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Serie
Unge
håp

‘Eldre
bør få
være sjef
i eget liv’

Syngende soldater
forsvarer misjon

Marte Monstad (25)
danket ut tre menn,
og er Frps ordførerkandidat i Bergen.
Y side 8–9

U

Han ville ikke være
en reformator. Det
var ikke hans stil. I
stedet spurte han
seg: Hvordan kan jeg
tjene Gud og mine
medmennesker på
best mulig måte?
Alf Gjøsund om den avdøde pinsehøvdingen Bjarne Staalstrøm

Y side 2–3
Foto: Erlend Berge

Ayelet
Shaked

OLAVSFEST: – Det er ingen steder i verden som ikke trenger misjon, sier Olav

Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd. Militærkoret «Veien til Guds ære» vil gjerne
sende misjonærer fra Madagaskar til Norge.
Y s i de 4–5

U

Israels lengstsittende
statsminister Benjamin Netanyahu kan
bli felt av en kvinne
som var hans nære
medarbeider.
Erling Rimehaug kommenterer

Y side 12–13

Bevaringen av
historiske tog
går ikke helt
på skinner
Da NSB og Jernbaneverket
skilte lag, falt historiske tog
mellom alle stoler. Nå krever
jernbanemiljøet at Stortinget
rydder opp.
Y side 20–23

Foto: Heidi Marie Lindekleiv

U

Pilegrimen
er ikke
kommet
«tilbake».
Snarere er
det snakk
om en ny
pilegrim.
Roger Jensen

Y side 15
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Dette er ikke
et kulturminne

INDUSTRIMINNER: Da NSB og

Jernbaneverket skilte lag, falt
historiske tog mellom alle stoler. Nå
krever jernbanemiljøet at Stortinget
rydder opp.
Heidi Marie Lindekleiv
heidiml@vl.no

Kultur
minner
Det fredede
land

Det gamle lokomotivet forsvinner inn i en enorm dampsky. Det
er lenge siden det gikk ordinær
passasjer- og godstrafikk på
Krøderbanen, men hver eneste
søndag i sommersesongen ruller museumstoget fra Krøderen
stasjon og opp til Kløftefoss. Ombord er barn og voksne, turister
og lokalkjente, barnefamilier og
cowboyer.
– Vi håper å få pratet med noen
her, og kanskje få bli med som statister på neste togran, sier S
 tian
Kevin Tiller Thorød og titter frem
under bremmen på cowboyhatten. Firerbanden hans står bakerst på 3. klassevognen med kurs
mot Deadwood city på Kløftefoss. Der holdes westernshow i
samarbeid med museumsjernbanen.
Paradokset. Krøderbanen
å pnet i 1872, og var faktisk en kort
periode en del av Bergensbanen.
Da strekningen Voss-Gulsvik ble
tatt i bruk i 1908, måtte passasjerer og gods fraktes videre med
dampbåt over Krøderen. Fra
K røderen stasjon rullet de videre
ned tog til Vikersund og Randsfjordbanen.
At den gamle jernbanen fortsatt er i bruk i dag, er på tross av
mye. For selv om dette har vært
en museumsbane siden godstrafikken her ble innstilt i 1985, har
både økonomi og fredningsvedtak manglet.
Og de to henger tett sammen:
– Det er et stort paradoks at
sporet regnes som kulturminne
etter loven, mens det som kjører
oppå skinnegangen faller utenfor.
For skal du formidle jernbane, må
du kjøre tog, sier Henrik Bauck
Backer, som leder avdeling Krøderbanen i Norsk Jernbaneklubb.
Ny politikk. Nå runger et krav
fra et samlet museumsjernbanemiljø i forbindelse med at ny kulturminnemelding er under arbeid
i Klima- og miljødepartementet:
Kulturminneloven må endres,
slik at såkalt ‘rullende materiell’,
altså lokomotiv, vogner og andre
skinnegående enheter, også kan
fredes. Og det må følge økonomiske muskler med:
– Per i dag er det ingen finansieringsmuligheter for historisk

YYIndustrialiseringen i Norge
har satt kraftige spor etter
seg.
YYI sommer ser Vårt Land
nærmere på utfordringene
med å ta vare på de tekniske
og industrielle kulturminnene. Vi forteller også om historien til flere slike anlegg.
YYI DAG: Trenger lovendring
for å frede toget

YY Vårt Land, 8. juli

Industrianlegg som Klevfos papirfabrikk kan havne
i konkurranse med vei og
helse, når de nye regionene
overtar ansvaret.

YY Vårt Land, 15. juli

Gruvene på Løkken Verk
var starten på det norske
industrieventyret.
vårt land
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Ny serie:
Det freDeDe laND
Y Industrialiseringen i Norge
har satt kraftige spor etter
seg.
Y I sommer ser Vårt Land
nærmere på utfordringene
med å ta vare på de tekniske
og industrielle kulturminnene. Vi forteller også om historien til flere slike anlegg.
Y Politikken på dette feltet
er i dag i støpeskjeen. Ny
kulturminnemelding og ny
museumsmelding er varslet
i løpet av det neste året. I
tillegg får regionreformen
store konsekvenser for forvaltningen. Riksantikvarens
bevaringsprogram utløper i
2020, og ansvaret skal over
til de nye fylkeskommunene/
regionene.
Y I DAG: Spillum Dampsag &
Høvleri

Freder før
regionoverføring
KULTURPOLITIKK: Riksantikvaren freder nå ti gamle
industrianlegg, og håper regionreformen fører til bedre
samarbeid med reiselivet.

15 gamle industrianlegg er de
siste årene blitt istandsatt gjen
nom Riksantikvarens bevarings
program for tekniske og indus
trielle kulturminner.
Fra 2020 overtar de nye
regionene ansvaret for disse
kulturminnene.
– Staten har investert rundt
750 millioner. Dette er store øko
nomiske verdier som vi ønsker å
sikre blant annet ved fredning,
sier Riksantikvar Hanna Geiran
som håper regionreformen vil
styrke kulturminnevernet.

Den gamle oljen

BOWler: Ansatte ved Spillum Dampsag & Høvleri i 1903. I
midten med bowlerhatt sees sagbrukseier Peter Torkilsen.
Foto: Norsk Sagbruksmuseum

INDUSTRIMINNE: Trelast var lenge Norges viktigste eksportvare. Av 400 dampsager i landet, står i dag én igjen.

