
 

RISØR OG NORGES TREBYER – HVA SKJER I RISØR? 
 
 
 
 

 
Risør tilhører ikke en tilfeldig 4-års periode med deres politikere, utbyggere og påvirkere,   
men nasjonen Norge i et langt tidsperspektiv (foto JPN). 
 
 
De hvite trebyene i Norge tilhører en spesiell epoke i landets utvikling, og er karakterisert ved 
sin kreative og effektfulle planløshet, bortsett fra der hvor bybranner tillot en forsiktig 
planlegging, som i Risør. Møtet med Holland var et vesentlig element i de fleste av stedene, og 
Risørs nyskrevede byhistorie viser at Holland og Friesland var avgjørende også her. 
 
Interiøret og omgivelsene i disse følsomme bylandskapene angår vår miljø- og kulturpolitikk og 
i virkeligheten hele vår identitet. Omgivelsene er den mest standhaftige og klarttalende 
hukommelsen til et sted. De forteller hvordan vi tar vare på det våre forfedre har overlevert av 
holdninger, kunnskap og tradisjoner. De avslører samtidig hva vi bryr oss om i samtida, hvem vi 
er og hvordan vi ønsker å oppfattes.  
 
Noe av det viktigste ved et sted er dets kvalitative kjennetegn og landemerker. Hvis viktige 
deler av et steds kjennetegn og landemerker fjernes eller ødelegges, oppstår forvirring og 
forvitring, og menneskenes forhold til stedet svekkes: en tilstand som kalles fremmedgjøring.  
 
Forutsetningen for å gjøre noe med det visuelle miljø er at det gis informasjon, at folk ser og 
bevisstgjøres, og at det skapes debatt. Veien fram er meget lang. De ulike steder langs kysten 
må forsvare en troverdig identitet og representere en autentisk kvalitet - også i framtida. Derfor 
er det nå viktig at de planlagte og raske forandringene i disse bylandskapene settes på 
dagsorden, som det ble gjort allerede for noen tiår siden, da utdannelsesnivået og 
pengetilgangen var betydelig mindre enn nå.  



 

 
Et viktig prosjekt: Trästäder i Norden – det må nå startes opp igjen 
 og videreføres på samme høye nivå som tidligere. 
 
 
Det er et paradoks at kystlandskapet og ikke minst våre hvite trebyer - som vi setter så stor pris i 
Norge - nettopp er resultat av tidligere generasjoners påvirkninger. Vår generasjon er også 
avhengig av å utnytte naturen og påvirke landskapet. Men la dette bli en påvirkning preget av 
kvalitet og omtanke. Vi har utviklet en teknologi som de tidligere generasjoner ikke hadde. 
Inngrepene og endringene i kystlandskapet og dets bymiljøer skjer derfor i mye større omfang 
og i raskere tempo enn noen gang, og med konsekvenser uten sammenligning til tidligere i 
historien. 
 
Til tross for den enorme informasjonsmengden makter ikke vårt samfunn og generasjon å 
framholde kvalitet og innsikt. Produksjon som reiseliv og næringsliv eller frihet til bolig- og 
fritidsbygging innebærer ikke noen selvfølgelig rett til å ødelegge neste generasjons 
livskvaliteter. Men slik de fysiske omgivelser og de hvite trebyene langs kysten nå blir pleiet og 
omformet, kommer det til syne liten forståelse for dens kulturhistoriske tradisjon, til tross for 
nåtidas behov for kulturhistorie og de tidligere tiders sterke visuelle kvaliteter.  
 
Det er imidlertid slike kvaliteter stedene selger til en besøksnæring. Mange - om ikke de fleste 
hvite trebyer, som Risør - har vedtatt at reiseliv skal være det viktigste satsningsområdet. Men 
det er nettopp en inntakt og genialt forsiktig videreført trebebyggelse som er en forutsetning 
nettopp for all satsingen på reiseliv. Det er ikke sikkert at de neste generasjoner, og nasjonen 
som helhet, vil sette pris på de enorme inngrepene som denne generasjonen planlegger å gjøre i 
bylandskapet til landets hvite byer.  
 



 
Det lokale selvstyret står historisk sterkt i Norge, og det skal mye gjøres for å gripe inn i dette. 
Men i det lokale selvstyret ligger også friheten til å ødelegge en kommune og viktige kulturelle 
minnesmerker av lands- og global kvalitet. Spesielt er det viktig å innse at en tilfeldig 
bystyreperiode på 4 år kan snu opp ned på ti-talls generasjoner av forsiktig og følsom utvikling 
og utbygging. Men kortsiktige politiske vurderinger har lite med vår kulturarv i kystsonen å 
gjøre, fordi mange saker har konsekvenser som strekker seg over generasjoner, og som derfor 
trenger en viss avstand til øyeblikkets presserende behov. Man må tenke langt forover når det er 
tale om de attraktive arealer som de hvite byene besitter. En bygningsrådssak tar uker eller 
måneder, inngrepet er for alltid. Det er en juridisk misforståelse på nasjonalt nivå at saksgangen 
ved så dype inngrep skal være uker. Det viser at områdets kvaliteter og nyanser ikke er 
oppfattet.  
 
På mange steder, som Risør, er kysten nå ute «i hardt vær», med god hjelp av mange aktører: 
utbyggingskåte utbyggere, kommunenes egne innbyggere og eiendomsbesittere, administrasjon 
og politikere, besøksnæring og skarpskodde, historieløse jurister.  
 
 

 
Et nytt nasjonalt prosjekt må igangsettes: De hvite byene 
må få sine egne byantikvarer for å demme opp mot de 
velbemidlede utbyggere, som ofte har sterke lokale, og 
ikke minst - innflytelsesrike kontakter. 
 
 
 
 
 



 
For å hindre at hvite trebyer som Risør og dens tilliggende kystområder transformeres til en 
bakgård, må det nå gjøres et krafttak. Man må etablere ukonvensjonelle samarbeidslinjer for å 
opprettholde (og i noen tilfeller også bringe tilbake) noe av det som engang var det mest 
naturskjønne og egenartete typeområdet i hele Norge. Et nasjonalt prosjekt etter modell fra 
”Trästäer i Norden” må etableres på nasjonalt nivå, og oppdatere og videreutvikle det tidlige 
prosjektet hvis ikke vesentlige, karakteristiske trekk ved de hvite trebyene, som Risør, og 
kystens landskaper skal gå tapt. 
 
Et slikt samarbeide må være karakterisert ved overlapping mellom miljø, kultur og 
besøksernæring, og med vektlegging på det estetiske miljø. Det trengs også en kraftig 
opprustning av byenes og kystlandskapets verdier, både blant kystens egen befolkning, de 
besøkende, politikere/administrasjon og forskere. Ingen generasjon lever i et vakuum, og 
verdiene til de tidligere kystboerne, særlig innen estetikk og naturtilpasning av alle byggverk og 
installasjoner, er vel verdt å ta vare på. Vår generasjon har i tillegg ingen rett til ikke å la våre 
barn få ta del i forrige generasjoners verdier og holdninger - det tyder på en kraftig 
«generasjonsarroganse». Kystlandskapet er Norges felleseiendom og et testamente på vårt 
historiske og sterke forhold til havet. Det er en del av den globale kultur- og naturarv. 
 
 

 
I Risør er det foruroligende utbyggingsplaner for Holmen og  
Flisvika. Det må ikke settes i gang slik det er planlagt. En byantikvar 
med nasjonale føringer må kobles til planarbeidet. 
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