
Gleder seg over
gigantkontrakt

Fra venstre: Administrerende direktør Espen Thorvaldsen, i Bandak Group Risør, brasilianske Anderson Cruz i Aker Solution og salgssjef i Bandak Group Risør, Rolf
Arne Skogli. Alle gleder seg stort over at Risør-bedriften nå er med i oljeeventyret utenfor Brasil.

Amek, som nå har skiftet navn til Bandak Group Risør,
har værtmed å lande en gigantkontraktmedAker Brasil.
Verdienpå kontrakten er på hele 105millioner kroner, og
vel 40millioner av dette faller på avdelingen i Risør.

I følge administrerende direktør Espen Thorvaldsen er
dette den største enkeltkontrakten for bedriften gjenn-
om tidene.

Side 5

Orientering
for alle
– Dette er tredje gangen jeg
løper nybegynnerløypa, og
det er litt vanskelig. Heldigvis
får jeg hjelp av pappa, fortell-
er Erling Gryting Hafredal (6),
som trives godt med orienter-
ing, og har avansert opp fra
småtroll til nybegynner.

Side 9

Har solgt sju
leiligheter
Sju leiligheter er hittil solgt i
Flisvika. I tillegg er fire
reservert. Den siste som ble
solgt var en leilighet til 5,6
millioner kroner.

Side 7

Har bygd sin
egen drømmebil
Jørn Trygve Lohne i Gjerstad
har realisert drømmen om
egen selvbygd bil.

Side 14

Prisnedgang
I løpet av årets første kvartal ble
det solgt 14 boligeiendommer i
Risør kommune. I forhold til
samme tid i fjor har snittprisen
gått ned nesten tolv prosent.
Utviklingen er dermed i strid
med normalen i resten av Aust-
Agder og Norge.

Side 22-23

Viktig for Risør
Willy Thorsen håper at Holm-
en-saken nå blir avgjort i
bystyret, og at salget av leilig-
heter kommer i gang raskt.
– Dette blir et flott og viktig
prosjekt for Risør, sier
Thorsen.

Side 4

Fellesskap frister
Det vokser og gror i Risør
Næringshage. Nå er det 26 per-
soner som har sitt arbeid i dette
fellesskapet.
En av de siste som etablerte seg
her var André Skjellum fra
firmaet 100 Prozent AS.

Side 6

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

Risør sliter med å trekke til seg nye innbyggere. Befolk-
ningsutviklingen de første tre månedene i år er mildest
talt bekymringsfull. Det dør langt flere enn det blir
født, og det reiser flere ut fra kommunen enn det
kommer personer inn.

Nå kunne det selvsagt være fristende å kaste ballen i
fanget på lokalpolitikerne, for å be dem rydde opp i
situasjonen. Få fokus på viktigere ting enn reiseliv og
turisme. Men det ville neppe tjene noen hensikt. Kort
og godt fordi lokalpolitikerne har lite å stille opp med
av virkemidler for å snu en slik utvikling.

For gjennom mange år nå, og uten at det har avsted-
kommet noen form for politisk støy, har vi vært vitne til
en sterk sentralisering, der målet er å styrkle de region-
ale sentrene og landsdelene. Dette rammer først og
fremst de små kommunene her i landet som ligger i
randsonen, og som i svært
beskjeden grad klarer å dra
nytte og fordeler ut av en slik
utvikling.

I vårt område er det først
og fremst Risør og Gjerstad
som sliter. Tar man utgangs-
punkt i de tre siste måned-
ene ser vi at av 429 kommun-
er her i landet, er det kun 28
kommuner som har en dår-
ligere utvikling befolk-
ningsmessig enn Risør! Og
det til tross for at vi befinner oss på “gullkysten”. Her
opplever vi verken ras eller flom. Vi har full barnehag-
edekning, et bra skoletilbud, et veldig bra idrettsan-
legg, et variert kulturliv, og sist, men ikke minst, stabil
arbeidskraft.

Men vi mangler de store og attraktive fagmiljøene.
Dem finner vi i Arendal/Grimstad-området. Nå er ikke
reiseavstanden verken til Arendal eller Grimstad
avskrekkende, men som en ingeniør sa forleden: Hvor-
for pendle til Arendal eller Grimstad når vi kan få tomt-
er eller hus i begge kommunene?

Vi må nok begynne å ta inn over oss at Risør kanskje
ikke er så spesiell, eller attraktiv som mange av oss går
rundt og tror. Og her har lokalpolitikerne en mulighet.
De kan sette fokus på hva vi kan bidra med som kom-
mune overfor dem som likevel velger en pendlertilvær-
else, med bosted i Risør og arbeid i Arendal og Grim-
stad. Hvilke utfordringer har disse pendlerne til daglig,
og kan kommunen bidra slik at hverdagen for denne
gruppen, blir enklere?

Vi har hatt flere samlinger i Risør for utflyttede ung-
dommer for å få kartlagt hva som skal til for å få dem til-
bake til hjembyen. Dette er positivt. Men hvorfor ikke
også invitere alle pendlerne til en samling for å få kart-
lagt deres ønsker og behov.Eventuelle tiltak kan vi igjen
markedsføre overfor dem som har lyst til å vende tilbake
til fødebyen, men som må regne med en ti mils arbeids-
veg daglig.

