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HUNDREÅRSKRIGEN I VESTFOLD
RAGNAR KRISTENSEN

likevel ikke er blitt hevet til prinsipielle
høyder. Det er synliggjøringen av det
allmenne og prinsipielle i betydningsfulle
lokale konflikter som har sikret eksponering i
rikspressen.

Vestfoldavdelingen har kjempet for fylkets
kulturminner i hundre år. Perspektivet har
endret seg over tid, og avdelingen er blitt satt
på mange prøver. De siste årene har vi
opplevd en økonomisk vekst med påfølgende
press på fylkets kulturminnebestand vi ikke
har sett maken til tidligere. Samtidig er den
offentlige forvaltningen i endring. I striden
om en fremtidig plass i solen dolker offentlige
aktører kulturminnevernet i ryggen.
Regionalt og lokalt skyves ansvaret og
ubehaget ved omstridt vern ned på de
frivillige kreftene.

Blant de virkelig viktige sakene er saken om
områdefredning rundt den fredede lystgården
Yttersø, kampen for å bevare Storgaten 44 patrisierhuset fra '1792 med Paul Dues festsal
fra 1873, sisyfos-arbeidet mot rasering av
bevaringsområdet Langestrand symbolisert i
Nedre Fritzøegate 1-3. Disse s;{k:_ene flankert
av en rekke mindre men alvorlige saker,
deriblant motstanden mot rivning av det
tradisjonsrike Gjestgiveriet i Nevlunghavn og
arbeidet for å forhindre at Fredriksvern verft
gikk over i kommunens eie.

Vestfoldavdelingen har gjennomgått turbulente tider rundt inngangen til det nye
årtusen. Viktige prinsipper av nasjonal
betydning har vist seg gjennom flere av de
store og viktige sakene vår avdeling har
arbeidet med. Om Fortidsminneforeningen
har maktet å løfte enkeltsakene til et overordnet nivå, eller sakene og aktørene i seg selv
har fungert som katalysator for en større historisk bevegelse, er ikke godt å si. Det er rimelig
å anta at begge innfallsvinkler er riktige.

Fellesnevneren er at disse lokale konfliktene
har nådd riksmedia. Det er bemerkelsesverdig
at turbulensen i så stor og vedvarende grad
utgår fra Larvik kommune. Larvik kommune
har mer enn de fleste andre kommuner
trukket oppmerksomhet til kulturminnevernets tilstand lokalt. Tønsberg og
Sandefjord har fulgt opp med de andre
Vestfoldkommunene i flokk og følge. Det er
et påfallende trekk ved Vestfold og spesielt
Larvik. En ubehagelig tendens i forkant av
resten av landets kommuner.

Vestfoldsak.er i riksmedia
Flere av de store sakene som er dekket av
riksmedia de siste årene har hatt sitt utspring
i Larvik kommune. Det skal ikke underslås at
Tønsberg kommune har bidratt sterkt med
hotellutbyggingen på Lindalplan i regi av
investorkonge Arthur Buckardt. Ironisk nok
bosatt i Larvik kommune. Og det er nok av
viktige saker i fylkets mange kommuner som

Hva er galt i Vestfold?
Det er nærliggende å spørre hva som er galt i
Vestfold. En bemerkelsesverdig egenrådighet
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er ikke vanskelig å se fra den politiske
arenaens tilskuerplass. "Trå meg ikke for nær"
kunne være flere Vestfoldkommuners felles
slagord - om de kunne enes om noe. Denne
uttalte trangen til å "bestemme selv" ble
tydelig profilert av det politiske flertall i
Larvik kommune som mener at de lokale
myndighetene ikke behøver råd og
innblanding fra fylkesmyndighetene fordi
kommunen dekker så mange kvadratmeter
grunn. Hva kommunebyråkrater og
politikere steller med skulle da ikke berøre og
angå andre. Heller ikke innbyggerne. I den
kommunale terminologien er borgerne
omskapt til brukere som kun har interesse av
tjenesteyting og servicenivå.

