
LOKALAVISEN FOR RISØR OG GJERSTAD

Nr. 89 - 161 årgang
Løssalg kr. 20,00

Tirsdag
13. august 2013

Dramatiske
regnskapstall

Rådmann Odd E. Olsen (th), her sammen med kommunalsjef Else skjellum og ordfører Per K. Lunden frykter at Risør kommune i år vil gå på en økonomisk smell i
millionklassen.

Rådmann Odd Eldrup Olsen er tilbake på jobb etter
sommerferien og hans viktigste oppgave nå blir å finne
årsaken til at kommunens utgifter øker langt raskere enn
inntektene. Utbetalinger som ikke er tvingende nød-

vendige blir stanset i håp om å få situasjonen under kon-
troll. Men alt tyder på at regnskapsåret vil bli avsluttet
med flere millioner kroner i underskudd.

Side 7

Holmen Gård
solgt på nytt
I går ble det bekreftet at
Holmen Gård er solgt på nytt
for 1,7 millioner kroner. Men
hvem som overtar anlegget er
inntil videre “hemmelig”.
– De nye eierne ønsker ikke
sine navn offentliggjort før
den formelle overdragelsen i
september, sier Knut Werner
Lindeberg Alsén, talsmann for
de nye eierne.

Side 5

– Dette var min
viktigste kveld
– Dette ble min viktigste
kveld i karrieren, sa en da
dokumentarfilmen “Sør-
landsrefseren” ble vist for en
fullsatt sal i kunstparken fre-
dag.

Side 8-9



Kraftig regnskyll
Søndag ettermiddag feide et kraftig
regnskyll over Risør, kombinert
med torden. Tordenværet førte til
skader på strømnettet, og deler av
byen var uten strøm noen få timer
på ettermiddagen. Ellers meldes

det om at flere tv-apparater og
annet elektrisk utstyr ble ødelagt
under tordenværet, som var svært
kraftig.

Sørlandsrefseren
Jeg har vært i Kunstparken og
sett filmen Sørlandsrefseren i
regi av Risør filmklubb. Filmen
er laget av Pål Winsents, og kall-
es en dokumentarfilm. Min kon-
klusjon er at dette er en god film.
Den er god på den måten at den
viser hvordan en som vil kalle
seg filmskaper og dokumentar-
ist, kan la seg regissere av den
personen filmskaperen vil lage
et portrett av. Den viser hvordan
usannheter og insinuasjoner
kan framsettes og spres uten
noen form for kritisk inn-
fallsvinkel mot den som portr-
etteres.
Hvilke krav stiller Winsents til
seg selv som så kallet filmskaper
og dokumentarist? Kunne holde
et kamera og rediger filmen?
Hva med å stille spørsmål til den
som portretteres, i dette tilfelle
Erling Okkenhaug. Noen av
disse spørsmålene kunne
eksempelvis være:
Hvorfor framstiller du det som
om Risør kommune ikke vil gi
deg de opplysningene du ber
om?
Hvorfor framstiller du det som
om Lindstøl fikk kjøpe Holmen
for en slikk og ingen ting?
Hvorfor framstiller du det som
Arne Lindstøl og ordfører Per
Lunden har kokkelemunke
sammen på kjøkkenet i rådhuset
en av gangene holmensaken ble
behandlet i bystyret?
Hvorfor viser du avisutklipp og
gir det misvisende kommentar?
Mener du Okkenhaug, at målet
helliger midlene, det vil si bruk
av usannheter og insinuasjoner?
Hvorfor, Okkenhaug, viser du
meg ikke de prosjektene du selv
har utviklet og realisert?
I forbindelse med filmframvis-
ningen i Kunstparken, sa Pål
Winsents at han hadde søkt om å
komme inn på journalisthøy-
skolen, men kom ikke inn. Han
har vist hvorfor.
For øvrig, i filmen framstår
Risør som en vakker by, det skal
Pål Winsents ha ros for.

HHaallvvoorr SSkkåållii
((ssoomm pprriivvaattppeerrssoonn iikkkkee
ppoolliittiikkkkeerr))..

