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Det søkes om statsstipend til Erling Okkenhaug,
stedsaktivist (62)

Erling Okkenhaug, Oscars gate 6a 0352 Oslo Tlf: 92092522
Vi er et samfunnsengasjert ektepar som siden 1989 har fulgt det utrettelige arbeidet som
Allgrønns Erling Okkenhaug gjør for å redde Norske steder og byers sjel. Vi ble imponert
over hans langvarige engasjement for å redde hovedstadens sjøside fra skjemmende
containerhavnutbygginger på 90-tallet.
Siden vi har nær tilknytning til Risør har vi de senere år også fulgt nøye med på Okkenhaugs
betydelige innsats for å redde den vakre trehusbyen fra en ganske brutal satsing på
ferieboliger i form av ensartet blokkbebyggelse på den sentralt beliggende øya Holmen i det
indre havnebassenget.
Erling Okkenhaug har i 25 år på eget initiativ drevet frem en rekke slike saker over hele
landet på ren idealistisk basis og han har klart å samle større grupper fagfolk til å delta i sitt
arbeide.
Erling Okkenhaug er ikke knyttet til noe formelt fagmiljø. Han arbeider betingelsesløst,
uavhengig og fritt. Dette er kanskje grunnen til at han får gjennomført så mange av sine
ideer. Erling Okkenhaug er en klar kandidat til å motta Statsstipend for sitt arbeide.
Vi har tatt kontakt med en del personer som kjenner Okkenhaugs innsats og presenterer en
del uttalelser fra disse i denne søknaden. Videre har vi hatt hjelp til å samle en del materiale
fra pressen som grundig omtaler hans mangesidige innsats i disse årene.
Nesodden 25.03.2013
Siri Ingeborg Harsem (senere avdød) , Christian Gløersen
Formingslærer/Designer Tannlege
Øvre Utsikts vei 5, 1450 Nesoddtangen 66912413 / 99026379 siharsem@broadpark.no

Bakgrunn
Erling Okkenhaugs teoretiske bakgrunn er realskole, folkehøyskole og høyskole i
markedsføring. Han hadde på 1970-tallet lederstillinger som salgssjef og disponent i
næringslivet.

Stilling
Erling Okkenhaug er i dag heltids kulturentreprenør og stedsaktivist med eget
enkeltmannsforetak, ALLGRØNN Okkenhaug. (siden 1979). Han har drevet fotogalleri, stått
bak en rekke bokutgivelser, vært rådgiver for organisasjoner i helsesektoren, for
miljøselskaper, for teaterprosjekter, for musikkproduksjoner og andre små og store
kulturprosjekter. Han har de siste tyve årene i hovedsak vært aktivist for stedsutvikling i
Norge, finansiert av noe støtte fra mesener og for det meste med inntekter fra diverse
konsulentvirksomhet.

Inntekstforhold
Ligningsattest for 2011 vedlagt bakerst i denne mappen.

Begrunnelse for søknaden
Følgende anbefaler Statsstipend for Erling Okkenhaug:
Fortidsminneforeningen v/ påtroppende generalsekretær
Ola H.Fjeldheim og styreleder Leif Kahrs Jæger
Odd Einar Dørum, politiker (V) Tidl. Samferdselsminister og Justisminister
Arvid Weber Skjærpe, områdedirektør Kommunikasjon og strategi,
KS, Kommunesektorens Organisasjon
Stein Ness, advokat, medforfatter av læreboken ”Plan- og bygningsretten”
(Universitetsforlaget ).
Celine Thommesen, leder av Kanalselskapet for Arendals Bymiljø
Jan Erik Vold, forfatter, poet og samfunnsaktivist
Ulf Andenæs, journalist i Aftenposten
Jan Bojer Vindheim, leder av Byutviklingskomiteen i Trondheim (mdg)
Morten Krogvold, fotograf
Lars Tømmerbakke, filmskaper
Gry Stålsett, psykolog Phd, Modum Bad
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Ingeborg Moræus Hanssen, tidl. Kinodirektør i Oslo, forfatter, skribent og blogger
Frederica Miller, arkitekt MNAL, Gaia Arkitekter
Kai Gjelseth, professor IVK, Institutt for Visuell Kommunikasjon, Kunsthøyskolen i Oslo
Torgeir Rebolledo Pedersen, poet/dramatiker/samfunnsdebattant og arkitekt
Håkon Wium Lie, utviklingssjef Opera Software
Erik Duncan, M.Sc. M.Ed. Tilknyttet stedsnettverket Mer Lillesand
Gro Hernes, billedkunstner og arkitekt
Fridtjof Andersen, lege
Per Spildra Borg, kunstnerisk leder Stella Polaris teater
Marian Heyerdahl, skulptør
Dag Eivind Thorenfeldt, fotograf og økobonde
Mari Lunnan, programskaper NRK Musikk
Arild Eriksen og Joakim Skajaa, EriksenSkajaa Arkitekter
Åsta Hegdal, aksjonsgruppen Venner av Risør
Benedicte Brøgger, førsteamanuensis II, i økonomisk antropologi, BI Handelshøyskolen
Forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet
Christopher Rådlund (billedkunster) og Alexander Z. Ibsen (PhD sosiologi)
Lars Elton, journalist og kunstkritiker
Jo Eggen, forfatter
Knut Henning Thygesen, tidligere ordfører i Risør, nå varaordfører (Rødt)
Solfrid Rui Slettebakken, lokalpolitikar i Kragerø (V)
Vellenes Fellesorganisasjon (VFO), v/ styreleder Erik Sennesvik
og administrasjonsleder Eivind Bødtker

Vi har klippet fra følgende nettsider for å videreformidle Erling Okkenhaugs
egne ord om sitt virke:
www.allgronn.org - www.omgivelser.no - www.idealisme.no - www.stedskraft.no
www.tilstede.org - www.varekraft.no og www.paul-okkenhaug.no
Okkenhaug har de siste 25 år i større og mindre grad engasjert seg i debatten om
stedsutvikling i bla.a.:
Arendal - Bergen - Dikemark - Drøbak - Evje - Grimstad - Gjerstad - Hammerfest Hasselvika - Hokksund - Hundorp - Kragerø - Larvik - Levanger - Lillesand - Molde Oslo - Porsgrunn - Rakkestad - Risør - Sandefjord - Skien - Skudeneshavn - Son Svolvær - Sætre - Vågå - Trondheim - Tvedestrand – Åfjord
Her er Okkenhaugs egne ord om SAMMENHENGEN
- ALLGRØNN Forum for humanøkologi
Et bredere perspektiv
Vi har erfart at stedsutvikling må innebære engasjement fra en rekke fagdisipliner. Derfor har
vi etablert et nettverk for humanøkologi som har interesse for sammenhengen mellom
mennesker og deres naturlige, sosiale og skapte omgivelser. Her deltar ressurspersoner
innen økonomi, filosofi, helse, psykologi, musikk, arkitektur og billedkunst m.m.
(Allgrønn er et norrønt navn for Gaia, jordkloden )
Et ståsted med integritet
Jeg deltar i dag i en rekke sammenhenger der man forsøker å utvikle konsepter for en
humanøkologisk samfunnstilnærming i et helhetsperspektiv. Felles for disse engasjementer
er at de i liten eller ingen grad er finansiert. Jeg har likevel valgt å iverksette slike tiltak fordi
den frihet som et uhildet ståsted innebærer ofte kan forløse nye vinklinger og løsninger.
Miljøet rundt Allgrønn har fungert som ”konsept-vugge” for en rekke andre personer og
grupperinger som har trengt struktur og ikke minst en presis definisjon, profil og publisitet i en
startfase.
Hvordan kan lokalsamfunn trekke lasset sammen for å skape utvikling basert på
bærekraft, deltakelse og stedets kvaliteter?

PLANSMIER er et verktøy for lokalt ENGASJEMENT
INNFLYTELSE mobiliserer INNSATSVILJE
DELTAGELSE skaper TILHØRIGHET
PÅVIRKNINGSMULIGHET forløser SLUMRENDE LOKAL INNSIKT
Det hender ofte i et lokalsamfunn at det lanseres prosjekter i regi av en allianse mellom
utbyggere og folkevalgte, hvor det lenge før noen berørte aner noe om det, er lagt tunge
føringer. På ett eller annet senere tidspunkt vil den lokale befolkning, hvis de er uenige, bli
tvunget til å komme springende etter og improvisere motstand så godt de kan. Som regel er
det allerede for sent.
Private som ønsker å bygge og etablere virksomheter har selvsagt anledning til å utvikle sine
planer uten offentlig innsyn. Men utbyggere er allerede i dag pliktige til å annonsere oppstart
av reguleringsarbeid. Dette bør utvides til krav om å invitere lokalsamfunnet til innsyn og
påvirkning. Kommuner bør også i større grad trekke lokalbefolkningen aktivt med i
arealplanlegging på et tidlig tidspunkt.
4

Kritiske krefter blir nødt til å improvisere
Når prosjekter lanseres, har planleggere og utbyggere i dag ofte et stort forsprang. De har
også investert store beløp i en forventning om å få realisert sine planer. Ofte foreligger det i
tillegg avtaler om eierskifter som kan legge tunge føringer på en sak.
Kritiske krefter befinner seg regelmessig i en situasjon hvor de må improvisere og komme
halsende etter ... hele veien frem til vedtak.
Motkrefter må organiseres
Dette gjør at eventuelle motkrefter må operasjonalisere sine synspunkter; deres uenighet må
via protester, motforslag og innsigelser oppnå en viss styrke.
Skal demokratiet ha noen mulighet til eventuelt å korrigere eller avvise et prosjekt, må
motkreftene også institusjonaliseres; de må hjemles i lovverket på en slik måte at de kan
påvirke, forandre eller stanse prosjekter. Men selv med dagens lovverk kan man styrke
deltakelsen allerede i tidlige faser av prosjektutviklingen.
Vår tids krav om effektivitet og måloppnåelse gjør at vi nærmest ser ned på dem som sinker
utviklingen ved å stille kritiske spørsmål om kvalitet og formål. Kritikerne er ofte naboer som
blir beskyldt for å sikre egeninteresser ved å gå mot all utvikling ("not in my back
yard"). Men i ettertid ser man ofte at slik motstand, der den har vunnet frem, har vært til
beste for samfunnet. Det gjelder ikke minst mange stridigheter om riving av verneverdig
bebyggelse.
Lokalt engasjement som kompetanse
Det lokale engasjement vil kunne styrke aktiv og allsidig tilnærmelse til planlegging. Flere
hensyn enn de rent økonomiske ivaretas. Lokalt engasjement vil fremme tilhørighet til stedet
og lokal stolthet. Man kan unngå en uønsket, hastverkspreget og fragmentert planlegging
med forringelse av stedskvalitetene som resultat.
Også de folkevalgte og kommuneadministrasjonen trenger bedre kompetanse til å håndtere
utbyggere og definere premisser for stedsutvikling.
Med økt innsikt i stedskvaliteter og deltakende prosesser blant folkevalgte, saksbehandlere
og i lokalmiljøene vil man legge grunnlaget for samarbeid i stedet for opprivende lokale
konflikter.
Beboergrupper som i dag bruker sin energi på å stanse prosjekter, vil I stedet kunne gå inn i
en aktiv rolle med å sette premisser for planleggingen og sikre at prosjektene tilfører
lokalsamfunnet nye kvaliteter fremfor å undergrave dem man allerede har.
Miljøverndepartementet har nylig påpekt viktigheten av gode tettsteder og byer for å
redusere bilavhengigheten og fremme bærekraft. Dette vil også være viktige lokale bidrag for
reduserte klimautslipp. Skal våre tettsteder og byer av befolkningen oppleves som gode
alternativer til et spredt, bilbasert boligmønster, må innbyggernes egne preferanser og
kvalitetskrav sette premisser for stedsutviklingen.
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Erling Okkenhaug har selv beskrevet noen oppgaver han ser fremover:
Følge opp dokumentarfilmen ”Sørlandsrefseren” som innspill til debatter om stedsutvikling og
demokrati over hele landet.
Dele erfaringer som aktivist med andre. Kurs og håndbok. Se www.tilstede.no
Påvirke politikere, investorer, entreprenører og til respektfull og variert stedsutvikling.
Hjelpe aksjonistgrupper over hele landet
Være pådriver for gjennomføring av plansmier som demokratisk prosess i stedsutviklingen.
Arbeide for andre ideelle organisasjoner, som for eksempel Fortidsminneforeningen og Gaia
arkitekter
Videreutvikle et foregangsprosjekt, et eksempel på helhetlig stedsbygging med arbeidstittel
”Hundremeterbyen”

Fra Erling Okkenhaugs CV
Vi har funnet noen presseklipp og portrettintervjuer på nettsidene til Allgrønn som illustrerer
aktivitetsnivået til Erling Okkenhaug de siste tyve årene.
Oslo Havn
Kanaler i Arendal
Dale Gudbrands Gård, Hundorp
Plansmier
Aksjon Holmen i Risør
Plakat dokumentarfilmen ”Sørlandsrefseren”
Bevaring av Fuhrs vinkjeller i Grimstad
Om Erling Okkenhaug og værekraft i Vårt land
Fagartikler i Fortidsvern og Åpent Rom
Levangerkantaten musikkvideo

Disse dokumentene har vi funnet på Allgrønns nettside, skrevet ut og lagt i mappen.
På nettsiden kan de respektive pdf-filer lastes ned dersom man ønsker å lese dokumentene
med større skrift. Adressen er www.allgronn.org/25aar.html
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FORTIDSMINNEFORENINGEN
The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments

Risør, 24.03.2013
STATSSTIPEND FOR ERLING OKKENHAUG – ANBEFALING
Fortidsminneforeningen er verdens eldste frivillige kulturminneorganisasjon, og arbeider for
bevaring av bygde kulturminner og kulturmiljøer. I vårt arbeid er vi avhengige av å
samarbeide med ildsjeler med engasjement for konkrete saker i lokalmiljøene. Erling
Okkenhaug er en slik ildsjel. Gjennom 25 år har han engasjert seg sterkt i debatter om
bymiljø, bokvalitet, livskvalitet, økologi, bevaring og stedsutvikling. Fra en uavhengig og fri
posisjon har han gjennom disse årene løftet opp, bidratt i og preget debatter om utviklingen på
steder som Arendal, Oslo, Hundorp, Risør, Grimstad og mange flere. Alle stedene har han
stått som en forsvarer av felleskapets verdier, uten noen form for egeninteresse. Hans
engasjement er stort og smittende, og følges av konstruktive og kreative innfallsvinkler og
løsninger. Både uformelt og mer formalisert gjennom nettverket "Allgrønn" arbeider
Okkenhaug for å gjøre stedsutvikling til en mer demokratisk prosess, og for å bevisstgjøre på
stedet de bor på hvilke kvaliteter det har og på hvordan de kan bidra til å bevare og
videreutvikle disse.
Erling Okkenhaug bidrar med sitt engasjement til å løfte fram diskusjoner som ellers ofte ikke
tas. Paradoksalt nok er det fellesverdiene som ofte mangler stemmer i utviklingsspørsmål, noe
som gjør det desto mer viktig at det finnes noen som tar denne rollen. Else "Sprossa"
Rønnevig har tidligere hatt statsstipend, og Morten Wessel Krogstad har et som går ut nå i
2013. Fortidsminneforeningen mener det vil være av stor betydning om nå Erling Okkenhaug
kan tilbys statsstipend, og vi vil anbefale hans kandidatur på det varmeste.