Tallenes tale er klar og skremmende. Greier vi ikke å
snu denne negative trenden, vil dette ramme oss hardt i
årene som kommer.

Vi blir færre

Befolknings-
utviklingen
i Risør er

mildest talt
bekymringsfull

Denne illustrasjonen viser hvordan utbygger tenker seg Holmen om planene blir godkjent.

Jeg stusser fælt over noe av det
Dagfinn Aanonsen skriver i tors-
dagens AAB.
Verken redaktør Rolf eller Odd-
var Mykland har vel skrevet, som
Dagfinn skriver, at Riksantikvar-
ens eller andres mening er uves-
entlige bagateller?
Det har sannelig heller ikke
mangla noe på at lokalavisa har
satt Holmen-saken under debatt.
Alle har fått si sitt, ikke minst de
få i motstandsbevegelsen som
roper høyest.

Vi har lyttet
Dagfinn likestiller det å lytte
med det å etterkomme. Der er vi
uenige.
Bystyret sa for flere år siden
KLART ja til reguleringsplanen
med 28 mot 2 stemmer. Og det
etter at vi hadde lytta og disku-
tert innspill fra regionale og stat-
lige myndigheter, og fra mange

andre i kommunen. Så tok
bystyret beslutning.

Forutsigbarhet
Jeg ser at Dagfinn ikke nevner

forutsigbarhet, som både Odd-
var og Rolf legger vekt på. For
Venstre og for meg er forutsig-
barhet og troverdighet veldig

viktig. Vi må være til å stole på.
Når Dagfinn skriver at det nå er
det nye arkitektfirmaets ”forslag
til utforming som skaper debatt i
byen”, synes jeg det er rart han
ikke tar med at Riksantikvaren
mener det ikke er særlig forskjell
på det nye og det gamle arkitekt-
forslaget. At Riksantikvaren
kommer med et utkast som jeg
synes er mindre bra, spiller liten
rolle. Det som nå er viktig er at vi
i bystyret på torsdag får vedtatt
rammesøknaden.De mindre ves-
entlige endringene fra reguler-
ingsplanen, er nettopp det,
mindre vesentlige.

Nå håper jeg virkelig det blir
solgt så mange leiligheter at
utbyggingen kan komme i gang.
Jeg er overbevist om at Holmen-
prosjektet blir fantastisk flott og
fryktelig viktig for utviklingen i
Risør.

WWiillllyy TThhoorrsseenn,, VVeennssttrree

Holmenutbygging - en
gedigen gladsak for Risør
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Syv leiligheter er hittil
solgt i Flisvika. Den siste
det ble skrevet kontrakt
på var en leilighet til 5,6
millioner.

Salgsansvarlig, Siv Kielland for-
teller at hun så langt i salgspro-
sessen er godt fornøyd med til-
bakemeldingene fra markedet.

Solgt syv leiligheter
–Hvor mange leiligheter har
dere skrevet salgskontrakt på?

–Vi har hittil solgt syv leilig-
heter, men ytterligere fire er
reservert.

– I tillegg har vi cirka 100 inter-
essenter på liste, sier hun.

–Hva har prisen ligget på?
–Den siste leiligheten som er

solgt gikk for 5,6 millioner. Den
ligger i front mot sjøen, på
bakkenivå.

Kielland opplyser også at da
det første informasjonsmøtet ble
arrangert for noen uker siden
var det samlet i underkant av 30
personer.

30 -35 leiligheter
–Et besøk vi var godt fornøyde
med.
Siw Kielland sier samtidig at den
tendensen hun har registrert
tidligere , der det er en 50/50-for-
deling blant interessentene på
helårs og fritidsbolig, fortsatt
varer ved.

–Hvor mange leiligheter må
være solgt før byggingen kan
starte?

–Dette er litt avhengig av pris-
en, men vi regner med at et sted

mellom 30 og 35 leiligheter må
være solgt før byggingen starter,
sier salgsansvarlig Siv Kielland.

Planlegger rydding
–Vi håper å ha avsluttet rydding-
en i løpet av sommeren og tidlig
høst.
Det sier Reidar Engebretsen.
gjennom selskapet SuninvestAS,
er det han som står bak Flisvika-
utbyggingen.
Han opplyser at man nå er i full
gang med å få klargjort hvordan
rydde og rivearbeidet skal organ-
iseres.

Engebretsen sier også at det
hittil ikke er klart hvilket selskap
som skal utføre jobben.

–Det som er sikkert er at
arbeidet må baseres på den doku-
mentasjon som foreligger om
arealet, sier han på spørsmål om

dette blir et komplisert stykke
arbeid. Blant annet har det vært
hevdet at det er forurensing i
grunnen der ute.

Demokratisk prosess
–Vi kan ikke forholde oss til rykt-
er, men fakta slik dette frem-
kommer av dokumentasjonen
for området, tilføyer han.