Halvor Skåli er ikke imponert over
Pål Winsents som domumentarist.

Padling passer for alle uansett alder.

Festuke med padlekurs
Risør Festuke inviterer deg til
grunnleggende padlekurs i
Risør, som del av festukas pro-
gram.
Sikkerhet er viktig for alle som
ønsker å ha en god padleopplev-
else. I samarbeid med Havpadl-
eren og Sjur Heap arrangerer
derfor Risør Festuke grunn-
leggende padle- og sikkerhets-
kurs til reduserte priser som del
av årets Risør Festuke.
Totalt arrangeres to kurs:
Kurs 1 – fredag 27/9-2013 kl
1300 - 1600.
Kurs 2 – søndag 29/9-2013 kl
1300 – 1600
I kurspakkene er alt utstyr
inkludert og prisen er utrolige
600 kroner. Til hvert kurs er det

max 10 deltakere.
Påmelding og betaling skjer via
firma Scancode, som tar hand
om vår elektroniske påmelding
og sender deg bekreftelse på
mobil og epost - se egen link på
vår hjemmeside www.risoer-
festuke.no hvor du også finner
annen informasjon om Risør
Festuke. Forhåndspåmelding er
også veldig greit med tanke på
alt utstyret som må klargjøres
til kursene ?
Det er få steder hvor skjærgård-
en ligger bedre tilgjengelig enn
nettopp Risør, den hvite by ved
Skagerrak, og hva er da mer
naturlig enn å arrangere padle-
kurs midt i smørøyet sier
Kristine Uppstad, en av lederne

i Risør Festuke.
Padling passer for alle uansett
alder og i Risør er det et padle-
eldorado du bare må oppleve
med kort veg til de ytterste
skjær og dype fjorder. Vi håper
derfor at riktig mange deltar, og
har du ikke egen kajakk er det
jo bare å melde seg inn i Risør
ro- og padleklubb så kan du
låne kajakk der – enkelt og
greit, selv om de aller fleste som
blir bitt av padlebasillen oftest
også ender opp med å kjøpe sin
egen kajakk – snakk med Sjur
Heap eller Bengt Adeler på
Sagjordet næringspark så ordn-
er de utstyr til deg på et blunk.

DAGENS KOMMENTAR

Brokelandsheia - 4993 Sundebru - Tlf. 37 15 88 70 - www.bjordammen.no
Tempe astelefon 37 15 00 15 • www.tempe.no

DATAPROBLEMER?
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For avtale, ring
37 15 22 00
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ELEKTRIKER

Bestilling
tlf. 37 14 97 80 i billettkontorets

åpningstid. For spilleplan, filmomtale
og billettkjøp på internett se:

www.risorkino.no

NORGESPREMIERE

KYSS MEG FOR
FAEN I HELVETE
Norsk drama/komedie anb. u/v.
«Naturlig,morsom,ekstremt
velspilt: Skikkelig bra»

Tirsdag 13/08 kl. 19.00
Onsdag 14/08 kl. 19.00

GROWN UPS 2
Onsdag 14/08 kl. 19.30

MONSTERUNIVERSITETET 2D
Am. animasjon 7 år. Siste dag.
Tirsdag 13/08 kl. 18.30

Naturlig, morsom,
ekstremt velspilt.

FILMMAGASINET

/KYSSMEGFILMEN

ww
w.rin
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o

BARNEKLÆR
Risør
Tlf. 37 15 63 50

GRATIS motor
og fjernkontroll
- ved kjøp av terrassemarkise

VI FORTSETTER
SALGSSUKSESSENGGGGSSSSSSSSUUUUKKKKSSEEEESSSS

Tilbudet gjelder ut august!

