
Det store Ibsenåret går sin gang – og i dag starter
en av de kunstnerisk sett mest sentrale begivenhe-
tene ved markeringen av at det er 100 år siden vår
store dramatiker døde, nemlig Ibsenfestivalen 2006
arrangert av og på Nationaltheatret. Her kan publi-
kum velge blant 30 ulike teateroppsetninger fra 15
forskjellige land! I tillegg vil Ibsenfestivalen 2006
by på arrangementer som utstillinger, seminarer,
opplesninger, installasjoner og performance. 

Alt består selvfølgelig av Henrik Ibsens egne ver-
ker eller verker direkte inspirert av den store dra-
matikeren som feires ett år til ende. På selve åp-

ningen i kveld vil teatersjef Eirik Stubø på National-
thatret bekranse statuen av Henrik Ibsen på Johan-
ne Dybwads plass. Statsminister Jens Stoltenberg
foretar den offisielle åpningen av festivalen på Nati-
onaltheatrets Hovedscene like etterpå. Festivalen
avsluttes først den 16. september. 

Som lanseringen av «Henrik Ibsens skrifter» var
det vitenskapelige høydepunktet under Ibsenåret,
later dette til å bli høydepunktet etter kunstneriske
kriterier.

I mellomtiden har Skien og Grimstad fått sitt –
Grimstad med arrangementene som toppet seg med
Brand-forestillingen i Fjæreheia i juli og årets «Ib-
seniana» i forrige måned, men også med utvidelsen
av Ibsenmuseet som publikum vil få glede av i
mange år fremover. Er kunstneren stor nok, vil det
rampelys som faller på ham mange år etter hans
død også kunne deles av flere. Slik sett bør det glede
både Skien og Grimstad at Oslo og Nationaltheatret
klarer å lage en teaterfestival Norge aldri har sett
maken til.

Når det er sagt, skal vi faktisk også glede oss over
at den nasjonale litteraturinteressen ikke blir enøyet
– selv i et Ibsenår. Denne uken kan vi glede oss
med Gabriel Scott-selskapet, som arrangerer Scott-
dagene, og innleder årets arrangementer med et
foredrag i Arendal av HiA’s førsteamanuensis Svein
Slettan om Scotts bok «Fant». Det blir også gjensyn
med filmen, laget av Henrik Ibsens barnebarn, re-
gissøren Tancred Ibsen.

Så man nesten kan si at ringen blir sluttet. Dei som har følgt med i media den siste
veka, har vel fått eit inntrykk av at det er
«vill Texas» i Åmli, der narkotika og kri-
minalitet dominerer ungdomsmiljøet.
Åmlifolk kjenner seg ikkje igjen i dette
bildet, og det er heller ikkje slik.

Ungdomsmiljøet er nok ikkje verre
her enn i andre bygdesamfunn, snarare
tvert imot, dersom ein spør ungdom-
men. 

Åmliungdommen har interesser som
bygdeungdom flest, alt frå idrett, data til
råning. Tradisjonelt er det idrett som
har dominert ungdomsmiljøet i Åmli,
og slik er det fortsatt.

At vi no har fått ei mindre gruppe
som har vald ei anna retning med dop
og narkotika, og som igjen sannsynleg-

vis vil føre til auka kriminalitet, er svært
bekymringsfullt.

Dette miljøet er svært ungt, då det for
to år sidan blei slått fast på eit stormøte
om rus på skulen, at det ikkje eksisterte
denne type rusmiddel i Åmli. Det er di-
for så viktig at dette blir tatt tak i no, før
det får etablert seg for sterkt.

Det er viktig med synleg politi som
forstyrrar og uroar dette miljøet. Men
her kan vi ikkje legge alt ansvar over på
politimyndigheiten, her må kommunen
saman med foreldre og frivillige lag og
organisasjonar også spele ei viktig rolle
for å få bukt med dette problemet.

Kommunen må og gå i seg sjølv og
spørje: kvifor fell nokon utanfor det til-
bodet kommunen kan tilby? Kunne ting
blitt handtert på ein annan måte, skulle
vi ha oppdaga dette før?

Når vi no skal handtere dette, er det
viktig å vere rause og romslege ovanfor
dei dette gjeld, slik at dei kan kome til-
bake til «det normale liv» og bli godtatt
i lokalsamfunnet. La det ikkje bli ei lyn-
sjejakt som splittar lokalsamfunnet.

