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– Fram med kunsten

Stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) vil ha en bedre ordning for å gjøre offentlig kunst synlig for folk flest.
Foto: ANB

Fremskrittspartiets Ib
Thomsen vil bringe bortgjemt offentlig kunst ut til
folket.
– Mye verdifull kunst er dag stuet
bort i kjellere og arkiver. Denne
kunsten må fram i lyset slik at folk
flest kan få nytte av den, sier stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp)
til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
Stortinget har flere ganger de siste
årene bedt om at offentlige kunstsamlinger i større grad gjøres tilgjengelig for publikum gjennom utlån og
utleie.
– For seks år siden gjorde Stortinget et vedtak om dette, men fint lite
har skjedd siden den gang. Jeg er
derfor glad for at Norge heldigvis har
fått en kulturminister som sier hun
vil ta tak i saken. Den forrige ministeren var tydeligvis ikke så interessert i å få kunsten ut til folket, sier
Thomsen. Han kritiserer på denne
måten Trond Giske, men gir altså ros

til arvtakeren Anniken Huitfeldt.
Positivt svar
Thomsen har tatt opp saken med dagens kulturminister. Huitfeldt svarer i brev til Stortinget at hun vil be
Statens senter for arkiv, bibliotek og
museum om å «se på problemstillingen knyttet til bredere formidling
av samlinger, herunder utleie og utlån».
– Vi må få til en ordning der vi kan
få mer kunst ut til folket. Kunst som i
dag er bortgjemt bør i stedet kunne
stilles ut i rådhus, sykehjem, fengsler
og gallerier, sier Thomsen.
– Unike og ekstra verdifulle kunstverk bør imidlertid ikke leies ut.
Frp-representanten fra Akershus
mener at det i det minst bør kunne
etableres en ordning til selvkost.
– I beste fall bør museer kunne tjene penger på å låne ut kunst. Jeg ser
også for meg at private aktører kan
leie offentlig kunst, sier Thomsen.

dyre ordninger
Kulturministeren poengterer at dagens utleieordninger har vært dyre
for museene.
– Utleie av verdifulle kunstverk
krever store ressurser i form av administrasjon, sikring og oppfølging
fra museets side. Ved utlån av gjenstander fra offentlige samlinger til
private aktører, vil det også være
store utgifter til forsikring, heter det
i brevet fra Huitfeldt.
Hun påpeker at kostnadene for
den som leier i mange tilfeller vil
være så store at leie har begrenset
interesse.
– Jeg er enig i at museenes samlinger skal være mest mulig tilgjengelig
for publikum og at museene må prioritere dette høyt. Dette ivaretas etter min mening best gjennom gode
rammevilkår for museer og utstillingsinstitusjoner, sier Huitfeldt.
Hun mener at det bør legges til
rette for økt utlån og utstillingssamarbeid mellom museene. (ANB)

Stadionbakken og myke trafikanter
arve sigmundstad

innHogg

Åpent brev til Rådmannen i Halden.
Jeg viser innledningsvis til oppslag i HA tirsdag 1. desember, hvor
kommunalsjef Åsmund Bråtekas er
sitert på «de som går over den nye
veien, gjør det på eget ansvar».
I denne sammenheng er det
snakk om Stadionbakken, hvor man
helt åpenbart har gjort noen tabber
når veien ble prosjektert. Det var i
utgangspunktet tenkt en fotgjengerovergang i det som tidligere var det
øverste punktet på Stadionbakken,
ved Rødsveien. Her er det senkede
kantstein, og tilrettelagt for fotgjengerovergang. Men, man har nå kommet til at man likevel ikke vil ha en
slik her.

Bråtekas nevner også det som
fremstår som det mest åpenbare
alternativet, nemlig at man hadde
laget en undergang under Stadionbakken. Dette ville selvsagt vært
en enkel sak om man hadde gjort
det før den nye Stadionbakken ble
etablert, men vil være noe mer komplisert nå. Også gangbro over Stadionbakken nevnes som alternativ,
men også her synes det å være skjær
i sjøen.
Det som provoserer meg, og som
får meg til å be om en avklaring fra
rådmannen er følgende:
Det synes å være åpenbart at man
ved etableringen av den nye Stadionbakken ikke har gjort planlegging
og prosjekteringsjobben godt nok,
og at det mangler en mulighet for
våre barn å krysse Stadionbakken
i krysset ved Rødsveien. Å krysse
veien på dette punktet er naturlig for
mange, enten man skal på Os skole,

eller i Solbakkparken barnehage.
Hva synes du som rådmann om
at kommunalsjefens svar på disse
åpenbare manglene er «de som går
over den nye veien, gjør det på eget
ansvar»?
Vil dette også være svaret når
vi har den første ulykken på dette
punktet? Vil Bråtekas da bli sitert på
følgende «jeg har sagt det hele tiden,
dette får barna ta ansvar for selv»?
Eller vil du som rådmann gripe
inn, og sørge for at denne trafikkfellen blir utbedret?

Arve Sigmundstad Beboer,
med barn i Rødsbakken

vil dette også være
svaret når vi har den
første ulykken på dette
punktet?

Hva sier
du nå?

Etegilde
og jenter
Navn: Jens Bakke
Stilling: Bonde
Aktuell med: I egenskap av leder av Idd og Enningdalen Historielag ønsker han velkommen
til etegilde på Gamle Prestebakke fredag kveld.
– Dere eter årlig?

– Du kan jo gjerne si det på den måten!
Etegilde er et mer lukket arrangement for
medlemmene i laget.
– Et bra år for dere?

– Ja, det tør jeg påstå. Det har vært et aktivt
år, så vi synes vi fortjener gildet.
– 2009-utgaven av årboka selges bra?

– Salget går utmerket. I den forbindelse har
jeg en nyhet! Kort fortalt dreier det seg om
forestillingen «Barfotjentenes jul», med
premiere på Ski i kveld. Det artige er at som
bakgrunn for forestillingen ligger blant
annet en artikkel fra årboka fra 2003. Artikkelen er skrevet av Tor Hafsrød. (Mer om
forestillingen i HA senere i uka, jour. anm.)
– Så historielaget er stadig involvert i nye
saker og ting?

– Selvsagt! Allerede har vi bestemt at første
arrangement blir på Kaserna på Fredriksten festning torsdag kveld 21. januar.
– Temaet?

– Det blir den kommende, nye historieboka
om Halden. Vi har invitert Sven G. Eliassen
til møtet. Historielaget ønsker i anledning
boka å påpeke at det bør dreie seg om mer
enn byens historie.
– Dere holder med andre ord ikke møter
og foredrag kun hjemme på Gamle Prestebakke?

– Vi er der ofte, og det blir første gang vi har
en sånn temakveld på festningen. Men du
vet at Gamle Prestebakke egner seg ofte
dårlig når det er vinterstid, med kanskje 20
kuldegrader og nordavind.
– Det er «mer lukket» i huset til laget fredag, men kanskje åpent for alle 21. januar
2010?

– Det blir det. Vi har riktignok cirka 550
medlemmer, og er det største historielaget i
Østfold. Men ved å starte det nye året åpent
blir det kanskje enda flere som melder seg
inn!
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