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Innspill til kulturminnemeldingen 201 9

På innspillkonferansen holdt ordfører i Sørum et innlegg. Dette innlegget sendes

nå inn som et innspill til kulturminnemeldingen.

«Året er 1718. Svenskekongen Karl XII har lagt store deler av Norden under seg,

og nå står Christiania for tur. Men for å nå hovedstaden må de svenske troppene

ta seg over ved fergeleiet ved Blakersund. Her møter svenskene en norsk

garnison som ikke er klare for å gi fra seg skansen og fe rgeleiet uten kamp.

Sultne og slitne var de som kom og sultne og slitne var de som møtte dem.

Blaker skanse er innlandsfestningen svenskene møtte. Strategisk plassert på

østsiden av Glomma.

Etter at den svenske faren avtok så var det i 100 år lærersko le på Blaker skanse.

Og siden skolen ble lagt ned i 2003 har kommunen og lokalmiljøet skapt aktivitet

på skansen og forsøke å bygge opp et regionalt senter for kunst og kultur.

Blaker skanse er et nasjonalt kulturminne. Anlegget har i mange år fått midler

direkte over statsbudsjettet sammen med en engere krets nasjonale kulturminner.
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Men så har ikke Staten hatt bruk for skansen. Så 1.juli i fjor takket kommunen ja til 

å ta imot anlegget. Mot å drive og vedlikeholde det i tråd med den aktivitet som 

allerede er der. 

 

Det er en villet politikk fra regjeringen at kommunene som er nærmere til å vite hva 

man kan bruke noen av disse flotte kulturminnene våre til - også skal ta over 

eierskapet. Det er en politikk jeg er enig i. Og det var et enstemmig kommunestyre 

i Sørum som tok imot skansen, vel vitende om at det kan bli krevende for 

kommunen økonomisk. Men vi har allerede bygd opp mye aktivitet der, både med 

profesjonelle kunstnere og rockekonserter, historiske spill, frivilligheten og 

kommunen. 

 

Poenget mitt er. Min kommune tok gjerne over driftsansvaret for skansen. 

Ansvaret for å ta kulturminnet i bruk, vedlikeholde.  

 

Men det er en nasjonal kulturskatt. Og jeg mener staten ikke kan løpe fra 

forvalteransvaret. Det er i nasjonens interesse at de viktige sporene fra historien 

ivaretas, også sporene etter dengang svenskene var trusselen. 

 

Så mitt innspill i dag er å legge til rette for en grunnfinansiering til de kommunene 

som tar dette ansvaret. Per i dag har riksantikvaren verdiskapingsmidler som 

tildeles etter søknad for verdiskapingsprosjekter i kulturminnene våre, det er veldig 

bra - men når alt er aktivitetsstyrt så kan vi lett miste fokus på det viktige 

vedlikeholdet. Og da dør kua mens gresset vokser...  

 

Staten hadde stelt pent med Blaker skanse, sammen med Håkonshallen, 

Rosenkrantztårnet, Austråttborgen, Grotten og noen flere hadde den en spesiell 

beskyttelse i direkte overføring over statsbudsjettet.  

 



En grunnfinansiering til de kommunene som påtar seg dette eierskapet på vegne 

av fellesskapet trenger ikke koste mye - men det vil gi en forutsigbarhet som vil 

gavne den nasjonale kulturarven vår.» 
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