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– Hvor er Sande-
fjord Høyres sjel?
Marianne Henriksen
marianne.henriksen@sb.no

Bernt Hagtvet startet sitt innlegg
på gårsdagens folkemøte om Li-
naaegården med et spørsmål til
Sandefjord Høyre, og til dagens
rike sandefjordinger.

– Dette er en sak om Høyres
sjel. Høyre har stått for tradisjon,
kontinuitet og variasjon, sa Hagt-
vet. 

Han beskrev de nyrike i byen
som en slurpende pengegenera-
sjon i motsetning til tidligere ge-
nerasjoners rike familier. De så
verdien i kulturinvesteringer.

Strandsonen viktigere
– Sandefjord er fattig på rikfolk
som er rike kulturelt. Her hand-
ler det mest om ulovlige stran-
dområder og et kontinuerlig
pengemas. Vi har fatt nok arki-
tektoniske granatnedslag, sa pro-
fessoren og hintet til utbygging-
en på Kilen.

Likevel øynet han håp for San-
defjord, og så på byen som heldig.

– Vi møtes til kaffe og hvitvin i
Linaae-gården om noen år. Her
kan vi få fram byens smilerynke.

Tarvelig og utilgivelig
Både Hagtvet og de påfølgende

foredragsholderne talte for en en-
gasjert og lydhør sal. Frilansjour-
nalist og forfatter Jens A. Riisnæs
talte varmt om hvor vik-
tig historien er for den
utviklingen av byen.

– Det er tarvelig og ut-
ilgivelig det som er
gjort med å stenge hav-
na her, åpnet Erling Ok-
kenhaug med. Han er
prosjektleder i All-
grønn, med omgivelser
som fagfelt.

Han så likevel også
noe positivt at byen nå
kunne få en timeout, som burde
benyttes til å utvikle kvartalet i
sammenheng med både Bjergga-
ta og museet. 

Eiendomsrett og saksgang
Etter de tre foredragsholderne

fikk Tor Steinar Mathiassen fra
Høyre bryne seg på salen. Som le-
der av Plan- og utbyggingsutval-

get ga han et historisk
politisk blikk på Linaae-
gården. Dårlig saksbe-
handling fra adminis-
trasjon og politikere
fikk noe av skylda for
Høyres standpunkt.

Han gjennomgang
møtte kritikk blant an-
net fra venstrepolitike-
ren Tor Homleid.

– Byen har en strategi-
plan og bevaringsplan

for utviklingen av sentrum. Men
når det kommer til disse sakene
vurderer Høyre ut ifra om det er
et privat eller offentlig eie, sa
Homleid.

Anne Gro Olafsen talte varmt
for eiendomsretten og grunnei-

ernes rett, mens Mathiassen
mente intet nytt som kunne en-
dre noe hadde framkommet i lø-
pet av folkemøtet.

Heftig debatt
Mot slutten av debatten ble det
replikk på replikk, politikere mot
engasjerte frammøtte og andre
politiske motstandere. 

Som Hagtvet åpnet med, kan
det virke som om  bevaring eller
riving  kan gi svaret på hvor San-
defjord Høyres sjel befinner seg.
Etter debatt-temperaturen på fol-
kemøtet å dømme, er  det varmt
der den befinner seg.

– En sak om Høyres sjel

Marianne Henriksen
marianne.henriksen@sb.no

Professor Ørnulf Rasmussen ved
Universitetet i Bergen har vur-
dert Aina Dahls habilitet  på opp-
drag fra Vestfold fylkeskommu-
ne. 

Han har kommet fram til at

hun var habil ved behandlingen
av forslaget til reguleringsplan
for Linaaegården og Storgata 7.

Rasmussen begrunner sin vur-
dering med at saken om bevaring
av Linaaegården ikke først og
fremst er en diskusjon om verdi-
en av gården som et kultur-
minne, men om grensene for ut-

øvelsen av den private eiendoms-
rett.

Venstre håper med denne kon-
klusjonen at saken om Dahls ha-
bilitet kan avsluttes, og at Linaae-
gården ikke tas opp til ny
behandling i fylkeskommunen
hovedutvalg for plan og areal den
3. september.

Dahl ikke inhabil

Hasse Linaae ga forsamlingen sin familiehistorie fra bygningene, men ville ikke reise noe monument over familien. – Vi ville heller kalle den Rådhusgata 10. ALLE FOTO: OLAF AKSELSEN
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3 Ble avholdt onsdag på
Verdensteateret i regi av
Folkeaksjonen for beva-
ring av Linaae-kvarteret.

3 Fire foredragsholdere fikk
slippe til, før lederen av
Plan- og utbyggingsutval-
get ga sin oppsummering.

3 Høyre-politikerne pekte
på eiendomsrett og saks-
behandling, mens mot-
standerne fra både poli-
tisk og bevaringshold
trakk fram at alle byens
innbyggere eier sentrum.

FOLKEMØTE

Det
handler mest
om ulovlige
strandområ-
der og et
kontinuerlig
pengemas.
BERNT HAGTVET

SE VIDEO

Bernt Hagtvet underholdt og underviste i hvordan Sandefjord kan
utvikle seg med bevaring av Linaae-kvarteret.

Tor Homleid (V) meldte seg på i rekken av politikere som benyttet
anledningen til å utfordre Høyre. 


