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Risør: Lagnadstime for 
europeisk kulturskatt
Risør, ein av Europas best bevarde trehusbyar, har stade still i hundre og seksti år. Eit byggjeprosjekt på 
ein holme tett ved sentrum skulle gje nye arbeidsplassar og nytt liv til byen. Men no sklid prosjektet ut i 
rein eigedomsspekulasjon.
Ronny SpaanS
ronny.spaans@hotmail.com

«Holmen kjem til å bli ein 
plass for gubbar med 
medhavd pjolter. Den 

levande bydelen er brått ikkje-
eksisterande. Det blir ein soveby 
etter stalinistiske prinsipp!» – «Sjå 
kor tett husa på Holmen blir, ein 
kompakt ghetto!» – «Skal det vera 
greitt å kopiere eit bygg frå Slem-
dal til Risørs indrefilet, men ikkje 
frå Risørs eige varierte bymiljø? 
Skal blokker på Slemdal repre-
sentere Risørs eigenart?»

Sitata ovanfor er henta frå eit 
ope politisk møte i Risør like før 
jul. Salen var fullsett, og stem-
ninga var amper. Kjem du til den 
kvite byen ved Skagerrak, blir du 
slegen av kor vakker staden er. 
Du blir samtidig slegen av spen-
ninga og forventningane hos 
risøringane til prosjektet på Hol-
men.

StagnaSjonen
Alle er samde om at Risørholmen 
kan hjelpe til med å vekkje nytt 
liv i byen. Ein ny bydel skal lokke 
til seg innflyttarar og skapa ny 
næringsverksemd. Men korleis 
det skal gjerast, er risøringane 
usamde om. 

Eg møter Christian Ellings-
gård, han har drive Sjømannsui-
tene – Det lille Hotell i seks år. 
No studerer han opplevingsbasert 
reiseliv og stadutvikling ved Uni-
versitetet i Agder. 

– Det er same demografi i 
Risør som i Finnmark. Gjennom-
snittsalderen er 52 år. I alle gran-
nebyane har det skjedd utvikling 
dei seinaste åra. I Kristiansand 
og i Grimstad har Universitetet i 
Agder institusjonar, medan Aren-
dal skal få eit kunnskapssenter. 
Og i Kragerø er det nyleg etablert 
ein kunstskule. 

Den lange røynsla i reiselivet 
har lært han kva folk er ute etter: 

– Eg har i seks år jobba med 
å selja byen. Det er det distinkte 
ved Risør som får folk til å koma 
hit og ikkje andre stader. Risør 
har eit stort reiselivspotensial 
som kan forsvinne for alltid med 
eit visjonslaust og forflatande 
prosjekt, slik som det som no blir 
presentert på Holmen. Dette kan 
på litt sikt bli svært dyrt for byen.

«jeg har aldri  
opplevd maken»
Kva er så eksakt planane for Hol-
men? Det er ikkje lett å finne ut 
av. Utviklinga av prosjektet har 
vore svært krunglut og rotut. 
Det opphavlege verftet som 
låg på Holmen, la ned drifta i 
dei dårlege tidene i byrjinga av 
2000-talet. Solsiden 1 AS, selska-
pet som eig Holmen, avgjorde 
at ein ny bydel med både busta-
der, hotell og næringsverksemd 
skulle byggjast på tomta. Utbyg-
gjaren rådførde seg med Snø-

hetta. Holmen skulle bli for Risør 
det Operaen er for Oslo, lova dei. 
Men Snøhetta vart ikkje med 
vidare. Utbyggjaren stabla ei stor-
stila arkitekttevling på føtene og 
gav vinnaren, Kritt Arkitekter 
AS, oppdraget å teikne Holmen. 
Men ikkje lang tid etter skifte 
Solsiden 1 atter meining, kasta 
Kritt på dør og gjekk til Petter 
Bogen, arkitekten bak dagens 
prosjekt.

«Jeg har drevet arkitektkontor 
i 25 år og aldri opplevd maken til 
behandling», sa sivilarkitekt Odd-
var Johansen til Aust Agder Blad i 
fjor då arkitektkontoret hans vart 
dumpa. 

26.000 arbeidstimar og 16 mil-
lionar kroner hevdar utbyggjar å 
ha bruka på arkitektar, juristar, 
marknadsføring og anna prosjek-
tering sidan 2002. No er prosjek-
tet i pengevanskar. Mellom anna 
vil ingen hotellkjede satse i Risør. 
Solsiden 1 arbeider for augneblin-

ken med å få inn nye samarbeids-
partnarar.

