
Fra de hyggelige hilsenene på sosiale medier og epost etter 

filmvisningene av Sørlandsrefseren i helgen      
- en eneste forurettet ( utbygger i Kragerø - nederst i dokumentet) 

 

Mer stoff om filmen og lenke til visning på NRK nett.TV – www.stedskraft.no  

 

- Akkurat sett Sørlandsrefseren! E likte det!! Barbu boer 

 

- Måtte bare se NRK 2 nå i natt! MOT er en viktig egenskap å ha, mange mangler mot til å reise seg opp mot 

Goliat. Maktfolk kan opptre som HERRE i forhold til folket TRELLEN. Et demokrati handler bl. annet om at 

herre/trell forholdet ikke er tilstede. 

- Jeg satt å bare " måtte " følge med på NRK 2 i går natt jeg også , det er synd at ikke flere har dette motet. Det 

var engang en vaksin mann og veldig god venn av meg og min familie som sa ; Det farligste i hele verden er " 

Stor-kapitalismen " , det er det som er i ferd med å ødelegge samfunnet som vi dessverre er en del av over det 

hele , men det er visst ikke så mange som ser dette. Dette programmet er vel iallfall ett supert bevis på at det 

nytter og godt er det . 

- Meget godt laget program. Måtte få med dette:)!! Flott engasjement, som mange kvier seg fra, og som kom 

godt frem i programmet:) Kameramann på slep? "Ja, det må vel være deg det da" 

- Kan ikke annet enn å bøye meg i støvet , Synes at du gjorde og gjør en formidabel jobb .  

- Anbefales på det sterkeste! 

- Dette var et herlig program, Erling ! god klem 

- Flott å se sørlandsrefseren på tv. Og inspirerende. Mye nyttig en kan ta med seg videre i Barbu! 

- Stor og varm takk for ditt uegennyttige engasjement. Gårsdagens program er ei stor vitaminsprøyte for oss som 

ønsker å ta vare på det unike Drøbaksmiljøet! Ha en god dag! 

- Knallbra dokumentar !! 

- Første setning fra politiker i dokumentaren var at her har ingen ting skjedd på 50 år. Vi skjønner jo hvorfor. 

Neste skisse blir vel barcode. Merkelig at ikke politikere ikke forlanger mer kontroll etter å hå fått så mange 

innspill. Så da er det vel ikke om de skal fortette Holmen det er bare spørsmål om når. 

- Du har noen faktiske punkt som er helt sanne her ja Erling. Mulig ikke alle skjønner at vi bor og eier en 

PÆRLE her. Det å stikke hodet fram er også farlig på Sørlandet. Ja jeg merka jo det angående denne sak. Du vet 

jo hva jeg mener. Jeg er stolt av Risør, stolt av Risørs historie, stolt av at jeg tilhører denne historie, stolt av å 

være venn med deg og ja stolt av at jeg mener det jeg mener i denne sak. Så er jeg lite stolt av at dette prosjekt. 

En gang kommer vi til å gremmes ( da er det jo for sent å snu ) Ja blir som med den blå sentrumsgården inne i 

byen. Den er vi ikke stolte av der den står. Det kan nok slik med Holmen å.  

- Veldig interessant å følge prosessen. Bra jobba. Noen lokale fikk du jo med deg! 

- Man må jo protestere når de VOLDTAR en Sørlandspærle som Risør på den måten. JA ikke mer å si der. 
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- Hei Erling,  jeg fikk lyst til å skrive til deg. Sørlandsrefseren ble sendt på Tv i går og jeg ser at dokumentaren 

allerede har passert oss et stykke i tid, så det er jo ikke lenger ferske nyheter. 

Likevel er det på sin plass for meg å rette en takk til deg. Jeg var ikke kjent med verken deg eller historien så den 

ble som et friskt pust i Norges fåmælte land. 

Det var lett å se hvor mye engasjement, arbeid, vilje, mot, stahet, ærlighet, jordnærhet, tro på, utholdenhet, 

bestemthet, trygghet, visdom og klokhet som kom fra deg. Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke har sett et stort 

antall personer i dette land med ditt engasjement og kaliber! Det fortjener virkelig ros!  

Det er godt å se når de menneskene som har de verdiene du har, tenner en fakkel og står for de uansett hvor mye 

ufornuften og motkreftene råder.  

Jeg bor selv på Kongsberg og her er kommunen og andre interesser i gang med å bygge et monster av en 

høyskole i gammelt verneverdig område. Ja, det samme skjer så mange steder og jeg har begynt å undre meg på 

mekanismen som går igjen overalt. Det er jo hinsides all fornuft.  

Jeg kan ikke engang forstå at ikke folk merker at uharmoniske bygg virker negativt på kropp og sinn. Det er en 

grunn til at det gyldne snitt finnes, men det virker som om det finnes mange krefter som ønsker å bryte ned 

isteden. Om det er bevisst eller ubevisst varierer nok, selv om jeg kanskje har begynt å skjønne at jeg har trodd at 

det er mer mellom ørene på politikere og mennesker i maktposisjoner enn det faktisk er. 

