
Torstein Sjaavåg har
gjennom foreningen
Norge-Moldova skaffet
den lutfattige landsbyen
Selemet nytt tannlegeut-
styr.
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Vil ha saltak på Holmen

Riksantikvaren vil ha saltak på Holmenbebyggelsen, og
byggene bør kun oppføres i to etasjer. Dette fremgår av
brevet Riksantikvaren har sendt Risør kommune. For i
følge landets øverste verneinstans må man ty til helt
andre arkitektoniske grep enn dem som hittil er benytt-
et omman skal oppnå Holmen som en integrert og opp-

sluttende del av bybildet.
Riksantikvaren kan imidlertid ikke pålegge politikerne
en slik endring av planene. Det må oppfattes som en
meningsytring.Men for lokalpolitikerne vil ikke saken bli
enklere.
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Skaffet
tannlege-
utstyr

Thorleif tok alle
etappene selv
Thorleif Pettersen utgjorde på
sett og vis sitt eget lag i
Holmenkollstafetten.
Milslukeren fra Risør var
nemlig blant dem som løp
alle 15 etappene på egen hånd.
– Tidligere har jeg løpt en
etappe, men i år hadde jeg lyst
til å fullføre hele stafetten på
egen hånd, forteller Thorleif.
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START 17. MAI
PÅ GRISEN!
START 17. MAI

VI ØNSKER ALLE EN FIN FEIRING AV DAGEN!

www.denlilledyrehage.no

ÅRETS
BEGIVENHET
Bondens Dager
går av stabelen
26. og 27. Mai

med masse
aktiviteter for
store og små
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Riksantikvaren vil ha sal-
tak på Holmenbebyggels-
en og bygningskroppene
bør kun være på to etasj-
er til gesimsen.

Dette står å lese i brevet Riksan-
tikvaren har kommet med etter
møtet i Oslo der både utbygger-
ens arkitekt, Petter Bogen, kom-
munen, lederen for kultur-
minnevernavdelingen i fylket og
Riksantikvarens representanter
deltok.

Som kjent var det kommunen
som inviterte og målsettingen
var å finne løsninger som kunne
aksepteres både av Riksantikvar,
utbygger og kommunen.

Brevet fra Riksantikvaren
tyder på at det er stor avstand
mellom partene, selv om arki-
tekt Petter Bogen mandag for-
middag uttalte til AAB at han er
i ferd med å skrive et brev til
kommunen der han (sit.) “legger
ting rimelig greit på plass” (sit.-
slutt).

Riksantikvaren skriver blant
annet: “Å ta vare på de store
kvalitetene, og samtidig legge til
rette for en levende by under
utvikling, er en nasjonal inter-
esse som deles av både Risør
kommune og Riksantikvaren.
Det er ikke bare beboerne på
Holmen som skal kunne nyte
godt av utsikten mot dette unike
bymiljøet. Resten av Risørs
befolkning skal kunne glede seg
over byens vakre havn med
Holmen som en integrert og
oppsluttende del av bybildet.”

Andre arkitektoniske grep
For å oppnå dette mener imidler-
tid Riksantikvaren at man må ty
til helt andre arkitektoniske
grep enn dem som hittil er
benyttet. I korthet: det bør sats-
es på en annen bebyggelses-
struktur og typologi.

Riksantikvaren formulerer det
slik: “Bygningene bør ha en
lineær struktur slik at denne er i
samsvar med og således i sam-
klang med bebyggelsesstruktur-
en i Risør. Likeledes bør byg-
ningstypologien være avlange
rektangulære volumer med
samme lengde/bredde forhold
som man finner i bebyggelsen
langs indre havn.”

Riksantikvaren har også regn-
et litt på hvor mye volum man
kan få ut av en bebyggelse som
får denne strukturen, og som er i
to etasjer og med saltak. Etter
hans beregninger viser tallenes
tale at man totalt får et areal på

11000 kvm. til disposisjon. Der-
som lofsetasjen også bygges ut er
det snakk om 13750 kvm.

Riksantikvaren skriver at det
innenfor denne strukturen enk-
elt kan legges inn trehus med
saltak skulder ved skulder sam-
tidig som det åpnes for små
smau mellom husene.