Mvh

Ola H Fjeldheim (Sign)
Påtroppende generalsekretær

Leif Kahrs Jæger (sign)
Styreleder

Fortidsminneforeningen
Dronningens gt. 11, N-0152 Oslo. Telefon 23 31 70 70 – Telefaks 23 31 70 50
e-post: post@fortidsminneforeningen.no

Vedr. Erling Okkenhaug og statsstipend.
--------------------------------------------------------Erling Okkenhaug er en uegennyttig humanist som gjennom de 20 årene jeg har kjent
han har stått på med store og små saker som har hatt to siktemål:
- å fremme menneskelige verdier og menneskelige dimensjoner i alle former for
samfunnsutvikling - tettsteds - og byutvikling.
- å støtte opp under de sterke livskrefter som vi alle har bare de blir etterspurt og verdsatt.
To av de sterkeste eksemplene på dette for meg er:
Frigjøring av havn til byutvikling i Oslo.
Da Erling startet arbeidet for 20 år siden ved å hevde at havnedrift i Oslo kunne effektiviseres
med 400 prosent ble han blankt avvist. Avvisningen varte lenge. Erling mobiliserte dyktige
mennesker som kunne dokumentere og gi fakta og kunnskap til lokale politikere. Dette er en
enestående innsats som best kan kommenteres med at det Erling hevdet for 20 år siden er
blitt realitet. Konsentrasjonen av Oslo havn omkring Sjursøya er arealmessig nettopp den
400 prosent effektiviseringen Erling hevdet var mulig og nødvendig.I hele perioden med
motstand - og motgang mistet Erling aldri den menneskelige tonen. Det er krevende å stå i
skarpe konflikter og samtidig beholde respekten for alle berørte mennesker. Erling sto
nettopp for det.
Utvikling av værekraft.
Erling samarbeidet tett med den svært kreftsyke Anne Margrete Lund. Hun ønsket å leve
med sin alvorlige kreftsykdom ut fra sin sterke livsenergi. Sammen utviklet de begrepet
værekraft - det å åpne opp for alle livets og håpets sterke krefter. Det har ført til en sjelden
film som nettopp rører ved alle som skal stå nær mennesker med dødelig sykdom. Det er
lettere sagt enn gjort å legge kvalitet og stor livsglede inn i slike livssituasjoner. Men Erling
og Anne Margretes samarbeid inspirerer nettopp til det. Erling har et stort talent for å kunne
fremme en sann og ubrukt formidling om nettopp slike kvaliteter.
Jeg kjenner godt til Erlings evne, kunnskap og vilje til å bidra til en human og demokratisk
deltakerprosess der mennesker kan ta demokratiet i bruk.
Jeg anbefaler Erling Okkenhaug til statsstipend fordi han har noe som kan bidra til at mange
vil oppleve å være aktive og respekterte deltakere i samfunns- og demokratiprosesser.

Med vennlig hilsen,
Odd Einar Dørum, (sign)
Soelvolds v 5,
0275 Oslo
oe.dorum@gmail.com Tlf: 22 52 44 37

Oslo 27.03.2013

Statsstipend til Erling Okkenhaug

Undertegnede har som advokat i lang tid arbeidet med plan- og bygningsrett som
spesialfelt, og er medforfatter i læreboken Plan- og bygningsretten
(Universitetsforlaget ).
Byer og tettsteder i Norge er i økende grad gjenstand for store utbyggingsprosjekter
og "transformasjoner". Plan- og bygningslovgivningen har til formål og skal sikre en
"bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige
generasjoner". Slike ideelle interesser er i stor grad avhengig av aktører som Erling
Okkenhaug for å kunne bli tilstrekkelig synliggjort og hørt i planprosess hvor
kommersielle og ulike private interesser kan være fremtredende.
Gjennom sitt mangeårige engasjement har Erling Okkenhaug opparbeidet seg en
unik og viktig kompetanse innen stedsutvikling og lokalt forankrede
medvirkningsprosser som kan sikre lokale kvaliteter og samfunnshensyn på en
uhildet måte.
Et statsstipend til Erling Okkenhaug vil kunne bidra til at by og tettstedsutviklingen i
Norge hensyntar interesser som ikke alltid har en talsmann og forkjemper.

Med hilsen
Stein Ness (sign.)
Advokat
Tlf: 480 12 132

Erling Okkenhaug - statsstipend

Erling Okkenhaug var en av initiativtakerne til å etablere Kanalselskapet i Arendal i 1991. Han
har sittet i styret siden. Vi har hatt stor nytte av hans bidrag i disse årene. En så radikal ide
som å grave opp Arendals kanal gjennom byen ville være vanskelig å lansere uten ildsjelens
brennende mot. Erling har arbeidet for kanalen i disse årene på idealistisk grunnlag og
inspirert oss på forskjellig vis. Ikke minst ved å representere ideen på nasjonalt nivå.
Vi har lest i Agderposten at det nå skal søkes om statsstipend for stedsaktivisten Erling
Okkenhaug. Som leder av Kanalselskapet ser jeg frem til en situasjon der Erling kunne
fortsette sitt originale virke for våre stedsmiljøer. Vi i Arendal trenger spesielt hans positive
medvirkning i kanalarbeidet frem til byjubileet i 2023. Da har vi som mål at kanalen mellom
Kittelsbukt og Pollen skal være etablert.

Kanalplassen, Arendal 27.03.2013
Céline Thommesen (sign)
Leder av Kanalselskapet for Arendals bymiljø

Tlf: 908 55 044 celine@englegaard.no

Statsstipend Erling Okkenhaug

Vi lever i en tid med såkalt "modernisering" av samfunnet, da en rekke
byggeprosjekter settes i gang rundt om i landet. Det er viktig for den enkelte borger å
sikre seg mot at det ikke gjennomføres planer med altfor kortsiktige,
privatøkonomiske perspektiver.
Å delta i samfunnsdebatten er en utfordring, ikke minst fordi den vanlige mann og
kvinne ikke alltid behersker det "språk" og de "metoder" forslagstillerne anvender.
Offentlige forvaltere, private utbyggere og lokale politikere kan ofte ligge i "forkant av
folkemeningen" og før planene når ut, er i virkeligheten mange viktige
beslutninger på det nærmeste tatt.
Det opplærings- og informasjonsprosjektet "Omgivelser" som Erling Okkenhaug har
initiert, er et av mange tiltak for å sikre lokalmiljøet i de pågående verne- og
utbyggingssaker. Her blir erfaringer satt i system, til nytte for folk flest. Erling
Okkenhaug har minst etpar tiårs erfaring i denslags sosial tenking og handling. Jeg
har samarbeidet med Okkenhaug i den såkalte Bislett-debatten og har bare gode
erfaringer. Det er viktig at hans kloke, sosiale perspektiv får vår støtte. Han har min.
Den type samfunnsvirke som Erling Okkenhaug har bedrevet i en mannsalder, faller
mellom alle "etablerte" kategorier. Nettopp for ildsjeler som påtar seg slikt arbeid,
nødvendig som det er i det store samfunnsbildet, er den norske statsstipendiatordningen en generøs institusjon. Erling Okkenhaug er en framifrå kandidat til å bli
statsstipendiat.
Jan Erik Vold, (sign)
Stockholm 26.3.2013
Tlf: 00468-668 73 11 el. 22 46 51 38 jevpoesi@gmail.com

Om Erling Okkenhaug.
Fra: Ulf Andenæs, Aftenposten.
Jeg skriver disse linjer for å gi min støtte til forslaget om at Erling Okkenhaug ytes
statsstipend.
Gjennom mitt arbeid i Aftenposten har jeg hatt anledning til å følge Erling Okkenhaugs virke
gjennom de siste 20 år, først med hans utgangspunkt i Allgrønn, etter hvert i et mangfold av
nettverker. Som den røde tråd gjennom Erling Okkenhaugs bidrag til offentligheten har vært
hans innsats for harmoniske omgivelser, vern av det menneskeskapte miljø og norsk
bygningskultur side om side med naturmiljøet. Hos ham går bevaring og nyskaping hånd i hånd.
Hans idealisme er ledsaget av et utpreget praktisk og operativt grep og evne til å kommunisere
med alle slags mennesker.
Et vesentlig trekk ved Okkenhaugs arbeid er at det meste har foregått til hans personlige
kostnad. Egen yrkeskarriere og personlig fortjeneste har han satt til side for å kunne bruke alt
han har av tid og krefter på samfunnsgagnlig arbeid som kommer andre enn ham selv til gode,
stundom på arenaer der han har hatt motspillere med en ganske annen økonomisk styrke.
Statsstipend kunne bety at Okkenhaug fikk noe tilbake fra samfunnet av det han har gitt i
samfunnets tjeneste.
27. mars 2013,
Ulf Andenæs (sign)

Tlf: 992 29 368

Jan B Vindheim
Bekkasinveien 10
7082 Kattem
tlf 976 598 32

Statsstipend til Erling Okkenhaug
Få kan ha gjort seg mere fortjent til et statsstipend enn Erling
Okkenhaug. Han har en viktig uavhengig stemme som ikke kan erstattes
av noen annen.
Erling Okkenhaug er en aktiv og energisk frifant, med originale og godt
underbygde synspunkter. Fra sitt frie ståsted har han i en årrekke levert
verdifulle innspill som har påvirket utviklinga i mange norske byer, så
også i Trondheim.
Et stipend til Okkenhaug vil sikre at han kan fortsette sin uærbødige
kritikk av dårlig planlegging og tvilsom arkitektur. Det vil norsk
offentlighet og norske byer være tjent med.
Trondheim, 26. mars 2013
Jan Bojer Vindheim (mdg)
leder, Byutviklingskomiteen
Trondheim Bystyre
.

Fotograf Morten Krogvold
Nøklesvingen 34
0869 0SLO
Tlf. 41 22 63 37

Oslo, 25.mars 203
TIL DEN DET MÅTTE ANGÅ
ERLING OKKENHAUG brenner!
Han er en kriger.
En varm, generøs, positiv kriger.
ERLING OKKENHAUG er en entusiast - en begeistret mann som sprer glød og positivitet i alle
forsamlinger.
Hvis det forslitte ordet KREATIV skal settes på noen, må det være på ERLING OKKENHAUG.
Det skapende menneske! Den idérike, glødende person.
En idealist, en realistisk drømmer.
Bak hans karismatiske ytre skjuler det seg et brennende engasjement og et stort ønske om å
gjøre en forskjell.
ERLING OKKENHAUG vier sitt liv til å få bevart det viktigste dette lykkelandet er i ferd med å
miste; estetikk i hverdagen og miljø. Det å ta vare på den verdifulle i arkitektur og
kulturlandskap - som så lett kan overses i vår higen etter stadig "utvikling".
Det betyr ikke at ERLING OKKENHAUG er konservativ. Tvert imot!
Han vil bare konservere det som er verdt å bevare. OKKENHAUG arbeider med menneskers
indre i møte med den ytre påvirkning.
ERLING OKKENHAUG er et utkomme av ideer.
I dyp respekt for fortiden hilser han fremtiden velkommen.
I kombinasjon.
Jeg håper Norge forstår hvilken berikelse og gave ERLING OKKENHAUG kan være til det norske
samfunn.
Dette er store ord.
Som jeg står inn for med hele mitt hjerte!

Vennlig hilsen
Morten Krogvold (sign)

En anbefaling om statsstipend til Erling Okkenhaug – født 10. mai 1951.
Stikkord: Menneskevenn med miljøvernengasjement og visjoner og ønske om
stedsharmoni i et sinn breddfullt av idéer.
Erling Okkenhaug er en person som i lang tid har kjempet for kvalitet i det offentlige rom. Han
har i flere tiår brukt sin store arbeidskapasitet på å bevisstgjøre oss alle om hvor viktig det er
med gode offentlige møteplasser, for at samfunnet skal utvikle god menneskelig sameksistens.
Et offentlig rom med kvaliteter stimulerer til den type menneskelig interaksjon som gjør at et
samfunn er godt å leve i.
Erling Okkenhaug har i mange år latt sin uredde stemme lyde i offentligheten. Han har påpekt
urimeligheter, - som at avgjørelser som får konsekvenser for veldig mange, ofte taes av veldig få
personer i lukkete rom. Han har ikke vært redd for å si klart ifra om at forandringer av
lokalsamfunn, møteplasser og bebyggelsestruktur er alt for viktig for oss alle til å skulle
overlates til enkelte menn med tykke lommebøker.
Etablering av nye kjøpesentre utenfor bykjernen vil f.eks plutselig kunne forandre et
lokalsamfunn totalt. Gammelt bysentrum blir liggende øde og alt blir tilrettelagt for bilbruk.
Møteplassene forsvinner og den menneskelige interaksjonen blir dårligere.
Et viktig mantra i Erling Okkenhaugs virke har vært demokratisk medvirkning. Et viktig
redskap er de såkalte plansmier hvor beboere og brukere av steder inviteres til aktivt å
ta stilling til utviklingen i eget nærmiljø. Plansmiene har hjulpet adskillige lokalsamfunn
med å utvikle planer basert på beboernes og brukernes ønsker. Lokalsamfunn skal
bygges opp og legge til rette for det gode liv og ikke skapes for å være et middel for
finansinteressers fortjeneste.
Erling Okkenhaug er også opptatt av det enkelte steds egenkarakter og design, kvaliteter som har funnet en harmonisk form utviklet gjennom flere hundre års bruk.
Det tar tid å bygge opp fungerende småbyer og lokalsamfunn, mens det kan gå meget
raskt å ødelegge dem. Alt for mange norske byer og tettsteder har fått ødelagt sin
harmoniske karakter ved at noen har bygget overdimensjonert nytt uten å ha respekt
for det gamle. Erling Okkenhaug vil karakterisere slik utbygging som særdeles
umusikalsk.
Erling Okkenhaugs engasjement går mange år tilbake i tid.
Havnevesenet i Oslo la beslag på hele byens havneareal og ønsket å fortsette med å stenge byen
ute fra havnen uten at noen stilte spørsmålet om behovet for skipshavn virkelig var så stort, ingen før Erling Okkenhaug. I dag er Fjordbyen Oslo et faktum. Likefullt mener Erling det kun er
en halv seier. Nærings og finansinteressene rundt havnetomtene har vært sterke og
utnyttelsesgraden har blitt for høy. Han er ikke alene om å mene det.
Erling Okkenhaug er preget av en utholdende utålmodighet. Hans ønske om umiddelbare
resultater er sterk, men han vet at ting som regel tar tid. Han vet at hans virke som
inspirerende idémaker kan gi resultater, og ofte gjør det. Tiår etter at Erling lanserte idéen, ser
det ut til at Kanalselskapet i Arendal får iverksatt den gamle planen om å grave opp igjen byens
kanaler.

Erling Okkenhaug er en selvlært idésmed og hans viktigste ballast i livet er hans ønske
om å bidra med gode idéer. Idéene spres med smittende engasjement og entusiasme og
inneholder viktige budskap. Hans idéer er uselviske bidrag til det beste for felleskapet.
Erling Okkenhaug har i sitt virke ikke gått etter kroner og øres gevinst. Alt av hans eget
gods og gull har blitt investert i visjonene om det gode felles rom. At Erling i dag ikke
eier sin egen bolig , at han kan se frem til en minimal pensjon og i mellomtiden må leve
med høyst usikker inntekt, har så langt ikke lagt demper på hans engasjement. Men
usikker økonomi i lange perioder vet vi alle er ubehagelig. Hans ønske om å nå frem med
sitt budskap, være med å påvirke, har likevel vært viktigere enn egen økonomisk
trygghet. Erlings største lønn er når budskapet om respektfull stedsutvikling blir
etterkommet. Vi trenger Erling Okkenhaug som idémaker, som en stemme som ikke er
redd for å rope høyt når miljøet krever det, som et menneske som står oppreist når det
stormer som verst og som gleder seg og medvillig formidler gleden, når arbeidet høster
frukt. Samfunnet blir bedre ved at Erling Okkenhaug får fortsette med sitt virke.
Jeg vil på det sterkeste anbefale at Stortinget bevilger statsstipend til Erling Okkenhaug.

Mvh

Lars Tømmerbakke
filmprodusent

adr.: Kirkeveien 106 C
0361 Oslo

Mobil 922 32 903

Modum Bad.27 mars 2013.

Anb efaling

til statsstip end

Erling okkenhaugs innsats har betydning for det psykososiale narmiljo
Erling Okkenhaugs arbeid er av stor betydning for det psykososiale miljo. Undertegnede
har arbeidet 20 flr som psykolog ved Modum Bad. ]eg er nfl fagrfldgiver med
forebygging som hovedanliggende, etter fullfgrt dr. grad i psykologi om en eksistensiell

tilnarming til tilbakevende depresjoner. Svart mange strever med fremmedgjorthet og
manglende opplevelse av tilhOrighet der en bor.
Det tas dessverre for lite hensyn

til

betydningen av de n&re omgivelser, i dagens steds-

byutvikling. Det er dessverre en ubehagelig men viktig erkjennelse at det er stort
behov for forebyggende arbeicl ogsi i tilretteleggelse av de nermiljomessige
betingelser.
og

Det psykososiale miljo dreier seg bla. om hvilke muligheter
mennesket har for
bryte ut av isolasjon, komme i kontakt med andre mennesker.
Da

i

kunne

betyr organisering av

nermiljr, de arkitektonisrre betingerser, mye ! Det er nettopp v1k&rene
i det
psykososiale miljo som kan spille en avg)arentle rolle
for den psykiske helse, om det er
vilkfrr som fremmer gode folerser og trygghet, gode eiler darlige
murigheter for
kommunikasjon, trivsel, og tilhorighet. Estetilck, narrni
tja oghistoriske ratterbetyr mye
for identitet, og folelsesriv, dette ha. Erring 0kkenhaug
forstfltt.

Det er store makt og pengeinteresser pA spill i by og stedsutyikling.
Det er uvanlig at
noen engasjerer seg sfl sterk: og tycielig inner, et
felt det er si rnye motkraft, som
idealisten Erling okkenhaug har gjort og gifrr.Yi trenger.bevisstgjoringen,
verdikampen
-skal vi styrke det forebyggende folkehelsearbeidet mfi vi giareen
innsats for det
psykososiale miljo' Da mfl dette pfl .lagsorden.
Ffr om noen anne n gjardet sfl tydelig som
Erling Okkenhaug..

