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Venstre har selv jobbet med ulike modeller for
å bedre situasjonen for eiere av gamle hus som
avgiftsfritak og momsfri tak, men synes det er
vanskelig å finne en god løsning som treffer
orden t  lig. Vi mener at en hadde kommet langt
der som Kulturminne fon det hadde vært større.
Det var forutsatt en opp trapping, noe vi har
lagt inn i våre budsjetter, men denne opptrap -
pin gen kommer ikke. 

Håndverkstradisjonene
Venstre avholdt nylig en håndverkshøring på
Stortinget, og mener det må tas grep for å hin -
dre at de gamle håndverksfagene forsvinner.
Grande forteller om en aha-opplevelse hun
hadde da hun behøvde gipsmaler til leilig he ten
sin i Oslo. 

– Jeg måtte faktisk ta inn håndverkere fra
St. Petersburg og Berlin for å få restaurert
taket, det fantes ingen i Oslo. Gipsmaling er
nær knyttet til europeisk tradisjonshåndverk,
og det er bra, for hadde videreføringen av dette
håndverket vært avhengig av norsk forvalt-
ning, ville kunnskapen forsvunnet, tror hun. 

– Kanskje burde det vært lagt opp til at de
som vil ivareta gamle håndverkstradisjoner

kunne følge ulike løp? Noen vil ta universitets -
 grad, mens andre kan ta fagbrev, det bør være
ulike løp for lafter og steinhugger. Vi har sterke
nordiske tradisjoner på håndverk, og kanskje
burde vi hatt felles nordisk utdanningspoli tikk
på dette området, foreslår hun.

Vikingskipshuset på Bygdøy
Venstre vil flytte Kulturhistorisk museum til
Bjørvika, men det har ingen bråhast. Og når
det gjelder vikingskipene på Bygdøy, får uni-
versitetet selv bestemme, det er de som eier
skipene, mener Grande. 

– Museumsbygningen til Arneberg er flott,
men for skipene er de en katastrofe. Det er feil -
slått at alt skal ligge på Bygdøy. En ting er
risi koen ved å flytte skipene, noe annet er å
sprenge til et nytt museum på Bygdøy for å
bevare skipene der de er. Det ene er ikke bedre
enn det andre!

I dag er det 25 prosent av kommunene som
har kulturvernplaner, men ingen kommu ner
har plikt til å utarbeide slike planer: 

– Synes du det burde vært påbudt?
– Jeg forstår at det med dagens kommune -

struktur ikke går, men det ville absolutt ført

til økt bevissthet hos kommunene med hen -
syn til hvilke skatter de sitter med. Disse
skattene kan brukes til reiselivsutvikling, eller
i formidlingsarbeidet for kommunens skole -
barn.

For frilansarkeologer
– Hvordan skal man minimere det årlige tapet
av kulturminner, synes du?

– Her er det ikke ett enkelt grep som må
gjøres, men flere. Kulturminnefondet er et vik -
 tig vir ke middel. Det er også viktig at kultur -
minne vern får større plass i offentlig plan -
legging. Dessuten må man se på holdningene
til folk. Når statlige etater som NSB spar opp
gamle tre  båter uten at det får nevneverdige
konse kvenser, er det ikke så veldig rart at
grunn eiere unnviker ansvaret de har for kul -
tur  min ner på sine eiendommer.

Ofte er tidsaspektet viktig for at en ut byg -
ger ikke skal tape penger på et prosjekt. Det er
ikke selvsagt at institusjoner skal ha monopol
på oppgraving, frilansarkeologer kunne gjort
at en raskere fikk avklaring med hensyn til
even tuelle kulturminner under jorda, av slut ter
hun. �

rivingen av Nordli gård i Sørum eller kravet om
vern av Furuheim på Gol. Alle disse sakene
doku men terer et betydelig folkelig enga sje -
ment. Men kulturminnevernet greier sjelden å
nyt tig  gjøre seg denne velviljen når saker skal
for midles ut i offentligheten, sier Harby. – Ikke
sjel den oppfattes kulturminneforvaltningen
selv som den argeste motstanderen for dem
som kjemper kulturminnenes sak.

– Hva mener du er kulturminnevernets
stør   ste problem?

