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Årsmøte i Ris menighetshus
onsdag 10. april 2019

Vestre Aker Historielag inviterer til årsmøte i 
peisestuen, onsdag den 10. april kl. 19.00.

Ta med bladet du nå leser, til hjelp ved gjennomgang av 
regnskap og årsmelding.

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkallingen
3. Valg av referent og underskrivere av protokollen
4. Godkjenning av årsmelding, regnskap og budsjett
5. Valg av styremedlemmer 
6. Godkjenning av årsprogram
7. Eventuelt

Etter årsmøtet holder prof. Leif Ryvarden foredrag 
med tittelen:

Plantenes innvandringshistorie til Norge

Vi serverer kaffe og hjembakt kringle!
Velkommen!

Clemens Saers
leder
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Fortsatt sosialist i sitt hjerte 

TeksT: Ingegorg WIese

FoTo: Ingeborg WIese og arkIv

Bernt H. Lund har gått i gatene 
rundt Vinderen det meste av sitt 
snart 95-årige liv, men nå gjør han 
ikke  det lenger. Nå nyter han hel-
ler dagene i godstolen med musikk 
eller en interessant bok. Du leste 
riktig, det er hans egne ord: - Jeg 
nyter livet og bekymrer meg ikke 
for døden, selv om jeg vet at det 
ikke kan være så lenge til nå.

De som ikke kjenner Bernt Henrik 
Lund fra nabolaget, oppveksten eller 
krigens dager, kjenner ham kanskje 
heller som politiker i Arbeiderpartiet 
og byråkrat i Oslo gjennom mange 
tiår. Han vokste opp på Siggetun, en 
villa i Tuengen allé 9 fra 1922,  som 
ble oppkalt etter hans mor, Sigrid 
Helliesen Lund. Faren hans het Di-
derich H. Lund og var ingeniør. Som 
nyutdannet ingeniør fra Sveits fikk 
faren jobb i Aker kommune. Da var 
det nesten ikke bebygget i Tuengen 
allé, og som ansatt i kommunen fikk 
faren anledning til å velge en tomt 
han likte. I dag bor de to barna til 

Bernt Henrik Lund utenfor barndomshjemmet i Tuengen allé 9, ca. 1929.
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Bernt H. Lund på Siggetun. Sønnen 
i det gamle huset, datteren i et nyere 
i hagen. De skal ikke mer enn femti 
meter ned i gaten og inn i Tuengveien 
før de er hos sin gamle far. 
- Mine foreldre tilhørte aldri borger–
skapet på Vinderen. De var freds–
aktivister, utmeldt av statskirken og 
politisk engasjerte på venstresiden. 
Fars store helt var Mahatma Gandhi. 
Mor ble etter hvert en aktiv kveker. 
De var forskjellige fra naboene flest, 
men det betydde ikke at de ikke 
trivdes i strøket og med menneskene 
som bodde her. Sånn har det vært for 
meg også. Min kone Ebba og jeg 
hører til her, sier han, og smiler under 
to kraftig viltvoksende øyebryn. 

Ja-menneske
Livet til Bernt H. Lund har vært så 
langt og så mangslungent at en pri-
oritering om hva som skal med på de 
neste sidene kan synes nødvendig. 
Han må ha vært et ja-menneske, for 
listen over verv og lederposisjoner 
i organisasjoner, komitéer og kom-
misjoner i tiår etter tiår etter krigen er 
lang. Det de fleste kanskje vil huske 
ham for er de femten årene som fi-
nansrådmann i Oslo kommune, og at 
han ledet Arbeiderbevegelsens Infor-
masjonskomité mot norsk medlem-
skap i EF (AIK) på 1970-tallet.  
- Du vet, jeg tilhørte den radikale 
delen av Arbeiderpartiet. Det var 
nok ikke taktisk så smart, for partiet 
brukte meg aldri til virkelig store 

oppgaver. Jeg kom dårlig overens 
med partileder Håkon Lie.
I boken Verdivalg i krig og fred, med 
undertittel 12 essays om ledelse og 
overlevelse (2009), skriver Bernt H. 
Lund om en gang han stilte Håkon 
Lie til veggs fordi han ikke ville 
fortelle om formålet med en reise til 
Vietnam, invitert av amerikanerne og 
mens krigen raste som verst på slut-
ten av 1960-tallet. Etter møtet kom 
en rasende Håkon Lie bort til ham og 
sa så alle kunne høre: «Din politiske 
vallak.» Det er kanskje typisk for 
lynnet til Bernt H. Lund, at i stedet 

Et ungdomsbilde, tatt omtrent på den 
tiden han ble arrestert av tyskerne i 
1942.
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for å svare tilbake med samme mynt, 
tar han karakteristikken «kastrert 
hingst» til etterretning. Han skriver i 
boken fra 2009: «Jeg ble sittende og 
tenke på det han hadde sagt. Egentlig 
traff det ganske godt. I politisk sam-
menheng hadde jeg ikke oppnådd 
mye, og nå var jeg på vei ut. Litt av 
en avskjedshilsen å få med seg.»

Sterke forbilder
I dag sitter Bernt H. Lund og humrer 
over det hele. Få kan vel være enige 
i at mannen ikke har oppnådd mye. 
Snarere står det vel respekt av en 

mann som ikke snur seg etter vinden, 
og som på grunn av troskap til sine 
politiske idealer aldri fikk innpass 
i maktens innerste korridorer. Men 
hvor kom disse idealene fra? Da må 
vi tilbake til barndom og oppvekst i 
Tuengen allé. Og til annen verdens–
krig.
- Mine foreldre var veldig viktige 
forbilder for meg. Mor var sangerinne 
og trakk kunstnere og sangere til Sig-
getun. Hun hadde en vakker stemme, 
men på grunn av en lungelidelse 
kunne hun ikke utvikle seg profe–
sjonelt. 

Bernt H. Lund vokste opp i et musikalt hjem. Sanggleden tar han vare på hver 
tirsdag formiddag på Vinderen seniorsenter.
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Han forteller videre at hun i likhet 
med sønnen hadde stor glede av å 
synge i kor, og at sang og musikk 
fylte Siggetun gjennom barndom-
men. Foreldrene var pasifister og 
tilhørte partiet Venstre. Utover i 
1930-årene ble særlig moren stadig 
mer engasjert i flyktningarbeid. 
- Far kunne være borte lange perioder 
på ulike vei- og byggeprosjekter, 
men vi var begge veldig stolte av mor 
som brukte mye tid på flyktningenes 
skjebner. De var begge medlemmer 
av Foreningen mot rasehat og Asyl-
rettens venner. Jeg husker mange 
tyske flyktninger på besøk hos oss 
på Vinderen. Mor var også med i 
det første styret til organisasjonen 
Nansenhjelpen, minnes han.
Av Nansenhjelpen fikk hun i 1939 i 
oppdrag å dra til Tsjekkoslovakia for 
å hente 37 jødiske barn til Norge. Vel 
hjemme gjorde det inntrykk på den 
unge sønnen å høre om den tydelige 
forakten de jødiske barna hadde 
opplevd på reisen gjennom Tyskland. 
Morens neste oppdrag skulle bli be-
tydelig lengre og mer farefullt. Sigrid 
Helliesen Lund tilbrakte de første 
månedene av 1940 i Finland under 
Vinterkrigen. Hun skulle lede en 
ambulanseenhet og i løpet av de tre 
månedene arbeidet varte, opplevde 
de flere bombeangrep, men ble aldri 
direkte truffet.
Faren ble kalt til England siste del av 
krigen, og ble sjef for gjenreisningen 
i nord da freden endelig kom. Som-

meren etter fikk sønnen være med til 
et utbombet Finnmark.
- Det gjorde et voldsomt inntrykk, og 
jeg var naturlig nok stolt av min far 
som sto i det gjennom tre lange år.