Vennlig hil
Psykolog Gff ,$t
Modum BCd.f
3371 Vikersrlnd

Oslo 26.02.2013

Statsstipend til Erling Okkenhaug
Erling Okkenhaug har et ansikt, en stemme og en penn. Han representerer alle som individuelt
og personlig står opp for Det Sivile Samfunn mot byråkrati og fagarroganse og rå kapitalisme.
Hans engasjement i Risør for vennlig og menneskelig utbygging av Holmen i pakt med den
vakre byens hvite tradisjoner. Han skal ha min fulle støtte og anbefaling i en viktig
verdikamp.

Ingeborg Moræus Hanssen (sign)
Tidl. Kinodirektør i Oslo, forfatter, skribent og blogger
Tlf: 48231609

Nesodden 21.03.2013

Erling Okkenhaug, statsstipend..

Undertegnede er arkitekt i Gaia arkitekter (Gaia-Oslo as) som siden 80 tallet har jobbet med
økologisk forsvarlig og bærekraftig planlegging og bygging.
Jeg ble i sin tid kjent med Erling Okkenhaug gjennom hans virksomhet i Allgrønn. I likhet med oss i
Gaia er Erling en utrettelig forkjemper for områder i samfunnet som ikke er styrt av noen
kommersiell interesse, eller partsinteresse, men som tvert imot ofte er gjenstand for destruktiv
utnyttelse av kommersielle krefter. Dette gjelder både små idylliske steder, byområder og
kretsløpsløsninger og naturområder. Det har vært mange saker opp igjennom årene hvor Erlings
innsikt, kunnskap og evne til å fremstille saker for offentligheten har hjulpet oss å komme videre,
eller finne nye veier for å oppnå forståelse for komplekse økologiske eller bymessige sammenhenger,
det meste fra hans side på frivillig basis.
Det Norske samfunnet er et lite homogent samfunn, hvor det er få mennesker som tørr å stå frem
med upopulære synspunkter, eller i det hele tatt andre synspunkter enn rådende maktforhold. Det er
derfor av stor verdi at en person som Erling Okkenhaug finnes for å målbære det som mange
mennesker opplever, men ikke klarer å sette ord på eller hevde i en sensasjonslysten mediaverden.
Hans evner til å skape debatt, til å engasjere et bredt spekter av aktører og interessenter i vanskelige
byutviklingsspørsmål, og til å fremstille dette i en form som er tilgjengelig for alle, og som også når ut
til mediaverden er enestående.
Norge trenger MANGE Erlinger, men vi har alt for få. Det er derfor uhyre viktig å ta vare på ham! Et
statsstipend vi være en helt riktig og flott anerkjennelse av Erling Okkenhaugs virksomhet gjennom
mange tiår. Å frigjøre hans tid til å konsentrere seg om de viktige sakene han gjennom et helt liv har
vært forkjemper for, istedenfor å måtte lete etter finansieringskilder vil være av stor betydning for de
mange som bryr seg om det forsvarsløse.
For oss i Gaia vil det bety mye at vi i enda større grad kunne nytte hans innsats videre i vårt arbeide
for bærekraftig arkitektur og byutvikling.
Frederica Miller (sign)
Gaia-Oslo as

Tlf: 913 45 677
frederica@gaiaarkitekter.no

Oslo 24.03.2013

Erling Okkenhaug - ingen tryllekunstner - en nøtteknekker.
Han er mer opptatt av saker enn av ting. Saker av betydning for fellesskapet. Med en særs
god evne til å artikulere og begripeliggjøre sosiale/praktiske problemstillinger.
Han har "antenner oppe", og samtidig god bakkekontakt, som få andre jeg vet om her i
Fedrelandet.
Jeg minnes hans konstruktive innspill da vi på 1990-tallet fikk reddet Vestkantbadet i Oslo.
Til fortsatt glede for store og små.
Det har vært inspirerende å følge Erling Okkenhaug, både via pressen og i forelesninger. Det
er research bak & et hold i hans argumentering for - ofte innlysende enkle - forbedringer.
Hans overraskende innfallsvinkler han inspirert gang på gang. Den dype innsikt i saker han
tar på rygg (og ofte bærer helt fram) gir dermed næring til hans problemformuleringer.
Erling Okkenhaug er ingens tjener - hans lekende kreativitet er ment for alle.
Kai Gjelseth
Professor IVK
Institutt for visuell kommunikasjon
Kunsthøyskolen i Oslo

Tlf: 934 53 287

Oslo 25.03.2013

Erling Okkenhaug, statsstipend
Erling er en mann som begynte med markedsføring av div. private prosjekter og
synliggjøring av sektorinteresser, men som sakte og sikkert har tilegnet seg kunnskap og
kompetanse, særlig innen fysisk samfunnsplanlegging, og i dag, med sine ALLGRØNN og
VÆREKRAFT-prosjekter utgjør en svært viktig motstemme, ikke bare i forhold til (altfor
ofte) altfor arrogante arkitekter, men også i forhold til den aksellererende
anarkistisk/populistiske kommersialismen innen småby/ og småstedsutvikling i Norge,
en utvikling den norske arkitekt- og planleggerstanden i stor grad (også) stiller seg altfor
ukritisk til, hvis de først har fått et personlig bein innenfor den. Derfor er uavhengige kritikere
som Okkenhaug viktige for selve lokaldemokratiet.
Okkenhaug er en "godviljens mann" og en idealist, vi trenger velartikulerte og erfarne
mediale spillere som han, og det i mange år framover også, for utfordringer er det
nok av, så jeg støtter herved varmt opp om dette initiativet om statsstipend til Erling
Okkenhaug.
med vennlig hilsen
Torgeir Rebolledo Pedersen (sign)
poet/dramatiker/samfunnsdebattant og arkitekt

Tlf: 452 10 669

Håkon Wium Lie
Drammensveien 97B
0273 Oslo

Oslo 27. mars 2013

Oslo er et fint sted å bo. For at dette skal fortsette må borgerne passe på byen. Også vi, når det blir
krevet, må slå leir innimellom. Selv har jeg vært engasjert i «Aksjon StoppBlokk» fra 2002 og
«Aksjon Stans!no» fra 2005 for å kjempe mot høyblokker, lysreklametårn og andre utvekster.
Erling Okkenhaug har vært en inspirerende kraft for oss byaksjonister på deltid. Mange av
oss har heltidsjobber som begrenser aktiviteten, men som også gir oss en økonomisk trygghet.
Selv er jeg teknologidiretør i Opera Software. Erling har ikke hatt begrensningen som
fulltidsstillinger gir, men han har heller ikke hatt tryggheten. Han har engasjert seg på
fulltidsbasis for å gjøre det som er riktig og si det som er viktig. Uten et trygg økonomisk ramme
har uselvisk klart å redde bygninger, steder og byer. Og kanskje det viktigste: han har inspirert
andre til å se seg rundt i sine omgivelser og si fra når ting går galt avsted.
Et statsstipend vil gi Erling en mulighet til å fortsette dette arbeidet under levelige kår.
Erling vil gjøre Norge til et bedre sted, med bedre steder.

Vennlig hilsen,

Håkon Wium Lie

Erik Duncan
Engevikvegen 91B
5302 STRUSSHAMN
Lillesand, 25. mars 2013

Kulturdepartementet
Til den det måtte gjelde

Anbefaling av Erling Okkenhaugs kandidatur til statsstipendiat
Jeg har blitt orientert om at sentrale personer i norsk samfunnsliv har tatt initiativ til å
fremme Erling Okkenhaugs kandidatur til statsstipendiat. Det er et kandidatur som jeg
anser som svært velbegrunnet. Gjennom eget frivillig arbeid i stedsnettverket Mer
Lillesand, med formål å bevare og videreutvikle stedsutformingen i Lillesand, har jeg lært
Erling Okkenhaug å kjenne. Stedsnettverket er tilknyttet Allgrønn Omgivelser gjennom
egen bloggside.
Kystlandskapet ved Lillesand og våre sørlandsbyer er Norges felleseiendom og et
testamente på vårt historiske og sterke forhold til havet. Det er en del av den globale
kultur- og naturarv. Resultatene av arbeidet Okkenhaug har lagt ned i Lillesand har vært
betydelige. Planene for Flørenes-halvøya, som ville innebære landets mest omfattende
brudd på nasjonale retningslinjer for bygging i strandsonen, med flatsprengning av byens
skjærgårdsmark mellom byen og havet, ble med Fylkesmannens vedtak i 2011 reservert
etter fire års debatt anført av Erling Okkenhaug i lokale, regionale og nasjonale media.
Erling Okkenhaug og Allgrønn har tidligere også deltatt svært aktivt i Lillesand, med
innspill om hensynsfull utbygging av de nåværende havneområdene på Kokkenes og
Langbrygga, samt om tilrettelegging for myke trafikanter, gågater og torg i sentrum.
Det er verdt å bemerke at synlige resultater, gjennom endring av vedtak og
reguleringsplaner, kun er én dimensjon av Okkenhaugs arbeid. Engasjementet har også
beriket lokaldemokratiet gjennom eierskap og holdninger til både miljøvern og
stedsutvikling i Lillesand. Her har det åpenbart skjedd et paradigmeskifte, fra prosesser
isolert tilhørende lokalpolitikere i kommunestyret til en åpen, demokratisk planprosess
med hele lokalbefolkningen i Lillesand som deltakere.
Medvirkning har alltid vært et nøkkelord for Okkenhaug. Miljøvernminister Erik Solheim
uttalte i 2010: ”Loven vektlegger nå sterkere behov for og krav til medvirkning i
planlegging. Nye begreper som «plansmier» og «folketorg» har dukket opp”. Plansmiene
som Erling Okkenhaug har gjennomført i bl.a. Gjerstad og Brokelandsheia har ikke bare
fått oppmerksomhet nasjonalt, gjennom NRK og Aftenposten med flere, men i høyeste

grad også påvirket praksis lokalt. I Lillesand har det kommet politiske innspill om å
innføre modellen i planprosesser.
Erling Okkenhaugs betydning for stedsutvikling i sørlandsbyene kan knapt overvurderes.
Jeg viser til involvering i Risør (Holmen og Flisvika), Arendal (bykanaler, Barbu) og
Grimstad (Fuhrs vinkjeller). I alle byene har Okkenhaug sammen med lokale innbyggere
og vel arbeidet systematisk for å dokumentere og kommunisere konsekvenser av
naturinngrep, manglende historisk bevaring og fremmed arkitektur.
Selv om jeg kjenner til arbeidet som Erling Okkenhaug har gjort for sørlandsbyene best,
viser jeg til den formidable innsatsen han har gjort for Oslo by. Det begynte med misnøye
over at det samfunnsøkonomiske særs verdifulle strandområdet mellom Aker brygge og
Bygdøy skulle bli en støyende containerhavn. Engasjementet mot containerhavn i
hovedstaden var så stor at han solgte leiligheten sin for å kunne fortsette sitt arbeid.
Gjennom nitidig dokumentasjon, korrespondanse og kommunikasjon klarte Okkenhaug å
reversere planene om utfylling av containerhavn på Filipstad. Reverseringen påvirket
senere også i stor grad realisering av Tjuvholmen, med nye Astrup Fearnley-museet samt
en rekke restauranter og kulturtilbud. Fjordbyplanen til Oslo Kommune legger nå til rette
for bygging av inntil 450 000 kvadratmeter BRA med en boligandel på 50 prosent, noe
som vil kunne gi opp mot 2 200 boliger. Det planlegges en ny park, 800 meter lang og
minimum 100 mål, i hele Filipstadkaias lengde, og nye kanaler mellom Frognerstranda
og Munkedamskrysset, og mellom Heftyevillaen og Tinker'n.
Som en parallell kan jeg nevne Asbjørn Herteigs nitidig arbeid for å bevare Bryggen i
Bergen i tidsrommet 1955-59. Herteig mottok flere utmerkelser for sitt virke. Han ble i
1970 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olav Orden. Kongen forfremmet 24. august
2006 Herteig til kommandør ”for hans innsats for bevaringen av Bryggen i Bergen”.
Erling Okkenhaug har i mine øyne aldri mottatt tilsvarende anerkjennelse sitt arbeid.
Grunnet arbeidsområdet og manglende formell kompetanse har Okkenhaug hatt
begrensede muligheter til å få stillinger ved vitenskapelige institusjoner eller
kulturinstitusjoner. Okkenhaugs mangfoldige arbeid i norske byer og tettsteder har hatt
preg av idealisme, med svakt finaniselt fundament. Okkenhaugs unike kompetanse bør i
fremtiden gis forutsigbare, stabile betingelser for spredning.
På bakgrunn av dette anbefaler jeg Okkenhaugs kandidatur til statsstipendiat.
Med vennlig hilsen

Erik Duncan
M.Sc. M.Ed.
Tilknyttet stedsnettverket Mer Lillesand

Stedets Stemme
Stedsaktivisten Erling Okkenhaug, mannen bak Nettverket Allgrønn,
representerer et unikt og verdifullt perspektiv i stedsutviklingen i landet vårt.
Med sitt ukuelige engasjement, lange erfaring, inngående kjennskap til
kompliserte problemstillinger og prosesser og ikke minst uavhengighet forhold
til de interesser som pr i dag er bærende i stedsutviklingen, løfter han frem
konkrete utfordringer - på Stedets premisser.
Innen den faggruppen jeg selv representerer, arkitektene, har denne ganske så
vesentlige utfordringen nærmest vært fortiet og debatten ikke-eksisterende
med få unntak. Fokuset havner så alt for lett over på enkeltbygg, estetikk og
teorier i stedet for den konkrete sammenhengen vi bygger i, Stedet.
Den norske arkitektstand har så alt for ofte sittet passive på sidelinja mens våre
byrom og tettsteder har blitt formet av helt andre krefter.
Erling Okkenhaugs engasjement i forhold til Risør og Holmenutbyggingen de
siste årene har fremtvunget bevisstgjøring og en begynnende (og høyst
nødvendig) debatt innad i fagmiljøet.
Det trenger vi mer av.
Og hvem er vel bedre egnet til å bidra (les fremprovosere) til en slik utvikling
enn nettopp Stedsaktivisten, Erling Okkenhaug.
Jeg anbefaler Erling Okkenhaug som statsstipendiat

Arkitekt og billedkunstner
Gro Hernes

Tlf: 918 08 874 post@grohernes.no

Lege Fridtjof Andersen
Arnebråtveien 114
0771 Oslo

Oslo 27.03.2013
Statsstipend til stedsaktivisten Erling Okkenhaug.
Jeg ble på tidlig 90-tall kontaktet av Erling Okkenhaug som ønsket å ha med helsefaglige vurderinger i
sitt og Allgrønns arbeide for et mer humant stedsmiljø. Det sier mye om måten Erling Okkenhaug
arbeider på. Jeg har siden fått være med i diverse rådslagningsgrupper og er veldig betatt av Erling
Okkenhaugs vinklinger for å finne alternative løsninger der hensynsløs kapital skal bygge våre felles
områder.
Hans satsing på humanøkologi som bærende idé for arbeidet sitt sprenger grenser i en ganske traust
planleggingsverden. Menneskers behov som bærende motivasjon for planlegging burde være en
selvfølge i vår tid. Det er det ikke.
Gode stedskvaliteter representerer forbyggende medisin på det ypperste.
Derfor er det så viktig at vi har stemmer som Erlings. Han burde få arbeide resten av sitt yrkesliv med
det han kan og slippe å bruke av sin verdifulle energi på det tunge arbeidet det er å finne økonomi til
sitt arbeide.
Jeg kan ikke tenke meg noen som ordningen med statsstipend ville passe bedre for enn Erling
Okkenhaug

