
Kvitter segmed
Holmen Gård?

Siden 2001 har Gjerstad kommune brukt 12,5 millioner kroner på Holmen Gård, og nå er det behov for ytterligere 2,5 millioner kommunale kroner. (Arkivbilde)

– Nok er nok, sier rådmann Lars Lauvhjell i Gjerstad.
I en innstilling til kommunestyret går han inn for at kom-
munen avvikler sitt forhold til Holmen Gård, og at eien-
dommen selges som en samlet enhet på det åpnemark-

edet. Gjerstad kommune har siden 2001 brukt vel 12
millioner kroner på Holmen Gård, og nå er det behov for
ytterligere 2,5 millioner kroner.

Side 8

Enmunter
hotellmann
Flere år etter at han forlot
Risør Hotel, er Henrik Münt-
er fortsatt i hotellbransjen.
Etter en visit i Stavanger, har
han foreløpig endt opp på
Caledonien i Kristiansand.

Side 12–13

Imponerte i
treningskamp
Erik Myklands debutkamp
som trener for Risørs A-lag i
fotball, viser at satsingen alle-
rede gir resultater.
For med “Myggen” som styr-
ende midtbane, rundspilte
grønntrøyene divisjonskol-
lega Tvedestrand, og ga seg
ikke før det sto 11-1 i proto-
kollen.

Side 9

Satser stort
Skal man overleve som bonde i
dag må det satses stort, og det
gjør Gunstein Dalen. Han driver
både med melkeproduksjon og
kjøttproduksjon, og har over 50
kyr på båsen.

Side 6 - 7

Risør må velge
Mye tyder på at Risør kan
glemme drømmen om
UNESCO verdensarvstatus
dersom Holmen bebygges slik
de nåværende planer tilsier,
hevder Audun Engh.

Side 5

Uthus brant ned
Ingen personer kom til skade da
et kombinert uthus og garasje på
Røed brant ned til grunnen sent
torsdag kveld.
Årsaken til brannen er ikke
kjent, men det ble startet etter-
forskning i går.

Side 3

LOKALAVISEN FOR RISØR OG GJERSTAD

Nr. 9 - 160 årgang
Løssalg kr. 20,00
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GOD HELG!



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

Etter initiativ fra rådmann Lars Lauvhjell vil Gjerstad
kommune nå sette i gang en prosess der man kort og
godt legger den kommunale bankportefølgen ut på
anbud. Dersom dette skulle føre til at Gjerstad Spare-
bank mister en så betydelig kunde, kan det være spiker-
en i kista for lokalbanken på sikt, en bank som for bare
noen få år siden satset knallhardt på å ta markedsandel-
er også i Risør.

Vedtaket om å sette i gang en slik anbudsprosess i
Gjerstad er historisk. Kommunen har i alle år vært
trofast mot lokalbanken, som har utviklet seg til å bli en
viktig finansiell institusjon i bygda.

Men da banken tok mål av seg til også å bli en viktig
finansiell aktør for mindre, og økonomisk sett usikre
virksomheter, i Risør og Gjerstad gikk det galt. Flere av
prosjektene hadde høy risiko
og tapene ble mange og
smertefulle. Bankledelsen
ble skiftet ut, og det samme
ble enkelte styremedlemm-
er. Samtidig ble bremsene
slått på for fullt.

Mens man i finanskretser
lenge har spådd de små lok-
albankenes undergang, har
det vist seg at mange kunder
fortsatt føler lojalitet til den
banken de fikk sin første sparegris. Ungdom som etabl-
erer seg i kommunen, velger ofte lokalbanken framfor
en storbank, selv om renta i storbanken kan være mer
gunstig. Av ungdom som flytter ut av bygda og etabler-
er seg i storbyene, velger mange å beholde kundefor-
holdet til lokalbanken rett og slett fordi man der kjenn-
er personalet, og kjenner trygghet for at man får en
skikkelig og real behandling.

Dette forteller oss at lokalbanken er noe mer enn bare
rentemarginer. Den har en viktig funksjon i et lokal-
samfunn. Dette må også legges på vektskåla når politik-
erne i Gjerstad - i sin iver etter å spare penger - skal vurd-
ere de økonomiske sidene ved sitt bankengasjement.

Banksjef Nina Holte i Gjerstad Sparebank bekrefter i
en kommentar at kommunen er en betydelig kunde, og
at banken derfor vil gjøre sitt ytterste for å beholde
denne kunden. Hun forstår at kommunen gjerne vil
innhente flere tilbud,men legger til at hun og banken er
“kampklar”.Vi håper og tror at banken både er godt nok
forberedt og samtidig konkurransedyktig slik at samar-
beidet mellom banken og kommunen kan fortsette.