Lillebror med Downs 
syndrom
- Mors interesse for kvekersamfun-
net preget meg. Myrtle Wright het 
en engelsk kveker som skulle bo hos 
oss en stund, men som på grunn av 
krigen ble boende i flere år. En flott 
dame som beriket og påvirket oss 
alle. I årene etter krigen oppsøkte 
jeg kvekersamfunn på reiser i utlan-
det og fikk gode venner blant dem. 
Deres ikke-voldelige standpunkt 
fascinerte meg, men fordi jeg ikke 
er religiøs, ble jeg aldri kveker selv, 
forteller han.
En annen viktig begivenhet som 
skulle prege Bernt H. Lunds barn-
dom og oppvekst, var at han som 
sjuåring ble storebror til lille Erik 
med Downs syndrom.
- Jeg lærte tidlig å ta ansvar på grunn 
av Erik, selv om vi i alle de årene 
han bodde med familien, hadde 
fast barnepleier til ham. Da krigen 
kom, flyttet han midlertidig til gode 
bekjente i Risør hvor vi alltid var 
om sommeren. I løpet av krigsårene 
hadde han slått rot sørpå og kom se-
nere bare på besøk til Siggetun. Han 
hadde språk, lærte å lese og skrive og 
fikk et langt, godt liv, mener store-
broren bestemt. 
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Den yngre broren ble nesten 80 år 
gammel, en sjelden høy alder for 
mennesker med Downs syndrom. 
Storebroren håper at det hadde mye 
med trivsel og livsglede å gjøre, men 
også genene tilsier at man blir gam-
mel i familien Lund. 

Illegalt arbeid
Annen verdenskrig skulle på alle 
måter splitte den lille familien på 
Vinderen. Bernt H. Lund gikk på 
gymnaset på Ris i 1940, og det 
tok ikke lang tid før han og noen 
kamerater var i gang med en illegal 
nyhetsavis. Redaksjonen besto av 
kameratene Ulf Dahl, Magnus Sand-

vik og Kasper Stephansen, foruten 
ham selv. De hadde sett seg lei på all 
nazipropagandaen overalt, og med 
tilgang til en illegal radio, et drivhus 
å gjemme den i og en far (Diderich 
Lund) med et kontor med stensil-
maskin, var det bare å sette i gang.
- Vi gikk rundt med ukeavisen om 
natten og la i postkassene. Vi var jo 
amatører i faget, og forsto etter hvert 
hvor lett det ville være å avsløre oss. 
Min fetter, Pelle Helliesen, var også 
en av mine beste venner og han og 
en gruppe drev illegal avis på en mye 
mer proff måte enn oss. Jeg knyttet 
meg til hans gruppe i byen, men ikke 
så lenge etter begynte kameratene i 

Trass i sin høye alder har Bernt H. Lund gode dager i leiligheten på Vinderen. 
Her med sin kone, Ebba.
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denne gruppen å bli arrestert. I mai 
1942 var det min tur. Jeg begynte for 
tidlig på skolen, var derfor 17 år og 
hadde akkurat tatt artium og feiret litt 
russetid den våren. Jeg synes fortsatt 
at det var meget ubetydelig det jeg 
hadde fått utrettet, jeg hadde i hvert 
fall ikke tenkt at det fortjente tre år i 
fangenskap, sier han. 
Bernt H. Lund har både skrevet og 
snakket om det utallige ganger. Få 
nordmenn var så unge og satt så 
lenge i tysk fangenskap som han. 
I flere år var han tidsvitne for ung-
domsskoleelever på tur med Hvite 
busser til Auschwitz, Ravensbrück 
og Sachsenhausen konsentrasjons–
leirer. Selv satt han rundt to år på 
Grini utenfor Oslo og et drøyt år i 
Sachsenhausen.
- På Grini hadde vi det ikke så verst, 
bortsett fra at vi var mye sultne og 
besatte av å skaffe oss mat. Men da 
flere og flere av oss ble sendt til 
Tyskland i 1943/44, ble vi engste–
lige. De fleste av oss kom heldigvis 
vel hjem, og vi var begunstiget som 
norske, politiske fanger. Matpakkene 
fra slekt og venner i Norge og fra 
Røde Kors var et stort privilegium.

Ble kommunist
Han sier videre at han ble politiker i 
løpet av de årene. De skulle vise seg 
å bli veldig viktige år på grunn av 
alle de flotte og kunnskapsrike men-
neskene han sonet sammen med, men 
samtidig husker han godt følelsen av 

å kaste bort verdifulle år. Den unge 
Vinderen-gutten ble kommunist 
i løpet av tiden i Sachsenhausen. 
Mange av tyskerne de norske sonet 
sammen med var kommunister, og 
satt fengslet av den grunn.
- Mine tyske venner var naturlig 
nok eldre enn meg og betydelig mer 
skolerte. Men først og fremst var de 
snille og utrolig hjelpsomme mot en 
ung mann som meg. I ettertid kan 
man kanskje si at de indoktrinerte 
meg, overbeviste meg gjorde de i 
hvert fall. De var rett og slett meget 
sympatiske mennesker som jeg fikk 
stor respekt for. Mitt medlemskap 
i Norges kommunistiske parti etter 
krigen ble ganske kortvarig, det var 
i Arbeiderpartiet jeg hørte hjemme, 
medgir han.

Et muntert minne
Illegalt arbeid fortsatte han med 
både på Grini og i Sachsenhausen, 
og i følge ham selv ble det betydelig 
mer fart i sakene med medfanger 
enn avisarbeidet som i sin tid hadde 
fått ham fengslet. På brakka hadde 
de både radio gjemt i veggen og de 
utviklet avanserte systemer for å få 
sendt beskjeder ut og inn fra Grini. 
I Sachsenhausen hadde de lovlig 
tilgang til radio, som ga dem nyheter 
ispedd tysk nazipropaganda.
Til tross for at årene i fangenskap 
var tunge og opplevdes meningsløse 
på mange måter, er det også muntre 
minner Bernt H. Lund framkaller og 
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som fortsatt får ham til å le. Som den 
gangen selveste kommandanten på 
Grini kom på inspeksjon i Sivilkam-
meret, hvor unge Lund hadde avansert 
til sjef. Her ble alle fangenes eiendeler 
oppbevart under soning, deriblant 
bøker som tyskerne ville ha låst inne 
i et skap. «Nå», spør kommandanten 
på tysk, i det de går forbi bokskapet. 
«Har du lest noen av disse?» «Ikke 
samtlige», svarer unggutten kvikt 
tilbake.
- Da så han på meg og lo hjertelig, og 
sa vel noe sånt som at jeg i det minste 
hadde svart ærlig. Hvor jeg fikk over-
motet fra, vet jeg ikke - men det var 
et gyllent øyeblikk, mimrer Bernt H. 
Lund fra godstolen. 