Fridtjof Andersen

Tlf: 911 45 303
fridtjof.andersen@gmail.com

ANBEFALING –
ERLING OKKENHAUG

Fossnes, torsdag, 28. mars 2013

Herved bekreftes at Erling Okkenhaug har drevet en utrettelig kamp i
kulturlandskapet i det ganske land over en årrekke.
Jeg skriver i egenskap av å være kunstnerisk leder i STELLA POLARIS. En fri scenisk gruppe som har levert
store oppdrag til festivaler og institusjoner i Norge og i utlandet 28 år. Primært er vår scene ute i det fri, i
bylandskap så vel som i en park eller i naturen.
Vi ble kjent med Erling Okkenhaug(EO) for mer enn 30 år siden. Allerede da engasjerte han seg for
byutvikling. På den tiden bodde vi i Risør, og ganske tidlig husker jeg hans sterke engasjement for å få fram
de gamle kanalene i Arendal Sentrum. Tanken var å grave fram gamle myke byverdier til trivsel for
lokalbefolkningen. Tanken var kontroversiell, for helst vil man ha kjøpesentra i småbyens midte, men EO
samlet ulike kulturoperatører og arkitekter i området, brettet opp ermene, uten en krone i sikkerhet, og
satte Arendal på hodet. I en årrekke engasjerte folk seg for eller mot kanalene, byens stolthet og identitet.
Folk hadde i minne at Arendal var en kanalby i deres storhetstid under seilskutetiden.
Noen år etter forteller EO meg at nå er det planer om å bygge container havn i Oslo på Tjuvholmen, rett
ved Aker Brygge. Igjen vokser et kraftig engasjement. Havna vil skjule utsikten ut mot fjorden, det vil få
økologiske konsekvenser for indre Oslofjord. Det vil ødelegge harmonien i den bydelen som var i ferd med
å bli skapt fra Aker Brygge til Oslo Rådhus. Dette skulle og måtte ikke skje.
Igjen samler Erling arkitekter, jurister, filosofer, marinbiologer og går til «kamp». Denne gang mot en langt
større drage. Dragen het kapital, og det er ingen lett kamp, når dragen hadde fått med seg majoriteten av
byens politikere.
Det ble tegnet en alternativ havn, lengre ut i fjorden, hvor strømmen ville sette vannet i bevegelse og
derved ikke få slike økologiske konsekvenser, det ble argumentert i hytt og pine, og tilslutt begynte dragen
å «skjelve», og til slutt fant alle ut at det var viktig med en helhetlig plan for hele havna fra øst til vest og
slik ble det, Planen om en monsterhavn på Oslo Vest med all dets følger ble skrinlagt.
Så; atter noen år senere møter jeg EO igjen. Han vil lage landsbyer. Myke tettsteder for folks trivsel. Han
har vært hos Prins Charles i England, sett og lært. Igjen engasjeres arkitekter og bygningsingeniører og
modeller for landsbyer reises. Erling reiser rundt i landet og gir impulser til ulike kommuner.
Enda noen år går, og EO ringer meg. «Vet du, de skal rive gamle Bislett Stadion». Og så er han i gang igjen.
Ingen skal få rive det stolte ærverdige gamle idrettsmonumentet.
Det går noen år igjen. Jeg leser at han er i ferd med å skape liv og røre i Risør. Risør av alle steder. Men er
det ikke mykt og fint der da. Nei det er bare at de skal bygge ut Holmen. Her skal lages leiligheter, og
arkitekturen fremstår som byggeklosser. Hvordan kan de gjøre slikt? Erling samlet en trupp igjen, og

lokalbefolkningen reiste seg sakte, og til slutt ble det fattet et vedtak i Risør kommune om at saken skal
utredes på nytt, men noe byggekloss anlegg på Holmen blir det ikke og dermed er Risør som kulturperle
bevart for framtiden.
Dette er Erling Okkenhaug, en mann som kaster seg inn i debatter om byutvikling, og byrom. Helt uredd,
uten en krone i sikkerhet. År etter år. Men stopper engasjementet der.
Nei, ofte når vi i STELLA POLARIS lager arrangementer dukker han opp, filmer og tar bilder og er svært
engasjert. Han vet i sitt stille sinn at det byrommet han forsvarer og kjemper for, er det samme byrommet
vi tar i bruk når vi spiller for vårt publikum.
EO har hjulpet mange kunstnere, han har en stor kontaktflate, hans ønske om en mykere stedsutvikling er
like mye tuftet på et brennende sosialt engasjement som det å ville forandre verden eller gå imot
strømmen. Det er mennesket med all dets fasetter som står i sentrum.
EO er en visjonær. Han har i alle år skapt ord og begreper for å tydeliggjøre ulike selskapers profil. Han
skaper begreper for en moderne tid. HUMANØKOLOGI. En visjon for framtiden.
EO er uforutsigbar. Han er som en Hauk som vokter og passer på at «verden» ikke faller i ubalanse. En
Hauk som passer på at de som kommer etter oss skal ha levende steder å bo og virke.
EO er en iscenesetter som samler dyktige medarbeidere rundt seg, som alle vil det samme.
HUMANØKOLOGI. Medarbeidere som sammen med EO går grundig til verks og derved evner å forandre.
EO er metodisk og har gjennom sitt liv skapt en metodikk som er viktig for framtiden.
Erling Okkenhaug har viet sitt liv til mennesket, til nå uten vederlag. EO har forandret steder og
tankemønstre i Norge. Han er unnværlig for kulturlandskapet og for samfunnsdebatten.
Ved å støtte Eling Okkenhaug økonomisk vil vi alle dra nytte av arbeide hans i mange år framover. Det vil gi
han en forutsigbarhet som er viktig for å kunne fortsette det arbeidet han har stått i, mer enn et halvt liv.

Web: www.stella-polaris.com

Marian Heyerdahl

P.B. 6621, St Olav Plass, 0129 Oslo
0047 98462375
0039 3405453896
heyerdahl@libero.it
www.mheyerdahl.com

Colla Micheri, Italia, 26.03.2013

Anbefaling til Statsstipend til Erling Okkenhaug
Dypt engasjement virker på samme måte i oss, enten det handler om billedkunst
eller aktivisme. Vi kan ikke la være.
Jeg har kjent Erling Okkenhaug i over 20 år og fulgt med på hans korstog mot
respektløs utbygging av sårbare steds- og bymiljøer.
Han har i sin iver presset egen økonomi til det ytterste, for å drive sitt
påvirkningsarbeide til fellesskapets beste. Han har oppnådd mye.
Jeg skulle ønske hans eksempel kunne gi verden ny energi.
En blodoverføring.
Fellesskapsverdier som Erling Okkenhaug promoterer kan ikke selges til noen.
Derfor er det nødvendig med økonomisk sikkerhet, i form av et statsstipend til
en aktivist som han, for å kunne videreutvikle hans tanker og filosofi.
Marian Heyerdahl (sign)
Billedkunstner

Hvaler 27.03.2013

Anbefaling
Jeg har fulgt Erling Okkenhaugs innsats for å påvirke til byutvikling med humane kvaliteter i flere år.
Samfunnet trenger frie idealister som står på for fellesskapet når særinteresser truer. Et statsstipend
til Erling Okkenhaug vil være en god investering.

Dag Eivind Thorenfeldt (sign)
Fotograf og økobonde

Tlf: 911 25 000

Levanger 28.03.2013

Jeg har i et tiår samarbeidet med Erling Okkenhaug i en arbeidsgruppe med formål å
synliggjøre kulturarven etter komponisten Paul Okkenhaug i Levanger.
Erling har bidratt med verdifulle strategiske råd til utviklingen av flere festivaler som
har feiret hans onkel.
Jeg har erfart at Erlings kulturinteresse er mangespektret. Da han på eget initiativ
gjorde et profesjonelt filmopptak av konserten "Levangerkantaten" i 2008 i Levanger
kirke med bl.a. Trondheim Symfoniorkester og solist Marianne E. Andresen
overrasket han oss etterpå med ideen om å lage en musikkvideo der de unike
kvalitetene i den bevarte trehusbyen Levanger skulle vises i et historisk bildespill.
Selv når han er på vår arena, musikken, klarer han å koble sin store iver for å sikre
stedskvaliteter i våre bygde omgivelser og formidle dette budskap på originale måter.
Så benytter han da også ofte ordet "musikalitet" når han snakker om arkitektur og
stedsutvikling.
Mari Lunnan
Programskaper NRK Musikk
mari.lunnan@nrk.no 920 95 818

Anbefaling
Undertegnede er en av initiativtakerne til gruppen Venner av Risør som
presenterte et opprop med protest mot eksisterende utbyggingsplaner av
Holmen i Risør.
Vi samlet i løpet av noen sommerdager 500 underskrifter og oppfordret
politikerne til å lytte til vernemyndighetene, og vi foreslo å gå for ny
reguleringsplan.
Politikerne trengte en pekepinn om at opinionen mot planene eksisterte selv
om debatten var preget av noen gjengangere og tidvis var død og fraværende.
Kommuneadministrasjonen, det partipolitiske og kulturpolitiske miljøet var
taust.
Erling Okkenhaug forsøkte gjentatte ganger å heve debattens faglige nivå og
stilte betimelige spørsmål om stedsutvikling med respekt for trehusbyen.
Okkenhaugs siste initiativ med å invitere en gruppe arkitekter og stille dem til
disposisjon for byens befolkning illustrerer godt hans viktige rolle i å skape
meningsfull debatt og belyse demokratiske svakheter i utbyggingsprosesser.
Rådmannen kunne ikke ta i mot den faglige invitasjonen, og påla tvert i mot
sine fagledere og ansatte i administrasjonen å ikke delta.
Vi trenger skarpe, kritiske blikk på de demokratiske prosessene i stedsutvikling i
kommune Norge. Erling Okkenhaugs uavhengighet og viktige bidrag i så måte,
har stor verdi!
Risør 29.mars 2013

Åsta Hegdahl
aastahegdahl@gmail.com

Statsstipend til Erling Okkenhaug

Erling Okkenhaug har i de 25 årene jeg har kjent ham vært engasjert i å bevare og forbedre
steders fysiske og kulturelle kvaliteter. De skal være gode å leve og arbeide i, og både
økonomien og naturmiljøet skal være bærekraftig. Han er en aktivist som engasjerer bredt for
å få folk til å jobbe på tvers av ulikheter i perspektiver og prioriteringer. Denne måten å jobbe
på krever toleranse, dyp forståelse for demokratiske spilleregler, og hvordan sivilsamfunnet
påvirker økonomisk utvikling. Denne kunnskapen var grunnen til at jeg engasjerte ham som
foreleser i et nyopprettet bachelorkurs i sosialt entreprenørskap ved BI Handelshøyskolen.
Gjennom forelesningene klarte han å formidle sin metodikk på en måte som gjorde at
studentene, fremtidige forretningsfolk, fikk utvidet sin forståelse for økonomisk virksomhet.
En gruppe studenter brukte også Allgrønn som case, og Erling Okkenhaug var en generøs
informant og diskusjonspartner også om det studentene var kritiske til. Han lærte studentene
egenverdien av sosialt engasjement og gode, innovative måter å skape resultater på.
Erling Okkenhaug er en jordnær idealist som driver uten tanke for egen vinning eller posisjon
og til beste for mange andre enn seg selv. Et statsstipend vil gi ham arbeidsbetingelser som
gjør at han kan systematisere og dele den verdifulle kunnskapen og erfaringen han har
opparbeidet i mange år enda bredere.

27.mars 2013

Benedicte Brøgger
Førsteamanuensis II, i økonomisk antropologi, BI Handelshøyskolen
Forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet
Mobil + 47 95117228

Oslo 29.03.2013

Erling Okkenhaug har gjort et omfattende arbeid og en imponerende innsats
for stedsutvikling og byplanlegging i Norge. I en slik grad at Okkenhaug i dag må
anses for "selveste aktivisten" i landet. Hans energiske arbeid har opp gjennom
årene reddet uvurderlige stedsmiljøer og slik gjort livet lysere for mange by- og
tettstedsinnbyggere. I sin innsats forener han arbeidet for miljøvern og
bærekraft med lokalhistoriske og kulturelle hensyn. Hans kunnskap og
kompetanse på slike spørsmål gjør ham til en nødvendig ressurs som han uten
egeninteresse tilbyr til alle som ønsker råd og veiledning.
Spesielt beundringsverdig er det at Okkenhaug utrettelig gir mindre hørte
grupper "stemme", spesielt når sterke økonomiske interesser uten hensyn til
byer og tettsteder truer med å gjøre stor og uopprettelig skade.
Erling Okkenhaug fortjener norsk statsstipend.

Christopher Rådlund (billedkunster) og Alexander Z. Ibsen (PhD sosiologi)
Vi utgav i 2012 sammen boken En sort bok om arkitektur - hvorfor moderne
arkitektur har blitt så stygg på Dreyer forlag.
Christopher Rådlund: Tlf: 936 75 391

LARS ELTON

Munkedamsveien 79, 0270 Oslo

©

Tel: 22 44 06 90
Fax: 22 44 06 91

journalistikk & kritikk

Mobil: 93 28 19 43
E-post: lars@elton.no

Anbefaling – statsstipend til Erling Okkenhaug
Jeg tillater meg å anbefale at Erling Okkenhaug får statsstipend. Det vil gi oss
som samfunn gleden og nytten av at et engasjert menneske får mulighet til å
videreføre og intensivere sitt uegennyttige og samfunnsbyggende arbeid.
Ved sin fremferd og debattiver har Erling Okkenhaug satt vesentlige problemer
på dagsordenen. Han har løftet lokale utfordringer ut av krangel om stil og
økonomi, og han har visst å sette ting i perspektiv på en måte som bringer
samfunnsdebatten inn på nye spor. Han bruker sin kreativitet til å vende på
problemstillingene, og løfter frem allmenhetens interesser i ofte fastlåste
konflikter. Gjennom nettverket Allgrønn har han satt stedsutvikling inn i nye
rammer, der han ved hjelp av ulike fagfolk og eksperter i nettverket har frembragt
kunnskap og nye løsninger som har vist seg å forandre samfunn. Ett relevant
eksempel på dette er forslaget til utvikling av Oslo havn, der Okkenhaug og
Allgrønn påpekte at havnedriften kunne effektiviseres og komprimeres slik at
verdifulle områder kunne frigjøres til positiv byutvikling.
Undertegnede hadde gleden av å presentere Allgrønns forslag for allmenheten i
Aftenposten. Det er mer enn 20 år siden jeg ble kjent med Erling Okkenhaug, og
siden har jeg hatt gleden av å arbeide med ham i ulike sammenhenger. Ikke
minst har jeg kunnet bruke ham som kilde til kunnskap og som sparringpartner
som gir meg som journalist interessante innfallsvinkler.
Samfunnet trenger mennesker som Erling Okkenhaug. Hans innsats er av stor
verdi fordi hans innspill styrker demokratiet. Dette skjer i en tid der byråkratiet og
ulike interessegrupper, selskaper og private interesser har stor makt som sjelden
blir utfordret. Samfunnet trenger flere uavhengige stemmer, og det å gi Erling
Okkenhaug statsstipend vil gi positiv samfunnseffekt.

Vennlig hilsen

Lars Elton (Sign.)
Frilansjournalist, kritiker og redaktør

Oslo, 29. mars 2013
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Oslo 29.03.2013

Ang søknad om statsstipend for Erling Okkenhaug.

Jeg er blitt kjent med Erling Okkenhaugs mangeårige virksomhet som
stedsaktivist. J eg oppfatter den som et svært nødvendig engasjement for å
bevare den menneskelige målestokken i norske lokalmiljøer. Okkenhaug
arbeider for å skape bevissthet om hvordan byggeprosjekter kan gripe inn i slike
miljøer, f eks i trehusbyen Risør.
Han er særlig opptatt av å støtte det lokale demokratiet i slike saker. En slik
virksomhet må være uavhengig av institusjoner. Derfor mener jeg det må passe
godt å gi Okkenhaug et statsstipend, og vil støtte dette. Jeg er en forfatter som er
spesielt opptatt av stedets betydning, jfr min siste diktsamling Stavkirkedikt.

Jo Eggen
forfatter
eggen_jo@hotmail.com

Risør 30.03.2013

Jeg har blitt kjent med Erling Okkenhaug som lokalpolitiker gjennom det engasjementet han
har vist over mange år for Risørs byutvikling. Risør by er kjent som en av de best bevarte
enhetlige trehusmiljøene og ligger vakkert til ytterst ut mot Skagerrak. Byen er et yndet
feriemål om sommere, men har også et blomstrende helårsliv.
En slik by er særdeles sårbar. Endringene som også en slik bevaringsverdig by gjennomgår
fortjener derfor særlig oppmerksomhet og lydhørhet fra de som sitter med makt til å endre
byen.
Det er i denne diskusjonen eller kampen Okkenhaug har vist seg som en uavhengig, uredd
talsperson for en "mykere" byutvikling, der Risørs dimensjon, de offentlige romma og
hensynet til det eksisterende miljøet får en tydeligere plass når det nye skal innpasses.
Særlig har han engasjert seg i de to store utbyggingsområdene i strandsona i byen; Flisvika
og Holmen. Bak disse utbyggingene står sterke økonomiske krefter med faglig tyngde
juridisk og innen arkitektur.
Okkenhaug er en sjølstendig, uavhengig stemme, men samarbeider og lytter til folk fra Risør.
Og han setter ord på det svært mange Risørfolk mener, men ikke får sagt i offentligheten.
For å underbygge sitt engasjement støtter han seg på fagfolk. For å få diskusjonen ut i
offentligheten bruker han media aktivt. Det er en styrke for en demokratisk diskusjon og
gjennomtenkt utvikling av Risør by.
Han har, på tross av sin utenforposisjon greid å skaffe seg en stemme i lokalmiljøet som blir
lyttet til og respektert.