Eit par moment som røper 
meir tvilsame sider ved prosjektet, 
bør òg nemnast: Noverande ordfø-
rar i Risør har arbeidd som infor-
masjonsrådgjevar for Holmen-
utbyggjinga. Det vart sett spørje-
teikn ved habiliteten hans, men 
både formannskapet og bystyret 
gjekk god for han. I tillegg finst 
det dokument frå den gongen 
holmen vart seld til dagens eigar. 
Eigaren fekk kjøpe tomta for ein 
million med det føremålet å sikre 
arbeidsplassar for Risør.

Siste nytt er at blokkene skal 
lyftast frå tre til fire høgder og 
i tillegg rekke heilt ned til vass-
kanten. Tyder det at ein plan-
lagd sjøpromenade må skrinleg-
gjast? Tyder det at Holmen som 
i si tid vart seld for 
ein billeg penge, no 
skal brukast til eige-
domsspekulasjon? 

Den norske arkitekturen
I denne serien vil Heidi Hattestein og Ronny Spaans reise rundt i landet og sjå korleis det står til med arkitekturen i norske byar 
og bygdebyar. Ronny Spaans er forfattar og filolog.

Byen Risør ligg lunt til attom holmar og skjer. Utanfor strekkjer det opne havet seg. I sentrum har stillstand bevart den unike trearkitekturen, men samstundes skapt økonomisk stagnasjon som ein no vil bryte med.  Foto: Christian Ellingsgård
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Motstanden kjem 
difor no ikkje berre 
frå folk som frå star-

ten av har vore kritiske, 
men òg – ikkje uventa – frå 

Kritt arkitekter:
«Utbygger er i ferd med å 

fjerne all næringsvirksomhet på 
Holmen. Det er helt i motstrid 
med intensjonene og forutset-
ningene i reguleringen», skreiv 
Oddvar Johansen i Aust Agder 
Blad no i januar.

idyll og ruin
Risør sentrum har om lag 3000 
innbyggjarar. Det er på storleik 
med ein norsk tettstad, men den 
kvite byen ved Skagerrak har like-
vel bystatus. Det går attende til 
det historiske Risør, sjøfartsbyen. 
Enno ligg aktverdige patrisiargar-
dar åt gamle kjøpmannsfamiliar 
og speglar seg i vatnet på Solsida.

Eg vandrar gjennom byen. 
Brannvakttårn ruvar over sen-
trum – det er eit minne om den 
store brannen som herja tre-
husbyen i 1861. Brannen tok 
248 bygningar, men risøringane 
makta å berge området kring 

Tangen, Kamperhaug og kyr-
kja frå logane. I desse områda 
er husa idyllisk kvite og av tre, 
men på Tangen, den eldste byde-
len, blir du overraska over vari-
asjonen i form og fasong: Ingen 
bustader er like; bogeforma veg-
ger og ujamne fasadar vitnar om 
fantasien åt handverkarane som 
bygde husa og evna deira til å til-
passe dei med omgjevnaden. 

Desse djerve arkitektoniske 
grepa kan gjerne kallast tidlege 
døme på modernisme. Kvifor 
ikkje bruke dei som stilideal for 
samtidige byggjeprosjekt? Risør 
har to kjende treforedlingsfabrik-
kar, Bosvik og Risør Trebåtbyg-
geri. Kva med å involvere lokale 
handverkarar i byggjeprosjektet 
på Holmen?  

Men arkitekturen på norske 
tettstader er også kontrastfull 
i negativ forstand. Det gjeld òg 
for Risør – om det ikkje skulle 
synast ved fyrste augnekast. Rett 
vest for Tangen, mot Flisvika, slår 
forfall og miljøureining imot deg. 
Ruinane etter industriverksemda 
på området er eit trist syn. Her er 
det planar om ein ny drabantby 

med liknande blokkstruktur som 
på Holmen.

«levande bydel»?
I desember var det tale om å 
nytte ein forkjøpsrett kommu-
nen hadde til Solsiden-eigedo-
men på Holmen, men dei valde 
ikkje å gjera det. Solsiden 1 går 
ut med sal av bustader i mars. 
Etter planen skal reising av blok-
kene ta til i haust. Det er mykje 
spenning knytt til salet. Feriebu-
stader sel ikkje godt for tida, kor-
kje på fjellet eller ved sjøen.

Men den opphavlege utbyg-
gjingsavtalen tilsa at utbyggjar 
skulle etablere hotell, næring og 
fellesområde på Holmen, for å 
skapa «ein levande bydel» – som 
det heiter i prosjektskildringa. 
På det nye arkitektoniske utkas-
tet åt Petter Bogen for Holmen er 
desse fellesverdiane usynlege.