Namibia
Sine siste år før oppnådd alders–
grense i arbeidslivet, tilbrakte ektepa-

ret Lund i Namibia. Landet var net-
topp blitt fritt fra Sør-Afrika. Bernt 
H. Lund var øverste embetsmann i 
Departementet for utviklingshjelp 
og ville gjerne ut i verden før han 
ble pensjonist. Han ble Norges første 
ambassadør til Namibia. Særlig 
arbeidet med San-folkets (busk-
menn) rettigheter som urfolk ble en 
hjertesak.
- Det var to fine år, men da jeg kom 
hjem og skulle bli pensjonist, var det 
ikke helt slutt likevel. Nok en gang 
var jeg tilbake på et kontor i Oslo 
rådhus, med oppdrag om å skrive 
oppslagsboken «Beretning om Oslo 
kommune, for årene 1948-1986». 
Veldig morsomt arbeid for en som 
kjente kommunen så godt som meg. 
Jeg er takknemlig for alt jeg etter 
beste evne fikk gjort og alt jeg var 
så heldig å få være med på, avslutter 
Bernt H. Lund.

* * *
Vårtur  2019, torsdag 13. juni,  blir til 

Blaafarveværket. 
Merk av dagen den 13. juni til en innholdsrik tur til Blaafarveværket. Det 
blir historisk omvisning og lunsj og også litt tid til egen opplevelse. Avreise 
kl. 09.00 fra Slemdal (Kiwi) og kl. 09.15 fra Røa kirke. "Førstemann til 
mølla"! Påmelding til Seyna Sønnichsen på tlf: 900 66 583. 
Egenandel er kr. 420,- og innbetales til lagets konto: 7874 05 98 200.
Begrenset antall plasser!

Bildet på neste side: 
Foreldrene til Bernt H. Lund hadde mange kunstnervenner, 
og som åtteåring ble han malt av en av dem.
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Jonas Fasmer Dahl (1909 – 1944)

TeksT: Hanne groTH

FoTo: PrIvaT og sTeInkjer 

gymnas

Jonas Fasmer Dahl ble født i 
Antwerpen 6. mars 1909, som 
nummer fem i en søskenflokk på 
seks. Faren, Alf Fasmer Dahl, 
var sjømannsprest, komponist og 
kordirigent. Moren het Aagot, f.  
Ellingsen. I 1913 flyttet familien til 
Fana og senere til Oslo hvor faren 
var prest i Ullern kirke.

Jonas Fasmer Dahl tok latinartium 
på Ris skole i 1928. Deretter studerte 
han filologi med fransk som hoved-
fag. Han var opptatt av kunsthistorie 
og  hadde som hobby  å samle an-
tikviteter. Han hadde også en driv-
ende trang til å lære nye mennesker 
og fremmede miljøer å kjenne, dro til 
England og Frankrike på studietur, til 
India som salonggutt, var huslærer i 
Thüringen og reisefører i Hardanger. 
En ekte kosmopolitt, men også sterkt  
knyttet til hjem og slekt.

I 1938 ble Jonas ansatt som lektor 
ved Steinkjer landsgymnas, hvor han 
underviste i tysk og fransk. Med sitt 
lyse sinn og varme hjerte var han en 
inspirerende lærer, elsket av elever 
og kolleger.

Krigsfange i Tyskland
Da krigen kom, ville han med og 
kjempe for de verdier han trodde 
på. I april-mai 1940 fulgte han med 
engelske og franske tropper som tolk 
og havnet i Sverige. Han kom tilbake 
om sommeren og fortsatte sin lærer–
gjerning. Men i januar 1941 søkte 
han permisjon, og ordnet med vikar 
for ikke å skape vanskeligheter for 
skolen. Så dro han til Sverige i håp 
om å komme seg over til England.
I Uppsala ble han den første norske 
forlegningssjefen, og sammen med 
professor Paasche nedla han et stort 
arbeid for flyktningene. Men han 

Jonas Fasmer Dahl, malt av Carl Løn-
seth, Steinkjer.
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 Fotografi ca. 1938. ”Få lærarer har vore så avhaldne av elevar og kol-
legaer som han”. Sitat fra minneskriftet LÆRERNE SOM FALT 1940-45.
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Minneplate ved Steinkjer 
videregående skole.

glemte ikke sitt 
egentlige mål, 
og  den 31. mars 
1942  mønstret 
han på kvarstad-
båten D/S Skyt-
teren som messe-
gutt.  Skipet var 
bare så vidt kom-
met ut av havnen 
da tyske fly skjøt 
det i brann. For å 
unngå at tysk-
e rne  bes lag la 
skipet, sprengte 

mannskapet det før de kom seg i 
livbåtene. De prøvde febrilsk å redde 
seg tilbake til svensk farvann, men 
ble stoppet av tyskerne som ikke ville 
utlevere dem til de svenske skipene 
som lå omkring.

Den norske besetnıngen ble sendt 
som krigsfanger til Marlag und 
Milag nord i Tyskland. To år senere 
ble Jonas dømt til fem års tukthus i 
Sonnenburg, som var en av de aller 
verste leirene, med hardt arbeid, 
elendige klær, for lite mat og streng 
kulde. Likevel holdt Jonas humøret 
oppe, bidro med muntre innfall og 
underviste i fransk og engelsk, inntil 
han julen 1943 fikk bronkitt og høy 
feber. Den 27. januar 1944 var det 
slutt. ”Den hvite professoren” var 
gått bort. 
En av medfangene, Bjørn Egge, 
skriver i sin bok En  kriger for fred: 

”I januar 1944 mistet vi fire mann. 
Da gikk også lektor Jonas Fasmer 
Dahl som vi alle var blitt så glad i. 
Han var en skjønnånd som ikke 
egnet seg for fengselslivet. Han døde 
ensom på cellen”.

Jonas Fasmer Dahl er hedret på en 
minnetavle som nå står i vestibylen 
på Steinkjer gymnas. Han er også he-
dret med krigsmedaljen post mortem. 

Etter krigen kom hans  urne hjem fra 
Tyskland og ble lagt i familiegraven 
på Ullern kirkegård.

