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Statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Forsvarsde-
partementet ønsker å åpne for livstidsstraff i ekstreme
tilfeller. Ingebrigtsen sier dette er noe han har tygd på
lenge, men at han bevisst har ventet med å si det høyt til
etter dommen mot Anders Behring Breivik.
– Nå er tiden inne for en diskusjon, sier han. Han vil
bringe saken inn for Arbeiderpartiets programkomité,
der han selv er medlem.
I dag er lovens strengeste straff satt til 21 års fengsel. I
tillegg har Norge innført en ordning med forvaring, noe
som i praksis kan bety innesperring på livstid fordi
dommen kan bli forlenget for fem år av gangen. Forvar-
ing kan brukes i tilfeller der hvor lovbryteren anses å
være en fare for samfunnet eller det er fare for gjentak-
else av handlingen. Terroristen Anders Behring Brevik
er dømt til nettopp til slik forvaringsstraff.
– Framtidens terrorister bør
vite at de risikerer fengsel på
livstid for alvorlige forbryt-
elser i Norge, mener Inge-
brigtsen. Dagens lov åpner
riktignok for 30 års fengsel
for folkemord og forbrytels-
er mot menneskeheten, men
det vil gjelde for helt eks-
treme tilfeller.
Bistandsadvokat Carl Bore
vil gå enda lengre enn Inge-
brigtsen. Bore vil ha en
debatt om dødsstraff i Norge.Det er en debatt som raskt
bør legges død. Sammenlikningen med Vidkun Quisl-
ing passer ikke i dagens samfunn. Det viktigste argu-
mentet mot dødsstraff er likevel at man da ikke har
noen vei tilbake dersom man skulle begå et justismord.
Derfor er det også viktig å holde tunga rett i munnen.
Det er grunn til å advare mot en debatt om generelt høy-
ere straffenivå.Vi må klare å være humane mot dem som
angrer på det de har gjort og ønsker å komme tilbake til
samfunnet etter at de har «gjort opp for seg». Dette per-
spektivet må vi ikke tapes av synet.
Norske politikere innførte i realiteten livstidsstraff inn
bakveien da ordningen med forvaring ble en realitet i
2001. Nå er det opp til påtalemyndigheten å bevise at
forvaringen skal forlenges. Dersom det innføres livs-
tidsstraff, vil systemet kunne bli speilvendt ved å la lov-
bryteren få anledning til å be om benådning.
Resultatet kan ofte bli det samme, men det gir et klarere
signal å dømme noen til livstidssoning enn til 21 års for-
varing med mulighet for forlengelse. Livstidsdom for de
mest ekstreme tilfellene vil virke mer i samsvar med
rettsfølelsen hos folk flest.

Alle må få plass
Dersom det er riktig det Wiggo Larsen hevder, at ni barn
i Risør mangler barnehageplass, må dette løses. Vi har
kapasitet nok innenfor denne sektoren, og vi kan ikke
leve med at den kapasiteten ikke utnyttes av prinsipielle
grunner.

Straff på livstid

Livstidsdom
vil virke mer
i samsvar med
rettsfølelsen
hos folk flest Aftenposten og Aust-Agder Blad

melder at den omstridte blokk-
byggingen på Holmen i Risør
stilles i bero, på grunn av dårlig
salg.
Utsettelsen gir håp om at blokk-
ene ikke blir noe av. Kjøpekon-
traktene gir riktignok utbygger
anledning til å utsette antydet
overlevering. Etterhvert utløses
dagmulkter til kjøperne. Men
det kan være liten tvil om at de 12
kjøperne før eller senere vil ha
juridisk grunnlag for å heve
kjøpet, hvis det fremstår som
høyst uklart når eller om leilig-
hetene vil bli oppført.