For det er viktig for en liten kommune som Gjerstad
å ha en slik finansiell institusjon. De små lokalbankene
føler en helt annen tilhørighet til lokalsamfunnet enn
de store bankene, og dette kommer både enkeltperson-
er, organisasjoner, lag og foreninger til gode.Det er ikke
få kroner Gjerstad Sparebank har ført tilbake til lokal-
samfunnet i form av ren støtte eller sponsorpenger.

En spiker i kista

Bytter Gjerstad
kommune bank,
kan det være
spikeren i kista
for lokalbanken

på litt sikt
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Risør har fin arkitektur, er det mange som sier. Har
vi det? Helt på ert, svarer jeg nei. Jeg skal forsøke å
forklare hvorfor, gjennom noen omveier. Det vil si:
Jungelstier. Min avdøde onkel Georg, tok meg en
sjelden gang med på arkitektur. Det betyr å spasere
rundt og bese fasader, gesimser og takskjegg, og
slikt. Det var ikke så ofte vi gjorde det, for han var
sjelden hjemme i Risør. Til daglig var han nemlig
mystisk medisinmann i Afrikas jungel.

Ikke nok med det: Hans yngre bror, Oddvar,
hadde jaget tigre og kvestet slanger på det samme
kontinentet. En vill jeger, og en medisinmann fra
Nyvei. Det er ikke mange guttunger som har slike
onkler, skal jeg fortelle deg.

Bevisene finnes, og er familiens besittelse:
Trommer, vakkert utskårne prydgjenstander i edle
tresorter, spyd, pil og bue, og bilder av villmannen
med en smellfeit boaslange. Kverket av jungeljeger-
en selv. Den måtte ha vært nesten fire meter lang, for
på bildet slanger den seg opp fra venstre og ned til
høyre skotupp via skuldrene hans. Onkel var nesten
to meter høy.

Hvordan kunne alt dette ha seg?

***
Det kan ha seg slik hvis man er barn og har onkler
som ljuger. De hadde begge vært i Afrika, ja visst,
men som FN-soldater under krigen i Kongo. Og sen-
ere hadde den ene i flere år arbeidet med å bygge opp
helsestellet i Botswana.

Den ville jegeren hadde mange skumle jungelord:
Ikke minst husker jeg med forferdelse at han en
gang hadde møtt en frådende tiger på en sumpete,
smal sti. Den kom løpende midt i mot. Men vill-
mannen ante råd. Resolutt rettet han høyrehånden
rakt frem mot tigerens gap, kjørte neven så langt inn
at han fikk tak i halen. Da trakk han hånden hurtig
til seg igjen, og vips, var tigeren vrengt. Dermed fløy
den av gårde i motsatt retning. På vranga. Utrolig!

Det skulle forøvrig gå urovekkende mange år før
jeg oppdaget at det ikke fantes tigre i Afrika.

***
Medisinmannen begynte tidlig i barndommen å
eksperimentere med urter og sterke miksturer.
Sammen med klassekameraten Peder, for eksempel.
En gang brygget de noe fresende sterkt. Så kraftig
medisin at onkel måtte gjemme det under sengen.
Da hans mor knakket på alkovedøren for å vekke
ham neste morgen, var dette nok til at flasken med
det sterke i eksploderte. Han gjorde det langt bedre,
rent faglig, senere i livet. Så brukbart at han laget
fagbøker for norske medisinmenn, og ga en og
annen kandidat stryk etter avlagt universitetseksam-
en.

Slike menn er ikke å spøke med.

***
Derfor var jeg alltid lydhør da de snakket. Slik som
den gangen sensoren tok meg med på byvandring i
Risør. Vi startet undervisningen like utenfor urskog-
en av arkitektur, på Nyvei. Vi betraktet barndoms-
hjemmet hans, et hus jeg syntes var stort og flott.

«Hold en flat hånd foran deg slik at den skjuler
for kjelleretasjen», beordret han. Kjelleretasjen var
kledd med panel, og huset sto plantet på en høy grå-
steinsmur i det skrånende terrenget. Da så jeg det.
Det var egentlig juks og fanteri. Synsbedrag. Huset
ble plutselig helt alminnelig. Det som for meg hadde
vært et høyreist treetasjeshus hus, ble med ett til

halvannen etasje med kjeller. Terreng, grunnmur og
panel hadde lurt meg.

Han lærte meg der og da, at for å forstå bygninger
må man nesten betrakte dem som en kunstner, både
mysende, kritisk og detaljorientert. Slik de gamle
grekerne gjorde, ville nok min andre onkel ha sagt.
Alt vi barn lærte av ham, fra sløying av fisk til poding
av epletrær, sjakk og fotballspill, var egentlig en
direkte overlevering fra de gamle grekerne. Dessuten
beviste han stadig at seigmenn og annet godteri
vokser på trær. Vi fikk oppleve det i hans eget jungel-
rike her i Risør. Jeg tror fremdeles det forholder seg
slik.

