
Rett på sak Etablert som Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende
med L. Risum som grunnlegger i 1853. Redaktør og disponent: Rolf Røisland

Det handler mye om Sørlandet i disse sommerferieuk-
ene. Naturlig nok. Det er jo her de fleste av avisenes
abonnenter befinner seg. Hva annet er vel da bedre enn
å fenge sine leseres interesse ved å fortelle litt mer om
hva som rører seg foran og bak fasadene i den hvitmalte
ferieidyllen.

Som A-magasinets kronikør, Vetle Lid Larssen. Han
gjør se bemerket med disse linjene, og da tenker vi ikke
på Sørlandet generelt, men Risør spesielt:

“I Risør, Europas vakreste treby, bygger de nå firkant-
et vulgærfunkis midt i det gamle sentrum.”

Vetle Lid Larssen er i godt selskap. Riksantikvar Jørn
Holmes påståtte manglende engasjement for en del
kulturminnesaker har, som man kan lese i dagens avis,
også ført til at en rekke andre
kulturpersonligheter rea-
gerer. Blant annet med
utgangspunkt i Risør og
“vulgærfunkisen” som skal
se dagens lys på Holmen.

Som kjent markedsføres
det som egentlig het
Badskjærholmen nå som
Risørholmen.

En badskjærer var en
kombinasjon av såkalt feltskjærer og barberer. Amputa-
sjoner hørte med til feltskjærernes arbeidsområde. Det
gjorde også årelating. Å friste med leiligheter på et sted
der “badskjærere” drev med årelating ved hjelp av blod-
igler og kniver, er kankje ikke så lurt. Derfor har vi full
forståelse for navnet Risørholmen.

Nå ligger det vel i kortene at mange vil mene at det å
bygge leiligheter i “vulgærfunkisstil” få meter fra
“Europas vakreste treby” også kan betraktes som en
moderne form for årelating, om ikke amputasjon av
småhusidyllen et steinkast unna. Dem om det.

Mange ord er allerede skrevet. Flere vil garantert bli
det, og derfor skal ikke vi gjøre annet enn å konstatere at
Riksantikvaren så visst ikke har vært alene om å være for
sent ute. Det gjelder også for mange kulturpersonlig-
heter. Holmensaken har nemlig vært omtalt i det vide
og det brede i AABs spalter over lang tid, og ubeskjed-
ent nok trodde vi derfor at prosjektet av den grunn var
rimelig godt kjent.

Det er derfor med tristesse vi konstaterer at mye
kunne vært annerledes dersom sommeren hadde inn-
truffet på et mye tidligere tidspunkt. Alt tyder nemlig
på at de mange med meninger om Holmenutbygging-
en, det være seg for eller imot, dermed ville ha hatt
langt større mulighet til å gi uttrykk for sine meninger.
Dette fordi flere andre medier da ville hatt interesse av
å skrive om dem.

Årelating i sommeridyll?

Mye kunne vært
anneredes der-
som sommeren
hadde inntruffet
på et mye tidlig-
ere tidspunkt.

Det er med vantro jeg leser AAB
28.juni , der da fungerende ord-
fører , Inger Løite (Ap), kommer
med sine tanker for endringer av
kulturmidlene i Gjerstad under
et formannskapsmøte. Hun sier
at hun registrerer at de fleste lag
og foreninger i Gjerstad har god
økonomi . Og ut fra den konklu-
sjonen ønsker hun å se på om
pengene kan brukes annerledes
enn i dag. Jeg ble så lei meg når
jeg leste dette at det har tatt meg
noen dager å vurdere om jeg
skulle la det gå forbi eller om jeg
burde si noe om det. Som dere
skjønner så valgte jeg å gi utrykk
for min frustrasjon.
Gjerstad er en god kommune å
bo i og barn og unge har mange
fritidstilbud. Lag og foreninger
i bygda gjør en kjempe jobb for å
hele tiden drifte og utvide til-
budene og gi så mange som
mulig et godt og allsidig tilbud.
Dette gjøres med frivillighet som
basis. Den dugnadsånden som er
i Gjerstad for å gi barn og unge
de forskjellige tilbudene er helt
unik. Det er en daglig kamp å til
enhver tid skaffe til veie nok
penger for å holde driften av
disse aktivitetene. Kreativitet og
pågangsmot må en ha ganske
mye av for å komme i mål med
budsjetter og regnskap. Det
kommer stadig et nytt regelverk
og et nytt skjema som skal fylles
ut, søknader skal sendes, nye
søknadsfrister, et lotteri skal
organiseres, skaffe nok folk til
dugnadene, hærverk skal meldes
og repareres igjen, utstyr blir
stjålet og må skaffes inn på nytt,
rapporter skal skrives og sendes.
Det blir stadig mer krevende å
drive frivilligheten i Norge. En
tom isboks er ikke lenger nok
som pengekasse. Et kakelotteri
er ikke lenger nok inntekter til et
budsjett.
Gjerstad idrettslag har som
mange andre lag/foreninger, slitt
med underskudd i mange år. Og
mens vi sliter som verst tar kom-
munen med politikerne i spiss-
en, og halverer kulturbudsjettet.
Kulturmidlene i Gjerstad har lag
og foreninger kunnet bruke til
drift og de har vært tildelt etter
antall unge medlemmer og
antall aktivitetstilbud. Samtidig
forsvant inntektskilder som
spilleautomatene (storsamfunn-
et overtok disse). Vi må derfor ut
på andre områder for å lete etter
midler. Det offentlige og Norsk