Skal vi lukkast vidare i den gode pro-
sessen kommunen er inne i med SNU
Åmli, er det nødvendig at vi handterer
dette på ein god måte, la oss leve opp til
slagordet: «Åmli-ei livskraftig kjempe i
hjarte av Agder»», der vi følgjer opp ein

av kommuneplanens hovudmål om go-
de bumiljø og trygge oppvekstvilkår.

Vi har så mykje flott og positiv ung-
dom i kommunen, la ikkje ei lita gruppe
få øydelegge dette. Saman skal vi løyse
dette på ein god måte.

Da Arendal ble grunnlagt, ble
den som kjent tuftet på de hol-
mer og skjær som lå spredt i den
store bukten i le av fjellknausene
som omgav den – med Tyhol-
men som det mest markante
minne om disse, i dag. Og skjer-
met av de store utenforliggende
Tromøy og Hisøy. Et ideelt sted,
kanskje, med henblikk på vær
og vind, men mindre praktisk
med tanke på byutvikling. 

Det siste var kanskje mindre
vesentlig den gang. Det gryende
bysamfunn var lite og de tenkte
dimensjoner små. Veier gav seg
ikke naturlig der mellom hol-
mene. Små broer bandt disse
sammen, der dette var mulig.
Forøvrig sørget småbåtene for
den nødvendige kommunika-
sjon. 

Etter hvert utvidet man hol-
menes arealer ved stensetting og
utfylling. Sundene ble til kanaler
– og disse igjen til at Arendal
ble assosiert med Venedig.
Sannsynligvis et enestående ka-
nalsystem i norsk byutviklings
historie. Dagens sentrumsgater
er de gjenfylte kanaler. Intet
minner oss i dag om den tids
Arendal – bortsett fra Pollen.
Selv den har det hevet seg røster
for å fylle igjen! På den annen
side er det neppe noen som øn-
sker seg Arendal fra den gang,
tilbake.

Likevel skal ikke kanalene
glemmes. De er av stor historisk
verdi. En gjenåpning av kanalen
mellom Pollen og Kittelsbukt,
slik den er planlagt, vil forskjøn-
ne sentrum og bli et verdig
minne om Arendals unike opp-
rinnelse og identitet . 

Arendal er ikke lenger en hvit
Sørlandsby. Den er blitt en mi-
ni-storby hvor sentrum preges
av betongbebyggelse. Med Ty-
holmen som et vesentlig unntak.
Takket være få, men fremsynte
personer. I mars 2005 fikk byen
sitt etterlengtede kulturhus. Pu-
blikumstilstrømmingen 

har understreket behovet og
suksessen. På ny takket være en
gruppe driftige ildsjeler som så
mulighetene og satset på dem. 

Senere på fjoråret ble første
byggetrinn av det nye Arena-
komplekset ferdigstillt og åpnet
for et nysgjerrig og kjøpelystent
publikum, og har sikkert også
bidradd til å samle handleglade
mennesker i byens midte. Det er

imidlertid et uomtvistelig fak-
tum at disse byggene ruver
kompakt og dominerende i for-
hold til omgivelsene. Byens my-
ke trehusprofil forsvinner mer
og mer i skyggen av disse og an-
dre murbygg. Og i sentrum er
det ingen parkanlegg som kan
skape miljømotvekt til denne
betong- og asfaltdominans. Rik-
tignok forsøker bygartneren og
hans folk på en utmerket måte å
pynte og myke opp dette bilde.

Tenk hva disse virkelig kunne få
til om de hadde et parkanlegg å
pynte bykjernen med! Kanalsel-
skapet arbeider entusiastisk og
nøkternt med sitt kanalprosjekt
for å få dette til, og dermed tilfø-
re byen et vesentlig trivselsele-
ment.

Motstandere av kanalen er på
ny flittig dukket opp i avisspal-
tene. Deres innlegg er stort sett
preget av pessimisme og eng-
stelse for det ukjente – det ikke
garantert sikre. Man kan spørre:
Hvilken garanti for suksess had-
de de som planla og fikk bygget
Kulturhuset? Ingen. Man kunne
håpe, man måtte tro på sine kal-
kyler – men man måtte også vå-
ge!  Fortsatt er de vanligste mot-
forestillingene at Arendals sen-
trum er for trangt for både ka-
nal og trafikk, det er andre be-
hov som må prioriteres osv. Ka-
nalen vil bli en stinkende sump!
Men man unnlater å nevne at i
den gamle kanalen munnet
mange av byens kloakker ut og
kvittet seg med sitt innhold der.
Det sier vel sitt! For øvrig har
Kanalselskapet på en overbevi-
sende måte imøtegått kanal-
motstandernes argumenter
gjennom sin planlegging og be-
regninger – som også omfatter
tekniske og økonomiske sikker-
hetsgrenser som så vidt man
forstår vil være av vesentlig be-
tydning før kanalprosjektet
igangsettes og gjennomføres.

