Lederen har ordet

Kjære Borgenbeboere!
Det nye året nærmer seg med stormskritt, og med det er jubileumsåret til
Borgen vel over.
Uten de grønne jordene med fritt utsyn over
Oslofjorden?

I 80 år har det vært et vel her på Borgen.
Lørdag 3 oktober 1936 ble det holdt møte på
Søndre Borgen hos fru Bjørset til dannelse av
et vel. 32 hadde tegnet seg på listen med årlig
kontingent på kr. 10,-.

Så er det andre ting som glipper. Ting som går
igjennom uten at noen helt får det med seg.
Virksomme, og mindre virksomme år. Men
like fullt, vellet er her, som en ressurs, som en
etablert høringsinstans inn mot kommunen,
som et symbol på kontinuitet og tilhørighet.
Som en historieforvalter av vår felles
Borgenidentitet.

Det er interessant å se tilbake, se hvordan
tidene har forandret seg, hvordan premisser
og utfordringer endrer seg gjennom årenes
løp. Fra å være et lite jord –og skogbrukssamfunn, der de største utfordringene var
vedlikehold og vinterbrøyting av veier,
er nå Borgen et av de tettest befolkede
områdene i Asker, nære sentrum, og midt i et
pressområde for økt boligbygging.

Vi kan vel trygt fastslå at oppgavene og
utfordringene er ganske annerledes i dag enn
i 1936.

Hva er så vellet i dag, ja, hvilken funksjon skal
vi fylle og til hvilken nytte? Det er nok mange
som lurer på dette. Til 80-års feiringen vår
som ble holdt sammen med Borgendilten,
presenterte vi en over tre meter lang tidslinje,
som inneholdt milepæler vellet har oppnådd
gjennom disse 80 årene.
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Noen milepæler står ut som viktigere enn
andre: Vellet var en pådriver for å få bygget
Bondivann stasjon. Vellet jobbet hardt for å
få endret kommunens planer om nedbygging
av jordene til Vardeborg gård, og lyktes.
Vellet gjorde en stor innsats sammen med
andre viktige organisasjoner i å få satt en
markagrense rundt Vardåsen. Dette er alle
viktige milepæler, viktige slag. For hva er
vel Borgen uten dette? Uten de fantastiske
friområdene rett utenfor stuedøra? Uten
viktig kommunikasjon til Asker og Oslo?

Borgen er et godt sted å bo i dag. Vi har
stor tro på at Borgen vil fortsette med å
være et godt sted å bo også i fremtiden. Alt
er ikke dermed sagt perfekt, og vi ønsker
velkomne endringer som vil gjøre Borgen
til et ennå bedre sted der man kan bo, leke,
møte naboen og være et aktivt menneske i
sitt nærmiljø. En helhetlig plan for hvordan
dette skal være, tror vi er helt vesentlig for
å lykkes. Per nå skjer utviklingen stykkevis
og delt, og på utbyggeres premisser. Vi kan
risikere å bygge vekk de kvalitetene Borgen
besitter, og å skusle bort mulighetene til å
skape det attraktive Borgen vi tror er mulig
å oppnå. Med Borgenprosjektet som et
avsluttet kapittel og et nytt lokalmiljøutvalg
på trappene, må vi bruke denne anledningen
til å få til endringer der vi vil ha dem.

Vi har mange utfordringer i vente. Borgen vel
kan spille en nøkkelrolle i få dette til. Vi håper
du er med oss videre, og ser nytten av det vil
gjør!

Med ønske om en fredelig jul og et
godt nytt år!
Borghild Holsvik
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Kirke i endring
Fra statskirke til folkekirke
Det er mange som fremdeles snakker om
«statskirken». Det har vært på folkemunne i
mange år, og fremdeles kommer det noen til
kirken for å melde seg ut av «statskirken».
Etter nyttår vet ikke jeg hva statskirke er. Da
er det definitivt slutt. Paragrafene om kirken
ble endret i Grunnloven av Stortinget i mai
2012. Den nye folkelige betegnelsen på kirken
ble fastsatt til «Folkekirke». Den evangelisklutherske kirke i Norge har navnet «Den
norske kirke».
Ved årsskiftet, gjeldende fra 1. januar 2017,
skjer den endelige endringen: Statskirken
avvikles. Det er ikke så mye som vil merkes av
folk flest. Vi som er ansatt i kirken vil merke
noen endringer. Da jeg begynte som prest for
snart 40 år siden, ble jeg utnevnt av Kongen
i statsråd. Det er det slutt på nå. Vi er ansatt i
og av kirken, med Den norske kirke som det
nye rettssubjektet.
Statskirkeordningen passer ikke inn i vår tid.
I vårt flerkulturelle og flerreligiøse samfunn
er det mange som reagerer på at staten
skal favorisere et kirkesamfunn. Det er vi
helt enige om i kirken. Vi vil ikke være i en
særstilling som trossamfunn. Kirken er først
og fremst en trosbevegelse preget av troen
på Jesus Kristus, en kirke som ikke lever
av statlige privilegier, men av Guds ånd og
himmelsk kraft.

