
2012 blir ikke året for offentlige økonomiske
krumspring. Da finansminister Sigbjørn Johnsen la
fram statsbudsjettet for neste år, varslet han at han ikke
har planer om å bruke penger i utrengsmål. Samferdsel,
politi og forsvar er budsjettvinnerne.
2,4 milliarder kroner mer til vei og jernbane er en vid-
ereføring av vedtak fra tidligere år. Påplussingen på 282
millioner kroner til Forsvaret innebærer sluttføringen
av en fireårig opptrappingsplan.
Innenfor de trange budsjettrammene legges det også
opp til en historisk satsing på samfunnssikkerhet og
politi, som får en påplussing på til sammen 2,2 milli-
arder kroner. Terrorhandlingene 22. juli er én av årsak-
ene til dette. Av økningen på 700 millioner kroner til
politiet går nesten en firedel til tiltak etter sommerens
angrep i Oslo og på Utøya. Til sammen regner regjer-
ingen med å bruke 674 million-
er kroner for å reparere
materielle skader, etter-
forske de grusomme handl-
ingene og ta hånd om ofre og
pårørende.

Men mest av alt er budsjettet
for 2012 preget av at regjer-
ingen ønsker å holde igjen så
lenge den har muligheten.
Før vi aner det, kan det bli
behov for å gi mer gass i den
økonomiske politikken. Slik var det under finanskrisen
i 2008 og 2009, da regjeringens ekstraordinære penge-
bruk bidro til at vårt land unngikk økt arbeidsledighet.
I sin tale til Stortinget la finansministeren stor vekt på
hvor viktig det er for Norge å holde orden i eget hus for
å bevare tilliten til landets økonomi.

Sigbjørn Johnsens signaler om en politikk som tar
spesielt hensyn til konkurranseutsatte arbeidsplasser
var tydelige og ikke til å misforstå. Han er bekymret for
en todeling av norsk næringsliv, der de som opererer i et
skjermet innenlandsk marked frikopler seg fra realitet-
ene som konkurranseutsatte virksomheter må forholde
seg til. Derfor understreket han at det er hensynet til
bedriftene som møter konkurranse fra utlandet som bør
være retningsgivende for hvordan lønningene våre skal
utvikle seg til neste år.
Et forhold som det knytter seg stor spenning til, er om
en påplussing på 5,6 milliarder kroner til kommunene
vil være tilstrekkelig til å dekke kostnadene med de nye
oppgavene i helsesektoren som nå overføres fra staten.
På dette området bør regjeringen lytte til forslaget fra
Kommunenes Sentralforbund om å åpne for etterbe-
regning av kostnader med gjennomføring av samhandl-
ingsreformen.
2012-budsjettet bruker 2,4 milliarder kroner mindre av
oljepengene enn handlingsregelen åpner for. Bare
Fremskrittspartiet vil bruke mer. Finansministeren er
med andre ord ikke alene i sin frykt for at norsk øko-
nomi kan bli satt på nye alvorlige prøvelser.

Stramt, grått og kjedelig

2012 blir
ikke året for
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krumspring

Det er kjedelig å være soldat. Triste greier. En gang
syntes jeg det var så sørgelig mørkt og kaldt, det
hjalp ikke en gang å være visekorporal på den øde
flyplassen nedenfor Blåtinn, at jeg begynte å tegne.
Jeg liker å tegne, egentlig. Jeg er ikke så flink, men
hadde litt mer trening den gang enn nå. Jeg fikk lyst
til å tegne sommer og sol. Risør.

***
Da hadde akkurat nyheten om at Lindstøl Skip
skulle få overta Holmen fløyet inn. Ikke leie, men
eie. Ikke bare en bit av indrefileten, men alt av det
møreste møre byen kunne by på. Da hadde Lindstøl
først høflig takket nei til ytrefilet på Sagjordet. Når
vi først en sjelden gang går på restaurant, tar vi det
beste på menyen, må vite.

Jeg ble nok litt nedstemt, og tenkte på onkel
Øyvind, familiens varme venn og den beste «onkel-
en» i hele verden. Utenom fritiden var onkel byens
rådmann, som ville ha skipsklokkers klang på Holm-
en. For en gangs skyld var jeg ikke enig, husker jeg,
der jeg satt ung og blåfrossen i en brakkeby i Bardu-
foss.

***
Derfor begynte jeg å tegne.Holmen. Hva kunne vi
skape her? Hvordan kunne det se ut? Jeg så for meg
en fugl, kanskje en måke, en tjeld eller terne, som
kunne slå vingene ut. Én luftig mot Skomakerskjær
kanskje, den andre mykt ned mot innløpet av havne-
bassenget. Kanskje kunne den trå vannet, duppe
under. Hva kunne skje under overflaten? Kunne
tuppen av fuglevingen, som lå under vann, bli et
slags undervannsobservatorium? Hvor vi kunne
studere livet der nede gjennom glass?

