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Veier til suksess?
Håkon Glørstad tror Færder kan få kulturturisme
hele året.
Tjømlingen Håkon Glørstad er direktør for Kulturhistorisk museum i
Oslo og Vikingskipmuseet på Bygdøy.
De to museene besøkes hvert år av hele
600.000 personer fra inn- og utland.
Glørstad har tro på at kulturturisme kan
trekke mange til øyene også. Veier og
stier med kulturminner underveis bør
stå sentralt når det gjelder å få besøkende til øyene utenom sommersesongen.
I bakhodet har han ganske sikkert
Tjøme kommunes gamle motto «Tjøme
hele året». Flere besøkende og hyppigere besøk kan gi økt omsetning til øykommunens butikker og bevertningssteder.
Politikerne i Færder har bedt rådmannen legge fram en plan for kartlegging og merking av turstier. Nå foreligger den oversikten. Den viser at politikerne i Færder og Håkon Glørstad langt
på vei tenker i samme baner. Målene er
litt ulike, men virkemidlene er sterkt
sammenfallende.
Politikerne er opptatt av turstier for å
få Færder-boerne ut i skog og mark,
mens Glørstad tar utgangspunkt i de
mange kulturminnene.
Den 8. august hadde Glørstad en kronikk i Klassekampen. Temaet var det
verdifulle samspillet mellom kultur,
opplevelser og næringsliv. Utgangspunktet var tall som viser hva samfunnet tjener på de mange som besøker museene.
Et konsulentselskap har regnet ut at
de 600.000 som besøker de to museene,
forsiktig anslått, legger igjen cirka 90
millioner kroner i året.
De spiser på kafé eller restaurant, kjøper suvenirer, overnatter kanskje på hotell og ikke sjelden kjøper de noe de ikke
hadde planlagt, fordi de er et annet sted
enn de pleier.
Et enkelt regnestykke tilsier at det i
snitt blir cirka 150 kroner per besøkende. Det blir kanskje ikke de store summene for mindre kulturtilbydere, men
det peker i en retning.
Kultur blir, isolert sett, sjelden lønnsomt og trenger ofte offentlig støtte.
Den støtten gir samfunnet fordi det er
en alminnelig oppfatning at kultur er
viktig for oss. Men vi har lett for å glemme at den som opplever kultur, ofte legger igjen penger i sfæren rundt kulturopplevelsen. Mange lokalsamfunn,
både i Norge og Europa, tjener allerede
inn mer enn støttemidlene på den måten.
Glørstad legger vekt på at man skal
være forsiktig med å bruke slike regnestykker. De illustrerer uansett et viktig
poeng. Besøkende legger igjen penger. I
tillegg får de impulser som gir grunnlag
for utvikling og læring.
Kronikken i Klassekampen fikk Øyenes medarbeider til å tenke på om Glørstads resonnement kan gjelde for Færder kommune.
Fra påske til ut august, og kanskje lenger, er det folksomt i deler av Færder. Og
så godt som alle som kommer, legger
igjen penger. Det er ikke sikkert det er så
mye mer å hente i sommersesongen.
Skjønt, hvem vet?
Når det stilner i september, kan deri-

SEVERDIGHET: Håkon Glørstad fikk selv velge hvor han ville fotograferes til denne artikkelen. Valget falt på Vippefyret på Verdens
Ende. Helst med Færder fyr i bakgrunnen. Det siste var ikke så greit, siden solen sto rett over fyret. Men vippefyret og Verdens Ende er
gode eksempler på det museumsdirektøren mener kan være del av opplevelsespakken Færder kommune kan tilby turister - hele året.