Det virker som om det er mange av to type mennesker: de som er kapitalstyrt og kun tenker profitt og de som 

kun dilter etter. Det er nok sikkert en del kameraderi og press også som gjør at en del prosjekter ser dagens lys 

uten at folk egentlig ønsker det. Når du i dokumentaren nevnte mangel på engasjement blant lokalbefolkningen 

henger det nok sikkert sammen med flere grunner selv om det der kanskje var noe fryktbasert. 

Jeg tenker at mange i dag har nok med jobb, familie, hobbier, venner og tv. De har ikke så mye energi utover 

dette til å engasjere seg for de fylles opp med saker de burde involvert seg i fra alle kanter. De orker ikke. Jeg 

tror noe har med tidsklemma vi lever i. Samtidig er vel mange "neddopet" gjennom media til passivitet og troen 

på at alt er ok. Når folk da i tillegg er redd for kritikk er det på mange måter også forståelig at de lar livet gå sin 

skeive gang.. 

Det ble noen tanker her om litt av hvert...men tilbake til intensjonen med brevet: Takk, takk, takk - nok en gang 

for at du har vist at det finnes store, ekte norske borgere som står for demokrati og harmoni og at de også kan 

vinne mot alle odds. Forfedrene av Norge ville hyllet deg! Det er jeg sikker på!! 

 

- Utrolig flott/interessant program på NRK 2 i går med deg og Risør i hovedrollen.  

Bra jobba ! Stå på videre ! Du har virkelig evnen til å slå de selvgode, arrogante «duste- hodene».  

 

 

- Hei du - Satt oppslukt av nrk programmet i går – skulle lagt meg (småbarns far med for lite søvn) men kunne 

ikke la være. Tusen takk for at slike som deg finnes.  

Har du noen småtips til en litt fortvilt Holmestranding som fikk mye inspirasjon av deg i går kveld  

Om ikke så allikevel tusen takk 

 

 

- Hei, Så den nye versjonen av filmen på nrk tv, kjempeinteressant og bra, en seier for tålmodigheten din og all 

den gode planleggingen. Og så videre.  Viva genuine Risør. 

- Så filmen din på TV i går kveld. BRAVO! 

- Kjempebra program - Det er underlig at utbyggere ikke klarte å framskaffe et prosjekt som fungerer i 

sammenheng med Risør. Er det bare ondskap eller er det mangel på gode valg og veiledning? Ellers så viste 

programmet at det egentlig ikke er behov for å bygge ut Holmen. "Markedet" er ikke til stede for dyre 

fritidsboliger på Sørlandet. Brukstiden for slike boliger er svært begrenset. I et fallende marked (exit olje) så er 

det liten investeringslyst. Tror heller ikke at sommerbosetting på Holmen vil ikke bety noe særlig for helårsbyen 

Risør. Beste for byen ville antagelig være at kommunen eksproprierte Holmen og gjorde den om til felles 

park/friareale. 

- TippÆ det var noen som drømte om store pengÆ og la fornuften til side. Grådighet var det og all sunn fornuft 

var vekk. PEBGÆ PENGÆ OG ATTER PENGÆ som teller her ja.Skrekkens eksempel på.....ja på grådighet..En 

sa til meg ( i en diskusjon ) Om 10 år er alt glemt og ja Da er vi vant med det...makan til tull. I dag 50 år etter 

sentrumsgården ble bygget.... gremmes vi jo fortsatt. 

- Håper du følger med og evt. kommer med kritikk når planene om kokkenes i Lillesand nå muligens går 

videre... Folkemøtet i bystyresalen i desember viser en klar motstand i befolkningen, men er redd det er til ingen 

nytte. Blir spennende (skremmende) å følge med videre.... 



- Så dæ på TV i går. Du gjør en flott jobb. Rart at ikke flere ser det? 

- Har meldt meg inn i gruppa Gamle Tromsø for å bli hardkokt. Hjalp ikke. 90 prosent av alle byggeplaner i 

andre kystbyer er preget av (nesten ufattelig) dårlig smak. 

- Drev ikke du m kanalene i Arendal også, Erling? Må være frustrerende. Men nå får vi vel snart en fungerende 

Fjordby her i Oslo,- om ikke den du jobbet for? 

- Politikerne vil ha minnesmerker over egen dumskap. At de ikke skjønner hvor flaut det er? Son har 

minnesmerker som aldri forsvinner og det kommer flere! 

- Skremmende at ikke flere turte å stikke "hue" ut av hulene de bor i for å si sin mening, da jeg tror de fleste av 

"huleboerne" hadde og er enig med deg og meg og mange med 

- Som politiker i Lillesand, skal Lillesand bli det nye Risør, eller skal KUAS dempes? Eller aller helst legges 

ned? 

- Mja. Du fungerte som snublestrikk for utbyggerne, Erling - det er kledelig å være beskjeden, men man skal 

ikke kimse av snublestrikker! 

- Bare det at slike programmer lages, og at du framstår som en foregangsfigur for et sunt arkitektvett, øker det 

nasjonale bevissthetsnivået eksponesielt! 