Heidi Marie LindekLeiv
heidiml@vl.no

Den ligger like ved bredden av
Namsen, omgitt av tette trønder
ske skoger. Spillum Dampsag &
Høvleri er i dag kulturminne og
hjemstedet til Norsk sagbruks
museum.
Anlegget ble etablert av Peter
Torkilsen sammen med lokale
skogeiere, og var i drift fra 1884
til 1986.
Trelastnasjon. Den norske
sagbrukshistorien strekker seg
langt tilbake i tid. Fra 1600
tallet av aspirerte vi til å bli
Europas største trelastnasjon.
Inn føringen av oppgangssaga
var forutsetningen. Det er do
kumentert at en lignende oppfin
nelse fantes allerede i antikkens
Hellas, men først i senmiddel
alderen ble dette et vanlig inn
slag i Europa.
Eksporten av trelast var på

sitt aller største fra 1860tallet
til godt inn på 1900tallet. Men
også produksjonen for hjemme
markedet var viktig, som følge
av den industrielle revolusjonen
som skapte behov for mer trelast.
Nå strakk ikke de vanndrevne
oppgangssagene til. I stedet kom
dampsagbrukene. Med dem ble
det mulig å drive helt andre
steder enn ved store vannfall.
Forsvinning. Spillum, som
både har utskipingshavn og store
skogområder i nærheten, er et
godt eksempel. Faktisk er det
eneste gjenværende eksempel.
– Det er det siste store damp
sagbruket igjen fra slutten av
1800tallet, sier Kjell Roger
Eikeset ved Norsk Sagbruks
museum, og forteller at det en
gang var 400 slike anlegg.
– Hva skjedde med de andre?
– De har forsvunnet gradvis.
Etter 2. verdenskrig skjedde
det en strukturrasjonalisering
i sagbruksnæringen som gjorde

rorbuer til villaer og skolestuer,
satte Spillum på kartet. Men fra
1920tallet gikk det i motbak
ke. Driften ble innstilt i 1933. Nye
eiere overtok, og hjulene ble
holdt i gang til 1986.

NaMseN: Flyfoto fra Spillumbruket i 1968. Tømmeret flyter i Namsen, og

bruket er fortsatt i drift.

Foto: Norsk Sagbruksmuseum

at mange forsvant. Allerede da
hadde nesten samtlige gått over
til elektrisk kraft. Noen sagbruk
har overlevd til vår tid, men da i
en annen form. Og her i Namsos
har vi ett annet sagbruk igjen, et
moderne sagbruk som drives på

helt andre måter.
Namsos er en by bygd på
trelastnæring. Ved starten av
1900tallet var halvparten av
alle yrkesaktive her direkte el
ler indirekte knyttet til næringen.
Særlig trelast og ferdighus, fra

Lukter sagflis. I dag lukter det
likevel sagflis, og det ryker fra de
gamle ovnene. Gjennom Riks
antikvaren, lønnes flere ansatte
som tar vare på de gamle maski
nene. De produserer også varer
på samme måte som for 100 år
siden.
– Dette er en tidsboble, hvor
man i dag kan få inntrykk av
hvordan livet på et sagbruk var
for 100 år siden. Det er blitt et
levende museum, sier Eikeset,
og forteller at produktene som
lages først og fremst selges sær
lig til restaurering av gamle hus
og gjenstander.

og sier det handlet om tømmer
tilgang, og store vassdrag som
kunne frakte verdiene. På museet
får besøkende lære om historien
til norsk trelastindustri.
– Er det blitt historie når det
havner på museum?
– Du har togmuseum, men
fortsatt går det tog. Sagbruks
næringen er ikke på museum
som sådan, men vi synes det er
viktig å ta vare på og formidle
historien til en næring som har
vært kjempestor og viktig.
– Hva er situasjonen i dag?
– Norge er fortsatt en skog
bruksnasjon, og det vil nok være
slik i fremtiden også. Fortsatt
er mange sagbruk i drift, men
eierstrukturene er annerledes,
og driften foregår mer effektivt.
Samtidig er det parallelle trender
her. Den ene innebærer større en
heter, at sagbrukene er underlagt
nasjonale og internasjonale eier
paraplyer. Men du har også en del
mindre bruk som driver småska
laproduksjon for lokale marked.

Y Vårt Land, 8. juli

Industrianlegg som Klevfor papirfabrikk kan havne
i konkurranse med vei og
helse, når de nye regionene
overtar ansvaret.

Y Vårt Land, 15. juli

Gruvene på Løkken Verk
var starten på det norske
industrieventyret. Mye av
anlegget står tilbake som
miljøfarlige ruiner uten eier.

YY Vårt Land, 17. juli
Småskala. Frem til oljen var
treforedling den største nærin
gen i Norge, forklarer Eikeset,

jernbanemateriell, sier Backers
kollega i Bergen, Ivar Gubberud.
Han er driftsleder ved Gamle
Vossebanen.
Til sammen er det seks slike
museums- eller veteranjern-
baner i Norge.

gene, og lettere å ta kontakt, sier
Geiran.
Riksantikvaren tror derfor at
disse endringene «samlet sett»
vil styrke kulturminnevernet.
– Det er klart at noen er
bekymret for kompetansen i
selve forvaltningen. Men vi må
forutsette at regionene få en opp
bemanning på plass. Vi har et
prosjekt hos Riksantikvaren som
skal sørge for god kompetanse
overføring til de nye regionene,
sier Geiran.

Heidi Marie LindekLeiv
heidiml@vl.no

Gamle industrianlegg er
flotte og spennende reisemål, som ofte ligger spektakulært til, sier Hanna Geiran.

