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Takk til
Wrold Avreid
Med Wrold Avreid sin bort-
gang har Risør mistet en hed-
ersmann som i en hel genera-
sjon arbeidet som rørlegger
og mekaniker ved Lindstøl’s
Skips- & Båtbyggeri AS. I til-
legg drev Wrold farsgården i
Sandvika med både inn- og
utmark.

Dyktig fagmann
Wrold var en meget dyktig
fagmann og en ener på sitt
felt. Om det så var en liten båt
på 15 meter eller et skip på
over 50 meter lengde, så gikk
Wrold til verket med sikker
hånd for hvordan komplekse
hydraulikk, kjøle- og andre
skipssystemer skulle monter-
es raskt og sikkert. Teg-
ningsunderlaget var ofte rent
skjematisk, slik at planlegg-
ingen av rørsystemer og ko-
ordinering med elektro,
mekanisk, innredning og
andre disipliner måtte vurd-
eres fortløpende. Når Wrold
effektivt og nøyaktig hadde
montert og koplet opp sine
anlegg, var det i regelen aldri
nødvendig å gjøre endringer,
og oppstart og prøvekjøring
gikk alltid som planlagt.

Positiv
Det gode humøret, lettheten
både i kropp og sjel, og den
kjappe og muntre replikken
virket inspirerende på alle
som var i kontakt Wrold.
Med et positivt syn på opp-
gavene og omgivelsene så han
aldri problemene, men
fokuserte på mulighetene.
Fåmælt og tilbakeholden,
men med klare holdninger
var det aldri tvil om hvor han
sto i saker. Wrold satte pris på
ungdom, og han delte gjerne
sine kunnskaper og erfaring
med mange lærlinger som i
sin tur lot seg inspirere av en
tilsynelatende aldri svikt-
ende energi, pågangsmot og
smarte arbeidsmetoder og
løsninger. Wrold hadde
ansvaret for rørsystemer til
en lang rekke fartøy, så som
passasjer-, laste-, fiske- og
forskningsfartøy for å nevne
noen typer.
I tillegg til arbeidet i verftet,
skjøttet Wrold gården med
stor omhu. Alle som har pass-
ert Sandvika har i alle år hatt
gleden av å se den frodige
åkeren og innmarka som
Wrold drev, sammen med
kona Sigrun og døtrene Anne
og Kari.
Wrold var på så mange vis et
godt forbilde og en god kol-
lega, og jeg har mange med
meg når jeg takker for alt det
han gav oss gjennom det
gode arbeidsfellesskapet vi
hadde i verftet.
Fred med Wrold Avreid sitt
minne.

AArrnnee LLiinnddssttøøll

Risørs omdømme
og annen sjøsprøyt
Midt i all Holmendebatt, har vi
et øyeblikk glemt Flisvika. Det
var en tidligere eier i prosjektet
som minnet meg på det, her for
leden, for han sa at det var fint at
Holmen fikk så mye pepper, for
da gikk alt så lekende lett ytterst
på Tangen.

Blir revet med i dansen
Også Høyres representant Per
Arnt Tellefsdal benyttet anled-
ningen ved forrige bystyremøte
til å minne om Flisvika. Han
leste til og med høyt fra AAB, og
et intervju med salgsansvarlig
Siw Kielland.
Når det nødes på denne måten,
lar jeg meg friste til å rive med i
dansen. Men først må vi oppdat-
ere oss: Flisvika går så det griner,
forteller utbygger. Etter hva jeg
forstår er det solgt seks leilighet-
er, men Siw Kielland er likevel en
smule bekymret. For Risørs
omdømme.

Rammet av kritikk
Hun henviser til verdensveven
der det svømmer over av kritikk
mot utbyggingen. Det er dette
stakkars interessenter møter når
de fordomsfritt søker etter Flis-
vika på Internett: Lokal mot-
stand og kritikk, skal vi tro Kiel-
land. Men, som hun sier, dette er
det lite å gjøre med, men «det
viser litt av problemene man
møter».
Interessant. Omdømme er en
vanskelig sak. Kielland mer enn
antyder at Risør har pådratt seg
et negativt omdømme på grunn
av de spørsmål og motforestill-
inger lokalbefolkningen har hatt
til for eksempel Flisvika-saken.
Jeg er ikke utlært i faget

omdømmebygging, det blir man
aldri, men har i mange år hatt
nettopp dette som levebrød. Her
er jeg derfor mer enn spørrende
til Flisvika-utbyggerens om-
dømmeanalyser.