- Et rungende varsko til dere alle der ute!! Vi har enkelte arkitekter blandt oss som oppfører seg som 

selvutnevnte Guder. De tror de er rustet med en slags Hellig Estetisk Ånd, noe som de tror de er alene om, men 

som de for lengst har mistet. Skamløst løper de velvillig de ny-rikes ærend. Og med selvtilfredse miner streber 

de om kapp etter å få satt igjen flest mulig spor med sine tarvelige fotavtrykk. Ikke bare her og der rundt og 

blandt oss, men langs hele norskekysten. De snubler stadig framover som om de har Fanden sjøl hengende etter 

seg. Og det med rette. Kjære venner, - ta dere i vare for ny-ekstremistene, de som herjer langs våre sårbare 

skjærgårder. Og la oss for all del støtte Fanden sjøl og vår aller beste venn i denne saken: - Erling Okkenhaug 

- Sammenheng ):, .. burde være gjeldende for hele landet !! 

- Det var jo enda godt at de gjorde det da Erling ,,, Det er farlig det de holder på med , man må huske på , 

ØDELEGGER de landskap , da gjør de det jo for ALLE FREMTIDIGE generasjoner . Er selv gammel Reke-

fisker jeg , synes det er skremmende å se hvordan det er lagt ut flytebrygger og stengt av hele indre havn i Risør . 

Har vært med på å levert tonnevis med reker og fisk i tida til mottaget der ,,, Likte meg utrolig godt i Risør , også 

brukte de å ha super-flott og meget god Røyka-torsk på fiskebrygga ,,, 

- Vi skulle hatt en Okkenhaugbevegelse i hver by. 

- Det gjør de dessverre flere steder. Stå på videre 

- Helt enig !!! Vi var så heldige å få Erling til Harstad i fjor høst og jeg fleipet da med at det skulle vært mulig å 

klone han. Siden det ikke er mulig, må vi alle bidra til å spre hans viktige budskap. Det er tragisk å høre at stadig 

flere byer og tettsteder blir "rasert" av boligspekulanter, med velsignelse av "sløve" politikere. Erling har hittil 

besøkt over 30 byer og tettsteder ( i samarbeid med Fortidsminneforeningen ) og har ennå mange på ventelista, 

men jeg anbefaler han på det sterkeste og håper at enda flere inviterer han på besøk. Dere vil ikke angre !!! 

- Flott at NRK 2 en hel uke satte søkelyset på by "utvikling" og at vi fikk et gjensyn med Sørlandsrefseren. En 

flott film om idealisten, stedaktivisten og ikke minst det gode menneske, Erling Okkenhaug. 

- Takk for at jeg får lære om dette. 
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- Imponert over din innsats i Risør. Gid flere var som deg! Kyniske utbyggere får dessverre herje fritt, nesten 

over alt. Kortsiktig gevinst er det viktigste for dem! Når de får solgt, bryr de seg ikke lenger - ei eller om Risør 

sin framtid. Firkanta betongklosser i vannkanten sprer seg som noe smittsomt. Våre etterkommere vil neppe 

takke oss for dem. Det er sørgelig at Risør og en utbygger IKKE ser at de har en enestående mulighet til å skape 

noe virkelig unikt på holmen - noe som kan få plass i historiebøkene på positivt vis, noe som kan sette Risør "på 

kartet"! *Arkitektur KAN arte seg som kunst, hvis vi vil. Arkitektur kan løfte et sted, hvis vi vil. 

- Fantastisk godt beskrevet og klokt oppfattet Grethe Lise. Du har fingeren på pulsen. ! La dette bli et bærende 

prinsipp i kommunale byggesaker! Det offentlige rom blir helt kvalt av denne smittsomme "sykdommen". Ja, 

arkitektur kan løfte et sted hvis myndighetene forstår - og vil ! Som i Risør også i Sarpsborg. Nå er det Høysand 

som har fått "syken". 

- Hadde vært supert å fått det kjempefint med småhus etc på holmen, men det skal jo være bærekraftig 

økonomisk også, så synes det bør jobbes mot en middelvei. Ønsker helt klart ikke 4kantede blokker på holmen, 

men det bør lages noe som gjør at det betaler seg for det kan ikke bli værre for byens utsikt enn det er nå. 

- Hvor stor gevinst må utbygger kunne ta ut av et prosjekt for at det skal kunne kalles "bærekraftig"? 

- Det er sant Erling Okkenhaug. Det er vel det vi har politikere til? Når det gjelder på Prommen bygget så ble det 

ikke tatt hensyn til beboere rundt etc, der var det fokus på stor fortjeneste. Det er et vanskelig spørsmål, og det er 

fint at du hjelper politikerne i riktig retning. 

- Se for dere dette med mer moderne, hvite trebygg m røde stentak, hvor et hus i midten har tårn - kanskje et lite 

serveringssted!? 