en forgangen tid. Man skal ikke se helt bort
fra at deler av det politiske liv er rammet av
rekrutteringstørke. Hvem gidder drive
politikk når annen virksomhet er så lukrativ.
Vestfold er pressområde og investorene står i
kø for å sikre seg indrefiletene. Presset blir
naturligvis ubarmhjertig hardt og effektivt
når eiendom og prosjekter skal realiseres før
konjunkturene igjen peker nedover.
Det er en ubrytelig sammenheng mellom
økonomiske konjunkturer, fornyelsesiver og
kulturminnevern. Visekonsernsjefen i
Sparebanken Gjensidige NOR, Øivind
Birkeland uttaler ril Tønsbergs blad at han er
lite imponert over politikernes evne ril å takle
pengesterke investorer med glupsk apetitt på
Tønsbergs attraktive tomter. "De
økonomiske interessene er rå" sier han, og er
dype bekymret for Tønsbergs kulturhistorie.

Etter å ha arbeidet med en mengde lokale
plansaker som har utløst innsigelser fra andre
myndigheter og protester fra folk flest blir det
tydelig at det finnes en velutviklet kommunal
vilje til å brøyte vei for lokale næringskrav på
tvers av langsiktige interesser og gjerne stange
hodet i veggen gang på gang. Klan uttrykt av
Larviks ordfører som ved innledningen ril det
nye året fortalte lokalavisen: "Jeg er både trøtt
og lei av å stange hodet mot stadige og
fylkeskommunale organer fordi vi ikke følger
spillereglene staten har satt opp." Han viser
blanc annet til områdefredningen rundt den
fredede lystgården Yttersø.

En av de score aktørene han viser ril, er
Arthur Buehardt. Telemarksavisen referer et
møte hvor "Buehardt demonstrerer makt og
synliggjør kapitalistenes mulige kvelertak på
norske kommuner." Fylkesmannens oppgaver
er ifølge investoren slett ikke å ivareta
allmennhetens interesser og påse at
demokratiske prosesser er fulgt når score, nye
prosjekter er på trappene. Tvert imot er det
offentliges oppgave, ifølge Buehardt, " å legge
godviljen ril når pengesterke interessenter
kaster stålblikket sitt på småkårs-Norge."

Konjunkturer og kulturminnevern
Gjennom bevaringssakene er det synliggjort
at deler av næringslivet i Vestfold er
kommunenes priviligerte samarbeidspartnere.
Vestfoldkommunene fremstår åpent som
entreprenørenes våpendragere og større eller
mindre deler av det politiske miljø som
leiesoldater. Det ligger neppe ond vilje i slike
politiske prioriteringer, men manglende
kunnskap om egen rolle og en bevissthet om
byutvikling og samfunn som hører hjemme i

Et lokalt dilemma
Det familie-eide firmaet Tresehow Fritzøe
NS har bokstavelig talt hatt Larvik i jerngrep
siden 1835. Ikke basert på jernverksdriften
men på lokal maktstruktur underbygget av
økonomisk dominans. Firmaet eier så store
deler av Larvik og omegn at kommune og
folk flest nesten ikke kan snu seg uten å møte
firmaet som nabo. Gjennom generasjoner har
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en stor del av innbyggerne tjent sitt daglige
brød i firmaets tjeneste og utviklet sterke
lojaliteter på tvers av samfunnet ellers.

historien fordi den har forgreninger inn i
dagens økonomiske, politiske og dynastiske
virkelighet. Historien om Larvik er skrives
helst med påholden penn. Når Bøkeskogen
fremheves som en av hjørnestensbedriftens
(merk omskrivingen) milde gaver til byen,
utelates det at byens borgere hadde hånd om
Bøkeskogen før den ble annektert og deretter
gavmildt tilbakeført. Byens selvforståelse slites
mellom det alle vet men ikke sier og det som
kan sies høyt.

Adm. direktør Grimsrud forteller til
Aftenposten at han ikke betrakter Yttersøsaken som en fredningsstrid, "men som et
oppgjør med forvaltningen, og av prinsipiell
betydning for bedrifters mulighet til
langsiktig planlegging av sin forretningsdrift."
Firmaets langsiktige planlegging strekker seg
over lenger tid enn det som er generelt
tilrådelig i planleggingen av samfunnet og
avkrever lokalsamfunnet lojalitet til firmaets
behov. En slik langsiktig-het vil lett komme
på tvers av en naturlig samfunnsutvikling.
Larvik kommune opp-fattes på den
bakgrunnen som en isolert øy hvor utvikling
og egenforståelse er litt annerledes.
I større grad enn andre Vestfoldbyer har
Larvik utviklet en mentalitet og et sprog
tilpasset en intern virkelighet. Slik kan
kommunen skilte med en ordbruk som
oppfattes positiv i verden utenfor mens den
interne virkeligheten lever sitt tildekkede liv
på tvers av nasjonale forventninger.
Tradisjonsrike Treschow Fritzøe har bidratt
med disiplinære forføyninger. Får man ikke
viljen i det ene, setter man foten ned i det
andre. På en slik bakgrunn sikres
langsiktighet i utnyttelsen av ressursene.
Problemet er at firmaets ressurser bærer på
sterke allmeninteresser. Bevaringssakene
illustrerer dilemmaet.