Arendal er en trivelig by – også
uten kanal. Men med den gjen-

åpnede kanal med innram-
ming av blomster og grøntan-
legg, må simpelthen byen bli
ytterligere trivelig og attraktiv.
Og sentrum like tilgjengelig.
Kanalplassen vil fortsatt ligge
der og innby til aktiviteter. Sam
Eydes plass likeså – den har
allerede etablert seg som byens
møtested, ved siden av Pollen.
Bare med den forskjell at den
mangler noe vesentlig: vann!
Når det i et avisinnlegg for få
dager siden, fremkom forslag
om strandpromenade som al-
ternativ til kanalen, har vel no-
en misforstått poenget. Dessu-
ten kan man jo allerede i dag
prominere så mye man vil
langs sjøkanten!

Ifølge referat fra bystyret om
bl.a. miljøtiltak i Vestregate,
uttaler Marianne S. Lyngvi (V)
at man bare «snakker om brøy-
ting, bussjåfører,speil og vei-
bredde,mens ingen snakker om
det saken gjelder: Å gjøre det
triveligere». (Agderposten 25/8
d.å.). Jeg oppfatter hennes ut-
talelse som at funksjonalitet og
trivsel bør, må og kan kombi-
neres i Vestregate/Blødekjær.
Det samme gjelder selvfølgelig
for resten av Arendals sentrum.

Det er et uttalt mål å gjøre sen-
trumskjernen så bilfri som
mulig. Både av plass- og triv-
selshensyn. Som en naturlig og
riktig utvikling planlegges og
bygges parkeringshaller i fjell,
nær sentrum. Bilene «for-
svinner» og man har sentrum
for seg selv! Rom for nødven-
dig biltrafikk er lagt inn i ka-
nalplanen. Men betongkolos-
sene med sine ruvende, kante-
de og skarpe profiler forblir.
Hvor blir det av det myke sen-
trumsmiljøet som vi – og til-
reisende – ønsker å oppholde
oss i utover akkurat den tid det
tar å gjøre våre innkjøp? Med
kanalparken vil Arendal få en
«vakker blomst i knapphul-
let».
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Rus og krim i Åmli

Kanalene må ikke glemmes. De er av stor historisk verdi. En
gjenåpning av kanalen vil forskjønne sentrum og bli et verdig
minne om Arendals unike opprinnelse og identitet. 

Ikke kanaler, men kanal

Kanalselskapets sentrumsmodell viser Pollen i forgrunnen, og kanalen
som binder Pollen sammen med Kittelsbukt.

SYNSPUNKT

Erik Torkildsen
Arendal

INNSPILL

Tellef Olstad
ordfører i Åmli

MARKERING

En som ønsket å dø
«Blomsterhilsen førte til ulyk-
ke» er overskrift på en helt
usmakelig artikkel i Agder-
posten fredag 1. september.

Vi i LEVE, landsforeningen
for etterlatte ved selvmord,
som leste oppslaget i dag, fikk
frysninger på ryggen. Den tra-
giske hendelsen som journa-
listen viser til, handler dess-
verre igjen om en ungdom
som ønsket å dø. Blomstene
var blitt lagt på brua av mange
unge mennesker som kom
sammen der for å gråte over
en venn som plutselig var blitt
borte.

Agderposten gjør en sak ut
av det at en sjåfør «ble distra-
hert av blomstene» og kjørte
inn i bilen foran. Akkurat som
om det var blomstene som var
årsak til at hun kolliderte…..

Akkurat som om det var
jenta` s død som var årsaken
til kollisjonen…..

Hvor er etikken her? Hvor
er medfølelsen til de som har
opplevd noe så tragisk?

