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Fylkesmannen har undersøkt avfallsdeponiet bak Fuhr-bygget
I et leserinnlegg i lokalavisen Grimstad Adressetidende tok nylig Nic Fuhr et oppgjør med alle som har kritisert utbyggingsprosessen rundt vinkjelleren.
– Er det ikke snart på tide, også for avisen, å fokusere på det
positive, at den forfalne bygningen endelig skal rives, at her
vil bli bygget leiligheter og at området endelig igjen vil bli et

ryddig og pent område i øvre Grimstad, spurte han.
Også giftdeponiet bak bygget ble kommentert.
– Fylkesmannen har tidligere tatt prøver av avrenning fra
avfallsdeponiet og det er ikke funnet urovekkende verdier av
giftig avfall. Det er ikke deponert store mengder miljøavgifter
i denne fyllingen, det dreier seg ev. om mindre mengder plan-

SIKRET FOR FREMTIDEN: 12 bygg er sikret for fremtiden, slik som kontorbygget og frølageret på bildet. Frølageret midt på bildet skal renoveres.

tevernmidler, kjemikalier el.l. Fruktvinen ble riktignok filtret
gjennom filterplater/filtermasse, som inneholdt asbest, men
bare i mengder på 6-8 prosent. Asbest i filterplater ble dessuten fjernet i begynnelsen av 80 årene. Denne asbesten utgjør
i dag ingen forurensningsfare. Kruse meddeler at de har full
kontroll på avfallsdeponiet, skrev Fuhr.

SEKS ETASJER: Den gamle vinkjelleren er på seks etasjer og bygget i to etapper. Første
del sto ferdig i 1930, den andre i 1935. Totalt er bygget på 5.000 kvadrat.

-Det har vær

Når gravemaskinene i februar
starter arbeidet med å jevne
Fuhr-bygget i Grimstad med
jorden, er Nic Fuhr i mål. Men
han føler ikke bare glede.
STEIN LARSEN
larsen@agderposten.no

DEN GANG DA: Nic Fuhr tidlig på 2000-tallet mens tønnene med vin
sto i stabler i den gamle vinkjelleren.

På slutten av 90-tallet så Fuhr hvilken
vei det bar. Interessen for norsk fruktvin var dalende, og produksjonen av
eplemosten langt fra nok til å holde liv
i familiebedriften. Noe måtte gjøres.
– Alt har sin tid. Og etter over 100
år med vinproduksjon innså vi at det
bare gikk en vei. Året var 1998 og vi
begynte å arbeide med en reguleringsplan for eiendommen. Etter hvert som
driften dalte, intensiverte vi jobben,
forteller Nic Fuhr.
Han har frontet arbeidet med å omgjøre den gamle vinkjelleren til boliger. En følelsesladd prosess. For ham,
motstanderne og byen.

Vemodig

SLUTTEN: I 2004 ble de siste 768 flaskene med Fuhr Rabarbervin solgt.
Da var det slutt.

HÅNDPLUKKET: Fem kvinner plukker rabarbra til vinproduksjon hos
Fuhr i Grimstad, uvisst når.

901 93 048

De siste årene har prosessen rundt
eiendommen rullet frem og tilbake.
Nic Fuhr gløder i vinterkulden når
han skal kommentere prosessen.

Giftkrangel

– Det har vært frustrerende å høre alle
dem som har ment noe og påstått noe
om eiendommen vår og bygget. Jeg må
innrømme det, sier han.
– Har du vurdert å gi opp?
– Nei! Aldri. Jeg har sett dette som
en maraton. Nå er vi snart i mål, sier
Fuhr.
– Men hva med all giften?
– Det er fremstilt som om det er
store mengder gift i heia bak bygget.
Det er det ikke. Men det er en del giftig masse der, med rester av asbest og
plantevernmidler. Alt dette vet vi om,
og utbyggeren vil håndtere dette. Det
er ingen fare knyttet til den massen,
bedyrer han.

Verner historien

Men om selve Fuhr-bygget forsvinner, er det tatt
mange grep for å ta vare
på vinhistorien for ettertiden.
– 12 bygninger på eiendommen beholdes. De
eldste. Alle dokumenter
og protokoller, samt en
mengde bilder er gitt til
Aust-Agder arkivet. På
Norsk Hagebruksmuseum er maskiner og andre gjenstander donert og
stilt ut. Vi ønsker selvsagt at historien
om Fuhr og vinen skal bestå for fremtiden, sier Nic Fuhr.
– Kunne man ikke brukt murbygget
som står der nå?
– Det ville ikke være hensiktsmessig
økonomisk. Det ville krevd altfor mye
ressurser, forklarer han.
Bygget som nå rives ble bygget i to
etapper. Første del sto ferdig i 1930,
andre i 1935.
– Til selskapets 50 års jubileum, forteller Nic Fuhr.
Rune Berntsen i utbyggerselskapet
Kruse Smith AS sier til Agderposten at
de sender rivingssøknaden denne uken,
og at de regner med å starte rivingen av
vinkjelleren i første halvdel av februar.

«Det er
klart det er
vemodig. Det
er mange
følelser her»

– Det er klart det er vemodig. Og det er mange
følelser knyttet til dette,
sier han stille.
Den lange mannen blir
brått stille. Det er ikke
tvil om at spørsmålet rører ved ham.
Han tygger på hva han føler, før han
svarer.
– Vi hadde ikke noe valg. Bedriften
ville ikke overlevd på vin. Nå kan vi
utnytte eiendommen og forskjønne
området. Jeg er sikker på at det blir
pent. Og i hvert fall penere enn det er
nå, sier han og kikker på den store
murkolossen.
Over 5.000 kvadrat fordelt over seks
etasjer betong. Nå skal det jevnes med
jorden. I februar starter arbeidene.
– Målet er å få 70–75 boenheter her,
forteller han.
I 2001 ble eplemostproduksjonen
solgt til Puntervold, og maskinene ellers demontert. Den siste vinflaska
forlot murbygget i 2004. I 2012 ble
det så ryddet og tømt innvendig.

VEMODIG : Nic Fuhr legger
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Regner med å bruke opptil tre måneder
Regionsjef Rune Berntsen i utbygger Kruse Smith As sier de regner med å bruke
opptil tre måneder på å rive den gamle
vinkjelleren.
– Det planlegges oppstart av rivingsarbeidene første halvdel av februar. Rivingsar-

beidene vil pågå to til tre måneder, forteller han.
Berntsen sier byggeprosjektet vil gå i flere
omganger. I løpet av sommeren kommer
de første treningene av de planlagte byggene.

GIFTLAGER: I skrenten mellom fjellet og bygget er det et giftdeponi.
Der er påvist asbest og plantevernmidler. – Det blir håndtert, sier Fuhr.

– Det planlegges i første omgang utbygging av ca. 60 leiligheter på det første område. Første byggetrinn inneholder 22 leiligheter. Leilighetene er under planlegging
og vi ser frem til å kunne presentere disse
omkring sommeren i år, sier han.

SER ENDEN: Etter 18 år ser Nic

Fuhr enden på byggeprosessen.

BEHOLDER MØLLA: Den gamle mølla til høyre blir vernet. – Men tilbygget til venstre blir revet, da den er i dårlig forfatning, sier Fuhr.

t som en maraton

ikke skjul på at det blir vemodig når den gamle vinkjelleren jevnes med jorden. Men han sier selskapet ikke har noe valg. Vinsalget stupte og dermed ble produksjonen lagt ned.