- Men HVORFOR "moderne",til enhver pris,nær sagt? Saken er at det som kalles moderne,slett ikke er det og 

bør sees som et utdatert trend som har gjort mer enn nok skade. Trenden oppstod som en idolisering av det 

industrielle og maskinelle og har ingen referanser til mennesket. Derfor er denne utdaterte trenden 

menneskefiendtlig. Den tar ingen hensyn, verken til menneskets iboende behov eller hvordan menneskets psyke 

og hjerne svarer på visuelle inntrykk,ei heller vær eller klima. Firkantede klosser på rad og rekke, skaper 

vindforhold som pisker folk gjennom gatene og gjør miljøet enda mere menneskefiendtlig. Legg til gradestokken 

i nord og behovet for skjermede møteplasser blir enda større, men gjøres til en umulighet av modernismens form 

og størrelse. 

- kan-ke-la-være-å-like-det!!! Spesielt etter dokumentaren om Erling i går kveld "IKKE PÅ TØRRE 

MØKKA"!!!! 

- Merkelig at de ikke klarer å få til noe "moderne" og "bærekraftig" med et sørlandsk utseende som kan gli inn i 

omgivelsene. 

- Det trengs noe gode visjoner, slik at kortsiktighet og grådighet ikke får dominere! Visjonen kan være så enkel 

som at ting skal gjøres så pent og holdbart som mulig. 

- Allsidighet er så avgjort en fordel, likeså erfaringer fra flere bransjer. Du fascinerer meg med ditt engasjement 

- Jeg så programmet på NRK2 i kveld. Det var sterk kost. Dessverre er dette problemet velkjent overalt. 

Utbyggere som manipulerer så vel lokalpolitikere som vernemyndigheter. Prosjektene blir utført i respekt for og 

er inspirert av ditt og datt. Likevel er det kun stupetårnlignende stærkasser arkitekter og utbyggere har å komme 

opp med. Beundringsverdig at du står på! - og takk for godtatt venneforespørsel! 

- Det er jo porten inn til Sareptas krukke. Så vakker å ven uten riper der ute mot havgapet, men et scenario mot 

indrefileen..Skam dere pengejagere. Legg ned sverdet.. 

- Åh,nei!! Har Kritt Arkitekter blitt reengasjert - nå tuller jeg litt, men bare å komme på idèen om å skulle sluse 

presumptive feriefolk gjennom en tunnel for å komme til butikken UNDER et av Norges vakreste kystlandskap, 

er så shizofrent og out of touch - at jeg stopper her). 

- Flott dokumentar til gjensyn, takk og takk for fin innsats! Nå må få snart gjøre noe med disse sløve politiske 

miljøene og manglende oppslutning i befolkninga, som sannelig ikke bare gjelder arkitektur og omgivelser! Det 

handler om vi skal noe deltakerdemokrati verdt ordet! 
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- Har sett programmet fra Risør. Fantastisk jobb du og dine gjorde der! 

- Så programmet med deg nå og det var helt fantastisk. For en på driver du er og en farge rik personlighet. Du 

går helhjertet inn for det du står for og tror på uten og bli redd for autoriter som står deg i mot. Skulle ønske vi 

hadde hatt en sånn person som deg her i byen også for det trengs virkelig. Vi hadde en som dessverre gikk bort 

nå, Lasse Skjoldal som minnet meg mistenksomt mye om deg og ditt virke.... 

- Respekt for Erling Okkenhaug, alltid grønn og byrefser! "Det er menneskelig å seile". 

- Flott program 

- Fantastisk viktig jobb du gjør, det er utrolig viktig å ta vare på den gamle arkitekturen og bevare et bybilde som 

skal ses på i en total sammenheng. Risør er en perle og må for all del vernes for slike monster bygg uten sjel. 

Respekt Stå på!!! 

- Har nettopp sett programmet om deg og din kamp. Du er skikkelig grus i maskinen for stygg byutvikling! Og 

en gullklump i mangfoldet! 

 

- Bra å sørge for at alle stemmer blir hørt! 

- Mye å lære av slike prosesser. 

- Endelig fikk jeg sett Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren . Flott. Takk, Erling Okkenhaug for at du står på 

 

- Sitt å ser på program om den jobben du gjer i risør, du e unik og me treng mangen fleir som du!! No må me sjå 

ko slaga fantastiske skatta me sitt me her i landet å me må begynna å ta vare på dei! Detta gjeld ikkji berre risør 

dessverre! Stå på erling heia på de.. 

- Heia Erling Okkenhaug. Tusen takk for programmet som jeg sitter og ser på og takk for at du står opp for 

estetiske verdier og sier kommersen imot. Det er for seint å snu når alt ser likedan ut her hjemme som ute i 

verden. Pæng er vel ikke et mål i livet. Kun et middel for å kunne leve et bra liv. Det ønsker jeg alle, overalt. 

Også til trøndera, æ og e Trondjemspi. Fra midtbyen. Se på Bakklandet, det skulle jo bli stor vei så trafikken 

slapp å kjør gjennom byen, men siden det var kvikkleire i grunnen måtte dem snu. Hipp hurra! Heia Erling, stå 

på videre! 