–Nylig var det et leserinnlegg i
AAB der det ble rettet kritikk
mot prosjektet. Tror du dette har
innvirkning på salget av leilghet-
er?

–Det tror jeg ikke. Kritikk er
en del av en demokratisk prosess.
Vi må ha respekt for alle men-
ingsytringene, samtidig som jeg
også håper at alle respekterer
demokratiske vedtak, sier han.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

–Det er fullt mulig å
bygge spennende, variert
og nytenkende ved å
benytte saltak.

Dette hevder arkitekt Einar
Myraker. Myrakers tegninger er
brukt i svært mange sammen-
henger i Risør.

Han forteller at han i morgen-
timene torsdag skisserte et for-
slag knyttet til debatten som til
en viss grad har oppstått
omkring bruken av saltak på
Holmen.

Myraker forteller at han har
tatt utgangspunkt i den
sørvestre odden på Holmen og
nevner at denne tidligere har
vært visualisert med illustra-
sjoner fra “standardisert hvor-
somhelst-arkitektur” som man
ser eksempler på mange steder i
landet.

Myraker mener det er fullt
mulig å bygge spennende, variert
og nytenkende ved å benytte sal-

tak.
–Prinsippet jeg har lagt til

grunn er basert på følgende:
Gatetun med gjennomgående
siktlinjer mot byen og
skjærgården samt varierte gårds-
rom, sier han.

Myraker sier videre at utgangs-
punkt for saltak er bratt takvink-
el ut mot gate.

–Dette kjenner vi fra nedre del
av Mansardtaket, noe som det er
en del eksempler på i byen, sier
han. Videre beskriver han dette
slik:

– Dette gir skråvegg i rommet i
lofteasjen, slik vi kjenner det fra
bygg fra tidlig på 1900- tallet.
Dette gir rikelig anledning til å
bryte opp flaten med: balkong,
karnapp skråvindu etc., slik
skissen viser. Takflaten inn mot
gårdsrom er slak, slik skissen
viser og muliggjør fullverdige og
spennende loftsleiligheter. Ved å
ta utgangspunkt i dette prin-
sippet kan det bygges to etasjer
og en fullverdig loftsetasje.

Myraker er opptatt av at man
må utvikle et moderne og
nytenkende prinsipp for trehus-
bebyggelse basert på saltaket,
slik at den gamle trehusbyen kan
bli revitalisert på Holmen. Han
mener også at en kan gjøre dette
basert på grunnleggende byplan
prinsipper en kjenner fra f. eks.
Tangen.

–På denne måten vil det kunne
bli en dobbel effekt av trehusby-
en Risør: Den gamle helhetlige
med variasjoner fra etter
bybrannen, og den nye helhet-
lige med variasjoner på Holmen.
Beliggenheten er ideell for en
slik tankegang. Kubiske bygg
med flate tak, generelle fra
mange steder slik vi kan observ-
ere ved å reise rund i landet vil
aldri oppnå en slik effekt! Her
har Risør en mulighet det ville
være veldig galt å ikke benytte
seg av!, sier arkitekt Einar
Myrakter.

Steinar Ryvind
steinar.ryvind@austagderblad.no

–Saltak kan være nytenkende og spennende

Arkitekt Einar Myraker har tegnet dette forslaget til saltak på Holmen

Solgte leilighet til 5,6mill.
Nylig ble det solgt en leilghet i Flisvika til en pris av 5,6 millioner. I dag er det duket for ny presentasjon av Flisvikaprosjektet.

Venter økt
sysselsetting
Årets bedriftsundersøkelse
viser at færre av landets
bedrifter forventer økt syssel-
setting det kommende året.
Aust-Agder er et av få fylker
som forventer økning i syssel-
settingen fremover.
Den landsomfattende under-
søkelsen viser at sysselsett-
ingsforventingene har mink-
et i de fleste fylkene. Unntak-
et er Aust-Agder, Sogn og
Fjordane og Nord-Trøndelag.
Av de 387 bedriftene som har
svart på undersøkelsen i
Aust-Agder svarer 91 prosent
at de forventer uendret eller
oppgang i sysselsettingen det
kommende året. 9 prosent
forventer nedgang.
- Færre av landets industribe-
drifter forventer økt syssel-
setting nå sammenliknet
med i fjor. I Aust-Agder er
forventningen stabil. Det er
likevel verdt å merke seg at
det er store variasjoner inn-
enfor de forskjellige industri-
bransjene, sier NAV-direktør
i Aust-Agder Hilde Høynes.

I Aust-Agder svarer 85 pro-
sent av bedriftene at de ikke
har rekrutteringsproblemer.
8 prosent av bedriftene opp-
gir at de ikke har lykkes med
å rekruttere relevant arbeids-
kraft. 7 prosent av virksom-
hetene rekrutterer personer
med lavere kvalifikasjoner
for å sikre aktiviteten.
- Bedriftene i Aust-Agder
opplever de samme
rekrutteringsutfordringene
som landet for øvrig, med
unntak av produksjon av
maskiner og utstyr, sier
Høynes.

