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Etter beste evne
av innflytelsesrike støttespillere 
med tro på hans engasjement, 
ble Holmes navn nevnt og argu-
mentert for i de rette fora. Også 
Nordli i Sørum bidro med sitt 
som et takknemlig og ugjenkal-
lelig skrekkeksempel på kom-
munal saksbehandling. Ikke 
Nordli en gang til, lød omkvedet 
den gang.

Begeistringen for Holme har imid-
lertid forstummet i fagmiljøene. 
I skyggen av Bjørvikautspillene 
svikter han med unnfallenhet, 
kunnskapsløshet og ansvarsfra-
skrivelse i viktige og prinsipielle 
saker. Det var Erling Kagge og 
Fortidsminneforeningen som 
berget den fredede Villa Dam-
mann i Oslo fra uvettig fortetting 
i nabolaget. Det er lokale verne-
krefter og fylkespolitikere som 
redder den fredningsverdige Li-
naaegården i Sandefjord. Og det 
er Oslos befolkning, og ikke Hol-
me, som forsvarer Nasjonalgalle-
riets Munchsal mot rasering. 

«Kan mottoet tidlig og tydelig 
innebære at faglig arbeid og 
overveielser erstattes av parti-
politikkens snevre stemmesan-
king og en plass i solen for Jørn 
Holme?» spurte nylig Aftenpos-
tens Lotte Sandberg retorisk. Du 
er nærmere sannheten enn du 
aner, Lotte Sandberg.

En kopi har erstattet originalen 
på Nordli gård i Sørum. Riksan-
tikvar Jørn Holme gratulerer og 
kommer gjerne på besøk. Hva er 
mest nedslående?

Nordli ble en skjellsettende opp-
levelse for norsk kulturmin-
nevern da kommunen knuste 
bygningen til pinneved i oktober 
2009. Kanskje husker du den 
dramatiske episoden der Inge-
borg Magerøy fra Fortidsmin-
neforeningen stilte seg foran 
gravemaskinen og stoppet rivin-
gen? For en stakket stund vel å 
merke, men likevel.

Kanskje fikk du også med deg 
Riksantikvarens tafatte anmod-
ning til kommunen om å skåne 
bygningen? Selvfølgelig hjalp 
det ikke. Snarere ble gleden over 
å trumfe gjennom det lokale 
selvstyret ytterligere oppildnet 
av brevet fra Riksantikvaren. 

Kanskje husker du også at Sørum 
kommune gikk til politianmel-
delse av den bygningskyndige 
Ola Fjeldheim, fordi han etter 
deres oppfatning hadde tatt seg 
ulovlig inn i bygningen? Fjeld-
heim tvilte på kommunens godt 
betalte tilstandsvurderinger. 

Hans konklusjon ble en annen 
enn ordførerens, men til ingen 
nytte. Politianmeldelsen ble 
henlagt. Selvfølgelig. 

Men nå er tiden inne for forso-
ning. Under overskriften «Ver-
nestrid ble barneidyll» pre-
senterte Aftenposten den nye 
barnehagen i Sørum som Nord-
Europas flotteste. «Vi har et-
ter beste evne forsøkt å bevare 
Nordli-ånden», uttalte arkitekt 
Sissel Byrde til en forbauset 
journalist. I tankene hadde hun 
rester av en gammel tømmer-
vegg som er gjenreist i trappe-
gangen, en svartovn på loftet og 
en tapetkopi. Ellers er alt nytt og 
nesten likt. En av Østlandets fi-
neste empirebygninger i Sørum 
tapte slaget. «Det er ingen dårlig 
stemning mellom oss og ordfø-
rer», bedyret riksantikvar Jørn 
Holme til samme journalist og 
anså seg med dette ferdig med 
saken. Men er det så enkelt?

Jørn Holme var ingen selvskre-
ven kandidat til riksantikvarem-
betet. Først etter annen gangs 
utlysning ble han tilbudt stillin-
gen. Visst var gleden stor til å be-
gynne med. En synlig og handle-
kraftig riksantikvar skulle redde 
konkursboet som forgjengerne 
Nils Marstein og Sissel Rønbeck 
hadde etterlatt seg. Godt hjulpet 

STILNET
«Begeistringen for  
Holme har forstummet  
i fagmiljøene.»

Slipp russen fri
En undersøkelse gjort av Af-
tenposten, viser at 52 prosent 
av elevene i videregående 
skole ønsker at eksamen skal 
flyttes til før russetiden. Hvis 
foreldrene var blitt spurt, 
hadde svarprosenten for ek-
samen før russetid antakelig 
vært enda større. Vår påstand 
er at også lærerne ville hatt 
mer nytte av et litt kortere 
skoleår med våkne elever, 
enn ubrukelige russeskole-
uker med haltende under-
visning og sløv elevinnsats i 
bakrus. 