Selvsagt vet vi noe om at en kirke ikke kan
være uten en organisasjon og en økonomisk
basis. Derfor har Stortinget bestemt at det
økonomiske bidraget til kirken og ulike
trossamfunn skal være det samme i 2017 som
i 2016. Og det er myndighetenes intensjon at
Den norske kirke skal være landsdekkende
og ha økonomiske ressurser til å eksistere i
hver krok av vårt land. Den skal fremdeles

være en folkekirke. Ikke nødvendigvis slik at
majoriteten av befolkningen på ethvert sted er
kirkemedlemmer, men heller slik at alle skal
kunne betjenes av kirken samme hvor de bor.
Stat og kommune vil fremdeles ha ansvar for
å yte økonomiske midler til alle trossamfunn,
inkludert Den norske kirke.
Jeg liker å tenke på at kirken ikke lenger er
statskirke. Folkekirke er en ok betegnelse. Det
er rimelig at et trossamfunn er «herre i eget
hus». Vi vil være kirke for alle mennesker, den
skal være åpen og tilgjengelig. De som bor
innenfor lokalkirkens område skal føle seg
velkomne der. De som er kirkemedlemmer
skal vite at de er medeiere i kirken (ca. 5000
er kirkemedlemmer innenfor Vardåsen
kirkes område). I kirken skal fremdeles Guds
ord forkynnes og sakramentene forvaltes.
Mennesker skal samles om gode formål, og
vi vil så lenge det er kirke på Borgen være
opptatt av at kirken er åpen for alle, med et
mangfoldig tilbud uten terskler og med en
tydelig profil.

Fra Luther til Vardåsen kirke
I 2017 skal det i vårt land og i den lutherske
delen av verdens store kirkefamilie feires at
det er 500 år siden munken Martin Luther slo
opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.
Med det satte han i gang noe som han ikke
ante rekkevidden av. Kirken på den tiden var
kommet inn i et feil spor. Evangeliet var blitt
mer eller mindre borte i det som kan betegnes
som et usunt fokus på avlatshandel. Det er tid
for å bla opp litt i historiebøkene igjen. Den
reformasjonen i kirken som Luther ble årsak
til skulle sette dype spor ikke bare i kirkene
i Europa, men også i samfunnet for øvrig.
Han oversatte bibelen til det tyske språk og
bidro til at bibelen kunne leses av dem som
ikke hadde lært latin eller grunnspråkene.
Bibelen ble allemannseie. Han hjalp kirken til
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å gjenoppdage evangeliet: Det handler ikke
først og fremst om gode gjerninger, men om
tro på Kristus.

Den oppsplittingen i ulike kirkesamfunn
som reformasjonen førte med seg, arbeides
det iherdig med å gjøre noe med. Vi er i våre
dager mer opptatt av hva som forener oss på
tvers av kirkesamfunn enn hva som skiller
oss. Vi deler det viktigste i alle kirkesamfunn.
Likevel er vår norske folkekirke en del av
den evangelisk-lutherske kirkefamilie. Også i
Vardåsen kirke er vi opptatt av at det positive
i den kirkelige reformasjon på 1500-tallet
blir ført videre. Da sier vi gjerne at vi vil
løfte bibelen, Jesus og nåden høyt. Men vi vil
gjerne gjøre det sammen med så mange som
mulig, samme hvilken tradisjon vi står i. I
denne forstand vil vi gjerne tenke på tvers av
kirkegrenser (ekumenisk), og ha rom for alle.
Fra Betlehem til Borgen
Vi feirer i disse dager at Jesus ble født. Vår
kristne julefeiring har sin start i Betlehem.
Stallen med krybben er klar i kirken. Hver
julaften samles ca. 1000 mennesker i
Vardåsen kirke for å feire Jesu komme til
verden. Jesu fødsel skulle bli starten på den

største reformasjonen i menneskers religiøse
liv. Gud er ikke lenger den ukjente. I Jesus
Kristus viser han sitt ansikt. Gud kommer nær
til menneskene. Vi skal slippe å streve på egen
hånd. Lyset og håpet er tilgjengelig for alle
som får høre om det.
Nok et år bruker vi i overkant av en måned
på å feire dette i våre lokale kirke. Vi synger
julens sanger og hører julens tekster. Fra
tidlig i desember med elever fra skolene og
barnehagene på besøk i kirken (ca. 2000
av dem er innom midt i desember) og
julekonserter, og med en særlig markering på
nyåret med Helligtrekongersfest og julespill.
Og høyet i julekrybben framme i kirkerommet
har vi fått fra låven til Odd Isachsen på
Borgen. Det er lokalt preg på feiringen av det
store mysteriet.
Det hellige juleevangeliet har hatt en lang vei
gjennom tid og rom, fra Betlehem i år 4 f. Kr.
til Borgen julen 2016.
En god jul og et godt nytt år ønsker jeg
dere, gode sambygdinger!
Dag Håland
Sokneprest
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Borgen nærmiljøsentral

Kjære Borgenbeboer

Borgen nærmiljøsentral ble offisielt åpnet av ordfører Lene Conradi under
Kulturfestivalen i mai. Med på åpningen var en rekke barn og unge fra
nærmiljøet, og mange tok turen til Kulturhagen denne flotte vårdagen.

Lions Club Borgen ble etablert i 1973. Vi har hvert år arrangert
Borgenlekene og Borgendilten.

Dette første året har vi på nærmiljøsentralen
brukt tid til å treffe forskjellige folk for å
snakke om hva vi kan bidra med for å skape
aktivitet i lokalmiljøet. Med på laget har vi
et bredt sammensatt styre med engasjerte
personer og flere og flere frivillige som støtter
opp om aktivitetene. Vi har kontakt med
aktører som Borgen vel, Lions, skolene, NOVA
ungdomsklubb, Arena Borgen og Kulturhagen.
Allerede nå er det stor aktivitet rundt
Nærmiljøsentralen. Faste aktiviteter er
språkkafe på tirsdager fra kl 12.30-14 og
Mat&Prat på onsdager fra kl 10-12. Alle som
vil er hjertelig velkomne til å delta!

Trofaste frivillige stiller opp, og på språkkafe
har vi med oss en lærer fra Folkeuniversitetet.
I tillegg har Hodan Hussein Elmi fra Somalia
språkpraksis her, og deltar på begge
aktiviteter. Vi er veldig glade for å ha henne
med oss!
«Jeg er veldig glad for å være her og møte
forskjellige mennesker», sier Hodan, «jeg
lærer forskjellige retter og prater mer norsk.»