Det vises også til klimaendr-
ingene med mer nedbør og pekes
på at saltak er bedre egnet enn
flate tak i så måte.

Riksantikvaren mener også at
deres forslag vil kunne sikre
bedre bokvalitet i området. Blant
annet pekes det på at det i det
eksisterende forslaget går offent-
lige gangveier gjennom felles-
arealer som kun har ti meters
bredde.

Ved å bruke en lineær bebygg-
elsesstruktur vil det, mener
Riksantikvaren, bli lettere å
samle fellesarealene i større
sammenhengende flater. Dette
vil også gi mer lys, luft og sol på
fellesarealet samtidig som gang-
veiene kommer lenger fra byg-
ningene. Dette gir også mulig-
heter for forhager foran leilig-
hetene i første etasje.

Plansjef Sveinung Jørundland
ønsker ikke å kommentere
utspillet fra Riksantikvaren.

Forvirring
Det er imidlertid liten tvil om at
vernemyndighetenes siste inn-
spill nå har skapt en viss forvirr-
ing. Fra tidligere vet vi at kultur-
minnevernet i fylket i 2010 støtt-
et Kritt Arkitekters forslag til
reguleringsplan, selv om det ble
gitt uttrykk for en viss skepsis til
bruken av kjent flate tak og fir-
kantet bebyggelse, såkalt kube-
form.
I et møte mellom Kritt arkitekter
og Riksantikvaren i juni 2011 ble
det riktignok påpekt at forslaget
la for stor vekt på kubeformene
og den såkalte vertikale byg-
ningsstrukturen var for domin-
erende, men det ble ikke påpekt
annet enn at man burde tone ned
inntrykket av vertikalitet.

Etter at vernemyndighetene
flere ganger tidligere har aksept-
ert reguleringsplanen mottar
kommunen nå et brev fra land-
ets øverste verneinstans der man
klart formidler et helt annet
ønske for utviklingen av Holm-
en. Riktignok er brevet kun å
betrakte som et råd, men det vil
utvilsomt sette ny fart i debatt-
en.

Snarere enn å få en avklaring
tyder alt på at dette siste utspill-
et vil gjøre det enda vanskeligere
for politikerne!
Steinar Ryvind

Vil ha saltak

Saltak og avlange bygningskropper ønsker Riksantikvaren ønsker på Holmen.
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Trebåtfestivalens pro-
gramslipp ville mange
kanskje mene var unød-
vendig. Det har lekket
programhelter fra
festivalleder Odd Sverre
Aasbø i flere måneder
allerede. Trebåtfestival-
ens programpresentasjon
har imidlertid lenge vært
en tradisjon og slikt for-
andrer man ikke i et
arrangement som i år går
av stabelen for 29. gang.

Men om mye er skrevet om
festivalen allerede; Odd Sverre
Aasbø hadde flere nyheter i lasta
da han fredag formiddag åpnet
programpresentasjonen på
Moen.Blant annet at selv om seil
er hovedtema, skal festivalpub-
likummet også merke at det er
flere andre elementer med i årets
festivalpakke. Som temaet
“Drømmen om Amerika” . Selv-
sagt da med den store utvandr-
ingen fra Norge til Amerika som
utgangspunkt. Noe som blir
svært synlig i og med at replika-
en av sluppen Restaurationen
blir å finne på festivalen. Dessut-
en skal det handle om 1812,
nærmere bestemt om gjenskap-
ing av et havnemiljø slik Risør
anno 1812 kan ha sett ut. Sist,
men kanskje mest viktig; krigs-
seilernes innsats i konvoifarten
under siste krig og myndighet-
enes manglende innsats for den
samme yrkesgruppen i mange
tiår etter krigen, blir det også satt
fokus på.

Northraship Cup
Odd Sverre Aasbø kunne også
fortelle at som en hyllest til
krigsseilerne ville de spek-
takulære regattaene få navnet
Northraship Cup. Northraship
er som kjent fellesbetegnelsen på
de mange norske skip i utenriks-
fart som ble drevet av eksilre-
gjeringen i London.