Basert på svarene i undersøk-
elsen som omhandler
rekrutteringsproblemer, er
mangelen på arbeidskraft i
Aust-Agder estimert til å
utgjøre 600 personer.
- I Aust-Agder er det innenfor
undervisning og helse- og
sosialsektoren man har størst
rekrutteringsproblemer.
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et er noen ganger kommenterende og analyser-
ende journalistikk går opp i en høyere enhet – og

forsvinner ut i verdensrommet med nedfall av usammen-
hengende bokstaver som eneste synlige resultat. Men da er
det bare å børste lett av frakken, for nedfallstoffene klistrer
seg ikke fast, i stratosfæren tar de svertende bokstavene
nemlig fyr, og når de lander her nede på jorden, på Kamper-
haug og på Holmen, for eksempel, er de blitt til små, ulese-
lige flak av støv.

Siste gang vi opplevde nettopp dette journalistiske natur-
fenomenet, var lørdag 19. mai 2012. Notér datoen, for dette
er en begivenhet på linje med før og etter «Celæ kantra» i
1901 og Edvard mistet lommeboka i Garverkleiva i 1928.

(Samtidig er jeg her i stuss, og mitt journalistiske instinkt får
straks akevitt på mølla. For kan det virkelig være slik, at byens
egen tak- og likvasker mistet lommeboka i 1928, og i Garv-
erkleiva? Dette er selvfølgelig en sak for den journalistiske grav-
egruppa i AAB, men jeg tar likevel sjansen – i ren inspirasjon fra
mine lokale journalistiske forbilder – og hevder derfor her og nå
at dette i så fall må ha skjedd før 15. mars 1928. For da døde
han, på formiddagen. Det er derfor et stort sjansespill å hevde
at lommeboka forsvant i 1928, for han hadde allerede vært
preget av sykdom i lang tid. Og som AAB selv skriver dagen
etter: «Edvard var ikke skikkelig seg selv de siste år han levet,
stadig syk og klein som han var.» Derfor spør jeg: Hva hadde
en sykelig Strandgatebeboer å gjøre i Garverkleiva i 1928? Dette
er en lissepasning til troppen av undersøkende journalister i
AAB, som jeg antar vil bruke store ressurser til å komme til
bunns i dette umåtelig viktige og interessante spørsmålet.)

Vi snakker altså om før og etter at journalistduoen Rolf
og Oddvar, vårt lokale samfunnsovervåkende ravnepar a la
Odins Hugin og Munin, fant det for godt å skrive seg inn i
historiebøkene – på samme dag, side om side – ved gå
berserk med blysats og settekasse for deretter å strø usamm-
enhengende kvekk utetter den hardt sammenpressede
cellulosen som om de befant seg blåfrosne og lett indignerte
på den hersens glatta, en bitende kald januardag, og i full
fart ga seg til å slenge ut salt i vilden sky på issvullene i
Krags gate.

Enklere kan det ikke sies, oss gode journalistkolleger
imellom.

******
Journalistisk høydepunkt. Det er ikke sikkert alle ser hele
sammenhengen her og nå, men for ettertiden vil dette bli
stående som et journalistisk høydepunkt i Risørs historie.
Garantert. For her blir journalistikk også opphøyd til jour-
nalisme – den edleste form for samfunnskritikk og analyse
av verden.

Men før vi løper opp til Risørstua og garasjen til Hans
Ellefsen og ruller frem bilen til Johannes Kringlebotn – den
frilynte redaktøren av legendariske Folketanken, og pynter
den med flagg og bjørkeløv for deretter smilende og vink-
ende sende av gårde de to penneknektene til hovedstaden,
via fylkesvei og riksvei, der de vil motta Den Store Journal-
ist-ordenen av 1. grad med ekeløv og serpentiner – må vi gi
leserne vår egen analyse av hvordan disse eligerte menn,
som fremdeles, men på hver sin måte har hår på hodet, har
kunnet frembringe et slikt mesterverk i en by som vår.

(Det er forresten en av landets mest dekorerte journalister,
Jahn Otto Johansen som vil foreta den høytidelige overrekkels-
en. Johansen, journalistikkens Mix Manus, ble i sin tid tildelt
selveste Journalistkorset med bjørkenever og paljetter for sin
dekning av Spanskekrigen.)

Ut av skapet. Fra venstre til høyre på side fire i lørdagsavis-
en, er det først Rolf som flakser av gårde med bud om at
Riksantikvaren nå har kommet ut av skapet og forlangt sal-
tak på Holmen.

Å? Er det slik det henger sammen? Hvilket skap?
Vi blir nysgjerrige. Når redaktører avslører slikt, sitrer det

i ens egen, og stadig voksende journalistmage. Dette siste er
ikke en graviditet, men jeg får håpe det i overført betydning
kan være uttrykk for at jeg går svanger med en aldri så liten
journalistbragd – selv om jeg er klukkende klar over at den
aldri vil nå opp til noe i nærheten av hva Rolf og Oddvar har
prestert.