Men Kunnskapsdepartementet 
holder på sitt: Først feiring, 
så eksamen. Det er ikke til-
litvekkende at de som skal 
stå for kunnskap og klokskap, 
blåser i erfaring og logikk. 
Derfor er vår oppfordring 
igjen: Flytt eksamen, helst al-
lerede til neste år.  

R
ussen er over oss 
med spill og spetak-
kel. Vi unner dem 
festen, de har ven-
tet lenge på å bli fri. 

Fra skole og lekser, fra lærere og 
støvete klasserom. Slutten på 13 
års skolegang er vel verdt å feire. 
Vår eneste formaning er: Vær 
forsiktige. Buss og fyll og sex og 
døgning kan bære galt av sted. 

Hvorfor så mild overfor bråkete 
ungdom som tråkker over de 
fleste grenser i løpet av noen 
ukers vill festing? Svaret er at 
våre ergrelser over russetiden 
for lengst har snudd seg fra de 
støyende ungdommene til et 
stivbeint departementsbyrå-
krati. 

Det er mer enn tretti år siden 
en Ap-regjering vedtok å flytte 
russefeiringen til før 17. mai. 
Hensikten var visstnok todelt. 

Politikerne hevdet at russetid 
før nasjonaldagen, og før eksa-
men, skulle føre til at de unge 
ville ta fornuften fatt og feire 
mindre. På denne måten ville 
man løse et ordensproblem, 
kanskje særlig i de store byene. 
Det andre argumentet for tidli-
gere feiring var å gjøre skoleå-
ret lengre. 

Hadde 18- og 19-åringer først og 
fremst vært fornuftige vesener, 
kunne flytting av russetiden 
kanskje fungert etter sin hen-
sikt. Men det viste seg raskt at 
planen ikke fungerte. Festen, 
farten og forbruket har tatt seg 
opp år for år. Noe av bråket er 
dempet med politi, vakter og 
strenge bøter. Mens ungdom-
mene, som feirer skoleslutt før 
det er slutt, er tvunget til å dra 
seg innom skolen noen timer 
mellom festeslagene. For å for-
lenge skoleåret.

Oppsummert

Sta politikere

1 Etter tretti år med russefeiring 
først og eksamen etterpå nekter 

fortsatt politikerne å ta til fornuft.

Mislykket forsøk

2Da russefeiringen ble flyttet, 
trodde man det ville føre til  

mindre fest og mer skole. Det  
gjorde det ikke.

Flytt eksamen

3Nå må politikerne vise at også 
de er villige til å lære noe.  

Derfor må de flytte eksamen. 

DaGeNs Gjest

Lemen I
✱✱ «Det ble ei uvanlig påske. 

På vei opp til fjellet møtte vi 
myriader av illsinte lemen. 
Sannsynligvis rømte de unna 
én million nordmenn som al-
lerede satt der oppe med for-
syninger nok for et år og et pig-
mentbehov på størrelse med 
Hardangervidda.»
Johan O. Jensen oppsummerer 
påska i Adresseavisen.

Lemen II
✱✱ «Aftenposten melder at det 

er håp om et godt lemenår, og 
vi er ikke overrasket. Vi fikk 
med oss årets første illsinte le-
men, det var Sp-leder Liv Sig-
ne Navarsete, direkteoverført 
fra fjordhestens heimbygd, 
Nordfjordeid.»
Vårt Lands Hugin og Munin.

Intet nytt
✱✱ «Pastafabrikken, Perez kaf-

febar, Amundsen café og Ror-
bua hadde like før påske besøk 
av skjenkekontrollører fra 
Nordfjeldske Kontroll. Kon-
trollørene hadde ingenting å 
bemerke.»
Heter det i en nyhetsmelding i 
iTromsø.

Vår på Sørlandet
✱✱ «Om noen skulle være i tvil 

etter en uvanlig flott påske, så 
bekreftes gladnyheten nå også 
av fiskere som har landet årets 
første makrellfangst helt på 
sørspissen av landet vårt: Vå-
ren er på plass. Definitivt.»
Gladnyhet i Fædrelandsvennen.

Kleppeknute
✱✱ «Russeknuteregel 37 beløn-

nes med et bilde av Vidar Klep-
pe (må argumentere usaklig 
med en lærer i en hel time.»
Russen i Vest-Agder.

Illsint: Godt lemenår.  

Sjur 
Harby
Sjur Harby 
er arkeolog og skribent
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