tipping gir mulighet for å søke
om pengestøtte, men det må
være til et bestemt tiltak eller et
nytt anlegg. Slike penger kan
ikke brukes til ren drift av dag-
ens tilbud. Takket være bl.a. vel-
villighet fra mange bedrifter som
bidrar med økonomisk støtte og
mange dugnadstimer for å tjene
penger til laget, klarer vi omsider
å få pluss-tall i regnskapet. Da
burde kommunenes politikere
være de første til å skryte av oss
og fortelle oss at vi har gjort en
god jobb. De burde vise at de
verdsetter at innbyggere i
Gjerstad har så mange fritidstil-
bud. Men nei, da gir Inger Løite
oss heller en advarsel om at her
kan det bli enda mindre penger å
hente.
Jeg har vokst opp i en familie
som har lært meg at det er et
samfunnsansvar å bidra med fri-
villighet og sørge for at det finn-
es gode tilbud i lokalsamfunnet.
I Gjerstad har det vært idrettslag-
et jeg har bidratt mest i. Dette er
et ”arbeid” som har gitt meg mye
glede. Det er utrolig flott å se
spesielt barn og unge, som trives
blant venner i gode tilbud på fri-
tiden. Den kontakten en som
voksen får med de unge er ube-
talelig. Frustrasjonen over bud-
sjetter, regelverk, skjemaer og
byråkrati, forsvinner når en kan
sitte på en bassengkant og se på
barn som gleder seg i vannet på
svømmeopplæringskurs, være på
Klokkargården og se små fotball-
spillere som snubler i den side
trøya og jubler over målet de fikk
selv om de taper kampen, være
på Kleivann og se gløden i øyn-
ene og de røde kinnene på barna
som koser seg i skiløypene. Jeg
kan ramse opp i fleng de gode
øyeblikkene i idrettslaget. Og de
finnes i de andre lag/foreningene
også. Det er deilig å bo en plass

hvor samholdet og engasjement-
et er så bra som det er i vår lille
kommune. Flott å se alle som
bidrar til at barn, unge og voksne
skal trives. Jeg er stolt av å være
leder for et lag som har så mange
ildsjeler.
Denne våren har vi opplevd den
ene streiken etter den andre. Det
har ikke bare ”smakt” godt å se
det engasjementet som har vært
for en krone her og en krone der.
Ord som urettferdighet og solid-
aritet har vært brukt flittig.
Lurer på om vi som bidrar fri-
villig i samfunnet har streikerett
på vegne av de unge?
Har stadig svelget skuffelser fra
politikere og byråkrater, når jeg
har sloss for de forskjellige fri-
tidstilbudene og penger til å
drifte dem. Gjennom mange år
har jeg stadig tenkt at det er bare
å bøye nakken og gå på en gang
til. Dråpen som slukket gnisten
min denne gangen, var uttalels-
en til Løite i formannskapet. Og
visst hun denne gangen også for-
svarer sine uttalelser med at Ap
skal føre en” ansvarlig politikk
og se helheten”, ja da har jeg
også mistet respekten for ordet
”ansvarlig”.
Håper en tur på Klokkargården
for å se en kamp med GHIVS-ser-
ien, eller en tur i gymsalen for å
se barneidretten kan vekke
motivasjonen min igjen. Eller
bli med på en av Gjerstad-trimm-
en sine aktiviteter, kanskje en
runde i skogen med kart og kom-
pass, hvem vet kanskje jeg finn-
er en post med litt penger til
kulturbudsjettet! Om ikke så
kan jeg sitte på stranda i Sandåk-
erhølen og glede meg over alle de
barna som kan svømme takket
være Gjerstad Idrettslag!
Sportslig hilsen
Mona Hoel
Leder i Gjerstad IL

–Kanskje finner jeg en
post med kulturpenger
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5. juli skrev 23 kulturper-
sonligheter et brev til Mil-
jøverndepartementet
hvor de ber om at landet
får en ny riksantikvar. Her
blir blant annet Risør-
holmen brukt som
eksempel på at Jørn
Holme ikke gjør jobben
sin.