Gjestfriheten rår
At lokalbefolkningen har stilt
spørsmål, bør hverken overraske
eller bekymre noen. Det er
betimelig og viktig. Likevel
mener utbygger at noen gjenn-
om sine spørsmål og eventuelle
kritikk har påvirket Risørs
omdømme i negativ retning, og
gjort salgsarbeidet i Flisvika mer
krevende.
Interessentene er redde for å bli
uglesett av lokalbefolkningen,
hevder Kielland.
Her må vi ile til: Det kan riktig-
nok tenkes at de vil bli en smule
beglodd av måker og terner, men
slik er livet her i sør, og man må
av og til også passe seg for avfall-
stoffer som slippes ned fra disse
flaksende dyrene. Men blant
befolkningen rår gjestfriheten.
Ja, jeg vil hevde at vi er temmelig
romslige og rause, og vi liker
gjester. Ugletitting, er ikke noe
for oss. Dette kan hun fortelle
interessentene, helt uten blygsel.

Skandaløs arkitektur
Jeg ble en gang spurt om hvorfor
jeg ikke er like høylydt kritisk til
Flisvika som til Holmen? Mitt
svar var rett og slett at jeg der og
da syntes at Holmen var lagt
viktigere for merkevaren Risør
enn Flisvika, på grunn av beligg-
enheten, dernest hadde jeg enda
mindre tro på at Flisvika ville
lykkes med sitt prosjekt, ut fra
markedsmessige og kommersi-
elle vurderinger.
Like fullt: Arkitektonisk er

utbyggingen i Flisvika en skan-
dale. Ikke siden Knut Henning
Thygesen blandet betong til
Postgirobygget i 1975, har vi sett
verre. Håpløst. Ellevilt elendig,
spør du meg.
Men det er ikke arkitektur jeg
har greie på, selv om jeg er over
middels interessert, men jeg
håper til en viss grad at det gjeld-
er fagfeltet omdømme.
Et byggverk som dette bidrar
ikke til å styrke merkevaren
Risør. Bebyggelsen er tilfeldig,
uten signatur, og uten spor av
fortolkning av trehusbyen Risør.
Hvis jeg som omdømmebygger
hadde blitt bedt om gi mine
vurderinger, hadde jeg hevdet
akkurat dette, og mye mer.
Jeg er opptatt av Risør som
merkevare. Den er sårbar. Hvert
eneste spadetak eller fasadeendr-
ing vi gjør påvirker merkevaren
Risør direkte. Så enkelt. Intet
mindre. Hvis vi gir blaffen, er vi
ferdige.
Det er derfor noen aldeles berett-
iget, men trolig for sjelden, ytrer
seg om holmer og flisviker.

Søppelplass uten sol
Det vi derimot ikke har sagt til
noen, er at Flisvika er en søppel-
plass. Ikke nå, det ser bare slik ut,
men den var det i lang tid. Den
kunne ikke brukes til noe annet.
Vind og vær var selvfølgelig
utslagsgivende, men også fordi
det er den mørkeste pletten i
Risør.
Sol er en sjeldenhet der ute på
den nedskutte tomten som sen-
ere kunne brukes til å huse en
finerfabrikk. Før, og lenge før
grunnen under det som nå kan
bli et leilighetskompleks var
blitt ferdig utfylt med byens
avfall, huset plassen et lasarett.

Ved epidemier ble de rammede
innlosjert her. Utenfor byen, og
beskyttet mot den plagsomme
solen.
Omdømmebygging, som det
heter på fint, handler i bunn og
grunn om å fremme det som er
sant og ekte.

Mystiskmarkedsføring
Å etablere seg under en fjellvegg
uten en strime av sol etter barne-
tv, blir for meg en underlig
affære å markedsføre. Sørland,
sol og sommer. Og båtplass? Tja.
Det vet ikke utbygger ennå, etter
hva jeg forstår. Det blåser nemlig
kattunger der ute. Det er ikke så
lett å få til en havn under slike
forblåste og bølgende forhold, og
det var derfor alle prammer og
sjekter fra Tangen søkte ly i
Skjærhue, ved Esso, i sin tid.
Jeg er rett og slett overrasket over
at noen i det hele tatt har latt seg
lede inn i fristelse. Hva har
utbygger sagt for å overbevise
disse seks kjøperne? Ja, for det
går så det griner, sies det, på tross
av den plagsomme kritikken.
Jeg håper også at det er gjort vit-
enskapelige undersøkelser av
grunnforholdene, for disse er
elendige, forteller folk som har
greie på slikt. Å bygge blokker på
en nærmest svømmende søppel-
haug, er visstnok en krevende
affære.
Men først og fremst: Hvis vi skal
ta omdømme på alvor, må vi
minne oss selv på de tre første
budene i dette faget: Ærlighet,
ærlighet og ærlighet.
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