Samar Hassan fra Palestina er også en ivrig
deltaker. «Det er veldig bra for å øve seg
på å snakke norsk og bli kjent med mat
fra forskjellige kulturer», sier hun, «og det
er bra at utlendinger og nordmenn treffer
hverandre. Jeg gjør alt jeg kan for å komme,
og aller mest fornøyd er jeg for at jeg har lært
å lage indisk mat. Det har jeg gjort mange
ganger hjemme etterpå, det er veldig godt!»
Under Barnas Verdensdager og Borgenfesten
i midten av oktober, ble vi kontaktet for
at kvinner som deltar på Mat&Prat skulle
stille med matretter fra Somalia, Kurdistan,
Palestina og India. Vi ønsker også å bruke
Mat&Prat til informasjonsdeling og har
begynt å invitere gjester. Kom gjerne med
forslag!

Ta kontakt med daglig leder Hilde Skogedal
på telefon 477 12 633 eller
e-post: hilde.skogedal@paaborgen.no
hvis du har aktiviteter du ønsker å sette i gang
med eller har lyst til å stille som frivillig.
Hilde Skogedal

Vi ønsker å fortsette med disse aktiviteter
som et tilbud til Borgenbeboere. Vi sliter i
disse dager med for få medlemmer og trenger
hjelp av deg. Klubben har i mange år vært
åpen for begge kjønn. Vi har møte hver 2.
onsdag i måneden.

I tillegg til disse to arrangementene på Borgen
har vi gjennom disse årene samlet inn og gitt
bidrag til:

Lokale tiltak som:
• Mitt Valg. Er et program for utvikling av
godt læringsmiljø og læring av sosial og
emosjonell kompetanse. Brukes aktivt av
lærere og elever på Rønningen og Hagaløkka
skole.
• Innføring av Mitt Valg i Asker Fotball, som
har påtatt seg et samfunnsansvar i fotball.
• Brøyting av skiløype på Drengsrud-jordet.
• Arrangert skikurs for våre nye landsmenn.
• Støtte til fritidsordninger på Hagaløkka og
Rønningen skole.
• Støtte til Borgen skolekorps for innkjøp av
pocket-trompeter til «Blås i SFO».
• Støtte til arbeidet med Varmestua i Asker.
• Støtte til Lions tegnekonkurranse hvor
7. trinns elever ved Hagaløkka og Rønningen
skoler deltar.
Nasjonale tiltak som:
• Støtte til Ridderrennet på Beitostølen.
• Støtte til Ungdomsleir Camp Fjalir, Norges
internasjonale leir for ungdom med fysiske
funksjonsutfordringer.
• Støtte til Lions førerhundskole som
hvert år utdanner 12 hunder som utgjør
1/3 av behovet i Norge.

Samar og Aysheh på kjøkkenet

• Støtte til ungdomsutveksling hvor vi tilbyr
ungdom mellom 16 og 22 år et opphold i
utlandet. I år vil Lions sende ut 40 ungdom.

Internasjonale engasjementer som:
• Støtte til brønnboring i Afrika. I 2015
bevilget de åtte Lions-klubbene i Asker
kr 250,000 til Zambia.
• Støtte til Øyehelseprosjektene mot blindhet
i Afrika, som er finansiert gjennom tilskudd
fra alle medlemmene i Lions Norge og
midler fra Norad. I 2015 fikk vi syv millioner
i støtte fra Norad.

Behovet for å hjelpe andre er stor - har du
omtanke for de som trenger hjelp, kan du
gjøre det sammen med oss. Vi er en aktiv
klubb med en hyggelig atmosfære.

Vil du vite mer om Lions gå inn på Lions.no
Du finner oss også på facebook.
Vi er som folk flest og har lyst til stå på for
andre. Vil du også?
Ta kontakt med:

Sverre Horni
Tlf. 906 24 610
E-post: sverrehorni@yahoo.no
Per Oddvar Hagen
Tlf. 934 18 070
E-post: hagenper@online.no

Gunnar Hovden
Tlf. 928 33 609
E-post: gu.hovden@gmail.com

Lene Conradi åpner Nærmiljøsentralen
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brudd på reguleringsplanen var gjort, dette
var det nødvendig at kommunen ryddet opp i.

Søndre Borgen Nærsenter
Skuffelse over kommunens håndtering
Borgen nærsenter har vært reklamert for av
kommuneadministrasjon og politikere som
et stort løft for Borgen. I flere sammenhenger
er nærmiljøsenteret blitt presentert, og løftet
frem som det nye hjertet, den nye viktige
møteplassen, på Borgen.

Forundringen, og etter hvert, forargelsen,
var derfor stor, når det første bygget ble reist
våren og sommeren 2016. Fra å være lovet
et nærsenter som skulle være utadrettet og
tilpasset det eksisterende miljøet rundt det
allerede etablerte nærsenteret ved Borgen
ungdomsskole, ble det reist et bygg som lignet
mer en lagerhall og et industribygg. Dette var
på ingen måte det vi var lovet!
Bygget, den nye butikken, var plukket
ut av Rema 1000 sin nye designkatalog,
utarbeidet av arkitektfirmaet Snøhetta.
Fra å være en stedtilpasset bygningskropp
vedtatt i reguleringsplanen, ble det altså
gitt dispensasjon fra kommunen til å bytte
ut det opprinnelige forslaget utarbeidet av
Spor arkitekter, med det nye katalogbygget.
Kommunen hadde rett og slett ikke fulgt med
i timen, og ikke fulgt opp saken gjennom
kritiske faser. Dette er svært kritikkverdig
med tanke på hvor viktig dette nærsenteret
skulle være for å «løfte Borgen».
Aksjonsgruppe blir opprettet
Samtidig med at den nye bygningskroppen