04990Gratis befaring:

www.scandic.no

Bli fengselsbetjent!
Vi skal ta opp et nytt kull aspiranter. Jobben er så viktig at du
får lønn fra første skoledag!
Fengselsbetjentutdanningen går over to år. Den består av to
semestre med praksistjeneste i et av våre mange opplærings-
fengsler og til sammen et år med teoriundervisning ved skolen
i Oslo. Aspiranter oppnår 120 studiepoeng og er garantert
jobb etter bestått utdanning.
Søknadsfrist er den 16. august.
Se hele utlysningen på www.krus.no

Hjertelig takk
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- Dette vil jeg være med på.
Arendalsuka høres spennende
ut. Hovedtillitsvalgt i Delta
Risør Kristin P.Aasbø var kryst-
allklar da hun fikk spørsmål
om å bidra til å gjøre Deltas
stand på Arendalsuka til en del
av den folkefesten det bør være.
Kristin hadde som mål å synlig-
gjøre Delta for de tusenvis av
mennesker som kom fra alle
steder på sør/østlandet, både
fra bygd og by. Etter fire dager,
er det en fornøyd men sliten til-
litsvalgt vi snakker med.
– Det koster litt krefter å stå på

stand i fire dager.Men de merk-
et at Delta var her, legger hun
smilende til. Nå er hennes del-
takelse på Arendalsuka over,
men hun er både stolt og
fornøyd over innsatsen. Jeg
føler at Delta Risør var med på å
sette farge på Arendalsuka. Det
er jeg veldig fornøyd med.
- Skal jeg trekke frem et høyde-
punkt må det vel bli de mange
hyggelige samtalene jeg hadde
med både medlemmer og stats-
råder. Arendalsuka er virkelig
stedet man møter alle, avslutt-
er Aasbø.

Delta Risør satte farge på Arendalsuka

Medlemstur
Søndeled og Risør Historielag
arrangerer medlemstur søndag
25. august, hvor man skal besøke
Flødevigen Forskningssenter og
Bomsholmen Fløtnings-
museum. Turen er gratis for
medlemmer. Bindende påmeld-
ing før 15. august til Anders
Eikeland, Alf Jeppesen, eller
Amborg Henriksen.

Kristin og Delta-ledelsen sammen
med Kunnskapsminister Kristin Hal-
vorsen.
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Dokumentarfilmen «Sør-
landsrefseren» tegner i
stor grad et bilde av
Risørs innbyggere og
politikere som
inkompetente og uinter-
esserte. Da filmen ble
vist i Kunstparken fredag
kveld ble på mangemåter
refser Okkenhaugs karak-
teristikker gjort til
skamme.

Erling Okkenhaug, i begivenhet-
enes sentrum, var både rørt og
overveldet over at 160 mennesk-
ene var tilstede i en kunstpark
fylt til randen. Rollen trives han
åpenbart i, og han gjør seg heller
på ingen måte bort. Stedsaktivi-
st, for mange en kranglefant,
men som uavhengig av et x
antall hinder og motstandere
står stødig i sin tro på at Risørs
innbyggere fortjener noe bedre
enn de planlagte leilighetene på
Holmen. Dette kommer også
klinkende klart frem i filmen,
men som nevnt vies ikke Risør,
både byen og dens innbyggere,
stort mer tillit enn at de tidvis
klarer å puste på egenhånd.

– Den viktigste visningen
Okkenhaug sparer ikke på krutt-
et da han omtaler betydningen
av visningen i nettopp Risør.

– Dette var virkelig over all for-
ventning. Stemningen var god
og folk lo på de rette stedene.
Risør er jo den desidert viktigste
visningen, og dette den viktigste
kvelden i min karriere, sa Okken-
haug til AAB etter endt visning.

Han satt og stor pris på at Riks-
antikvaren, ved Mikael Lye, tok
turen til Kunstparken.

– Endelig står han her og leser
opp fasiten, etter at det ble ved-
tatt at vernemyndighetene
skulle kobles inn. At kommunen
ikke har tatt kontakt er en skan-
dale.

– Blodig alvor
Etter filmen og en kort pause, var
det så duket for samtale rundt
innholdet. Torgeir Torkjelsson
(A), Okkenhaug, Mikael Lye og
filmskaper Pål Winsents, ledet
av ordstyrer Helge Værland, del-
tok alle med sitt. Førstnevnte
påpekte alvoret i saken, etter at
Okkenhaug ved gjentatte anled-
ninger omtalte hvor morsomt
han synes hans arbeid er.

