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For noen generasjo-
ner siden var 
beskjedne små hus-
mannsplasser hjem-
met til tusenvis av 
nordmenn. Få er til-
bake, men ildsjelene 
Nancy Ciancio og 
Torgrim Landsverk 
har reddet og 
restaurert plassen i 
Lia i Gjerstad. Nå er 
innsatsen hedret 
med Aust-Agder  
fylkeskommunes 
bygningsvernpris.

b BYGNINGSVERNPRISEN

Før Torgrim Landsverk slapp 
til med en takketale, fortalte 
fylkesordfører Gro Bråten i fyl-
kestinget tirsdag der prisen 
ble delt ut, at i fjor gikk prisen 
til noen som prisverdig nok 
gjennom mange år hadde sett 
verdien i bygningene sine og 
vedlikeholdt dem jevnt gjen-
nom generasjoner. Slik ble store 
reparasjoner unngått.

– I år går prisen til et helt 
motsatt prosjekt. Her var det et 
par som så verdien i et sted der 
ingen andre hadde sett verdien 
på mange år og som derfor sto 
til nedfalls, fortalte fylkesordfø-
reren før hun siterte fra begrun-
nelsen som forslagsstilleren 
kom med:

– Var totalt gjengrodd
«Om ikke Nancy og Torgrim 
hadde tatt hånd om denne plas-
sen, er jeg redd den hadde gått 
tapt».

– Det har han nok rett i fordi 
plassen ligger uten bilvei, den 
var totalt gjengrodd, det var ve-
getasjon og jord oppover vegge-
ne, dårlige tak og en svært svek-
ket uthuskonstruksjon, fortalte 
Bråten.

Hun sa at paret hadde liten 
kunnskap om istandsetting av 
bygninger, men de var interes-
sert i å lære. De startet forbil-
ledlig med å ta kontakt med 
fylkeskommunen for å få råd. 
De knyttet til seg kunnskaps-
rike håndverkere og har gjen-
nom istandsettingsprosessen 
tilegnet seg dyp kunnskap om 
lokal byggeskikk og tradisjons-
håndverk.

Konstruksjonen på uthuset 
ble istandsatt, takene tekt, låve-
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brua gjenoppbygd og laftekas-
sen som var fjøs, er blitt repa-
rert. Alt gjort i tråd med gamle 
håndtverkmetoder. Stua fikk 
tilbake vindustypen den hadde 
hatt tidligere, håndlagde med 
enkle glass. Pipa og skorstein 
er reparert med leire. Stok-
kene bak pipa som var sterkt 
råteskadd ble spuntet med nye 
stokker.

Arrangerte kurs og dugnad
 Eierne kunne dokumentere at 
det tidligere hadde vært spon 
på taket på stua og ville gjerne 
gjeninnføre det. De satte derfor 
i gang med å arrangere kurs og 
dugnad i samarbeid med fyl-
keskommunen.

– Samtidig som eierne har 
tilegnet seg kunnskap har de 
hele tida delt den med andre. 
Paret har opprettet en egen 
facebookside og hjemmeside; 
husmannsplassen.com, der de 
har en egen blogg om arbeidet 
i Lia. Torgrim har også skrevet 
en artikkel i Fortidsminnefore-
ningensårskrift for Aust-Agder 
om Lia og istandsettingen av 
plassen.

I fjor sommer hadde Gjer-
stad historielag sin årlige som-
mertur til Lia i samarbeid med 
Torgrim. På denne turen deltok 
over 70 personer.

– Gjennom å gjøre Lia til-
gjengelig og å dele sin kunn-
skap, har paret inspirert flere 

i bygda til å se at det nytter å 
sette i stand og bruke hus som i 
utgangspunktet er avskrevet og 
få ser verdien i, sa Gro Bråten i 
talen.

Hun fortalte at eierne har 
satt i stand slik at om de som 
bodde her for 70 år siden kom 
tilbake, hadde de kun reagert 
på at den kanskje var litt ryd-
digere enn vanlig. Eierne har i 
sin istandsetting tatt hensyn til 
og tatt vare på mange av de små 
endringene som har skjedd opp 
gjennom tida helt fram til siste 
eier flyttet ut.

Svært sjeldne
Blant vernede bygninger i Nor-
ge er de store herskapshus langs 

kysten godt representert. Intak-
te små husmannsplasser med 
både innhus og uthus intakte 
er svært sjeldne. Det er derfor 
spesielt hyggelig at denne plas-
sen med i utgangspunktet lav 
status er blitt tatt hånd om på 
en så forbilledlig måte.

– Lia har blitt et eksempel 
på hvordan hus som blir sett 
på som verdiløse er blitt løftet 
fram til et verdifullt kulturmin-
ne, konkluderte fylkesordføre-
ren før hun overrakte prisen på 
40.000 kroner, plakett og blom-
ster til Torgeir Landsverk.

