samarbeide med sine nordiske søsterorganisasjoner, formalisert gjennom
Nordisk forum for bygningskultur.
Fond og stiftelser
Foreningen administrerer Fischer Lindsay-fondet hvor formålet er å arrangere
alternerende gjesteforelesninger i Skottland og Norge. I styret for fondet sitter
Knut Bryn, Leif Anker og Ola H. Fjeldheim. I 2016 ble det avviklet et miniseminar i fondets regi, «Modern conservation movement in Scotland», med
arkitekt James Simpson fra Edinburgh. Neste arrangement vil bli i Skottland i
2017. Gjennom miletjærefondet organiserer Fortidsminneforeningen salg av
milebrent tjære til bruk på fredede bygninger. Fortidsminneforeningen har frem
til juni 2016 vært representert i Ragnhild og Claus Helbergs Stiftelse for
kulturminner i skog og fjell.
Eiendommene
Fortidsminneforeningens eiendomsportefølje består av 39 eiendommer. Eiendommenes
unike karakter og den store publikumsinteressen gjør foreningens eiendommer til et viktig
kulturhistorisk museum, med en bygningsmasse som - med få unntak - står på sin
opprinnelige plass. Eiendomsmassen viser også hvordan kulturminnevernet har utviklet
seg fra foreningens start i 1844 og frem til i dag, og dokumenterer en viktig del av
nasjonsbyggingsprosessen. Forvaltningen av eiendommene utgjør en betydelig del av
foreningens arbeidsoppgaver, både lokalt og sentralt. Eierskapet er knyttet til foreningen
som sådan, men eiendommene forvaltes i de fleste tilfeller av den avdeling hvor de
geografisk hører hjemme.
Forvaltningsavtaler
Arbeidet med utarbeidelse av forvaltningsavtaler ble gjenopptatt september 2016.
Tidligere utkast ble gjennomgått og bearbeidet av museums- og eiendomsavdelingen, med
innspill fra eiendomsutvalget. Avtalene utarbeides sammen med representant(er) fra den
enkelte forvaltende avdeling. Målet er å ferdigstille forvaltningsavtaler for samtlige
eiendommer i 2017. Arbeidet med forvaltningsavtalene kartlegger behov, kompetanse og
ressurser i de ulike forvaltende avdelingene, hvilket danner grunnlag til kravspesifikasjon
for et digital FDV-system.
Sikringsanlegg
Hopperstad, Nore og Uvdal stavkirker har fått oppgradert eksisterende sikringsanlegg i
2016. Ved Borgund stavkirke er det satt inn porter i svalgangen, som en del av den passive