Knut Henning Thygesen

Kragerø 10.04.2013
Takk til dei som står i MOTSTRAUMEN! Erling Okkenhaug er ein slik ein.
Då Røros "blei redda" frå bilismen sin umettelege arealtrong, stod kunstnarane opp for
særpreg, arkitektur og byhistorie. I våre dagar er det like "skjebnesvangert" som på
Røros på 60 talet. Sørlandsidyllen er truga. Har vore det lenge.
Heldigvis har finansstoda gjeve oss litt meir tid, men vi treng at folk, reklamebransjen,
kunstnarar og politikarar står opp mot ”vekstmarknaden” som er heilt utan kjensle for
utforming og utbygging i menneskeleg dimensjon! Gledar meg til filmen og vi skal
vise han i Kragerø!
Solfrid Rui Slettebakken
Lokalpolitikar i Kragerø (V)

Oslo 15.04.2013

Vi støtter søknaden om statsstipend til Erling Okkenhaug
Han har solid faglig bakgrunn og er en inspirerende og utrettelig forkjemper for human stedsutvikling
og lokaldemokratiske medvirkningsprosesser.

Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)
v/ styreleder Erik Sennesvik (sign.)
og administrasjonsleder Eivind Bødtker (sign.)
Postboks 6, Skøyen
0212 Oslo
post.vfo@velforbundet.no

VFO er et landsomfattende forbund av velforeninger og andre nærområdeforeninger og deres
fellesorgan på kommune- og fylkesnivå.

Filmprodusent Pål Winsents om Erling Okkenhaug
og dokumentarfilmen ”Sørlandsrefseren”:
”Skal folk bry seg når sentrale utbygginger vil påvirke stedets særpreg, eller er dette kun et
anliggende for utbyggere, politikere og byråkrater? Den brysomme østlendingen Erling
Okkenhaug gir seg ikke På Tørre Møkka (PTM-metoden) når han ser at Risørs særpreg blir
truet av utbyggere som vil utvikle ensartede leilighetsblokker i en av de best bevarte
trehusbyene i Europa. Selv om lokalbefolkningen fikk se og høre om planene på et eget
møte er det ikke godt nok for Okkenhaug, da hele arkitektkonkurransen ble arrangert uten at
de fikk være aktive i utviklingsprosessen. Derfor mener han at Risørs innbyggere er ført bak
lyset av utbyggerne og enda mer alvorlig; av sine egne folkevalgte politikere. Riksantikvaren
er også satt i sjakk matt av Fylkesmannens Kulturminneavdeling fordi de ikke hadde noen
innsigelse til reguleringsplanen, som for øvrig ble ført i pennen av vinnerne av
arkitektkonkurransen. Når så de samme arkitektene får sparken av utbyggerne øyner
Okkenhaug nytt håp for et helt nytt prosjekt og reguleringsplan. Han får med seg noen lokale
entusiaster og sammen setter de inn en langspurt for noe som er i tråd med den variasjon i
format, størrelse, stil og selvgrodde uttrykk som preger Risør. Men kan Okkenhaug og co
overvinne store, mektige utbyggere? Den lille mann matcher dem i hvert fall på utholdenhet,
pågangsmot, kreativitet og mediatekke. Om det holder helt inn i en av mange uendelig lange
byutviklingsløp vil vise seg. SØRLANDSREFSEREN følger fem av disse årene med opp og
nedturer.
(Klippet fra facebooksiden om dokumentarfilmen Sørlandsrefseren.)

Ildsjelen

Mannen mot h

øyhusene
Erling Okkenhaug vil ha ord som
trivelig og koselig inn i debatten
om våre bysentra. Pengesterke
utbyggere og kasselignende høyhus har fått sin fiende.

RISØR/OSLO (VG) Hva i all verden er galt med Kardemomme
by? Det er spørsmålet for
Erling Okkenhaug. Nå skal han
lage Hundremeterbyen.
n grå Subaru Forester legger seg i innerste
fil. Kruser i temmet tempo forbi Texacostasjoner, nypløyde åkre og industribygninger – eller «volumer» som Erling Okkenhaug ynder å kalle bygninger over
Kardemomme by-størrelse. Vi kjører ut av Oslo,
mot Risør, der en utbygging av sentrum truer den
sørlandshvite estetikk.

E

Året er 1985. Okkenhaug er midt i karrieren.
Reklame- og informasjonsmannen. Oppdraget er
å lage brosjyrer om Oslo kommunes planer for
utbyggingen av Grønland og Vaterland. Opp av
jorden skyter Oslo Plaza, bussterminalen, Galleri
Oslo og Oslo City. Erling ser på tegningene,
studerer dem – får det liksom ikke til å stemme.
Disse bygningene, dette uttrykket, skal det være
det første folk møter når de ankommer byen?
Han griper telefonen. Til arkitektene, til byplanleggerne, til politikerne. Hva skal jeg skrive? Hva
vil dere egentlig med dette?
– Det var forstemmende. Vi snakket ikke samme språk. Svarene deres handlet om linjer og
akser, kvadratmeter og utnyttingsgrad. Ingen kunne fortelle meg det jeg mener er essensen i byutvikling: Hva gjør denne arkitekturen med menneskene som beveger seg her? Er dette gode
steder å være? Da jeg skjønte at de ikke syntes
det var viktige spørsmål, ble jeg fryktelig trist – og
provosert. Hvorfor i all verden har de denne viktige
posisjonen når de ikke tenker på hva de kan
levere til menneskene, til fellesskapet?
– Det forandret deg?
– Ja, jeg gjorde ferdig jobben. Men det ble et
veiskille. Det gjorde det.
For landet generelt og Oslofolk spesielt ble
Okkenhaug kjent for sin kamp for å frigjøre
havneområdet i hovedstaden. Den gangen var
ikke Oslos sjøside bestemt for opera og boliger,
men for å bli containerhavn.
«Humanøkologi» kaller han saken han brenner
for. Hvorfor er det ingen som tar vare på humanismen i miljøene vi beveger oss i? Hvorfor er det
ingen som spør filosofer, samfunnsvitere og helsepersonell når nye områder planlegges? Sykepleiere har jo sort belte i omsorg for mennesker. De
har ett og annet å lære planleggere og pengetellende utbyggere, mener Erling.
Bakteppet for engasjementet var en lykkelig
barndom i den gamle bydelen Møllenberg i Trondheim. Bygårder i tre som hvilte seg mot hverandre,
dører som skjulte nye eventyr, bakgårder der det
alltid skjedde noe. Smale, brolagte gater og plass
for både vindskeive liv og vindskeive hus og sliten
plank.
– Det bygges ikke slik i dag, dessverre. Har du noen gang hørt arkitekter
bruke ord som koselig, trivelig, hyggelig?
21

– Jeg blir så personlig indignert over
FAKTA
Erling Okkenhaug

HER SKAL DET BYGGES: På Holmen, og her i Flisvika, kommer
nye bebyggelse opp. For Okkenhaug er det viktig at det harmonerer med
sentrumsbebyggelsen bak.

ALDER: 56
YRKE: Fotograf, selger, forfatter, inspirator og aktivist. Selv
liker han å kalle seg idéregissør, en som hjelper folk å realisere ideene sine. Grunnlegger
av Allgrønn, forum for humanøkologi.
SIVILSTAND: Samboer med
Hanne Kristoffersen. Stolt
medeier av kongepuddelen
Diva.
ILDSJEL-ERFARING: Siden
1990 har Allgrønn engasjert seg
i utbyggingsprosjekter i over 20
norske byer og steder, og
kjempet mot det de kaller ufølsom og uhøflig byggevirksomhet. I Oslo lyktes de i å redde et
av byens mest attraktive havneområder fra å bli lager for containere. Allgrønn er basert på
idealisme fra deltagerne i nettverket, og samarbeider med
lokale krefter for å forankre
holdningene og idealene der de
hører hjemme – på det aktuelle
stedet og i den aktuelle byen.
MER INFORMASJON:
www.allgronn.org

S ERLING KJEMPER: – Ikke
ødelegg den hvite perlen av en by
med høyhus og arkitektur som
ikke hører hjemme her.
Sånne ord og kvaliteter som er
viktige for folk? Kardemomme by
er et skjellsord. Hva er galt med
Kardemomme by? Det er både
tårn og variert bebyggelse der.
Han ler for seg selv. Må gå god
for høyhuset i Kardemomme by.
Tårnet til Tobias. Erling Okkenhaug blir ofte benyttet som stemme i kampen mot høyhus. Paradoksalt nok bor han i toppen på
en ni etasjers blokk på Majorstua.
Helt opp til 15 etasjer kan han
strekke seg når det gjelder høyder
visse steder i Oslo, men der er det
stopp.
– En ting er høyden, en annen
ting er bredden – selve volumet.
Hva skjer på gateplanet når
husene er så brede, og bare har
ett inngangsparti? Ikke nok med
at de kaster skygger, solen ikke
kommer ned og den nordiske
vinden suser rundt hjørnene. På
gateplan skjer det ingenting.
Pappkoppen fra Kaffebrenneriet
trekkes ut av holderen på bilen.
Om Møllenberg var barndommens
paradis, er Grünerløkka voksenlivets svar på det Okkenhaug mener er gode byrom med sine
bakgårder, parker og yrende gateliv.
Erling Okkenhaug har en
broket forsamling venner med
fellestrekk «engasjement». Noen
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har penger, andre har det ikke. Vi
er på vei til Risør, for å treffe
Norges eneste RV-ordfører, Knut
Henning Thygesen. Det er planer
om utbygging av byens indrefilet
«Holmen» som bringer oss dit.
Andre venner er investor Petter
Olsen og Prins Charles, Hans
Kongelige Høyhet Prinsen av
Wales. Som sin norske venn er
Charles lysende opptatt av arkitektur og byutvikling. Erling er
med i flere av nettverkene hans,
blant annet «Vision of Europe».
Ved siden av kronprinsparet var
Okkenhaug en av de få nordmenn som ble invitert i bryllupet
til prinsen og Camilla Parker
Bowles.
– Prins Charles er en av de
modigste mennene jeg vet om.
Engasjerer seg i økologisk landbruk, alternativ medisin, arbeidsledighet og stedsutvikling. Det er
ikke enkelt for en mann i hans
posisjon. På en måte er han et
ideal.
Vi svinger inn i den hvite by. Det
sørlandshvite sentrum er fredet
ned til den minste vindussprosse.
Selv for en Okkenhaug kan det bli
til de grader strengt. Unntaket er
Holmen og Flisvika. Begge sentrumsområdene har vært regulert
til industriformål. Nå er det nye
tider. Industrien er nedlagt, byg-

ningsmassen er skjemmende og
folk er lei av at det ikke skjer noe.
Ingen vet helt hva som planlegges på Holmen. Det snakkes
om like blokker, hoteller og rådyre leiligheter. Erling har med
seg bilder av hvordan det er blitt
i Kragerø og Son etter at det
Okkenhaug karakteriserer som
spekulanter, har bygd ut verdifulle kaikanter. Det ligner ikke mye
eksisterende bebyggelse.
– Risør har ikke pengene, men
de har det visuelle. Det er helt
unikt. Nå må de ikke kaste det
bort.
Erling Okkenhaug vant kampen
mot containerhavnen i Oslo. Ikke
alene, men som ledende i bevegelsen Allgrønn var han en
drivende kraft. Det gikk ikke en
dag uten at han var i radioen,
hadde skrevet et leserinnlegg eller
stilte i en debatt. Det kostet ham ti
år, leiligheten sin på Hovseter,
som han måtte selge for å holde
liv i seg selv, og mange illusjoner
om politikere og demokrati.
– Det handler om at de ikke
gjør jobben sin, ikke setter seg
grundig nok inn i sakene, filosoferer han.
– Og det handler om at vi ikke
har et system som ivaretar demokratiet. Her i landet er det klar –
ferdig – for sent.

VEKTERENS RØST: Når turistene inntar
en diskusjon med Erling Okkenhaug om
– En utbygger som gjerne vil
tjene raske penger, kommer med
en tomt til noen eiere, for eksempel en kommune. Så legger de
frem planer med mest mulig
bygning på minst mulig plass.
De sier ikke alltid hvorfor, men
det er jo for å tjene mest mulig
penger, selvfølgelig. Så frister de
kommunen med arbeidsplasser
som vil komme i byggeperioden
og nytt liv på et sted der det
sannsynligvis er nødvendig. Når
de folkevalgte, naboene eller
velforeningen får høre om prosjektet, er det allerede for sent.
Eierne av tomten har latt seg
besnære, og når det ikke finnes
andre alternativer... Da blir det
sånn. Klar – ferdig – for sent.
Den ruvende skikkelsen duver
bortover Storgata. Jakkeskjøtene
danser. De hvite hårtustene krøller
seg mot himmelen. Det er ikke
langt fra dystre dommedagsprofetier til lutter glede.
– Er det ikke vakkert, kommer
det med et entusiastisk nikk mot
den hvite sentrumsklyngen av
trehus.
Han er tross alt en høflig, pratsom og glad optimist. På stein-

hvordan folk blir behandlet.

den hvite by, kler bypatriot John Thomas Axelsen på seg vekterkostymet og beretter om Risørs historie. Han tar gjerne
hvordan byen bør videreutvikles.
brygga sitter redaktør av Aust
Agder Blad, Rolf Røisland, med
en kopp kaffe og en pauserøyk
med det hvite avishuset i ryggen.

ORDFØREREN
OG ERLING:

– Vi liker ikke Oslo-folk som
kommer hit og forteller oss hvordan vi skal gjøre det. Da blir vi
skeptiske med én gang. Helst vil
vi komme med ideene selv, halvspøker redaktøren.
Erling flirer med, men er klar
over at det er helt tilfelle. 20 år
som aktivist har lært ham at ideene må være gode nok til å leve
sitt eget liv, og at aktive privatpersoner kan skygge for de gode
ideene. Han prøver å ligge lavt –
er rådgiver og jobber gjerne i
kulissene. Planen neste år er å
bruke mesteparten av tiden på å
holde kurs i det som Allgrønn har
destillert ned til «Håndbok for
naive idealister». I tillegg skal han
lage «Hundremeterbyen» – få
designere, tenkere og arkitekter til
å lage en modell av den ideelle
byen. Hodet er sprutfull av ideer,
insisterer han.
– Hva er det egentlig som
driver deg?
– Han blir alvorlig et øyeblikk.

Allgrønn og Erling
Okkenhaug samarbeider med lokale
krefter. I Risør er
ordfører Knut
Henning Thygesen
en samtalepartner.
– Det skapende har alltid vært
en viktig drivkraft for alt jeg har
gjort. For en urolig sjel er engasjementet forløsende, det er en
slags meditasjon å være opptatt
av noe.
– Så du blir like engasjert,
enten utbyggingen skjer i nabolaget eller på et småsted du aldri
kommer til å være?
– Faktisk, ja. Jeg blir så personlig indignert over hvordan folk blir
behandlet. Jeg er en følsom sjel.

Tekst:
ASLAUG TANGVALD-PEDERSEN
epost: aslaug.tangvald.pedersen@vg.no

Foto: NICOLAI PREBENSEN
epost: nicolai.prebensen@vg.no

kjappe
1. På søndager pleier jeg å… gå
tur med Diva
2. Hvis jeg hadde tid, ville jeg…
tatt meg god tid.
3. Jeg angrer… som Edith Piaf:
ingenting.
4. Mennesket som har engasjert
meg mest er… Jan Erik Vold.
Han er kulturperson som bryr
seg.
5. Jeg blir motløs av… arroganse.
6. Du ser meg aldri i demonstrasjonstog for… arkitekters brudd
og kontraster i sårbare miljøer.
7. På gravsteinen min skal det
stå… «Gi aldri opp».

Håndbok for
naive idealister
1. Vær tydelig på hva saken
handler om.
2. Sørg for å få mange allianser.
3. Lær deg så mye som mulig
om motparten og deres argumenter.
4. Vær bevisst på din egen bruk
av tid og penger. Ingen er tjent
med at du blir utbrent.
5. Hold orden i arbeidet. Arkivér.
6. Pass på egen integritet og
eventuelle bindinger til saken.
7. Jobb med fagfolk. Dokumenter så godt det lar seg gjøre.
8. Gi motstanderne mulighet til å
endre standpunkt uten å tape
ansikt.
9. Hold ut, men vær hensynsfull
med dem du jobber sammen
med. Kampen er lang...
10. Mobiliser krefter mot slutten.
Der står ofte det avgjørende
slaget.
Kilde: Erling Okkenhaug/Allgrønn
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Meningsmitral
I 25 år har
han blandet
seg i byplanleggernes bol
og hakket løs
på arkitekter.
Det har ført
ham til
prins Charles’
bryllup. Og
ut på glatta.
Erling Okkenhaug klarer
bare ikke å la
være.
Tekst: Liv Ekeberg
Foto: Stein H. Øigård

I

kke før har vi trådt over dørstokken og inn i den urbane intelligensiaens høyborg, så ser vi
rett på Kaptein Sabeltann. En
sørlandsk sjørøver på Litteraturhuset. I Oslo. Sånn har det
altså blitt. Men det er ikke Terje Formoe vi er interessert i.
Vår mann sitter lenger inne blant
bokreoler og kaffelatter. Brungrå i
skjegget med brillene vippende faretruende nær kanten av nesetippen. Han
smiler og reiser seg med venstrearmen
i fatle.
På trynet. - Du skjønner, jeg gikk på
trynet i Risør, forklarer han.
Bokstavelig - og billedlig - talt vil
nok mange nikke. For Erling Okkenhaug har ikke bare sklidd på glatta på
vei hjem fra folkemøte i Risør. Han har
også måttet tåle mye utskjelling gjennom flere decennier.
Barbu, Holmen og Arendalskanalene
er tre stikkord for den utrettelige vepsens herjinger på Sørlandet.