Det var slike fantasifulle tanker som tok landing
på papiret. Den andre vingen hadde også utkikks-
post – men ovenfra og ut mot skjær, holmer og gap.
Jeg visste at vår egen marinbiolog, Jens Petter Nils-
sen, hadde gått svanger med noen pussige ideer om
undervannsakvarium, eller noe slikt. Stilig, tenkte
jeg. Kanskje på Holmen?

***
Her oppe ved Blåtinn gikk jeg Snøhetta en høy
gang i rare streker og former. Resultatet ville aldri
endt i Husbankfinansiering. Aldri verden, til det var
konstruksjonene for krevende og materialvalget for
kostbart. Operaen er heller ikke husbankfinansiert,
heldigvis. Slik Flisvika kan bli, om ryktene holder
stikk.

Er det en god eller dårlig nyhet? For dem som
elsker opera, er husbankfinansiering en elendig
nyhet: «Skal det være pølse i brød eller indrefilet av
kalv?»

Vi bør velge det beste på menyen, slik Lindstøl
gjorde. Nå er det vår tur. Jeg er likevel i villrede om
Holmer og Flisviker. Jeg har sans for at vi utvikler og
skaper nytt. Jeg tilhører dem som mener vi kan
bygge temmelig sjønært, så sjønært som mulig,
egentlig. Men ikke hvor som helst. Og ikke hva som
helst hvor som helst.

Jeg synes ikke vi har vakre erfaringer med utbygg-
inger i Risør. Fritidsboligene på Østebøneset er for
eksempel temmelig tvilsomt, etter min mening. I
redselen for at feriegjester skal bli våte på føttene,
har vi plassert dem på toppen av et fjell. På denne

måten er landskapet endret totalt, og i tillegg har vi
skåret oss uhemmet vei nedover fjellsiden mot vann-
et, slik at feriegjester kan, om de tør, og aller nådigst,
få seg en dukkert. I nesegrus beundring over 100-
meteren, har vi løpt fra oss landskapet for genera-
sjoner fremover. Kanskje for alltid. Likeså bebyggels-
en på Nøysomheten. Like trist og skadelig. Her tron-
er vår nye, sorte Risørflekk, synlig til Jomfruland.
Helt tilfeldig og likegyldig arkitektur, meislet inn i
fjellveggen – for evig og alltid. Den såkalte fond-
veggen av Risør har fått seg en ny omgang graffiti.
Det underlige er at vi samtidig med å hylde vår opp-
høyde Nøysomhet, skjærer grimaser av klosset
blokkbebyggelse fra 70-tallet.

***
Jegmener oppriktig: Vi har ikke råd til å øve mer på
arkitektur og utbygging. Vi kan ikke feile. Da får vi
heller la være. Sitte helt stille i båten og vente på
tøvær. Dessuten: Utbyggingsideene som ble unn-
fanget flere år tilbake, er tuftet på den gangs rådende
konserveringsideologi. Arkitektonisk kontrast stod i
høysetet. Vi måtte for all del kunne avlese historien
gjennom byggeskikk og stilarter, tenk om noen
kunne få seg til å tro at et bygg er femti år, når det i

realiteten er kliss nytt? Denne arrogante ideologien,
som får vanlige folk til å fremstå som idioter, ble
utarbeidet under en internasjonal kongress i Venezia
i 1964. 22 menn og en kvinne deltok på møtet som
strakk seg over fem maidager, og endelig vedtatt
året etter.

Nå slår det såkalte Veneziacharteret sprekker, og
bør restaureres. Godt er det. Charteret har vært kon-
serveringens bibel, og er i Norge blitt fulgt ukritisk
og fundamentalistisk. Til nå. Om utbyggerne i dag
spør riksantikvar Jørn Holme, er holdningen trolig
langt mer åpen og individuell enn for bare få år
siden. Mitt poeng er ikke å fortelle at vi skal bygge i
gammel stil, bare påpeke at vi større grad kan
påvirke og velge selv. Og vi har, som konservatorer,
lov å endre oppfatning og lov til å tolke konserver-
ingsbibelen inn i vår samtid. Om jeg skulle tolke
den, ville ikke utbyggingen i Flisvika og på Holmen
kunne forsvares av Veneziacharteret.

***
Jeg er ikke like helgrønn som Allgrønn, men Erling
Okkenhaugs stemme er umåtelig viktig å lytte til.Det
er ikke sikkert at han har rett – at vi er for ambisiøse.
Jeg er aller mest redd for at vi havner sånn midt mell-
om. Mellom holmer og skjær. Sånn passe. Verken
ambisiøst eller forsiktig. Dvaskt, uengasjert og kost-
nadstilpasset.

Da vil jeg heller la Okkenhaug få bestemme. For
det er neppe noen som vil finne på å slå ut vingene
på min fugl, dessverre.

GGoodd hheellgg!!

MellomHolmen og skjær
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HELGE VÆRLAND
Helge Værland er PR- og reklamemann, designer,
tekstforfatter og journalist, med lang fartstid i
norsk presse: Vårt Land, VG og Aftenposten.
Bor i dag på Tangen i Risør.
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