KILDER:
Våre Falne
Minneskriftet ”Lærerne som falt 
1940-1945”
Stor takk til familien Fasmer Dahl og 
til personale og pensjonistforeningen  
ved Steinkjer videregående skole.
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Ullern, Røa og Bygdøy 
historielag ga i fjor ut bok 
12 i serien fra Bygd til 
by. Tittelen denne gang 
er Fra Holmen til Byg-
døy. Lagets leder Øivind 
Rødevand innleder boken 
med små erindringer og 
slektshistorie fra hans 
egen bestefar Peder 
Rasmus Andreas Olsson 
Røtevatn og framover i 
tid. Bestefaren var som 
Øivind lærer. Videre 
framover i boken kom-
mer det mer eller mindre 
løsrevne biter, bilder og 
tekst. Det er ikke lett å se 
for seg en rød tråd gjen-
nom boken og kanskje er 
det også meningen. Det å 

Bok-
anmeldelse
TeksT: Clemens saers

lese boken sammenhengende blir 
slitsomt. Men ved å åpne den nå 
og da, la bildene tale og studere 
alle små kartdetaljer som vises 
fram, gjør at boken blir liggende 
lenge framme. Det er Knut Bryn 
som løfter fram boken med sitt 
omfattende arbeid og forskning på 
Vestre Holmen gård. Her blir mye 
nytt materiale presentert, gamle 

fotografier og mye stoff. Knut Bryn 
bruker den andre halvdelen av bo-
ken, i alt 250 sider, til å presentere 
spennende historisk materiale. Den 
kan anbefales også til medlemmer 
av Vestre Aker Historielag.
ISBN: 978-82-91448-60-2
Boken kan fås på Røa Bok for 
kr.300.-
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ÅRSMELDING FOR 
VESTRE AKER HISTORIELAG 2018

Vestre Aker Historielag har året 2018, som tidligere, arrangert årsmøte, 
vårtur, høsttur, stivandringer, julemøte og utgivelse av fire medlemsblad 
med variert og interessant stoff. Hele styret og flere av medlemmene har 
bidratt med stoff til bladet.

Vestre Aker Historielag hadde ved årsskiftet 1.1. 2018   885 medlemmer. 
Det  har vært avholdt seks styremøter hjemme hos styremedlemmene. 

Årsmøtet ble avviklet 11. april i peisestuen i Ris menighetshus. 
Historielagets nestleder Carl Huitfeldt ble valgt som møteleder og Helen 
Colban Kildahl, Ola Ribe og Pål E. Torkildsen ble valgt til å underskrive 
protokollen.

Regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018 ble så godkjent.

Styremedlemmene på valg, Clemens Saers, Carl Huitfeldt, Henning Krohg 
Stabell og Seyna Sønnichsen tok alle gjenvalg for to nye år. Clemens Saers 
ble innstilt som styrets leder. Bjørn Christophersen, Hanne Groth, Anne 
Traaholt, Pål E. Torkildsen og Mette Walberg var ikke på valg og fortset-
ter i styret. I valgkomitéen fortsatte Wenche Undrum, Øyvind Gaukstad og 
Liv Johannson.

Historielaget fikk ved årsmøte den 11.april sitt første æresmedlem, Finn 
Holden. Begrunnelsen var hans utrettelige arbeid for å samle, skrive og 
formidle lokalhistorie i Vestre Aker og sitt lange og trofaste engasjement i 
historielagets tjeneste.

Etter årsmøtet holdt Leif Gjerland et foredrag om Oslo-navn basert på hans 
egen bok med samme navn. Ca.60 medlemmer var til stede.

Vestre Aker Historielag er medlem av Fellesrådet for historielag i Oslo.

Oslo, 28.februar 2019
Clemens Saers
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Valgkomitéens innstilling til årsmøtet
10. april 2019  i Vestre Aker Historielag:

Nåværende styre er:
Clemens Saers, valgt for 2 år i 2018  fortsetter 
Bjørn Christophersen, valgt for 2 år i 2017 tar gjenvalg for 2 nye år
Carl Huitfeldt, valgt for 2 år i 2018  fortsetter
Henning Krohg Stabell, valgt for 2 år i 2018 fortsetter
Seyna Sønnichsen, valgt for 2 år i 2018  fortsetter
Hanne Groth, valgt for 2 år i 2017  tar gjenvalg for 2 nye år
Anne Traaholt, valgt for 2 år i 2017  tar gjenvalg for 1 år
Pål E. Torkildsen, valgt for 2 år i 2017  tar ikke gjenvalg
Mette Walberg, valgt for 2 år i 2017  tar ikke gjenvalg

Styret gjør et utmerket arbeid for å ta vare på og fortelle om bydelens 
historie.
Valgkomitéen er svært fornøyd med god innsats fra styrets medlemmer. To 
medlemmer ønsker å tre ut av styret. Ett medlem ønsker å fortsette et år til.
To historieinteresserte personer er blitt forespurt og har takket ja til å gå inn 
i det nye styret. Det er Erling Ruge og Johan Ditlev-Simonsen, som velges 
for to år frem til 2021. 

Clemens Saers innstilles som styreleder.

        Vinderen, 15. januar 2019

  Liv Johannson                 Øyvind Gaukstad                Wenche Undrum 
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Voksen kirke
- menighetsvekst og kirkebygging over 50 år

TeksT: Pål e. TorkIldsen

FoTo: Clemens saers og arkIv

Befolkningsvekst, boligutbygging, 
menighets- og kirkebygging går 
hånd i hånd. Allerede da Røa kirke 
stod ferdig i 1939, forutså mange at 
det ville bli behov for enda en me-
nighet og kirke i vårt lokalmiljø.

I forordet til «Festskrift for Voksen 
kirke» som ble utgitt ved vigslingen 
av kirken søndag 23. april 1995, 
skrev redaktøren, Tellef Raustøl: 
«Det er mange mennesker i Voksen 
menighet som har arbeidet og drømt 
lenge. En rekke dugnadstimer er 
nedlagt. Penger er gitt. Fritiden er 
stilt til disposisjon. Utvalgsmøter 
er avholdt. Planer er skrevet. Det 
har vært masse diskusjoner. Ar-
gumenter har byttet eiere. Mange 
har vært uenige. Noen bare litt. 
Ulike personligheter har trådt fram. 
Kirkeprosjektet har vært en arena 
for arbeidsglede og byråkratisk mot-
stand. Pionerene begynte arbeidet 
md å bygge menighet og kirke på 
1950-tallet. Åpne kulturkvelder var 
et av virkemidlene. Det som har holdt 
dem oppe, er drømmen om en egen 

kirke. Og ikke minst – samholdet 
rundt en felles oppgave.»
Dette er oppsummeringen av de 50 
årene det tok fra de første, spede 
ansatsene til menighetsbygging i 
Holmen-området, til kirken stod fer-
dig april 1995. En tid der optimisme 
vekslet med pessimisme, ettersom 
det vekslet mellom medgang og 
motgang.

Ansatser til en 
menighet
Mens vi fremdeles var en del av Aker 
kommune ble en tomt på Persbråten 
blinket ut til kirketomt. Men så kom 
krigen og satte alt på vent, og deret-
ter ble Aker og Oslo slått sammen 
til én kommune i 1948. I en tid da 
hele samfunnet var fokusert på gjen-
reisningen etter krigen, hadde ikke 
kirkeplaner første prioritet.
På begynnelsen av 1950-tallet kom 
de første synlige tegn på menighets-
dannelse i den kommende Voksen 
menighet. Enkeltfamilier og men-
nesker møttes i private hjem, etab–
lerte ulike grupper både for eldre 
og for barn, og bygget nettverk som 
over tid ble viktig for den kommende 
menigheten. Røa menighetsråd 
oppnevnte «Holmen menighetsut-
valg». I 1954 delte de ut en folder i 
lokalmiljøet og inviterte til forskjel-
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lige menighetsaktiviteter. Noen av 
møtene ble etter hvert holdt i mu–
sikksalen på Blindeskolen. De lånte 
også menighetssalen i Røa kirke til å 
arrangere egne kulturkvelder.

