


Hvorfor SPOR

leie veier lå åpne og ventet på å
bli ,rt/. ( alle Jarle lii Alby på Jeløya i Østfold. Der

ligger l*’ri,rstgtilIt’ru’l P15 vegg i vegg med Norges første

Natur/jus, ,u,idt i el frodig kulturlandskap. Her møtes

!!l(’d auitiri’ ()r(i 11(1/ur, næringsvei og kunst. Burde
ik/u’ di/li l,,fl,nnle lii uttrykk i en utstilling?

l;t iiuiuit signal som pekte i samme retning var
I;u1,juui(IdttS laiuipanje for vern av kulturlandskapet
(lQN Nfl). S(lnhti(iig kom det for en dag at norsk
kui,st/,istarit’s (,rand Old Man, Leif Østby, arbeidet

111111 j’j /ui/, ()s/fold i billedkunsten.

Farm’rig lier det vokst frem en erkjennelse: Men-

nesket er en del av naturen. Mcii nu4’ ikke Jalgen av
det bli at de ødeleggelser vi påfarer ila/ur eg land
skap, også rammer oss selv l’le,i ni lu’ilk(’ måter?
Kan vi f.eks. tale om et felles (‘lier ,ni1iuide/i «indre
landskap» som er i ferd med a bli Ille!! ral,’ft’rl? Kan
en slik utvikling spores i mna(/(’rllu /,u1,is!

Og endelig: I(ryr del iklu’ ni’ e/)/)ga<’(’r swii roper på
en felles opptreden av ki,,,slmn’re g ,!a/ur7’<’rnere?

Naturverneren har beliai’ Jur /,ui,is/mu’rt’us innsikt og
evne til å gi en sak el kuimislmieri.sk/1ru)i’swieit ut
trykk. På den annen si</t lier kemiske kunstneren
behov for naturfaglig I, uum,skap Jur ii kumimie trenge

inn «under h in/en pa nalu ren.

Alt dette Jarle lii iilslil/imigeii ,SI’( ) l, suni denne

utgaven av Nursk Nu ni r kan in’(rak n’.s sinn cii del av.
Forhåpentligvis ‘‘ii ii/stillingen se/i’ fu’,usla suni et
spor verdt a fulgt. N re ni/innser kan skape nye beve
gelser ,‘ned i Jr> r mia / u ren.
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Scene-
skifte
i naturen

E uroparådets kampanje for vern

av kulturlandskapet retter søkelyset mot avfolkning

av tradisjonelle jordbruksområder, ukontrollert

utbygging av kulturlandskap nær byene,
effektivitetskrav og monokultur i landbruket og en

tiltagende menneskelig fremmedgjøring overfor

naturen. IUCN, hvor Naturvernforbundet er medlem,

er en av mange internasjonale organisasjoner som

står bak kampanjen.
Kulturlandskapet i Europa trues på to fronter:

Tradisjonsrike landbruksområder blir forlatt.

Eksperter anslår at i år 2000 vil 200 000 km2
produktivt areale være forlatt, et område nesten så

stort som Vest-Tyskland, eller av Europas totale

jordbruksareale! De resterende 2,/3 vil imidlertid bli

utsatt for angrep på den andre fronten: En stadig mer

intensiv utnyttelse.
Det vi opplever er et skjebnesvangert sceneskifte.

Det går kjapt. Omgivelsene skal tilpasses neste akt

hvor markedskreftene skal stå sentralt i handlingen.

Den blir sikkert dundrende dramatisk. Og
scenografien kommer nok til å være tilpasset våre

markedsorienterte forventninger om et strømlinjet

metallic-miljø.
Slik vil handlingen løpe avgårde fordi vi hverken

tar oss råd eller tid til en totalpianlegging hvor en
verdsettelse av natur- og miljøkvaliteter kommer
skikkelig til uttrykk. Stykke for stykke vil vi rasere

det som har vært vårt «hjem» i naturen:
Kulturlandskapet.

Men fordi denne — i sum, enorme —

kulturavviklingen faktisk skjer bit for bit, og fordi

den ofte har en lokal årsak, har hver og en av oss
mulighet til å bidra til et alternativt sceneskifte. Vi

kan overta regien og forlange at neste akt skal være

preget av frodighet, farge og forstand! Det skal bli
spennende å se hvilken rolle de nye kommunale
miljøvernutvalgene kommer til å spille i denne
sammenheng.
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Pyramidene er blabær Titusener

______

av slaver i spenn foran stein

__________

blokker Den kinesiske muren
Generasjoners liv omsatt i rent
blodslit. Det er blåbær. I dag
slipper vi løs energimengder som
får Hiroshimabomben til å rød-
mc av misunnelse. Som en lære
gutt. r

Vi emballeres.
En liten digresjon: Moss glass-
verk produserer 8000 flaskety
per. I glass og plast. Slikt gir
resultater:
Et liv i shampoo.
Et liv i skum.
Som et noe resignert sinnbilde —

hvor perlemorsboblene danser
mellom oss og virkeligheten.
Hvor energimengdene syder
og etser inn sine spor. Mens vi
er på hvilelos leting etter gode
forbrukskjop omsettes olje og
energi. j
Fosser og plastikk
Det går som en drøm
Og snart er det varmt nok.

-.
——:

I
I - —

r-rrff!. (I
- -

-

O,OO 00 cau000Don Tekst:
Kjell Eriksson
Foto: Rolf
Sorensen/Jørn
Bøhmer Olsen

Å



.
-
‘

F v

1
/



Inntil for fire-fem hundre år
siden var vårt land ennå

nokså uutforsket som
nalurområde. Et land langt
mot nord, en veldig

odemark med Ijorder og
sund, øyer og holmer, dype

skoger og endeløse
Ijeilvidder, et land hardt å
livberge seg

_______

lik opp-
i og stridt levde allerede budbæreren Skime

å ferdes, i Edda-diktet «Skirnismål» det da
han ble sendt på frierferd av sin
herre, guden Frøy, til jotundat
teren Gerd. «Mørkt er det ute,»
sier han til hesten sin, «vi to skal
fare over flomvått ell og jotners
Inn». Og et annet sted tales det
om «dokkva dalar ok djupa»,
morke og dype daler som en må
ta seg fram i. For de få hundretu
sener som levde her, kunne natu
ren lett bli en fiende, en mektig

Tekst: og nådelos motstander som det
Leif Ostby gjaldt å komme til rette med som

best en kunne, et tilholdssted for
alle vonde makter.

Smått om senn kom dette syn
til å endre seg. Under «dans
ketiden» begynte det å gå opp for
folk at naturen også kunne være
gavmild mer enn man tidligere
hadde vært klar over. Bergverke
ne gav nye eksportinntekter,
likeså de svære østlandsskogene
med transport av tømmeret og
fossekraft til sagbrukene på og
ved vannrike elver. Dette førte til
at Norge nå på ny fikk utlandets
øyne rettet mot seg. Og dette kom
igjen til å gi seg utsiag i billed

kunsten. Norge ble et interessant
studiefelt for fremmede kunstne
re, og det ble bruk for malere og
tegnere som kunne gi tilforlatelig
beskjed om hvordan det egentlig
så ut i dette fjerne landet.

At København måtte bli ut
gangspunktet for disse kunstne
riske oppdagelsesreisende utover
i 1700-årene, er en selvfølge.
Kunstnerne kunne vanskelig reise
på egen hånd, det tillot bl.a.
neppe deres økonomiske stilling.
Men i København var det lett å
komme i kontakt med hoffet
eller, som tilfellet var med Matthi

as Blumenthal, med en vitenska
pelig institusjon. Kongehuset var
alltid interessert i bilder av nors
ke byer og festninger, av norsk
næringsliv og av severdige steder.
De dansk-norske konger og prin
ser kunne på denne måten gjen
oppfriske sine reiseerindringer fra
tidligere Norges-besøk.

Da Jacob Coning sommeren
1699 ble sendt av kong Christian
5. hit opp for å male norske pro
spekter, innledet han denne rek
ken av fremmede kunstnere som
har gitt oss det første troverdige
bilde av hvordan landet vårt så ut
— og det gjelder da først og fremst
Østlandet .— for tohundre år siden
eller mer. Jacob Coning var for
resten selv innvandrer i Danmark.
Han hørte til en ansett hollandsk
kunstnerfamilie og kom til Kø
benhavn først 1676, ca. 28 år
gammel. Det var god bruk for en
landskapsmaler som kunne lage
norske prospekter nettopp etter
at kongen var kommet tilbake fra
sin store rundreise i Norge 1685.
Likevel gikk det noen år før
Coning ble engasjert. Men like før
århundreskiftet truet det igjen
med krig, også denne gang med
Sverige, og det kan ha vært en
medvirkende årsak til Conings
Norges-reise i 1699. Påfallende
ofte har han malt våre eldre og
nyanlagte befestninger, Fred
riksten og Sponvika skanse,
Fredrikstad, Akershus. Slike
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motiver hadde spesiell interesse i
lys av den truende krigsfare. Men
han hadde også øye for meget
annet han så omkring seg på
turen fra Halden til Christiania
denne sommeren. Som vanlig den
gang er han sikkert kommet
sjoveien til Halden, han har seilt
opp den trange Iddefjorden og
der fått sitt første inntrykk av
norsk natur, et scenen som man
ge etter ham er blitt betatt av og
har malt. Med sin kongelige
anbefalingsskrivelse har han så
meldt seg for Fredrikstens kom
mandant — han het den gang
Joachim von Rappe —. Antagelig
er han den staselige offiser i rød
uniformsfrakk og bredbremmet,
fjærprydet hatt som figurerer på
alle de tre bildene Coning malte
fra Halden og omegn. Vi skal se
nærmere på ett av dem.

Kommandanten har øyensynlig
lånt maleren en hest og tatt ham
med seg ut til Rød, like utenfor
byen, for å vise ham den fine
utsikten mot byen og havnen med
alle skipene, og bakerst den ru-
vende festningen med danebrog
vaiende mot himmelen. Omhyg
gelig har kunstneren gjengitt selve
byen med den gamle Christi
Herbergs kirke (som strøk med
ved brannen 1716), plankestable
ne, og litt til venstre for kirken
den flate elveosen og et glimt av
Tista i store sving ned mot sjøen.
Det vesle følget har stanset opp i

bakken like ved Rød, og kunstne
ren på sin brune hest slår henrykt
ut med armen. Dette må jeg male!
Bak offiseren på sin gyllenbrune
hest dukker eskorten opp, en
musketér med en rød fjær i hat
ten og gevær over akselen. Langt
framme ser vi et landlig par, en
ung kvinne med en øks i hånden
og en granbusk over skulderen.
Kanskje er det skorstenspipa som
skal feies? Hun slår av en passiar
med en eldre mann som sitter ved
veikanten med en pipe i munnen.
En geitefiokk har slått seg ned
helt ute på kanten av styrtningen.
Slik elsket de gamle hollandske
kunstnere å fortelle i sine bilder,
og slik lokket de tilskueren inn i
bildet for sammen med kunstne
ren å oppleve den stemning det
var sprunget ut av. Ser vi nøye
etter får vi også beskjed om vind-
retningen, det blåser en sør- eller
sørvestlig vind som er såpass
sterk at den «strigler» den grønne
kornåkeren og setter en smule
sjøgang nede ved Røds-bryggen.
Rød selv, oppe i bakken til venst
re, var den gang ennå en enkel
lystgård, men allerede med en
stor inngjerdet park. Endelig
legger vi merke til den sommerli
ge blomstring helt i forgrunnen.
For de hollandske malere var jo
det å male blomster et eget fag
som de behersket til fullkom
menhet og gledet et stort publi
kum med.