mot næringsdrivende på øyene ønske
seg litt mer mennesker i butikker og på
spisesteder. 90 millioner i året vil det
neppe gi. I hvert fall ikke med det første.
Men ett sted må man jo begynne.
Derfor oppsøkte Øyene Håkon
Glørstad på hans hyggelige direktørkontor i det som for mange år siden var kjemibygningen ved Universitetet i Oslo.
Det er lenge siden det boblet i reagensrør der. Nå dreier mye seg om å bygge
nytt Vikingskipmuseum. Men Øyene
ville ikke snakke om Vikingskipmuseet.
Vi ville høre Glørstads tanker om Færder
som turistmål når det verken er varmt i
vannet eller i luften.
– Færder kan ha flere betydninger. I
dag er det naturlig å tenke på det gammelnorske ordet ferð som nettopp betyr
ferd. Og hva er mer naturlig enn å se for
seg reisen eller ferden når det gjelder
Nøtterøy og Tjøme, altså Færder? Nøtterøy og Tjøme binder dessuten
sammen livet langs Oslofjorden og minner om store menn og kvinner som har
levd av sjøfart på og ved denne fjorden,
sier kulturhistorikeren.
– Reisen fanger også opp de mange
små tettstedene som ligger langs sjøen
på øyene. Det er nærliggende å tenke på
steder som Hella, Teie, Tenvik, Sandøsund, Eidene og Ferjeodden. De ligger
der som synlige kulturminner og bindes
sammen av veier og stier som ofte gikk
langs kysten og fortsatt ligger der de alltid har ligget. Og selvsagt Verdens Ende
og Nasjonalparksenteret.
Glørstad minner om at reisen har
bundet sammen øyene og forbundet øyene med omverdenen siden tidlige år.
Det var nesten både kortere og raskere
vei fra øyene til Danmark og Kontinentet i tidligere tider enn det er i dag.
– Dit reiste man for å knytte allianser
og bygge nettverk, for å hente hjem eksperter på områder der vi manglet kompetanse og for å bytte til oss varer vi ikke
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hadde her hjemme. Sjøfarten var en av
de viktigste næringene.
Moderne militærhistorie har
også en naturlig plass i dette resonnementet.
– Torås og Bolærne handler om å ha
kontroll over ledene, slik folk på øyene
har tenkt i minst 4000 år, sier mannen,
som selv har bodd på øyene siden han
var ett år gammel.
Okkupasjonsmakten under Den annen verdenskrig fra 1940 til 1945 tenkte
også i de baner. De mange sjønære skytterstillingene på øyene vitner om det.
Led, veier, forsvarsverker, gravminner
og bebyggelse binder sammen historier
som er en viktig del av ferdsel og kommunikasjonen i Øst-Norge så langt vi
kan se tilbake.
– Hvis vi kombinerer reisen og leden og
militær kontroll over sjøveien med dagens ønske om å oppleve natur og friluftsliv, har vi en uoppdaget pakke som
kan ha appell til mange. Her trenger
man ikke å oppsøke et museum. Man
kan få opplevelser ved å gå i de samme
sporene som mennesker har gjort i 4000
år. Det kan ivareta behovet for opplevelse, undring og ettertanke og gjennom
friluftsliv, sport og aktivt badeliv, sier
Håkon Glørstad videre.
Han mener kulturminnene og historiene de rommer, gir øyene et særpreg og
skaper en særegen kulturturisme, som
kan være noe helt spesielt for disse øyene. Men da må kulturminnene bindes
logisk sammen, og det naturlige bindeleddet er veiene, kyststiene og pilegrimsveiene. Her har vi snart infrastrukturen på plass.
Glørstads tanker går rett inn i forslaget som Færder kommune presenterte i Øyenes nettutgave nylig.
– Tenk om Færders kulturetat, fylkets
turist- og kulturmyndigheter, Slotts-

fjellsmuseet og sentrale myndigheter
kan løfte i flokk. Gjerne på lag med Eivind Luthens pilegrimsbevegelse. Det
kan gi et vandrende museum, som det
ikke finnes maken til noe annet sted i
landet. Da er det ikke så farlig at historien og severdighetene ikke ligger på ett
sted. Det kan være et poeng i seg selv.
Mye av opplevelsen ligger i bevegelsen, i
reisen. Man er ute på en ferd, eller kanskje ferð.
Den besøkende kan bruke et par dager
på å følge temaer og steder både landveis og sjøveis. På veien må turisten
både overnatte og spise, kanskje kjøpe
noe å ta med hjem. Og det kan skje hele
året. Det er fint at mange av veiene er
gamle og følger de gamle traseene. Slik
er både kommunikasjonslinjene på havet og på land gjenkjennelige i et historisk perspektiv.
Håkon Glørstad avrunder med å si
at det er mye i kulturhistorien i Færder
som bygger opp under en slik opplevelse. Ingen andre kommuner har forsøkt å
samle sin historie og sine severdigheter
på denne måten.
Og så må det selvsagt knyttes fysiske
aktiviteter og konkrete opplevelser til
ferden.
Han avslutter med en tydelig appell: – Kystkulturstien er en begynnelse.
Her har Færder en mulighet til å bygge
en kulturell merkevare. Det gamle kommunehuset på Tjøme kan bli museum
og/eller informasjonssenter. Kanskje
også et innovasjonssenter som utforsker
hvordan natur- og kulturopplevelser
kan skape merverdi?

Sven Otto Rømcke