Aktive Fredsreiser ved Helga
Arntzen er involvert og hun
hadde mye på hjertet da dette
temaet kom opp under pro-
gramslippet.

–Dette er en historie vi aldri
må la gå i glemmeboken, sa hun
og og viste til hyllesten som ble
de cirka 30.000 krigsseilerne til
del under krigen, men som ikke
ble fulgt opp da sjøfolkenes sen-
skader viste seg. Hun benyttet
også anledningen til å berømme
ekteparet Heimstad for deres
utrettelige innsats for de mange
sjøfolka som led under angst og
mareritt som følge av belastning-
ene og som prøvde å døyve
marerittene ved hjelp av alkohol
og piller.

En av dem som satte stor pris
på å bli invitert til båtbuene på
Moen, mer konkret båtbua som i
sin tid rommet H.Gregersen Båt-
byggeri, var Fylkesmannen.

Øystein Djupedal har for

lengst erklært at Risør er hans
drømmested på Sørlandet og tre-
båtfestivalen, der han deltar i
kunstnerisk råd sammen med
Jarle Berserk Andøy og Dag
Lindebjerg, gjør at han har en
soleklar og sentral rolle i festival-
rammen. Rett nok erklærte han
at han bare var en fremmedfugl i
et kunstnerisk råd , men det
trodde ingen av de fremmøtte
under programslippet på.

Merkevare
Fylkesmannen kunne fortelle de
fremmøtte at etter hans vurder-
ing oppleves trebåtfestivalen,
med alle sine aspekter, som svært
helhetlig. Han berømmet
festivalen for sin dynamikk, for
satsingen på stadig nye temaer
og hevdet at bedre merkevare for
Risør enn trebåtfestivalen skal
det godt gjøres å finne. Djupedal
var også opptatt av hvordan tre-
båtfestivalen ved siden av å være
et utstillingsvindu for nye tre-
båter også er et sted der kyst-
kulturen holdes i hevd. Enten
det er gjennom ulike handverks-
teknikker som skal demonstrer-
es eller de mange eldre fartøyene
som hvert år finner veien til
Risør under festivalen.

Norges størsteb lystbåt
I en annen av båtbuene, på
Hammeråker, bygges det for
tiden seks nye trebåter. Kanskje
ikke av blant de største, ei heller
de mest spektakulære, men
solide arbeidsfarkoster, promm-
er, som forhåpentligvis blir å
finne under festivalen. Tarald
Moen, som representerer eierne
av båtbua som tidligere rommet
K. Christensen & Co båtbyggeri,
kunne fortelle de fremmøtte om
Moens historie, om skipsbygg-
ing fra mange hundre år tilbake,
men også at det båtbygger-
miljøet Moen i dag er kjent som
tok til i 1830 årene. Da flyttet
Knut Nilsen til Moen. Tarald

kunne også fortelle at det største
norskbygde lystfartøyet ble
bygget på Moen i 1939. Navnet
var Kvitørn II og det var 90 fot
langt.

Ved siden av det man har å vise
frem, har festivalen også satt
fokus på det andre kan fortelle
om vårt forhold til hav og kyst.
En rekke foredragsholdere vil
derfor kunne oppleves på ulike
arenaer. Jon Michelet og Torkjell
Berulfsen for å nevne noen navn,
Nå handler ikke festivalen bare
om den maritime kulturarven,
det er også en rekke underhold-
ningsinnslag. Festivalleder Odd
Sverre Aasbø innrømmet stolt at
han mente festivalen anno 2012
hadde lykkes i å sikre seg en
solid pakke med gode artister i
eliteserien. Navnene er allerede
nevnt, og skal ikke gjentas her.
Kjenner vi festivallederen rett vil
det bli mange anledninger til å få
disse artistenes navn rekapitul-
ert før festivalhelgen!

Flåter har vært mangelvare
Trebåtfestivalen har i utgangs-
punktet vært aller mest kjent for
sine færinger, fembøringer,
sjekter, plattgattere, cruisere,
meterbåter, jakter, galeaser og av
og til skonnerter, men flåter har
vært mangelvare.