- Dette er interessant program takk takk 

- Bra og engasjerende program!!! 

- E berre ein ting å si og gjera for slike kara som de og det e me treng fleir slike som du og det e berre å ta tå se 

hatten for jobben du gjer 

- Flott innsats, Erling! 

- Veldig bra!! 

- Stor takk til deg - og Thira 

- Meget bra program, godt å se at noen tar tak  

- Inspirerende program! Jeg ser med gru på hvordan politikere og byråkrater har forsømt seg i min hjemby, 

Tønsberg. Muren som lukker inne kanalen er bare trist. Hadde trengt en ressurs som deg der de siste tjue åra. 

- Det er godt at det finnes slike som Okkenhaug!!, som ikke faller for pene ord om demokratiske såkalte 

spilleregler. Ellers hadde vel "utviklere", med honningsøt tale om økonomi inn i uvitende politikerører, og 

sikkert noe mental korrupsjon på "kammeratnivå". Altfor lite respekt for historien. 

- En god og viktig film ! Håper den får mange til å engasjere seg rundt omkring i byer og tettsteder. Gratulerer 

Erling for ærlig og utrettelig innsats ! Risør vant 
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- Husbonden og jeg fikk den med oss nok en gang, i kveld - opplysende; peker på viktigheten av gode prosesser 

og minuset med for mye/kun fokus på profittmaksimering. Også er det litt vemodig...hvor er det blitt av de unge 

radikale som reiste seg og kjempet...vi har det for godt. 

- Som kjent har mange kommuner utdeling av byggeskikkpriser og kulturpriser. Det jeg savner er en nytalepris. 

Jeg ser at din gode venn og stærkassemaker nede i Risør må være en særs verdig kandidat til en slik pris. Åpen 

debatt blir betegnet som manglende respekt for demokratiske spilleregler. Pengeinteresser blir til 

samfunnsinteresser. Slike smørtalere er dessverre ikke unike. Men jeg synes likevel vår venn i Risør er en pris 

verdig! 

- Bra skrevet. Men i byer på Sørlandet særlig mellom Larvik og Lillesand, så må du ikke tro du er noe, 

prinsippet. Da blir det litt mer vrient å få ting til, kan dere forstå, som ikke er født sørpå.. 

- Godt jobbet, Erling. Jeg er imponert over stå-på-viljen, engasjementet og at du bevarer roen i kampens hete. 

Godt noen ser et større bilde - litt lenger enn den varme sildeingen. Som fort blir veldig kald... 

- Stå på Erling Okkenhaug, du er en suuuper helt.. 

- Bra program.Med hilsen alle oss lobotimerte. 

- Veldig bra å gjenta sånt. Repetisjon for læring er klokt. 

- Kan tåles å ses på igjen, - og igjen. Og det er bra Erling. Ikke minst for oss. 

- Så deg på nrk 2 ikveld, bra! 

- Herlig, Erling !! 

- Den liker vi og inspirerer oss til å stå mot voldtekts-utviklene! 

- Så flott at du er der og ser hva som ikke skal være der ! Blir så glad av sånne som deg. Respekt !!!!!!! 

- Jeg så den i kveld Erling Kjempeprogram....ler litt. ,så skriker jeg jaaaaaa, så er jeg høyt oppe ...ja nesten en 

liten krim storry og ja Bra laget Glad jeg kjenner deg Erling takk. 

- Bra hovedrolleinnehaver også! 

- Jeg er ikke mot byfornyelse, ny bebyggelse og alt det der, men hvorfor må alt se ut som betongkasser..., uansett 

hvilken by vi ser byplanlegging fra. Det får meg til å tenke; hva har skjedd med arkitektutdannelsen? Hvorfor 

tenker alle byplanarkitekter likt, uansett sted? I Kristiansund har man prestert å bygge funkishus i direkte 

naboskap til byens eldste bygning fra 1840-årene. Dette ligger i byens eldste bebyggelse på Innlandet. 

- Har endelig fått sett dokumentaren  Tusen takk Erling for at du kjemper så hardt for å beholde den lille vakre 

byen jeg har vokst opp i like vakker! 

- Hei Erling - ditt engasjement er så prisverdig og absolutt nødvendig i vår tid hvor vi har behov for ettertanke og 

refleksjon. Som bygutt gråter jeg mine tårer over miljøer og fantastiske byggverk som er borte. Det mange ikke 

har tenkt på er at håndverks tradisjoner har forsvunnet og tusen av arbeidsplasser er borte. Viktig kunnskap 

forsvinner og kunnskap blir borte. Kanskje LO skulle engasjere seg i bevaring av kultur og tradisjoner så hadde 

vi skapt og bevart tusenvis av arbeidsplasser? Idag med Bar Code så er det kanskje 10 vinduspussere på jobb mot 

tusen håndverkere hvis miljøet hadde vært bevart og opprustet. Jeg tråkket mine barnesko på Jernbanetorget med 

omegn - kunne vært " gamla stan". 