Jacob Coning: Halden
sett tra Rød.
Nasjonalgalleriet

Matthias Blumenthal:
Kunstneren maler
Halden sett fra
Sauøya. Haldens
Minders Museum.Da kunstneme

oppdaget Norge
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Nøyaktige tegninger
Et halvt århundre senere møter vi
en annen tilreisende kunstner i
de samme trakter, det nåværende
Østfold, men ulik Coning ble han
værende der i 4—5 år og tilbrakte
også resten av sitt liv i Norge, i
landets største by, Bergen. Mat
thias Blumenthal slo seg i 1745
ned i Halden. Der tok han kon
takt med det danske vitenskaps
selskap og tilbød seg å levere
«Tegninger af Prospekter, Stæder,
Kirker ol. i Norge», som det
heter i brevet. Det gikk selskapet
med på, forutsatt at han kunne
skaffe attest på at tegningen var
«accurat». I mars 1746 sendte
han så sin første Halden-tegning,
som kan være grunnlaget for
maleriet gjengitt her (eller et med

lignende motiv).
Maleren har plassert seg selv

med sine tegnesaker ute på Saue
øya, der han har byen og festnin
gen på ganske nært hold. Midt
mellom plankestablene har han
satt opp sitt tegnebord, har spent
ut papiret på det, og foran seg har
han en nettramme. Gjennom den
kan han sikte inn motivet helt
nøyaktig, rute for rute, og således
overføre det til tegningen. De
lærde herrer i København skulle
ikke få noe å beklage seg over!
Han bærer en sid mattrød ma
lerfrakk og har langt hår nedover
ryggen. Rundt ham ligger papir-
og Ierretsruller, linealer og annet
utstyr, og et lite selskap står an
dektig og ser på at bildet blir til.
Sikkert en sjelden opplevelse i

hverdagens Halden den gang! En
gutt ligger til høyre og ser mer
skeptisk ut, og de fire bitte små
figurer nede ved plankestablene
er opptatt med helt andre ting.
Over den velstelte lille byen,
nokså nylig bygd opp igjen etter
krigskatastrofen i 1716, ruver den
uinntagelige festningen, nesten
drømmeaktig fjern i den lette dis.
Vi er ved inngangen til en ny
malerisk stil, rokokkoen, dens
lette, luftige farger har avløst
barokkmaleren Conings dype,
mustige køloritt med de kraftige
kontraster.

«Diesess weit berühmte
Wasser SARP»
Enda mer utpreget er dette nye
fargesyn i et annet bilde av Blu

menthal, som først for få år siden
ble trukket fram i lyset. Kanskje
via Fredrikstad (som han også
har malt) har han oppsøkt Nor
ges mest berømte foss den gang,
Sarpfossen, som vi ser til venstre i
bakgrunnen. Den var malt av
Coning tidligere, og da så vidt vi
vet for første gang og på direkte
oppfordring av Christian 5. «Die
sess weit berühmte Wasser
SARP» står det på baksiden av
Conings bilde. Men merkelig nok
har hverken Coning eller Blu
menthal greid å finne uttrykk for
det majestetisk-monumentale ved
den svære fossen. På Blumenthals
bilde er det helt andre ting som
fanger interessen. Særlig har han
tydeligvis vært opptatt av arbeids
livet rundt Glomma, ved sagbru
kene nedenfor fossen. I forgrun
nen har tre flotere med sine tom
merhaker slått seg ned, en fjerde
er på vei opp bakken. En liten
gulhåret pike følger interessert
med i samtalen. Over på den
motsatte elvebredden arbeider fire
andre med fløting av de sagede
plankene som er på vei nedover
til utskipningshavnen i Fredrik
stad. Oppe på land sitter en mann
og bytter stromper, en annen står
ved siden. To bitte små skikkelser
står lenger nede ved elva, enda
fire foran noe som ser ut som et
teglverk lengst til høyre, og ytterst
på en odde like under fossen
skimtes tre laksefiskere. Minst et
20-tall personer myldrer rundt i
bildet, opptatt hver med sitt. Like
omhyggelig har kunstneren gjort
rede for bebyggelsen, med arbei
derboliger, sagbruk og (kanskje)
det nevnte teglverket. Det hele
domineres av Hafslund hoved
gård med driftsbygningene der, og
vi får av Blumenthal mer nøy
aktig rede på hvordan det gamle
Hafslund så ut, enn noe annet

sted. Ti år senere gikk jo huset
opp i flammer. Usedvanlig vak
kert er også bildet malt, med den
blekt stålblå elv, de fine farge
skiftninger i terrenget og som
merhimmelen med de lette skyer.
Høyt der oppe svever en ensom
fugl.

Mektig naturskuespil
Er det vi kunne kalle «naturto
nen» i Blumenthals bilde kanskje
bare som et slikt fjernt fuglefloyt,
så er den et mektig brus i enkelte
av Erik Pauelsens malerier fra
hans Norges-besøk førti år sene
re, i 1788. Han kom som sine
forgjengere med et offentlig opp
drag, kronprinsen (den senere
kong Frederik 6.) hadde selv bedt
ham dra til Norge «hvor Udsig
terne ere saa skiønne og for
anderlige», som kunstneren selv
skrev. I mange av sine norske
bilder har han nok følt seg bun
det av sitt mandat. Men i sine to
bilder av Sarpfossen er han fullt
og helt naturromantiker, her er
det den ville, utemte natur i sin
voldsomste kraftutfoldelse som er
temaet. Mest direkte opplever
han fossen i et mindre bilde, nå i
Kunstmuseet i Sorø. Her brer den
seg veldig over hele bildet, vi ikke
bare ser de frådende vannmasser
som brøyter seg vei ned gjennom
det trange gjelet, vi tror å høre
selve fossebruset og merker nes
ten vannspruten i ansiktet. Alt
menneskeverk blir smått ved
siden av dette mektige naturskue
spill, knapt merker vi at noen
puslinger strever med sitt nede på
Hafslund-siden. Denne fossen er
fullstendig «ufrisert>, hevet over
alt det gammelmodige og tradi
sjonsbundne som gjerne henger
igjen i denne tidlige naturroman
tikk.

Matthias Blumenfhal:
Sarpfossen og

Hafslund.
NS Hafslund.
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Erik Pauelsen:
Sarpfossen, skisse.
Kunstmuseel i Som
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Form til en visjon
Ikke så direkte greier han å fange
inn opplevelsen i det større og
mer kjente bilde i Statens Muse
um for Kunst i København. Til
gjengjeld har dette bildet en mo
numentalitet som gir det en sær
stilling i datidens nordiske land
skapsmaleri. Han har her evnet å
gi form til en visjon, har skapt
enhet og sammenheng i billed
rommet, uten smålige detaljer. En
nærmere analyse av bildet vil vise
hvor bevisst og kunstferdig hele
komposisjonen er bygd opp. Mot
den mørke skyen står den bratte
fjeiltoppen på Borregaard-siden i
det siste kveldslyset, lyst—mørkt i
skarp kontrast, og lysspillet gjen
tar seg «med motsatt fortegn»
helt til venstre i bakgrunnen.
Dystert, nesten truende avtegner
husbiokkene nærmere fossen seg
mot den lysere bakgrunn. Selve
fossen fanger igjen lyset, slik den
fyller mesteparten av billedfiaten i
vilt jag fra høyre mot venstre.
Igjen i voldsom kontrast står så
den mørke forgrunn, Hafslunds
store tømmerplattform med plan
kebærerne i arbeid. Mot dem står
det fornemme selskap med rase
hunden som er kommet for å
beundre det storartede naturskue
spill. Måten selve vannmassene er
gjengitt på, gjør dem nok noe
stoffiøse sammenlignet med skis

sende og betragtede den skum
mende Sarp». Også vår egen
Johan Christian Dahl må ha sett
bildet under sine studieår i Kø
benhavn, og nettopp han kom jo
til å føre videre den linje i land
skapsmaleriet som Pauelsen her
hadde slått inn på. Dahl ble mes
teren i å skildre det levende land
skap, det rike samspill mellom
den mørke, tunge jord og alt det
som lever og rører seg i naturen,
lys og skygge, vann, luft og skyer,
naturens egen mimikk. I Pauel
sens «Sarpfoss» fungerer dette
egentlig for første gang iallfall i
nordisk kunst, riktignok ennå litt
stivt, men med ringvirkninger
langt inn i neste hundreår.

Samspill mellom natur og
menneske
Også på en annen måte fikk Erik
Pauelsen betydning i en tid med
voksende sans for naturskjønnhet
og samspillet mellom naturen og

det menneskelige stemnings- og
fantasiliv, det som er et så vesent
lig element i romantikken som
kunst- og åndsretning. På sin
europeiske reise hadde han lært
seg den nye grafiske teknikk som
gjorde det mulig å reprodusere
malerier i svart-hvitt og også i
farger på en måte som kom origi
nalen meget nærmere enn man
tidligere hadde kunnet i raderin
ger og kobberstikk. Dermed kun
ne man til en overkommelig pris
mangfoldiggjore et malerisk motiv
og således gjøre det tilgjengelig
for et større publikum. Pauelsen
sendte selv ut en innbydelse til å
forhåndstinge en slik serie med
norske motiver, men rakk bare å
utføre noen få blad. Hans plutse
lige død i 1790 for egen hånd
førte til at andre måtte overta,
først og fremst hans omtrent
jevnaldrende kamerat C. A. Lo
rentzen. Hans mange norske
malerier ble reprodusert i ganske
store opplag og gledet et stort
publikum i begge kongeriker.