Når det skjer noe alvorlig i
et ungdomsmiljø, sørger som
oftest ungdommen sammen.
De treffes for å legge blom-
ster, gråte, prate og kan og bør
bruke lang tid på det. Å legge
blomster er også en måte å vi-
se medfølelse med familien
som sitter igjen som etterlat-
te. Ungdommen blir og etter-
latte i en slik situasjon.

Så vidt vi vet, er det bilens
sjåfør som har ansvar for kjø-
ringen. Om vedkommende
«snur på hodet» for å vinke til
en person han /hun kjenner,
og dermed kolliderer med bi-
len foran ,- er det sjåførens
skyld og ikke personen som
gikk på fortauet som har
skyld.

Å sette i gang en diskusjon
som Agderposten gjør med
denne artikkelen, om der bør
bli forbudt med blomster
langs veiene der ulykker har
skjedd ,- blir for oss helt ufor-
ståelig. Sjåføren har ansvar
for sin egen kjøring.

Å sette blomster og lys på
steder der tragedier har
skjedd, er og bør fortsatt få
være en viktig del av en lang
og tung sorgprosess.

LEVE Aust Agder

MARKERING

La oss få lov å sørge!
Som etterlatt selv, reagerer jeg
veldig på oppslaget til Agder-
posten fredag 1. september.

Det er tragisk nok at noen
velger selv å forlate denne ver-
den. Mange av de som velger
slikt utfall, har kjempet med
seg selv og sine problemer
gjennom lang tid. Hjelpen de
burde ha fått er ikke alltid til
stede fra nødvendige etater. Da
det gjelder barn og ungdom
blir ikke foreldre eller andre
pårørende hørt med tanke på
problemer deres barn har.

Og ved en slik tragisk ulykke
er det veldig viktig at pårørende
får lov å sørge på sitt vis.

Når en mister en kjær venn,
familiemedlem preges dette
veldig for de som sitter igjen. Vi
sitter der med mange spørsmål
i ettertid som vi aldri får svar
på.

Og blomster er noe som blir
brukt til å minnes våre kjære.
Så hvorfor la blomstene bli
skyld i en bilulykke? Sjåføren
bak rattet skal ha sin oppmerk-
somhet på vein! Har sjåføren
problemer med dette, bør ved-
kommende stoppe sin bil.

Det skjer mange ulykker pga

uoppmerksomhet av sjåfører i
mange andre situasjoner. Sola
kan blende, bilen foran kan få
stopp av mange grunner.

En oppfordring til Agderpos-
ten!

Ikke la oss etterlatte bli på-
dyttet mer skyld enn vi har og
føler etter en slik tragisk hen-
delse.

Tone Jacobsen
Etterlatt 

SYKEFRAVÆR

Sykefravær er en
samfunnsmessig 
utfordring
Det økte sykefraværet i privat
og offentlig sektor, bør ikke
komme som noen bombe på
noen. I høringsutkast og andre
sammenhenger er det argu-
mentert for at dette vil kunne
skje, men advarslene synes å ha
falt på steingrunn. Ignorering-
en har nok sammenheng med
at mye av det som styrer vår
økonomiske tenkning ofte har
kortsiktige markedsorienterte
mål. Kostnadene og de langsik-
tige konsekvensene synes ikke å
bli vektlagt i samme grad. Og
dermed får man en belast-
ningseffekt som det er vanske-
lig å håndtere. 

Effektivisering i form av sta-
dig omorganisering og nedbe-
manning har vært førende ar-
beidsmarkedstiltak så vel i pri-
vat som i offentlig sektor de se-
nere tiår. Rimeligvis er det nød-
vendig å modernisere vare- og
tjenesteproduksjon av hensyn
til så vel nasjonal som global
konkurranse og delaktige inter-
nasjonale konvensjoner. 

Likevel er det åpenbare
handlingsrom for alternativ
tenkning. 

Økt arbeidspress som følge
av nedbemanning og effektivi-
seringsiver har ført til psykiske
og fysiske belastningsskader
som nå er kommet til uttrykk i
et økt nasjonalt sykefravær på
rundt 8 prosent. Dette utgjør
en merkostnad på 2 – 3 milliar-
der kroner og det er fare for at
dette vil øke i årene fremover
dersom det ikke settes inn kon-
struktive virkemidler. Ser man
dette i sammenheng med at og-
så nærmere 10 prosent av ar-
beidsstyrken er uføretrygdet,
bør det kanskje inspirere til al-
ternativ tenkning. 