– Måten det er organisert på. Kul tur minne -
forvaltning i politisk overstyrte fyl kes kom mu -
ner. Noen ganger hand ler det om fagfolk som
ikke kjen ner sin besøkelsestid, men mest om en
knebling av engasjement og fagkunnskap. Her

har ikke Riksantikvaren tatt tak i de grunn-
leggende struk   turproblemene som sektoren er
rammet av. 

Sjur Harby mener at kulturminnefeltet do -
mi  neres av frykt for ikke å gå inn i de store,
kontroversielle problemstillingene, og bruker
slutt rapporten for Kulturminneåret som ek -
sem  pel: – Kritiske kommentarer som kom i
løpet av året er mer eller mindre systematisk
utelatt, sier han. 

Ufarlig konsensus
Kulturminnevern kan være konsensusbyg gen -
de, der historien om fortiden er sam len de og
likt fortalt, eller den kan være konfliktbyg-
gende, med mange forskjellige historier som
kan stå i motsetningsforhold til hverandre. 

– På sitt beste fungerer kulturarv som et
minste felles multiplum og er som lim i nasjo -
nal staten, men slik er det ikke overalt. Både
her hjemme og utenlands er det mange ek -
sem pler på at det kan det bli strid om hvilke
fortellinger som skal berettes videre, og hvil ke

Holdningsundersøkelser viser at det er stor
interesse for kulturminner i befolkningen, og at
de assosieres med positive verdier. Tradisjo nelt
har imidlertid kulturminne ver n saker sjelden
nådd til topps i nyhetsbildet eller blitt kiosk -
vel terne. – Men, sier Sjur Har by, det er skjedd
en endring etter at vi fikk en syn ligere riks -
anti kvar. Det er imidlertid påfallende at den
pushingen av nyheter som nå skjer fra Riks -
antikvarens side, blir møtt så ukritisk i avis -
redaksjonene. Enkelte aviser minner mer om
mikro fonsta tiv for Riksantikvaren, sier Harby. 

– Gang på gang ser vi at kulturminnevern
enga sjerer folk flest. Flytteplanene for viking-
skipene fra Bygdøy til Gamle by en,  tøm min gen
av  Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet,

Norsk kulturminnevern:

– Apolitisk, vanstyrt og fortiet
Organisering, kunnskaps man gel og isolasjon er kul tur   minne -
vernets stør ste ut fordringer i dag, mener Sjur Harby, som 
er arkeolog, skribent og seminar leder med kulturarv som
spesialfelt.
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historier som skal forties. I flere land har man
kjent på kroppen hvordan kulturarv kan være
konflikt    skapende når verneinteressene berører
poli  tis ke tema. I norsk kulturminnevern er det
imid  lertid en konsensusholdning som råder
grun   nen. Kulturminnevern skal heller ikke
være politikk, mener mange. – I praksis er det
imidlertid først og fremst politikk, sier Harby.
– Det handler jo om prioritering vis-à-vis andre
samfunnssektorer og begrensninger av den
en kel tes råderett over egen eiendom. 

De enslige svalene
Ikke-beslutninger – det å ikke ta affære – er og -
 så en politisk handling, noe mange kul tur min -
 ne vernere har erfart når verneslaget er tapt og
bygningen revet uten politisk inngripen, jam -
før Nordlisaken. Ser man på skillelinjene i poli -
tikken rundt kultur min nevernet, mener Harby
at de ofte går på kryss og tvers av det man for -
venter: 

– Det var høyrepolitikeren Haakon Mag -
nus Preus som i sin tid reddet Oslotrikken, og
det finnes FrP-folk som agiterer strålende, men
disse politikerne er gjerne enslige svaler. Kul -
tur arv sees sjelden i sammenheng med andre
saksområder, eller knyttes til samfunnsinter-
esser utover seg selv. 

– Hva synes du om politikernes kunn -
skaps  nivå når det gjelder kulturminnevern?

– De vet generelt for lite, på alle nivåer.
Des suten er det altfor tette bånd mellom poli -

ti kere, administrasjon og næringsinteresser på
kommune- og fylkesplan. Det offentlige ord -
skiftet, slik det har utviklet seg, forhindrer des -
suten en levende kulturminneverndebatt. Alt -
for mange fagfolk lar seg kneble av lojali tets -
hen syn i offentlig forvaltning.

