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Vigra kringkaster

Fortidsminneforeningen vil oppfordre Telenor til å gjenetablere det gode samarbeidet med de
frivillige som har engasjert seg for Vigra kringkaster i 26 år - fra Vigra kringkaster kom inn på
Telenor sin vemeplan i i 995. Venneforeningen for Vigra kringkaster har hatt formell
samarbeidsavtale med Telenor helt fra Telemuseet v/ Eli Hald åpnet Museumsområdet i 2005.
Det er klare nasjonale verdier knyttet til bygget med interiør, som det fremgår av Riksantikvarens
uttalelser og Fortidsminneforeningens nasjonale Rodlista. Samarbeidet med de frivillige ble
avsluttet da bygget skulle rives i 201 8. Når bygget med interiør bare uker senere fredes er det i alles
interesse at lokale ildsjeler får fortsette sitt arbeid.

Frivilligheten og den lokale forankringen er sentral for godt kulturminnevern, ved Vigra kringkaster
har frivillige arbeidet gratis for vem siden 2005. Fortidsminneforeningen har vært engasjert i bygget
siden 2004 og er glade for at det nå får varig vern, men det er uheldig om det lokale engasjementet
som har ført oss dit stenges ute i den videre forvaltningen av eiendommen.Vi vil oppfordre Telenor
tilå gå i dialog med de lokale ildsjelene og finne en samarbeidsform alle kan ha glede og nytte av.
Telenor Infra svarte i brev datert 26. i 0.2021 at avtaleforholdet med venneforeningen opphørte juni
2018, Telenor vil derfor ikke gi venneforeningen nøkkelen tilbake. Bygningen ble midlertidig fredet
i juli 201 8. Det var dermed klart at grunnlaget for alle forberedelser og avtaler knyttet til
rivearbeidet falt bort. Vi reagerer derfor på at møter og avtaler fra juni 201 8 knyttet til
riveforberedelser trekkes frem i svarbrevet til venneforeningen. Det er uklart for oss hvorfor Telenor
Infra i sitt svar utelukkende viser til situasjonen knyttet til tømming og riving, og ikke dagens
situasjon som er at bygget skal bevares som et viktig nasjonalt kulturminne.

Hvis bygningens kulturminneverdier skal bevares og formidles, og danne grunnlag for opplevelser,
er det viktig at det ikke forvaltes kun som «bygg som står ubebodd», men ivaretas av noen som
ønsker og har kompetanse til å ivareta disse verdiene. Ettersom bygget skal fredes er det
tilstrekkelig å vise til de allerede etablerte verneverdiene, men vi vil minne om at også interiøret
skal vemes og er en del av de nasjonale verdiene.
Da er det helt avgjørende å gå i dialog med de som måtte tømme bygget da det skulle rives og se
hvordan man kan forvalte og eventuelt tilbakeføre interiøret for fremtiden. Så lenge bygget står
tomt, gagner det både Telenor og de frivillige at de lokale får drive dugnad i og rundt
bygget og skape lokalt engasjement.
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