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Strategi og program –
delrapport 5
• En vurdering av fem alternativer for
innretning av strategi og program i
bevaringsarbeidet.
• Konklusjon: anbefalingen er en
strategi, tre parallelle
bevaringsprogram og fire
innsatsområder. Se prinsippskisse
• Beskrivelse av innsatsområder (ark 3)
og overordnet modell (ark 4)
visualiserer og konkretiserer
konklusjonen

Overordnet bevaringsstrategi for
verdifulle kirkebygninger
Bevaringsprogram for kirkebygninger 1
•Innsatsområder 1-4

Bevaringsprogram for kirkebygninger 2
•Innsatsområder 1-4

Bevaringsprogram for kirkebygninger 3
•Innsatsområder 1-4
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Innsatsområder 1-4 for alle bevaringsprogrammene
Bevaring

Kunnskap

Opplevelse

Engasjement

Kirkebygg

Dokumentasjon

Publikum og
historiefortelling

Eiers engasjement

Interiør

Håndverkskompetanse

Brannsikring

•
•

•

Istandsetting av tak,
vegger og vinduer.
Istandsetting av interiør
med kirkekunst,
innredning, tak, gulv og
vegger, samt inventar.
Brannsikring med
slokkeanlegg.

Eiers kompetanse

•

•

•

Dokumentasjon av inngrep og
bygningselementer i
kirkebyggene. Undersøkelser i
arkiv og litteratur.
Håndverkskompetanse.
Opplæring på byggeplassen i
tradisjonelle metoder for
murere og tømrere.
Eierkompetanse. Tilbud om
opplæring av kirkeverger for å
styrke deres kompetanse som
forvaltere

Brukere og frivillige
Formidling
lokalt/regionalt/nasjonalt

•

•

Publikumsutvikling og
historiefortelling –
arrangementer og
permanente
informasjonstiltak
Formidling
lokalt/regionalt/
nasjonalt –
medieinnslag i flere
flater (nyheter,
foredrag, publisering)

Deltakelse og universell
utforming

•
•

•

Eierkompetanse og engasjement.
Eiers deltakelse gjennom
kompetanse og engasjement.
Engasjement hos brukere og
frivillige – drift og utvikling.
Innsats fra brukere og frivillige
ved istandsetting og vedlikehold,
og ved utvikling av nye
funksjoner.
Deltakelse og universell
utforming. Deltakelse for alle og
særlig med tiltak for UU.

Kulturhistorisk verdifulle kirker. Anbefalt alternativ 2a
for fremtidig innretning av bevaringsarbeidet
Overordnet strategi
Bevaringsprogrammer

Bevaringsstrategi for verdifulle kirkebygninger
Bevaringsprogram for
middelalderkirker

Bevaringsprogram
for kirker 1537-1850

Bevaringsprogram for
kirker etter 1850

Innsatsområder:- hvert
innsatsområde skaleres etter det
enkelte programs behov

Bevaring
Bevaring

Kunnskap og
kompetanse

Opplevelse
og formidling
Engasjement
og deltakelse
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