Konsekvensen av å kjempe for vernesaker i
Larvik blir uvergelig opprivende
konfrontasjoner med en sterk bakenforliggende grunneiermakt fronter av en
kommune som finner det vanskelig å føre
allmenhetens sak. I en lokal kommunal
forståelse vil allmenhetens interesser
hensiktsmessig fortolkes som kortsiktige og
vekslende brukerinteresser fremfor en
langsiktig ressurshåndtering på vegne av
kommende generasjoner. Over tid har andre
grunnrike næringsinteresser som
stenindustrien sluttet seg til maktkomplekset
sammen med de mindre spillerne som nyter
godt av smulene. Dermed er det ikke sagt at
aktørene er sin rolle bevisst. Gjennom
generasjoner har samfunnsstøttene tilegnet
seg en formålstjenlig virkelighetsforståelse,
men utenfor bygrensen møter
maktkomplekset veggen. Det er på denne
bakgrunnen konfliktenes intensitet og
støynivå blir forståelig. Her stanges hodet
mot veggen.

Når historien skal skrives
Larviks industri og handelshistorie fra
Langenes tid og opp gjennom grevskapstiden
har lagt grunnlaget for en særegen
byutvikling materialisert i en bygnings- og
kulturmiljøarv langt over gjennomsnittet.
Det er problematisk å nærme seg denne

Når Yttersøsaken også ble oppfattet som en
prinsippsak av Treschow Fritzøe kan det være
fordi fredningen rokket ved firmaets
forventning om garantert langsiktighet for
sine interesser. Yttersøsakens dramatiske
konsekvens for den store grunneieren kan
være at jerngrepet fremstår rustent når tåken
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greide Treschow Frirzøe å få. kommunal
rivetillatelse for en fløy til hovedbygningen og
en stall som mest sannsynlig skrev seg fra
1706. Firmaets historiske opplysninger var
tvilsomme og kommunens og fylkeskommunens håndtering av saken fremstår
som så tåkete at den burde kvalifisere til
tjenesteforsømmelse. I 1999 ble de omsøkte
bygningene revet i all stillhet. Rundt
årsskiftet 2000 søkte firmaet kommunen om
tillatelse til vesentlig fasadeendring.
Fasadeendringen ble utført ved hjelp av
effektive maskiner som spiste opp det meste
av hovedetasjen i en ombygget driftsbygning
med kjøreport på midten - dendrokronologisk datert til 1706. Det var ikke lett
for omverdenen å se hva som foregikk da hele
det store taket ble støttet opp på arbeidsstillaser mens tømmeret ble fortært. Deretter
ble det bygget nytt og hadde ikke avdelingen
tatt seg inn på området ville ingen i ettertid
forstått at det meste av bygningen faktisk var
borte. Arbeidene ble "stoppet" og Fortidsminneforeningen politianmeldte partene
under henvisning til kulturminnelovens § 25
om meldeplikt til vernemyndighetene samt
Plan og bygningslovens§ 25-6 om tiltak
som krever tillatelse. Saken ble senere henlagt
på grunn av bevisets stilling da bevismaterialet var spist opp og kommunen selv,
som rette myndighet, var fornøyd med
kopien som ble resultatet og dermed ikke så
noen grunn til å forfølge saken videre.
Tilsvarende frafalt fylkeskommunen videre
arbeide med saken.

letter. Til syvende og sist kan bedriften ikke
lenger stole på at den kommunale myndighetens beskyttelse er uangripelig.
Observasjonen underbygges av kommunens
sterke vektlegging av forutberegnelighet hver
gang Yttersøplanens svakheter ble påpekt. En
foruberegnelighet som ellers ikke er maktpåliggende å fremføre når næringsinteresser
ønsker revisjon av "sine" planer.