– For oss er ikke dette mor-
somt, som det er for Okkenhaug.
For oss er dette blodig alvor, for
det er dette vi skal være med å

vedta og bygge, sa Torkjelsson
før han tok tak i sitatet fra film-
en, om at risørsamfunnet var
lobotomert.

– Okkenhaug, et samfunn kan
ikke være lobotomert. Det er
ganske vanskelig. Man
lobotomerer enkeltmennesker
antar jeg. Det er noen leger her
og de vet det. Du spiller på
arrogansen din, du er en aktør
sier du, men det som er fryktelig
arrogant og som du sier tre gang-
er i det samme sitatet vi snakker
om, det er “der nede, der nede,
der nede”. Det er ganske pro-
voserende, sa Torkjelsson før
Okkenhaug umiddelbart svarte:

– Jeg legger jo ikke noe særlig
skjul på at jeg kommer utenfra.
Så når jeg sier “der nede”, så er
det fra mitt perspektiv. Ganske
enkelt. Selvfølgelig kan jeg veld-
ig godt forstå at noen blir pro-
vosert av det,men det er også den
rollen jeg har hatt. Akkurat som
du har hatt din rolle. Jeg er en
som kommer utenfra og bryr
meg om Risør, og da kan jeg si
“der nede”.
Krevende
Åsta Heggdahl, en av de lokale
som figurerer mest i filmen,
syntes selv at visningen påpekte
engasjementet i Risør.

– Jeg synes filmen tegner et
utrolig fint bilde av prosessen, og
det er flott at så mange er her.
Det viser at det er et engasje-
ment, at vi bruker kanalene vi
kan og at vi bryr oss. Så nå går jeg
hjem med ro i sjelen.

Filmskaper Pål Winsents, som
og var tilstede fredag, var over-
rasket over responsen.

– Jeg er overrasket over hvor
mye folk som kom, og at det var
så mange som ble igjen etter
filmen. Det har vært spennende
å få et innblikk i hvordan en
utbygging som dette skjer, og
ikke minst hvor lang tid det tar.
Jeg kommer nok ikke til å lage
flere filmer av denne karakteren,
for det er utrolig utmattende. Jeg
fascineres av mennesker som
brenner for noe, og at Erling har
holdt på med dette i 25 år er ube-
gripelig, sier Winsents.

– Stor stas
Til slutt hadde også arrangøren,
med 160 mennesker i lokale, all
grunn til å være fornøyd.

–Hvis dette er den nye stand-
arden for filmklubben er det
veldig gøy, sier leder av film-
klubben, Hans Petter Bjerva,
med et smil før han tilføyer:

– Det er stor stas med så god
respons!
Brede Gautland Andersen
redaksjon@austagderblad.no

Fylte Kunstparken ti

Helge Værland (f.v) leder samtalen i etterkant av filmen, mellom filmskaper Pål Winsents, Torgeir Torkjelsson (A) og Erl-
ing Okkenhaug.

Det var trangt om plassen under visningen av “Sørlandsrefseren” i Kunstparken fredag. – Den viktigste kvelden i min karriere, sier steds
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il randen

Mener ordføreren ikke
snakker sant om filmscene
I en personlig anmeld-
else av “Sørlandsrefser-
en trykt i AAB torsdag
forrige uke, forklarer
Lunden seg om en scene
i filmen hvor han trekker
Arne Lindstøl til side
under et formannskaps-
møte. Både filmskaper
Pål Winsents og refseren
selv, Erling Okkenhaug,
mener Lundens forklar-
ing ikke holder vann.

Den aktuelle scenen utspiller
seg under et formannskaps-
møte i Rådhuset 29. november
2011. En av sakene som skal
behandles denne kvelden er
Arne Lindstøls ønske om å selge
sin andel i selskapet til under
femti prosent.

Sentralt i filmen
Okkenhaug og Winsents er til
stede for å overvære den polit-
iske behandlingen av saken.

