
– Kommunedelplanen for
kulturminner og kultur-
miljøer henger i løse lufta
og ikke er satt inn en
samfunnsmessig
sammenheng, innrøm-
met hamarordfører Einar
Busterud i går kveld.

HAMAR: Innrømmelsen kom etter
at arkeolog/kulturarvekspert Sjur
Harby kastet en varm brannfakkel
på folkemøte i rådhuset.

Kommunedelplanen er ute på
høring etter at den ble ferdig i ju-
ni.

Det var dessverre bare et fåtalls
tilhørere i kommunestyresalen i
Hamar som hørte Sjur Harby pre-
sentere sin slagplan for Hamar
med en klart annerledes innfalls-
vinkel. At det var spissformule-
ringer, var ikke uventet av en fore-
dragsholder som kalte Hamar en
uslepen diamant.

–Vi har mulighet til å skape noe
helt unikt, mente Harby, som dri-
ver sin konsulentvirksomhet
under Disen Kolonial. Ikke rart
navnevalg, Harbys far Sverre drev
en årrekke Disen Kolonial, lenge
før Dressmann og Ikea var på folks
tunger.

Kåsøren Sjur Harby er både
nostalgisk og framtidsrettet. Han
kan godt tenke seg å få tilbake
slaktebutikken i Basarene og en
ordentlig baker i Hamar. Hvorfor
vet kelneren på et av hurtigrute-
skipene mer om akevitt enn du
finner i akevittens hjem Hedmar-
ken? Kulturarv skal være et hon-
nørord, ikke en belastning, sier
Harby.

Viktig dokument
Den nye kommunedelplanen er
ifølge Harby det viktigste doku-
mentet som er framlagt på veldig
lenge.

– Men det bærer dokumentet
ikke preg av i dag. Kommunedel-
planens arbeid så langt er en be-
gynnelse, men må puttes inn i en
helhetlig samfunnsutvikling for
Hamar og inngå i en visjon om
hva byen skal være om 20–30 år.
Dette handler om samferdselspo-
litikk, demografi, integrering, næ-
ringspolitikk. Ingenting av det
gjenspeiler seg i dokumentet slik

det er i dag, understreket Sjur Har-
by.

Han forklarte hvorfor dette er
så viktig.

–Vi får en konkurranse mellom
norske byer som er i full gang.
Internasjonalt er kulturarv en av
de viktigste konkurransefaktorene
for å lykkes mellom byene i kam-
pen for å trekke til seg kompetan-
se og skatteytere. Bare da kan et
moderne samfunn fungere og
derfor må kulturarven ses på an-
net enn en belastning.

Harby peker på at planen strek-
ker seg så langt og sier identitet er
viktig, men tar ikke konsekvensen
av honnørordene.

Overfladisk
Jo tettere Hamar knyttes til Oslo
med motorveg og jernbane, des-
to større sjanser er det for at mjøs-
byen kan bli utradert.

– Vi trenger en egen oppegå-
ende handelsstand, et attraktivt
lokalt næringsliv, eiendommer
som er på hamarfolks hender
med genuin interesse i å utvikle
byen. En profesjonell eiendoms-
forvalter i Oslo eller utlandet er
kun interessert i å tappe Hamar
for midler. Hold kontrollen for
egen utvikling. Hvem eier byens
ansikt, lokale gårdeiere eller uten-
bygds investorer? Ha lokal ryg-
grad, sa Harby og viste til Grav-
dahl bokhandel og fiskeforret-
ningen Knutstad Holen som ek-
sempler på lokale suksessbedrif-
ter folk utenbygds prater om.

– Det handler om å se erkjen-
nelsen av hva som skjer rundt oss.
Å se på kulturarv som kulturmin-
nevern er galt. Nettopp kulturar-
ven kan drive en utvikling fram-
over. Hvordan kulturminnevernet
skjøttes i den enkelte kommune
sier noe om hvordan lokaldemo-
kratiet fungerer.

Byantikvar
Sjur Harby mener Hamar bør få
stilling som byantikvar. Ikke for å
verne, eller legge osteklokke over
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AV VISKERE!

Osram Xenonpære

699,-
D2R/D2S Pr. stk.

FØR 990,-

Osram Night Breaker

169,-
H1 Pr. par.

FØR 309,-

H4: 169,-
Før 310,-
H7: 220,-
Før 400,-

29,-29,-
Osram H4
H1: 49,-
H7: 59,-

ELVERUM, GJØVIK,
LILLEHAMMER

Kundeservice: 815 48 707
www.torshovbil.no

Vil ha folke-
avstemning
om stadion
HAMAR: Sjur Harby tar til orde for
en folkeavstemning for hva som
skal skje på Hamar stadion.

– Skal vi bygge ned stadion med
nok et kjøpesenter og leiligheter?
Jeg synes dette er ubetenksomt. Er
det dette Hamar trenger nå?Var det
klokt å selge stadionet? Hvor repre-
sentative er de som fattet vedtaket
til folkemeningen i Hamar? Skal du
skape engasjement for Hamar by
må saker legges ut på høring på an-
nenmåteennsomtørredokumen-
ter.Vi trenger fora som får ut essen-
sen av hva folk tenker. Nå bør vi
tenke ut attraksjoner som trekker
folk i 20 år framover. Verden bør
komme til oss.

Nettsted for
innbyggerne
HAMAR: Knut Morten Pedersen
presenterte ideen om nettstedet
lokalpatrioter, som er tenkt som
en blogg for hamarsinger. Politi-
ker Solveig Seem (H) sa at hun
hilser en ny kommunikasjons-
plattform til Hamars innbyggere
velkommen. Et supplement til
kommunens hjemmeside er øn-
sket.

– Late
gårdeiere
HAMAR: – Vi har nok av late går-
deiere i Hamar som heller bruker
pengene de skulle pusse opp for
til ferie på Kanariøyene. Jeg ser ik-
ke lokalt eierskap som noen ga-
ranti for at bygninger det er inter-
essant å verne, blir tatt vare på, sa
ordfører Einar Busterud.

– Dette er min spissformulering
i kveld, humret ordføreren etter
Harbys kåseri.

Brannfakkel om kulturarv

STOLTHET OG IDENTITET:Det lønner seg å satse på kulturarv, var rådet fra Sjur Harby under folkremøtet i går kveld.
Arkitekt Anne Marie Stenmark i Hamar kommune er ansvarlig for utarbeidelsen av kommunedelplanen for kultur-
minner og kulturmiljøer i Hamar. FOTO: HENNING HOLTER CHRISTENSEN

På REKKE OG RAD: De var lydhøre
hamarpolitikerne igårkveld.Ordfører
EinarBusterud iaksjon,medpartikol-
legene Christel Meyer og Lars Meyer
samt Solveig Seem.

FOTO: HENNING HOLTER CHRISTENSEN
HENNING HOLTER
CHRISTENSEN
915 18 351
hch@h-a.no

Hamar, men ivareta verdiene som
er skapt gjennom 160 år og profi-
lere byen.

– Bygg opp et kompetansemil-
jø på yrkesskolen. Skreddersy det-
te prosjektet til vedlikehold av el-
dre bygningsmasse, var Sjur Har-
bys tips til kommuneledelsen.

– Kommunedelplanen for kul-
turminner og kulturmiljøer heng-
er i løse lufta og ikke er satt inn en
samfunnsmessig sammenheng,
innrømmet hamarordfører Einar
Busterud i etterkant av foredra-
get.