Prinsippsakene
Sakene foreningen har oppnådd å heve til
prinsipielt nivå har eksponert svakheter i
forvaltningssystemet og tilført synspunkter til
debatten på riksnivå om kulturminnevernets
fremtid. En svakhet ved reformarbeidet man
har drevet på departementsnivå er mangelen
på kritisk blikk på den indre kommunale
virkelighet. Man har bedt regionale og lokale
aktører gi et bilde av seg selv uten å
undersøke om dette bildet stemmer med den
faktiske tilstand. Avdelingens erfaring med
fylkeskommunale og kommunale organer i
Vestfold har vist at omskrivningen er en
hyppig utøvd kunstart i regionens offentlige
liv. Avstanden mellom liv og lære er så stor at
det må bero på mer enn vilj e til omskrivning.
Man setter sammen ord til setninger som
sentrale myndigheter setter pris på å høre,
men man har mindre interesse av hva
ordbruken faktisk innebærer eller forplikter
til. Det viktigste er å ha sitt indre liv i fred og
ellers få det som man vil. Sproget blir
instrumentelt. En slik omgang med sproget
kan avsløres ved å synliggjøre praksis. Derfor
har avdelingen lagt stor vekt på å gå dypt inn
i noen viktige saker og la sakene kaste et
avslørende lys på aktørene.

Larvik var blitt et vesentlig kulturminne
fattigere. Firkanttunet var grevskapets
politiske og administrative sentrum gjennom
1700-tallet. Saken pågår fortsatt gjennom
kommunalt arbeide for å få revet to
bygninger fra ca 1800 i samme kvartal som i
flere år blitt utsatt for bevisst forfall fra

Nedre Fritzøegate 1-3
Opprinnelig et bevaringsregulert innelukket
dobbelt-run fra tidlig 1700-tall og gjenstand
for grunneierens langsiktige planer. I 1996
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eierens side. Der bevaringsregulerte kvartalet
ønskes nedbygger med omsorgsboliger. Der
er flere ledige arealer i naboskapet, men den
store grunneieren gir ikke kommunen valgmuligheter. Er mindre omsettelig bevaringsregulert kvartal kan likevel omskapes ril en
god fortjeneste.
Festiviteten - et godt innpakket patrisierhus fra 1792
med teatersal til venstre. Vindusrytmen forteller at
det gamle huset er bak funkistidens herjinger.

Saken viser ar kommunal bevaringsregulering
er lire verd når eiendomsinteressene sitter
med for mange kort. Saken viser ar lokale
myndigheter ikke tar til følge ansvaret som
følger med myndigheten etter Plan og
bygningsloven. Og saken viser ar lovverker er
lire verd når den sentrale påtalemakten ikke
prioriterer å overprøve den kommunale
lovmyndighetens unnfallenhet. Ikke minst
illustreres hvordan kommune og
fylkeskommune lar seg utmanøvrere av en
langsiktig eiendomsutvikler i et område
berørt av sterke nasjonale verneinteresser.

patrisierhuset på tvers av Fylkeskommunal
innsigelse. År 2000 gjorde fylkeskommunen
kuvending og droppet innsigelsen mor rivning
av patrisierhuset. Fylkeskonservatorstillingen
var avskaffet i forkant ril fordel for en
gjennomført samarbeidslinje overfor
kommunene. Kommunen planla å rive for å
oppføre et nytt kulturhus i glass og betong på
tvers av gammel bystruktur og historiske
hager. Fylkeskommunen la seg flar, men
Riksantikvaren overtok innsigelsen på
grunnlag av nasjonale interesser.
Fortidsminneforeningen spi lte en sentral rolle
ved å gjennomføre en bygningshistorisk
undersøkelse av kvartalet og deretter stable på
bena en folkeaksjon mot rivning som på korr
rid samler 3000 underskrifter for bevaring.
Foreningen greide å få Larviks store sønn
Thor Heyerdahl i tale. Han fastslo ar han
ville bli flau på byens vegne om patrisierhuset
ble rever. Saken fikk bred mediadekning
blant annet i Aftenposten.