Maleriet som
kulturhistorisk dokument
Christian August Lorentzen duk
ket opp i Norge bare fire år etter
Pauelsen, også han med under
støttelse fra den danske kron
prins. Kanskje er han med urette
kommet noe i skyggen av sin
forgjenger. Det dramatiske, som i

Pauelsens fossebilder, var ikke
hans styrke, derimot kan hans
norske bilder ha en blid, litt
melankolsk ynde, et stemnings
leie som er karakteristisk for
denne svermeriske tid i romantik
kens morgengry. Den ville, ube
rørte natur finner man ikke hos
Lorentzen, den var det våre egne
naturromantikere som oppdaget,
med J. C. Dahl og Thomas Fearn
ley i spissen. Men Lorentzen er
alltid levende opptatt av det som
foregår i landskapet, menneskers
virksomhet på land og ved sjø,
ved elver og fosser og på veier og
stier. Det gjør hans bilder også til
verdifulle kulturhistoriske doku
menter, som kan fortelle oss
meget om datidens hverdagsliv.
Særlig er han opptatt av alt som
har med tømmerdrift og fløting å
gjøre, dette var jo nytt og interes
sant for en dansk kunstner, og
kunne også påregne spesiell inter
esse hos hans publikum. Men
også skipstrafikk, innlasting,
kjølhaling og annen slik virksom
het forekommer ofte i hans bil
der, og han glemmer heller ikke
den oppblomstrende bergverks
drift.

«Snapshots» på 1790-tallet
Et fint eksempel på Lorentzens
maleri når han er som best, er
hans «Utsikt over Halden», malt

en gang i 1790-årene. På en
høyde i forgrunnen har et selskap
på landtur leiret seg med hest og
oppakning. Her har de fin utsikt
over Iddefjorden, som ligger i
klart morgenlys med skip og båter
og skogkledde øyer som speiler
seg i det blikkstille vannet. Fred
riksten tegner seg klart belyst mot
himmelen, mens den bratte styrt
ningen ned mot byen ligger i
skygge. På elvebakken beiter en
flokk kuer. Over hele den idyllis
ke scenen kupler sommeskyene
seg i gråblått og rosa mot den
lyseblå himmelen, og fjerne blå
åsrygger over på svenskesiden
møter blikket og avgrenser billed
rommet. Men med ett brytes
stillheten. En orlogsmann er
kommet inn på havnen og salu
terer festningen med et kanon
skudd, og der oppe svarer de med
sin kanon. Små skyer av grå
kruttrøyk stiger opp og blander
seg med himmelens skyer.

Slik møter vi gang på gang
denne kvikke iakttager av situa
sjoner som bringer mer liv og
bevegelighet inn i hans bilder.
Han er blitt sammenlignet med
vår tids pressefotografer og jour

nalister, og «snapshots» mangler
sjelden, også i hans landskaper.

Pionerene
Vi har fulgt fire fremmede malere
som i løpet av temmelig nøyaktig
hundre år «oppdager Norge)> som
motiv for billedkunst. En drøy
overdrivelse, synes jo vi. For hva
fikk de se av vårt land? Med
utgangspunkt for dem alle i Hal
den (alt tyder på det) nådde Co
ning så langt som til Christiania,
Blumenthal bare til Glomma,
Pauelsen helt til Ringerike. Bare
Lorentzen ser ut til å ha hatt en
større aksjonsradius, enkelte
motiver fra Bergen og Trøndelag
som vi kjenner i stikk, tyder på
det. Men for kunstnerne selv stod
det vel annerledes. De hadde
opplevd norsk natur og folkeliv,
hadde ferdes i et land så fjerne fra
deres eget på mange måter. De
hadde skildret de dype fjorder, de
mørke granskoger, de stride elver
og brusende fosser, de vide utsyn
mot blånende åser med nyoppda
gerens glede. Slik bante de veien
for våre egne malere da de i
1820-årene la ut på sin store
oppdagelsesreise i norsk natur.Erik Pauelsen:

Sarptossen. Statens
Museum tar Kunst,

København.

sen, de ser nærmest ut som cu
mulus-skyer en varm sommerdag.
Et innslag av teater har da bildet,
men det er et velregissert teater,
og virkningen på samtiden var
sterk. Danmarks store gullal
derdikter Adam Oehlenschlåger
vokste opp på Frederiksberg slott,
der bildet den gang hang, som
sønn av slottsforvalteren, og han
forteller i sine erindringer hvor
dan han som barn ofte sto «stud-

Leif Ostby
(født 1906) har vært 1. konservator tetet i Oslo (1986) og har skrevet
ved Nasjonalgalleriet og redaktør en rekke bøker. Den siste «Østfold
av tidsskriftet Kunst og Kultur. i billedkunsten», kan bestilles på
Han ble æresdoktor ved Universi- egen kupong s. 35 her i bladet.

C. A. Lorentzen:
Utsyn over Halden.
Rød Herregård,
Halden.
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Den internasjonalt anerkjente modernisten
Jakob Weidemann får en sentral plass under

presentasjonen av et knippe
samtidskunstnere i galleri Ff5 under

temautstiingen «Spor» — en multiutstilling
om miljøet som omgir oss, de barbariske
overgrepene mot naturen og forhåpentlig

aktuelle fluktveier ut av
det livsødende uføret.

Og Weidemann er ikke
tilfeldig.

________

eg vil at
fargefiekkene skal bli natur. Det
er en dristig målsetting — en stor
målsetting der stupet alltid er
nær. Jeg vil ha enkeltheten frem
nå, sier han til Aftenpostens Erik
Egeland i boka «Weidemann —

portrett av en norsk modernist».
Omtalen av den 65 år gamle
kunstneren er i hovedsak basert
på Egelands fortreffelige doku
mentasjon.

Weidemann forteller at sikte-
målet for hans kunst er drømmen
om å nå det tidløse. Men det er i
naturen Weidemann finner inspi
rasjonsmaterialet. Derfor er det
ikke tilfeldig at samtlige av de
siste verkene har samme tittel —

«Inntrykk fra naturen». Det er
fargefiekkene, ikke titlene, som
slcal veilede.

På fylla eller til skogs
Allerede som 19-åring feier han
inn i det hjemlige kunstlivet etter
en utstilling i Bergen — og forblir
en av våre helt sentrale kunstne
re. 11946 stiller han ut 30 maleri
er hos Blomqvist. Så går det slag i
slag. Gjennom 50-årene utviser
han en forrykende utstillingsakti
vitet med årlige monstringer i
inn- og utland. De siste utsti
lingene viser en stadig sterkere
tilknytning til naturen. På 60-tal
let får han en rekke større ut
smykningsoppdrag.

Men det skjer et vendepunkt i

1958 etter et opphold i Ainster
dam der han opplever Marc Cha
galls kunst for første gang. Ege
land forteller: «De (bildene) var
som kjærlighetserklæringer til
den landsbyen hvor han ble født
og vokste opp. De var malt mens
Picasso, kubistene og futuristene
føk om ørene på ham. Det gjorde
meg fortvilet, minnes Weide
mann.

Hjemme på Vindern igjen er
han opprevet og utbryter til sin
kone: «Nå må jeg til byen og
drikke meg full, eller opp i sko
gen en tur.» Han gjorde det siste.
Og det ble et vendepunkt.

Syntese
Mens Chagall-bildene sto klistret
i erindringen falt blikket på skog
bunnen, bladene på bakken...
Han hadde alt omkring seg der i
skogen. Siktemålet og nyoriente
ringen ble meislet ut: han ville
abstrahere den norske skogbun-.
nen, en syntese av modemistens
billeduttrykk og de mest ekte
følelsene i kunstneren.

11967 kjøpte familien Weide
mann gården Ringsveen utenfor
Lillehammer. Det ble nok et
vendepunkt, eller kanskje me
korrekt: et utgangspunkt for en
nyorientering bort fra de mørke
skogbunn-bildene til lerret som
eksploderer av lys og farger —

intense eksponeringer av blom
sterengas fargekaskader. Fra -65

vender han seg mot lyset. Gjen
nom 70-årene er det «markbloms
tene» som dominerer, og var også
tittel for Weidemanns siste utstil
ung i Berlin i mai i år.

Idylliker?
Er det så den rendyrkede idyll og
eskapisme Weidemann står for?
Allerede på 50-tallet uttalte han:
«Det går ikke an i dag å sitte ved
et tjem med hvite vannliljer og
male og drømme og tenke hvor
deilig verden er. Det er ikke å
leve i sin tid. Når en har opplevd

verden slik den er i dag — full av
hysteri, begjær, krig, konsentra
sjonsleire osv. — så nytter det
ikke. En blir smittet av nervosite
ten selv. En må prøve å bygge
opp et formspråk som står til det
som skjer.»

Det tidløse
Og hvordan er så dette formsprå
ket? I en omtale av komponisten
Jean Sibelius uttrykker Weide
mann dette allegorisk som «Det
nyskapende og banebrytende, det
tidlose ganske enkelt.» Eller mer

utdypende om Edvard Munchs
kunst med motiv fra sommemet
tene: «. . . han viser en hel verden
at et skapende individs styrke
avhenger av at han hoster av den
jord som fodte ham. Munch gir
oss det svar at livet er der du
lever. Edvard Munch, alene, hvor
han enn er, på Ekely, i Berlin, i
Kragerø, gir karakteren i det som
er i oss og omkring oss, det uni
verselle i det hverdagslige. Det
han ser, legger han frem, og med
det beseirer han hverdagen».

Dyrekjøpte frukter...
Erik Egeland har treffende karak
terisert Jakob Weidemanns kunst
i katalogen til kunstnerens siste
utstilling i Berlin i mai: «Disse
informelle verk er dyrekjøpte
frukter av nagende samtidshis
tone og av Moder Jord som vi
inntil nylig trodde var tidlos og
urokkelig fornyende. Vi lever i en
komplisert og disharmonisk sivili
sasjon med en dyptgripende
kulturkrise.» Sier kulturjournalis
ten i Aftenposten

Jakob Weidemann:
Inntrykk fra naturen.

1987—88.
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— Utstillingen «Spor» i Galleri F15 skal vise
kulturlandskapet ved forskjellige ytringer i

billedkunsten, — som selvsagt har skiftet
formuttrykk. Den historiske delen tar

utgangspunkt i slutten av 1600-tallet da
danskekongen sendte kunstmalere til

Norge for beskrive
kulturlandskapet, sier

galleriets direktør
Tore Flesjø.

1\i’l enerdet
kunstnere i dag som jobber på
samme måten?

— I dag er det en svært begren
set tradisjon som imidlertid hol
des i hevd av de stedstilknyttede
malerne som gjentar de samme
motivene, velger ut delmotiver
eller forstorrer det samme motivet
gang på gang gjennom en årrek
ke. Ett av få unntak er Oslo-
kunstneren Dag Fyri som stadig

finner tilbake til de samme moti
vene ved Bogstadvannet med
silhuetten av Telemark i bakgrun
nen eller Bygdøy og Oslo havn.
Han gjor forskjellige utvalg av det
samme motivet som er typisk for
denne billedtradisjonen. Dette vil
bli vist under utstillingen. Han
jobber på samme måten som en
Mathias Blumenthal gjorde det i
flere år i Halden på midten av

Følgetråd
— Vi ønsker a følge denne tråden
videre i det moderne maleriet,
hvordan kunstnere går inn i
naturen med et modernistisk
uttrykk. Da kommer man ikke
utenom Jakob Weidemann med
sin intense ekspressivitet.