Når Kon Tiki-filmen skal ha

Norgespremiere 24. august, og
replikaen av Thor Heyerdahls
balsaflåte skal promotere for
filmen på en kystturné i ukene
før premieren, ja da var det vel
ikke annet enn naturlig enn at
festivallederen grep denne
muligheten, og det med begge
hender? Han lykkes også. Kon
Tiki-flåten blir å se i Stanggapet
på festivalens åpningsdag, den
kommer inn på indre havn, søk-
klastet med ulike prominenser i
minuttene før åpningstalen og
erstatter dermed kanonjolla.
Ombord på flåten er også Thor
Heyerdah jr. Han skal åpne årets
festival!

Publikumsfrieri
Men ikke nok med det; flåten
blir liggende i Risør under hele
festivalen før den deretter har
korte stopp langs kysten under-
veis til hovedstaden.

Summen av alt dette, vel og
merke dersom også værgudene
mønstrer på, bør kunne resultere
i en storslagen festival med bredt
publikumsfrieri.
Steinar Ryvind

Fylkesmann Øystein Djupedal er opptatt av trebåtfestivalens rolle i et nasjonalt persperktiv.

–Bedremerkevare er
det vanskelig å finneMellom 50 og 60% av

leilighetene i første
byggetrinn må være
solgt før Holmenut-
byggingen tar til.

Dette opplyste plansjef
Sveinung Jørundland da for-
mannskapet sist torsdag
skulle ta stilling til den revid-
erte utbyggingsavtalen mell-
om utbyggerselskapet Solsid-
en 1 og Risør kommune.

Sitte igjenmed regningen
Opplysningen kom i i for-
bindelse med et spørsmål fra
Heidi Tveide (A). Hun var
bekymret for at kommunen
ville sitte igjen med regning-
en på utbyggingen av Buvik-
veien dersom ikke Holmen-
prosjektet blir realisert.

Plansjef Sveinung Jørund-
land kunne berolige både
henne og andre skeptikere
med at arbeidene med Buvik-
veien ikke blir påbegynt før
salgskontraktene for de før
nevnte mellom 50 og 60% av
leilighetene er på plass. Plan-
sjefen trakk samtidig frem at
utbyggingen av Buvikveien
er avhengig av et fylkespolit-
isk vedtak før arbeidene med
to kjørefelt og fortau i Hasal-
en kan ta til.

Jørundland viste også til
den såkalte rekkefølgebe-
stemmelsen i avtalen. Den
sier i utgangpunktet noe om
at arbeidene på Buvikveien
skal være avsluttet før
utbyggingen på Holmen kan
starte. Akkurat dette punktet
mente plansjefen må kunne
vurderes nærmere. Blant
annet ved at veiarbeidene
kjøres parallelt med utbygg-
ingen på Holmen. Samtidig
mente han at kommunen
kunne kontrollere dette ved å
nekte å gi innflyttingstillat-
else før veiarbeidene var
avsluttet.

Eva Nilsen var opptatt av
situasjonen som nå har opp-
stått i og med at rammesøk-
naden for Holmen først
kommer til behandling i
bystyremøtet 31. mai, samme
dato som utbyggingsavtalen.
I den forbindelse undret hun
på om rammesøknaden
kunne bli vedtatt uten at
utbyggingsavtalen er på
plass? Utbyggingsavtalen
skal som kjent også under-
skrives av utbyggersleskapet
Solsiden 1 As.

Burde ha forståelse
Plansjefen var på sin side ikke
så opptatt av denne problem-
stillingen. Han viste til at
kommunen burde ha forstå-
else for at utbyggerselskapet
må være trygg på at markedet
etterspør leilighetene på
Holmen før avtalen signeres.
Jørundland sa også at
utbyggerselskapet og kom-
munen er omforent med hen-
syn til utbyggingsavtalens
innhold og at dette i prin-
sippet burde være betrygg-
ende nok for kommunen.
Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

Tarald Moen presenterte historien

Festivalleder Odd Sverre Aasbø kall-
er regattaene for Northraship Cup

Må selge over
50% før
byggestart