reiste seg, ble en fredet hensynssone
rasert. Summen av dette vakte, med rette,
oppstandelse. Både vellet og kommunen
mottok mange engasjerte og kritiske mailer
om saken. Meldinger som vitnet om både
engasjement og høyt kunnskapsnivå blant
Borgens beboere. Njål Vikdal, politiker bosatt
på Borgen, var den første som tok bladet fra
munnen og uttalte seg kritisk om saken i
Budstikka. Vellet og flere naboer kom etter
hvert på banen, og det ble mange oppslag i
Budstikka. Vi skjønte at det var behov for et
sted der folk kunne uttale seg fritt om saken,
og etablerte derfor en side på facebook: «Vi
som ønsker et stedstilpasset nærsenter på
Borgen». Siden fungerte og fungerer både som
en kanal der man får ut info om saken, men
også som en demokratisk plattform der alle
fritt kan dele sine meninger.
Rema kommer på banen
Etter utspillene i Budstikka kom etter hvert
Rema Eiendom og entreprenør Veidekke på
banen. De inviterte Borgens befolkning til
folkemøte der de ville presentere forslag til
fasadejusteringer. En varm septemberkveld
møtte mange opp på biblioteket på
Hagaløkka barneskole for å ta del på dette
folkemøtet. Plansjef, ordfører og mange
fra planavdelingen var også tilstede. De
presenterte forslagene fra utbygger var lite
bearbeidet og vanskelige å si noe om. Derimot
var det mange svært gode innspill fra salen
som fikk prosessen videre. Mange store
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Utbygger lovet å komme tilbake med mer
konkrete forslag. Disse skulle så ut på
«høring» blant Borgens befolkning, før
endelig behandling i kommunen. Etter åtte
uker mottok vellet fire ulike forslag til endringer fra utbygger. Disse ble lagt ut på våre
facebooksider, så alle kunne få si sin mening
om dem. Ressursgruppen, som var etablert i
forbindelse med saken, hadde etter en tid et
møte der vi oppsummerte alle innspillene,
og gjorde en faglig og prioritert rekkefølge av
tiltakene. Imidlertid mente vi at forslagene
ikke var gjennomarbeidet nok til å gi endelig
tilbakemelding til utbygger. Vi ba derfor om et
møte der vi kunne drøfte de ulike forslagene.
Møte mellom aksjonsgruppe og Rema og
veien videre
30. november ble vi invitert til Veidekke
sitt kontor på Skøyen. Her hadde vi et
konstruktivt møte med representant for
Veidekke, Rema eiendom og Snøhetta. Vellet
ga tilbakemelding på de ulike forslagene og
kom med en prioritert tiltaksliste over hva
som var viktig å få til. Disse tiltakene handlet
blant annet om fasaden, bearbeiding av den
raserte hensynsonen til en møteplass, og et
mer attraktivt torg.

Vi oppfattet at møtet var konstruktivt og at
alle var lydhøre for våre innspill.
Det er nå opp til Rema 1000 og Veidekke å
komme oss i møte. Vi har stor tro på at vi vil
få et bygg og uteområder med tilsvarende
kvaliteter som Rema 1000, Veidekke og Asker
kommune har lovet oss.

Forsiden med utvidet glassareal.
Beskrivelse fra arkitekt: “Her har vi laget et større glassfelt
mot plassen og fjernet gitteret bak slik at man både får en
direkte kontakt med butikken utenfra og god oversikt over
plassen innenfra. Vi har også lagt til en rømningsdør og et
sidefelt i glass på veggen som går mot veien slik at hjørnet
som en helhet skal bli mer åpent.”

Spiler
Beskrivelse fra arkitekt: “Her festes det trespiler av lerk på
noen av de svarte platene på baksiden og rundt hjørnet mot
veien. Dette for å snakke med materialene til skolen.”

Klatreplanter på baksiden og rundt hjørnet
Beskrivelse fra arkitekt: “Vi foreslår å sette opp et espalier
på bakveggen og rundt hjørnet mot veien og planter klatreplanter. Plantene vil mest sannsynlig trives godt på de svarte
platene som trekker til seg mye av varmen fra solen. Det er
tenkt å plante et utvalg av klatreplanter som f.eks villvin,
eføy og pipeholurt. Noen av disse er grønne hele året, andre
vokser raskt og noen skifter farge med årstidene. I sammenheng med den lille plassen bak som vil få tre store trær og
et englignende dekke vil plantingen av klatreplanter gjøre
fasaden levende og gi området et grønnere preg.”

Den videre prosessen vil bli tatt med
kommunens planavdeling. Innspill fra oss vil
heretter bli rettet dit.

Vi vil takke alle for et stort engasjement
i saken. Vi håper og tror at vi vil få se et
betydelig bedre bygg i betydelig oppgraderte
omgivelser som følge av engasjementet!
Borghild Holsvik

Skilt
Beskrivelse fra arkitekt: “For å imøtekomme ønske om å ta i
bruk skolens materialer også på denne siden av veien, settes
det opp et «skilt» med paneler av sink og lerk. Skiltet er frittstående og går rundt hjørnet.”
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Drengsrudsaken

Åpning av ny barnehage

I forrige utgave av Borgenposten ble det formidlet hva denne saken dreier
seg om, og status ved årsskiftet 2015/16.

Mandag 5. desember var det offisiell åpning av Storeborgen barnehage på
Borgen. Barna gikk i «lystog» og sang for alle de fremmøtte, før åpningen
ble markert ved klipping av bånd ved ordfører Lene Conradi.
Etter åpningen var det julegrantenning og
gang rundt juletreet, og alle koste seg med
mye god mat og drikke.