Ti fredningssaker. Hun viser
til at det nå pågår ti frednings
saker av tekniske og industrielle
kulturminner. Alle anleggene i
programmet vil dermed være
fredet innen regionene overtar
stafettpinnen:
– Fredning betyr varig vern, og
slik får vi ivaretatt kulturminne
verdiene statusen ved de ulike
anleggene. Ved fredning får vi
også ivaretatt de store investe
ringene staten har gjort.
Fra 2020 overføres kulturmin
nene etter planen til de 11 nye
fylkeskommunene.
Generalsekretær i Norges
museumsforbund, Liv Ramskjær,
sa til Vårt Land i forrige uke at
mange museer når frykter at de
heretter må sloss regionalt om
midler i konkurranse med vei
og helse: «Og da er det ikke tvil
om hva som prioriteres.»
– Mange er bekymret for at
kulturminner nå må konkurrere
med vei og helse: Er det grunnløst?
– Tilskuddsmidlene til de tek
niske anleggene har til nå vært
øremerket på statsbudsjettet.
Riksantikvaren er tydelig på
at vi ønsker at tilskuddsposten
skal videreføres, og denne pot
ten skal nå håndteres av regio
nene. Vi har ønsket oss at de skal
få disse oppgavene, fordi vi tror
fagmiljøene blir større. Det blir
også kortere reisevei til anleg

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
scanpix

U

Vi vet fra Tyskland at denne type
turisme er veldig
stort.
Hanna Geiran,
Riksantikvaren

Reiseliv. Hun håper kultur
minnene nå kan bli en viktigere
premiss i samfunnsutviklingen,
for eksempel i forbindelse med
reiseliv.
– Noe av det jeg synes er
interessant med anleggene i
bevaringsprogrammet, er at de
jobber godt med formidling. Vi
vet for eksempel fra Tyskland
at denne type turisme er veldig
stort. Slike anlegg er flotte og
spennende reisemål som ofte
ligger spektakulært til, som for
teller om vanlige folk sin historie,
om gründervirksomhet og fag
foreningsutvikling.
Verneplan. Vårt Land skrev ny
lig om det enorme gruveanlegget
ved Løkken Verk, som i dag ikke
hører til i bevaringsprogrammet.
I sitt innspill til ny kulturminne
melding, ber Løkken om å komme
inn i en statlig tilskuddsordning.
De synes også det er svært uklart
hvorfor noen anlegg har blitt del av
bevaringsprogrammet,mensandre
aldri er kommet med:
– Vi hadde en verneplan i 1994,
hvor det ble pekt ut 31 anlegg.
Så er det gjort utvalg, uten at jeg
kjenner nøyaktig til kriteriene.
Vi er kjent med at mange andre
ønsker vern, men vi kan bare ta
vare på et utvalg, sier Geiran.
Hun håper verneplanen kan
tas frem igjen fra skuffen:
– Verneplanen er noe som vi
fra vår side hadde ønsket å jobbe
videre med. Og når regionene
overtar ansvar for de 15, kan vi
se nærmere på utvalget som står
igjen, sier hun.

Spillum Dampsag & Høvleri:
Anlegget ble etablert av
Peter Torkilsen sammen
med lokale skogeiere.
vårt land
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Hvis du har 20 gamle gruveanlegg, og hver av dem koster 100 millioner å ta vare på , må du
U tenke
annerledes, sier Kristin Bakken, direktør i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Vil digitalisere og rive

Kultur
miNNer
Det freDeDe
lanD
Y Industrialiseringen i Norge
har satt kraftige spor etter
seg.
Y I sommer ser Vårt Land
nærmere på utfordringene
med å ta vare på de tekniske
og industrielle kulturminnene. Vi forteller også om historien til flere slike anlegg.
Y I DAG: Noen kulturminner
bør heller bevares digitalt,
mener NIKU-direktør.

NY BRUK: Neptun huser i dag
Norsk fiskeindustrimuseum, og
to av de gamle tankene er blitt til
spektakulære konsertsaler.

Heidi Marie LindekLeiv

Den knøttlille Svinøya ligger i
Hadselfjorden i Vesterålen. Her
rager høye tanker og flate kantete industrilokaler.
AS Neptun var i sin tid landets
mest moderne sildoljefabrikk.
Dumpet fisken. Sild har alltid vært en viktig råvare langs
norskekysten. Men først på
1800-tallet fant man en metode
for å skape verdier av småsilda.
Denne var uegnet til salting, og
hadde til nå blitt brukt til gjødsel eller dumpet.
Fra 1870-tallet startet industriell produksjon av sildolje og
fiskemel. På Melbu i Nordland
etablerte Christian Fredriksen i
1910 en etter datidens standard
hypermoderne sildoljefabrikk.
Fredriksen var pioner innen
industrifisket, og eide praktisk
talt hele Melbu.

Y Vårt Land, 8. juli

MÅ NED: Fra Gruve 7 på Svalbard har du
utsikt over adventfjorden. disse gruveanleggene til Store norske skal nå nedmonteres, men først blir digitalisert.
Foto: Tore Meek/NTB scanpix

KULTURPOLITIKK: Hvis pengene ikke strekker til, gir ny teknologi et godt alternativ til fredning av

kulturminner.

Dynamitt. Men i andre tilfeller
digitaliseres kulturminner, fordi det ikke er mulig å ta vare på
dem. Når Riksantikvaren valgte
å laserskanne Engene dynamittfabrikk på Hurum – den eneste i
sitt slag i verden – skyldes dette
at stedet var så infisert av kjemikalier at ingen kunne oppholde
seg der. Og når Sveagruven på
Svalbard i dag skal nedmonteres
og bevares digitalt, er det fordi
Svalbardloven sier at området
må tilbakeføres til naturen i det
gruvedriften opphører.
– Digitalisering gjør at det
fortsatt blir mulig å bruke dette
som historisk kilde. Men det gjør
også at man kan ivareta opplevelsesverdien, og la publikum få
oppleve anlegget i form av 3Dformidling, påpeker Bakken.
NIKU har erfaring med dette
fra Klemenskirkeutgravningene

i Trondheim. Her har arkeologer siden 2015 avkledd lag på lag
med historie, og på en nettside
kan publikum i dag se det som
er blitt ryddet bort.

YY Vårt Land, 19. juli
heidiml@vl.no

som nylig lanserte forslaget i en
kronikk på nettstedet Forskersonen.no.

