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Kva er ein  
«forsvarskrig»?
israel
erik klepsvik
HangzHou, kina

Takk til Bjarne Gjerme for opp-
daginga av det jødiske gen, 
som tydelegvis oppstod ved 
at folkeslag i området me i 
dag kallar Israel og Palestina, 
omvende seg til tru på Jahve.

Bjarne Gjerme skuldar også 
Dag og Tids lesarar ein defini-
sjon av «forsvarskrig»; har ikkje 

mykje moderne krig føring vore 
motivert av eit forsvarsmotiv 
mot ein eller annan fiende, 
meir eller mindre reell – USA i 
Vietnam i forsvar mot kommu-
nismen, fleire vestlege land i 
Afghanistan i forsvar mot åtak 
frå terroristar, bombing i Libya 
i forsvar mot Gaddafis åtak på 
sivilbefolkninga, osb.

Til sist skulle ein gjerne 
visst nøyaktig kor Israels for-
svarbare grenser faktisk går.

Kampen om en bys liv
risør
knut Henning tHygesen
risør

I siste nummer av Dag og Tid 
skreiv avisa rosende om den 
gamle trehusbyen Risør. «Eit høg-
depunkt i norsk handverksdre-
ven trearkitektur» og «ein euro-
peisk kulturskatt», skriver avisa 
om den hvite byen ved Skager-
rak og gir oss en femmer.

Men hovedoppslaget dreide 
seg ikke om det. Det handla om 
det store, kontroversielle byg-
geprosjektet på «Holmen» midt 
i innseglinga til byen, der det 
i århundrer har vært skipsbyg-
ging. Holmen har vært et symbol 
på skapende krefter og risørfolks 
kontakt med havet. 

I forrige bystyreperiode ved-
tok det borgerlige bystyreflertal-
let å omregulere industriområdet 
i vannkanten. «Backegruppen» 
prosjekterer blokker tilpasset de 
over seksti med mye penger, uten 
boplikt og i en slags funksjonalis-

tisk, flat-taket, tett, repeterende 
stil til en samlet omsetningsverdi 
på over en halv milliard. Utbyg-
ger har annonsert at det vil bli en 
ny, levende bydel, tilpasset gamle 
Risør. Det har bystyreflertallet sik-
kert trodd på og i alle fall argu-
mentert for. Ja-politikernes argu-
ment er at utbyggingen skal være 
motoren som skal redde Risør, 
skape vekst og utvikling. 

Rødt, som har fire represen-
tanter i bystyret, har gjennom 
hele forrige bystyreperiode vært 
prosjektets klareste kritiker og 
foreslått alternativer: kommu-
nalt/statlig kjøp av Holmen; regu-
lert til sjøbasert næring og hel-
årsboliger; tilpasset Risørs tre-
husarkitektur og natur; klare 
forpliktende krav i regulerings-
planen. Langt på veg har Ap og 
Sp delt vårt syn. Nå har de flertall 
sammen med Rødt.

Vårt skrekkscenario er at øya 
blir en ferieøy for rike hyttefolk, 
og at arkitekturen ikke tilpasses 
stedet. Nå frykter mange at nett-

opp det blir resultatet, etter at 
mange av de positive elementene 
i prosjektet har rakna etter tur. 
Reguleringsbestemmelsene og 
utbyggingsavtalen som det stod 
harde kamper om i bystyret, til-
later stor frihet for utbygger.

For Rødt har det vært viktig å 
se Holmen i en sammenheng med 
bevaringen – og utviklinga av den 
gamle trehusbyen. For Holmen er 
ikke aleine om å bli omregulert. 
Like utafor bykjernen omregule-
res to andre sjønære industriom-
råder for til sammen 150 boenhe-
ter, i konkurranse med Holmen. 
Også disse kan bli ferieområder 
midt i den lille byen. Om alt dette 
blir bygd etter dagens planer, 
betyr det en katastrofal byutvik-
ling for Risør. Det sprenger ram-
men. Det tar pusten fra den his-
toriske helårsbyen. Det frarøver 
byen næringsarealene mot havet. 
Verken Risør eller Norge er tjent 
med det.

Knut Henning Thygesen (raudt)  
er varaordførar i risør.

Perspektiv på  
Oslos rusomsorg
rusomsorg
arild knutsen
oslo

Byråd for helse- og sosiale tje-
nester i Oslo, Anniken Hauglie, 
avlegger Dag og Tids debatt-
spalter et besøk for å klage 
på skribenten Agnes Ravatns 
kunnskap om rusomsorgen i 
Oslo, etter den glitrende artik-
kelen «Kafka på kjøret».

Skildringene var trolig lite 
ønskelige for byrådet som fra 
før er ivrige på fasadepolitikk. 
Det merker vi som iblant kriti-
serer hovedstadens rusomsorgs 
manglende tilgjengelighet og 
byrådens krav om gjentatte 
politiaksjoner mot rusmiljøet.

Påpeker vi feil og mangler 
ved byrådets politikk, svarer de 
gjerne med å henvise til kom-
pleksiteten og dimensjonen på 
rusomsorgsapparatet som de 
overtok ved tiltredelse. Men 
det sittende byråd har også 
gjort et godt stykke arbeid på 
feltet, bevares! Opprettelsen av 
Lasso-prosjektet gir bedre til-
gang til substitusjonsmedika-
mentet Suboxone, det deles ut 
folie for røyking av heroin som 
alternativ til sprøyter, og det 
skal satses på spesial tilpassede 
boliger for personer med dob-
beltdiagnoser.

Men det er liten grunn til å 
tro at byrådet ønsker å skryte 
av boligsituasjonen til denne 
gruppen. Hospitsbruken er 
omstridt, og vi opplever sta-
dig mennesker som kommer 
tilbake til hovedstaden etter 
behandlingsopphold i spesia-
listhelsetjenesten som ikke får 
annet tilbud enn bokollektiv 
sammen med aktive rusmid-
delbrukere. 