- Jeg så med glede Sørlandsrefseren på nytt her om dagen. Et par dager etter at jeg så den forrige gangen traff jeg 

min gamle venn Jan Inge Lindeberg på PBE her i Oslo, vi hadde en god prat om viktigheten av slike som deg 

som kan og som tør si det som må sies. 

- Jeg ble veldig inspirert av ditt arbeid i min kamp for å påvirke utviklingen i mitt nærmiljø i en positiv retning, 

selv om jeg nå er kommet til et punkt hvor jeg spør meg selv om det bare er bortkastet energi. De med pengene 

har makten, og pengene vinner stort sett alltid. 

https://www.facebook.com/okkenhaug
https://www.facebook.com/okkenhaug


- Så programmet Sørlandsrefseren. Inspirerende… Hurra for deg. Og om det kan se slik ut, du er ikke aleine. 

Andre som tenker slik som deg – de finnes der ute. Det handler om å få dem til å tro at det nytter. Slik at 

talentløse, mastodontiske og navlebeskuende prosjekter blant … ikke skal få det siste ordet. Så stå på. 

- Knallbra portrett av deg på NRK her nettopp, så bra at du har dette engasjementet og lærer menigmann hvordan 

engasjere seg! Tusen takk! Stå på og ikke gi opp mot makta! 

- Men uansett så satt jeg her hjemme i Stockholm og så på ditt TV program i kveld, og storkoste meg over ditt 

faaantastiske ildsjel engasjement for og ta vare på idyllen Risör, og det var da jeg kjente igjen deg. Håper du vil 

bli facevenn her i dette fargerike fellesskapet, og jeg gleder meg til og fölge med på din videre reise for og 

bevare det estetiske landskap. 

- Så et fantastisk program på NRK 2 om Risør (helt tilfeldig) Takk for at slike folk som deg finnes. Takk 

 

- Heisann! Må bare gi deg skryt for en enorm innsats på et/mange områder jeg ikke er meget engasjert i. Jeg er jo 

da av den typen som irriterer meg over merkelig arkitektur og idiotiske løsninger, men ikke gjør noe annet enn 

rister på hodet... Jeg må si jeg ble skremt av manglende kompetanse og dårlig system i byutvikling etc etter å ha 

sett programmet i går, men ikke overrasket. Håper virkelig du får noen engasjerte med deg og videreutvikler 

pågående/fremtidig arbeid. Jeg fortsetter å riste på hue, men har nå i alle fall en viss peiling på hvor skakk-kjørt 

systemet virkelig er. Stå på videre! 

 

- Jeg har sett ditt program tidligere. Som nyinnflyttet til Kragerø så er det så mye som undrer meg. Men jeg har 

flyttet fra "storbyen" til en liten fattig kommune. Nå ser jeg for første gang på nært hold hvordan lokalpolitikken 

og "nettverkskorrupsjonen" fungerer i en liten by. Nytt for meg - men slik har det sikkert alltid vært. Det mest 

alvorlige synes jeg er at barn og unge blir skadelidende. Derfor har jeg spurt meg selv (og andre) om hva som 

skjer i vårt "rike" land. Det synes som om barn og unge ikke får de samme mulighetene og rettighetene i en fattig 

kommune kontra en "rik" kommune som Bærum og Oslo der jeg har vokst opp og bodd. Så hva gjør man? Som 

lærer så har jeg et hjerte for barn og unges oppvekstvilkår. Det mest alvorlige i "Kragerøsaken" er tilbudene til 

elevene på storskolen. Etter å ha sett ditt program så tenkte jeg at du kanskje har noen gode råd i forhold til 

hvordan det er mulig å nå fram med en sak. I hele Telemark fylke er det samme historier som Kragerø mht skole. 

Nasjonale politikere sier de skal "satse" på skolen og lærerne - men når kommune politikerne gjør det motsatte - 

hvem og hvordan varsler man det? Jeg mener dette er et alvorlig problem - barn og unge er vår framtid - men 

"gale" lokalpolitikere undergraver den nasjonale satsingen. Jeg vil flytte tilbake til Oslo etter hvert - men har 

familien min her i Kragerø. Min datter som har to gutter her - har forsøkt å si i fra mht til storskolen, men det har 

ført til at hun er "frosset" ut av andre her i byen. Hun har jo ikke bodd i en liten by før og forsto ikke før det var 

for sent hvilke konsekvenser dette får for henne og hennes to gutter. Men jeg har bestemt meg for å prøve å finne 

en vei i forhold til å påvise hva som skjer i Kragerø og andre "fattige" kommuner. Hvis du har noen gode råd - så 

er jeg takknemlig for det. Er det mulig å treffe deg til en kaffe i Oslo en dag - så kan vi ta en prat hvis du har tid. 

Du har en erfaring og kunnskap om "aktivisme" som jeg trenger i denne saken. Takk for at det finnes mennesker 

som deg  

- ....imponert over TV-program i går og din strategi og gjennomslagskraft! 