–Vi er utrolige ydmyke og 
takknemlige for denne prisen, 
og vi har veldig mange å takke 
for at vi har kommet så langt og 

bBLUES- og countrymusiker 
Steinar Albrigtsen (61) avlyser 
alle årets konserter etter bekref-
tet kreftdiagnose.

Det melder musikeren selv på 
hans Facebook-sidesent lørdag 
kveld. – Kreft – bare skyggen av 
ordet får de fleste av oss til å 

grøsse på ryggen mens vi krys-
ser fingrene og trøster oss selv 
med tanken «dette skjer ikke 
meg». Kreft kjenner ingen for-
mer, fasetter, aldre, yrker eller 
status, den dukker bare plutse-
lig opp, skriver han. Musikeren 
opplyser ikke hvilken type kreft 

han er diagnostisert med, men 
skriver at infeksjonen han har 
hatt på stemmebåndet de siste 
månedene ikke er knyttet til syk-
dommen. Videre beklager han å 
måtte avlyse årets spillejobber, 
men skriver at prognosene er go-
de og at legene sier at han vil bli 

frisk igjen. Han takker også hel-
sevesenet. – Etter at diagnosen 
er bekreftet og det verste sjokket 
har lagt seg, må jeg i skrivende 
stund få lov til å berømme det 
norske helsevesenet ved Ullevål 
sykehus. Måten jeg har blitt tatt 
imot på, sier han. (NTB)

Kreftsyk Steinar Albrigtsen avlyser årets konserter
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fått gjennomført dette. Det er 
mye som skulle klaffe for at det 
ble slik som det ble, ikke minst 
et utrolig fruktbart møte med 
fylkeskommunens kulturmin-
neseksjon, sa Landsverk.

Han fortalte at de var svært 
interessert å bevare en av de få 
gjenværende husmannsplasse-
ne og kulturminnefondet gikk 
inn med støtte sammen med 
fylkeskommunen som utgjorde 
50 prosent.

En rekke aktører har vært 
involvert i prosjektet, blant an-
dre Solli Bygg i Risør, Eystein 
Greibrokk fra Grendi, Ragg i 
Tvedestrand, Inge Myren fra 
Bøylestad og Moen og trevirket 
har Gryting-saga i Gjerstad tatt 

hånd om.
– Det nytter ikke å gå på Mon-

tér for materialer, de må være 
seinvokste og kappet på gamle-
måten, sa Landsverk.

Det var også en stor dugnad 
da taket skulle tekkes.

– Vi har også fått flere gjen-
stander som opprinnelig sto i 
huset og det setter vi stor pris 
på. Og så må jeg  takke mine 
foreldre so har gitt oss kost og 
losji. Vi bor USA og vi har vært 
hos mine foreldre en måned i 
strekk, fortalte en glad og takk-
nemlig Torgrim Landsverk.

b Tore Ellingsen
toel@agderposten.no

FAKTA

b Formålet med prisen 
er å stimulere til vern om 
de kulturhistoriske og 
arkitektoniske verdiene i 
Aust-Agder. 
b Prisen kan gis ut for 
jevnt og antikvarfaglig 
godt vedlikehold, omfat-
tende rehabilitering, eller 
nybygg der tilpasning til 
antikvariske verdier og 
kulturlandskapselemen-
ter er godt ivaretatt. 

VERNEPRIS

PRISVINNER: Torgrim Landsverk fikk bygningsvernpisen fra fylkesord-
fører Gro Bråten.   FOTO: JAN AABØE, AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE

VILLE KJENT SEG IJGEN: De siste eierne som flyttet ut for 70 år 
siden, ville kjent seg igjen slik stua står nå.

FØR: Slik så uthuset ut før  Nancy Ciancio og Torgrim Landsverk satte i 
gang. 

ETTER: Slik ser uthuset ut nå, etter stor innsats. 

bPRESIDENT Donald Trump og førstedame Mela-
nia Trump tok tirsdag imot Spanias kong Felipe og 
dronning Letizia i Det hvite hus.

Det antas at handel ville bli et sentralt tema i 
samtalene mellom kongen og presidenten, etter at 
Trumps regjering har innført toll på stål og alumi-
nium. Også spanske oliven er ilagt amerikansk toll.

Det spanske kongeparet er i ferd med å avslutte 

en USA-tur som blant annet har omfattet besøk i 
San Antonio og New Orleans. Senere tirsdag skal 
de møte lederne i Kongressen. På bildet: 

President Donald Trump og førstedame Melania 
sammen med Spanias kong Felipe og dronning Le-
tizia i Det hvite hus. (NTB/Scanpix)

Spansk besøk i Det hvite hus
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