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øyene rundt

Torsdag 7. juli 2016

Øyene

Virksomme vidar

Han er Teie-boer,
kunstsamler, kunstskribent, friluftsmann,
lokalantikvar, lokalpolitiker, styremedlem og
kommunikasjonsrådgiver. Vi har besøkt Vidar
Ullenrød.

Den allsidige mannen, som opprinnelig er fra Holmestrand, bor i et
hus på Teie fylt av Holmestrandkunst. Det meste er kjøpt på auksjon
i Oslo og til fornuftige priser. Nå er
ikke prisene lenger så fornuftige.
Det er faktisk ikke umulig at Ullenrød har vært med på å øke den lokale interessen og stoltheten når det
gjelder kunst med tilknytning til
Holmestrand.
Det begynte med en kombinasjon
av interesse for kunst og lokalhistorie. Mange kjente kunstnere er nemlig enten født i Holmestrand eller
har produsert i Holmestrand. Det ga
mye spennende å gripe fatt i.
– Av malere står Harriet Backer,
Søren Onsager og Morten Müller
sentralt, sier kunstkjenneren.
Forfattere som Nils Kjær, Olaf
Duun, Herman Wildenvey, Sven Elvestad og Nordahl Grieg var dessuten innom byen.

FRA 2012, og til tidsskriftet Kult
gikk inn sist vinter, leverte Vidar Ullenrød en artikkel om en maler med
tilknytning til Holmestrand til hver
av årets seks utgaver.
– At forfattere i perioder bodde,
skrev og festet i Holmestrand, er
nokså godt dokumentert, sier Ullenrød. – Derimot er det fortalt og skrevet mindre om malere med tilknytning til byen. Det ga meg lyst til å
hobbyforske, ta vare på, foredle og
gjenfortelle hva som i tidligere tider
skjedde i kunstlivet her.
Bidragene i Kult kom bare som en
forlengelse av de mange foredragene Vidar Ullenrød har holdt, og fortsatt holder, om Holmestrand og
kunstnere der.
For et par år siden var holmestrandsbildene til Ullenrød hjemme i
Holmestrand. Da viste Holmestrand
Kunstforening Ullenrøds samling.
Kunst fra øyene er det dårlig med
hjemme hos Ullenrød på Teie, men
ellers spenner hans kunstinteresse
vidt. Han går ofte på kunstutstillinger og tror han må være en av de flittigste brukerne av Haugar Vestfold
Kunstmuseum.
Vidar Ullenrød har bodd på Teie
i 20 av sine 58 år. Der bor han på
grensen til Teieskauen hvor han løper eller går tur nesten hver dag.
Med sin store interesse for kultur og
historie, er han blitt en slags lokalantikvar for området.
– Jeg visste i utgangspunktet at
det fantes minner fra tidligere tider i
skogen. Men på de daglige turene så
jeg at grener og løv var i ferd med å
dekke til det som en gang hadde
vært i aktiv bruk. Som han tidligere
har fortalt Øyene, var det særlig to
minner han for noen år siden bok-

liker seg godt i det grønne: Vidar Ullenrød bruker Teieskauen så godt som hver dag og ville helst

fotograferes ute i skogen.

