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Regjeringens pengevenn ber om Kina-heder
Regjeringens fremste økonomiske bidragsyter, forretningsmannen Stein Erik
Hagen, sier til VG at Kina bør få Nobels
fredspris for å ha brakt millioner av mennesker ut av fattigdom. Hagen gir også
sin fulle tilslutning til regjeringens avvis-

ning av Dalai Lama under hans besøk i
Norge.– Kina er stadig i utvikling og er i
ferd med å bli verdens økonomiske stormakt: De utvikler et land som bringer
mange hundre millioner ut av fattigdom. Det er en innsats som kvalifiserer

til Nobel fredspris, sier Hagen til VG. Han
sa noe av det samme for tre og et halvt
år siden, da han støttet skipsreder Morits Skaugen, som i en kronikk i Aftenposten tok til orde for å gi Kina prisen.
(©NTB)

Ble kvalitetsstemplet
Else «Sprossa» Rønnevig
fra Lillesand mottok tirsdag både Olavsrosa og et
stipend på 40.000
kroner.
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– Else «Sprossa» Rønnevig er
tildelt det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa for å utgjøre
en viktig forskjell i arbeidet med
den norske kulturarven. Norsk
Kulturarvs kvalitetsmerke Olavsrosa skal vise publikum hvor den
kan finne enestående opplevelser
med røtter i vår
kulturarv. Som
innehaver
av
Olavsrosa har en
derfor rett til å bruke kvalitetsmerket aktivt som et virkemiddel i profilering av produktet
sitt, heter det i en pressemelding
fra Norsk Kulturarv.

det vil kunne begeistra ulike
målgrupper å syne korleis det er
mogleg å redda kulturarv, sjølv
om mykje kan sjå håplaust ut,
seier direktør Simen Bjørgen,
som knapt kan tenke seg ein betre ambassadør å senda ut for å
motivera eigarar av verneverdige kulturminne» skriver direktør i Norsk kulturminnefond
Simen Bjørgen i en pressemelding.

Forkjemper
Selve stipendet er på 40.000
kroner og det er
første gang at det
statlige fondet
deler ut et slikt
stipend.
– Det er ingen
betingelser med
stipendet, men
hensikten er at
hun skal reise
rundt i landet og
fortelle om sin
erfaring fra sine mange bevaringsprosjekter, sier Bjørgen.
Rønnevig har hatt en rekke
verv innen kulturminnevern,
har skrevet en rekke bøker om
bygningsvern og restaurering,
vært en aktiv forkjemper for
kultur og bygningsvern både lokalt og nasjonalt, og hun har
selv også stått bak restaurering
av flere hus.
Hun har tidligere mottatt
både kongens fortjenstmedalje
og «Urnesmedaljen», som er
Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse.

«Utgjør en
viktig forskjell
i arbeidet med
den norske
kulturarven»

Formidlingsstipend
Bygningsverneren Else Rønnevig, best kjent som «Sprossa»,
mottok prisen på et lukket arrangement hjemme i boligen sin
på Sandsmyra i Lillesand tirsdag ettermiddag.
Omtrent samtidig mottok
74-åringen fra Lillesand et formidlingsstipend på 40.000 kroner fra Norsk kulturminnefond.
«Norsk
kulturminnefond
ynskjer med dette å bidra til å
skapa gode haldningar i høve
bygningsvern i Noreg. Vi vonar
Rønnevig gjennom dette stipen-

– En hyllest
I tillegg til stipend og pris ble
det arrangert filmvisning og debatt på eTeateret i Lillesand til
ære for 74-åringen.

VÅRSLIPP!
VELKOMMEN TIL KJØREGLEDEDAGER.

Nå er det vårslipp hos BMW. Prøvekjør 1-serie, 3-serie
og 5-serie. Alle har kampanjepris på navigasjon og
automatgir. I en begrenset periode får du begge deler
for kun kr 9.900,- til sammen!
Les mer på bmw.no/kampanje

KAMPANJE:
Navi Pro og automatgir kr

9.900,–

Bavaria Arendal

bavariaarendal.no
T: 37 00 69 00
Stoaveien 2, 4858 Arendal

Forbruk bl. kjøring inkl. alle modeller: 0,38-0,92 l/mil, CO2-utslipp: 99-214 g/km. Tilbudet gjelder t.o.m. 24. mai.

VERDSATT: Else «Sprossa» Rønnevig mottok tirsdag ettermiddag både Olavsrosa fra Norsk Kulturarv, samt
et formidlingsstipend fra Norsk kulturminnefond.
Dokumentarfilmen
«Sørlandsrefseren», som er laget av
filmskaper Pål Winsents, følger
Erling Okkenhaug som i 25 år
kjempet for at byutvikling skal
respektere de opprinnelige
stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene og



ikke overlate reguleringsplanen
til utbyggerne og deres arkitekt.
– Filmfremvisningen og debatten er en hyllest til Else Rønnevig og hennes arbeid. Vi stiller spørsmål om hvordan vi kan
få lillesanderne til å engasjere
seg i byutviklingen, hvordan vi
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vil bli husket om 50 år for de
valgene som blir tatt i dag og
sist men ikke minst; kan vi bevare Lillesands kvaliteter og arkitektoniske arv og samtidig
skape utvikling? sier Erling Okkenhaug selv til Lillesands-Posten.
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