Festiviteten

Larviks gamle storgate, ansiktet mot sjøen
betegner som nordens Napoli, har fremdeles
et intakt kvartal fra 1792 . Kvartalet inneholder historiske hager av nasjonal betydning
og en fredningsverdig fesrivirerssal i
tilknytning ril er patrisierhus av høy regional
bevaringsverdi. Siden midten av 1990-raller
har kommunen arbeider for å få revet

Saken forteller om kommunale myndigheters
prioritering når utvikling butter mor verneinteresser. Vedvarende kommunalt press på
nedgraderte regionale vernemyndigheter
endre med knefall. I denne saken var den
folkelige motstanden sterk - men seieren
skyldtes i like stor grad kulturhusprosjektets
egen fallitt.

David Brands rekonstruksjon av festivitetens fasade
anno 1873. Bygningen til høyre er egentlig et
patrisierhus fra 1793 og tilføyelsen til venstre en
teatersal tlbygget i 1873. Arkitekt Paul Due.
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kommunen for å stoppe bevaringssaken før
den nådde Riksantikvaren. Treschow Frirzøe
og Larvik kommune kronet sitt samarbeide
med felles brevhode ril Riksantikvaren. I
løpet av saken ble alle metoder brukt for å
stoppe verneinteressene. Riksantikvaren grep
inn og freder et større område som ble klaget
av kommune og utbyggere.
Miljøvernministeren innleder kulturarvåret
2002 med å stadfeste fredningen. Seieren ble
kronet med NRK programmer "Fra stridens
eple ril edens hage" som eksponerte aktørene
i fri dressur. En viktig og prinsipiell seier for
vernesaken.

Yttersøområdet med gården i treklyngen til høyre på
bildet. Nærmere kommer ikke næringsbyggene nå.

Yttersøsaken
Den viktigste og mest omtalte saken dreier
seg om Treschow Fritzøes og Larvik
kommunes langsiktige arbeide for å industrinedbygge en av landets fineste lystgårder. Av
de opprinnelige lystgårdbygninger i Norge er
bare Srillesholmen og Yttersø tilbake i grønne
omgivelser. Nærheten ril byene har hatt sin
pris. Helt siden 1969 har daværende eier
Treschow Frirzøe ønsket bygningsfredningen
fra 1923 opphevet. Langsiktige planer om
industriutvikling og riksvei ble av kommune
og grunneier prioritert fremfor bevaring. Den
planlagte ødeleggelsen av Lågens vakre utløp,
de gamle Larviksborgernes bynære hage,
møtte motstand hos miljø- og kulrurminnevernmyndigherene.

Kommunen gjennomførte en tvilsom
saksbehandling av bevaringsområdet rundt
gården og reguleringskartet med bestemmelser
karakteriseres som selvmotsigende.
Bevaringsområdet rundt det fredede
hovedhuset kunne bebygges like rett som
resten av industriområdet. Arkivmaterialet
viser at aktørene vanskelig kan ha vært
uvitende om saksbehandlingens konsekvenser.

Kulturminnevernet er politisk. Det ble
eksponert i Yttersøsaken, men glemmes lett.
Erkjennelsen innebærer ar vernebevegelsen
må få de politiske miljøene i tale. Der er i
lokale politiske utvalg vernesaker kan vinnes
og det er i fylkeskommunens'poliriske utvalg
innsigelser blir vedtatt eller avvist. Deler av
der politiske miljø i fylkeskommune og
kommune har parallelt med Yttersøsaken
gjennomgått en kulcurminnefaglig
oppvåkning. Der nytter å bearbeide
politikere, men det kreves langsiktig strategi.
Så lenge de "bevaringsverdige" politikerne
utgjør mindretallet, er der langt igjen. Saken
har også illustrert hvor sårbare kommuner er
for overstyring av næringsinteresser. Å legge
myndighet over viktige deler av
kulturminneforvaltningen ril kommunene
blir i et slikt perspektiv en ulykke for
kulturminnebestanden i dette landet.