brannsikringen. Det er utført lynvernkontroll ved Rødven, Nore og Uvdal stavkirker.
Riksantikvaren bevilget betydelige tilskudd til dette arbeidet også i 2016, og foreningen har
en fortløpende dialog med myndighetene om utvikling og fornyelse av anleggene.
Forsvarlig tilsyn med stavkirkene er helt avhengig av den fortløpende innsatsen som utføres
lokalt. De lokale tilsynshaverne utfører jevnlig rutinekontroll og rykker ut ved alarmer.
Dette arbeidet, som utføres i grenseland mellom frivillighet og ordinært arbeid, utgjør et
sentralt ansvar i norsk kulturminnevern.
Istandsetting, restaurering og konservering
Middelalderruiner i Trøndelag
Det har foregått restaureringsarbeid på Munkeby, Tautra og Steinvikholm i 2016.
Reinskloster ble ferdig restaurert i 2015, i 2016 er det blitt gjort mindre arbeider knyttet til
hovedbygningen og portalen i sør. Arbeidet på alle eiendommene utføres av Bakken &
Magnussen AS og administreres av daglig leder i Den trønderske avdeling.
Hustad kirke
Taket over koret ble satt i stand med midler fra Skadevernsprisen fra Stiftelsen UNI.
Nonneseter, tårnfoten
Høsten 2015 ble det avdekket omfattende råteskader i takkonstruksjonen ved Tårnfoten på
Nonneseter. I 2016 ble taket satt i stand med tilskudd fra Riksantikvaren.
Hovedadministrasjonen søker på nytt om tilskudd i 2017 til utbedring av veggene.
Holdhus gamle kirke
Med tilskudd fra Riksantikvaren er det utarbeidet en tilstandsrapport med anbefalinger for
videre tiltak. I tillegg ble det utført enkle sikringstiltak for å stoppe vanninntrengningen i
kledning og tårn. Hovedadministrasjonen søker om tilskudd fra Riksantikvaren for 2017 til
utbedring av bygningsskader og tjæring av kirken.
Lydvaloftet og Finnesloftet
En lekkasje i skifertaket på Lydvaloftet ble utbedret sommeren 2016.
Tjærebreing av Lydvaloftet og Finnesloftet ble utført i oktober 2016 med tilskudd fra
Riksantikvaren. I forkant av dette, ble det utført skogrydding rundt Lydvaloftet og
Ullestadbua.
Rasmusgården
På Rasmusgården ble råteskadd kledning og vannbord skiftet ut. Fasader mot
Bergmannsgata og Finnveita ble malt, samt vindskier mot gårdsrommet. Det ble lagt
skifer/heller fra portrommet mot stallen, for å bedre drenering etter nedbør og gi bedre
fremkommelighet.
Garnisonssykehuset i Stavern
Den fredete 1700-tallsbygningen ble ervervet høsten 2015. Det ble opprettet en lokal
driftsgruppe for gjennomføring av restaureringsarbeidet i samarbeid med
hovedadministrasjonen. Første etasje ble satt i stand i 2016. Det er inngått avtaler om
langtidsleie av forsamlingslokale for Stavern og omegn sjømannsforening og med Larvik
kommune for leie av lesesal for studenter ved politiskolen. Museums- og
eiendomsavdelingen sendte søknad til Vestfold fylkeskommune om dispensasjon fra
fredningen for istandsetting av 2. etasje i 2017.
Vøienvolden
Vinduene i hovedhusets sidebygning samt vinduene i den eldste delen av Drengestua er satt
i stand, hovedsakelig med midler fra Byantikvaren i Oslo. Lekkasjen i taket på Drengestuas
tilbygg er reparert med midler fra Stiftelsen UNI. Dårlig fall og skader på kloakkrørene er