- Takk for at du finnes som "vaktbikkje", nå skjer akkurat det samme i Halden.....blir så lei meg. Store kolosser 

skal bygges ut på Tyska. Blir en så grell kontrast til resten av byen. Regner med at du har sett det. Utbygger har 

kommet med tegninger som vi Haldensere bare får tredd nedover oss. Empirebyen som kan bli en 

turistmagnet....faller liksom sammen. I bladet Byggekunst nr.8/1991 er Halden beskrevet - et byportrett, veldig 

lesbart. 

- Takk for ditt engasjement i Risør! Hvordan har det gått? 

- Vil jo også fortelle om min fødeby Skudeneshavn hvor de også lager stygge sår. Deg skulle vi hatt i ryggen da 

et av Skudeneshavns flotte trehus ble jevnet med jorden. Vi var etterkommere av tåkeluroppfinneren, Ole 

Chrisdtian Hansen som kom fra Homborsund. Det ble bygget en bank på stedet. Folk snek seg om hjørnene og 

tisket og visket. 2 personer i byen turde si noe og vise noe. Det ble seier for byens reder og bank og 

menighetsråd. Senere er det blitt mer betong ved bryggekanten. Risør var også min svigerfars anested. Min 

kusine ble og boende der. En unik by. 



- Hei, vil bare takke for ett fantastisk engasjement for bevaring av de fantastiske skutebyene vi har igjen! Vi har 

samme problem her i Mandal, leiligheter forringer bybildet og gamle fantastiske sjøbuer og flotte gamle bygg må 

vike veien for griske utbygger som vil ha rask profitt. Takk for at du gjør dette. 

- Så fantastisk! Har sittet oppe og sett på TV at det kan nytte å kjempe mot galningene! Må bekjenne at jeg ikke 

har fulgt så godt med i Risør-saken. Dessverre nok av dårlige forslag og "løsninger" her i Bergen hvor jeg holder 

til og. Så godt at du/dere vant den kampen. Tenk om de hadde klart å gjennomføre det grufulle prosjektet... Selv 

om Risør ikke er min by, så har jeg jo vært der og sier takk for at du reddet byen! 

 

- Regner med du har ditt fulle hyre med å parere venneforespørsler, meldinger og henvendelser nå som du er 

midt i tv ruta Jeg hadde ikke hørt om deg før, og havnet tilfeldigvis på NRK2 og "fant" deg. Du er jo HELT rå, 

og jeg har stor beundring over ditt engasjement og svært gode humør, og ikke minst behagelige vesen. Vel vel, 

nok skryt, men GODT jobbet! Mvh. RG (fra Kongsberg - bosatt i Oslo) 

- Liker framføringen din i kveldens program! "At det fins så mange idioter med makt"! 

- Ser et program på nrk2 om deg og din innsats for god arkitektur i byer i Norge. Tusen takk for at du orker en 

slik kamp! Det må være voldsomt slitsomt. Du imponerer. Lykke til videre og tusen takk for innsatsen din. 

- Hei Erling. 

Jeg sitter her i Tomter i Østfold og ser på dokumentaren om Risør. Jeg vil med dette si at jeg er mektig imponert 

over ditt samfunns engasjement. 

De største problemene vi har i vårt demokrati i moderne tid, etter min mening da selvfølgelig. Ble så tydelig i din 

dokumentar, de som sitter i kommunene rundt om kring driver ofte med ting de ikke har peiling på, de er ikke 

visjonærer som klarer å se det store bildet. Samt at dagens politikere er mere opptatt av egen suksess og at de får 

klapp på skulderen av andre lands maktpersoner, en faktisk å følge folkets røst. 

Det finnes ikke politikere i dag som juger, fordi de har veiledere og rådgivere som lærer de å unnvike å svare 

konkret på ting, fordi det ofte fører til politisk selvmord. 

 

Jeg er for utvikling av landet, men det må da være mulig å gjøre dette uten se ut som sjøsiden i Oslo, Som nå ser 

ut som en legoby som er bygget av barn som ikke snakker sammen, setter man barn i grupper sammen slik at de 

skal bygge noe sammen så får man ofte mye kreativt mangfold. Og som du viste i dokumentaren når du var i 

Evje, barnehagen hadde jo fasit på utbyggingen av sentrum, få bilene vekk på utkanten, man må ikke planlegge i 

dag med at bilene skal inn i sentrum fordi, det blir bare flere og flere biler. 

 

Jeg var også første gang på Operahuset i 2010 og ble meget skuffet av at vi har tillatt å bruke så mye offentlige 

kroner på dette bygget, ikke fordi at bygget i seg selv er så stygt, men fordi det var dårlig vedlikeholdt. Det 

værste med Operaen i dag er jo at den er helt anonym i forkant av legobyen bak. 

Når man skal invitere folk på besøk inn i sin egen finstue, så bruker mann å passe på at ting er i orden, at lysene 

virker etc. De som bestemte eller lot utbyggere bygge de høyeste husene ved strandlinjen, burde skamme seg. 

Dessverre er det ikke slik i offentlige bygg, fordi de som styrer ikke skjønner at ting koster å drifte og 

vedlikeholde over tid. 

