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Kommentar
COnnie didriKsen
styremedlem i 
Fortidsminneforeningen i 
Vestfold 

KUlTUrVern
nøTTerøys adminisTraTi-
Ve og religiøse sentrum ligger 
på Borgheim. Middelalderkir-
ken og kommunehuset  symbo-
liserer makt på hver sin høyde.

 nøTTerøy  Har lang historie. 
Ved  Nøtterøy kirke var det sent 
på 1800 tallet 180 gravhauger.  
Hovland er nær ved, og navnet 
sier oss at  det har  vært et he-
densk hov nær Nøtterøy kirke. 
Da landet ble kristnet, ble kir-
kene ofte lagt der hedensk kult 
foregikk.  Hedenske kultsteder i 
Romerriket og utenfor ble  
kristne  kirker  fra  300 tallet  og 
i   Norge først  på 1000 tallet.  
Nøtterøy kirke var katolsk Ma-
ria kirke, og pilegrimer til Ni-
daros gikk innom kirken. 

Ved Ufred ringte kirkeklok-
kene, og vardene  tentes på  
Nøtterøy.  Siktlinjene fra kirken 
til  Vardås og andre varder er 
viktig historie. 

På  Borgheim var det store 
gårder, og i nyere tid  flott bank 
og  fine villaer.  Borgheim-om-
rådet har vært et maktsenter i 
uminnelige tider. Hvordan tar 
Nøtterøys politikere vare på  
dette?

middelalderKirKer sKal 
sees på avstand. Nøtterøy kirke 
tenktes bygget inne med blok-
ker som rakk opp til kirketår-
net. Siktlinjen til vardene var i 
fare. Dette er foreløpig stanset. 
De 180 gravhaugene  er fjernet, 
bortsett fra  fragmenter som an-
takelig også blir radert ut.  Skil-
ting mangler. Pilegrimsleden 
skulle  bygges igjen, men er 
foreløpig reddet.

i prOTesTanTisK tid var pre-
stegården nær kirken. Nøtterøy 

var en av de første kommunene 
som solgte prestegården og 
dens statskirkelige historie. 
Banken med flott glasert tak-
stein ble revet.

KOmmUneHUseT ble bygget 
i en etasje på 1920 tallet i ny-
klassisk stil og utvidet på 50 tal-
let, muligens av arkitekt Arn-
stein Arneberg.

Kommunehuset er bygget i 
kraftig granitt, solid som det 
norske grunnfjellet. Tilknyt-
ning til klassisk kultur vises 
med greske  søyler. Til maktens 
tinde gikk man opp en flott, 
lang trapp.  Arkitekten  viser 
kommunens soliditet, at det er 
forskjell på den lille mann som 
går opp  trappene og ordføreren 
på toppen.  Alle de klassiske 
elementene i bygget symbolise-
rer at kommunen vil styre etter 
det greske demokratiet, etter 

romersk rett, etter romersk og 
greske kunst og  arkitekturs 
idealer, etter gresk og romersk 
opplæring og kristen tro.  Nøt-
terøy kommunehus viser at 
Nøtterøy ikke er et barbarland.

KOmmUneadminisTrasJO-
nen er flyttet fra det ærverdi-
ge kommunehuset og inn i ro-
tete, nyere bebyggelse uten hel-
hetlig plan. De nyere, ulike 
kommunale byggene viser  
kaos og uorden.  Av kommu-
nens arkitektur på Borgheim 
kan man se  at Høyre partiene, 
som har  flertall på øya, har for-
latt sitt verdikonservative idé-
grunnlag og  nå er opptatt av  
rask økonomisk profitt mer enn 
kvalitet.

 Villaer  med vakre fasader, 
flotte inngangspartier, og nyde-
lige hager er oppkjøpt av kom-

Uutviklet bevaringsevne

grindløKKen: Den flotte vernede skolen forfaller.  
 fOTO: anne CHarlOTTe sCHJøll 

nrK publiserte i går en undersøkelse hvor én 
av fem mener at «norske nyhetsmedier feil- el-
ler underrapporterer om vesentlige forhold i 
samfunnet». Og hvor alarmerende er dette? Det 
finnes nok flere forklaringer når folk svarer som 
de gjør. Eksempelvis vil det alltid være noen 
som synes at saker de selv er spesielt opptatt av, 
får for liten – eller skjev – dekning i mediene. 
Når skepsisen er størst i Nord-Norge og på 
Sørlandet, og minst i østlandsområdet, får 
bildet dessuten en geografisk dimensjon som 
riksmediene gjerne kan merke seg. Men hvor-
dan sortere ut hva som faktisk er feil i den 
løpende nyhetsdekningen som man kan være 
mer eller mindre fornøyd med? 
 at denne sorteringen er blitt mer krevende, 
bekreftes i undersøkelsen. Fire av ti føler seg 
usikre på om de klarer å skille mellom trover-
dige og ikke-troverdige 
nyhetsinnslag på nettet. 
Under fjorårets valgkamp i 
USA ble problemet med 
falske nyheter – og fenome-
net «alternative nyheter» 
– satt på spissen. Og i flere 
reportasjer har vi sett 
hvordan «gründere» kan 
tjene seg rike når dataferdig-
hetene er høyere enn 
moralen. I en måling fra 
Medietilsynet mente 50 
prosent seg ukentlig utsatt 
for «fake news» på Facebook 
og andre sosiale medier. 
 nå settes mottiltakene inn 
fra flere kanter. Facebook-
konsernet har gode grunner 
til å iverksette kvalitetskon-
troll på bred front. Å bli en 
arena for spredning av falske 
nyheter svekker omdømmet 
til et nettsted som vil favne 
stadig større deler av samfunnslivet. NRK, VG 
og Dagbladet lanserte nylig sin nye instans 
Faktisk.no. Prosjektet er omdiskutert, og det 
bør understrekes at enhver redaksjon fortsatt 
må skjerpe sine egne kontrollfunksjon. Og 
utgangspunktet er godt når 50 prosent stoler på 
norske, etablerte medier og bare 14 prosent ikke 
gjør det. 
 men dagens nyhetsflom skjerper samtidig 
kravene til det medieprofessor Eli Skogerbø 
kaller mediekompetente lesere. I en ny medi-
evirkelighet holder det ikke å like og dele. 
Enhver nettbruker må også ha en kritisk hold-
ning til nyhetenes opprinnelse – og bidra til at 
troverdighet blir et fortrinn i konkurransen, og 
samspillet, mellom etablerte medier og nettet. 
Jo mer fakta og troverdighet får smuldre opp, 
desto større er faren for at demokratiet under-
graves.  

Krav til
brukerne

«Facebook- 
konsernet har 
gode grunner til  
å iverksette 
 kvalitetskontroll 
på bred front.»