— Men hvordan arbeider så
80-årenes kunstnere i Norge?
Skal tradisjonslinjene trekkes,
møter vi kunstnere som uttrykker
seg gjennom installasjoner, gjen
norn det konseptuelle. Dag Fyri
kan altsa koples direkte med
forrige arhundres landskapsma
lere. Konseptfolkene direkte med
Weidemanns naturskildringer. Vi
har valgt Trondheimsgruppa
«Humus Line» og skulptoren
Bente Stokke.

Over isen til Svalbard...
«Humus Line» med kunstnerne

Lars Paalgaard og Oddvar I. N.
startet i Holland i 1983. Et ned
lagt fabrikkområde, i forfall og
forvitring, ga støtet til å utforske
spor av tidligere aktiviteter —

fravriste anlegget dets hemmelig
heter. «Humus Line» ble skapt —

en 140 meter lang dokumentasjon
av gjenstander som seinere i
detalj er avfotografert og samlet i
en «trekkspillbok». Og det er et
ufattelig rikt materiale som er
framkommet: Trevirke fra Brasil,
stål fra Sverige, porselen fra Kina
osv, osv.

Det kunstneriske basismateri
alet anses som et lån. Avslutnin
gen på prosjektet er derfor å
frakte det hele til Svalbard for
rekonstruksjon og la det «smelte»
inn i isen, for dermed å starte en
ny reise og igjen være utsatt for
de frie krefters spill.

Og hvorfor Svalbard? øygrup
pa har selv «reist» fra Ekvator til

Arne Nordheim har laget mu
sikk til verket. Siktemålet er
framføring av verket under satel
litt-overføring på TV til Norge og
Nederland.

Nå gjenstår «bare» en disputt
med Polarinstituttet som på det
mest bestemte har avvist prosjekt-
avslutningen.

Sporet videre
Mens «Humus Line» tar for seg
menneskelige etterlatenskaper, de
tydelige sporene etter mennesket i
landskapet — og med fotografisk
nøyaktighet avbilder hver meter —

så arbeider skulptoren Bente
Stokke seg ned i vårt mikro

hinsides tiden.

Ringen sluttet
Dermed er også ringen sluttet:
Fra Jakob Weidemanns ekspressi
ve glimt av naturen, til «Humus
Line» som helt konkret og i
kolossale dimensjoner ender i det
abstrakte, til Bente Stokkes de
taljutsnitt fra virkeligheten som
forstørres til å si noe om det
totale samspilet som omgir oss.

Veien fra den «fotografiske»
dokumentasjon av våre omgivel
ser til den abstrakte kunsts virke
lighetsuttrykk blir forsvinnende
liten

Dag Lyn Etter regnet,
utsikt mot

Bogsiadvannet.

Arktis og blir et tidsspeil hvor
millioner av års utvikling ligger
synlig i dagen. Svalbardisen er en
levende masse i kontinuerlig
bevegelse og forandring. Isen kan
være betingelsen for dannelse av
liv...

Tekst:
Kjell Eriksson

landskap som hun blåser opp i
store formater. Detaljene — mikro
— i virkeligheten forteller noe om
helheten — makro. Eksempelvis et
redskap overdrysset med aske
eller kullstov fra forbrenningsov
ner — en metafor for det som er

Bente Stokke: Figur
med aske. Utsntt av
større arbeid.

1700-tallet.

Forbløffende «slekt
skap” Jacob
Weidemanns «Skog-
bunn’ fra 1961 09
Lars Paalgaards og
Oddvar I N.s
totografiske «humus
Line Nr. 1» 1983 -88.
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___________

ersoni
ikke store midler gar til land
skapsrestaurering framover, vil
ikke samfunnet være villig til å
utbetale 10 milliarder kroner i
årlig støtte til landbruket. Frilufts
og naturernkonsulent Vidar

snaue med programerklæringen
foran foto- og dokumentasjonsut
stillingen under paraplytemaet
«Spor» i natursenteret på Jeløy —

nærmeste nabo til landskjente
Galleri F15. Begge institusjonene
vil fokusere på landskapsvernet.
Utstillingen i Jeløy Naturhus —

som drives av miljovernavde
lingen hos fylkesmannen i Øst
fold — ble etablert i 1983 i et av
stabburene på godset Alby, som
nå er eid av Moss kommune.

Utstillingen i høst vil vise et
rikholdig foto- og illustrasjonsma
teriale som skal dokumentere de
odeleggelser som natur og nær-
miljø utsettes for. Odeleggelser
som generelt skyldes manglende
total-planlegging kombinert med
overforbruk av energi. I dette
bildet gjør også landbruket seg
sterkt gjeldende, noe vi spesielt
vil fokusere på. Det blir også
viktig å pavise hvilke konsekven

ser dette får for menneskene —

både visuelt og folelsesmessig.
— Det blir et spørsmål om det ytre
og indre landskap, forklarer Tor
Schmedling.

På vandring
Utstilingen er laget i samarbeid
mellom miljøvernavdelingene i
Østfold og Vestfold. Siktemålet er
å få til en vandreutstilling pri
mært i Sør-Norge. Og den burde
vekke interesse de fleste steder
med sine spissformuleringer, foto
og bildemateriale og kjappe,
provoserende tekster. Dessuten er
utstillingen enkel å håndtere og
fraktes i mapper.

Dyrt og dårlig
— Det norske landbruket har
utviklet seg fru Europas fattigste
til det desidert dyreste. 10 milliar

der kroner mottar landbruket i
årlige subsidier. Og hva kommer
det ut av det? Overproduksjon og
dyr mat. Jeg tror ikke folk lenger
vil akseptere at landbruket turer
fram med sin produksjon av korn
og gris. De er helt i utakt med
utviklingen og må finne seg i en
drastisk kursendring — hvor smer
tefull den enn må bli. Og kursen
må legges i retning av et landbruk
i samspill med natur og landskap.
Dersom ikke landbruket satser på
landskapsrestaurering, vil opini
onen i spissen frata bondene
subsidiene. Men dersom bøndene
satser pa å gjenskape et rikt kul
turlandskap, tror jeg folk flest vil
være med på å betale regningen.
Vi må restaurere landskapet — ta
igjen myrene, lovskogen, gras og
eng og husdyr pa beite.

— Skogloven har tatt med for
muleringer om å bevart kultur-
landskapet som en av malsettin

gene. Jordloven har ingenting.
Landbruket har i dag samme
målsetting som på 1800-tallet da
bonden kjempet mot dårlig vann
hevd, utpint jordsmonn og teg
blanding.

Fattig skog
— Men heller ikke skogbruket
skal dø i synden, lover Vidar
Asheim. — Enhver kan gå ut i
skogen og ved selvsyn se hvor
fattig skogen er blitt. Det er uni
formerte granåkrer. En tettpakket
bestandsskog utrolig fattig på
flora. Skogbunnen er nærmest
død — i kontrast til den gamle
skogen som var lysåpen og fin.
Den forsvinner nå — bit for bit.
Det er et veldig overgrep. Verst
ser vi utviklingen på Vest- og
Sørlandet, sier frilufts- og natur
vcrnkonsulent i Østfold, Vidar
Asheim.

Levende og vakre
ordbrukslandskap

finnes det ennä mye
av — slik som her pa

Hadeland.
Landbruket

på tiltalebenken

— Vi setter hele landbruket
på tiltalebenken under denne

utstillingen. For det trengs.
Det har rasert mye landskap

og tært på ressurser.
Framover vil det måtte

akseptere ganske harde
restriksjoner og

retningslinjer.

Bakkeplaneringen står
for mye rasering av
kulturlandskapet.

— Vi ma igjen få
husdyr pa beile, sier
naturvernkonsulent
Vidar Asheim.

Asheim og leder av Jeloy Nu
turhus, Tor Schmedling er ikke



Betyr miijøvern

noe for ditt barn?
1-lovedinnholdet i en bleie er naturlig nok oppsugingsmaterLilet — en oppmalt
cellulose som ofte kalles «fluffmasse».
Nir noen bleier er hvitere enn indre skyldes dette at disse bleiene inneholder
cellulosemasse som er bleket med klorkjemikalier. Denne blekeprosessen kan
gi miljøskader ved ar store mengder klorkjemikalier slippes ut i naturen.

Libero, Lenna-T og Krabat
har ikke klorbieket fluffmasse!
Saba Mølnlyeke’s bleier er litt gulere i tonen enn de som er klorhleket tbrdi vi
bruker en cellulosemasse som ikke klorbiekes.
Bruk av mekanisk masse gjØr ogsm at vi kan
Utnytte omtrent dobbelt sa mye av hvert tre.
Dette betyr at vi hverken «overforhruker»
skogen eller forurenser det miljøet
ditt barn skal leve videre i.

_______

rilufts- og
naturvernkonsulent hos fylkes-
mannen i Østfold, Vidar Ashei,n,
fnyser av norsk arealpianlegging
der politikerne har foretatt det
fullstendige knefall for markeds
kreftene.

— Det er den norske enoyd
heten som slår ut. Vi trekker ned
nisselua og ser bare med ett øye
av gangen. Dermed går perspekti
vet tapt og vi klarer ikke å tenke i
helheter, vi makter ikke å sam
ordne jordbruk og naturvern, og

vi klarer ikke å tenke landskap. I
Norge skal naturen være uberort,
ellers kan det se ut som en orken!
Som i Groruddalen eller langs
Strmimsveien i Oslo. Eller langs
E6 gjennom Østfold der contai
nere ligger strodd og fjell er ut-
sprengt. Til nød tillater vi litt
beplening, men bruker ikke vege
tasjonen til å pakke inn noe.

Urørt natur
eller ørken
Industriområdene blir baser for
arbeid — helt uten landskapelig
tilpasning og stilutforming. Det
primitive får rade, og politikere
og ordforere har lagt seg flate for
næringslivsfolkene.

E6 som en flod
— Vi skiller kunst og natur. Idea
let i Norge er den uberorte natu
ren. Og vi trekker pà smilebåndet
av f.eks. hagekulturen i England.
Men der har vi mye å lære. Rundt
London er det skapt en helhet av
jordbruk og biltrafikk i landska
pet. En hovedfartsåre som E6
skulle hatt samme utforming som
linjene i en barokk fransk hage
der de er strukket som floder i
landskapet for å vise retning og
mai. E6 skulle hatt sin egen over-
ordnede infrastruktur, sitt eget
naturlandskap. Men vårt vegve
sen skyr ikke noe. Uten estetisk
sans sprenger de ut i fjell tett opp
til trafikken. Det faller ikke noen

inn at et lite grontbelte kunne
være på sin plass. Nei, politikerne
i 60- og 70-åra tenkte bare på å
legge industrien langs motorveien
langt unna boligfeltene for å
unngå støy.