Området bygges ut
Distriktet var under rask utbyg-
ging. Utover et stort gartneri, noen 
husmannsplasser og noen få hus var 
områdene vest og nord for Landings-
veien lite utbygget, og veien var bare 
en kjerrevei. For øvrig var det bare 

skog og jorder.
I 70-årene kom den store utbyggin-
gen av Voksen Skog. Med den ble 
etter hvert grensene til den fremti-
dige Voksen menighet tydeligere. 
Holmen-området, Kragskogen, 
Hovseter og Voksen Skog, med et 
innbyggertall på over 10 000, ut–
gjorde kjerneområdene i det som 
ble regnet inn i menigheten. 27. mai 
1971 vedtok Oslo bystyre at Voksen 
menighet skulle skilles ut fra Røa 
menighet, men vedtaket ble stoppet 

Arkitekttegning av Arild Lauvland - hovedetasjen i kirkebygget inklusive kontorer, 
kirkestue med mere.
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av Kirkedepartementet, som tross 
de pågående utbyggingene fant at 
befolkningsgrunnlaget var for dårlig.

Voksen blir eget 
prestegjeld
Til tross for at departementet vendte 
tommelen ned for menighetsdan-
nelsen i 1971, satte de lokale ini-
tiativtakerne i Røa menighet fart i 
sitt planarbeid. Det ble aktivisert 
en «Forberedende plangruppe for 
Voksen kirke». Året etter ble også 
«Voksen menighetsutvalg» formelt 
opprettet med omfattende fullmakter. 
Mandatet var blant annet å tilrette–
legge for selvstendig prestegjeld 
med eget kirkehus, egen kirkelig 
betjening og egne aktiviteter i me-
nigheten. Formelt sorterte utvalget 
under Røa menighetsråd. Men det 
hadde fullmakt til å føre selvstendige 
forhandlinger med offentlige myn-
digheter. Slik sett fungerte utvalget 
som et «mini menighetsråd».
Høsten 1977 fikk kapellanen i Røa 
menighet et særlig ansvar for det 

som hadde med Voksen å gjøre. 
Fra januar 1978 leide menigheten 
lokaler i Hovseterveien 52 til Vok-
sen menighetssenter. Samtidig ble 
det stadig mer tydelig at prestene i 
Røa menighet ikke hadde kapasitet 
til å gi tilfredsstillende og fullgode 
prestetjenester til den voksende 
befolkningen. Slik ble behovet for å 
skille ut Voksen som egen menighet 
sterkere. Oslo kommune var positive 
og i 1984 vedtok bystyret for andre 
gang formelt at Voksen skulle eta-
bleres som eget prestegjeld fra 1. 
september 1984. Denne gangen ble 
vedtaket godkjent av Kirkedeparte-
mentet.

Kjøpte tomt av Voksen 
gård
Noen lyspunkter var det underveis i 
prosessen. Holmen menighetsutvalg 
var opptatt av å finne en passende 
kirketomt og hadde egne møter med 
kirkebygging som tema. Vestre Hol-
men Vel engasjerte seg og fremmet 
på 1950-tallet et forslag om at kom-

Arkitekttegning - Fasade mot syd-øst
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munens tomt på Frantsebråten kunne 
egne seg. Også tomter i Kragskogen 
og på Hovseter var fremme i disku–
sjonene.
I 1952 ble området på Voksen-
jordene, der kirken nå ligger, regulert 
til gravlund. Samtidig ble det antydet 
at den lille kollen, Kvisthaugen, som 
lå sentralt på gravlundtomten, ville 
egne seg til et gravkapell. Reguler-
ingsplanene ble godkjent i bystyret 
i 1952, men utover det skjedde det 
lite med kirkesaken før utbyggingen 
på Hovseter for alvor kom i gang 
omkring 1970.
I 1964 kjøpte kommunen 278 mål 
av Voksen gård for å kunne utvikle 
området til gravlund og kapell i 

samsvar med reguleringsplanen. 
Men fortsatt ble planene sterkt hem-
met av den årelange diskusjonen 
om hvordan Voksen-jordene kunne 
anvendes til andre formål. Tross 
sterke og sprikende meninger endte 
diskusjonene med at kommunens 
planer for en gravlund for Oslo vest 
på Voksen-jordene ble styrket, og 
at menigheten og kirken fikk gårds-
navnet som sitt navn.
Da Voksen menighet formelt ble 
etablert i september1984, ble det 
fart i kirkebyggesaken. Tomten på 
Voksen-jordet, hvor det allerede var 
regulert inn plass for kirke/kapell, 
pekte seg ut som den best egnede 
plasseringen av en ny kirke. 

Fasade mot øst en vinterdag i mars 2018.
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Alterparti med altertavle, «Livstreet» av Gunnar Torvund.
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Godkjent, så utsatt
Ettersom det i tillegg til kirken også 
skulle bygges et gravkapell og en 
driftsbygning for kirkegårdsforstand-
eren, ønsket Oslo kommune selv å 
være byggherre. I 1984 oppnevnte 
kommunen en forprosjektkomité, der 
også menigheten var representert. 
Mandatet var å planlegge byggingen 
av Voksen kirke på den regulerte 
tomten. Byggedirektøren i Oslo 
kommune ga arkitektfirmaet Bengt 
Espen Knutsen, ved arkitekt Tarald 
Lundevall, i oppdrag å komme med 
forslag til skisseprosjekt for kirken. 
I dag er han mest kjent for å ha mye 
av ansvaret for å tegne Den Norske 
Opera, på vegne av Snøhetta. Det 
første utkastet til kirke ble presentert 
for menighetsrådet allerede i 1985.
Forprosjektkomitéen og menigheten 
utarbeidet et forslag innen rammen 
av den sannsynlige budsjettram-
men. I januar 1986 godkjente me-
nighetsrådet idéskissen, og i desem-
ber var forslaget oppe i bystyret. 
Kostnadsrammen var på 53 millioner 
for tre bygninger med inventar og ut-
styr. Bystyret godkjente forslaget og 
sommeren etter var det ute til høring.  
I løpet av året ble ulike merknader 
og endringsforslag, særlig fra kirke-
konsulenten ved Oslo bispekontor, 
behandlet og innarbeidet i prosjektet 
og det ble ferdigstilt for godkjenning. 
Ved utgangen av året var optimismen 
stor i menigheten. 
Desto større var skuffelsen da det 

tidlig på nyåret 1988 ble innført 
investeringsstopp i Oslo kommune, 
og bygging av Voksen kirke ble usatt 
på ubestemt tid.