Men slik blir det som oftest i et samfunn hvor mennesker med penger/makt får for stor innvirkning. Utvikling til 

en hver pris. Lurer på hva Oslo folkets dom hadde vært hvis de byggene i planen fra Risør hadde blitt bygget i 

Slottsparken eller Frognerparken ;) 

 

Den tegningen du fik kunstneren til å lage var utrolig vakker og helt i trå med Risør by, problemet er grådigheten 

som rår, fordi det er mye dyrere å bygge slik og mindre å tjene. 

Jeg ser ingen problemer med å bygge slik du fikk tegnet, samtidig som byggene kan være hypermoderne 

innvendig. Det handler kun om manglende vilje. Det værste er at trenden i Norge er den samme over hele fjæla, 

kommunene er blakke, selger seg ut av eiendomsmarkedene etc. fordi det finnes krefter med penger som presser 

på, hadde den statlige styringen vært mere mangfoldig, så hadde mye av statlige middler kommet kommunene til 

gode. 

En gang i tiden fikk Norge utvidet sine grenser ut i havet, er vel såkalt 200mils grensen, dette ble forhandlet frem 

likt for alle land, men gavnet norge meget gunsdig. 

Det samme bør jo gjelde i f.eks. Risør, hvis Risør er verneverdig eller på andre verne lister, så bør jo det gjelde i 

sin helhet, slik at all form for bygging der må foregå etter byggestandarden som er der. Hvis de absolutt vil ha 

firkantede kasser, så kan de vel bare pusse opp den gamle fabrikken langs fjellet der å gjøre den om til 

leiligheter. Ikke bruke Holmen til økonomisk vinning. Jeg skjønner Holmens eier, når han ikke liker det du gjør, 

du står jo i veien for hans rikdom som han synes han fortjener. 



Men som du viste, han «fikk» holmen i gave, derfor burde han tenke litt på det å gi den tilbake til byen så vakker 

som over hode mulig. 

Jeg vil med dette bare takke deg for ditt engasjement og heier på deg og dine støttespillere og håper dere vinner 

frem slik at Holmen blir en vakker pærle som gavner Risør og Norge i generasjoner fremmover i fid. 

Mvh en støttende 

- Fremragende, du Norges Ralph Nader!  Hvil deg, borger, før du setter inn det siste støtet. 

- Urolig bra å følge den filmen, ekkel og god på samme tid. La Risør være en sørlandsby ikke en drabantby 

- Fantastisk!! 

- Jeg blir skikkelig syk langt inn i mitt hjerte. Jeg bare gråter og gråter, (men jeg tør si det) bare å tenke på 

lemlestelsen av innkjørselen til pollen.At det drar uti evigheter, har iallefall ikke med kjærlighet til byen å gjøre, 

kun kjærlighet til penger o sitt eget ego. Det er lov å snu når det stormer... Men noen har hue høyere enn vette, 

de blir aldri mette... Klem til dere som kjemper for den evige by.......... Flytter aldri hjem om raseringen blir 

vedtatt. Å, se de vakre fredete holmene i bakgrunnen til total rasering i forgrunnen. Griskhet på det mest 

perverse, nesten... Jeg sier det, for jeg kan bære det, for e e i fra risæ. 

- Helt feil å sende denne filmen sent en søndag....den skulle hvert satt opp en fredag i beste sendetid, den er jo en 

triller, den er spennende og vittig og ikke minst engasjerende.  Jeg skal på jobb kl 0500 men klarte ikke å gå å 

legge meg for dette var moro å se. Håper sørlandsutrykket "Nå er det rett før æ sier ifra" blir borte etter dette. 

- Sørlandet, og sikkert landet forøvrig, trenger mange Okkenhauger 

 

 

Og så til slutt: En utbygger i Kragerø skriver på fjesboka: Dette programmet har vel vært sendt tidligere, men 

bevares - verd å se med noe kritiske øyne. Men - det er vel få personer utenom Erling Okkenhaug som har klart å 

stoppe en bærekraftig næringsutvikling og nye arbeidsplasser rundt om i landet. Noen plansmier har vært 

vellyket, mens andre steder stopper opp fullstendig i mangel av respekt for de demokratiske spillereglene Norge 

har vedtatt skal følge. Refser???. Prøv å se hele bildet - ikke bare hvite hus med smårutede vinduer. Ta gjerne 

også med referanse til Okkenhaugs nesegruse beudring for prins Charles' ideer. Å påstå at utviklingen i Risør 

har stått stille på grunn av at Flisvika og Holmen-prosjektene er å snu saken (Risør) fullstendig på hodet. Risør 

står stille rett og slett fordi det bor for få folk i kommunen - som i Kragerø og Tvedestrand. Ingen vil investere i 

småbyene hvis man ikke kan tjene penger på det - noe annet er tøv å påstå, men dersom Okkenhaug kan 

garantere utvikling i Risør etter sine egne forslag, så tas slike garantier sikkert imot i Kragerø også. Venter i 

spenning på konkrete forslag - med resultatgaranti.   (Fra fjesboksiden Quo Vadis Kragerø) 

 