Kort gjengitt: På bakgrunn av et økende
arealbehov ved videreutvikling av Asker
sentrumsområde inngikk Asker kommune og
Asker Skiklubb en intensjonsavtale i 2010.
Avtalen handlet om at skiklubben avstår
grunnarealer på Føyka til sentrumsutvikling
mot erstatningsarealer annet sted til
idrettsformål.
Kommunen har ervervet betydelige arealer
av eiendommen Drengsrud gård til nevnte
formål, men også til boligbygging.

Et tilstøtende areal som pr. idag er uregulert,
ofte benevnt «Kollen» på ca. 30 daa, som
også tilhører Drengsrud gård, var i utkast til
områdeplan utarbeidet av Asker kommune
forutsatt disponert til opplevelsespark i privat
regi.
Imidlertid krevde Asker skiklubb at Kollen må
ses i sammenheng med idrettsaktiviteten og
være tilgjengelig som friområde.
På dette grunnlag trakk kommunen ut Kollenarealet fra områdeplanen med begrunnelse at
arealet skal sikres allmenn tilgjengelighet.
I 2016 har kommunen fått utarbeidet
en såkalt mulighetsstudie for arealene
på Drengsrudjordet. Denne studien er
nylig ferdig utarbeidet og viser hvordan

idrettsanleggene kan se ut om noen år når de
er utbygget. Som en ser tenkes opparbeidet
en friidrettsarena i full størrelse og ellers
flere mindre ball-anlegg. Det forutsettes også
oppført et separat klubbhus evt. innlemmet
i en innendørshall. Verken kommunen
eller Asker skiklubb har tatt stilling til den
fremlagte studien og det vil neppe bli fremlagt
noe forslag til detaljregulering før langt ut i
2017. Planene vil bli sendt ut på høring.
Imidlertid har kommunen i lokalavisen
21.11.16 varslet igangsetting av
reguleringsarbeid av et areal der det
uregulerte arealet «Kollen» inngår.
Reguleringsplanens hensikt er å regulere
det uregulerte området (LNF området) til
offentlig friområde. I varselet tar kommunen
forbehold om planavgrensingen. Forbeholdet
kan ses i sammenheng med at arealet berører
kjent uenighet mellom grunneier og andre
interesser.

Storeborgen barnehage, som åpnet 11.
oktober i gamle Borgen Grendehus, ble
til i form av en utvidelse av Lilleborgen
barnehage, blant annet for å dekke opp
for et økende behov for barnehageplasser
på Borgen. Det er fortsatt barnehagedrift
i Lilleborgen barnehage, som fylte 25 år i

år. Begge barnehagene har en profil som
naturbarnehage, og er opptatt av å være mye
ute og gi barna gode opplevelser ute i naturen.
Totalt består barnehagene av 63 barn, hvorav
42 går i Storeborgen barnehage.
Ane Jakobsen Bjerke
Daglig leder

www.lilleborgen.barnehage.no

Drengsrudsaken har ikke hatt særlig fremdrift
i løpet av 2016, men en må ta i betraktning
at saken har arealmessig og tematisk stor
betydning for flere parter.
Borgen vel vil avgi uttalelse til reguleringsarbeidet som nå er igangsatt og ellers følge
sakskomplekset videre.
Espen A Brustad
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Borgen vel gjennom 80 år
For å markere denne 80-årsdagen la styret i Borgen vel opp til et omfattende
program på Borgen skole søndag den 16. oktober. Arrangementet ble
avviklet i samarbeid med Lions, som stod for Borgendilten. Dette ble en fin
markering av jubiléet!
Her var det barneleker, tegnekonkurranse og
ansiktsmaling. Også utdeling av vandreprisen
«BORGENGUTTEN» sto på programmet. I
tillegg var det utstilling og høydepunkter
fra Borgenposten i stort format. Her var
«Milepæler fra Borgen vel gjennom 80 år»
også slått stort opp. Sultne «borgendiltere» og
andre fikk servert spennende matretter helt
gratis.
Jeg tok utfordringen med å gi de frammøtte et
historisk tilbakeblikk.
Befolkningstilveksten
Mens Hvalstad og Vakås hadde sin kunstnerdal fikk også Borgen sitt omfattende
kunstnermiljø først på 1900-tallet.

Like etter århundreskiftet (1900) var det en
markert innflytting til området av mennesker
som følte seg tiltrukket av det flotte landskapet. Maleren Gustav Wentzel og redaktøren
av ukebladet Urd, Anna Bøe, som begge
har fått veier oppkalt etter seg på Borgen.
Forfatterne Bendix og Clara Thue Ebbell.
Her bodde forlagsbokhandlerne Berthram
Dybwad og Olaf Norli. Også Aschehoug &
Co. hadde hytte for folkene sine på Borgen.
På Søndre Borgen drev Anna Bjørset sin
internasjonale pensjonatskole. Major og
polarforsker Gunnar Isachsens bøker,
bl. a. «Norvegia» om ekspedisjonen rundt
Sydpollandet, som han var leder for i 1930/
31, ble skrevet på hans gård Vardeborg.
Mange av disse kulturpersonene bygde seg
hytter på Borgen i 1920-30 årene. Jeg har de
siste par årene registrert 36 av disse hyttene
og funnet deres plassering i terrenget. De

fleste lå langs Jutemyrveien og Borgenveien
mot Vassbunn og Kullebunn. Fem hytter lå
oppe på Vardåsen. De fleste hyttene er revet
eller bygget om til boliger i dag.