Det var på denne turen Mirakulix også kunne
avsløre at hele byen en gang hadde vært grå. Ikke en
malingsmikstur så se. Det var rart å tenke på for en
tolvåring. Den som tar en titt inn i det lille smauet
på Solsiden og oppdager det som trolig er byens eld-
ste bygning, en liten grånende stall, vil skjønne hva
jeg mener.

Han foreleste om de ulike og kulørte epokene,
helt frem til dagens blendahvite by. Fascinerende.

Ved Kirkegårdsbrua pekte han på et hus og sa:
«Dette har din oldefar satt opp.» Deretter ramset
han opp flere hus som min forfar hadde bygget.

«Men var ikke han skomaker?» spurte jeg. Det
bekreftet onkel, men forklarte at bektrådkunst ikke
alltid ga nok innkomme. Han visste også hvordan
hobbysnekkere som oldefar klarte det: De kjøpte
gamle tømmerkoier fra Barmen, Vegårshei, eller
andre steder, og fraktet dem som legoklosser til
byen. Derfor er mange boliger i byen egentlig langt
eldre enn byggeåret forteller.

***
Vi ruslet i Storgata og myste på ornamenteringer og
omramminger. Han påpekte for eksempel den store
forskjellen på de to husene nederst i gaten. Det ene
med sterk inspirasjon fra Holland, fasadeark og det
hele, det andre i mer tradisjonell byggmesterstil.
Det var hollendere som bygget kirken vår, hevdet
han, og byggestilen er deretter. Men bomben falt da
han påstod følgende: «Risør har ikke arkitektur, den
er bare full av godt og mangfoldig håndverk.»
Jeg tror jeg skjønner hva han mente. Craft, heter det
på engelsk, og det lyder solid og bestandig. Tøft.

Jeg har tenkt på det siden: Kanskje vi ikke trenger å
være så opptatte av arkitektur, men konsentrere oss
om craft, som vi alltid har behersket? Stilig.
Ta deg en arkitektur selv. Noe sier meg at de gamle
grekerne ville ha tatt seg bryet. Det finnes sikkert
også et gammelt jungelord som vil støtte forslaget.

God helg!

På arkitektur i jungelen

FRIPENN
– Flanerier fra Risør og andre verdensdeler –

HELGE VÆRLAND
Helge Værland er PR- og reklamemann, designer,
tekstforfatter og journalist, med lang fartstid i norsk
presse: Vårt Land, VG og Aftenposten.

«Han var nemlig medisinmann
i Afrikas jungel. Ikke nokmed
det: Hans bror, Oddvar, hadde
jaget tigre og kvestet slanger
på det samme kontinentet.
En vill jeger, og enmedisin-

mann fra Nyvei.»



Mye tyder på at Risør kan
glemme drømmen om
UNESCO Verdensarv-
status dersom Holmen
bebygges slik de nåvær-
ende planene tilsier, med
drabantbyblokker i sterk
kontrast til trebyen.

I 2005 skrev Aust-Agder blad om
initiativet for å få trebyen Risør
på UNESCOs liste over Verdens
Kulturarv. Kulturminner av
internasjonal betydning kan få
slik status. Stedene vil regelmess-
ig oppleve en kraftig og varig
vekst i turismen.Risør bør derfor
absolutt prioritere dette initia-
tivet i årene som kommer.

Helheten er viktig
Skal trebyen Risør kunne
komme på UNESCOs liste, vil
UNESCO lege vekt på at selve
kulturminnet, i dette tilfelle
bysentrum, er intakt og ikke

redusert med f.eks. nybygg i kon-
trast. Dessuten vil UNESCO
vurdere omgivelsene utenfor
selve verdensarvstedet. Helheten
er viktig. Etter at et sted har fått
verdensarvstatus, vil UNESCO
gripe inn hvis de mener nye til-
tak truer stedets verdi.
På tilsvarende måte vil norske
vegmyndigheter vurdere kvali-

teten og betydningen av et sted
for det settes opp brune severdig-
hetsskilt langs hovedveien, noe
som også har stor betydning for
turismen. Politiske beslutninger
om stedsutvikling og private
utbyggeres adferd får dermed
stor betydning for innbyggernes
fremtidige inntektsmuligheter.