Alternativ løsning
I årene som fulgte, forsøkte me-
nighetens egen prosjektkomité iher-
dig å få kommunen til å ta opp igjen 
arbeidet, uten å lykkes. Kommunens 
økonomiske problemer stoppet alle 
forsøk. 
Våren 1990 ble det, i samarbeid med 
arkitekten, vurdert om det var mulig 
å dele opp prosjektet og gjennom-
føre en delutbygging der kirkerom, 
klokketårn og kapell ble tatt ut av 
forprosjektet. Delutbyggingen ble 
kalkulert til 11 millioner kroner, 
pluss menighetens bidrag fra Kirke-
fondet (i overkant av 3 millioner), og 
en betydelig dugnad fra menigheten. 
Menighetsrådet og menighetsmøtet 
gikk inn for dette forslaget for å 
komme videre med et første bygge–
trinn, til tross for at savnet av et 
kirkerom åpenbart ville være merk-
bart. I menighetsmøtets vedtak ble 
Voksen kirkes fond stilt til dispo-
sisjon, forutsatt at planer og kost-
nadsoverslag ble godkjent i et nytt 
menighetsmøte.
Menighetens forprosjektkomité 
samarbeidet med Kirkevergen i 
Oslo, og en tid ble det vurdert om 
Oslo-menighetenes fellesråd hadde 
fondsmidler som kunne stilles til 
disposisjon. Fellesrådets utfordring 
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var at de også hadde Holmlia kirke 
på sine planer. Dette begrenset hand–
lingsrommet.

To arkitektkontorer 
engasjert 
Kirkevergen anbefalte at det ble 
oppnevnt et nytt, partssammensatt 
utvalg med representanter fra kom-
munen, Kirkevergen, Fellesrådet og 
menigheten. Utvalget ble nedsatt 
høsten 1990 og fikk mandat til å 
fremme samarbeid mellom menighet 
og kommune om en hurtigst mulig 
realisering av Voksen kirke. 
På oppfordring fra menighetsrådet 
reiste utvalget til Kristiansand for å 

se på tre ulike kirker der. Voie kirke, 
tegnet av arkitekt Lauvland, så man 
som en mulig modell for Voksen 
kirke. 
Menighetsrådet engasjerte Lauvland 
for egen regning til å komme med 
forslag på tegnebordet. Det opprin-
nelige arkitektfirmaet, Bengt Espen 
Knutsen, var også interessert i å leg-
ge frem en «krympet» kirkeløsning, 
basert på det tidligere forprosjektet. 
Begge arkitektkontorene tegnet for 
egen regning.  
De to forslagene, «Lundevallmodel-
len» og «Lauvlandmodellen», hadde 
begge en kostnadsramme på rundt 20 
millioner kroner.  
Etter møter og evaluering ble «Lauv–

Kirkesalen i februar 2019.



25

landmodellen» anbefalt av et flertall i 
en rådgivende avstemming. Formelt 
vedtok menighetsrådet 25. april 1991 
å fremlegge arkitekt Arild Lauvlands 
kirkemodell for menighetsmøtet se-
nere samme måned. Menighetsmøtet 
ga menighetsrådet en overveldende 
tilslutning til valget av «Lauv-
landmodellen», og ba dem fullføre 
prosjektet med kostnadsoversikt og 
finansieringsplan.

Nye forsinkelser
Utover året ble den valgte modellen 
bearbeidet videre, og Fellesrådet 
førte opp Voksen kirke som første 
prioritet på investeringsbudsjettet 
for 1992. Et forslag om å disponere 
Fellesrådets fondsmidler til Voksen 
kirke ble også enstemmig vedtatt i 
rådet. Samtidig ble det arbeidet med 
å etablere en egen stiftelse med rep-
resentanter fra Kirkevergen, Felles-
rådet og menigheten som skulle være 
byggherre for kirken. 
Daværende byråd, Robert Wright, 
gjorde iherdige forsøk på å få hele 
byggesaken til behandling i bysty-
ret i 1991, for å få en avgjørelse før 
årsskiftet. Dessverre mislyktes han 
i dette. Året etter var det politisk 
skifte i Oslo kommune, og det nye 
byrådet utsatte den videre fremdrif-
ten. Dette ble begrunnet med at de 
ønsket å se på alle prosjektene i kom-
munen for å få en helhetsvurdering. 
I praksis betydde denne avgjørelsen 
at kirkeplanene ble ytterligere et år 

forsinket. Først i desember 1992 ble 
byggesaken vedtatt i bystyret. 
Etter vedtaket lå det an til byggestart 
for Voksen kirke i 1993, forutsatt at 
det ble lagt frem en endelig romplan 
og et kostnadsoverslag, basert på 
ulike anbud og avtale med en stiftelse 
som kunne være byggherre. I oktober 
1992 inngikk menighetsrådet avtale 
med stiftelsen Kirken Bygger om 
at denne skulle være byggherre for 
Voksen kirke.
Anbudsprosessen resulterte i at den 
opprinnelige kostnadsrammen på 20 
millioner kroner ble utvidet til 21,8 
millioner, hvorav 4,5 var innsamlede 
midler. Entreprenørfirmaet Selmer 
ble engasjert til byggearbeidet.

Sent, men godt
27. juni 1994 startet arbeidet, nesten 
fire måneder forsinket, som igjen 
medførte krav om kompensasjon 
for pris- og lønnsøkninger og ad-
ministrasjonsutgifter. Sammen med 
andre uforutsette kostnadsøkninger 
resulterte dette blant annet i at man 
utsatte å bestille orgel. 
2. oktober 1994 la biskopen i Oslo, 
Andreas Aarflot, ned grunnsteinen 
til Voksen kirke. Denne viktige 
milepelen i kirkens historie ble også 
markert med en fest. Ikke uten grunn 
innledet menighetsrådets formann 
gjennom åtte år sammenkomsten 
med et tilpasset sitat fra Alexander 
Kiellands «Skipper Worse»: «Voksen 
kirke kom sent, men den kommer 
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godt!»  
Den 23.april 1995, 1. søndag etter 
påske, ble Voksen kirke vigslet av 
biskop Andreas Aarflot. Da hadde 
menigheten levd ti år uten eget 
kirkebygg. Den nye kirken ble feiret 
gjennom en hel uke, med stort enga–
sjement fra lokalmiljøet. 

Blitt en stor menighet
Da Røa kirke stod ferdig 1939, ble 
den regnet blant de tidligste såkalte 
arbeidskirkene i landet. På samme 
måte representerer også Voksen 
kirke en videreføring av ideene fra 
planprosessen for Røa kirke, tanken 
om en arbeidskirke med allsidige 
funksjoner og aktiv bruk gjennom 
hele uken.
Kirken ligger i et nydelig, ubebyg-
get område med gravlunden mot sør 
og friarealene i den nordre delen av 
Mærradalen mot vest og nordvest 
mot Voksen-gårdene. Et gammelt 
kulturlandskap. Arkitekt Lauvland 
beskriver kirkebygget slik: 
«Til kirken fører en hovedadkomst 
inn til en forplass (kirkebakke) mot 
sør. Gravplassen har adkomst langs 
nordgrensen av tomten. Anlegget 
preges av skrå takflater, som tar 
opp terrengets fall, og samles mot et 
tårnoppbygg. Tårnet rager 18 meter 
over kollens toppunkt, og markerer 
kirken i landskapet. 1. etasje består 
av kirkerommet, som er gitt vifte-
form, og med stigende takhøyde 
frem mot alterpartiet. Vifteformen 

