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BildetekstSkudeneshavn på Karmøy har også sin «Holmen» midt i havnen. Øya er utviklet slik de senere årene. Av flere utbyggere. Foto: Erling Okkenhaug

Utbygginger i Risør - fra
konflikt til besinnelse
Skal Risør skjebne kunne
bestemmes i en tilfeldig
4-årsperiode av et like
tilfeldig flertall etter et
kommunevalg? Egentlig
ja. Det er derfor vi har
politikere; for å fatte
vedtak og realisere planer
og prosjekter.
Det avgjørende er imidlertid om
planverket evner å fange opp
Risørs kulturhistoriske verdier
og hensyn til vern av natur og
stedskarakter, og i det større perspektiv; slik at nasjonal egenart
og regionale særtrekk overlever
inn i fremtiden.
Kystbyen Risør tilhører en spesiell epoke i landets utvikling, og
er karakterisert ved at landskapet
i vesentlig grad har vært bestemmende for bebyggelsens plassering og innbyrdes orden. Et
dominerende trekk ved husene
er at alle ligner hverandre, men
ingen er helt like. Man har fått en
sjarmerende blanding av orden
og uforutsigbar variasjon. Den
indre kjernen i småbyen, overgangssonen med lavere utnyttelse og dernest de mindre og
større arenaene av ubebygd landskap bør registreres i et planverk
som kan fungere som et slags
plantablå, en referanse for det
nye som skal bygges. Dette bør
danne Risørs miljø-, kultur- og
planleggingspolitikk som verner om byens regionale karakter,
men også variasjon og ulikhet.
Slik kunne man forankre byens

identitet i et operativt planverk,
som ikke skal styre prosjekter via
forbud, angst og tilfeldigheter,
men gjennom kulturhistorisk
innsikt, kunnskap og forutsigbarhet. På denne måten ville vi
vært spart for konfliktfylte, kostbare og uproduktive planprosesser.

Å forsvare en troverdig identitet
Omgivelsene er den mest standhaftige og klart talende hukommelsen. De forteller hvordan vi
tar vare på det våre forfedre har
overlevert av holdninger, kunnskap og tradi-sjoner. De dokumenterer samtidig hvor vi kommer fra, hvem vi er og hva vi
bryr oss om. Hvis viktige deler av
Risørs karakteristika fjernes eller
ødelegges, oppstår forvirring og
forvitring, og menneskenes forhold til byen svekkes: en tilstand
som kalles fremmedgjøring. Og
ingen vet noe om konsekvensene.
Forutsetningen for å gjøre noe
med det visuelle miljø er at det
gis informasjon, at folk lærer
seg å se sammenhengen mellom
detaljer, de større elementer og
landskapets overordnede karakter, noe som paradoksalt nok
ikke er noen selvfølge for dem
som bor på stedet, og ofte sløves
av hverdagslige omgivelser, og
ofte opplever disse som trivielle
og ikke som eksotiske og enestående.
Og siden selve overgangen mellom land og vann oppleves som
så attraktiv, av nær sagt alle, blir
dette bokstavelig talt et konfliktområde hvor ett aspekt er vern
av naturen slik den er, og det

andre er tilgjengelighet, adgang
og bruk.
Derfor er det viktig at de planlagte utbygginger på Holmen og
i Flisvika blir grundig vurdert
i mange perspektiver. Det er et
paradoks at Risør nettopp er et
resultat av tidligere generasjoners byggevirksomhet og tiltakslyst. Vår generasjon er også
avhengig av å utnytte naturen
og påvirke landskapet. Men vi
må la dette bli fundamentert
på eksisterende kvaliteter og
omtanke. Det er 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
irreversible konsekvenser uten
sammenligning i historien. Vi
må erkjenne denne sårbarheten
og bør nå bruke kreftene på å
besinne oss: Hva trenger og tåler
Risør?
Stort press fra mange aktører
Det lokale selvstyret står historisk sterkt i Norge, og det skal
mye til for å gripe inn i dette.
Men i det lokale selvstyret ligger også friheten til å ødelegge
en kommune og viktige kulturelle minnesmerker av nasjonal
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. Bymiljøet i Risør
er ute «i hardt vær», med god
hjelp av mange aktører: utålmodige utbyggere, eiendomsbesittere, administrasjon, politikere

og skarpskodde, historieløse
jurister.

For å hindre at Risør transformeres til et «hvorsomhelst» trengs
det nå et krafttak.
Erkjennelsen om å tenke nytt
på Holmen vil nå fort forplante
seg til den fortvilte stillstanden i
Flisvika. Nå har Risørs politikere
en historisk sjanse til å invitere
borgerne til en grundig utviklingsdugnad for begge steder.
I februar i fjor inviterte jeg syv
arkitekter til et dagsverksted på
Rådhuset. De fikk samtale med
interesserte og bekymrede fremmøtte. Fagfolkene ble mer opptatt av en ryddig prosess enn å
tegne hus. Rapporten fra dette
arrangementet er tilgjengelig for
den videre prosess i Risør.

vakuum, og verdiene til de som
bygget Risør, 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 å berøve
våre barn det beste ved tidligere
generasjoners verdier og holdninger - det tyder på en kraftig
«generasjons-arroganse». Kystbyen Risør er også Norges felleseiendom og et testamente på vårt
historiske og sterke forhold til
havet. Og en del av den globale
kultur- og naturarv.
Erling Okkenhaug
erling@okkenhaug.com
www.stedskraft.no

Nasjonal interesse
Ingen generasjon lever i et

FAKTA
Erling Okkenhaug
• Erling Okkenhaug, (63) leder
av nettverk for humanøkologi,
Allgrønn.
• Allgrønn har i over 25 år arbeidet for å skape bevissthet om
stedsutvikling og livskvalitet i
norske byer og tettsteder. fh
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• Erling Okkenhaug er aktuell i
forbindelse med dokumentarfilmen «Sørlandsreferen» som
skal vises på NRK før sommerferien.
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