Det brukes store ressurser på
å holde liv i folk som med en
noe annen arbeidsmarkedspoli-
tikk kunnet bidratt konstruk-
tivt med arbeidsinnsats og ver-
diskapning. 

Effektivisering er ikke alltid
synonymt med nedbemanning.
I mange sammenhenger sna-
rere tvert imot. En tjeneste kan
ofte bli kvalitativt bedre og mer
effektiv dersom det blir tatt ri-
melig hensyn til arbeidsmiljø
og arbeidsmiljøtiltak. Flere i
produktivt arbeid vil føre til økt
livskvalitet hos den enkelte og
mindre utgifter til trygd og sy-
kefravær. 

Dessuten frigjøres midler til
annen satsing.

Økonomer, politikere og
samfunnsforskere peker på be-
hovet for økt arbeidskraft i
årene som kommer og det hev-
des at mye av denne arbeids-
kraften må importeres fra an-
dre land. Det bør derfor være
en utfordring å legge til rette
for benyttelse av den arbeids-
kraften vi tross alt har og der-
med begrense importen som
under enhver omstendighet er
konjunkturbestemt. På denne
måten vil en også få en mer so-
sial balanse i samfunnet og
demme opp for skjevheter som

både er individuelt og sam-
funnsmessig kostbare.

Samordningen av trygdeeta-
ten, arbeidsmarkedsetaten og
sosialetaten (NAV) er en spen-
nende organisering som har
som målsetting å få flere i ar-
beid. Dette kan lykkes dersom
arbeidsforholdene vektlegges og
dersom både privat og offentlig
sektor legger til rette for det. 

Lykkes man her, har man
nådd et høyere samfunnsmes-
sig nivå.

Jon Johansen
Arendal

ARENDAL

Eiendomsskatt –
åpent brev til 
politikerne
Så har politikerne bestemt at
«alle husstander skal behand-
les likt og betale eiendoms-
skatt uansett hvor i kommu-
nen de bor» - selv om de ikke
har gatelys, kommunalt vann,
kloakk og må brøyte og vedli-
keholde veier uten at kommu-
nen bidrar med 5 øre. 

Før den fatale kommune-
sammenslåingen ga Øyestad
kommune bidrag til slike ut-
gifter. Det må vel være et be-
rettiget krav at Arendal kom-
mune gjeninnfører denne ord-
ningen, slik at alle innbyggere
behandles likt - ikke bare når
det gjelder utgifter? 

At Ap sier at de på lang sikt
vil fjerne eiendomsskatten for
alle, anser jeg for å være valg-
flesk og blank løgn. Jeg har
sluttet å tro på julenissen og
politikere for lenge siden - og
har mer tro på at sju promille
vokser og vokser år etter år. 

Kjell Olsen 
Arendal

Har du klave får du ku
Det er ikke regjeringskontorene og li-
mousinene som lokker oss til regjering,
men å få gjennomført vår politikk.

Siv Jensen, 
Frp-formann, til VG

De gamle er eldst
68-erne er i dag mellom 60-70 år. De
utgjør bare 8,6 % av befolkningen,
men eier 22 % av markedsverdiene.

Leo A. Grünfeld, 
forsker, til Dagbladet

En moderne askeladd
Skolen for meg har vært som skosålen, den døde skjæra og bukke-
hornene til Askeladden. Alt som fortonte seg unyttig har jeg før eller
siden fått bruk for. Vi får se om det holder til å målbinde prinsessa.

Gudmund Hernes, 
tidligere utdanningsminister, til Dagsavisen

Likemenn
Lagmannsrettens administrator, Daniel Lunde, for-
mante de 12 jurymedlemmene om ikke å duppe av
etter at de tiltalte hadde gitt sine svar på skyldspørs-
målet i Nokas-saken i Stavanger i går. Bare fire svarer
nå nei på spørsmålet om straffskyld.

Da juryen ble presentert, ble så mange som seks av
de tolv utvalgte skutt ut av forsvarerne. Selv i Sta-
vanger er det åpenbart vanskelig å finne likemenn
som ikke har skrevet leserinnlegg om straffeutmå-
lingen i tingretten, ikke er kolleger av Nokas-ansatte
eller som ikke har en fetter i Stavanger-politiet.

Kunstnerisk
Ibsen-festival

Skuespiller Sven Nordin fremfører Terje Vigen på Hesnesøyene under
årets Ibseniana.