Varehus inn — idyllen ut
— Det er derfor en stor utfordring
a styre arealplanleggingen langs
gjennomfartsårene, understreker
Vidar Asheim som river seg i
håret over den ukritiske overeta
bleringen av supermarkeder langs
de større motorveiene. — Det skjer
bare en utskifting av forretninger
fra sentrum av byene. Supermar
kedene pranger mot oss som om

Tekst:
Kjell Eriksson
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For ditt barns fremtids skyld.
SABA Mölnlycke ‘



vi var på en hvileløs handlejakt
uavlatelig. Det er brukt grassat
med penger for disse etablerin
gene — midler som heller burde
gått til sykehus, skoler og natur
vern.

Årsaken er at ingen har vært i
stand til å planlegge bykjernene
som egne kjopemiljøer. Tettsted
kjernene skulle være organisert
på samme måte som supermarke
dene: Komprimert parkering i
utkanten og felles gågatenett
mellom idylliske butikker. Nå har
hver forretning sin egen p-plass
og utkjoring som gjør at du må
bruke bil for å få handlet og
utført tjenester. Det blir én butikk
i hvert kvartal. Derfor benytter
folk varehusene der alt er tilgjen
gelig. Men snart utgjør de en
sammenhengende handlegate fra
motorveiene. Det finnes ingen
politiker som tør å slå i bordet for
helhetsløsninger. Det er et knefall
for perspektivløse næringsinteres
ser der enkelt-avgjørelser blir tatt
uten å tenke helhet. Resultatene
blir det organiserte kaos uten en
overørdnet planlegging. Snarest
bør vi innføre byggeforbud på 150
meter fra motorveiene og utforme
sideterrenget som de gjør det på
kontinentet.

Ynkelige hager
Vidar Asheim mener at mye av
den samme tankegangen har
forplantet seg til norske hager,
som er et sorgelig syn, — kanskje
godt i stil med «flabbekassene» vi
bor i, hvitmalte, med valmet tak
og svart sementstein på taket,
smaklosheten i system og med
forbilde fra 30-tallets vulgariserte
funksjonalisme. Asheim mener at
pøstmodernismen kan endre på
forholdene med sine klassiske
motiver og forankring i det gamle.

Men tilbake til hagene. — Vi har
fulgt rasjonaliseringsidealet fra
landbruket og «åkerbruket» i
skogsdriften. Vi gidder ikke ha
bær, og eplene kjøper vi i butik
ken. Blomsterbed får utstå etter
som vi ikke klarer å stelle dem
med maskiner. Vi anlegger «fot
ballokker» med en fattig hekk
rundt. Vi tenker ikke småbioto
per, intime, tette enheter. Norge
har mye av den samme naturen
som Japan med fjell og mose og
lyng og vannfall. Tilfanget er så
enormt at hvert eneste fylke i
Norge burde ha sin egen hage-
kunst — naturen i miniatyr slik
japanerne utfører det, sier Vidar
Asheim, som allerede i 1978
publiserte Kulturlandskapets
historie som har blitt et standard-
verk pa omradet.

Tekst og
tegning:

Thore Hansen

LEGENDER FRA
EN IKKE sÅ

FJERN FRAMTID

Kuppelen

Jakten hadde feilet.
Tre netter på rad hadde

de vendt tomhendte hjem til
hulen.

— Hva er det som er galt?
spurte sønnen.

— Vet ikke, svarte faren.
han sto i huleåpningen og
betraktet åskammene som
ble forgyldt av morgensolen.

— Kanskie har solen drept
dem. Vi får forsøke å jakte

dem...
De startet tidlig i skum

ringen. Løp med korte steg
sydover. Begge hadde en pil
klar på buestrengen.

Etter et par timer var de
inne i ukjent land. Selv om
landskapet var like godt
som det de var vant til,
stakk det her opp rester av
døde trær .. lik spydspis
ser. De følte begge en uro
de ikke kunne sette ord på.
Kanskje var det lyset. . . de
Iangstrakte skyggene med et
stenk av rødt i seg.

De løp ikke lengei, men
beveget seg med lydlose
skritt.

sønnen.
— Skal vi vende tilbake?
— Jeg gjør som du vil.
Det var da de oppdaget

den. De sto urørlige. Bare
stirret og stirret, uten å fatte
hva de sto overfor.

Den ruvet over dem man
ge mannshøyder høy. En
skinnende kuppel av glass.
Men det var ikke det som
betok dem. Det var kuppe
lens innhold. For bak de
tykke glassflatenc lå en
verden de aldri hadde sett.
Likevel ga synet dem en
slags gjenklang, som om det
de sto overfor en gang had
de vært en del av dem selv.

Et levende tre fylte det
meste av kuppelen. Et tre
med løvverk i utallige nyan
ser av grønt. Bladene beve

Faren la øret til glassfla
ten. — Det summer der inne.
Som svak musikk.

— Hva er det da?
— Insekter. Humler og

bier. Det er akkurat slik
som i historiene til de gam
le. Det var slik vår verden
en gang så ut...

— Så det er ikke bare
eventyr?

— Kanskje. . . men i så
fall har vi kommet til even
tyret.

Begge satte seg tett inntil
kuppelen. Presset pannene
mot den kiolige glassflaten
og bare stirret og stirret

sydover i natt. Men nå er
det tid for søvn.

De gikk dypere inn i
hulen til de andre, dit sol
strålene ikke kunne nå

Faren skottet bort på get seg. . . sakte. Og inne i
lovverkets skygger så de
små fugler. . . Rundt treet
duvet en blomstereng i de
vidunderligste farger.

— Hør...



likevel. Det er kanskje noe av
bakgrunnen for kampanjen «Le
vende kulturlandskap», som
Europarådet har tatt initiativet til:
Om bare folk flest oppdager
kulturlandskapet i tide, da er det
kanskje håp om at det vil over
leve.

Det kan sikkert diskuteres hva
begrepet kulturlandskap inne
bærer. Om man velger den enk
leste definisjonen — at kultur-
landskapet er et landskap der
menneskene har etterlatt seg spor
— og setter den litt på spissen, da
er Norge så å si et sammenhen
gende kulturlandskap, med en og
annen bortgjemt lomme av natur.
Da er kraftledningsmastenes
taktfaste marsj gjennom skog og
over fjell et trekk som bidrar

avgjørende til kulturlandskapet,
og det som mer enn noe annet
gjør Hordalands øyverden til et
kulturlandskap hevet over all tvil,
er anleggene på Mongstad.

Mongstad er også kultur
Kanskje bør vi ikke se bort fra at
det kan bli Mongstads skjebne,
en gang i en ikke altfor fjern

fremtid, å stå som minnesmerke
over en industrikultur. Men i dag
er det vel en vanlig oppfatning at
kulturlandskapet er et landskap
som gjennom århundrer og år-
tusener er formet av de grunnleg
gende næringene, altså husdyr
bruk, jordbruk, skogbruk, fangst
og fiske. Og de syv prosjektom
rådene som Miljøverndeparte
mentet har pekt ut i forbindelse

med Kulturlandskapsåret
1988-89, er nettopp områder der
man kan spore menneskenes
virksomhet gjennom lange tider.
Prosjektområdene er:

Mortensnes i Nesseby kommu
ne, Finnmark, der blant annet
hustufter og graver viser bosetting
gjennom ti tusen år. Området,
som dekker omkring 1300 mål, er
så å si en historiebok der man
kan følge menneskenes bruk av
området etter som landhevningen
gjorde seg gjeldende. Funnene på
Mortensnes er i stor utstrekning
av samisk opprinnelse. Mor
tensneset skiller seg ut fra de
nærmest omgivelsene ved en
temmelig varieret topografi. Det
betyr at det er et vakkert land
skap. Og når det dessuten ligger
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Mortensnes i Nessby
— der mennesker har
bodd i ti tusen är.

Heliristningslandskap
— et Listalandskap
med kontinuitet.

Gamle tjærebuer i
Birtavarre, Troms — et

ledd sjøsamenes
livberging.

Tekst og foto:
Ragnar Frislid

En fremtid for

hverdagensKulturlandskapet er den

Det bare ligger der ganske
selvfølgeligste Ung i verden.

. 1tnclslap?stille og uten å si noe særlig,
hver dag og døgnet rundt, år

etter år. Og de eneste

_______

en den

endringene vi alle er i stand
til å registrere, er de som

følger med årstidenes gang:

_______

Vinteren er hvit, sommeren dagen det er forsvunnet for godt —

og våren grønn — og høsten og utryddelsesprosessene er alle-
er gul i kornbygdene. I rede godt i gang — da vil vi alle

I oppdage at dette hverdagsland
I skapet kanskje var noe verd



ved riksveien, er det klart at det
frister til både campingliv og
annen ukontrollert virksomhet.
Dessuten har veivesenet latt seg
friste til å bruke området som
gruslagringspiass (!). Siktemålet
er nå et effektivt vern, kombinert
med en pedagogisk tilrettelegging,
til glede både for den lokale
befolkning og for turistene.

Holmenes i Kåfjord, Troms, er
en gård som gir et tverrsnitt av
sjosamenes utnyttelse av natur-
grunnlaget. Under tilbaketreknin
gen i 1945 ble store deler av be
byggelsen i Nord-Troms brent av
de tyske troppene, og i sjosame
bygda Kåfjord er Holmenes den
eneste gården som er intakt, med
sin mengde av små hus, for det
meste laftet, hver til sitt bruk.

Nede i fjæra i Birtavarre, tre
kilometer fra gården, ligger
«fjærabuene», som var basis for
fisket og som ble brukt til oppbe
varing av redskap ol. De fleste av
buene er av forholdsvis ny dato,
men innerst i rekken ligger en
samling på syv buer, alle fra
forrige århundre og alle laftet.
Videre finner man tre kilometer
ovenfor gården, inne i dalen,
utslåttene med en gammel be og
bu for oppbevaring av lauv til for.
Hele dette systemet som ga
næringsgrunnlag for sjosame
familien — sjobuene, gården med
innmark, og utmarka med slått og
ber, utgjør et kulturlandskap som
etter planen skal bli kjernen i et
fremtidig bygdetun.