For hør bare her: Når vernemyndighetene er skeptiske til
valget av flate tak, og har vært det hele tiden, og at slike ytr-
inger er å finne i såkalte «høringsuttalelser», og at de i
samme slengen har ment og mener at bebyggelsesstruktur-

en på Holmen er «uten forankring i Risør bys
gatestruktur», er det grunn til å bli skeptisk.

Det er da Rolf og Oddvar trer frem på arenaen, heldigvis,
og forteller oss rett ut: NNiikkss!! DDeettttee hhaarr iikkkkee vvii hhøørrtt oomm fføørr!!
IIkkkkee eett kkvviitttteerr!! DDeessssuutteenn eerr ddeett bbaarree eenn mmeenniinnggssyyttrriinngg..
BBaassttaa!!

Løgnen avslørt. Det som i enda større grad gjør meg varm
om hjerte og tarmer, er når Rolf, for egen nykvessede bly-
ant, avslører at Arbeiderpartiet ljuger. Ja, så menn. Vi treng-
er å forklare litt, for det er ikke alle gitt å være utrustet med
evner, kløkt og oversikt som oss journalister. Her er Rolfs
snedige etterretningsmetoder, i den grad vi forstår hele
omfanget, ledsaget av resolutt agering – slik bare redaktør-
er kan:

Rolf tar på seg kavaien, setter solbrillene på nesen og
avlyttingsapparat i øret, putter notisblokk og penn i lomm-
en, men passer samtidig på at våpen og ammunisjon ikke er
synlig. Selvfølgelig velger han sivil bil opp til kommune-
huset. Helt troskyldig valser han rundt i gangene, kommer i
prat med Eva Swane og midt i den hverdaglige passiaren
klarer han på finurlig vis å få sneket inn et lite spørsmål:
Var det slik at bystyret hadde gjort et vedtak om å utsette
behandlingen av Holmensaken? Spørsmålet ledsages at et
gjesp for å understreke hans likegyldighet til saken. Like
fullt, han oppnår det han vil, for der og da plumper Eva ut
med formuleringer fra den famøse beslutningen som skulle
vise seg å være full av løgn:

«Vurderinger fra Fylkeskommunens kulturminnevernavdel-
ing, inkludert uttalelse fra Riksantikvaren, er spesielt viktige i
utbyggingssaker i trehusbyen Risør. Begge instanser uttrykker
relativt stor bekymring for den planlagte arkitekturen, uten å
peke på konkrete muligheter til forbedringer innen regulerings-
planens rammer. Rådmannen bes i dialog med Fylkeskommun-
ens kulturminnevernavdeling, Riksantikvaren og utbygger å
vurdere hvordan innspill fra vernemyndighetene i større grad
kan inkluderes i planene nå og seinere.»

AAhhaa!! Hva sa vi! Her oser det av muffens og avskårne wien-
erbrød! «Vurderinger fra vernemyndighetene er viktige i
utbyggingssaker er spesielt viktige i utbyggingssaker i tre-
husbyen Risør», du liksom. Pføy. Og Rådmannen skal
«vurdere» hvordan innspill fra vernemyndighetene i større
grad kan inkluderes i planene nå og seinere. Hmfr.

Det er da det går opp for oss hvorfor Rolf formfullendt
skriver: «Utsettelsesforslaget i siste bystyremøte kom som
et sterkt ønske om et så stort flertall som mulig for de fore-
liggende planer.»

Hva sa vi? Det er nemlig slik det henger sammen! Dette
handler så visst ikke om å innhente «faglige råd», og
«inkludere» innspillene fra vernemyndighetene – nå og
seinere. Det handler rett og slett om å samle troppene, slik
seg hør og bør i en situasjon der kreti og pleti plutselig har
blandet seg inn med helt private «meninger». Som om vi
ikke har plansjef i denne byen? Det er han, Sveinung
Jørundland, som tar seg av slikt. Det er dette vi har plansjef-
er til.

Meningsytring. Basta. Her må vi et øyeblikk skule litt til
høyre på avissiden, og de tre tekstspaltene som er ledsaget
av et flott bilde av en alltid brunbarket Oddvar. Det skal han
også ha: Han er pen og holder seg godt. Jeg misunner ham.
At han halter litt, legger ikke noen demper på denne
hyldesten, og jeg har hørt adskillige kvinnemennesker tiske
og hviske om at det er noe pirrende ved dette ganglaget. Det
de derimot ennå ikke har kommentert, er om det er heldig
at han ikler seg det vi i min mosjonstid omtalte som gym-
bukser, i denne sammenheng sorte med hvite adidas-striper
nedetter buksebena. Men det skulle ikke forundre oss om
også dette går hjem.

Men altså: Det er her, i første tekstspalte og andre avsnitt
under den første mellomtittelen, Oddvar forteller at han
ikke har lest brevet fra Riksantikvaren.

(Jeg har forresten sagt det til Rolf tidligere, du bør ikke
benytte denne fonten i mellomtitler! Kjør heller på med Guardi-
an Egyp, den mer veldreide sans serif-varianten. Den ligger i
skuffen til venstre. Fonten ble i sin tid spesialkonstruert for den
glimrende engelske avisen The Guardian, forresten.)