– Vi må ta inn over oss hvordan
teknologien kan brukes kreativt.
Samfunnsøkonomisk er det ikke
mulig å ta vare på alt fysisk, sier
Kristin Bakken.
Hun er direktør i Norsk institutt for Kulturminneforskning,
og kaster nå en brannfakkel inn i
diskusjonen om ny kulturminnemelding: Noen kulturminner bør
heller rives og bevares digitalt,
mener hun.
– Fredning er ikke alltid det
eneste svaret, sier NIKU-sjefen,

Prioritering. Vårt Land har de
siste dagene omtalt de gamle industriminnene. Digital bevaring
er særlig aktuelt for disse, mener
Bakken. Dette er ofte store og
kostbare anlegg, men med begrenset bruksverdi.
– Riksantikvaren har istandsatt 15 slike kulturminner gjennom sitt bevaringsprogram, men
det er veldig mange andre anlegg
som hadde trengt støtte. Da blir
det et spørsmål hvor langt det
offentlige kan bidra.

Heidi Marie LindekLeiv

NIKU-direktør Kristin
Bakken vil
bruke teknologien
kreativt.

– Hvorfor tar du opp dette nå?
– Fordi ny kulturminnemelding er under arbeid, og da må
vi tenke ut svar på en rekke ting.
Bevaringsprogrammene løper til
2020, og koster i dag 500 millioner kroner årlig. Nå skal ansvaret over til regionene. Spørs-

målet er hvor mye penger man
egentlig har til å bruke på dette
i fremtiden, og hvordan de skal
fordeles. I en prioriteringssitasjon kan digitalisering være et
godt alternativ, fordi kostnadene
med å ta vare på dette fysisk blir
så høye, at det ikke er mulig, sier
Bakken, som tidligere har jobbet
hos Riksantikvaren.

Notre Dame. Mange kulturminner er allerede digitalisert.
Oftest handler det om sikre kildene i tilfelle ødeleggelse. Et høyaktuelt eksempel er Notre Dame
i Paris. Da kirken brant, viste det
seg at den var blitt laserskannet i

to ulike forskningsprosjekt.
– Man hadde altså et godt
digitalt grunnlag for å starte
rekonstruksjonarbeidet, påpeker
Bakken.
Tanken er heller ikke ny. Gamlebyen i Warszawa er eksempel
på dette. I forbindelse med 2.
verdenskrig tegnet arkitekter
bydelen på en ytterst detaljert
måte, fordi de visste at krigen var
en risiko, sier Bakken, og spør
om ikke samtlige norske stavkirker og middelalderkirker i
stein i dag burde vært grundig
digitalt dokumentert. Av hensyn til kildeverdi, og bevaringsberedskap.

Nær historie. – Men det kan
også være rene økonomiske
grunner til å digitalisere. Hvis
du har 20 gamle gruveanlegg,
og hver av dem koster 100 millioner å ta vare på, er du nødt til
å tenke annerledes, sier Bakken.
– Det blir vel ikke det samme?
– Det er klart at autensitet er
superviktig. Og jeg har ikke noe
problem med å forstå at mange
industrianlegg har stor lokal interesse og høy bevaringsverdi.
Men hvis du står i en vanskelig
økonomisk situasjon, kan det
likevel være det riktigste å ta
vare på dette digitalt, sier NIKUdirektøren.

Y Vårt Land, 15. juli

Gruvene på Løkken Verk
var starten på det norske
industrieventyret. Mye av
anlegget står tilbake som
miljøfarlige ruiner uten eier.

vårt land
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Foto: Ukjent/Museum Nord

INDUSTRIMINNE: Krigshistorien til den gamle sildoljefabrikken på Svinøya er det fortsatt vanskelig å
snakke om.

heidiml@vl.no

Industrianlegg som Klevfos papirfabrikk kan havne
i konkurranse med vei og
helse, når de nye regionene
overtar ansvaret.

HISTORISK: Melbu havn og Neptun sildoljefabrikk i 1917.

Foto: Julien Chatelai/Flickr

Ga verdi til småsilda

Okkupasjon. Driften ved
Neptun løp frem til 1987, og
utgjør et spennende stykke
norgeshistorie: Det er en historie om hvordan internasjonal eksport bidro til å bygge et
ellers sparsommelig befolket
kystsamfunn – og en om hvordan arbeiderne måtte kjempe i
fellesskap for lønn og rettigheter. Det er også en historie om
hvordan bedriftseieres støtte til

tyskerne, førte til at fabrikken
etter 2. verdenskrig ble inndratt
av staten.
Arbeidsplasser og verdiskapning i Melbu var sterkt preget
av okkupasjonen, forteller Fred
Martinussen, daglig leder for
Norsk fiskerimuseum.
– Hjørnesteinsbedriften her
var Melbu fiskeindustri, som
en stund hadde samme eiere
som Neptun. Etter at fabrikkskipet Hamburg ble senket av
de allierte i Svolvær, gikk Gunnar Fredriksen til tyskerne og
sa at produksjonen på Hamburg
godt kunne få plass i Melbu. Det
er noe man fortsatt ikke snakker så høyt om i dag, sier han.
Etterklang. Neptun opphørte
etter at overfiske, overkapasitet og fallende priser på det
internasjonale markedet hadde
skapt krise i sildoljeindustrien.
Siden 1990-tallet er anlegget
blitt istandsatt gjennom midler
fra Riksantikvaren. Nå er det i
ferd med å bli fredet.
Deler av anlegget brukes
imidlertid på helt nye måter.
Her holder Norsk fiskeindustrimuseum til, og to av de gamle
tankene er blitt til spektakulære konsertsaler. I Barnetanken befinner du deg på havets
bunn, og kan se båtene seile
over deg. I Royal Neptun Hall
kan du oppleve musikk med 23
sekunders etterklang, under et
katedralformet tak.

vårt land
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Ny serie:
Det freDeDe laND
Y Industrialiseringen i Norge
har satt kraftige spor etter
seg.
Y I sommer ser Vårt Land
nærmere på utfordringene
med å ta vare på de tekniske
og industrielle kulturminnene. Vi forteller også om historien til flere slike anlegg.
Y Politikken på dette feltet
er i dag i støpeskjeen. Ny
kulturminnemelding og ny
museumsmelding er varslet
i løpet av det neste året. I
tillegg får regionreformen
store konsekvenser for forvaltningen. Riksantikvarens
bevaringsprogram utløper i
2020, og ansvaret skal over
til de nye fylkeskommunene/
regionene.
Y I DAG: Spillum Dampsag &
Høvleri

Freder før
regionoverføring
KULTURPOLITIKK: Riksantikvaren freder nå ti gamle
industrianlegg, og håper regionreformen fører til bedre
samarbeid med reiselivet.
gene, og lettere å ta kontakt, sier
Geiran.
Riksantikvaren tror derfor at
disse endringene «samlet sett»
vil styrke kulturminnevernet.
– Det er klart at noen er
bekymret for kompetansen i
selve forvaltningen. Men vi må
forutsette at regionene få en opp
bemanning på plass. Vi har et
prosjekt hos Riksantikvaren som
skal sørge for god kompetanse
overføring til de nye regionene,
sier Geiran.