muliggjør kort avstand fra alter til 
menighet og gir opplevelse av nærhet 
og kontakt. Selve alterpartiet heves ett 
trinn over kirkeromsgulvet. Døpefont, 
alter og talerstol (preke–stol), det 
liturgisk faste inventar, er samlet i 
rommets sentrum.
Kirkerommet kan utvides i bakkant 
med møterom og kirkestue, og vil gi 
samlet plass for 600 personer. Kon-
tordelen er plassert inntil kirkerom-
met, mot nordøst, og har egen inngang 
fra sør. Underetasjen inneholder 
møterom, klubbrom, garderober og 
toaletter, og gir mulighet for allsidig 
ungdoms- og foreningsvirksomhet. 
Det er også innpasset kjøkken, lager 
og hybler. Ungdomsavdelingen har 
egen inngang fra nord.
Gravkapellet fremstår som en separat 
bygning mot nordvest og har dermed 
fått en selvstendig utforming, tilpasset 
anlegget forøvrig.
Materialvalg
Utvendig og innvendig materiale er 
i stor grad teglstein. Takflatene er 
tekket med kobber. Innvendige tak-
flater i kirkerom og kapell er synlige 
trekonstruksjoner og trepanel.
Samlet brutto gulvareal er for kirke–
delen ca 1.650 m2, for kapelldelen 
ca 250 m2.»
I dag, nesten 24 år etter innvielsen, 
sogner det flere mennesker og kirke–
medlemmer til Voksen kirke enn til 
moderkirken på Røa. Kirkebygget er 
blitt rammen om en aktiv menighet.  
Lokaliseringen på de gamle arealene 
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til Voksen gård har gitt muligheter 
for å lage hyggelige hageparseller for 
lokalmiljøet, i påvente av fremtidige 
utvidelser av gravlunden.

Kilder
Primærkilde: Festskrift Voksen 
kirke 23. april 1995, redaktør Tellef 
Raustøl.

• Voksen menighetsblad (1986-1997)
• Dokumenter, referater fra ulike 
komiteer, utvalg og råd (1993-1995)
• www.norske-kirkebygg.no, 
• Kirkebruksplan for Oslo 2018,
   høringsdokument.

I 1998 fikk Voksen kirke endelig et ordentlig orgel, bygget av det norske orgel-
byggefirmaet Ryde og Berg. Orgelet har 16 stemmer fordelt på to manualer og 
pedaler.
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Frøensdammene

TeksT: FInn Holden

FoTo: arkIv og Clemens saers

Gården Lille Frøen hadde en 
rikdomskilde i Frøenselven fra 
Sognsvann. Den danner Vinderen–
fossen, hvor det fremdeles er en 
rest av fundamentet til møllen som 
Vinderen gård drev. Elven går så 
langs Sognsvannsbanen.

 Her møter den Gaustadbekken som 
kommer fra østsiden av banen. Bek-
ken renner så i kulvert under sporene 
på Majorstuen stasjon, åpent i dagen 
til Frognerdammen og videre til 
Frognerkilen. 
Lille Frøen hadde en stampemølle 
ved Frøen stasjon. I 1850 solgte Hans 
E. Frøen eiendommen «Stampen» 
ved Volvat til kjøpmann Køltzow for 
1200 speciedaler.
I 1864 tillot Marthe Winderen Hans 

Husene på toppen av Volvat og dammen foran, ca. 1900.
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E. Frøen å demme opp Frøenselven 
(Øvre Frøensdam), mot at Vinderen 
fikk rett til vannledning fra elven. 
Samme år gjorde Frøen og Køltzow 
en avtale som ga Lille Frøen rett til 
å anlegge «en støbt dam med rende 
til Frøens mølle». 

Utsmykning av 
landskapet
Året etter inngikk Hans E. Frøen og 
apoteker Harald Thaulow på Volvat 
en kontrakt om rett til oppdemming, 
som ga Thaulow rett til å ha en liten 
båt som kunne passere møllen uten å 
hindre eller skade møllehjulet. Sam-

tidig sluttet sakfører Baldur Nansen 
på Store Frøen og apoteker Thaulow 
på «Solhaug» på Volvat en kontrakt 
som ga Thaulow rett til å oppføre 
en demning tvers over elven mot at 
Nansen kunne ta vann til huset og 
bygge et badehus. 
Dermed hadde Lille Frøen demmet 
opp Øvre Frøensdam og Harald 
Thaulow Nedre Frøensdam (se kartet 
fra 1908). Senere kjøpte Thaulow 
«100 skritt» langs bekkeleiet på vest-
siden av Frøenselven. I 1874 kjøpte 
han hele området fra Lille Frøen med 
møllehus og vannfall. 
Frøensdammene var en utsmykning 

 Dette bilde er tatt fra samme ståsted som bildet på forrige side, bare 119 år senere!
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Gutter som fisker i Nedre Frøensdam.

Ved overgangen på linje 1 midt i bildet lå nedre demning på Frøensdammen.
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av landskapet. Der var det robåt og 
fiske om sommeren og skøyteis og 
isskjæring om vinteren. Dessuten 
ga de vann til flere boliger. Is kunne 
hugges til kjøling og for salg, selv 
om det ikke var formålet.
Holmenkollbanen ble i 1898 lagt i en 
sving rundt det hvite huset i 
nordenden av Øvre Frøensdam. 
Slemdalsveien ble anlagt som an-
leggsvei ved byggingen av banen, 
og Frøen stasjon ble lagt mellom den 
øvre dammen på 100 meters lengde 
og den pæreformede nedre dammen 
på 250 meter. 
I 1910 kjøpte Holmenkollbanen AS 
dammene og hele Majorstuen-om-
rådet og anla Smestadbanen. I 1912 
begynte arbeidet med å sprenge en 
tunnel fra Majorstuen til National–

theatret. Ingeniørene arbeidet seg 
ned fra tre steder, fra Majorstuen, fra 
trekanten på Valkyrie plass og ved 
Slottsparken. 
Entreprenøren solgte stein fra tun-
nelen til havnevesenet og til Holmen-
kollbanen som ville fylle Frøens-
dammene. Entreprenøren, ingeniør 
Gravem, sa at det tradisjonelt ville 
kreve 40-50 hester til å frakte steinen 
fra tunnelen på Majorstuen til dam-
men. Han mente imidlertid at «laste–
automobiler» kunne gjøre jobben 
enklere, raskere og billigere. I første 
omgang kjøpte han tre lasteautomo-
biler til arbeidet. 
I 1930-årene begynte et nytt selskap, 
Akersbanene, å anlegge Sogns-
vannsbanen fra Majorstuen. Den 
ble lagt tvers over de tørrlagte 

Utsnitt av kart fra 1908 med Frøensdammene.
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Frøensdammene. Samtidig ble Hol-
menkollbanen rettet ut til spor vest 
for det hvite huset, og Slemdalsveien 
ble utvidet med det tidligere bane-
sporet fra Harald Hårfagres vei opp 
til bekken.  

Kilder: 
Holden, Finn: Bydel Vinderen fra 
fangstboplass til moderne bydel, 
Oslo 2000.