12 år etter planvedtaket, da industriutbyggingen skulle iverksettes, ble det avdekker
at Riksantikvarens innsigelse fomarr sto ved
lag fordi kommunen ikke hadde utført sine
plikter. Kommunen skrev at den ikke ville
foreta seg noe ril ugunst for grunneieren
Treschow Frirzøe og allierte seg med Fylkes-

Fylkeskommunens legger seg flat
Yttersøsaken har eksponert forvaltningssystemets svakheter. Fylkeskommunens totale
svikt i forhold ril kulrurminnevernforplikrelsene har vist hvor sårbare kulturminneinteressene er når første forvaltningsledd
svikter. I 1990 påtok fylkeskommunen seg
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ansvaret for en del nasjonale oppgaver,
deriblant forvaltning av fredningssaker.
Fylkeskommunens ledelse har de siste årene
drevet et politisk spill for å unndra seg de mer
ubehagelige delene av de stadige
forpliktelsene. I praksis er grensesettingsrollen
i kulturminnevernsaker avskaffet. Utflating
av organisasjon og en gjennomført
samarbeidslinje overfor utbyggingskåte
kommuner kan i løpet av få år støvsuge en
region for uerstattelige kulturminner og
miljøer. Dessverre har ikke fylkeskommunens
ledelse lært av Yttersøsaken. I sak etter sak
saboterer ledelsen verneforpliktelsen til fordel
for kommunal egenrådighet. Til fortvilelse
for dyktige saksbehandlere og frivillige
entusiaster som pålesses ansvaret for å
motarbeide kommunal historieløshet.
Forvaltningsstriden mellom fylkeskommune
og fylkesmann for å sikre kommunale og
politiske allianser foregår beklageligvis på
rivetomtene etter Vestfolds kulturminner.

form som sannsynliggjør at det er noe vits i å
bruke krefter på å forfølge saken. Når media i
liten grad eksponerer vernesaker skyldes det
at få journalister kan formalitetene og få
informanter kan sannsynliggjøre at saken
ikke er en flopp.
Fremtid for Fortidsminneforeningen
Det er en gjengs erfaring at lokale og
regionale folkevalgte ikke forstår det kulturminnevernet de er gitt myndighet over.
Administrasjonene kan valse over politikerne
med omskrivninger og utelatelser. Tildels i
samforstand med et entreprenørvennlig
politisk flertall. Det er på mange måter vill
vest i fora som skal ivareta vår felle kulturarv.
Derfor er kontakten med politiske miljøer
dobbelt viktig. ,Politikerne vedtar være eller
ikke være for kulturminner og kontrollerer at
administrasjonen gjør jobben sin. Altfor
lenge har de fått fred for kritiske blikk fra
vernehold. Skal det bli skikk på politikerne
må de holdes i ørene. Både mediapress og
dialog må brukes for å presse de folkevalgte
mot neste valgresultat.

Lokalavdeling på den nasjonale scene
Vestfoldavdelingens mediaopptreden og
innspillene til sentrale myndigheter har vært
betinget av et godt samspill med foreningens
generalsekretær. Å trekke det prinsipielle ut
av konkrete saker for å møte sentrale nivåers
krav til allmengyldighet krever dypdykk i
sakskompleks og lovverk. Derfor er sentral
bistand en nødvendighet om avdelingene skal
nå frem med viktige saker som ellers kveles av
lokale og regionalt byråkrati. Samspill og
kunnskapsutvikling må til om amatørene skal
bli tatt alvorlig. Kulturminneforvaltningen
har en juss og et sprog som må tilegnes i
noen grad om meldingene skal fanges opp.
En vernesak som kun består av god vilje har
liten fremtid. Når lokalpolitikene svikter er
det jussen som avgjør om saken overlever. En
klage fra sentralt pressehold er at tips fra
lokale frivillige altfor sjelden kommer i en

Den vestfoldske individualisme har utelatt
allmeninteressene som legitim part og
offentlig ansvar. Kulturminnevern er en
langsiktig allmeninteresse. Liberalerne kan
avkreves at kulturminnene må frikobles fra
den aksellererende økonomiske utvikling. En
frikobling til næringslivets langsiktige fordel.
Til venstrefløyen påpekes det at også
Fritzøehus er arbeiderklassens verk. Vi har
alle del i det felles ressursgrunnlaget hele
uavhengig av ideologisk ståsted. Det frivillige
kulturminnevernet har tradisjonelt vært
opptatt av egne sirkler men de siste årene har
vi opplevd at verden utenfor ramler over oss
enten vi vil eller ikke.
Fortidsminneforeningen kan bli en stadig
mer uunnværlig samfunnsaktør - om den vil.
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