– En motforestilling, er det en forestilling som viser mot? Spør Erling Okkenhaug. Han liker å leke med ord, vri og vende på dem
på nye måter. Gjennom nettverket Allgrønn har han i over 22 år vist motkrefter sammen med meningsfeller. Her fra folkemøtet i
Risør om Holmenutbyggingen som han arrangerte i midten av januar i år.
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jøsen
Hans krasse utfall mot lokale politikere og arkitekter rundt Risørs byutvikling generelt og Holmen spesielt, har
gitt ham mange fiender i trehusbyen.
«Usle drabantbyblokker» har han
kalt utbyggernes planer for den storstilte utviklingen av Holmen som nytt,
fancy boligområde med 110 leiligheter
for bedrebemidlede fra Østlandet. Funkis i fjæra, kalte Dagens Næringsliv
stilen. Blokker med flate tak i sterk
kontrast til den vernede, hvitmalte trehusbebyggelsen byen er så kjent for.
- Risør er sørlandskystens Røros, sier
Okkenhaug.
- Med den store forskjellen at Røros
vet å ta vare på sin egenart, legger han
syrlig til.
Mer om arkitektur og utbygging senere, men først vil vi vite litt mer om
hvorfor han kan mene så mye om dette.
Er det sånn å forstå at han er en arkitekt som elsker å sparke sine egne kolleger på leggen så blodet spruter?
På ingen måte. I motsetning til hva man
kunne tro, har Okkenhaug aldri tegnet
hus. Han har ikke annen formell utdanning enn det som het realskolen da
han var guttevalp i Oslo.
- Jeg strøk på Grefsen Gymnas, to
ganger, og måtte gi opp det prosjektet
der, sier han enkelt.
Siden har han imidlertid tatt til seg
betydelige mengder boklig lærdom om
arkitektur, byplanlegging og samfunnsgeografi. Kunnskap om filmredigering
og forlagsdrift. Eller hvordan lage et
kultursenter i Gudbrandsdalen. For å
nevne noe.
Etter et år på Hundtorp folkehøyskole i Gudbrandsdalen («jeg kom tilbake 20 år etter og satte opp DaleGudbrands gård der, Østlandets Stiklestad»), ble han handelsreisende i fotoartikler på 70-tallet («ingen kjøpte mer
av meg enn Hoff i Arendal»).
Da han var rundt 30, parkerte han
bilen med kamaeraer til fordel for ord
og bilder og eget firma i reklamebransjen. Trodde han. Men et oppdrag for
Oslo kommune skulle bli skjebnesvangert. Vi skal snart skjønne hvorfor.
Okkenhaug er «en sjelden plante i
Norge, en libero, frittspillende med full
oversikt», ifølge sin nære venn, poeten
Jan Erik Vold.
Lidenskapelig og informert. - Erling er en
varm, engasjert og oppegående norsk
borger som vil fellesskapets beste. Han
har mange tanker om hva en by er og
hvordan vi best skal leve sammen i den.
En kommuniserende og på dypet demokratisk sjel med poesi i bånn. Veldig
verdifull for det norske samfunnet, sier
Jan Erik Vold på telefon fra sitt hjem i
Stockholm.

«Risør er sørlandskystens Røros. Med den
store forskjellen at Røros
vet å ta vare på sin
egenart»
Han mener det er på tide staten viser
sin takknemlighet for Okkenhaugs
utrettelige engasjement. Vold jobber nå
for at vennen skal få statsstipend som
gis «til personer innenfor tverrfaglige
eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning».
De to ildsjelene fant hverandre i et
felles engasjement for bevaring av gamle Bislett stadion i Oslo på slutten av
90-tallet. Da hadde unge Erling allerede forlatt reklamebransjen og funnet
sitt kall. Aksjonistens kall.
- Vi agerte mye i hop og ble veldig
godt knadd sammen. Erling la ut alle
mine innlegg på nettsiden sin, Allgrønn. Bislett er en av mine mange
tapte saker, men vi fikk i hvert fall sagt
fra, sier Vold.
Må, bare må. Nå for tiden møtes de to
smått aldrende herrene helst i badebukse når Vold er på Oslo-visitt. De
svømmer tusen meter sammen, og
«smella går», som Vold sier. Etterpå
spiser de frokost og skravler videre.
Erling er kunstnerisk, veldig poetisk,
mener diktervennen. Kan hende er det
kunstnersinnet som tvang ham bort fra
fast inntekt i reklamebransjen på

80-tallet og over i en tilværelse som
fulltids ildsjel og idealist med langt
flere arbeidstimer i døgnet enn folk
flest, og langt lavere årslønn for strevet.
- Hvorfor jeg gjør det? Jeg må si som
malere, fotografer og forfattere jeg
kjenner: Fordi jeg ikke kan la være, sier
Okkenhaug.
– Systemsvikt over alt. Og det er ikke
mangel på saker å gripe fatt i. Overalt
ser Okkenhaug eksempler på politikere
som bryter demokratiske spilleregler og
vanlige folk som må lide for stupide,
udemokratiske beslutninger.
- Det er systemsvikt i demokratiet
når politikere kan overlate til utbyggere
å regulere områder med store konsekvenser for sårbare bymiljøer, uten presise krav til stedskvaliteter, hamrer Okkenhaug.
Uten å trekke pusten. Men hvorfor er
det til stadighet Sørlandet som får unngjelde?
- Det har en så enkel forklaring som
at jeg har venner der. Jeg har ei hytte
der og oppholder meg mye på Sørlandet. Hadde jeg hatt masse venner på
Hamar, så hadde Hamar fått det, assa,
sier han med et skeivt smil.
I Arendal har han siden slutten av
80-tallet engasjert seg sterkt for at kanalene skal åpnes igjen, i Lillesand var
han sterkt medvirkende til at en større
regulering han mente ville ødelegge
sørlandsidyllen, ble skrinlagt. I Risør
har han som kjent bitt seg fast i leggen
på utbygger av Holmen.
Livredd det koselige. – Arkitekter i dag
forakter Kardemomme by.

Forakter begrepet koselig. Fordi det
ikke inneholder noe intellektuelt å
drøfte. I Norge i dag er det en kamp
mellom hjertet og hjernen – dessverre
er det hjernen som vinner. Verden har
blitt så kald, sier Okkenhaug.
Servitøren setter en tallerken «Oslogryte» foran ham. Passende nok. For er
det én by, foruten sørlandsbyene, som
har fått kjenne «vepsen Erlings» evinnelige summing og stikk, så er det hovedstaden. Vi benytter pausen i det han
tar den første munnfullen til å smette
inn et spørsmål.
– Du flyttet fra Møllenberg i Trondheim til Oslo som åtteåring. Er det
lengselen etter barndommens trehusmiljø som driver deg i kampen mot moderne arkitektur?
– Møllenberg var mitt Shangri’la.
En skomaker, en fiskebutikk, ei løkke
å spille ball på ... Jeg var lekekamerat
med Odd Reitan. Faren hans drev stedets kolonialbutikk. Så ja, jeg har nok
en veldig lengsel etter det omsorgsfulle trehusmiljøet jeg vokste opp i.
Den lengselen i meg er nok med på å
drive meg, medgir Okkenhaug, før
han raskt slenger på en faglig begrunnelse:
– Arkitektprofessor Christian Norberg-Schulz kaller det «stedets kraft og
sjel», definert som genius loci. Jeg oppdaget begrepet humanøkologi. Det
handler om å forstå mennesket i sine
naturlige, skapte og sosiale omgivelser.
Sånn snakker han. Og som han kan
snakke. Men hvor startet engasjementet?
Et kall. Flammen til det som synes som

Erling Okkenhaug (Allgrønn) og Audun Engh (Intbau Scandinavia) i samtale med Prinsen av Wales på hans økologiske gård Highgrove
i 2001.
FOTO: PRIVAT
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F en evigbrennende ild, ble tent med en

reklamejobb i 1985.
34-årige Erling hadde fått i oppdrag
av Oslo kommune å lage informasjonsbrosjyrer for planene om utbygging av
Grønland og Vaterland, der Oslo Plaza,
bussterminalen, Galleri Oslo og Oslo
City senere skjøt i været. Ikke hadde
han utdanning i arkitektur eller byplanlegging, men han så på tegningene
og spurte seg selv hvordan det blir å
være menneske blant disse kolossene av
noen bygninger.
– Da jeg skjønte at byplanleggerne og
politikerne ikke var interessert i å skape
gode steder for mennesker å leve, ble jeg
fryktelig trist og provosert. Hvorfor i all
verden har de denne viktige posisjonen
når de ikke tenker på hva de kan levere
til menneskene, til fellesskapet, husker
jeg at jeg tenkte.
Stedskraft. Oppdraget for Oslo kommune ble en øyeåpner. Unge Erling tok
et drastisk og modig valg. Sluttet med å
ta reklameoppdrag og ga seg selv en
livsoppgave; å jobbe for at folk flest skal
bo i omgivelser de har godt av. Sikre
steders kvaliteter, som han sier.
Det handler om stedskraft. Værekraft og bærekraft. Alle begrepene er
for ham bundet sammen. Han samlet
dem i nettverket «Allgrønn – forum for
humanøkologi».
Allerede fire år etter det radikale val-

Poeten Jan Erik Vold og Erling Okkenhaug er gode kompiser som gjerne
løser verdensproblemer i bassenget. – Skal du ha en tittel til intervjuet ditt,
kan det være «En god nordmann», foreslår Vold. FOTO: RIKSANTIKVAREN

get om å forlate reklamevirlsomheten
for å kjempe for et mer menneskevennlig bymiljø, markerte han seg i offentligheten.
«Idéregissør Erling Okkenhaug»,
som Aftenposten kalte ham, ledet en
planleggingsgruppe som foreslo å omskape Dittenhullet, der Oslo tinghus
ligger i dag, til en grønn oase med fiskedam, foss, plener og trær. Den kampen vant han ikke, men han ga seg ikke.
Giret bare om. Og ga gass mot containerhavnen. Det skulle imidlertid komme til å koste. Dyrt.
Begravde konteinerhavna. Okkenhaugs
øyne gnistrer farlig til der de titter
skrått opp bak nesetippbrillene mens
han nipper til kaffen.
– De planene for konteinerhavna, de
begravde jeg med bare nevene.
Da Oslo kommune åpnet for en
enorm konteinerhavn på Filipstad,
kunne ikke Erling Okkenhaug sitte
stille. For å finansiere kampen mot
konteinerne «midt i fleisen på Oslos
ansikt», solgte han leiligheten sin i Oslo. Nulla seg økonomisk, som han sier.
Millionene er borte, men han vant.
Han fôret Venstre og Odd Einar Dørum med argumenter og jobbet knallhardt i kulissene. Konteinerne måtte
vike for Fjordbyen og Tjuvholmen med
Astrup Fernley-museet og rekreasjonsområdet mot sjøen som i dag får inter-

Kongepuddelen Thira (10) er fra
Kragerø.

nasjonal ros. Og i dag sloss Oslos politikere om æren for fjordbyen.
Rev i Tigerstaden. Vi går ut i snøværet.
Skrår over Parkveien og inn i portrommet til Cochs Pensjonat. Her har han
sitt kontor under jorda.
– Revehiet kaller jeg hulen min, fordi
den har seks utganger og fordi det er
her jeg lærer bort revestrekene mine,
sier Erling mens han viser vei ned trappen til kjelleretasjen. Her holder han
kurs og konferanser for aktivister som
vil lære. Her blir også nettsidene hans
oppdatert. Allgronn.org, stedskraft.no,
plansmier.org, omgivelser.no og tilstede.org.
Vi kommenterer at det ikke kan være
billig å ha kontor midt i Parkveien, et
jentekast fra Jan Thomas’ skjønnhetssalong og Lorry. Han har 2662 venner
på Facebook, svært mange av dem er
kjente navn i det såkalte Kultur-Norge.
Har han også et hemmelig nettverk av
rike velgjørere?
– Det har vært det. I perioder har
noen bidratt til mine kostnader med
det jeg kaller stipendier, blant annet fra
investor Petter Olsen. Jeg hadde også
støtte fra Bergesens Stiftelse, men de
siste årene har jeg ikke hatt det. Nå for
tiden har jeg en særs utrygg økonomi,
men jeg lever enkelt i en knøttliten leilighet sammen med min kjæreste gjennom tjue år. Jeg har ikke lagt meg opp

«Det er bare én ting som
er verre enn motgang.
Det er medgang.»
en krone, men jeg skylder heller ikke
fem øre.
Denne uken fikk Erling Okkenhaug
avslag på søknaden om støtte fra Fritt
Ord til en folkemøteturne i kongeriket
for å opplyse folk om hva miljøet vi lever i betyr, det han kaller stedskraft.
Det var et tungt slag. Nå er han på utkikk etter andre støttespillere i kampen
mot betong og sjelløs arkitektur.
Prins Charles. En åndsfrende, om enn
ingen velgjører, har han helt på toppen
i det britiske kongehuset. Da prinsen av
Wales giftet seg med hertuginne Camilla Parker Bowles, var Okkenhaug en
av svært få inviterte nordmenn foruten
kronprinsparet. Forklaringen ligger i
den «grønne» prinsens engasjement for
såkalt New urbanism. Stedsutvikling
og bærekraftig bruk av jorda. Okkenhaug har deltatt i flere av Prins Charles’
nettverk, blant annet «A Vision of Europe».
- Ber du meg trekke frem et forbilde,
må jeg si prins Charles. Han er modig
og fremsynt. I en tale på et jubileum for
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Risør. – Hun er mitt alibi for å bry meg med byen, sier han. Her er de på hytta ved Leivann på Gjernes mellom Risør og
FOTO: PRIVAT

engelske arkitekter, sa han: «Dere har
ødelagt mer i England enn tyskerne
klarte å bombe under krigen». Det er
ikke lett for en mann med hans hatt å si
noe sånt, altså.
Sjofle Barbu-bygg. Men Okkenhaug vil
ikke ha klistret på seg at han bare
kjemper for museumsaktige byer der alt
nytt skal bygges slik det var før.
– Hvis man ser på de absolutt sjofle
næringsbyggene som er satt opp i Barbu nå, er det svaret på at vi ikke vil bo i
et museum? spør han, og fortsetter på
innpust.
– Slike kolosser bygger man stort sett
langs motorveier for å dempe trafikkstøy inn mot boligfeltene. Det er eneste
saliggjørende argument for å sette opp
sånne bygg. Jeg har ofte advart mot at
arkitektur blir til spekulatur, sier han.
For fantastisk. Den tidligere reklamemannens evne til å spissformulere og
finne catchy vendinger har gitt ham
utallige oppslag i radio, fjernsyn og aviser gjennom snart tre tiår. Til forargelse
for noen og glede for andre.
- Erling er ikke en mann av bare store ord, men også stor på jord, sier Céline Thommesen, nyvalgt leder for Kanalselskapet og mangeårig venn av Okkenhaug.
- Han er god å diskutere konseptutvikling med. En klok mann og et omsorgsmenneske, sier hun.