Heidi Marie LindekLeiv
heidiml@vl.no

15 gamle industrianlegg er de
siste årene blitt istandsatt gjen
nom Riksantikvarens bevarings
program for tekniske og indus
trielle kulturminner.
Fra 2020 overtar de nye
regionene ansvaret for disse
kulturminnene.
– Staten har investert rundt
750 millioner. Dette er store øko
nomiske verdier som vi ønsker å
sikre blant annet ved fredning,
sier Riksantikvar Hanna Geiran
som håper regionreformen vil
styrke kulturminnevernet.

Den gamle oljen

BOWler: Ansatte ved Spillum Dampsag & Høvleri i 1903. I
midten med bowlerhatt sees sagbrukseier Peter Torkilsen.
Foto: Norsk Sagbruksmuseum

INDUSTRIMINNE: Trelast var lenge Norges viktigste eksportvare. Av 400 dampsager i landet, står i dag én igjen.

Heidi Marie LindekLeiv
heidiml@vl.no

Den ligger like ved bredden av
Namsen, omgitt av tette trønder
ske skoger. Spillum Dampsag &
Høvleri er i dag kulturminne og
hjemstedet til Norsk sagbruks
museum.
Anlegget ble etablert av Peter
Torkilsen sammen med lokale
skogeiere, og var i drift fra 1884
til 1986.
Trelastnasjon. Den norske
sagbrukshistorien strekker seg
langt tilbake i tid. Fra 1600
tallet av aspirerte vi til å bli
Europas største trelastnasjon.
Inn føringen av oppgangssaga
var forutsetningen. Det er do
kumentert at en lignende oppfin
nelse fantes allerede i antikkens
Hellas, men først i senmiddel
alderen ble dette et vanlig inn
slag i Europa.
Eksporten av trelast var på

sitt aller største fra 1860tallet
til godt inn på 1900tallet. Men
også produksjonen for hjemme
markedet var viktig, som følge
av den industrielle revolusjonen
som skapte behov for mer trelast.
Nå strakk ikke de vanndrevne
oppgangssagene til. I stedet kom
dampsagbrukene. Med dem ble
det mulig å drive helt andre
steder enn ved store vannfall.
Forsvinning. Spillum, som
både har utskipingshavn og store
skogområder i nærheten, er et
godt eksempel. Faktisk er det
eneste gjenværende eksempel.
– Det er det siste store damp
sagbruket igjen fra slutten av
1800tallet, sier Kjell Roger
Eikeset ved Norsk Sagbruks
museum, og forteller at det en
gang var 400 slike anlegg.
– Hva skjedde med de andre?
– De har forsvunnet gradvis.
Etter 2. verdenskrig skjedde
det en strukturrasjonalisering
i sagbruksnæringen som gjorde

rorbuer til villaer og skolestuer,
satte Spillum på kartet. Men fra
1920tallet gikk det i motbak
ke. Driften ble innstilt i 1933. Nye
eiere overtok, og hjulene ble
holdt i gang til 1986.

NaMseN: Flyfoto fra Spillumbruket i 1968. Tømmeret flyter i Namsen, og
bruket er fortsatt i drift.
Foto: Norsk Sagbruksmuseum

at mange forsvant. Allerede da
hadde nesten samtlige gått over
til elektrisk kraft. Noen sagbruk
har overlevd til vår tid, men da i
en annen form. Og her i Namsos
har vi ett annet sagbruk igjen, et
moderne sagbruk som drives på

helt andre måter.
Namsos er en by bygd på
trelastnæring. Ved starten av
1900tallet var halvparten av
alle yrkesaktive her direkte el
ler indirekte knyttet til næringen.
Særlig trelast og ferdighus, fra

Lukter sagflis. I dag lukter det
likevel sagflis, og det ryker fra de
gamle ovnene. Gjennom Riks
antikvaren, lønnes flere ansatte
som tar vare på de gamle maski
nene. De produserer også varer
på samme måte som for 100 år
siden.
– Dette er en tidsboble, hvor
man i dag kan få inntrykk av
hvordan livet på et sagbruk var
for 100 år siden. Det er blitt et
levende museum, sier Eikeset,
og forteller at produktene som
lages først og fremst selges sær
lig til restaurering av gamle hus
og gjenstander.
Småskala. Frem til oljen var
treforedling den største nærin
gen i Norge, forklarer Eikeset,

og sier det handlet om tømmer
tilgang, og store vassdrag som
kunne frakte verdiene. På museet
får besøkende lære om historien
til norsk trelastindustri.
– Er det blitt historie når det
havner på museum?
– Du har togmuseum, men
fortsatt går det tog. Sagbruks
næringen er ikke på museum
som sådan, men vi synes det er
viktig å ta vare på og formidle
historien til en næring som har
vært kjempestor og viktig.
– Hva er situasjonen i dag?
– Norge er fortsatt en skog
bruksnasjon, og det vil nok være
slik i fremtiden også. Fortsatt
er mange sagbruk i drift, men
eierstrukturene er annerledes,
og driften foregår mer effektivt.
Samtidig er det parallelle trender
her. Den ene innebærer større en
heter, at sagbrukene er underlagt
nasjonale og internasjonale eier
paraplyer. Men du har også en del
mindre bruk som driver småska
laproduksjon for lokale marked.

Y Vårt Land, 8. juli

Industrianlegg som Klevfor papirfabrikk kan havne
i konkurranse med vei og
helse, når de nye regionene
overtar ansvaret.

Y Vårt Land, 15. juli

Gruvene på Løkken Verk
var starten på det norske
industrieventyret. Mye av
anlegget står tilbake som
miljøfarlige ruiner uten eier.