23 personer med titler som kult-
urminneverner, kulturarbeider,
arkitekt, forfatter og kunst-
historiker sendte for knappe to
uker siden et opprop til statsråd
Bård Vegar Solhjell i Miljøvern-
departementet.

I brevet ber de om at han
“skaffer landet en ny riksantik-
var i løpet av høsten 2012”. De
mener nåværende riksantikvar
Jørn Holme ikke gjør jobben sin:
“Ansvarsområdet preges mer
enn noensinne av handlings-
lammelse og manglende vilje til
å bruke lovverket”.

Skjemmer byen
Som et av flere eksempler bruker
de Risørholmen. Følgende står
skrevet i brevet: “Flere eksempl-
er på uheldig byutvikling under
hans virkeperiode kunne også
vært nevnt. Større utbygging i de
verneverdige byene Risør og
Drøbak er særlig aktuelle
eksempler”.

En av initiativtakerne til
oppropet er Ragnar Kristensen,
bygningsvernkonsulent og leder
av Fortidsminneforeningen i
Vestfold. Han mener at utbygg-
ingsplanene for Holmen skjærer
med den gamle begyggelsen.

– Det passer ikke å sette opp
modernistiske klosser i denne
gamle trehusbyen. Det er frykte-
lig at en så fin by får et så fælt
opplegg rundt seg, sier Krist-
ensen.

Tragisk for Risør
Kristensen mener at Holme ikke
har brukt sin makt som riksan-
tikvar slik han skulle i denne
saken.

– Riksantikvaren burde ha
brukt sitt maktmiddel da han
kunne, og varslet innsigelse
innen høringsfristen, sier Krist-
ensen.

Reguleringsplanene ble stad-
festet 26.08.2010. Etter dette har
Riksantikvaren ingen makt.

Det eneste han nå kan gjøre er
å gi råd til kommunen, noe han
gjorde tidligere i år da han fore-
slo saltak og rektangulære,
toetasjes bygg.

– Holme ga fra seg kortene og
nå er det ingen som kan stoppe
kommunen. Dette er tragisk for
Risør etter min mening.

Hull i regelverket
Tidligere fylkeskonservator i
Aust-Agder,Ulf Hamran, er en av
de 23 kulturpersonlighetene som
har signert oppropet.

Han mener at Holmen-pro-
sjektet viser at Jørn Holme er
uegnet som riksantikvar.

– Holmen strider mot alt som
har vært bygget i Risør. Når
Holme ikke skjønner dette kan
han ikke brukes som riksantik-
var, sier Hamran.

Han var selv med på å få gjort
hele Risør verneverdig i sin tid,
og mener det er helt feil at verne-
reglene ikke gjelder for Holmen.

– Hvis Holmen ikke innbefatt-
es av vernereglene er det et
enormt hull i regelverket. Riks-

antikvaren har vært alarmert,
men vi får ingen hjelp, sier han.

Risør angår hele Norge
I tillegg til utbyggingen på
Risørholmen nevnes flere kult-
urminner som eksempler på
forsømmelse fra Riksantikvarens
side. Riksantikvaren har valgt å
oppheve fredningen av
Furuheim på Gol, et tun med
bygninger som er typisk for tett-
steder i Hallingdal rundt forrige
århundreskifte.

Et annet eksempel er Nidaros-
domens rosevindu, som plan-
legges tildekket av et orgel.

Ragnar Kristensen understrek-
er at kulturminner er av nasjonal
interesse, og at kulturminnein-

teressen i Risør er sterk.
– Vernemyndighetene har et

større ansvar i Risør enn andre
steder ettersom byen er verne-
verdig. Det som skjer i Risør
angår hele Norge, sier han.

Riksantikvarens svar
– Det er fylkeskommunen som
bestemmer om det er grunn til å
komme med innsigelser i en
plansak. Vi ble aldri bedt om å
vurdere innsigelse i denne saken,
sier Cornelis Horn Evensen i
planavdelingen hos Riksantik-
varen.

Ettersom det er et formelt krav
om at fylkeskommunen skal be
Riksantikvaren om en vurder-
ing, kan ikke Riksantikvaren

gjøre dette uten å bli bedt om det.
– Når Risør er en verneverdig

by, er det da riktig at verneregl-
ene ikke skal gjelde for Holmen?

– Når det gjelder områder som
ligger like utenfor det vernede
området må man vurdere hvilk-
en virkning bebyggelsen har på
det vernede området. Dette har
Aust-Agder Fylkeskommune
vurdert, og Riksantikvaren har
ikke vært inne i reguleringssak-
en, sier Evensen.

Kristine G. Jacobsen
redaksjon@austagderblad.no

Holmen-prosjektet viser at Jørn Holme er uegnet som riksantikvar. Dette mener Ulf Hamran, en av de 23 som har
signert oppropet om ny riksantikvar.

– En stor tragedie for Risør
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