reparert, og hovedhuset har fått ny utvendig branndeteksjonskabel dette året.
Utleie
Hovedadministrasjonen formidler utleie av Rasmusgården og Per Amundsagården på
Røros til foreningens medlemmer.
Forsikringer
Forsikringssummen utgjør en stor del av de årlige driftskostnadene innen
eiendomssektoren. Hovedadministrasjonen, med støtte fra hovedstyret, har arbeidet med
en vurdering av hele forsikringsordningen og innhentet tilbud fra alternative
forsikringsselskaper.
Verdensarvkoordinator
Fortidsminneforeningen har i flere år søkt Riksantikvaren om midler til en stilling
som verdensarvkoordinator for Urnes stavkirke. I 2016 fikk vi endelig tilslag på vår
søknad, som var utarbeidet i samarbeid med Luster kommune. Etter utlysning og
intervjurunde tiltrådte kunsthistoriker Sofie Klemetzen stillingen i august 2016.
Fortidsminneforeningen i Sogn og Fjordane er arbeidsgiver. Verdensarvkoordinatoren
skal medvirke til og være pådriver og støttespiller for en utvikling som både ivaretar
verdensarvkvalitetene og medvirker til en utvikling i området i tråd med intensjonen
for verdensarv. Koordinatoren skal også ha rollen som kontaktpunkt for verdensarven
Urnes stavkirke, og involvere ressurspersoner og kompetansemiljø lokalt, nasjonalt
og internasjonalt som er viktig for oppfølgingen av verdensarven.
Verdensarvkoordinatoren skal ha et særskilt ansvar for å gjøre verdensarvverdiene
kjent og arbeide for at statusen blir brukt til beste for Ornes og de omkringliggende
bygdene, Luster, Sogn og de andre norske stavkirkene.
Formidling
I juli 2016 ble Vidar Alne Paulsen ansatt som rådgiver i formidling og museumspedagogikk
i hovedadministrasjonen. Han har hovedansvar for formidling til det allmenne publikumet
og skoleverket, og skal i samarbeid med avdelingene utvikle tradisjonelle og digitale
undervisningsopplegg. I løpet av året har Vidar besøkt 31 av foreningens eiendommer.
Nettsidene
Presentasjonen av våre eiendommer på hjemmesiden har blitt oppdatert med nye tekster
basert på aktuell forskning og nye bilder. I samarbeid med fylkes- og lokallag oppdateres
også jevnlig billettpriser og besøksinformasjon.
Vår verdensarv: Urnes stavkirke
I 2015 søkte Fortidsminneforeningen om støtte til undervisningsopplegget Vår verdensarv:
Urnes stavkirke. Den norske UNESCO-kommisjonen bevilget 200 000 til prosjektet.
Opplegget ble utviklet i løpet av høsten 2016 av rådgiver Vidar Alne Paulsen og
verdenarvskoordinator Sofie Klemetzen. Det skal tas i bruk våren 2017.

Publikasjoner
Fortidsvern
Foreningens medlemsblad Fortidsvern kom ut med fire utgivelser i 2016. Bladet har
utviklet seg til å bli mer preget av reportasjer, og mindre av diskusjonspreget stoff.
Trolig henger dette sammen med at de mange ulike temaer som egner seg for debatt, blir
gjennomført og avsluttet i digitale medier. Innlegg fra medlemmene som ønskes tatt inn
i Fortidsvern, må nå betraktes som sjeldne. På den andre siden ser vi en økning av tilbud

fra ressurssterke medlemmer og andre som ønsker å levere fagstoff i reportasjeform til
bladet. Redaksjonen velger å se dette som et uttrykk for at Fortidsvern er blitt en kanal
som kan oppfattes like mye som et bredt reportasjemagasin innenfor bygningsvern, som
et tradisjonelt medlemsblad med minneord og fødselsdager. Fortidsvern leses av 2025 000. Tatt i betraktning medlemstallet i foreningen, ser vi at bladet har en stor
lesermasse som ikke er medlemmer.
Digitale medier
Ved utgangen av 2016 hadde Fortidsminneforeningens Facebook-side passert 11 000
følgere, som er en økning fra 5000 ved forrige årsskifte. Facebook er i dag motoren som
brukes for å skape trafikk på foreningens nettside. På det meste har foreningens
Facebook-side mer enn 50 000 views og 1200 likes. Trafikken på en sak på nettsiden
kan være nede i 200, men med støtte fra Facebook kan den være over 5000. Vi sender ut
nyhetsbrev hver torsdag, også i feriene, med 5500 mottakere, som er en øking på 4000
fra 2015. Nyhetsbrevet er nå et dominerende bindeledd til medlemmene.
Årboken
Årboken for 2016 hadde tittelen Krigens kulturminner og ble produsert etter planen. I
forbindelse med utgivelsen ble det arrangert et stort seminar. Årboken er foreningens
vitenskapelige kanal, mens Fortidsvern og de digitale kanaler favner langt bredere og
representerer temaer som i øyeblikket er lettere å konsumere. Årbokens redaksjonsråd
var Morten Stige, Oddbjørn Sørmoen, Trond Indahl, Ane Ohrvik, Even Smith
Wergeland og Janne Wilberg. Redaktør var Linn Willetts Borgen.