Inntil 1930 var det bare 10–12 husstander
på Borgen, hvor nesten alle var knyttet til
jordbruket som grunnæring. Og i 1953 var det
110 fastboende på Borgen.
Borgen trengte en velforening
I møteprotokollen fra 1936 leser vi:
Lørdag 3. 10 1936 møttes en del naboer til
møte på Søndre Borgen med hensikt å danne
en velforening. 32 husstander ble medlemmer
og første formann var Sigurd Fosvold. Vellets
oppgaver skulle være å arbeide for en bedre
vei fra Drammensveien til Kullebund, samt
skaffe lykter langs denne veien. Første sak på
høsten var felles snøbrøyting og oppgradering
av veien. Veien hadde en annen trasé enn
dagens Borgenvei. Den var en smal kjerrevei
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med mange grinder mellom gårdene. Det var
bare Gamle Borgenvei som eksisterte den
gang. Den begynte der Føyka ligger og gikk
opp bakkene forbi der hvor Hagaløkka skole
ligger i dag. Så videre østenfor Pleiehjemmet
og videre innom samtlige gårder, litt ovenfor
og nedenfor nåværende Borgenvei frem til
Kullebund. Og «GRINDA» ved sommerfjøset
som lå like ved veikrysset JutemyrveienBorgenbråten var et kjent begrep og
landemerke på Borgen i mange år.
Ungene skaffet seg noen slanter ved å åpne
grinda for ferdafolk. Kopi av denne hvite fine
grinda kan dere se i porten til Silihagen om
sommeren.

På 1960-tallet ble alle blokkene i Askerlia
bygget, med 654 leiligheter. Kullebunn og
Østhellinga med 250 leiligheter og Hagaløkka
med 350 leiligheter.
1971-72 var de 800 beboerne fra 1967 økt
til 3300. I Borgenposten julen 1979 skriver
formannen Rosa Krydsby: «Her i Borgen vel
er vi ca. 6000 naboer med smått og stort».
Borgen vel har vært en viktig ryggrad for
dagliglivet og nærmiljøet på Borgen, helt
siden det ble opprettet i oktober 1936.
Vellets hovedoppgave med snøbrøyting og
vedlikehold av veiene på Borgen var jo meget
viktig til langt ut på 1950-tallet. Etter at
befolkningen økte ble det også flere biler og
andre oppgaver og ta fatt på. Vellet har siden
den gang bidratt med å trygge skoleveier.
Gang og sykkelstier har også fått belysning.
Borgen vel har i dag mange medlemmer men
ønsker seg flere.

Milepæler i Borgen vels historie er mange.
Med ansvar for veier, vannforsyning og
renovasjon m.m. var Borgen vel en viktig del
av det daglige liv og nærmiljøet på Borgen.
Vi kan vel knapt forestille oss hvilke
strabasiøse situasjoner Borgenboerne ble
utsatt for når snøen lavet ned på 1950–tallet.
Når fire hester foran plogen måtte gi tapt i
snøfonnene stilte folk opp på dugnad med
spader, og sørget for farbar vei helt ned til
Vassbunn og Kullebunn-gårdene. Eller når
beboerne på Borgen bygde vei på dugnad med
hakke, spade og trillebår og la til rette for ny
jernbanestasjon ved Bondivann.
De store utbyggingene på Borgen i 196070- og 80-årene, som førte til en enorm
folketilvekst, ga store utfordringer for
vellet. Disse måtte løses sammen med
Asker Kommune. I dag skriver vi ca. 6000
innbyggere fordelt på 1910 boenheter på
Borgen.

I min oppsummering av «Milepæler» vil noen
sikkert savne hendelser og dugnadsinnsatser
som ikke er nevnt. Borgen vel har måttet
forholde seg til store oppgaver også i de
senere år:
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det ikke saken bedre. Det gjelder å være på
vakt!

Lysløypa i Vardåsen ble tatt i bruk i 1975.
Samme året var vellet aktivt med på
starten av Borgen Tennisklubb. Med 3 nye
tennisbaner på vellets 16 mål store friområde
på Trettestykket var det lange ventelister for å
få medlemskap. Synd at tennisinteressen er så
laber på Borgen i dag!

Grendehuset på Trettestykket ble oppført med
stor dugnadsinnsats av noen ildsjeler først
på 70-tallet og innviet i 1979. Økonomiske
vanskeligheter førte til at Asker kommune tok
over bygget for noen år siden. Det er positivt
å se at kommunen i dag renoverer bygget og
uteområdene for oppstart av ny barnehage i
bygget.
Utbyggingen av slalåmbakken på 90-tallet:
Borgen vel la fram planer for ny skiheis fra
Gullhella stasjon og sørget for innregulering
av 200 parkeringsplasser ved Gullhella
stasjon. I dag ser vi at en slik skiheis kan bli
en realitet.

Vardeborg gård
I kommuneplanen midt på 90-tallet ble
Vardeborg gård lagt ut til boligbygging.
Borgen vel reagerte og protesterte kraftig.
Ordføreren beklager at det var en liten glipp
av planleggerne. Når det i ettertid viser seg
at ubekreftede utbyggingsplaner var svært
omfattende, med flere hundre boliger, så gjør