Heidal i Gudbrandsdalen,

Oppland, er så å si selve glans-
nummeret i norsk bygdekultur,
med sin mengde av fredede eller
verneverdige tun og enkelthus, i
et storslagent landskap, fra den
bregrønne Sjoa nede i dalbunnen
til setergrendene oppe i fjell
bjorkeliene og viddene innenfor.
Husdyrbruk har gjennom alle
tider spilt en hovedrolle i Heidal,
som i andre fjellbygder, og ut
marksarealene er i stor utstrek
ning preget av beiting. De store
gårdene i Heidal ligger nede i
dalbunnen, mens det høyt oppe i
liene ligger småbruk, tidligere
husmannsplasser, som perler på
en snor. I senere tid er antall dyr
gått tilbake, mens korndyrking er
blitt mer alminnelig, noe som
etter hvert vil føre til endringer i

skogbruksområde som er for
holdsvis urort av sivilisasjonens
fremstøt, til og med om man
sammenhigner med bygder i mind
re sentrale strøk. Grunnen til
dette er først og fremst at Man
dalsvannet er drikkevannskilde
for byen, og at det derfor siden
århundreskiftet har vært restnik

Husdyrhold har vært forbudt i en
årrekke, men selv om kornpro
duksjon nå preger gårdene i
dalen, har innmarksarealene mye
av det gamle kulturlandskapets
preg i behold, med mengder av
skogkledde holmer og nes. Går
dene (de aller fleste i kommunens
eie) har stort sett tradisjonell
bebyggelse. Et særlig fint parti er
gården Nes med husmannsgrenda
Neskroken, der de seks plassene
med sine rodmalte hus er en idyll
av de sjeldne. Blant kultur
minnene i Maridalen er niinene
av Margaretakirken. Det arbeides
med planer om å sikre Maridalen
som landskapsvernområde. De to
store nordmarksvassdragene
møtes i Maridalsvannet, og videre

fra dette vannet og ut i fjorden
heter elva Akerselva. Vern av
gamle industnimiljøer langs
Akerselva, kjent blant annet fra
Oscar Braatens verker, ses i sam
menheng med vernetiltak i selve
Maridalen.

Rygge i Østfold er et ganske
spesielt prosjektområde, ettersom
det her dreier seg om kultur-
landskapet i en hel kommune.
Denne ostfoldkommunen er den
norske delen av Nordisk Minis
terråds planleggingsprosjekt ((Na
tur- og kulturlandskap i areal-
planleggingen», som blant annet
tar sikte på utvikling av et klassi
fikasjonssystem for landskap og
metoder for utvelgelse av arealer
for vern og utbygging. Rygge er en
variasjonsrik blanding av flat-

Heidal — fjellbygd
med rike

bygningstradisjoner.

sjoner på utnyttelsen av området.landskapsbildet. Heidal finnes
også setergrender av høy verne-
verdi, og de store, forholdsvis
nyryddede gårdsbrukene på Leir
flatens veldige løsmasseavset
finger bidrar sitt til variasjonsrik
dommen i dalen. Det har i len
gere tid vært arbeidet med planer
som kan sikre Heidal som aktiv
jordbruksbygd, samtidig som
kulturlandskapet bevares.

Maridalen i Oslo er et jord- og

Til venstre Rygge —

rik jordbruksbygd
med mange kvaliteter.

Øverst: Eng og styvet
ask som snart kan
høstes igjen.

Nederst: Neskroken i
Maridalen -

husmannsqrend i
hovedstaden.



Havråtunet i Osterøy, Horda
land, er det best bevarte av de
karakteristiske klyngetunene som
før i tiden var vanlige i distriktet.
anlegget består av ni gårder der
bebyggelsen ligger samlet i en tett
klynge, et slags landsbysystem, i
den bratte skråningen opp fra
sjøen, mens de enkelte gårdenes
innmark ligger spredt i teiger
omkring. De store utskiftingene
omkring midten av forrige år
hundre tok sikte på å få slutt på
teigblandingen og samle de enkel-

te gårdenes innmark i sammen
hengende arealer. Dermed ble de
fleste klyngetunene etter hvert
oppløst. Havråtunet har en ka
rakteristisk bebyggelse, og fra
fjorden og opp til grensen mot
utmarka finnes en mengde spor
etter gammel bruk, som lauvings
trær, rydningsrøyser, dels lagt opp
i terrasser, loypestrenger og gårds
kvemer.

Herdlevær i øygarden og Ve
rås-Lurekalven i Lindås, begge
Hordaland, er prosjekter som
tilsammen gir et bilde av gammelt
kulturlandskap langs denne delen
av kysten. På Herdlevær og andre
øyer finnes et rikt bygningsmiljo
med tilknytning til fiske, jektefart
og båtbygging, med mange typer
av naust og sjøbuer, større og

vestlandske lyngheiene i ferd med
gro igjen, fordi de er gått ut av
bruk. Dette gjelder også Verås
Lurekalven der man finner mer
eller mindre intakte rester etter
steinhus knyttet til den gamle
driften av heiene, som torvhus,
løer og langhus. Prosjektet tar
sikte på opprettelse av et okomu
seum på Verås og landskaps
vernområder som skal sikre lyng
heiarealer både her og på Lure
kalven.

*

De syv prosjektene er dels
spesielle i den forstand at de tar
sikte på å redde «den siste av sin
art». Dette gjelder for eksempel
sjøsameanlegget på Holmenes og
klyngetunet på Havrå. Dette er
områder eller objekter med muse
al verdi, fordi det ikke lenger
finnes noe som ligner! Men like
viktig er det å ta vare på kultur-
landskapet generelt. Og her må vi
tro at erfaringene man høster med
prosjekter som Rygge, Heidal og
Maridalen med tiden kan komme
til nytte også andre steder.

Kulturlandskapet er i stadig
forvandling, dirigert av økono
misk og teknisk utvikling, og av
herskende politikk når det gjelder
primærnæringene. Og når ny
teknikk og nye produkter gjør seg

gjeldende, får det alltid ringvirk
finger. Det enkleste eksemplet er
ensidig korndyrking, som ikke
bare betyr monokulturer og der
med mindre variasjon i land
skapsbildet og i miljøet for plan
ter og dyr. Det betyr også at hus
dyrholdet går tilbake og at
beitedyrene forsvinner fra utmar
kene. Og det er i høy grad nett
opp husdyrene som har skapt
dagens kulturlandskap, både ved
direkte beiting og ved menneske
nes hosting av vinterfor i form
boy og lov i utmarkene. Når
dyrene blir færre og kravene til
ytelser tilsvarende større, betyr
det at kua må ta BH’en på, og det
er lite kledelig. Men mer alvorlig
er det at havnehager og einerbak
ker gror igjen, at de lyse lauvings

liene, utloene, sommerfjøsene og
skigardene forsvinner. Og mens
siloene vokser seg inn i himmelen
kan vi gjerne legge oss på våre
nakne knær og be om at ku og
sau må slippes los igjen. Det
hjelper likevel ingen ting. For vel
kan vi makte å redde enkelte
klenodier i kulturlandskapet, små
bruddstykker av helheten. Men
om hele det levende landskapet
som omgir oss til daglig skal
holdes i live utover morgendagen,
om ikke for evigheten, da må vi
være klar over at dette landskapet
er produkt av en virksomhet, og
at produktets kvalitet neppe kan
opprettholdes eller bedres hvis vi
ikke setter tilstrekkelig pris på det
— i bokstavelig forstand.

Hus som er grodd
opp på stedet —

Midttunet i Jølster.

bygdlandskap med store jord
brukseiendommer, kystområder
med skjærgård, skogbygder med
mindre bruk og innsjønatur, og
med en mengde kulturminner.
(Se forøvrig Norsk Natur nr 5/6
1987.)

mindre sjøhus, notbuer og salte
buer. På Verås og på øya Lurekal
ven finnes utstrakte områder av
lynghei, en landskapstype som er
resultatet av utnyttelse ved bren
ning, beite og slått til fôr gjennom
et par tusen år. Over alt er de

Galdane i Lærdal —

husmannsbruk med
orkesterplass.

Sjøhuset — et
monument i
skjærgarden.
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svært få som har evnen til å lese
landskapet bedre enn Erling
Johansen. På forunderlig vis har
han en intuitiv evne til å oppdage
sporene etter mennesker som i
årtusener har levd, med og av
naturen. Han har avdeklcet stein
alderboplasser, funnet deres
risninger i bergvegger. Det er ikke
den bronsealderrøys han ikke
kjenner. Dette, sammen med en
sterk hunger etter å fantasere om
menneskene bak sporene, gjør
ham til en levende historiekilde.
Til daglig bestyrer han Universi
tets Arkeologiske stasjon på
Isegran ved Fredrikstad. Han er
født og oppvokst på Kråkeroy og
forlot i ung alder rorleggergravin
gen til fordel for langt andre
utgravninger. En frodig personlig
het er han. En fornøyelig fore

dragsholder med sansen for folk
loren og humoren. Han elsker
Østfold og spesielt kystlandskapet
hvor han kjenner hver kvadrat
meter.

Lenkegjeng etterlyses
— Jeg forstår godt at det organiser
te naturvernet har nok å gjøre
med å verne den frie og urorte
naturen mot utbygging, forurens
ning og allehånde angrep. Men
jeg skulle virkelig ønske at man
snart fikk øynene opp for alvoret
i de angrep som til daglig foretas
på vårt kulturlandskap, og at man
dermed mobiliserte et større
engasjement. Jeg har ennå ikke
registrert at noen har lenket seg
sammen for å la kvaliteter i kul
turlandskapt leve!

Og hva mener du er grunnen til
at slike aksjoner ennå ikke har
gått av stabelen?

— Som antydet er det kanskje
ikke mange nok som har oppda
get omfanget av og alvoret ved de
odeleggelser som foregår. Kanskje
er det ennå for få som betrakter
kulturlandskapet som lik verne-
verdig som den såkalte urorte
naturen. Ja, et rikt kulturlandskap
kan kanskje vurderes som vel så
verneverdig fordi det i tillegg til
mye annet, forteller om oss selv
og våre røtter her i landet.

Natur med menneskelig
preg
Det er kanskje noen som ikke
føler seg helt trygge på hva en bør
legge i begrepet «kulturland

skap». Hva legger du i begrepet?

— Et kulturlandskap er et land
skap som bærer preg av mennes
kelig aktivitet i enhver form —

natur hvor mennesker har satt
spor, spor som det er svært viktig
å ta vare på fordi vi ville være så
mye fattigere uten dem. Fattige,
identitetsløse, historieløse. Og
dette må vi ha i tankene hele
tiden. For kulturlandskap skapes
selvsagt også i dag, av oss her og
nå. og da må vi bestrebe oss på å
bygge, utvikle, skape og prege
landskapet i samspill med land
skapets egen natur og form. Vi
må med andre ord hele tiden stå i
et våkent og innsiktsfullt forhold
til landskapets iboende kvaliteter.

Bidrar ikke dagens naturvernar
beid også til det?

— Jeg føler det ikke alltid slik.
Mitt inntrykk er at man ofte
oppfatter ethvert spor etter men
nesker i naturen som noe forfer
delig. Men da glemmer en jo at
mennesket tross alt, er en ikke
ringe del av naturen. For meg har
altså kulturlandskapet en verdi
full dimensjon som den urorte
naturen ikke har, sier Erling
Johansen.