Kulturminner for alle (KFA)
Det femårige programmet for bevaring og opplæring er støttet av Sparebankstiftelsen
DNB og startet opp i august 2016.
Styringsgruppe
Det er etablert en styringsgruppe for prosjektet, som behandler tilskuddsmidler til
istandsettingsprosjektene og gir råd om driften av programmet. Styringsgruppa er:
Birthe Selvaag og Eva Groth, Sparebankstiftelsen DNB
Ola Fjeldheim og Hanne Bjørk, Fortidsminneforeningen
Einar Engen, Kulturminnefondet
Roald Renmælmo, NTNU
Bjarte Gullachsen, Bergen Museum
Det ble avholdt styringsgruppemøte 25. august og 8. november 2016.
Ressursgruppa
Ressursgruppa ble opprettet i august 2016. Gruppa består av 14 unge håndverkere med
ulik kompetanse. Håndverkerne kan hentes inn for formidling til unge håndverkere
(skolebesøk og workshop), samt deltagelse og kursing i konkrete
istandsettingsprosjekter. Gruppa vil bli supplert med tradisjonsbærere fra Vestlandet og
Nord-Norge, samt en tradisjonsbærer med kompetanse på tegl- og puss.
Formidling av tradisjonshåndverk
I 2016 er det gjennomført ett skolebesøk (18. oktober), på Søndre Modum
ungdomsskole, niende trinn, der 83 elever deltok. Skolebesøket fikk bred omtale i
lokalavisa Bygdeposten. Vi har også søkt etter alternative tilnærminger for formidling av
tradisjonshåndverk til unge:

•

•

Engasjering av skoleelever i konkrete istandsettingsprosjekter som får
tilskuddsmidler gjennom KFA, da gjerne i form av omvisnings- og
formidlingsdag på prosjektet. Tiltakene følges opp i 2017.
Barn og unge – vern og håndverk. KFA mottar ekstra midler fra Kulturrådet til å
utvikle et formidlingsopplegg rettet mot 6. klasse. Dette omfatter en
inspirasjonsdag der elevene får prøve seg med laft, maling, vindusrestaurering,
tjærebreiing og smiing. Fortidsminneforeningens eiendommer Vøienvolden og
Borgund brukes som lokalitet for aktivitetene, som i 2017 vil finne sted i uke 22.

Søkbare midler/tilskudd
Som del av KFA er det etablert en tilskuddsordning, der midlene skal fordels etter
søknad. Rammene er 5 millioner i året. Tilskuddsordningen skal gå over fem år, 20162020. Midlene skal gå til istandsettingsprosjekter som:
1. Redder kulturminner.
2. Har en plan for kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.
3. Er allment tilgjengelig.

Fristen for å søke tilskudd i 2016 var satt til 1. oktober. Det kom inn 90 søknader.
Vurdering og vedtak om fordeling av tilskuddsmidler ble drøftet i styringsgruppemøtet
8. november. Styringsgruppemøtet vedtok støtte til 27 prosjekter.
Media
På hjemmesiden til Fortidsminneforeningen har KFA fått sin egen fane og struktur. Her
publiseres det nyheter og informasjon om de ulike prosjektene som har fått støtte, samt
kurs og arrangementer tilknyttet prosjektene.

Etterord
I 2016 økte Fortidsminneforeningen sitt aktivitetsnivå betydelig i forhold til tidligere. Styrkingen
av staben har ført til at hovedadministrasjonen både kan yte mer hjelp og støtte til avdelinger og
lokallag, til at foreningen kan løse sine arbeidsoppgaver bedre og til større synlighet. Økningen i
aktivitet og gjennomslagskraft har vært synlig også i mange avdelinger og lokallag, slik at
Fortidsminneforeningen i enda større grad bidrar til bevaring og bruk av kulturminner.

Nordfjordeid, 27. april 2017
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Styremedlem
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Generalsekretær