I en pause filmer PålWinsents
at Lunden går bort til Lindstøl,
drar han opp av sofaen og tar
han med ut på kjøkkenet. De to
har en kort samtale før de
kommer ut igjen.

Dette har blitt sentral scene i
filmen hvor Okkenhaug stiller
spørsmålstegn ved Lundens for-
hold til Lindstøl.

Torsdag valgte altså ordfører-
en å ta bladet fra munnen og gi
sin forklaring på hvorfor han
tok Lindstøl til side den dagen.

Kondolerer
“I en scene i filmen tar jeg
Lindstøl i handa før et

bystyremøte og trekker han
med meg ut på kjøkkenet i råd-
huset. Her filmes det at vi
snakker sammen. Folk vil tenke
at her snakker to kompiser
sammen på bakrommet. Hva
snakka vi om? Jo, jeg tok Arne
Lindstøl til side for å kondolere
etter at hans far Einar nettopp
hadde gått bort.”

Det er her Okkenhaug og
Winsents mener ordføreren
glipper. Saken om Lindstøl-
aksjene ble i følge kommunens
egne protokoller behandlet i et
formannskapsmøte 29.
november 2011. I følge en
dødsannonse som sto på trykk i
AAB døde Arne Lindstøls far,
Einar Lindstøl, ti uker senere,
nemlig 10. februar 2012.

God reklame for filmen
- Jeg kan tåle kritikken fra
Lunden veldig bra, men når han
serverer ting som dette som
ikke stemmer overens med
virkeligheten, det syntes jeg er
veldig spesielt, sier regissør
Winsents.

Winsents sier han har hørt
ordførerens forklaring før, men
ble overrasket over at han valgte
å trykke den i AAB dagen før
filmen skulle vises i Risør.

- På mange måter kan vi jo
takke han, det var nok mange
som kom og så filmen etter å ha
lest anmeldelsen. Om det er
bevisst fra ordførerens side for å
avvæpne nettopp denne scenen,
vet jeg ikke, sier Winsents.

Ordføreren beklager
Erling Okkenhaug sier at han
selv fikk tips om at Ordføreren
ikke snakket sant, lenge før
anmeldelsen sto på trykk i avis-
en.

- En ting er hva folk snakker
om og hva man som privatper-
son kan finne på å si.Men denne
anmeldelsen har han skrevet
under som ordfører i Risør, og
da er det ikke bare snakk, da er
det politikk, sier Okkenhaug.
Selv beklager Lunden det hele
og mener at det er en glipp fra
hans side.

- Jeg beklager at jeg har
blandet sammen ulike hendels-
er der jeg er med i filmen Sør-
landsrefresen . Jeg husker jeg
under et møte på Risør rådhus
tok Arne Lindstrøl med ut på
kjøkkenet og kondolerte etter
hans fars bortgang. Jeg trodde
det var denne hendelsen som
var med i filmen. Jeg føyer meg
helt for filmens tidslinje, og ser
at det ikke er denne hendelsen
som vises. Hva jeg og Arne
Lindstøl snakka om i scenen vist
i filmen er jeg ikke helt sikker
sikker på. Jeg minner om at det
er tatt opp mye film fra mange
møter i forbindelse med pro-
duksjon av Sørlandsrefseren
og at det er vanskelig for meg å
skille ulike møter fra hver-
andre, sier Lunden.

Ingen bindingmed Lindstøl
- Grunnen til at jeg skrev denne
på forhånd er ganske enkelt at
jeg hadde sett filmen før den ble
vist og at jeg syntes det var greit
at den sto på trykk når den
skulle vises i Risør, sier Lunden
som for tiden oppholder seg på
Zanzibar i Afrika.

Christina Tveit
christina.tveit@austagderblad.no

I Ordfører Per Kristian Lunden beklager at han er forklart seg feil om episoden hvor han trekker Arne Lindstøl til side
under et formannskapsmøte i 2011. Foto: Arkiv

aktivist Erling Okkenhaug. Alle Foto: Brede Gautland Andersen

Leder av Risør filmklubb, Hans Petter Bjerva, var strålende fornøyd med opp-
møtet. – Det er stor stas med så god respons!




