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Resultater vi er med å skape i 
Vardø. 

• 55 eiere i Hamningberg og Vardø har mottatt tilskudd til restaurering fra 
Riksantikvaren, stiftelsen Uni og Norsk kulturminnefond. 

• Vi tilbyr gratis bistand i 3 av Varanger kommunene. 

• 54 husvegger er blitt beriket med kunstverk fra verdenskjente 
streetartkunstnere gjennom Kokmafest..  

• 10 eiere jobber med utvikling av nye og eksisterende 
forretningsmodeller i samrbeid med Vardø Restored. 

• Fremtidig Kulturminneplan for Vardø er under utvikling og er velkommen 
politisk og i befolkningen. 

• Vardøs kulturarv blir løftet frem og kommunisert i arrangementer, 
blader, publikasjoner, diplomoppgaver, i videoer, og av alle eiere som vi 
har bistått. 

• Pøbel Norges fremste kunster innenfor streetart jobber sammen med oss 
i nye kunst og stedsutviklingsprosjekter i Vardø og i Teriberka (Russland). 

• Vi har etablert et regionalt nettverk for handverkere langs Varanger 
fjorden som deltar på våre kurs og som jobber med bygningsvern i sine 
kommuner. 

• Vi blir invitert til å fortelle om vårt arbeid på lokale, regionale og 
nasjonale konferanser om kulturarv, stedsutvikling og kunst. 

• Vi har vært så heldige å få bidrag til vårt arbeid fra statsbudsjettet.



Hvordan kan vi fortsette å 
skape resultater i årene 

som kommer ?
«Vi er avhengige av investeringer og bidrag fra eiere, 

lokale, regionale og nasjonale myndigheter og andre 

organisasjoner som yter bistand til kulturarv, stedsutvikling 

og kunstprosjekter»

• Vi må synliggjøre at det å hjelpe og støtte eiere, skaper så store 
økonomiske og samfunnsmessige verdier og at det er «lønnsomt» for det 
offentlige å betale for støtteapparatet. 

• Vi må være flinke på kommunikasjon og dokumentasjon av resultater og 
historiene vi er med å skaper.  

«De mest interessante og inspirerende reultater i prosjektet 

har blitt til i samarbeid med profesjonelle kreative folk»

• Vi trenger medarbeidere som er dyktige og full av engasjement for den 
type stedsutvikling og kulturarvsarbeid  som vi driver med. 

• Vi må mikse kulturarvstenking med nytekning og utforske nye måter å 
jobbe med kultuarv på.

«Fundamentet i Restoredtenkingen er å hjelpe andre å 

lykkes med deres prosjekt ved å tilby best mulig faglig hjelp 

og sikre at det blir en oppbyggende og inspirerende 

prosess for prosjekteieren»

• Aldri miste dette perspektivet.  

• Forsikre oss om at alle våre samarbeidspartnere forstår og verdsetter 
denne tenkningen.



Historien 

1. Begynnelsen: Lære hvordan jobbe nedenfra og 
opp og bruke oppbyggende prosesser og tilby 
folk faglig hjelp. 

2. Vardø: Videreutvikling av 
«Hamningbergmetoden» Tilby hjelp til eiere av 
verneverdige bygninger.  Utvikle 
støttefunksjoner som skaper resultater innen 
sosial, kulturell, økonomisk og miljømessig 
verdiskaping.  

3. Komafest: Lærte en ny metode for steds og 
samfunnsutvikling som bruker kunst og 
kulturarv som en «quick fix» løsning  på 
problemer av episke proposjoner. 

4. Hvordan vi fortsetter å skape transformasjon 
ved å hjelpe folk og bedrifter inn i fremtiden.