Ti fredningssaker. Hun viser
til at det nå pågår ti frednings
saker av tekniske og industrielle
kulturminner. Alle anleggene i
programmet vil dermed være
fredet innen regionene overtar
stafettpinnen:
– Fredning betyr varig vern, og
slik får vi ivaretatt kulturminne
verdiene statusen ved de ulike
anleggene. Ved fredning får vi
også ivaretatt de store investe
ringene staten har gjort.
Fra 2020 overføres kulturmin
nene etter planen til de 11 nye
fylkeskommunene.
Generalsekretær i Norges
museumsforbund, Liv Ramskjær,
sa til Vårt Land i forrige uke at
mange museer når frykter at de
heretter må sloss regionalt om
midler i konkurranse med vei
og helse: «Og da er det ikke tvil
om hva som prioriteres.»
– Mange er bekymret for at
kulturminner nå må konkurrere
med vei og helse: Er det grunnløst?
– Tilskuddsmidlene til de tek
niske anleggene har til nå vært
øremerket på statsbudsjettet.
Riksantikvaren er tydelig på
at vi ønsker at tilskuddsposten
skal videreføres, og denne pot
ten skal nå håndteres av regio
nene. Vi har ønsket oss at de skal
få disse oppgavene, fordi vi tror
fagmiljøene blir større. Det blir
også kortere reisevei til anleg

Gamle industrianlegg er
flotte og spennende reisemål, som ofte ligger spektakulært til, sier Hanna Geiran.
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
scanpix
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Vi vet fra Tyskland at denne type
turisme er veldig
stort.
Hanna Geiran,
Riksantikvaren

Reiseliv. Hun håper kultur
minnene nå kan bli en viktigere
premiss i samfunnsutviklingen,
for eksempel i forbindelse med
reiseliv.
– Noe av det jeg synes er
interessant med anleggene i
bevaringsprogrammet, er at de
jobber godt med formidling. Vi
vet for eksempel fra Tyskland
at denne type turisme er veldig
stort. Slike anlegg er flotte og
spennende reisemål som ofte
ligger spektakulært til, som for
teller om vanlige folk sin historie,
om gründervirksomhet og fag
foreningsutvikling.
Verneplan. Vårt Land skrev ny
lig om det enorme gruveanlegget
ved Løkken Verk, som i dag ikke
hører til i bevaringsprogrammet.
I sitt innspill til ny kulturminne
melding, ber Løkken om å komme
inn i en statlig tilskuddsordning.
De synes også det er svært uklart
hvorfor noen anlegg har blitt del av
bevaringsprogrammet,mensandre
aldri er kommet med:
– Vi hadde en verneplan i 1994,
hvor det ble pekt ut 31 anlegg.
Så er det gjort utvalg, uten at jeg
kjenner nøyaktig til kriteriene.
Vi er kjent med at mange andre
ønsker vern, men vi kan bare ta
vare på et utvalg, sier Geiran.
Hun håper verneplanen kan
tas frem igjen fra skuffen:
– Verneplanen er noe som vi
fra vår side hadde ønsket å jobbe
videre med. Og når regionene
overtar ansvar for de 15, kan vi
se nærmere på utvalget som står
igjen, sier hun.

Y Vårt Land, 17. juli

DIKTARHEIMEN MIDTBØ

Heimstaden til Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas er open for
publikum f.o.m. 30. juni t.o.m. 11. august.
Opningstid: Tirsdag til søndag kl. 12.00 til 17.00.
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Hvis pengene ikke strekker
til, gir ny teknologi et godt
alternativ til fredning av
kulturminner.
Spillum Dampsag & Høvleri:
Anlegget ble etablert av
Peter Torkilsen sammen
med lokale skogeiere, og var
i drift fra 1884 til 1986.

Guri, Olav og Hilde Vesaas

www.diktarheimen-midtbo.no • fb: Diktarheimen Midtbø

Alvorlig ‘glipp’. Dagens situasjon skyldes en «administrativ
glipp», sier Gubberud. Men glippen har fått store konsekvenser,
og gjør at det er et stort etterslep når det gjelder å ta vare på
historisk jernbanemateriell.
Vi må tilbake til omorganiseringen av jernbanen i 1996. Da
fikk NSB (i dag Vy) ansvar for
togmateriell, mens Jernbaneverket (i dag Bane Nor) fikk ansvar

for infrastruktur.
Den gang ba NSB, i et brev til
Stortinget, seg fritatt fra ethvert
økonomisk ansvar for historisk
jernbanemateriell.
– Dette aksepterte Stortinget
implisitt i vedtaket om oppsplittingen, ifølge Gubberud.
Siden har Bane Nor laget en
verneplan for 115 kilometer med
fredet infrastruktur. Men materiellet som ruller her, har det først
og fremst vært frivillige togentusiaster – de liker forresten ikke
så godt ordet selv alltid – som
har tatt vare på.
I 2011 anslo Gamle Vossebanen
at medlemmene i Norsk Jernbaneklubb hadde lagt ned over
203 årsverk med dugnadsarbeid

siden de begynte å jobbe på dette museumsanlegget i 1981. Alle
inntekter går tilbake til drift og
vedlikehold.
Som frimerker. – Noen samler frimerker, andre kjører tog,
sier Txp – altså togekspeditør
– Fredrik Svendsen, mens han
rusler av gårde for å låse opp en
sporsperre på Kløftefoss stasjon.
Det minner litt om en sommercamp ved Krøderbanen. Til
sammen bruker 85 personer
ferie og fritid på å kjøre damp-
lokomotiv, reparere sviller, betjene telegraflinjer, mekke på
vogner og lokomotiver.
I togstallen, på verkstedet, eller
under presenninger ute, venter

vårt land
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Alle skjønner at dette er viktig, men det som trengs er politisk vilje,
sier Henrik Backer, leder avd. Krøderbanen i Norsk Jernbaneklubb.

DAMP: Krøderbanen tøffer i sommer
mellom westernlandsbyen på Kløftefoss
og Krøderen stasjon. Men å ta vare på det
historiske jernbanemateriellet er langt
Alle foto: Heidi Marie Lindekleiv
fra gratis.

mange hundre meter med rullende materiell på sårt tiltrengt
istandsetting og vedlikehold.
Her er tyske godsvogner som
sto igjen etter frigjøringen i 1945.
Her er kjølevogner som en gang
fraktet fersk fisk til Italia. Her
står lokomotiv og venter på å få
ny dampkjele.
De frivillige leter kontinuerlig
etter rimelige løsninger, forklarer Henrik B. Backer, og røper
hvordan verkstedhallen ble reist.
Dette var et byggesett fra Finland, som en av de frivillige fikk
fatt i for en slikk og ingen ting
like etter murens fall. Da hadde
den finsk-russiske eksporten
kollapset, og den finske marken
Y
var nådd et bunnivå.

