Tildelt – Ullensaker kommunes Kulturvernpris
År

Kulturvernpris tildelt

Begrunnelse

2018

Ullensaker husflidslag

For deres mangeårige og verdifulle innsats for
å bevare, videreføre og formidle tradisjoner
innen gamle håndverksteknikker, som er en del
av vår immaterielle kulturarv. Videreføring av
denne sårbare kunnskapen til nye
generasjoner gjennom Ung Husflid og
barneaktivitetsdager er et særlig viktig bidrag i
denne sammenheng.

2017

Bjørn Erik Nyberg

For sitt mangeårige pågangsmot, initiativ og
arbeidsinnsats for å bevare og gjøre
kulturminner som Herredshuset og
Raknehaugen kjent.

2016

Jon Tore Beitnes
Ingeborg Støverud
Beitnes

For sitt mangeårige arbeid med igangsetting,
skjøtsel og formidling av gravfelt fra vikingtiden
på gården Fonbekk.

2015

Tore Kværner

For hans evne til å kombinere "børs og
katedral" i utviklingen av Jessheim sentrum og
derigjennom yte verdifulle bidrag til Jessheims
identitet og ivaretakelse av lokalhistorie og
kulturarv.

2014

Bjørg Vikne Dæhlie

For gjennom mange år å ha formidlet og
dokumentert Ullensakers historie, både skriftlig
og muntlig

2013

Olaug Julseth Stokstad

For gjennom mange år å ha tatt vare på
Ullensakermålet og Ullensakerhistorien, både
gjennom sitt arbeid i Ullensaker Historielag og
privat.

2012

Aina Tybring-Petersen

For gjennom mange år på en utmerket måte å
ha tatt godt vare på Villa Soles særpreg og
historiske verdi, herunder også uthusene.
Med byplan Jessheim og pågående kommende
utbygging er det svært viktig for et steds
identitet at det også kan vise sin historie. Villa
Sole er med sin nasjonale og lokalhistoriske
verdi, sterke autentisitet og gode ivaretakelse i
denne sammenheng en svært viktig bygning i

Jessheims bybilde.
2011

Ann Kristin Kjos og
Jan Terje Moberg

For fremragende arbeid med istandsetting av
de eldre bygningene på Risebro vestre, samt
restaurering av kulturlandskap ved Risebro.
Også innvendig er det gjort et omfattende
restaureringsarbeid med respekt for husets
historie. Mye arbeid har blitt lagt i å beholde
bygningenes særpreg og i å ivareta de gamle
detaljene

2010

Jan Severinsen
Ingvald Hansen

For dokumentasjonsarbeid som er gjort over
mange år med innsamling av bilder, tekster,
avisklipp, filmer og annen dokumentasjon av
fly-, militær- og bosettingshistorie på
Gardermoen.

2009

Ullensaker Historielag

For arbeid over mange år med å dokumentere,
istandsette og formidle lokalhistorie og
kulturminner.

2008

Stiftelsen Militærhistorisk
Forum Østlandet

Innsatsen for å bygge opp Flysamlingen og for
formidlings- og publikumsarbeidet gjennom
flere år

2007

Ingen tildeling

Endring av retningslinjene

2006

Kari og Halvor Tangen

Fremragende arbeid med restaurering og
renovering av Skrivergarden, Hovin

2005

Geir Engh

Pietetsfull bevaring av egen bolig/eiendom

2004

Ola Harald Fjeldheim

Beundringsverdig restaurering av bygg på egen
eiendom

2003

Herredshusets Venner

Uvurdelig dugnadsarbeid ved renoveringen

2002

Venneforeningen Kløfta
gamle skole

Solid kultur- og bygningsdrift av gamleskolen

2001

Ingen tildeling

2000

Wenche og Einar Linde

Pietetsfull bevaring av egen bolig/eiendom

