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Stomperud tilbake i 2022?
Tor Aslesen
tor@oyene.no

Tor Gervin skulle i går holdt foredraget «Nr. 91 Stomperud» i Nøtterøy historielag. Planen var å fortelle om bakgrunnen for det som skulle bli en av
landets mest populære tegneserier.
Det er også tilfelle at Nr. 91 irriterte
okkupasjonsmakten under krigen,
Norsk Ukeblad ble stanset og flere i
redaksjonen ble arrestert og kom på
Grini. På grunn av koronasituasjonen
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ble det imidlertid ikke mulig å dele
denne historien på et medlemsmøte
nå.
– Nr. 91 løper ikke fra oss, plutselig
roper han som da han gjorde comeback etter krigen: «Her er je tebars!».
Godt mulig vil dette foredraget bli satt
opp senere, men i tilfelle neppe før på
nyåret 2022. Programkomiteen har nå
flere foredrag på vent, etter diverse
avlyste medlemsmøter, opplyser historielaget.

FLYTTING: Bystene av Trygve Bratteli ved Teie torv og av Jan P. Syse og Abraham Berge ved Nøtterøy kulturhus skal flyttes til Fagertun. De får nytt hjem i nærheten av
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stortingspresident Georg Prahl. Harbitz. Kunsthistoriker Svein Olav Hoff fra Munkerekka liker forslaget. Her står han ved siden av bysten av Harbitz.

– Berge, Bratteli og Syse har vært med på å forme landets historie

Flytter byster til Fagertun
Kunsthistoriker og
nøttlending Svein
Olav Hoff er begeistret over at bystene
med Nøtterøys tre
statsministre, Berge,
Bratteli og Syse, skal
flyttes til Fagertun.
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Dit ble også bysten av stortingspresident Georg Prahl Harbitz
flyttet for noe tid siden.
Vedtaket om flytting av de tre
øvrige ble fattet i utvalg for
oppvekst for kort tid siden. Det
forutsettes at det kan skaffes
ekstern finansiering.
– Det er flott at Færders politikere har tatt fatt i den smule kritikk som er kommet, blant annet fra meg, om at Nøtterøys
statsministere var plassert for
dårlig, og at de gjør noe med
det. Her vises vilje til å gjøre politiske vedtak også i en sak som
denne. Det er ikke en stor sak,
men det er en sak som er viktig
for historien, sa Hoff, som flere

ganger har tatt opp bystenes
plassering.

– En gladsak
Han synes flyttingen blir ekstra
aktuell når det drøftes å fjerne
fag som historie og geografi i
skolen. Da er det nettopp viktig
å understreke lokal tilhørighet,
og at tre statsministre fra Færder har vært med på å forme
landets historie. Derfor synes
han en fremtredende plassering av disse bystene får ekstra
betydning.
Hoff hadde ikke noen mening
om hvor på Fagertun de tre
statsministrene bør plasseres.
Samtidig la han vekt på at den
oppgaven er så viktig at den bør
overlates til en ekstern land-

skapsarkitekt.
Rolf Ekenes fra Kristelig Folkeparti åpnet den milde debatten i hovedutvalg for oppvekst.
– Dette er en veldig gladsak
på slutten av dagen, sa han og
minnet om sakens lange forhistorie, der flytting har vært foreslått i mange år, men av forskjellige grunner ikke er blitt
tatt opp.

Sentral rolle
Ekenes fortalte at 94 år gamle
Norvald Fuglestrand i Nøtterøy
Historielag har vært en viktig
pådriver. Han omtalte Fuglestrand som en grand old
man i historielagssammenheng.
Det som satte saken i beve-

gelse, var at Fuglestrand tok
opp saken med KrF som igjen
tok den opp med administrasjonen. Ekenes sa at administrasjonen møtte saken med en positiv holdning og tok tak i den i
en ellers svært travel hverdag.

Må finne penger
Til slutt ble det stilt noen spørsmål om bystenes plassering i
kommunen, men det var enighet om at det spørsmålet er
svært godt utredet.
Nå gjenstår det å finne den eller de eksterne støttespillerne
som kan stå for finansieringen.
Administrasjonen har anslått
prislappen for flytting, fundamentering og plassering på nytt
sted til 45 000 kroner.