stavelig talt gravde frem fra glemselen. Det ferskeste i tid var skyttergraver fra annen verdenskrig, som
nå er blitt langt mer synlig med
kommunens velsignelse. Det andre
Vidar Ullenrød holder øye med, og
har synliggjort, er ruinene etter husmannsplassen Kikut.
– Husmannsplassen betyr mye for
meg, sier han. – Husmannsfolk sto
med lua i handa og ble ikke verdsatt.
Jeg vil vise at vi verdsetter minnet.
Derfor satte jeg opp flagg i ruinene
etter Kikut 17. mai.
Siste husmann som bodde på Kikut, døde i 1897.
I TEIESKAUEN er det også hulveier
fra tidligere tider og spor etter den
første hoppbakken på Nøtterøy
hvor det ble drevet organisert skihopping. Bakken var i drift fra slutten av attenhundretallet til ut på
1980-tallet.
Ullenrød er opptatt av å ta vare på
kulturminnene i Teieskauen og formidle kunnskap om dem. Det er
ikke for ingenting at Ullenrød har
hatt turistforeningen på kulturvandring i den skogen han kjenner
så godt.
Nå har han lyst til å lage en lyrikksti. Tanken er å sette opp stedsrelaterte dikt. Kanskje kan han få preget
dikt på stentavler, slik at de glir inn i
naturen. Og så skal diktene være
stedsrelevante, som et barnedikt av
Inger Hagerup ved en barnehage og
selvsagt noe av skogens dikter, Hans
Børli. Alt han gjør i Teieskauen skal
være diskret, og naturen skal hele
tiden ha overtaket. Alt skal gli naturlig inn i landskapet.
– Jeg løper mye i Teieskauen når
det er forhold til det og brøyter løyper om vinteren når det er snø, sier
Vidar Ullenrød, som omtaler Teieskauen som en fantastisk ressurs for
de mange tusen som sogner til området.
Vidar Ullenrød sitter nå sin første periode i kommunestyret på
Nøtterøy. Han er gruppeleder for
Høyre, medlem av formannskapet
og leder for hovedutvalget for helse
og sosial. Vervet har gitt ham nærkontakt med Nøtterøy og økt forstå-
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else for og respekt for det arbeidet
som gjøres i kommunen.
– Det er fenomenalt mange dyktige og engasjerte medarbeidere i
Nøtterøy kommune, sier han. – Jeg
opplever at kommunen har en rådmann, en ledergruppe og ansatte
som er drivende flinke. De fleste av
oss tar for gitt at ting i det kommunale systemet går som de skal. Når
man kommer på innsiden, ser man
virkelig hva som nedlegges av arbeid
og engasjement for at ting skal fungere. Det er ikke tilfeldig at vi har solide
kommunale tjenester på Nøtterøy.
Når han først er i det begeistrede
hjørnet, nevner Vidar Ullenrød Nøtterøy kulturhus, som han sier er noe
av det flotteste Nøtterøy har å by på.
Han synes det er fantastisk godt
drevet og har skaffet seg en nasjonal
posisjon.
Vervet i kommunen gir Ullenrød
nærkontakt med Nøtterøy-samfunnet. Det er ikke så mange som snakker med ham på butikken eller på
veien, men folk ringer og tar opp saker som engasjerer dem. Det liker
han godt, fordi det gir ham innsikt i
hva som rører seg i befolkningen.
Vidar Ullenrød ser på Færder
kommune som landets mest naturlige kommunesammenslutning. De
to kommunene passer sammen som
hånd i hanske, mener han.
Han er allerede del av prosessen
og medlem av komiteen som skal
arbeide frem et kommunevåpen for
den nye kommunen. Det er en oppgave den kunstinteresserte Nøtterøy-mannen setter stor pris på. Det
har blant annet ført til at han og resten av utvalget har vært hos Riksarkivet i Oslo og fått et foredrag om
heraldikk. Det har lært ham at det er
et utall krav og regler som skal tilfredsstilles for at et kommunevåpen
blir godkjent. Det er for tidlig i prosessen til at han har noen favoritt.
VED SIDEN av sine politiske og kulturelle interesser, er Vidar Ullenrød
kommunikasjonsrådgiver og profesjonelt styremedlem. Et verv han
setter stor pris på, er vervet som
eneste lokale representant i styret
for Nasjonalparksenteret på Verdens Ende.

– Nasjonalparken med Nasjonalparksenteret er et særdeles viktig
aktivum for den kommende Færder
kommune. Begge deler er store attraksjoner. Jeg ser for meg at når
man får bygget opp kjennskapen,
får nasjonalparken og senteret stadig større betydning. Senteret kommer til å bety mye for formidlingen
av de verdiene nasjonalparken representerer. Ikke minst kan senteret bidra til å øke forståelsen for
hvorfor vi skal ta vare på naturen,
sier styremedlemmet.
VIDAR ULLENRØD har blant annet
vært kommunikasjonsdirektør ved
Oslo Børs, hos Storebrand og i Coop
Norge. Generelt har han hatt kommunikasjonsdirektørjobber på steder som har vært mye i rampelyset,
og dermed er han kommet opp i
mange spennende arbeidssituasjoner. Nå er han aktiv i en rekke lokale
styrer og styreleder for Hval Sjokoladefabrikk. Der har han vært med
på en spennende utvikling i et krevende marked. Svært mye dreier
seg om å få plass i og beholde plassen i hyllene til de store kjedene.
Ungene i nabolaget vet at det som
regel er sjokolade i skapet hjemme
hos Ullenrød, og gjett hvor på Teie
det er kø på trappen når det er halloween?
For øvrig er han styreleder i
Spring Kommunikasjon, som ble
startet av tjømlingen Dag Østby og
nøttlendingen Paal Bjønnes, og styremedlem i Innovasjon Norges regionstyre. Han sitter også i styret i Bilberging Vestfold, som er en fusjon
mellom flere av bilbergingsselskapene i Vestfold, og har tjømlingen
Morten Fjeldstad som daglig leder,
dessuten har han en plass i styret i
Vannverket i Vestfold og i Vestfoldmuseene.
Alle jobbene og vervene har gitt
erfaring, samfunnskunnskap og forståelse som kommer godt med når
Vidar Ullenrød som politiker skal
være med på å forme den nye Færder kommune.
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