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Siste verdenskrig førte til mange ødelagte byer i Norge. Allerede i juni 1940 ble kontoret Brente 
steders Regulering (BSR) opprettet. BSR var sentral i g jenreis¬ningen, og har prega byutviklingen 

fram til i dag. Gjenreisningshus er historiske vitnesbyrd, og viktig kulturarv. Flere av de gjenreiste 
områdene er med i Riksantikvarens NB!- register (Nasjonale interesser i by). Dette er byområder 
der byutviklingen må ta hensyn til g jenreisnings-arkitekturen. Slik preger fortsatt arbeidet i regi av 
Brente Steders Regulering byene i Norge. 

Hvordan skal vi bygge stolthet for g jenreisningsbyene, 75 år etter krigens slutt? Hvordan ta vare på 
verdiene og forvalte dem på en god måte slik at historien kan fortelles til nye generasjoner? 
Riksantikvarens bystrategi trekker fram byenes særpreg og egenart som viktige hensyn å ta i 
byutviklingen. Hvordan kan byene som ble ødelagt under krigen, og som reiste seg av asken, 
utvikles med utgangspunkt i sitt lokale særpreg? På webinaret skal vi høre hvordan det jobbes i noen 
av byene, g jennom strategier og virkemidler som tar utgangspunkt i g jenreisingshistorien. Vi skal se 
på bygningenes funksjon, farge, form og historiefortellende kraft!

Webinar om gjenreiste byer

Utviklingsnett på nett, 28. mai kl. 08.30 - 10.30

FRA HAMMERFEST
Foto: Tore Lund Blindheim, Guri Dahl og 
Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

http://www.riksantikvaren.no


PROGRAM

Kl. 08.30 Innledning ved Line Bårdseng, Riksantikvaren

Kl .08.35  Aprildagene i 1940- og Fasadefondet i Steinkjer, 
  ved kommuneantikvar Robert Øfsti, Steinkjer kommune

Kl. 08.55  Pilotprosjektet «Storgatas ansikter» - et løft for NB!- området i Molde,
  ved arkitekt/by- og arealplanlegger Lone Kjersheim, Kongsvinger kommune

Kl. 09.15  Fargeplaner for Gjenreisningsbyer/Voss, Molde, Kristiansund, 
  ved professor Mette L`Orange, Universitetet i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo

Kl. 09.35 Et firkanta hus med skråtak - å leve i og med gjenreisningsarkitektur, 
  ved museumspedagog Maria Stephansen, Gjenreisningsmuseet i Finnmark og Nord-Troms 

Kl. 09.55  Gjenreisningsarkitekturen - en viktig del av Elverums særpreg, 
  ved formidlingsrådgiver Anne Kristine Kronborg, OBOS

Kl. 10.15  Avslutning evt. spørsmål

Kl. 10.30  Slutt

Påmelding via skjema på Riksantikvaren sine nettsider, under arrangementkalender

Frist 27. mai
Sted: På Teams (du får innkalling etter påmeldingsfrist)
Maks antall deltakere: 250

Seminaret er gratis.

Etter fristen har gått vil du få en innkalling til Teams møte. Klikk på linken 28. mai fra kl. 
0815 og du er med i møtet. 

Spørsmål? Kontakt Line Bårdseng, Riksantikvaren, tlf. 982 02 808

FRA HAMMERFEST Foto: Tore Lund Blindheim, Guri Dahl og Ragnhild Hoel, Riksantikvaren

https://www.riksantikvaren.no/kalender/
mailto:line.bardseng%40ra.no?subject=

