
 1 

 
Vestfold Fylkeskommune ved Fylkestinget 
Vestfoldmuseene IKS ved styret 
                                                                                                                

                                                                                                                Larvik 19.02.2016 

Vestfoldmuseene IKS må fortsatt eie og utvikle Gumserød gård.  
Resolusjon vedr. Gumserød gård. Vedtatt på Kulturminneforums årsmøte 17.februar 2016 
 
Kulturminneforum ber Vestfoldmuseene IKS ved styret revurdere planene om salg av 
Gumserød gård og sikre videre offentlig eierskap og drift av den antikvarisk og kulturelt 
verdifulle eiendommen. Gumserød gård må drives videre innenfor en museumsfaglig og 
forsvarlig ramme til nytte for vestfoldsamfunnet. 

Vestfoldmuseenes strategiplan for 2012-1015 fastslår at Gumserød gård skal vise og 
formidle Vestfolds jordbrukshistorie og legges til rette for publikum. Vi minner om at 
Vestfoldmuseene selv har forpliktet seg til å bidra til å skape historisk forankring for 
Vestfolds innbyggere i en stadig mer omskiftelig tid. Gumserød gård har egenskapene som 
danner ramme for formidling og forankring til glede og nytte for innbyggerne i Vestfold så 
vel som for tilreisende og turister. 

Det tradisjonelle kulturlandskapet er i dag truet av driftsendringer og utbygging. Det 
tradisjonelle økosystemet er under vedvarende press - det naturlige mangfoldet, trærne, 
urskogen, plante-, insekt- og dyreliv som hører det tradisjonelle kulturlandskapet til er holdt i 
hevd på Gumserød gård. Steinbruddet, Fugleøya, havet utenfor som transportåre, kysten som 
historisk forbindelseslinje – alle disse mangfoldige uttrykkene for århundrers langsomme 
kultivering er bevart på Gumserød gård. Dette mangfoldet må ikke gå tapt her slik det 
ubønnhørlig skjer over alt ellers hvor storsamfunnet utvikles på bekostning av tradisjonen. 

Kunnskap og ikke romantikk må settes inn som sentral forvaltende styring og 
utøvelse. Statlige og fylkeskommunale etater har kompetanse når det gjelder råd og hjelp til å 
verne unike landskapsområder som Gumserød gård: fra Gumserødbukta med Fugleøya, 
svartorrbeltet, de eldgamle eikene og helt opp til steinbruddet. 

Kulturminneforum vil minne om at Gumserød gård representerer så vel generell 
landbrukshistorie som mer spesiell lystgårdhistorie. Hovedbygningen er i seg selv et 
fredningsverdig monument over empiretidens byggeskikk i Vestfold. Driftsbygninger og 
jordbruksareal gir den nødvendige ramme rundt hovedbygningen. Eiendommen er allerede 
godt på vei tilrettelagt for bolig, museum, jordbruksdrift, seminarer, besøksvirksomhet og 
håndverk. Vestfold mangler et senter for praktisk kulturminnevern – en type virksomhet som 
nå finnes i de fleste andre fylker og utmerket kan legges til rette for på Gumserød gård. 

De siste årenes tvil om eierskap, salg og drift har skapt en uholdbar situasjon hvor 
gården utsettes for forfall, frafall av publikum og anonymisering. Gården ble i 1955 gitt som 
gave til daværende Vestfold fylkesmuseum som aksepterte gaven og dermed forpliktet seg til 
å følge opp givernes intensjon. Det finnes ingen gyldig grunn i dag til å hevde at gaven ikke 
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lar seg drive i henhold til intensjonen – snarere tvert i mot har nye samfunnsmessige 
utfordringer gjort gaven stadig mer aktuell som offentlig eiet gård. Vi viser til behovet for et 
bygningsvernsenter, til behovet for å formidle jordbrukshistorien i en tid med sterke politiske 
og driftmessige endringer i det tradisjonelle jordbrukets vilkår og en økende interesse blant 
folk flest for kultur, tradisjon og historie. For unge og eldre: Mulighet for læring og 
gjenkjennelse. 
 
Kulturminneforums årsmøte 2016 ber Vestfoldmuseene IKS sørge for at gumserød gård får en 
trygg og forankret posisjon innenfor museets drift og fremtidsplaner. 
 
 
 
På vegne av årsmøtet 2016, Kulturminneforum 
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