Vender vi blikket tilbake til Rolfs langt bredere tekst-
spalte til venstre, skjer det noe vakkert i ytringsfrihetens
navn.

(Rolfs spalte er for øvrig utstyrt med en noe større font, bok-
stavtypen Lexicon no1 som i sin tid ble kreert av den kjente ned-
erlandske designeren Bram van Does. En betydelig oppgave som
tok tre år å ferdigstille. Arbeidet pågikk i årene fra 1989 til 1992,
og var egentlig et bestillingsverk til en nyutgivelse av det leg-
endariske verket: «Van Dale Groot woordenboek van de Neder-
landse taal» – ordboken som ble unnfanget av Van Dale i 1874,
og som siden den gang har vært hollendernes språklige bibel.

Dette siste kan synes som en sær opplysning, mest egnet for
språknerder og andre med sans for måleenheter som punkt,
pica og cicero. Åh, salig Cicero! Men det er også interessant med
hensyn til hvor lang tid det tar å lage en vellykket design – slik
det også er med arkitektur. Selv en velfungerende font, en skrift-
type og et bokstavsett, kan det ta mange år å utvikle.)

Men vi var ved Rolfs lederspalte: Her henviser han
nettopp til Oddvar, som forteller oss at Riksantikvarens
mening ikke må oppfattes som noe annet enn en menings-
ytring. Basta. Det er de enige om begge to. For de har ikke
lest brevet, og de vet ikke hva Riksantikvaren har ment før,
og bare antydningsvis nå. Det trenger de heller ikke vite.
Derfor også denne fikse krysshenvisningen hvor Rolf godt-

Uregulerte redaktørers raljerende,
antikvariske rammesøknadsrør og
andre snurrigheter fra et ravnepar.

AHA! HVA SA VI ?
HER OSER DET AV MUFFENS

OG AVSKÅRNE WIENERBRØD !

– JEG HAR IKKE
LEST BREVET FRA
RIKSANTIKVAREN!
ODDVAR M.
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gjør sine meninger med å vise til sin kollega som ikke har
lest brevet fra Riksantikvaren. Slikt styrker troverdigheten i
budskapet. For når to durkdrevne journalister, og attpåtil
redaktører, mener nøyaktig det samme på en gang, kan vi
like gjerne hugge ordene i sten. Så evigvarende sanne er de.

Rolf forteller videre om den forferdelse og vantro som må
ha oppstått hos ordføreren og andre i Arbeiderpartiet da
Riksantikvaren helt uten forvarsel avslørte at han synes det
er fornuftig å etablere saltak, for eksempel, på Holmen. At
han har sagt det før, mildner ikke et slikt sjokk.

Saltak-kvitter. Det er da Rolf kommer med det drepende
slaget, dødsstøtet, i symfoni med den endelige åpenbaring:
««DDeett eerr mmeerrkkeelliigg aatt mmaann iikkkkee hhaarr hhøørrtt eett kkvviitttteerr oomm ssaallttaakk
ddaa rreegguulleerriinnggssppllaanneenn vvaarr ttiill bbeehhaannddlliinngg..»»

Her må det legges til at Risør kommune i sin tid attpåtil
tok seg bryet med å dra til Arendal for å banke det inn i
knollen til vernemyndighetene en gang for alle: Flate tak er
best! For det hadde arkitekten sagt. Vernemyndighetene, de
antikvariske sullikene, skjønte ikke poenget, og holdt på
sitt: Variasjon burde det være.

Hva gir du meg? Frekt! Det var derfor representantene fra
Risør dro hjem og sporestreks besluttet seg for flate tak. Og
bare flate tak.

Heldigvis hadde politikerne vett nok i skallen til å
skjønne det Rolf og Oddvar alltid har forstått: En uttalelse
fra Riksantikvaren eller kulturmyndighetene i fylket er en
meningsytring. Og bare det. På lik linje med din eller min.
Med andre ord uten betydning.

Kan det være så vanskelig å forstå?

Skalkeskjul. Så hva er det egentlig Riksantikvaren baler
med? Saltak? Nei, ikke i første rekke, det er et skalkeskjul.
Det han egentlig prøver å forlede oss til å tro, den lømmel-
en, er at rammesøknaden «fraviker» de overordnede inten-
sjonene i reguleringsplanen.

Nå har jo verken Rolf, Oddvar eller jeg lest brevet fra
Riksantikvaren, for det trenger vi ikke, men det ryktes at
han skal ha konkludert med følgende:

«I reguleringsbestemmelsenes § 4, pkt. 5.4.1 heter det
følgende:

Bebyggelsen skal utformes i samklangmed bebyggelsen i
Risør sentrum.

I plandokumentets utredning er det presisert flere steder hva
som legges i dette begrepet. I kapittel 8.1.2.4 heter det: «Byform-
en på Holmen repeterer størrelse og skala fra Risør sentrum.»,
«Bygningene skal videreføre Risørs arkitektoniske identitet ved
at fasadene gis en målestokk som harmonerer med Risør
sentrum.»

