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Kommunekontakt i interregprosjektet Husnyckeln
Etterlysning: typiske kulturminner og kulturmiljøer i deres kommune fra tiden etter
1945
Husnyckeln vil øke kunnskap rundt nyere tids kulturminner ved å gjennomføre en innsamling
av forslag i alle kommuner i Nordens Grønne Belte.
Vi vil derfor oppfordre dere til å peke ut en bygning eller et bebygd miljø fra tiden
etter 1945 som representerer en viktig utvikling i kommunens historie i denne
perioden. Målet er å få en oversikt over et utvalg kulturminner som representerer
etterkrigstidens kulturhistorie i regionen.
Prosessen med å vurdere denne yngste perioden av vår kulturarv er et viktig tema for alle i
offentlig forvaltning, politikk og lokalbefolkningen. Kommunen er i en nøkkelrolle for å
identifisere aktuelle objekter fortløpende og vurdere potentielle kulturhistoriske verdier.
Det utvalgte kulturminne/miljøet blir del av prosjektet som presenterer alle
kulturminner/miljøer på prosjektets hjemmeside. Vi tror at dette fører til et interessant utvalg
og gjenspeiler likheter og forskjeller i regionen. Finnes det noen likheter mellom bebyggelsen
ved den norske kysten og bebyggelsen i det svenske innlandet? Kan man se regionale
forskjeller i det bebygde miljøet? Oppgaven gir også en mulighet for kommunene til å vise et
glimt av sin egen historie og identitet i en større sammenheng for denne perioden.
Kulturminner som er aktuelle for utvelgelse kan for eksempel komme fra sektorer som
vei/jernbane, bolig, offentlig sektor, kultur, undervisning, næringsliv, industri,
kraftproduksjon, moderne landbruk/fiskeri med flere. Det kan også handle om at man har
tatt i bruk nye teknikker, konstruksjoner og materialer. Legg gjerne ut oppgaven på
kommunens hjemmeside slik at lokalbefolkningen involveres. Ta kontakt med bygdelag,
historielag, lokalavisen, skoler, barnehager og andre aktuelle lokale ressurser.
Vi kommer til å presentere et objekt per kommune. Vi tar gjerne imot flere forslag, men vi vil
at dere bestemmer hvilket objekt som er viktigst. Det kan også være interessant å vite
hvordan utvelgelsesprosessen foregikk.. Beskriv derfor gjerne prosessen som ligger bak
utvalget.
Til presentasjon av objektet på hjemmesiden behøver vi en kortere informasjonstekst, samt
bilder (se vedlegget). Vi ber om at dere sender inn et eksempel, helst i digital form, senest
den 15.04.2011.
For opplysninger om oppgaven og innlevering av forslag til etterkrigstidens bygningskultur
ta kontakt med: prosjektansvarlig Hauke Haupts tel.+47-738 664 33 hauke.haupts@stfk.no
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim (Norge) eller
Henrik Ylikoski tel.+46-63-15 01 41 henrik.ylikoski@jamtli.com Jamtli Box 709, 831 28
Östersund (Sverige).
Med vennlig hilsen
Henrik Ylikoski
Prosjektansvarlig Sverige

Hauke Haupts
Prosjektansvarlig Norge