Var med fra starten
Han har selv siden han åpnet
sine forskerøyne, arbeidet iherdig
til fordel for kulturlandskapet
bl.a. gjennom Oslofjordens Fri
luftsråd, hvor han har vært med
en årrekke. Her har han vært
med på å bevare tusener av mål
med skjærgårdslandskap, det
urørte så vel som det kultiverte.
Han var med på omorganise
ringen av Naturvemforbundet i
1963 og senere stiftelsen av
«Landskapsvernet i Østfold>, en
forening som etterhvert ble fyl
keslag i Naturvernforbundet og
skiftet navn til Østfold Naturvern.
Dette fylkeslaget har som kjent
markert seg meget sterkt i kam
pen mot forurensninger.

Hvordan ser du på dagens natur
vernarbeid som ofte konsentrerer
seg om miljøgifter og forurens
ning?

— Selvsagt er dette viktig. Men
vi må passe oss så vi ikke gir
spillerom til alt for mange dom
medagsprofeter. Det tror jeg ikke
vi er tjent med i lengden. Vi må
huske på at naturen til alle tider
har gjennomgått til del enorme og
dramatiske forandringer — det
hører så å si med til naturens
orden. Eksempelvis har vi hatt
algeoppblomstringer tidligere.
Plante- og dyrearter har alltid
levd i med- og motgang. Jeg re-

gistrerer også at forskerne ofte er
svært uenige i tolkningen av de
mange « okologiske katastrofer»
vi leser om i avisene.

— Men misforstå meg nå ikke,
for all del! Vi må og skal ta natu
rens faresignaler alvorlig, for
menneskenes framferd i naturen
er ofte meget stygg. Imidlertid er
hverken naturen eller naturvernet
tjent med at vi hyler opp og feller
kategoriske dommer i utide.

Symposienes tid
— Og — med det samme vi er inne
på naturvernet av i dag — jeg må
innrømme at jeg har lite til overs
for alle disse konferansene og
symposiene. Møter hvor natur
vemere kommer sammen og
forteller hverandre hvor viktig
naturvern er! Du verden hvor
mye tid og penger som er kastet
bort på slikt! Penger en kunne
gjort noe reelt med, for eksempel
kjøpt en holme i fjorden og fredet
den! I steden ser vi at symposiene
sjelden fører til annet enn stensi
lette rapporter. Og som regel
sørger politikere og byråkrater for
å få lagt disse nederst i skuffen.
«Og der,» som en tidligere ord
fører i Fredrikstad en gang sa til
meg, «derigger’om gott!»

Du bor i nærheten av øykommu

nen Hvaler, Johansen. Ut til
hovedøya i kommunen bygges det
i disse dager tunnel. Dette har du
uttrykt misnøye med. Hvorfor
det? Er ikke tunnel under sjøen
en naturvennlig løsning på øy-
kommunens kommunikasjons
problem?

Et rop etter bro!
— Som nevnt oppfatter jeg «kul
turlandskapet» som et meget vidt
begrep hvor parker og anlegg som
f.eks. broer inngår. En bro mel
lom øyenene ville berike landska
pet og forøket reisegleden. Men
nå! Nå vil jeg komme ut til Kirke-
øy som en moldvarp! Jeg grem
mes! Hvilke opplevelser går jeg
ikke glipp av! Jeg sier som Johan
Borgen: «Det finnes landskap
som formelig roper etter en bro!»
En bro kunne ha ligget der som
et kunstverk. Og slikt har både
naturen og vi bare godt av.

— Men det er vel der som ellers:
Økonomien styrer veivalget. Og
legg merke til, alltid er det natu
ren som blir gjort til salderings
post. Er det noe naturvernet må
kjempe mot, så er det nettopp
dette at politikere og økonomer
ikke tar fem øre for å la naturen
komme dårligst ut — gang etter
gang!

landskapet

Tekst:
Jan H.
Ihiebæk

Glem for all del ikke
kulturlandskapet! -. buldrer han
med ettertrykk som smaker av frisk kritikk.
For arkeolog og dr. philos Erling Johansen (68)
frykter at arbeidet med vern av kulturlandskapet vil
bli forsømt, etterhvert som den grønne bølgen når
nye høyder i kraft av fokuseringen

_______

på økokatastrofer
med tilhørende
dommedagsprofeter.

Vi må utvikle
landskapet i samspill

med landskapels egen
natur, sier arkeolog

Erling Johansen.

STOPP FORURENSNINGEN

0

5 E
laget av rene naturprodukter
med kamille og peppermynte
— friskt og rent.

Mentha pepirita (pepper
mynte) 09 kamille er to
legemiddelvekster som
Inngår Blå Is og Mjukis.
Disse er kjent for sin
positive virkning.
Blå Is virker særdeles for
friskende. Mjukis virker
avslappende. PH-verdien
er den samme som
kroppens.

Arkeologen pà sporet
i kulturhistoriske

omgivelser

____

-V I4__ ‘

AUGEDAL NATURPRODUKTER
3157 Barkåker-Tif. (033)81 636

pk. à 12 stk, fast såpe Mjukis
pk. à 12 stk, fast såpe Grov Is (til grov l>åndvask)

___pk. à 12 stk. håndfl. 150 ml. i
V

Blå Is LZ Mjukis V:

______

stk, flasker 1kg I Blå Is E Mjukis

______

stk, pumpe for 1 kg flaske

Porto kommer tillegg.

Navn:

Adr.:

_________ ________________________

Postnr./sted:

________________ ____________________________________________

Sendes mot oppkrav. Full returrett i 10 dager.

à kr. 35,00
à kr. 82,80
à kr. 198,50
å kr. 67,00
à kr. 17,50



Landskapsvern:

Naturvern

Tekst og foto:
Arne D.

Skalmeraas

ivid
forstand

_________

et sier
Fred Nordseth, primus motor i
«Stiftelsen for aktiv bevaring av
kulturminner og miljø på Eids
foss». En stiftelse som ble etablert
i mai 1979 for å redde tre forfalne
arbeiderboliger fra riving på det
lille tettstedet Eidsfoss i Hof
kommune i Vestfold. Nå er både
stiftelsen, Riksantikvaren, kom
munen, fylkesmannen og private
arkitekter engasjert for å bevare
hele miljøet omkring Eikern
vassdraget og den tradisjonsrike
bedriften Eidsfos Verk fra 1697..

Mange idéer
En kort-utgave av Tønsberg —

Eidsfossbanen fra 1901, heving av
dampbåten «Stadthauptmand
Schwartz» som gikk i rute på
Eikern fra 1904, ovns- og mo
dellmuseum, antikvarisk verksted,
historisk sti, gjenåpning av felles-
badet fra àrhundreskiftet, kul
turhus, galleri og konferansesen
ter i den gamle Eidsfoss Hoved
gård og etablering av ny
bebyggelse som passer inn i mil
jøet. Det er noen av idéene Fred
Nordseth har omkring «gamle
Eidsfoss» i framtiden.

— Kulturlandskapet på begge
sider av Eikern bærer ikke mye
preg av moderne tider. Men her
finnes massevis av kulturhistorie
både fra tida før og etter jernver

ket. Folk kan se industrihistorie,
arbeiderhistorie og jernbanehis
tone i sammenheng. Det finnes
også planer om å verne et område
som i dag nærmest er urskog.

Historisk sus
Allerede rett etter istida fantes det
folk på Eidsfoss. Et steinøksfunn
som ble gjort for 50 år siden,
bevitner dette. Det var Eikern
vassdraget som skulle legge
grunnlaget for all virksomheten i
området. Tidlig var det ei viktig
transportåre for distriktet om
kring Tønsberg, Norges eldste by.
Blant annet fdr kong Sverre forbi
med sine menn. På 1200-tallet ble
det bygget tre kverner på Eids
foss. Seinere kom vannsagene,
mens jernverket ble etablert i
1697. Da ble elva viktig for trans
port av tømmer til kuliproduks
jon. I 1901 kom Tønsberg — Eids
fossbanen. En pusserstall for
togene finnes fortsatt på Eidsfoss.

— Vi har også tanker om en
historisk sti oppover langs elva.
En sti med små bruer forbi blant
annet et dramatisk juv med mid
delalderruiner, knyttet til de tre
møllene fra 1200-tallet, vannsage
ne og oppgangssagene. De gamle
kjerreveiene for kullkjøring kan
også legges tilrette for friluftsliv.
Vi vil at mest mulig av historien
kan bli tilgjengelig for folk flest.

Da må vi skape aktivitet omkring
der den finnes, med turliv, kro,
musikkarrangementer og så vide
re. Et vern av landskapet i dette
arbeidet må ikke føre til båndleg
ging i negativ forstand. I første
omgang må vi nå undersøke hva
som egentlig finnes. Så må vi
bestemme hva som skal bevares
og hvilke aktiviteter vi kan få til,
sier Fred Nordseth.

Leif østby:

Østfold
i billed
kunsten

Praktverket om øst
folds malerier, teg
ninger, grafikk og

skulptur. En samlet
fremstilling av øst

folds lange kunst-
tradisjoner har aldri
tidligere vært utgitt.

østby gir en oversikt
fra bronsealderrist

ningene over middel
alderens kirkekunst
til nyere tid. Her er

alt: Naturen, mennes
kene og bygningene.

Skal landskapet og miljøet på
Eidsfoss bevares helhetlig, trengs
det en enorm arbeidsinnsats. Det
kreves mye mer ressurser enn hva
Nordseth og de frivillige kreftene
i stiftelsen kan mobilisere. Men
foreløpig ser det lyst ut. En be
vilgning på 100 000 kroner fra
kommunen til en fullstendig
reguleringsplan for området er en

god start. Holdningen fra samfun
net til bevaringstanken er en helt
annen i dag enn da stiftelsen ble
etablert for ni år siden.

Det var ikke fritt for at vi ble
latterliggjort av mange den gan
gen. «Sett heller ei fyrstikk i de
gamle husene og bli kvitt dem»,
var tonen, forteller Fred Nord
seth. Han tok initiativet til stiftel
sen sammen med Taave Nilsen.

Brågata på Eidstoss
har takket være
utrettelig
dugnadsinnsats i dag
blitt tilnærmet slik
den var tor 100 år
siden.

— Vern av kulturlandskap er
nødvendig for å skape

forståelse for helhetene i
samfunnet vårt, for å få folk

til se sammenhenger.
Klarer vi ikke å se

sammenhengene, kan vi
heller ikke planlegge

framover i pakt med naturen.
Landskapsvern er naturvern

i vid forstand.

Krever mye

— Ingenting kan vel
være mer

tramtidsrettet i dagens
samfunn enn

historiebevaring,
mener Taave Nilsen

og Fred Nordseth.

Sladshauptmand
Schwarlz gikk i tast

rule pa Eikern fram til
1926. N ligger den

pa bunnen av
innsjen, men

planene er klare for à
ta den hevet igjen.

o- KLIPP HER, FYLL UT KUPONGEN OG SEND (forlaget betaler portoen)

Kan sendes
ufrankert

i Norden.
Adressaten

vil betale
portoen.

Leif Østhy: ØSTFOLD I BILLEDKUNSTEN fore
ligger oktober 1988 og selges hos din hokhandler.
Ca. 200 sider, stort format, gjennomillustrert i farver
og sort-hvitt.
Normalpris kr 540,-. Ved forhandshestilling kr 440,-,
fritt tilsendt.

