
Raseringen av Holmen.  Kilde: Risørmagasinet. 
  
I 1971 overtok firmaet Wisbech Refsum Holmen, som tidligere nevnt. De trengte større plass 
og mere moderne bygninger, så Holmen ble rasert. Nesten ingenting av gamle Holmen ble 
tilbake. Dokka og opphalingsslippen var det ikke bruk for, mesteparten av den gamle 
bebyggelsen måtte vike for nye, moderne og langt fra pene bygninger. Det var ikke bare 
bygninger som ble revet, også den gamle festningen, batteriet som var nærmere 200 år 
gammelt, ble skutt vekk. Så kort var bevaringstanken kommet anno 1970. 
  
På brygga nedenfor batteriet var det en ESSO-stasjon for båter. Ved siden av stasjonen var 
en opplagsplass for småbåter og en kran til å heise båter på land med. Alt ble fjernet. På 
nordsia lå en gammel båt som gjorde tjeneste som spisebrakke og garderobe. Denne ble 
overflødig da det nye kontorbygget kom med spisebrakke og garderobe. «Spisebrakka» ble 
slept inn i Nordfjorden og senket ved det gamle roskiftemerket «Reven». 
 Høsten 1970 ble flytedokka solgt til et verft på Vestlandet og slept dit. Slippen fikk ligge et 
par år til før også den ble fjernet. Våren – sommeren 1971 ble den store hallen som står midt 
på Holmen, bygd. Alt som minnet om gamle Badskjærholmen var borte – vekk. Tilbake var et 
strømlinjeformet industriområde. 
  
Den gamle bebyggelsen. 
  
Midt på Holmen lå kontorbygningen, et gammelt hvitmalt hus. Det var opprinnelig oppført 
som bolighus med gammeldags bakerovn i første etasje. Senere har det i alle år tjent som 
kontor for bedriftene. På østsiden av Holmen lå ei stor gammel bu som ble kalt «Klokkebua» 
Den var på to etasjer + loftsetasje. I første etasje var det innredet snekkerverksted, der det 
var lagerplass for materialer samt opplagsplass for ro- og seilbåter. At den fikk navnet 
«Klokkebua» kom av at en stor gammel skipsklokke var satt opp på hjørnet som vendte inn 
mot Holmen, og denne ble det ringt med ved arbeidstidas og matpausens begynnelse og 
slutt. Etter krigen ble det montert automatisk signal som erstattet den gamle skipsklokka. 
Klokka hang på plass da bua skulle rives. Myndighetene fant ut , at «Klokkebua» hadde 
antikvarisk verdi og den ble gjenoppført på Aust Agder Museum i Arendal, - mens klokka 
havnet i Risørhuset. 
  

 


