
KULTURMINNEDAGENE 10. til 18. SEPTEMBER 2016 
Markering av kulturminner i lokalmiljøet 

 
Velforeningene har en viktig oppgave med å spre kunnskap om kulturminner og 
kulturmiljøer. Oslo Velforbund (tidligere Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo) og 
Fortidsminneforeningen oppfordrer alle Velforeningene i Oslo til å markere et eller flere 
kulturminner i sitt lokalmiljø. 

 
Hva er kulturminner og hvor er de i eget nærmiljø?   
Kulturminner har en historie å fortelle om vårt nærmiljø og dets utvikling. Kulturminner gir oss 
kunnskaper om vår fortid og vi kan trekke linjer fram til i dag for bedre å forstå vår samtid.  Et 
kulturminne kan eksempelvis være gamle hus eller bygninger, gamle hager, museer eller 
verksteder med gamle håndverkstradisjoner, i det hele tatt områder som vi setter stor pris på.  
 
Kulturminnedagene 10.til 18. september 
Kulturminnedagene markeres hvert år i hele Europa (European Heritage Days), på vegne av 
Europarådet. I Norge har vi markert disse dagene siden 1993 med stor suksess og entusiasme; 
I 2015 var det registrert 250 arrangementer på landsbasis. Beklageligvis har Oslo ikke vært en 
tydelig deltaker i disse markeringer. Oslo står foran en sterkt utvikling og fortetting av våre 
boområder. Passivitet i denne prosessen kan føre til en reell fare for at vi miste viktige 
kulturminner. Vi ønsker å se at også Oslo kan utvikle en tradisjon for forståelse og støtte for 
kulturminner i våre lokalmiljøer. 
Det å kjenne sin lokale historie er viktig for personlig identitet og ikke minst for samholdet i et 
lokalmiljø. Man glemmer fort de verdifulle skattene i nærmiljøet som mange setter pris på og 
man ikke vil miste. Kulturminnedagene skal da være en anledning til å bevisstgjøre disse 
verdiene og vise disse frem. Dette gir gode opplevelser! 
 
Hvordan markere kulturminnedagene i ditt område? 

 Velg kulturminner i ditt lokalmiljø som har stor betydning for områdets karakter. Dette 
kan gjelde oldtidsobjekter fra gammel tid, men gjerne også enkelte bygninger, hele 
bygningsområder fra vår egen tid, en karakterfull allé - eller steder som 
lokalbefolkningen ønsker å slå ring om og verne. 

 Lag en kulturminnevandring for medlemmene av velforeningen og andre interesserte. 
Inviter lokalhistorikere fra det lokal historielaget eller andre med kunnskap om et 
område til å fortelle historien omkring kulturminnene på vandreturen. 

 Inviter til en kulturminnenaften med lysbilder av kulturminnene i lokalmiljøet. Inviter en 
lokalhistoriker eller andre til å fortelle historien omkring kulturminnene.  

 Lag en åpen dag på et verksted eller et sted med gamle håndverkstradisjoner. 

 Lage en kulturminnefestival som en begivenhet i nærmiljøet, en familiefest der også 
barn kan delta.  

 
Send gjerne inn bilder og referat fra Kulturminnedagene til Oslo Velforbund post@oslovelforbund.no:  
Vi vil gjerne omtale noen av kulturminnemarkeringene i vårt Nyhetsbrev som går ut til vellene.  

For mer informasjon om Kulturminnedagene – se: www.kulturvern.no.  
 

Med hilsen og lykke til: 
Liv Jorunn Eriksen Ingrid Appelbom Karsten 
styremedlem styremedlem 
Oslo Velforbund Oslo Velforbund 

http://www.kulturvern.no/

