Virksomhetsdirektør Eli Blakstad

Otta 29. juni 2019

Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenstmedalje til
Kjell Rudolf Voldheim, lørdag 29. juni 2019
Jeg er kommet hit i dag, på vegne av Kongen, for å hedre deg Kjell Rudolf Voldheim for
ditt samfunnsengasjement og kanskje spesielt for ditt engasjement for bergverks- og
steinindustrien her i området.
Jeg vil nå gi forsamlingen litt informasjon det du har holdt på med:
Helt siden ungdomsårene på 1960-tallet har Kjell Voldheim samlet kilder og gjenstander.
Han har registrert, dokumentert og formidlet kunnskap om den rike bergverks- og
steinindustrihistorien i Sel, Vågå og Lesja kommuner.
Takket være han, er materiell og immateriell kunnskap om utvinning av metaller,
kleberstein og skifer i Nord-Gudbrandsdalen samlet inn og tatt vare på for ettertiden.
Jeg kan vel si at Kjell Voldheim uten sammenligning har vært den viktigste fagpersonen
og drivkraften i denne arbeidet i Gudbrandsdalen fra 1970-tallet og frem til dags dato.
Det er ikke bare stein og metaller som Kjell har vært interrestert og engasjert i. Han har
også vært leder i Sel Historielag og en viktig bidragsyter til arbeidet i Gudbrandsdal
Historielag.
Voldheim er keramiker og har sammen med kona Ellen gjennom flere tiår drevet firmaet
Otta keramikk og vev. Han har i dette arbeidet tatt vare på og videreutviklet gammel
håndverkskunnskap og selv designet servicer, kopper, drikkeglass og boller. Han har
blant annet laget kulturhistorisk baserte serviser til gården Sygard Grytting og
Pilegrimsenteret i Sør-Fron kommune og til den rekonstruerte middelaldergården
Jørundgard i Sel kommune.
Kjell Voldheim har mye kunnskap og han har også en egen evne og glede av å formidle
denne kunnskapen både muntlig og skriftlig. Enten det er til elever i grunnskolen, i
lokalhistoriske møter eller i museumsfaglige og forskningsbaserte sammenhenger.
Voldheim har forfattet mange artikler og rapporter av høy kvalitet. Han nyter derfor stor
tillit hos sentrale fagfolk på nasjonalt nivå.
Voldheim kombinerer en teoretisk tilnærming med store praktiske og kunstneriske
ferdigheter. Han er grundig i planleggingsarbeidet og planene følges og realiseres. Han
har planlagt og montert midlertidige og permanente utstillinger. Han har planlagt og i
stor grad selv bygget den kulturhistoriske stien gjennom gruvelandskapet på Rustom
ved Otta. Uten hans innsats ville ikke den kulturarven og industrihistorien blitt tatt vare
på og formidlet til dagens og framtidige generasjoner. Nå leder han dugnadsarbeidet
med istandsetting av Sagflaten.

Jeg vil oppsummere slik:
Kjære Kjell Rudolf Voldheim – du har helt siden 1970-tallet, i jobbsammenheng, men for
det meste på ideell basis, sikret dokumentasjon om sentrale deler av kulturarven og
samfunnsutviklingen i Nord-Gudbrandsdalen. Verdien av din innsats er verdsatt både
lokalt og i internasjonale fagmiljøer.
Ditt engasjement har ligget betydelig over det normale, og din livsinnsats kan stå som
eksempel for andre.
HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Kjell Rudolf Voldheim skal
tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!
Det vil også i løpet av året komme en invitasjon til deg til mottakelse på Slottet.