På spørsmål om hvorfor kanalsaken i
Arendal ikke har beveget seg en millimeter siden han dro igang debatten i
1989, svarer Okkenhaug:
- Jeg tror ideen om å gjenåpne kanalene har vært for fantastisk for ydmyke
arendalitter.
Sørlandsrefseren. I løpet av våren kommer dokumentarfilmen om Erling Okkenhaug. Filmskaperen og sørlendingen Pål Winsents har fulgt ham i fem
år. «Sørlandsrefseren» skal den selvsagt
hete, og viser ildsjelen i fri dressur, med
og uten hund. For Erling har et helt
spesielt forhold til kongepuddelen Thira. Hun har egen blogg og i skrivende
stund har han lagt ut 2500 bilder av
henne med refleksjoner «hun» gjør seg.
– Thira er fra Risør og er mitt alibi
for å bry meg med hva som skjer i Risør,
smiler han.
– Nå som jeg har slått skulderen, er
hun min fysio-Thira-peut, sier Okkenhaug.
Til høsten gir den firbeinte og hennes
eier ut bok sammen: «Thirapy – creative comfort».
- Hun skal trøste folk med at alle har
kreativitet. Meg trøster hun hele tiden.
Okkenhaug elsker å leke, helst med
ord og bilder. Og han må dele det. Få
det ut i verden. Derfor er Facebook så
perfekt, synes han.
Her om dagen la han ut:
«Jeg kom til å tenke at et teaterstyk-

ke om et modig menneske er en motforestilling.»
- De kloke menneskene jeg kjenner
responderer og da kommer jeg videre
på den tanken, sier Okkenhaug.
Det er ingen vegger mellom den lekne kunstneriske Erling og aksjonistErling, som han sier.
Risør-revansjen. Rå kapitalisme er vår
tids pest, utbasunerer Okkenhaug. Folk
må høres. Våre omgivelser er for viktig
til å la utbyggere, kapitalismen og arkitekter få bestemme, mener han. I januar leide han derfor Risør rådhus og
kalte befolkningen inn til stedsdugnad
med syv arkitekter om utbyggingsplanene for Holmen. Plutselig snudde vinden han har hatt i fleisen i flere år. Da
vi ringte for å avtale tid og sted noen
dager etter møtet, var Erling Okkenhaug i hundre.
– I dag er det julaften, assa! Myggefar (Oddvar Mykland, tidligere sjefredaktør, nå spaltist i Aust-Agder Blad og
far til Erik «Myggen» Mykland, journ.
anm.) kommer med en hyllest til meg.
«Okkenhaug får det til» skriver han.
Plutselig er det på feiser’n og folk
b’ynner å laike, vettu! Det er en morsom tid nå!
Hva hadde skjedd? Mykland som
ifølge Okkenhaug i sju år har brukt
spaltene til å kritisere hans kamp i Risør, skrev nå at aktivisten har «benyttet
seg av ytringsfriheten på en særdeles

FAKTA

Erling
Okkenhaug
● Født i Trondheim i 1951
● Flyttet til Oslo som åtteåring og har
bodd der siden
● Kommunikasjonsrådgiver, foredragsholder, miljøaktivist og kunstner. Se
Allgronn.org
● Sterkt engasjert i byutvikling på Sørlandet i snart 30 år
● Hytte i Risør
● Samboer med Hanne Kristoffersen
gjennom 20 år
● Har gitt ut en rekke bøker og laget
en dokumentarfilm
● I løpet av våren kommer en dokumentar om ham selv

effektiv måte» og støttet ham på kommentarplass.
Han har ingen planer om å gi seg.
Han er overbevist om at Arendal en dag
får sine kanaler og jobber nå iherdig for
at Grimstad skal se potensialet han mener ligger i den gamle Fuhrs vinkjeller
og området rundt. Og ennå er ikke
Barbu eller Holmen avklart. Okkenhaug er forberedt på mer motvind.
– Det er bare én ting som er verre
enn motgang; det er medgang. Da mister du skjerpingen.
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Glad for ungdomsbolig

Drømmebolig-finalist

Hege Prema Bye tror aldri hun hadde kommet seg inn på boligmarkedet om det ikke
hadde vært for ungdomsboligene. – Jeg er
veldig takknemlig, sier hun.

Med sitt fargerike og kreative interiør ble Helene Michalsen fra Fevik valgt ut som en av ti
finalister til interiørmagasinet BoligDrøms
konkurranse om Norges Drømmebolig 2013.

Bygg og bo sidene 22-45

Bygg og bo sidene 22-45

Innelåst i tre døgn
■ Bibelskolestudenter sperret inne på celle i Israel
OPPHAVSMANNEN. Det er
Per Atle Berg (H) som nå
kommer med ideen om
en ny kabelferje.

Vil ha ny
Rønnes-ferje

Per Atle Berg (H) lanserer
nå ideen om å få en ny
ferje mellom Biodden og
Rønnes, en førerløs kabelferje.
Side 8

Vikingspiller
til Imås
Tidligere
Viking-spiller
Thor Tostensen har siden i fjor høst trent og
spilt med 5. divisjonslaget
Imås. Drømmen til fotballtalentet
er fremdeles
å få spille på
øverste nivå i
Norge.
THOR TOSSide 21 TENSEN.
REISER RUNDT. Her er bibelskoleelevene Hanne Skarstein, Stian Stokkebekk og Benjamin Kleveland på toppen av Oljeberget i Jerusalem. Dette var før de skulle fornye visumet for å få lengre opphold i landet, og deretter ble låst inne på celler.

Fire elever fra Bibelskolen i Grimstad opplevde å bli det område. Bibelskolen reagerer kraftig og tenker på
sperret inne på celler i tre døgn. Elevene beskriver opp- å sende et brev til israelske myndigheter for å få en
levelsen som ekkel, sjokkerende og ubehagelig. De fikk forklaring på behandlingen elevene fikk.
Side 5
litt mat og fikk gå ut en time om dagen på et inngjer-

Tror på tidligpotet
tross snø og tele

ENGASJERT. Erling Okkenhaug er opptatt av byutvikling.

Vil bevare
vinkjelleren

Byutvikler Erling Okkenhaug mener vinkjelleren
er Grimstads signalbygg,
og at byen trenger en tydelig «bestilling».
Sidene 30-31

HARDT. Laget med snø og is i Reddal er vanskelig å trenge gjennom for Jon Helge Jåvold, selv med traktor og kultivatorharv.

I Reddal ligger åkrene dekket
av snø og tele, men Jon Helge
Jåvold tror likevel det er fullt
mulig for reddalsbøndene å
være først ute med poteter til
kongens bord, selv om potetene

allerede er i jorda i Randaberg.
I fjor hadde også Jåvold potetene i jorda på denne tiden,
uten at det førte til rekordtidlig høsting.
Side 6
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Mener vinkjelleren er G
■ Byutvikler Erling Okkenhaug mener byen bør utvikles på byens egne premisser,

IKKE ILLE. Søppelcontainerne på Torvet vil bli en naturlig del av byen, tror Okkenhaug. Prosjektet i
skolegården er det verre med, mener byutvikleren.

BYGÅRDER. I Uppsala i Sverige skal det bygges varierte bygårder etter at denne skissen vant en arkitektkonkurranse. Dette kan være et eksempel for Grimstad, mener Okkenhaug.
SKISSE: UTOPIA

Erling Okkenhaug
tror ikke Grimstad
trenger å bygge noe nytt
signalbygg. Han er overbevist om det ligger her
allerede i dag, men at
folk ikke har fått
opp øynene for det.
– Grimstad trenger ikke flere signalbygg, Grimstad er en signalby, sier
Erling Okkenhaug.
Mannen med det store engasjementet for hvordan byer skal utvikles, har de siste årene spesielt markert seg i kampen om Risørs fremtid, men han har også et øye for
mange andre byer. Nylig ble han
med Adressa på en rusletur rundt i
Grimstad.
– Grimstad kan videreutvikles
som signalby. Fuhr-området er for
eksempel ikke noe signalområde i
dag, men kan bli en signalbydel, sier
han.
– Holdningen til vinkjelleren er
«riv ruklet», men det er fordi ingen
har brukt krefter på å undersøke
hva den kan brukes til. I bydelen
Fuhr kan vinkjelleren bli katedralen,
sier Okkenhaug, og viser til at svært
mange gamle industribygg rundt
om i verden har blitt omgjort til alt
fra studenthybler til museer.

Vil ha tydelig bestilling
Like ved vinkjelleren ligger Eddiken
og det gamle garveriet, eksempler

på hvordan slike gamle industribygg get for å tåle 10.000 tonn. Den komfortsatt kan ha sin plass og fungere mer til å stå i 1000 år om du ikke
i beste velgående.
gjør noe med den, sier Fuhr.
– Spørsmålet når Grimstad skal
Okkenhaug tror vinkjelleren kan
utvikles, må være: «hva er byens gi øvre sentrum mer liv og trekke
bestilling?», sier Okkenhaug, og fort- studentene ned fra campus.
setter:
– Studentbyen Grimstad mangler
– Hva om du hadde sagt at Ed- et spennende visuelt kulturmiljø.
diken, det gamle garveriet og vin- Dette trekker ned byens status og
kjelleren skulle
attraksjon som
ha konsekvens
kult sted å
«Hva er bestillingen fra et
for hele områstudere. Et ledet? Det som Grimstad-samfunnet?»
vende og særer ulykken, er
preget, multiErling Okkenhaug, byutvikler f u n k s j o n e l t
at man lar utbyggerne styre
kulturhus
vil
utviklingen alene, sier han.
vitalisere byens evne til å trekke til
– Men hva med dem som sier at seg unge mennesker, mener Okkenvinkjelleren er i en altfor dårlig for- haug.
fatning til å brukes til noe?
– Stikkordene er liv og mangfold
– Der det er vilje, er det vei. Det i øvre del av byen. Vinkjelleren vil
er et historisk signalbygg, og det lig- kunne være et trekkplaster for kulger der gratis fra før. Når du ser turelle aktører som filmfestivalen og
hvordan gamle industribygg blir kunstnere. Grimstad trenger et spenkonvertert til annen bruk, er det nende sted til å huse ulike kulturakikke vanskelig å se for seg at det kan tiviteter, som byen har mye av, sier
gjøres med vinkjelleren også, sier han.
Okkenhaug.
Etter å ha kikket på vinkjelleren, Objektet i skolegården
tar Okkenhaug en tur inn til Mons Mange snakker om moderne og traFuhr.
disjonell arkitektur når byutvikling
– Her ligger det til rette for en er tema, men Okkenhaug er ikke
byutvidelse, ikke en drabantby som opptatt av dette skillet. Den gamle
de nå legger opp til på Fuhr-tomta. butikken i funkisstil ved vinkjelleren
Hvis en skal bygge ut her, må vin- og biblioteket i Storgaten er eksemkjelleren få være utgangspunktet, pler på dette, mener han.
– De viser at det ikke trenger å
sier Okkenhaug inne på kontoret til
Fuhr.
være bare sørlandsstil for å passe
– Vinkjelleren er bygget slik de inn, men det hadde blitt feil med ti
bygget broer før i tiden. Det er byg- like og repeterende bygninger med

KULTURHUS. Erling Okkenhaug måtte stoppe opp og ta bilde av vinkjel
med leilighetsbygg, men rivingstillatelsen er gått ut. Derfor har Okken
sørlandskarakter. Moderne stil eller
ikke er ikke avgjørende. Det viktige
er hvordan man kan gjøre det variert, sier han.
Han mener heller ikke at det nødvendigvis er feil å bygge store volumer midt inne i byens selvvokste
struktur. Ved byggeplassen i skolegården i Storgaten blir han stående
og kikke på reklameskiltet for blokkene som skal bygges der.
– Bygninger ute av skala og format blir ofte et objekt i seg selv, de
utvider ikke byen. De er skoleeksempler på fremmedelementer, dinosaurer i porselensbutikken. Man burde
ikke ha noen av dem i Grimstad sentrum. Da forflates byens særpreg,
sier han.
Særpreg er noe Okkenhaug er
svært opptatt av, og snakker om
hvor viktig det er å følge byens egne
koder. Men hva er disse kodene?

– Det er byens grammatikk. Det
er hvordan bebyggelsen er innbyrdes variert, og hvilke konsekvenser
det skal ha for alt nytt som bygges.
Med strenge reguleringsbestemmelser sørger man for å beholde særpreget, sier han.

Den selvvokste byen
– Arkitekter og utbyggere sier vi er
tilbakeskuende, men de har en annen agenda. Vårt syn på byutvikling
er ganske originalt, sier Okkenhaug,
og viser til et miljø som blant annet
driver med plansmier og andre demokratiske former for bred medvirkning i byutvikling.
– Et prinsipp vi følger er «new
urbanism». Det handler om byutvikling basert på tradisjonelle byideer.
Byplanfaget er ikke-eksisterende i
dag. Arkitekter ser på bygninger
som sine objekter, ikke som en re-

BYGG&BO

Grimstad Adressetidende

rimstads signalbygg

Lørdag 16. mars 2013

31

og advarer mot drabantbyliknende utvidelser av sentrum

leren, bygningen han mener bør bevares og tas i bruk. Et kulturhus for studenter her kan skape liv i øvre del av byen, tror han. Vinkjelleren skal etter planen rives og erstattes
haug og andre håp om at den historiske bygningen kan bevares.
spektfull del av en sammenheng.
Nøkkelen til en god utvikling av
Grimstad ligger i nettopp å videreføre denne sammenhengen, mener
han.
– Trusselen i Grimstad er at man
ikke har selvtillit nok på den selvvokste byen, sier Okkenhaug, og utdyper:
– Byene ble bygget av byggmestere, og de hadde det som et håndverk.
Arkitekter har et helt annet syn på
husbygging. Nå er arkitektur oftest
en intellektuell øvelse, sier han.
Salg av kommunens arealer i havneområdet mener Okkenhaug er et
godt eksempel på at man må ha en
tydelig bestilling for å sikre bykvaliteter.
– I Risør hadde politikerne ingen
krav eller bestilling til utbyggerne på
Holmen. Prosjektet har da også slått
feil, sier Okkenhaug.

– Nettopp nå er det viktig at kommunen setter konkrete betingelser
for reguleringsbestemmelser og koder slik som de ikke gjorde i Risør. I
ettertid kan kommunen bli truet med
søksmål dersom man setter strengere
bestemmelser enn det som er satt i
en salgsavtale. Igjen – hva er bestillingen fra Grimstad-samfunnet?

Søppeldunker
Rusleturen går også innom Torvet og
de utskjelte søppelcontainerne kommunen har bygget ned i bakken der.
– Dette blir en del av byen når det
blir ferdig. Det bygget som kommer
i skolegården, blir derimot en mye
større søppeldunk, sier Okkenhaug og
smiler.
Martin Haugen

martin.haugen@gat.no

SOLID. Mons Fuhr sier vinkjelleren er bygget for å tåle svært mye, og får høre Okkenhaugs tanker
om å bruke den gamle industribygningen til et kulturhus for studenter.
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Jakter på ei dame

Fikk inn over 80.000

I samarbeid med Stamina HOT skal Grimstad
Treningsfestival sørge for at to personer blir
litt sprekere frem til august. Mannen er funnet, men de leter fremdeles etter dama.

Fjæres ungdomsskoleelever fikk inn over
80.000 kroner på fjorårets OD-dag. 90 prosent av elevene stilte opp. – Det er rekord,
sier Morten Torgersen.
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Siste side

Vil ha bydebatt

■ Mener folk bør få delta mer når byen skal utvikles
HAR GJORT JOBBEN. Jon
Eiklund avviser at kommunen ikke har svart PBL
bortsett fra på ett punkt.

– Har svart
barnehagene
Seniorrådgiver Jon Eiklund avviser at kommunen ikke har svart på
brevene fra Private Barnehagers Landsforbund.
Side 6

Uvanlig
kald mars
Årets marsmåned ble
den åttende kaldeste siden målingene startet på
Landvik i 1957. Middeltemperaturen var -1,8.
Side 10

ENGASJERT. Pål Winsents (t.h.) har fulgt Erling Okkenhaug med kamera i fem år, og tror den ferdige filmen kan gi folk ideer om utviklingen i Grimstad, for eksempel i havneområdene.
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re og føre til diskusjon om byutvikling
også i Grimstad. Filmen skal vises med
påfølgende paneldebatt under Kortfilmfestivalen i juni.
Side 15

*# +&0 0 '
 *  #!

*# +0 &0 ,&
$ "!%* %$%-%#!

  

Filmskaper og grimstadgutt Pål Winsents har laget filmen «Sørlandsrefseren» om Erling Okkenhaugs kamp for
en bedre byutvikling i Risør. Winsents
og Okkenhaug håper filmen vil engasje-
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Fikk 10.000
kroner til
båtvettkurs
Sjømannsforeningen sammen
med Redningsselskapet og
Knut Mørland lærerer unge
hvordan de kan kjøre trygt på
sjøen. – Holdningsskapende arbeid er vel så viktig som båtførerkurs, sier Nicolay Svendsen.
Nå har de fått penger av If til
det viktige arbeidet.
Side 8

ØNSKER SIKRERE SJØLIV. Sjømannsforeningen fikk 10.000 kroner av If som skal brukes til båtvettskurs.

KORTFILMFESTIVALEN

Grimstad Adressetidende

Torsdag 4. april 2013
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FEM ÅR. Filmskaper og grimstadgutt Pål Winsents har fulgt Erling Okkenhaug (t.v.) med kamera i fem år, og har laget filmen «Sørlandsrefseren». Nylig var de i Grimstad for å kikke på blant annet Fuhrs gamle vinkjeller, og i sommer skal «Sørlandsrefseren» vises i Grimstad med debatt i etterkant.