Videre er sprøyteutdeling en 
urimelig begrenset både i be -
redskap, åpningstider og sorti-

ment. Lasso-prosjektet er bra, 
men de byene i Europa som 
har klart å få bukt med åpne 
russcener, peker alle på lavter-
skelutdeling av metadon som 
en viktig suksessfaktor.

Suboxone er derimot det 
minst populære substitusjons-
medikamentet og dessuten 
vanskeligst å konvertere til 
fra heroin. Lasso-prosjektet er 
godt etablert på andre året, 
men har kun rundt tretti pasi-
enter.

Politiaksjonen mot rusmil-
jøet og dens konsekvenser fikk 
stor plass i Ravatns artikkel. 
Hauglie begrunner den med å 
hjelpe flere stoffbrukere, redu-
sere rekruttering av ungdom 
og gjøre byen tryggere.

Konsekvensene av aksjonen 
kan man høre om fra dem som 
jobber gatenært. Det er opprø-
rende for personell fra Syke-
pleie på hjul, Kirkens Bymi-
sjon, =Oslo og Foreningen for 
human narkotikapolitikk å se 
hvordan en del vanskeligstilte 
har blitt behandlet. 

Aksjonen har forringet hjel-
petilbudenes funksjonalitet, 
spredt miljøet over et større 
område, hvilket medfører let-
tere tilgang for ungdom gene-
relt, og stoffbrukere har blitt 
så stresset og presset at terske-
len for å begå kriminalitet for 
å få penger til stoff har sunket. 
Den slags politikk har alltid 
virket mot sin hensikt.

Slik jeg leste Ravatns artik-
kel, var det meningen å stille 
med blanke ark. For å se med 
egne friske øyne hvordan poli-
tikken slår ut i praksis. Da 
gjorde hun klokt i å gå ut i 
gatene og se selv, istedenfor å 
gå på et kontor for å serveres 
et politisk forestillingsbilde. 

Arild Knutsen er leiar i Foreningen 
for human narkotikapolitikk.

Sats på lokal byggeskikk
arkitektur
audun engH
oslo

Dag og Tids oppslag om Holmen-
utbyggingen i Risør 3. februar set-
ter søkelys på forhold som fører 
til ødeleggende stedsutvikling 
mange steder i Norge: Planleg-
gingen overlates til private utbyg-
gere som naturlig nok tar større 
ansvar for egen økonomi enn  fel-
leskapets interesser.

De samme utbyggerne ser ut 
til å velge arkitekt ganske tilfel-
dig og får regelmessig servert et 
prosjekt basert på arkitektens 
egen smak og populære  trender 
i faget, ikke hva lokalsamfunnet 
ønsker og stedet fortjener.

Løsningen vil ligge i en plan-
legging styrt av kommunene, 
men basert på åpen debatt og 
aktiv deltakelse fra lokalsam-
funnet. Det kan f.eks. skje gjen-
nom såkalte  plansmier der alle 
kan delta i å utvikle en konkret 
plan. Fornuftige utbyggere vil se 
seg tjent med å spille på lag med 
lokalsamfunnet og unngå kon-
flikter som regelmessig fører til 
plunder og heft.

Undertegnede jobber med 
debatt om stedsutvikling både i 
Norge og i utlandet, ikke minst 
forholdet mellom kulturminner 
og nybygging. Jeg er blitt sær-
lig opptatt av samspillet mellom 
eiendomsbransje, folkevalgte og 
lokalbefolkningen. Mitt råd til 
utbyggere er å legge større vekt 
på folks ønsker for deres eget 
nærmilø og være mer kritiske til 
arkitekter som gjerne vil la sin 
personlige smak prege alle lokal-
samfunnene de arbeider i.

Trenden som i økende grad 
preger nybygging i historiske byer 
i mange land, er økt vekt på hel-
het og harmoni mellom gammelt 
og nytt. Det er selvsagt mange 
arkitekter som slår et slag for det 
de gjerne kaller «kontrast-tilpas-
ning», men også blant arkitekter 
er det stadig flere som ønsker å 
bygge videre på lokalt særpreg og 
levende byggeskikktradisjoner.

Når det gjelder Risør, er det  
de seneste årene oppført både 
næringsbygg og boliger som  
viser respekt for byggeskikk og 
særpreg. Det er meget bekla-
gelig at planene for Holmen 
er basert på en motsatt tilnær-

ming. De planlagte blokkene vil 
være til ubotelig skade for Risør 
som kulturminne og reisemål. 
Befolkning en vil lide tap, både 
estetisk og økonomisk.

Risør har i likhet med mange  
andre bevarte trebyer en god ver-
neplan for sentrum. Nybygg skal 
ha samme stil som den eldre be -
byggelsen. Ved ombygging kan 
det kreves tilbakeføring av tid-
ligere modernisering, og etter 
brann kan det kreves oppføring 
i samme stil. Skal byer med slike 
kvaliteter beholde sitt særpreg 
og sin verdi som reisemål, må 
det sørges for at nybygging også 
utenfor verneområdet får preg 
av den lokale byggeskikken. Det 
dreier seg ikke om «kopi», men 
om å hegne om levende tradisjo-
ner. Overalt i Norge finnes det 
lokale byggmestre og dyktige 
håndverkere som kan stå for en 
utbygging basert på lokal bygge-
skikk. Men de kan ikke konkur-
rere med store entreprenørfir-
maer om å bygge betongblokker.

Audun engh er jurist og styremedlem 
i organisasjonen international 

network for Traditional Building 
Architecture & Urbanism.

Risør, med Holmen i sentrum.