UNDRER: – Vi ønsker ikke å virke sippete. Men det er merkelig at
jernbanen ikke får samme rammebetingelser som fartøyene, sier Henrik
B. Backer (t.v.). For gamle båter er det egne kompetansesentre.

GISP: Børge, Ingrid, Kristian (8,5) og Helga Elise (10,5) Nordli har øynene
festet på damplokomotivet som skal trekke dem tilbake Krøderen stasjon.

torsdag
vårt land
1. august 2019

torsdag 1. august
vårt land
2019
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– Sektoransvaret er grunnleggende
Ny kulturminnemelding er under
arbeid. Men det er ikke over Klimaog miljødepartementets budsjett at
jernbanens behov først og fremst
skal dekkes. Det opplyser statsråd
Ola Elvestuen.
– Det er viktig at vi opprettholder
sektoransvaret, som er helt grunnleggende. De ulike departementene
må ha ansvar for sine områder, for
ellers vil vi ikke klare å ha nok bredde i det vi skal ta vare på. Dersom
alt skal legges til Riksantikvaren og
kulturminnemyndighetene, og få
midler derfra, vil ambisjonene bli
for små og dårlige, sier han.

Selv om det er i dag er seks museumsjernbaner, er det kun Rjukanbanen som mottar støtte fra Riksantikvaren for å ta vare på det historiske jernbanemateriellet. Dette
er fordi Rjukan og Notodden står
på Unescos verdensarvliste, som
vitner om det som kalles ‘den andre
industrielle revolusjon’, altså gjennombruddet for elektrisk energi til
industrielle formål.
Til anlegget hører også infrastrukturen som knyttet industristedene
sammen, nemlig Tinnosbanen, jernbanefergen på Tinnsjøen, samt Rjukanbanen. 
Vårt Land

– Kulturminnepolitikken er ‘dogmatisk’
Bane Nor har ansvar for 115 km fredet jernbane. Men i sitt høringssvar
til ny kulturminnemelding sier Bane
Nor at kulturminneansvaret ofte
er vanskelig forenelig med å drive
dagens jernbane.
De mener også at kulturminnepolitikken er for konservativ,
og styres av lokale vernevedtak
av enkeltobjekter. Men jernbanen
må vernes som komplette miljøer,
vedtatt på nasjonalt nivå, mener de.
I høringssvaret omtales Bane Nor
dagens kulturminnepolitikk som
«dogmatisk og statisk» særlig når
det gjelder bygningsvern.
De skriver at de opplever seg
motarbeidet hvis de forsøker å
flytte bygninger, eller å ta dem i
bruk på andre måter, og at det er
liten forståelse for at bygningene
står «i veien for jernbanens modernisering og utvikling», og tidvis
utgjør en sikkerhetsrisiko.
«Verken Maihaugen, Folkemuseet på Bygdøy eller tilsvarende
bygningssamlinger kunne ha vært

Y
Nytt og kjedelig. Ute på perrongen gisper Kristian Nordli på
8,5 år henrykt mot damplokomotivet. Familien hans er på ferie,
og å kjøre museumsbane ble en
naturlig stopp, ikke minst fordi pappa Børge er med i Norsk
Jernbaneklubb. Han røper at han
er vokst ved trikkelinja i Trondheim, men det er vanskelig å sette den livslange toginteressen på
en formel:
– Det handler om historie. Og
det er en miljøvennlig form for
transport.
– Ja, kanskje ikke akkurat
dette,da, legger han kjapt til.
Damploket på Kløftefoss går på
kull, og bare 10 prosent av dampen blir brukt. Resten forsvinner
rett til værs.
– Det er en grunn til at man
sluttet med det, kommenterer
Henrik B. Backer. Men når han
en halvtime etterpå står midt
mellom et damplokomotiv og
en nyere motorvogn i vognhallen, kommer et sukk.
– Dagens tog er jo så kjedelige.

etablert ifra grunnen av i dag.
Kulturminnevernets mantra er for
tiden at bygninger skal bevares ‘i
sitt opprinnelige miljø’ eller ‘der de
alltid har stått’ – terskelen for endring oppleves som høy,» heter det
i høringssvaret som også peker på
utgiftene som følger med dagens
vernepolitikk:
«Bane Nor opplever i praksis
at nærmest enhver bygning som
ønskes revet, ombygget eller flyttet tilskrives en lokal verneverdi
som i betydelig grad innskrenker
våre muligheter for verdiskapning,
samtidig som vi påføres varige utgifter. Bane Nors primære mandat
er å skape en konkurranse-dyktig
jernbane i Norge, med andre ord
‘mest mulig jernbane for pengene’,»
understrekes det i høringssvaret.
Som forøvrig tar til orde for flere
av de samme grepene som Norsk
Jernbaneklubb med tanke på å sikre
drift av museumsbanene og ta vare
på rullende materiell.
Vårt Land
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Fartøyene knyttet
landet sammen via
vannveiene. Men
jernbanen åpnet
innlandet på kryss
og tvers.
Ivar Gubberud, driftsleder
Gamle Vossebanen

