Fungerende fylkesmann Sigurd Tremoen
Lillehammer, 21. januar 2015

Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenstmedalje til Kirsti
Krekling, onsdag 21. januar 2015
Jeg er kommet hit i dag, på vegne av Kongen, for å hedre deg Kirsti Krekling for ditt
samfunnsengasjement og spesielt den innsatsen du har lagt ned for å dokumentere, formidle og
bringe kulturarven vår ut til et større publikum.
Jeg vil nå gi forsamlingen et kort sammendrag av ditt engasjement.
Kirsti Krekling vært ansatt på Maihaugen fra 1983 og fram til hun i sommer blir pensjonist. De
første årene var hun museumspedagog, senere avdelingsleder for Formidlingsavdelingen,
museumskonsulent og til slutt konservator.
Arbeidsoppgavene på Maihaugen var de første årene knyttet til formidling, der hun arbeidet med
formidlingsopplegg for skoleklasser og øvrig publikum. Hun har vært opptatt av folkeopplysning og at
det skal bety noe det en driver med. Hennes innsats på utvikling av levende formidling med aktører
som lever og arbeider på en gard, slik at dagliglivet, gardsdrifta og sosiale forhold kommer i sentrum,
har vært et pionerarbeid i norsk og skandinavisk museumsliv.
Kirsti Krekling har holdt en rekke foredrag rundt omkring for ulike foreninger, og har opparbeidet seg
et kontaktnett som har vært til stor nytte for museet gjennom mange år. Hennes formidling har alltid
vært basert på solid kunnskap om faget. Hun har hatt redaktøransvaret for mange årbøker og andre
publikasjoner, og har også selv skrevet flere egne fagartikler. Hun har også gitt ut en egen bok om
folkedrakter i Gudbrandsdalen.
I hele sin tid på Lillehammer har Kirsti Krekling vært engasjert i det frivillige foreningslivet.
Hun var i en årrekke styremedlem i Oppland avdeling av Fortidsminneforeningen, hun har vært
redaksjonsmedlem for Årbok for Lillehammer og Fåberg, og hun har sittet i styret for Gudbrandsdal
Historielag, der hun de siste tre årene har vært redaktør for Årbok for Gudbrandsdalen.
Kirsti Krekling var i mange år også med i styret for Budeiestiftelsen, som delte ut Budeieprisen.
Denne prisen ble i perioden 1988 til 2007 delt ut engasjerte kvinner, og med sin internasjonale
spredning fikk den også utenlandsk oppmerksomhet.
Krekling har videre i mange år vært styremedlem i Lillehammer Mållag og Austmannalaget, samt
styremedlem i Human-Etisk Forbund i Oppland. Interessen for det nordiske har vært sentralt i
Kreklings virke. Hun har særlig hatt stor interesse for de nordiske bastionene i vest, og har jevnlig
kontakt med Færøyene og Island. Som en følge av dette har hun engasjert seg i Foreningen Norden,
og er styremedlem i Foreningen Norden i Oppland.
Kirsti beskrives som sosial og et utprega ja-menneske! Derfor har hun, i tillegg til det faglige, hatt en
viktig sosial funksjon i de organisasjonene hun har vært med i. Hun er lett å be om tjenester og stiller
alltid opp når hun blir spurt. Hun beskrives også som en god kollega av sine tidligere kollegaer her på
Maihaugen
Jeg vil oppsummere slik:
Kirsti Krekling har vært en svært god formidler av kulturhistorien. Hun har gjennom sitt gode
renommé, gjennom sin fagkunnskap, engasjement og sitt vesen, i stor grad bidratt til Stiftelsen
Lillehammer Museum (Maihaugen) sin utvikling. Hennes store engasjement og genuine faglige
interesse kan stå som eksempel for andre.

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at Kirsti Krekling skal tildeles Kongens
Fortjenstmedalje.
Vi gratulerer!