Ja, jeg vil sikre meg verket ved forhndshestilling.

Navn

Adresse

Postnr./Sted

Herved bestilles eks.
Jeg ønsker a betale pa følgende mate: Sjekk pa
beløpet er vedlagt. Beløpet er innbetalt pa bank
giro 1070.05.05532. Beløpet er innhetalt pa post
giro 499 35 80. Postoppkrav (oppkravsgehyr og
pakking, tilsammen kr 60,- kommer i tillegg).

For bokhandlere: 30% rahatt, 30 dager, intet første
eks., portofritt. distribusjon kun fra forlaget.
Valdisholm forlag as. 1890 Rakkestad
tlf: 09-22 7116, telefax: 09-22 72 19.

SVARSENDING
Avtale nr. 221102/7

Valdisholm forlag a.s
1890 Rakkestad



Kamp
Det hele startet da politiker
ne i Hof kommune i 1977 ga
rivningstillatelse for tre gamle
bygninger i den såkalte Brå
tagata på Eidsfoss. Tillatelsen
kunne betydd dodsstotet for
en arbeiderkultur fra begyn
nelsen av 1700-tallet. I dag er
bygningene rehabilitert og
bebodd av nye generasjoner.
Takket være utrettelig
dugnadsinnsats fra en gjeng
entusiaster i lokalsamfunnet.
En innsats som blant annet
innebar tre års kamp mot
politikere og bedriften Eids
fos Verk som eide bygninge
ne, for å få omgjort rivnings
vedtaket.

Nå er alle leilighetene
bebodd. Bråtagata har fått
fortau med brostein, beplant
ning og grønn hage med
griliplass. I løpet av vinteren
skal ei kro stå ferdig.

— For oss var det avgjøren
de at stedet fortsatt skulle
leve. Vi har prøvd å gjenska
pe litt av det fellesskapet og
samholdet som fantes her for
200 år siden. Heldigvis har
folks oppfatninger forandret
seg i løpet av det siste ti-året.
Det er ikke lenger bare slott
og store hus som blir bevart.
I en verden som forandrer
seg raskere og raskere, er det
vel ingenting som kan være
mer framtidsrettet enn his
toriebevaring. I dag finnes
det vel knapt noen som ikke
er glad for det som har
skjedd med Bråtagata, kom
menterer Taave Nilsen.

Bredt samarbeid
Men Bråtagata skulle vise seg
bare å bli begynnelsen. Res
sursgruppa med folk fra
stiftelsen, kommunen og
Riksantikaren er nå i gang
med å legge planer for vern
av hele området.

— Jeg synes det er eneståen
de at vi har klart å få til et
samarbeid mellom alle disse
partene. Ofte står de forskjel
lige steilt mot hverandre i
mange bevaringssaker. Jeg
tviler ikke på it vi kommer
til å mote mange konflikter,
men jeg er sikker på at vi
skal klare å komme oss gjen
nom dem og finne de los
ningene som skal til for å
restaurere og få liv i dette
fine kulturlandskapet, sier
Fred Nordseth.

Er DU en unødvendig forurenser?
Hvis så — bør du prøve:

ikke bare uten fosfat, — men ogsa fri for: tensider, blekemidler, tyllstoffer m.m.

NORGES STØRSTE MILJØVENNLIGE VASKEPROGRAM?!

Oppvask: NIXE M(askin) OPPVASKPULVER) til maskin
NIXE H til håndoppvask

Rengjøring: PINUS til vanlig rengjøring
SILVESTER, ekstra kraftig
GRIT SKUREPULVER

Klesvask: SONETT VASKEPULVER — SONETT FLEKKFJERNER
ERION ull/silke vaskemiddel
ERION ullkur (lanolintilskudd)

*) Norsk vaskemiddelindustri sier det ikke er mulig å fremstille et
oppvaskpulver uten fosfat, men vår produsent klarer det!

Da Norge stort sett har blott vann, er bade tensider og fostater helt overflødige.
Vare vaskemidler er uten: TENSIDER og FOSFAT — er dine. .

Fåes i Helios- og Helsekostbutikker over hele landet.

En gros: HELIOS A/L, Postboks 222, 3470 Slemmestad. TIf. 02-85 1600
Det lønner seg ikke lenger å være miljøgris i Norge.
De to siste årene har Miljøstiftelsen Bellona avslørt
den ene miljoskandalen etter den andre.

Men arbeidet koster. Nå trenger Bellona et
miljølaboratoriurn. Pris: 2,3 millioner kroner. Ingen
stor sum, men nesten uoverkornrnelig for den lille
staben i Bellona.

I lengden kan ikke Bellona leve pa en sympatibølge.
Undersøkelser viser at de fleste nordmenn er villige
til å betale mer skatt tbr å fa et renere samfunn.
sansen!

Alle sier de riktige tingene,
men ingenting gjøres

VRSIÆPUWEP
av ren p(antesåpe til wttvesk, kulertvask og ffnva5k

Bellona gjør!

Nord-Reiser/Lyngen Adventure
HØSTNINTER-OPPLEVELSER

I NORD-NORGE
* Høst: Vandreturer i Lyngsalpene og på Finnmarksvidda. Fiske/småvilt

jakt fra sept. til november.
Gruppeturer med lokalkjente førere.

* Vinter: Turer med hundespann i Lyngsalpene. Turer med rein/slede på
Finnmarksvidda.
Gruppeturer med lokale førere. Tid: Jan.—april.

Henv.: Nord-Reiser/Lyngen Adventure,
9060 Lyngseidet.
TIf.: (089) 10 508

Bellona-laboratoriet skal også være befolkningens
laboratorium, og vil bli til nytte for deg som er
bekymret for forurensing i nabolaget ditt.

Innsamlingsaksjonen for Bellonas miljølaborato
rium arrangeres av Helse- og sosialmagasinet LIV.
Tlf. 55 5 10

Benytt postgirokonto 2 65 75 00, Bellonas miljø
laboratorium, Postboks 8874 Youngstorget,
0028 Oslo 1.

Husk at du også kan tegne støttemedlemskap i Bellona. Tif. 02/36 21 50.

BELLONA



Folk flest er i ferd med å
oppdage miljøproblemene.
Nå kan du hjelpe dem et
stykke til på veien — fortell
hvem som arbeider for å
LØSE problemene!

Det er både enkelt og gøy
å verve medlemmer til
Naturvernforbu.ndet nå —

og aldri har premiene vært
finere. Alle som verver;
seks medlemmer eller fler,
kan i tillegg til en praktisk
neverbutt vinne et signert
kunstverk. De tre kunst
nerne Eva Harr, Hans
Normann Dahi og Arne
Bendik Sjur1harhver gitt ett
av sine arbeider til Natur
vernforbundets dyktigste
ververe.
Kunstverkene har en sam
let verdi på ca. 4.500 kr.

Gi folk muligheten til
mer enn prat. Verv dem til
Naturvernforbundet!

i Ververens personalia
I Navn:

-

Adresse:

Postnr/sted: MedL nr

SVARSENDI NG
Avtale nr 129 000/144 Pb.

• Verver du fra to eller
flere medlemmer får du en
hendig neverbutt, fm til å
ha f.eks. kaffe eller sukker
i. (nr. 10).

• Verver du 6 medlemmer
eller flere blir du med i trek
ningen av kunstverkene.
Merk av på kupongen hvil
ken av de tre du kunne
ønske deg.
Nr. 50 — «Operatilskuer» av
Arne Bendik Sjur.
Nr. 60— «Festhane» av
Hans Normarm Dahl.
Nr. 70— «Nattbarn» av
Eva Harr.

____

i
Kan sendes

ufrankert
Norge.

Adressaten
betaler

portoen.

\ POPULÆRVITENSKAPELIG
MAGASIN

VERV FOR MILJØET
INGEN KUNSTÅ VERVE

KUNSTÅ VINNE!
Nr. 70— «Nattharn» av
Lva 1-larr.

VERVE
PREMIER

HOLDER DEG TVERRFAGLIG ORIENTERT GJENNOM

SPENNENDE OG INSPIRERENDE LESNING!

PM presenterer stoff fra alle forsk

ningsfelt — fra de humanistiske til

de teknologiske — i en populær og

leservennlig form.

PM er det eneste heinorske populær-

vitenskapelige magasin og tar derfor

norsk forskning på alvor!

Som abonnent får du PM rett hjem i postkassa 10 ganger i året
for kr 245,—. (5 nr. for 124,50)

HVERT NUMMER GIR KUNNSKAP, PERSPEKTIV OG GLEDE!

• Verver du ett medlem
kan du velge mellom fire
forskjellige trykk av Staffan
Ullstrøm, med motivene
ulv (nr. 1), gaupe (nr. 2),
vandrefalk (nr. 3) eller
havøm (nr. 4) — eller du kan
velge Naturvemforburidets
egen kassett med fuglelåter
(nr. 5).

Nr. 50 — «Operatilskuer» av
Arnc BendikSjur.

Nr. 60 — «Festhane» av
Hans Normann Dahi.

JA, jeg vil gjerne abonnere på

LJ Ett års abonnement, kr 245,00

LI 1/2 års abonnement,kr 124,50

Navir

Adresse

Postnr./sted

Regning sendes 88/1 12

UNIVERSITETSFORLAGET
Abonnementseksjonen, Postboks 2959 Toyen, 0608 Oslo 6. Tif. (02) 67 76 00

I Jeg har vervet følgende personer:
Navn:

I
Adr:

I 2 Navn:

Adr:

I ) Navn:

I Navn:

Navn:

Adr:
— Jeg ønsker meg prerrae nr: EL LJeg vil spare vervingen

NORGES
NATURVERNFORBUND
St. Olavs plass postkontor
0130 Oslo 1

I



Naturkalenderen 1989

Tema: Kulturlandskap
Nå er den her! Naturkalenderen 1989

viser samspillet mellom mennesket og
naturen. Landskap i harmoni beskrives

med stemningsfulle bilder.

Hver måned kan du glede deg over fotokunst av
Norges fremste naturfotografer. Til hvert motiv
hører en tekst av Harald Sverdrup - skrevet spe
sielt til denne utgaven av Naturkalenderen.

riai
1!!

Jeg tror på samspill mellom natur og menneske.

a Jeg vil gi mine venner en gave med mening og samtidig støtte
. Naturvernforbundet.

Jeg bestiller

_________

stk. Naturkalenderen 1989. Pris kr. 95,-.

Spesialbestilling for medlemmer: Pris kr. 85,-.
Ved bestilling av 5 kalendere eller flere kun kr. 80,-.

Navn:

Adresse:

Postnr. ‘sted:

fl Medlem fl ønsker medlemskap

Kupongen sendes til:
Norges Naturvernforbund, Postboks 6804 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 1.