En annen sak er om eien-
domsmegleren har brutt regler
for god forretningsskikk.
Samme dag som Aust-Agder
Blad kom med nyheten om

utsettelse pga. dårlig salg, hadde
megleren helsides annonser i
bl.a. Dages Næringsliv der det
heter at “det fylles opp på Holm-
en”. Det sies at 40 % av “første
salgstrinn” er solgt. De opplyste
ikke at “første salgstrinn” bare
en omtrent halvparten av hva de
må legge ut for salg, og selge
halvparten av, før de kan starte
byggingen. 12 solgte er godt
under halvparten hva de må
selge om det skal bli byggestart -
ca. 30 av 54 leiligheter.

Annonsen var misvisende,
åpenbart i den hensikt å få inter-
essenter til å tro at sjansen for
realisering var større enn reelt.
De færreste vil kjøpe fast eien-
dom hvis det er høyst uvisst om
prosjektet blir noe av. Heldigvis
lot ingen seg forlede av
annonsen; det ble vissnok ikke
solgt en eneste leilighet i somm-

er, med Risør full av turister og
en massiv reklamekampanje
med helsides annonser.

Utsettelsen av prosjektet synlig-
gjør for markedet at Holmen er
en koloss på leirføtter. Man bør
nå henstille til de store aktørene
på utbyggersiden, Løvenskiold
og Backe, å starte planleggingen
forfra i dialog med Riksantikvar-
en og kommunen, som begge
ønsker en bebyggelse mer til-
passet Risørs karakter. De to
seriøse, nasjonale aktørene bør
ikke skade sitt omdømme ved å
legge seg ut med både stat og
kommune. En bebyggelse i
Risørs ånd vil trolig være lettere å
oppføre i etapper, og den vil
appellere til de mange som for-
binder Sørlandet ikke minst med
landsdelens vakre byggeskikk i
tre.
AAuudduunn EEnngghh

Andreas Hølaas var utdannet fra
Statens Arkitektkurs i Oslo, med
diplom i 1959. Etter å ha arbeidet
flere steder, bl. a. i New York,
opprettet han i 1967, sammen
med arkitekt Erik Anker, arki-
tektfirmaet Anker & Hølaas i
Oslo. Kontoret har hatt en rekke
større og mindre oppgaver innen
regulering, kontorbygg, bolig-
prosjektering og aldershjem, og
ble premiert i flere arkitektkon-
kurranser. Blant oppdragsgiv-
erne var bl. a. OBOS, Oslo Byfor-
nyelse og Statsbygg. Spesielt må
nevnes at firmaet gjennom
årrekker samarbeidet nært med
Risør kommune, Riksantikvaren
og fylkeskonservatoren om vern

av Risørs bevaringsverdige byg-
ningsmiljø i årene rundt 1970 og
fremover, etter ramaskriket “det
blå huset” i Kragsgata fremkalte.
Anker & Hølaas bidro ved utar-
beidelsen av den kommunale
verneplanen for Risør (som siden
ble betydelig styrket), og viste
ved nybygg som kulturhuset i
Kragsgata, anleggene ved Tjenna
osv. hvordan ny bebyggelse i
form, materialbruk og dimmen-
sjonering kan tilpasses Risørs
særpreg. At de nedbrente Buene
på Solsiden ble gjenreist, at
utbyggingen av Risør Hotel og
de nye bygningene ved indre
havn kunne gjøres så nennsomt
og vellykket, kan Risør takke
1970-årenes verneidealer for.

Desto verre og mer uforståelig

er det fatalt mistilpassede pro-
sjekt som nå er i ferd med å virke-
liggjøres på Holmen, der Risørs
stadfestede verneplan har vist
seg maktesløs.

“Risørholmen - en moderne
sørlandsidyll”, er så langt unna
Risørs særpreg som overhode
mulig. Det er et stedsløst byggeri
av siste sort, og kunne best passe
et sted ved Middelhavet, Tyrkia
eller Hellas. At det skulle skyldes
en saksbehandlingsulykke, gjør
det ikke bedre.

Andreas Hølaas var født 7. mai
1932, og døde i Oslo 9. august
2012. Risør har meget å takke
ham for.
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Start forfra på Holmen
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