Videre at «Planforslaget harmonerer med bysentrum i volum,
farger og struktur». Dette er en god bestemmelse og intensjoner
for planen som Riksantikvaren er enig i, men vi ser det som et
problem at bestemmelsens materielle innhold og de formulerte
intensjonene ikke oppfylles av vedtatt reguleringsplan og fore-
liggende rammesøknad.»

Skuffelsene. Kan du tenke deg? Hvorfor maser han med
dette? Vi har jo sagt i fra om hvordan vi vil ha det. Per Lund-
en er dessuten glad i moderne arkitektur, riktignok ikke
slik den vokser frem på Holmen i dag, men prinsipielt,
mener jeg.

Og skal liksom Riksantikvaren overprøve ordførerens fag-
lige vurderinger? Han ble nemlig svært overrasket over
Riksantikvarens tilbakemelding. Dette hadde han ikke
ventet seg. Nei, hvem hadde vel det? Vi hadde bestilt en
redegjørelse og konkretisering, men kan det være nødvend-
ig å smøre det utover på denne måten og i klartekst fortelle
oss at vi tar feil? For vi tar ikke feil! Det er mange i formann-
skapet også enige om. Flere av dem synes ikke noe om Riks-
antikvarenes innspill. Da er det ikke rart at det brast ut av
Lill Jorunn: ««JJeegg eerr sskkuuffffeett!!»», eller at Jørundland pekte på
de åpenbare svakhetene ved forslaget. Han og rådmannen
hadde riktignok bestemt seg for å overlate det hele til polit-
ikerne, og hadde derfor ikke foretatt noen vurdering eller
innstilling, slik politikerne hadde pålagt, men det er ikke
mulig å la være å kommentere slike saker. Si sin hjertens
mening over bordet. Det må vi alle forstå. Han er jo tross alt
plansjef.

Bare det at Riksantikvaren får seg til å plante en alvorlig
skuffelse i en KrF-representant, attpåtil en tidligere folke-
skolelærer med musikk som spesialfelt, bør være nok til å

konkludere: Nok er nok. Basta.
Riksantikvaren får bare tute i vei om at bebyggelsen på

Holmen ikke «repeterer størrelse og skala fra Risør
sentrum». Greit. Men, herr Riksantikvar, vi har nemlig
bestemt oss for å gjøre noe annet. Og det er vi som
bestemmer. Akkurat på samme måte som vi, uansett hva du
måtte mene, ikke akter at bygningene skal videreføre
«Risørs arkitektoniske identitet ved at fasadene gis en
målestokk som harmoniserer med Risør sentrum.»

At Riksantikvaren drar frem disse formuleringene fra
reguleringsplanen, sånn helt uten videre, er betenkelig.
Hvorfor? Det skurrer. Selv om ikke planforslaget «harmon-
erer med bysentrum i volum og struktur», kan vi gjerne for-
telle den masekråka at bygningene skal være hvite. Hører
du? HHvviittee!!

Sånn. Det var det.

Lov og rett i Risør. Vi må dessuten ikke glemme å ta et dyp-
dykk i Oddvars analyser.

Oddvar forteller oss at Riksantikvaren med loven i hånd
ikke kan pålegge oss noe som helst. Basta.

Kan det sies enklere og klarere?
Da nytter det ikke å komme med skvalder, slik enkelte

har gjort, om at Riskantikvaren egentlig hadde ønske om å
stanse hele utbyggingen slik den foreligger nå.

Det spiller ingen rolle. Det er det som er så fint med lov-
verk: Om du lager en reguleringsplan, for eksempel, og
sørger for at den formuleres på en måte som holder Riksan-
tikvarer og andre på god avstand, har du skjønt det. Og hvis
du bygger på en tomt som ikke er del av vernesonen, er du
helt trygg.

Derfor vet politikerne så inderlig vel at lovverket i denne
saken er utformet så kløktig, at ingenting biter på oss.
Vernemyndighetene kan mase og kjase så mye de vil. Hjelp-
er ikke.

At regler og bestemmelser ikke er i samsvar med lovens
intensjoner, får så være, for bystyret er nemlig også satt opp
med en jurist. Før hadde vi ikke en slik profesjon i denne
byen, men nå tyter de ut fra alle smau og smett. Vi har minst
tre praktiserende jurister. Sågar advokater. Tre. I tillegg har
Rådmannen juridisk embetseksamen. Vi kan vår juss!

Det store veddemålet.Det vi også skal huske på, og som
selvfølgelig velter hele Riksantikvarens argumentasjon ut i
Bukta, eller kanskje helt ut på fyllinga i Flisvika, er at Rolf
har inngått et veddemål med en av Risørs penneknekter, en
rabulist av en annen verden, forresten, om at bystyret vil
vedta rammesøknaden for Holmen den 31. mai. Basta. I
potten ligger en flaske cognac av edlere sort. Det ryktes at
den forrykte ordsveiperen foreslo noe annet, men Rolf sto
på sitt og selvfølgelig forlangte noe som var ledsaget XO på
etiketten.