Vokser. De fleste museumsbanene ble startet av dugnadsgjenger, men har med tiden fått
ansatte.
Krøderbanen er for eksempel blitt en avdeling av Stiftelsen Buskerudmuseet, som har
hånd om bygninger og spor,
mens Norsk Jernbaneklubb driver togtrafikken. Backer understreker at samarbeidet er godt.
Ved flere av museumsbanene
har det imidlertid ikke alltid vært
like friksjonsfritt, men utviklingen gir seg selv, sier Gubberud
ved Gamle Vossebanen.
– I dag er dette blitt altfor stort
til at de frivillige alene kan bære
ansvaret, sier han, og mener det
er på høy tid at det offentlige
kommer sterkere på banen.
Saken involverer tre ulike departement: Klima- og miljødepartementet som har ansvar for
kulturminner, Kulturdepartementet som har ansvar for museene, og Samferdselsdepartemente
Nøkkelen mener Gubberud
ligger hos sistnevnte, som gjen-

nom Jernbanedirektoratet sitter med sektoransvar for kulturminner.
– Vårt primære ønske er at
dette finansieres over samferdselsdepartementet. Men
regjeringen som helhet bør jo ta
a nsvar for å få løst saken på en
god måte, sier Gubberud.
– Hva er behovet?
– Et årlig grunntilskudd på
3-5 millioner per museumsbane. Vi kan ikke drive dette kun
med uforutsigbare prosjekttilskudd. Prosjektene våre har ofte
et tidsperspektiv på 20–30 år, og
mange av oss som er frivillige
er kommet i en alder der vi ikke
lenger har et slikt perspektiv. Det
er masse kompetanse som vil gå
i vasken hvis vi ikke får overført dette til ansatte i tide, sier
Gubberud.
Det er handlingsbåren kunnskap, det å ta vare på togmateriell:
– Det er noe du lærer, ved at
du gjør det sammen med andre
som kan det.

Fartøyvern. Men det er flere
grep som etterlyses. I forbindelse
med høringen til ny kulturminnemelding er det flere aktører
som etterlyser egne togvernsentre etter samme modell som
fartøyvernet.
Dette er et omfattende bevaringsprogram i regi av Riks-
antikvaren, som innbærer at det
er blitt opprettet egne kompetansesentre, der man kan henvende
seg for å få hjelp til å utføre vedlikeholds- eller restaureringsoppgaver på gamle skip og båter.
Noe lignende burde også eksistert for eldre togmateriell,
lyder høringsinnspillene. Å reparere et damplokomotiv kan
for eksempell ta åtte til ti år, og
skal man gjøre større inngrep,
må man i noen tilfeller sende det
helt til Tyskland.
– Vi ønsker ikke å virke sippete. Men det er merkelig at jernbanen ikke får samme rammebetingelser som de flytende kulturminnene. Alle skjønner at dette
er viktig, men det som trengs er
politisk vilje, sier Backer bestemt.

vårt land
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200 ÅR: Herman

Melville opp-
fyller den romantiske myten om
ein einsam diktar
som dør utan
heider.Illustrasjon:


Den 26 kilometer lange
Krøderbanen
ble åpnet i
1872. Passasjertrafikken
ble lagt ned i
1958.
Kart: Norsk
Jernbaneklubb

Historia/REX

‘Aktualiteten til
Moby Dick kan ikkje
underdrivast’
Sjømann og forfattar: I dag er det 200 år sidan

Herman Melville vart fødd.
Jo Arne Hansen Marvik
jo.arne.hansen.marvik@vl.no

Y
Y

VILL VEST: I august blir det togran langs Krøderbanen. Vennegjengen Sverre Bjørnson Visdal,
Stian Kevin Tiller Thorød, Kristian Asbjørn Bang
Brevig og Christian De Alfaro drømmer om å bli
Alle foto: Heidi Marie Lindekleiv
med som statister.

TØMMER: – Det som dette stedet
levde av, var tømmer og tømmer og
tømmer, sier Henrik B. Backer.

«Gi meg ein kondorfjær som
penn! Gi meg Vesuvs krater til
blekkhus», lyder det ein stad i
omsettinga til Bjørn Alex Herman av det største verket til
Herman Melville.
Forfattar Jan Kjærstad fortel
at Meville står bak malen til det
som har blitt eit fikst kulturhistorisk konsept: den store amerikanske romanen.
– Herman Melville er eit «foranskoten lyn» som forfattarar
i særleg amerikansk tradisjon
har blitt forma av, anten dei vil
eller ei, fortel Kjærstad.
Mani. Den kvite kvalen i Moby
Dickhar blitt ein metafor på
lengselen som glir over i mani
og tvangsførestillingar. Melville
fann inspirasjon i bibelfortellingar og i shakespeareuniverset,
blant anna til konstruksjonen
av kapteinen på skipet, Ahab,
som i sin mani etter den kvite
kvalen fører eit skip og mannskap til døden.
– Den kvite kvalen er det
storesymbolet som kan tolkast
i retning av jakten på Gud, djevelen, tomrommet og alt imellom, fortel Kjærstad.
Ironisk nok blir romanen
gløymt og funne fram att, då av
generasjonen som ser at Europa
blir riven i knas av liknande
leiarar under første verdskrig.
Aktualiteten til Moby Dick
kan ikkje underdrivast fortel Jan Kjærstad. For kor Ahab
har eit manisk tilhøve til kvalen
burde miljørrøsla sjå til Ishmael
og korleis han lar seg fascinera
over kvalen, havet og skaparverket.

Eit skip på opent hav med eit
tett mannskap frå 13 ulike nasjonar føregrip også ei verd som
knyt seg tettare saman mot den
kosmopolitiske og globaliserte
verda me kjenner til i dag.
Kald resepsjon. Herman Melville var sjølv sjømann som opplevde suksess med sine to første
reiseskildringar frå øyar i Stillehavet. Han tok del i ein industri,
kvalfangsten, som sjølv for eit
land som Noreg kan kjennest
fjern, men som ein ikkje kan
overdriva omfanget til u
 nder
det 19. århundret.
Etter ein kort suksess og inspirasjon frå britiske klassikarar skulle Melville gå for meir
omfattande verk. Moby Dick,
fleire noveller og eit enormt
poetisk verk om ein lengre pilegrimsreise, er kun noko av
det som diverre vart møtt med
kald resepsjon. Han livnærte
seg som tollinspektør og ble
vitne til at sonen tok sitt eiget
liv. Melville møtte veggen, men
fortsette med å skriva i fleire år,
før også den andre sonen hans
døde av tuberkulose. Det går
fem år før også Melville dør,
utan dødsannonse eller annan
merksemd.
– Herman Melville opp-
fyller den romantiske myten om
ein einsam diktar, oversett av
si eiga samtid, seier Kjærstad.
Trass for at Moby Dick har
blitt definerande for mannen,
ga Melville også ut mykje anna
som ikkje liknar kvalfangst.
Bartleby, the Scrivener har blitt
omtala som ein framifrå og moderne novelle om framandgjering, isolasjon og eksistensiell
liding.
I dag er det 200 år sida mannen vart fødd.
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