Protestert mot byggeplaner
De siste årene har UNESCO pro-
testert mot byggeplaner i flere
historiske byer. Dresden mistet
nylig statusen på grunn av en
nybygd bro som skadet stedets
kvaliteter. Bekymringen er
naturlig nok stor i den lokale
reiselivsbransjen. UNESCO krev-
er nå at Liverpool skal skrinlegge
planer om høyhus, ellers kan
byens historiske sentrum miste
sin status. I Liverpool gjelder det
nybygg som ligger utenfor
verneområdet,men som vil synes
fra den gamle bykjernen. Også
Tower of London får nå sin status
vurdert på nytt, på grunn av høy-
hus på den andre siden av
Themsen. Dette er en situasjon
ikke så ulik Holmens betydning

for Risør sentrum: Et stykke
unna, men likevel av stor betyd-
ning for helhetsopplevelsen.

Muligheten reduseres
Utfra dette kan man konkludere
at Risørs sjanser for å oppnå
UNESCO Verdensarvstatus tro-
lig reduseres vesentlig dersom
Holmen fylles med blokker som
brutalt bryter med Risørs histor-
iske karakter, og dertil forstyrr-
er viktige siktlinjer fra sentrum
mot sjøen.

Risør bør innse at man må velge
mellom en blokkutbygging som
gir kortsiktig profitt til et par
utbyggere på Holmen, og en
langsiktig satsing på turisme
som vil komme hele byen til
gode, basert på omsorg for byens
unike historiske kvaliteter.

Man kan ikke alltid få både i pose
og sekk.

AAuudduunn EEnngghh

Audun Engh tror Risør kan glemme å komme på UNESCO’s Verdensarvliste omman tillater at de foreliggende utbyggingsplanene på Holmen blir realisert. (Ark-
ivbilde)

Må Risør velge mellom blokker på
Holmen og verdensarvstatus?
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Debatt

Direktivet har som formål å
sikre beskyttelse av innleide
arbeidstakere, og å bidra til å
anerkjenne vikarbyrå som
arbeidsgivere. Vi er enig i
direktivets formål om at inn-
leide arbeidstakere skal ha
lønns- og arbeidsvilkår som
er lik vilkårene i innleiebe-
driften. Dette er et godt
formål og må innarbeides i
norsk rett.

Fast ansettelse er viktig
Problemet er at vårt lov- og
avtaleverk har i seg sterke
begrensinger i muligheten
for midlertidige ansettelser
og innleie. Ved å godkjenne
vikarbyrådirektivet er vi
usikre og urolige for hva som
kan skje med disse bestemm-
elsene i framtida. Vi frykter
også at direktivet vil føre til
mer innleie fra bemannings-
selskaper. Derfor ber vi om at
Norge reserverer seg mot
direktivet.
Vi ser allerede at folk ikke får
faste ansettelser. Men faste
ansettelser er viktig hvis vi
skal få kontinuitet og faglig
utvikling, og dermed gode
tjenester. Dette gjelder alle
bransjer og tjenester. De
fleste stillinger forutsetter
tilstrekkelig bemanning og
høy kompetanse, og faste
stillinger og langsiktig kom-
petanseutvikling er en forut-
setning for dette.

Fleremå jobbe deltid
Vikarbyrådirektivet kan gjøre
det alminnelig å bruke vikar-
er. Det er ikke noe vi ungdom
ønsker. Vi mener dessuten at
vikarbyrådirektivet under-
graver faglige rettigheter
som blant annet er nedfelt i
arbeidsmiljøloven. Ved å
bruke vikarbyrå kan arbeids-
giver omgå arbeidsmiljølov-
en.Kommer du på en arbeids-
plass som vikar fra et byrå,
står du ikke tilsluttet klubb-
en på arbeidsplassen, og det
bidrar til å undergrave de fag-
lige rettighetene. Hvis fagbe-
vegelsen blir svekket, har det
betydning for muligheten til
å påvirke, og dermed for
demokratiet.
Utstrakt vikarbruk vil føre til
at flere enn i dag jobber i del-
tidsstillinger, på korte kon-
trakter og da lever fra lønn-
ing til lønning. De er da aldri
sikre på hvordan framtiden
blir etter at kontrakten går ut
eller blir fornyet. Det blir
ikke lettere å være ung i etabl-
eringsfasen. Dette fører til at
mange unge ikke får bolig-
lån, og dermed ikke kommer
inn på boligmarkedet.

Vi i LOs ungdomsutvalg i
Aust-Agder mener at regjer-
ingen burde bruke vetoretten
og nekte for innføring av
dette direktivet, og jobbe vid-
ere med å innføre rettigheter
i forhold til heltidsstillinger
og lik lønn for likt arbeid.

MMaalliinn FFrrøøyynnaa,,
lleeddeerr ii LLOOss UUnnggddoommssuuttvvaallgg ii
AAuusstt--AAggddeerr

Ungdommen
blir taperne

Audun Engh er jurist og styre-
medlem i foreningen INTBAU
Skandinavia som fremmer
tradisjonel byggeskikk.
Redaktør av
www.naboskap.no
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