En litt spesiell dugnadshistorie
Tusenårsskiftet: Borgen vel ville markere
denne store begivenhet, men hvordan? Et
stort bål på Vardåstoppen måtte da være en
bra markering? Men hva med ved til bålet?
Et klokt hode foreslo å legge ut vedkubber
på strategiske stedet og be folk ta med en
vedkubbe når de gikk tur til Vardåstoppen.
Tre lass med ved ble framskaffet og lagt ut på
tre steder. Og den store vedbærerdagen ble
arrangert 11. november 1999. Det monnet
godt til et fint bål. Mange barn og foreldre
som skulle på tur tok med seg mang en
kubbe til toppen av Vardåsen. Nyttårsaften
merket vi to fakkelløyper til toppen. Den ene
opp slalåmbakken og den andre fra Jutemyr.
Folk strømmet på i lange rekker oppover til
toppen. Et stort bål ble tent kl. 17 og brant
lystig utover kvelden. Pepperkaker og gløgg
hørte med. Selv nokså tett tåke hadde ikke
satt en stopper for lysten til å være med
på feiringen på toppen. Arrangert sammen
med speiderne ble dette stor suksess.
Beregninger anslo at det hadde vært opptil
2000 mennesker på Vardåstoppen denne
nyttårskvelden. En dame var uheldig og
brakk beinet på tur ned fra Vardåsen, men
hun bedyret etterpå at et beinbrudd var verdt
opplevelsen på Vardåsen denne spesielle
kvelden!
Vardåsen kirke
Ny kirketomt ble innregulert på deler av
lekeplassen ved Borgen skole og godkjent av
Asker kommunestyre midt på 1990-tallet.
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Presten Per Ohnstad og Borgen vel var
sterkt uenige i plasseringen. Etter intense
forhandlinger gikk politikerne i Asker med på
å finne en ny kirketomt i 1997. Vi kan i dag
være stolte av en flott kirke på en fin tomt.
Markagrense rundt Vardåsen
Ny eier av Drengsrud gård ga Borgen vel
store utfordringer. Store utbyggingsplaner
i utmarka ved Drengsrudvann engasjerte
folket på Borgen. Vardåsen, det fantastiske
turområdet vårt, var truet. Ulovlige gjerder
klarte verken kommunen eller Borgen vel å
sette en stopper for. Men eierens store planer
om kilometerlange gjerder i Vardåsen klarte
vellet å forhindre. I dag kan vi være glade
og stolte og godt fornøyd med at Borgen vel,
sammen med 11 andre vel og foreninger,
klarte å få godkjent markagrense rundt
Vardåsen i 2006.
Etter dette nære samarbeidet med Asker
kommune og de andre vellene var det
hyggelig å lese i revidert kommuneplan for
Asker:
«Det legges vekt på målrettede og
effektive samarbeidsformer med frivillige
organisasjoner (vellene) og private
virksomheter om utvikling og drift av tiltak.»

Drengsrudjordene
Fotballbaner, friidrettsanlegg og idrettshall på
Drengsrudjordene er store utbygginger som
vellet kontinuerlig følger opp, og ønsker det
skal bli i mest mulig samsvar med folket på
Borgen.

Utbyggingen på jordet ved Borgen skole
med boliger, servicesenter og butikk har
engasjert vellet i flere år. Ny butikk i høst har
skapt frustrasjon med sin lite tiltrekkende
fasade. Vellet har tatt grep og håper på en god
løsning.
Nærmiljøsentral vis à vis Borgen skole
28. mai i år åpnet ordfører Lene Conradi
Borgen Nærmiljøsentral på Søndre Borgen
med stort frammøte fra flere nasjoner. Med
sang og musikk ble dette en fin markering.

Vi føler oss trygge på at vellet også i årene
som kommer vil være en sentral støttespiller
for at Borgen fortsatt skal være et godt sted
å bo.

Både slalåmbakken, ballplassene og lysløypa
i Vardåsen har opp gjennom årene lagt
grunnlaget for flott idrettsungdom på Borgen.
Nevnes må jo verdensmestrene Tom Stiansen
og Halvard Hanevold. Og ikke å forglemme
den verdensberømte snowboard-akrobaten
Andreas Ygre Wiig. Syklisten Stake Laengen
skal vi heller ikke glemme.

GRATULERER MED
80 ÅRS DAGEN!
Arne Helgesen

– 15 –

Protokoll første styremøte
Borgen vel 1936
Lørdag 3. oktober 1936 holdes møte på Søndre Borgen hos fru Bjørset til
dannelse av et vel. Der hadde tegnet seg 32 på listen med en årlig kontingent
av kr. 10,Sigurd Fosvold, Kullebund, H. Andreassen,
Bertram Dybwad, frøken Janna Borgen, A.K
Borgen, Nils Lundstrøm, fru Kristensen,
Nyhus, frk. Cecilie Bøe, Strauman, Jensen jr.,
Berg, Sigrid Weil, Thv. Weil, Trygve Bjørset.

Borgensonen er kommet lengst i å legge ut
lokalhistorisk stoff. Mange av artiklene er
hentet fra Borgenposten og lagt ut under et
Kildearkiv. Stoff der kan ikke redigeres av
andre enn forfatteren. Alt annet leksikalsk
stoff kan forbedres og utdypes av alle.
Du finner alle artiklene om Borgen ved å gå
inn på: https://lokalhistoriewiki.no/index.
php/Liste_over_artikler_om_Borgen_i_Asker

Dette skjedde samtidig som en gruppe med
stor interesse for Askers lokalhistorie kom
sammen for å drøfte nettopp muligheten for
å gjøre vår lokalhistorie mer tilgjengelig. For
dagens ungdom er internett hovedkilden til
kunnskap.

Artiklene fra Asker finner vi ordnet
alfabetisk. I tillegg til dette er stoffet
fordelt på de ulike skolesonene, altså
ungdomsskolene med tilhørende barneskoler.
På denne måten kan alt stoffet brukes i
lokalhistorieundervisningen.

Angående ruten for sneplogkjøringen, som
først var på tale, ble det bestemt at ruten ble
fra Drammensveien – om Isachsen, tilbake
forbi sommerfjøset og ut til Hoels garasje.
Hvor vidt den skulle gå lenger, fikk henstå
til senere, dersom utvidelse av veien forbi
hyttene ville tillate at plogen også kunne gå
der. Der fremkom forslag om å iligne
bileierne en ekstrakontingent av kr. 5,-.
Dette forslag falt med 2 stemmer.