– Holmen skal ha arbeidsplas-
sar, for det står i reguleringspla-
nen, vektlegg ordførar Per Kris-
tian Lunden (Ap) på spørsmål frå 
Dag og Tid. Blir det ikkje hotell, 
må vi finne anna næringsverk-
semd, seier han vidare.

Men dersom ei hotellkjede 
er viljug til å satse på øya, duk-
kar ei anna problemstelling opp: 
Vil det lokke til seg nye turistar 
eller omdirigere den noverande 
turiststraumen frå overnattings-
tilboda på fastlandet ut til øya? 
Risør Hotell slit alt i krisetida vi 
er inne i. 

Kulturvern  
verSuS moderniSme
Utsjånaden på prosjektet på Hol-
men er eit stort diskusjonstema 
i lokalavisa og på opne debatt-
møte. Ein kan undrast på kor 
mykje som alt er avgjort før slike 
spørsmål kjem opp på lokalt 
nivå? Fylkeskommunen legg pre-
missar for korleis ein regulerings-
plan skal sjå ut. Sume fylkes-
antikvarar krev såkalla «harmoni 
gjennom kontrast» for nybygg. 

Ein kan dessutan ikkje la vera 
å stusse over synspunkt som 
kjem til uttrykk hos kommunetil-
sette på lokalplanet. Til hausten 
kjem ei gruppe nyutdana arkitek-
tar frå NTNU til Risør sentrum for 
å undersøkje det arkitektoniske 
utviklingspotensialet åt byen.

«De har ikke de samme for-
dommene imot bruk av moderne 
arkitektur i våre klassiske tre-
husmiljøer», seier kultursjef i 
Risør, Jorunn Bøe, til Aust Agder 
Avis. 

Risør sentrum er underlagt 
strenge vernereglar. «Nybygg til-
lates når det utformes og plasse-
res i harmoni med opprinnelige 
bygningers og miljøs karakter, 
målestokk og tradisjon», seier eit 
av dei bindande reguleringsved-
taka i verneplanen. Er han for-
domsfull, han som fylgjer dette 
lovverket?  

– Den arkitektoniske utfor-
minga av Bogen tek utgangs-
punkt i reguleringsplanen som 
vart til under tingingane med 
Kritt, men skjer det avvik frå 
denne planen, må det gjennom 
ny politisk handsaming hos oss, 
svarar ordføraren når eg spør 
han om formaspektet ved utbyg-
gjinga.

Heile prosessen har hittil vore 
rotut og uføreseieleg. Kva til-
seier at han ikkje kjem til å bli 
det i framtida òg? Enno kan store 
omsnunader i planane skje.

Variasjonen i form og fasong i Tangens gamle trehusgater versus dei einsarta bygningane i modellen åt Peter Bogen. Kva er mest avantgarde? «Alt er det same, og ingenting er likt», seier Erling Okkenhaug om arkitekturen på Tangen. 

Kontrasten er stor mellom Tangen og Flisvika. På det gamle 
industriområdet slår forfall og ureining imot deg.

Sentrum av Risør. Det er knytt ein førebiletleg verneplan til sentrum, men områda rundt vantar tydelege 
retningsliner. Det har ført til meiningsvirvaret som no råder omkring byggjeprosjektet på Holmen.   

Eidsvoll
Nasjonal vogge 
truga av monu
mentalismen i 
Gardermoen.

Brønnøysund 
Svært kjøpe
senter plassert i 
sentrum prega 
av låghus.

Sogndal 
For mange 
betongkasser 
med flate tak.

Tromsø 
Brokut arkitek
tur, men byen 
har sjarm.

Stavanger 
Spenstig arki
tektur utan 
vektlegging på 
signalbygg.

Kristiansand 
Mellom små
hus og stor
mannsgalen
skap.

Ål i Halling-
dal Det skal 
meir enn bon
deraud fasade 
til å gjera ei 
bygd bonde
romantisk.

Ålesund 
Gje oss detalj
ane og arabe
skane attende, 
livsgleda i 
jugendstilen!

Kragerø 
Perfekt på 
grensa til  
keisam.

Bergen
Bergen sen
trum får så 
mangt eit 
hjarta til å 
smelte.

Rakkestad
Har lagt ned 
kjøpesenteret 
og flytt hande
len inn til sen
trum. 

Voss
Homogent og 
vakkert byrom, 
men utkan
ten av sentrum 
øydelegg heil
skapen.