Holden, Finn: Vestre Aker – en bygd 
blir by, Oslo 2018.
Panteregister for Aker 1843-1895, 
1892-1950, Digitalarkivet.
Aftenposten 14.4.1912.
Aker 1837-1937. Aker kommunes 
administrasjon og forvaltning i fem 
bind.

        

Dyktige Walter på Frognerseteren

TeksT: seyna sønnICHsen

FoTo: Clemens saers

Vi er nysgjerrige på hva som 
ligger bak denne entusiastiske 
mannen. Han er en ildsjel som er 
helt spesiell. I fjor kom også hans 
fantastiske bok «Riesling», som 
inneholder både matoppskrifter 
og selvsagt alt om vinen Riesling.

Hans bakgrunn og utdanning er fra 
Sveits. I vår samtale med den dyktige 
og blide restaurantdriveren Walter 
Kieliger fortalte han om sin familie 
og barndom og oppvekst. Walters far 
var elektriker og hans mor servitør 

på en av de større restaurantene i 
Burgdorf i Sveits. Walter var den 
yngste i en søskenflokk på fem. Som 
yngstemann var han ofte med moren 
på jobb. Eieren av restauranten hvor 
hans mor arbeidet, var positiv til at 
Walter fikk småjobber. Han husker at 
han blant annet sorterte vin i vinkjel-
leren. Et kostelig minne.

Walters farmor, som var oppvokst 
på St. Gotthard Pass, kunne alt med 
hensyn til maksimal utnyttelse av 
lokale produkter. Hun laget de mest 
fantastiske skinker og pølser. Dette 
ble grunnlaget for Walters nysgjer-
righet, og som senere resulterte i 
hans voksende interesse for mat og 
råvarer. 
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Walter Kieliger har gledet sine gjester på Frognerseteren restaurant i mange år.
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Begynte hos Tre
kokker
I krigsårene opplevde lokalsamfun-
net til dels stor mangel på mat, blant 
annet på grunn av en betydelig flykt-
ningstrøm fra Italia. Moren til Walter 
måtte bruke det som fantes under 
krigsårene. Resultatet ble nøysom-
het blant områdets innbyggere. Og 
utnyttelse av naturens råvarer har 
tydeligvis hatt en sentral posisjon i 
denne delen av Sveits. Det er denne 
kunnskapen som Walter åpenbart har 
tatt med seg senere i livet.
I 1973 kom Walter hit til Norge med 
utdanning i kokkefaget. Den gang 
var nok vår bevissthet noe begren-
set med hensyn til matkultur. Nå er 
åpenbart gløden tilbake, og et godt 
måltid er viktigere enn noen gang. 
Walters første jobb her i landet var 
på Tre Kokker (Hroar Dege). I 1979 
begynte han på Scandia Hotel, og 
åpnet senere Sheraton hotel i Sand-
vika. Senere overtok han kunstner-
restauranten Blom, og her ble han 
kjent med kulturpersonligheten 
Mentz Schulerud. Dessverre ble 
Blom nedlagt i 2003. 

Temakveld for gjester
Da Frognerseteren restaurant ble 
solgt fra Oslo Kommune til Tandberg 
Eiendom, fikk Walter anledning til 
å drive stedet. Dette passet ham 
utmerket fordi han i mellomtiden 
hadde ervervet seg kunnskap om 
norske mattradisjoner og kultur. 
Som resultat kom den kjente boken 
«Frognerseteren».
Hvor henter Walter inspirasjon fra? 
Gjester gir ham historier og ideer. 
Som eksempel hadde han en Frank 
Sinatra aften for en tid tilbake som 
ble meget populær. Ellers er det 
arrangert mange kvelder hvor vin–
smaking og kulturen rundt det ak-
tuelle vinområdet er kveldens tema. 
I henhold til norsk tradisjon er også 
kvelder med akevitt i sentrum svært 
populære.
Når det gjelder Walter, er ikke noe 
arbeid for stort eller for lite. Han er 
over alt, fra oppvasken til å forberede 
de mest avanserte retter. Walter er 
riktig mann på riktig sted. Vi gleder 
oss over hans alltid spennende og 
kreative måltider med norske råvarer.
 

Adresseforandring?!

Meld fra til Hanne Groth på tlf. 454 29 130 eller 
e-post: grotium@msn.com
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Anne-Wenche Ore
Minneord ved Øyvind Angell Gaukstad

Anne-Wenche Ore døde 7. januar 2019 - 90 år gammel.

I mange år var Anne-Wenche et meget engasjert og aktivt medlem av 
Vestre Aker historielag ( tidligere Vinderen historielag ). Fra 1994-1998 
var hun historielagets nestleder og fra 1998 -2003 var hun leder.

I medlemsblad nr. 1 i 2002 skrev Anne-Wenche en fyldig omtale av 
historielagets 10 første år som historielag. Fra 100 medlemmer i 1992 
økte antallet til 1042 pr. 31/12 2001. Jubileumsberetningen fra dette 
nummeret er en grundig og fin gjennomgang av lagets virksomhet under 
Anne-Wenches ledelse fra 1998.

Hun var sterk og direkte som leder, ja, til tider kunne hun være både 
stridbar og sta. Mye av det arbeid som hun gjorde genererte masse energi 
og gav henne mange gleder. Hun hadde en egen "stayerevne" – uslitelig 
og målrettet, og hun hadde absolutt sine meningers mot – uredd og klar.

Hun var våkent med i alt som skjedde rundt seg. Ikke minst var hun 
stadig på Vinderen seniorsenter der hun ikke var redd for å ta i et tak 
som frivillig. Hun var medlem av Vinderen seniorråd og medlem av 
tilsynsutvalget for Vinderen bo- og servicesenter. Hennes sterke histor-
iske og kulturelle interesse førte henne også inn i styret for foreningen 
Middelalder-Oslo.
Hun var kunnskapsrik og sørget stadig for påfyll av ny viten ved trofast 
fremmøte på møter, foredrag og utflukter. Hun fikk med seg historie–
lagets julemøte i desember i fjor.

Hun ville være aktivt med i livet til det siste, og hun klorte seg stand-
haftig fast til det gamle huset i Jerpefaret. Hun var livskraftig som få. 
Hun klaget sjelden over helsemessige plager, men etter hvert ble hun 
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svært takknemlig for en hjelpende hånd. Ikke minst var hun glad for 
all den støtten som hennes sønner gav henne. Hun var slektsbevisst og 
berettet gjerne om barne- og ungdomsårene i familien Smith (hennes 
pikenavn var Smith),  og også om den  tilknytning hun gjennom sitt 
ekteskap fikk til Ore-slekten. 
 
Anne-Wenche var et varmt og hjertegodt menneske med stor omtanke 
for sine medmennesker. Hun hadde et godt og avvæpnende smil. Hun 
var glad i mennesker og var et aktivum for alle rundt seg. Vi kommer til 
å savne hennes sterke tilstedeværelse og lyser fred over hennes minne. 

Anne-Wenche Ore i april  2018. 
Bildet er fra et intervju med 
henne i blad nr 4, 2018. Foto: 
Ingeborg Wiese.