– Hvordan mener du denne debatten kunne
vært sparket i gang?

– Lobbyvirksomhet er svært viktig, men de
fri villige organisasjonene greier ikke, eller øn s -
ker ikke å sette dagsorden. Det er gjengs for
dem alle. Media er en viktig agendasetter, men
det er en utfordring at dekningen av kul tur -
 minnevern er så avhengig av folk med kom pe -
 tanse i redaksjonene. Det er få journalister
som kan gjøre kulturminnevern til førsteside-
stoff, det er lite kjennskap til jussen på feltet,
og kulturminnevernmiljøet oppleves som lite,
sært og lukket, sier Harby.

– Hvilken rolle mener du skolen spiller når
det gjelder å utvikle kompetanse på kultur -
minnevernfeltet?

– Vi burde hatt en sertifiseringsordning
for folk som jobber med tradisjonelle hånd-
verksfag, fordi mangelen på denne typen hånd -
 ver kere vil bli prekær i åra framover. I det store
og hele synes jeg ikke skolevesenet verdsetter
prak tiske fag. Uansett hvor mye penger vi
pøser inn til bygningsvern vil vi mangle folk
etter hvert, og det er synd, avslutter Harby. �

Inger Anne Hovland er redaktør i Fortidsvern.

Vi fikk svar fra tre partier (Venstre har ingen
representant i komiteen). Arbeiderpartiet
svar te at man ville forbedre kultur minne for -
valt nin gen i tråd med Riksrevisjonens forvalt-
ningsrevisjon, og at man ville styrke innsat sen
med å sette i stand de tekniske og industrielle
kulturminnene. Man ville også øke kunnska -
pen om arkeologiske kulturminner som kom -
mer fram i dagen på grunn av klimaendrin ger.
Innsatsen i verdensarvområder skal trappes
opp, og en skal prioritere arbeidet med plan -
lagte verdensarvnominasjoner. Ap vil vur dere
tiltak for å hindre at freda og verneverdige byg -
ninger forfaller.

Fremskrittpartiet svarte at partiet ønsker

Kulturminnevern i Ap, FrP og Senterpartiet
«Kan du kort svare på hva ditt parti mener man kan gjøre for å senke det årlige tapet av kulturminner?» 
Dette spørsmålet stilte Fortidsvern partiene i Energi-og miljøkomiteen på Stortinget.

at større ansvar for arkeologiske utgravinger
og vern blir lagt til staten, dette for å hindre at
folk ødelegger gjenstander fordi de er redde for
konsekvensene av funn gjort på privat grunn.
«..Vidare er det forkasteleg når fylkeskonser -
va torar forsøker gjennom personlege prefe ran -
sar å trumfe gjennom motsegner eller pålegg
som ikkje er fagleg baserte, men subjektivt for -
søker å gi inntrykk av å ha jussen på si side –
slik vi ser det i Hotel Union-saken på Øye. Dette
setter kulturminnevernarbeidet i vanry», skri -
 ver FrP.

Senterpartiet skriver at skatte- og avgifts-
politikken må stimulere eierne av freda og be -
va ringsregulerte kulturminne til jevnt ved like -

hold, slik at bygningene ikke forfaller, og det
blir mindre behov for skippertak. Senter par tiet
ønsker å arbeide for å få gjennomslag for en
slik tenkning i Stortinget og i regjeringen. «Vi
har som mål å auke Kulturminnefondets
grunnkapital. Riksrevisjonens rapport må få
praktiske konsekvensar. Ein må i tydelegare
grad synleggjere at kulturminne er eit viktig
ansvarsområde, for eksempel ved at Miljø vern -
departementet skiftar navn til Miljø- og kul -
tur minnedepartementet, eller ved andre grep
i departementsstrukturen», skriver Senter par -
tiet. � (IAH)

Harby er selvstendig næringsdri ven  de og an svarlig
for den nasjonale semi nar rekken Brei da blikk, dess -
uten fast kommen ta tor i blant annet Nationen.
Foto: Inger Anne Hovland.