Arendal
Byen har poten
sial til å bli av 
dei vakraste i 
landet. Difor 
vert ein von
broten.  Jamvel 
gamlebyen er 
skjemd ut. 

Røros
Det mest impo
nerande er at 
alle kommu
nale institusjo
nar enno ligg i 
gamle trehus.

– Det er det distinkte 

ved Risør som får folk

til å koma hit og ikkje

andre stader.

 Christian Ellingsgård
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Den omreisande aktivisten
–Alle i Risør tek feil eller 

blir førde bak ljoset 
ifylgje Erling Okken

haug. Dette minner om andre 
namn i historia som meiner at 
alle andre tek feil – utan at 
namn eller politiske system 
skal nemnast! Okkenhaug vil 
aldri forstå Risørs grammatikk; 
ingen kan det betre enn vi som 
har bakgrunn her!

Denne utblåsinga kom under 
det opne møtet i Risør i desem
ber, ho var retta mot Erling 
Okkenhaug, den argaste mot
standaren av Holmenprosjektet. 
Okkenhaug er leiar for Allgrønn, 
eit forum for human økologisk 
stadutvikling og arkitektur. Om 
han er utanfrå, har han hytte 
ved Risør og har vore i byen 
sidan han var gutunge. Han tek 
skuldinga ikkje så tungt: 

– Eg har vore ganske åleine 
om å rette kritikk mot byut
viklinga i Risør. Men risøringar 
stoppar meg på gata og takkar 
for engasjementet. Då oppmo
dar eg dei til også å bry seg og 
skrive i avisa. Svaret har i rege
len vore: «Er du galen, eg bur jo 
her.» Det peikar på utfordring
ane som finst i små stadmiljø 
som Risør. 

Okkenhaug seier det er 

svært uheldig, for då overlèt 
politikarar kontroversielle pro
sjekt til utbyggjarane. Bukken 
får passe havresekken.

feilgrepa
Okkenhaug peikar på ei rekkje 
feilgrep ved Holmenprosjektet. 
Det fyrste gjeld sosiale meka
nismar:

– Det er ikkje lett å enga
sjere seg når tomteeigar er ein 
populær mann i byen. Det same 
gjeld ordføraren, som utan tvil 
er inhabil i denne saka. I eit lite 
samfunn der alle kjenner alle, 
krevst det mot å stå fram med 
meiningane sine. 

To andre punkt gjeld den 
politiske gangen i prosessen:

– Kva verdi har utviklings
prosjekta på Flisvika og Hol
men når dei blir reine ferie
bustader og attpåtil sjåande ut 
som anonyme Slemdalblokker? 
Det eksisterer ikkje analysar for 
kva verdiar prosjekta reelt sett 
skaper for Risør.

Kommunen har i årevis 
venta på at ein Onkel Skrue 
skulle koma og trylle fram eit 
draumeprosjekt, fortel Okken
haug vidare, og held fram: 

– Områda skulle vorte styk
kja opp. Då kunne ein ha 

sloppe til lokale investorar og 
handverkarar og bygt ut over 
lengre tid, slik at funksjonell 
og arkitektonisk variasjon vart 
teken vare på.

«SørlandSrefSaren»
Okkenhaug har reist land og 
strand rundt og engasjert seg i 
byplanleggjing. Han er kjend i 
svært mange byar. Mange hug
sar han frå 90talet då han fekk 
snudd debatten om container
hamnene i Oslo. 

– Men Risør er heilt spesi
ell, seier han: Risør er ein euro
peisk kulturskatt, og byen står 
ved eit vegskil. Vel dei feil veg, 
vil det ha katastrofale fylgjer. 

Difor har filmskaparen Pål 
Winsents fylgt Okkenhaug i 
tre år no. Dokumentarfilmen 
Sørlandsrefseren kastar ljos over 
alle aspekt ved Holmenutbyg
gjinga, Winsents er i samtale 
med NRK om å vise han på TV.

– Det gjeld å ta lærdom av 
røynslene. I år skal Allgrønn 
arrangere prosjektet «Steds
kraft» som skal motivere lokal
samfunn, utbyggjarar, poli
tikarar og andre til å reflek
tere over utfordringar knytte 
til byplanleggjing i møte med 
ivrige investorar. 