Vil skape debatt med film

■ «Sørlandsrefseren» om Erling Okkenhaug skal vises under Kortfilmfestivalen
Pål Winsents fra Grimstad har laget film om
Erling Okkenhaugs
kamp for nye takter i
byutviklingen på Sørlandet. I sommer skal den
få i gang debatten i
Grimstad.
Erling Okkenhaug var nylig i Grimstad for å kikke på blant annet vinkjelleren. Byutvikleren har siden
2008 blitt fulgt tett av filmskaper
Pål Winsents fra Grimstad, som har
laget en dokumentar hvor kampen
mot den planlagte utbyggingen av
Holmen i Risør står sentralt.
«Skal folk bry seg når sentrale
utbygginger vil påvirke stedets særpreg, eller er dette kun et anliggende for utbyggere, politikere og
byråkrater? Den brysomme østlendingen Erling Okkenhaug gir seg
ikke på tørre møkka når han ser at
Risørs særpreg blir truet av utbyggere som vil utvikle ensartede leilighetsblokker i en av de best bevarte trehusbyene i Europa.» Slik
begynner beskrivelsen av utgangspunktet for filmen «Sørlandsrefseren».

«Grimstad likner på Risør»
– Situasjonen i Grimstad er veldig
lik den i Risør, og handler i hovedsak i om at det er for liten åpenhet
om utbyggingsprosessene. De viktige beslutningene tas på bakrommet av politikere og utbyggere, og
folk har ikke hatt mulighet til å
delta i noe debatt om byutvikling,
sier Okkenhaug.

sørlendinger enn grimstadfolk.
– Vi har tenkt å ha et panel med
blant andre ordførere, kanskje kulturministeren eller noen fra kulturdepartementet, og kanskje noen fra
riksantikvaren, sier Engh.
– Temaet, som filmen viser, er
problemet med norsk stedsutvikling. Det er mangelen på aktiv, reell
deltagelse fra de berørte. Innbyggerne har behov for en sterkere
posisjon, sier Engh.

Press fra utbyggere

I GRIMSTAD. Audun Engh og Pål Winsents var nylig i Grimstad og snakket med folk om utviklingen
av havneområdet. Opptakene skal brukes som et oppspark til debatten om byutvikling.
– Man må se at noe er feil, hvis
ikke ber man ikke om ny retning.
En slik film viser tydelig hvorfor
det går galt. I Risør var jeg med helt
fra første møte mellom politikere
og utbyggere, og da var det tydelig
at det ikke var noen bestilling fra
politikerne, like lite som det er en
bestilling fra politikerne i Grimstad.
Slike ting blir så mye mer tydelig
når det blir vist på en film, sier Okkenhaug.

Vil ha opp engasjementet
Okkenhaug er engasjert i byutvikling også i Grimstad, og derfor er
det planlagt visning og debatt i forbindelse med Kortfilmfestivalen i
juni. Håpet er å engasjere grimstadfolk i utviklingen av sin egen by.

– Vi er opptatt av om folk skal mer, er fra lokalbefolkningen, sier
kunne delta. Hvis engasjementet Audun Engh.
Engh er jurist, og skal lede debatblir større, kan de kanskje det. Det
er ikke noe som skaper dårligere ten. Han er i likhet med Okkenstemning i en by enn et utbyggings- haug svært engasjert i by- og stedsutvikling, og var nylig i Grimstad i
prosjekt, sier Winsents.
– Jeg tror
forbindelse
absolutt dette
med kommuer noe som vil «Situasjonen i Grimstad
nestyrets befenge sørlen- er veldig lik den i Risør» handling av
dingen. Man
salg av komErling Okkenhaug, byutvikler munale områtrenger ikke
være opptatt
der i havneav kortfilmfestivalen eller filmer området.
Engh og Winsents gjorde da oppgenerelt for å se filmen, men å se
en sånn kamp og diskutere utvik- tak ved Oddensenteret og i komlingen av byen sin må jo være in- munestyresalen, og disse opptakene
teressant. Det er jo noe en skal se skal brukes som et oppspark til depå resten av livet, sier Winsents.
batten. Planen er å få til en debatt
– Vi håper de fleste som kom- som er interessant også for andre

Engh og Winsents mener det er
spesielt vanskelig å få til god byutvikling i mindre byer.
– Det er et kraftig press på politikerne fra utbyggerne, og derfor
trenger politikerne oppbakking på
verdier som miljøvern og kulturminnevern. Miljøene i småbyer er
for små, og dermed blir det også en
form for kameraderi, mener Engh.
– Det er mye vanskeligere å
være tøff og kritisk når man møter
de samme menneskene i ulike fora
hver dag. Det gjelder både for politikere og journalister, sier Winsents.
– Lokalpressen er under press,
ettersom den ofte er avhengig av
annonseinntekter fra utbyggerne,
sier han.
Også Okkenhaug mener dette er
et svært viktig element.
– Hovedpoenget er presset fra
utbyggerinteresser på lokaldemokratiet, som gjør at man hele tiden
må gi opp kvalitetene byene har,
sier Okkenhaug.
Martin Haugen

martin.haugen@gat.no

HYLLER KRISTENSOSIALISTER
■ Den nye Labour-lederen Ed Miliband (bildet)
hyller kristensosialistene i Storbritannia. Et av hans
første oppdrag som partileder var å tale på 50-årsjubileet til Christian Socialist Movement (CSM), skriver nettavisen ecclesia.co.uk. Miliband selv er ikketroende, mens forgjengerne Tony Blair og Gordon
Brown begge var medlemmer i CSM. Miliband sier
CSM har vært en spydspiss i arbeidet med fornyelsen av Labour. Stephen Beer, talsmann for CSM,
sier at de ﬂeste av bevegelsens medlemmer stemte på
lillebroren da partiledervalget mellom Ed og David
Miliband ble avgjort sist uke.
Vårt Land

• reportasjeleder Trygve W. Jordheim
• folk@vl.no
• tips til avdelingen: 22 310 381
• flere nyheter på vl.no/folk

folk

Kreativ
værekraft
Erling Okkenhaug var Anne Margrethe Lunds
mentor fram til hun døde av kreft i 2008.
Filmen som er lagd om hennes liv
vises på fjernsyn i kveld.
Brita Skogly Kraglund
britask@vl.no

22 310 434

– Kunstnersjelen og gudstroen
var hennes bærebjelker. Jeg har
aldri lært så mye av noen som
av Anne Margrethe. Vi ble «søsken» i det kreative språket, sier
Okkenhaug.
Anne Margrethe Lund levde i
39 år. Da hadde hun vært blind
siden hun var to, på grunn av
komplikasjoner i forbindelse
med kreft i øynene. Hun var
utdannet klassisk sanger.

ERLING OKKENHAUG
59 år, forlovet, bor i Oslo. Yrke: Miljøaktivist, kommunikasjonsrådgiver. Aktuell: Dokumentarfilmen Værekraft vises på NRK2
i kveld kl. 22.30

Han er sterkt til stede også i
ﬁlmen, som samtalepartner, pådriver og trøster.
– Tiden med Anne Margrethe
ble et vendepunkt i mitt liv også.
– Hvordan?
– Jeg er blitt oppmerksom på
væremåte bak debattene; jeg

Fotografen Morten Krogvold tok bilder til Anne Margrethe Lunds CDutgivelse, Crushed Roses. Platen fikk en svært god mottakelse.
Foto: Morten Krogvold
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har fått et annet språk. Og jeg
kom mye mer nær meg selv ved
å være sammen med henne. Anne Margrethe sørget ikke over
begrensningene. Hun utstrålte
livsglede.

Trøster. I ﬁlmen ser vi allikevel enkeltepisoder der den sykdomsplagede jenta trenger trøst
og en armkrok fra sin medvandrer. Den ellers så snakkesalige
Okkenhaug blir stille når han får
spørsmål om rollen som trøster.
Tårene triller.
– Da kom til og med Diva,
puddelen min, og trøstet henne, forteller han når stemmen
igjen er klar.
Deres samarbeid startet da
Okkenhaug ble kontaktet av
A-etat for å hjelpe Lund ut i
arbeidslivet igjen. Hun skulle
utvikle sitt enkvinnesforetak,
som klassisk sanger, kurs- og
foredragsholder med vekt på
egne livserfaringer. I nærmere
ﬁre år varte samarbeidet.
Gud. I et intervju med Vårt
Land i januar 2008 sa hun blant
annet:
– Gud holder meg oppe. Han
har ikke gitt meg noe svar på

3 KJAPPE
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– Nevn et menneske som
har gjort sterkt inntrykk på
deg i det siste.
– Arne Treholt.
– Hvorfor?
– Han klarer å holde hodet
klart etter alt han har vært
gjennom.
– Favorittmusikk?
– Neil Young og denslags.

hvorfor jeg ikke blir helbredet,
men han har vist at jeg kan være sterk i min svakhet. Jeg tror
sangen er et kall.
Hun snakket også om døden:
– Jeg er ikke redd for døden.
Når den en gang kommer, vil

jeg nok oppleve å bli befridd
av Jesus og englene hans. Men
jeg har likevel erklært krig mot
døden. Døden er ingen befrier,
men Jesus er det. Fremdeles har
jeg mye ugjort på jorden, og da
skal ikke døden få lov til å ødelegge.
Hun ﬁkk oppleve utgivelsen
av sin CD Crushed Roses, som
ﬁkk svært god mottakelse.
Med «værekraft» mente Anne
Margrethe Lund en grunntone som alle har fått utdelt fra
fødselen av og som gir oss verdi som menneske. Bare i kraft
av å være til. Men i løpet av livet deﬁnerer vi oss ut fra hva vi
gjør. Helt til krisen rammer oss
og vi står utenfor samfunnslivet.
Hva da?

Livsprosjekt. Okkenhaug understreker at Lund ikke var opptatt av døden.
Presentasjon: Randi Hegle

REKTOR VED BIBELSKOLEN I GRIMSTAD
■ Kjetil Vestel Haga (bildet) blir
ny rektor ved Normisjons bibelskole
i Grimstad. Han tiltrer i stillingen
1. januar 2011, og tar da over etter
Kjetil Glimsdal. Vestel Haga er utdannet teolog, og har tidligere vært
barne- og ungdomssekretær i Indremisjonsselskapet, lærer ved Bibelskolen i Grimstad og misjonær i Ecuador
for Normisjon. Det siste året har han
vært forsamlingsleder på IMI-huset i
Grimstad.
Vårt Land

for 60 år siden
28. september 1950: Fredstilbud til Nord-Korea? Ryktene i FN’s korridorer stiller hovedforsamlingen helt i skyggen. Indisk forslag om at de fire store
utenriksministre skal komme sammen. (Spesialtelegram til Vårt Land
fra United Press, Flushing Meadows, 1.sideoppslag) Kommunist-China
griper ikke inn. (UP, Flushing Meadows, side 1) M.R.A. skjærer dypere
enn humanismen fordi den ser det menneskelige samlivs ulykke i dets
atskilthet fra Gud og hans lov. Og det er i dette dens muligheter ligger
i samfunnskampen mot gudløse, men demonisk aggressive ideologier.
(Leder, om Moralsk Opprustning, side 3) Pietist og grundtvigianer. Fødselsdagsprat med sokneprest Mannsåker. (Side 5)

episoden
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RELEVANT
BAKGRUNN
■ Erling Okkenhaug var til
stede da prins Charles giftet
seg med Camilla på Windsor
Castle. De har møtt hverandre
fordi de er i samme internasjonale nettverk for stedsutvikling. En gang de satt ved samme bord spurte prins Charles: «Hva er din bakgrunn?»
Okkenhaug svarte: – Jeg har
jobbet tre år med å promotere
Hakke Hakkespett, som salgssjef. Da svarte prinsen tørt:
«Det må da være relevant».
Vårt Land

Olav Gading skal gjennom en
intervjuundersøkelse belyse
erfaringer med den nye gudstjenestereformen.
Foto: Øystein Franck-Nielsen

Fra Olav
til Olav
Brita Skogly Kraglund

av sitt 40 år lange engasjement
mot slike saker.
– Harddisken hos folk er veldig full, og det er vanskelig å nå
fram. Ofte kommer vi for sent
inn i prosessene.
– Da jeg traff Anne Margrethe måtte jeg se på egen væremåte. Jeg skulle gjerne hatt
med henne på bygningsrådsmøter. Folk ville blitt litt møre av å lytte til hennes historie.

– Jeg har aldri lært så mye av noen som av Anne Margrethe Lund, sier Erling Okkenhaug.
Foto: Øystein Franck-Nielsen

– Hun hadde et livsprosjekt.
Det kreative var vårt fellesskap. Anne Margrethe håpet
at hennes erfaringer skulle bety
noe for andre mennesker. Til
tross for strev og smerter, sto
hun på så lenge det var mulig.
Først var hun i gang med sitt
eget ﬁlmprosjekt. Etter hvert
ble prosjektet omdeﬁnert til å
bli ﬁlmen som vises på NRK
i kveld. «Værekraft» var hennes uttrykk.
Filmen ble ferdig først etter
Lunds død. Okkenhaug og andre reiser rundt og viser den i
helsesektoren, på eldresentre,
ungdomsskoler og i andre forsamlinger.
– Vi ser at ﬁlmen setter i gang
tanker og betyr mye for mange.
Som en kvinne sa det nylig et-

ter at hun hadde sett dokumentaren: «Min største smerte er
min største verdi».

Kreativ. Oslogutten har jobbet innenfor det kreative hele
livet.
– Anne Margrethe var usedvanlig raus. Det sliter mange
kreative mennesker med. De
vil beskytte seg og sitt. Anne
Margrethe ville dele. Kanskje
var det fordi hun var så sjelelig
barbert, hun var nede på det
vesentlige og kunne se stort på
det meste. I Norge lider mange av en folkesykdom der alt
dreier seg om å få seg selv bekreftet. Jeg ser det ofte innen
byutvikling.
Erling Okkenhaug har brukt
mye av voksenlivet til å jobbe

mot det han kaller uvettige utbygginger av byer og tettsteder.
Han startet Allgrønn, som nå
heter Forum for human økologi, i 1989. Engasjementet mot
containerhavn i hovedstaden
var så stor at han solgte leiligheten sin for å kunne fortsette
sitt engasjement.
Okkenhaug sier at «folk» tror
han er en kranglefant på grunn

«Idealisme er ikke
så lønnsomt. Det
som tjener fellesskapet er vanskelig å finansiere»
Erling Okkenhaug,
miljøaktivist

Aktivisten. Smilet er stort når
Okkenhaug fortsetter.
– Ting skjer. Vi er i ferd med
å få gjennomslag fordi folk
kommer til erkjennelse. Vi har
seiret i Lillesand der et drastisk
reguleringsforslag i et sentralt
og viktig naturområde mellom
byen og havet kunne ødelagt
den lille sørlandsbyen. Denne
saken har stor prinsipiell overføringsverdi til andre steder der
man forsøker å presse utbygginger inn i sårbare naturkvaliteter, sier han engasjert.
Ordene ﬂyter i strie strømmer. Kommunikasjonsrådgiveren og kunstneren innrømmer
at han elsker gode formuleringer og leken med ord.
– Når jeg blir intervjuet, må
jeg skjerpe tankene. Av og til
dukker det opp gode setninger.
Jeg jobber jo med presisjon, sier han før han igjen kommer
inn på Anne Margrethe Lund
og det han og vennene lovte å
videreføre.
– Anne Margrethes ønsket jeg
skulle være hennes apostel. Kan
det stå i Vårt Land?

britask@vl.no

22 310 434

Soknepresten i Spjelkavik, Olav
Gading, ble i går tildelt årets
Olavstipend av kirkestatsråd Rigmor Aasrud. Stipendiet skal han
benytte til prosjektet Høymesseordning i endring. Stipendmottakeren får lønn i ett år og inntil kr
100.000 til dekning av utgifter.
Bergenseren Gading har bodd
på Sunnmøre de siste femten
årene.

Forskertype. – Da jeg skrev
høringsuttalelsen fra Møre bispedømme til gudstjenestereformen, ﬁkk jeg lyst til å gå mer inn
i emnet. Jeg er en forskertype,
glad i kombinasjonen teori og
det praktiske menighetsarbeidet.
Menigheten i Spjelkavik har en
frivillighetsliste med 300 navn.
– Jeg er overbevist om at det å
arbeide med frivillige er livsnødvendig, sier presten som også er
leder i bispedømmerådet i Møre.
Det er en oppgave han liker,
men som også gjør ham litt oppgitt.
– Mange prester og menighetsmedlemmer kontakter meg fordi
de er frustrerte over for lite penger. Jeg har tenkt å viske noen
ord til statsråden om den saken
i dag, sa han etter utdelingen.
Kirkemusikk. – Hva betyr kirkemusikk for deg?
– Mye. Jeg er glad i å synge
og spille, og har tenkt å synge i
kirkekoret når jeg skal ut i permisjon på nyåret.
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