Han er da journalist!

Forutsigbarhet! Oddvar snakker om ny reguleringsplan.
Selv om ikke Riksantikvaren gjør det samme, kan det ikke
være så vanskelig å forstå at det er akkurat det han mener.
Ny reguleringsplan, mener Riksantikvaren, selv om han
presiserer at han ikke mener det.

Og Oddvar kvester til: Forutsigbarhet! Utbygger må da
kunne forlange et minstemål av forutsigbarhet!

At utbygger har endret sine planer underveis, trukket til-
bake sin egen rammesøknad, og kommet tilbake med et
nytt forslag – og helt på tampen også stilt krav om å få
bygge boligdel i fjerde etasje – har ingen betydning i denne
sammenheng.

I tillegg har utbyggeren sagt at det kan tenkes at han vil
gjøre flere endringer underveis, kanskje kommer det en del
dispensasjonssøknader. Kanskje, kanskje ikke. I så fall på
det tidspunkt det måtte passe ham.

Om ikke Oddvar nå hadde sagt klart i fra om forutsigbar-
het – hvordan ville verden sett ut da? Jeg bare spør.

Selv om Riksantikvaren hevder at en endret bebyggelses-
struktur ikke krever ny regulering, slik heller ikke saltak,
pulttak, skråtak, knipetak eller åretak krever, om utbygger
ønsker, må ikke noen la seg forlede til å tro at det er så enk-
elt.

Dessuten, sier Oddvar, det er verken ham eller Riksantik-
varen som skal bestemme, men de 29 utvalgte. Det samme
sa Viggo Larsen under formannskapsmøtet. Ja, han sa det
alle har tenkt på: «Meg bekjent er det ikke Riksantikvaren
som er søker i denne saken!». Hah!

Så langt, så godt, men det kommer mer.

Den store trusselen. Det var vært snakket mye om
omdømme i denne debatten. Om vi ikke vedtar rammesøk-
naden slik den foreligger nå, vil dette skade vårt renommé
både blant investorer og etablerere. Det er slått fast. Men nå
avslører Oddvar at en ny trussel er på vei: Politikerne kan bli
rammet!

Skjønner? Det er ikke måte på hvilke konsekvenser dette
kan få: Oddvars tillit til politikerne kan svekkes. Ragnarok.
Hiroshima. Ja, romernes rasering av tempelet i Jerusalem i
år sytti, blir for en flau vind ved Badskjærholmen å regne.

Da faller jo alle mørkemenns spådommer i bakken med et
brak og forsvinner ned i meningsløshetens dype dynn:

««OOmm iikkkkee ddeenn eeuurrooppeeiisskkee kkuullttuurrbbyyeenn RRiissøørr ttaarr hheennssyynn ttiill
vveerrnneemmyynnddiigghheetteenneess kkllaarree oogg ggooddee rråådd,, rriissiikkeerreerr vvii eett ssoolliidd
oommddøømmmmeekknneekkkk..»» Liksom.

Hørt på makan. Nei, tenk heller på politikerne, og alle
pinsler og plager de er og blir påført.

Gråkledd trøst. Med dette slår vi fast: Risør har endelig
fått en ny tidsregning. Før og etter Rolf og Oddvar bedrev
en samfunnspolitisk, kulturell, arkitektonisk, kommersiell,
reguleringspolitisk, juridisk og omdømmefaglig analyse. På
en og samme dag. I en og samme avis. I en og samme by. I et
og samme land. På en og samme klode. 19. mai 2012.

Det er denne samlede vurderingen bystyrets medlemmer
vil støtte seg til torsdag i neste uke. Da vet vi hvordan det
ender: Vi kommer i mål. Puh!

Hva skulle vi gjort uten Rolf og Oddvar?

Den dårlige nyheten er at det ryktes at Odin vurderer å
sende et nytt ravnepar til byen for å erstatte den gråkledde
duoen, av aldersmessige årsaker, men vi er sikre på at om
vår norrøne venn får slått kloa i denne nyheten, at Rolf og
Oddvar har reddet byen fra kunnskapsløshetens fortapelse,
vil de trolig få sitte på tronen til evig tid.

Her vil vi også minne om at Risør har lange tradisjoner
for at journalister bekler viktige roller i politikken. Det er
nok å nevne redaktør Andreas Hansson, Kringlebotns for-
gjenger, som både trådte stortingssalen og besatt ordfører-
stolen, og AAB-redaktør Aleksander Prebensen, som var
byens ordfører i en mannsalder. Det finnes mange flere
eksempler.

Vi nevner bare dette, i fall det skulle være behov for
utskiftinger i den politiske ledelsen i byen. Jeg føler meg
overbevist om at de begge vil la seg ofre til slik samfunns-
tjeneste på si.

–H

– HELDIGVIS HADDE
POLITIKERNE VETT NOK

I SKALLEN TIL Å SKJØNNE
DET ROLF OG ODDVAR
ALLTID HAR FORSTÅTT!

– HVORFOR HAR
VI IKKE HØRT

ET KVITTER OM
SALTAK FØR?

ROLF R.