Arkitektur
Alle sørlandsbyar er ikkje idyl
liske kvite trehusbyar. Etter
krigstidsarkitekturen har fare 
hardt åt med dei som andre sta
der i Noreg. Risør er i denne 
samanhengen unik. På grunn av 
økonomisk attergang vart Risør 
skåna for 60talsbetongvandalis
men. Trehusa på Tangen og Kam
perhaug er høgdepunkt i norsk 
handverksdriven trearkitektur. 
Byen har vurdert å søkje om 
opptak på UNESCOs verdsarv
liste. Om dei har gode sjansar, 
vil ikkje berre vera avhengig av 
vern av den indre byen, men òg 
uttrykket på nybygg i området 
rundt. 

Terningkast: 5

Kollektivtrafikk
Om Risør har bystatus, er Risør 
ein liten stad utan kollektivtra
fikk. Busselskapet på Sørlandet, 
Nettbuss, har daglege avgangar 
til grannekommunane – eit til
bod pendlarar har gagn av. På 
dagtid går det ein bybuss gjen
nom bysentrum. Men det finst 
ikkje kveldstilbod på desse 
rutene. I tillegg fører både Nett
buss og Konkurrenten deg – gjen
nom knutepunktet Vinterkjær – 
til større byar, om det er Kristian
sand i vestleg retning eller Oslo i 
austleg retning.

Terningkast: 3 

Mattradisjonar
Som småbåtby vaknar Risør til 
om våren og sumaren. Men til å 
vera eit lite sentrum på tre tusen 
innbyggjarar er kafé og restau
ranttilbodet stort også om vinte
ren. På Kast Loss kan du nyte eit 
godt fiskemåltid. Høgdepunktet 
er fiskemottaket og butikken på 
Holmen. For to kilo nyfiska brei
flabb betalte eg fem hundre kro
ner. Hummarfestivalen i oktober 
er elles eit storhende i kommu
nen.

Terningkast: 5

Sykkelstigar
Om mange risøringar handlar 
i Arendal og tendensar til kjø
pesenterutvikling er synlege på 
Hestemyr, er Risør sentrum fram
leis eit levande sentrum. I norsk 
samanheng er det ofte einsty
dande med bilisme. Kommunen 
planlegg difor å byggje ut tunne
lar og parkeringsplassar i berga 
rundt sentrum.

– Men til det krevst det ein 
betre kommuneøkonomi, infor
merer ordføraren. 

Vegen frå sentrum ut til Øste bø 
er farleg for mjuke trafikantar. 
Her skal det byggjast ut gang og 
sykkelstig, fortel han vidare.

Terningkast: 2

Møtestader
Den vesle byen kan skilte med 
eit overraskande vitalt kunst og 
kulturliv: Kunsthandverkgruppa 
«Villvin» etablerte seg i Risør i 
70åra og står for den populære 
Villvin Kunsthandverkmarkna
den. Elles er kystbyen tilhaldsstad 
for Risør Trebåtfestival og ikkje 
minst Risør Kammermusikkfest, 
som er kjend langt utover Noregs 
landegrenser. På det daglege pla
net er det stor aktivitet på Risør
huset frå 1978, eit kulturhus med 
teater og kinosal og bibliotek. Her 
går det populære musikkteatret i 
Risør av stabelen. Risør Akvarium, 
eit av få saltvassakvarium i landet, 
bør òg nemnast.

Terningkast: 6

Råd for framtida
Risør sentrum er underlagt ein 
streng verneplan. Han har lagt 
grunnlag for eit vitalt arrange
ments og kulturliv i trehusbyen. 
Skal Holmen innehalde funksjo
nar som kjem lokalsamfunnet 
til gode, må strukturane her spe
gle att strukturar i bysentrum. 
Det arkitektoniske idealet i dag 
er levande byrom og berekraft, 
men tendensen er dessverre at 
viktige bynære sjøsider blir kapra 
av pengesterke næringsdrivande  
og bustadkjøparar. Vil vi at det 
same skjer i Risør?

Trehusa på Tangen 

og Kamperhaug er

høgdepunkt i norsk

handverksdriven

trearkitektur.

Bynære sjøsider blir ofte

kapra av pengesterke 

næringsdrivande.

Vil det same skje her?

Solsiden 1 AS har hatt kontakt med tre ulike arkitektkontor, men har enno ikkje kome fram til ein byggjeplan som samsvarar med intensjo-
nane for Holmen: ein levande bydel til gagn for heile Risør. No tenderer prosjektet mot rein eigedomsspekulasjon.

På det kombinerte fiskemottaket og -utsalet får du herleg breiflabb rett frå Skagerrak.– Risør står ved eit vegskil. Vel dei feil, vil det få katastrofale fylgjer, seier Erling Okkenhaug, leiar for Allgrønn.  Foto: Pål Winsents