Angående den veistrekning som blir å
holde i stand, så er det hovedveien fra
Drammensveien til Kullebund.

Lokalhistorisk institutt i Oslo har på sin nettside lokalhistoriewiki.no lagt ut
alle artiklene i Budstikkas Asker- og Bærum-leksikon fra 2008.

En wiki er basert på dugnadsarbeid. De
allerede publiserte artiklene kan gjøres mer
utfyllende, og nytt stoff og bilder kan legges
inn.

Ved valg av styre ble Sigurd Fosvold valgt til
formann, de øvrige styremedlemmer ble A. K.
Borgen og Bjarne Berg. Til kasserer ble valgt
fru Sigrid Weil, til sekretær Trygve Bjørset, til
revisor valgtes frk. Janna Borgen.

Strauman fremkom deretter med følgende
forslag: Man blir inntil videre stående
med kr. 10,-. I tilfelle dette skulle vise seg
utilstrekkelig, kan man senere forhøye
kontingenten. Dette forslag ble enstemmig
vedtatt.

Lokalhistorie legges ut på nett

Pappa
Den amerikanske avisskribenten Ann Landers
har satt opp denne listen over hvordan
forholdet mellom barn og far utvikler seg,
ifølge boken «Balsam for sjelen»:
Den håndskrevne protokollen fra første styremøte i
Borgen vel 1936.

Der ble vedtatt å gi vellet navnet Borgen vel.
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4 år: Pappa klarer alt.
5 år: Pappa kan mye.
6 år: Pappa’n min er flinkere enn din!
8 år: Pappa vet ikke alt!
10 år: I gamle dager, da pappa var liten, var alt
helt annerledes.
12 år: Vel, det er klart pappa ikke skjønner
noe.
14 år: Bry deg ikke om pappa. Han er så
gammeldags.

Hvis du er interessert i å være med på dette
arbeidet, tar du kontakt med
Jon Christofersen
Tlf. 97763646.
E-post: jon@christofersen.no
Arne Helgesen
Tlf. 99581818.
E-post: arne.helgesen@getmail.no

21 år: Bry deg ikke om pappa, han er helt
bortreist.
25 år: Pappa kan litt om akkurat det, men det
bør han jo kunne, så lenge som han har
levd.
30 år: Vi burde kanskje høre hva pappa mener
om saken. Han har jo så mye erfaring.
35 år: Jeg vil ikke bestemme meg før jeg har
snakket med pappa.
40 år: Lurer på hva pappa ville ha gjort. Han
er jo så flink og erfaren.
50 år: Jeg skulle gitt hva som helst for å ha
pappa hos meg nå slik at jeg kunne
prate med ham om dette. Synd jeg ikke
skjønte hvor klok han var. Jeg kunne ha
lært av ham.
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Temaplan – og veien videre
Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen ble vedtatt i kommunestyret i november. Det viktigste formålet med temaplanen var å foreslå
tiltak som sikrer et aktivt, åpent og inkluderende lokalsamfunn, og slik også
øke områdets attraktivitet. Hva har kommet ut av prosessen og hva blir
veien videre? Vi har spurt to av Borgens egne lokalpolitikere, Håvard Espelin
(H) og Njål Vikdal (V).
Temaplanen bygger på kunnskapsgrunnlaget
«Livet på Borgen» og ulike
samskapingsprosesser i lokalsamfunnet
våren 2016. I prosessen har det kommet
fram behov for møteplasser og flere sosiale
og kulturelle aktiviteter og arrangementer.
Det har dessuten kommet fram at det er
behov for å sikre at meninger og synspunkter
i lokalsamfunnet kommer til uttrykk og
høres i andre kommunale prosesser og
i saker som angår lokalsamfunnet, for
eksempel i reguleringssaker, implementering
av boligstrategi og forhold i utvikling av
barnehager og skoler.

«Det viktigste som har kommet ut av denne
prosessen er at Borgen har kommet på
dagsorden og mange innbyggere har engasjert
seg», sier Njål Vikdal. «Prosessen har vist at
Borgen er et bra sted å bo med mange aktive
og ressurssterke innbyggere. En del prosjekter
er satt i gang, slik som utbedring på Hagaløkka
skole, innbyggersentralen og underetasjen på
Vardåsen kirke».

Njål Vikdal, Venstre

Håvard Espelin sier det slik: «Borgen er et
utrolig fint område å bo på, og det er mange
kvaliteter i området vårt. Men Borgen har noen
utfordringer som er avvikende fra det man har
ellers i Asker. Borgen er det området i Asker
med høyest andel ikke etnisk norske. Nærmiljø
og skole er de absolutt viktigste arenaene for
integrering for de som kommer nye til vårt
land. Og da må vi sørge for at disse tilbys
nærmiljø og skoler der det er et godt norsk
miljø de kan integreres i.»
Synes dere planen svarer på de
utfordringene og de kvalitetene vi har i
området vårt, spør vi.
Njål Vikdal mener at planen svarer godt
på frivillighetens store rolle og hvordan
nærmiljøsenter og et lokaldemokratiutvalg
kan øke dette ytterligere. Det er også bra at
boligvekst på Borgen skal ses i sammenheng
med Asker sentrum. Samtidig tilføyer han:
“Vi i Asker Venstre mener at planen ikke er
helhetlig nok. Vi har derfor bedt kommunen

Håvard Espelin, Høyre
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komme med en oversikt og tidsplan for alle
kommunens tiltak og planer som kan bidra
mer på Borgen, samt se på boligbyggingen og
skolegrenser.”

politikk både for Borgen spesielt, men også
for Asker som helhet. «De utfordringene vi har
på Borgen, løses ikke på Borgen alene. Vi må
ha en boligpolitikk for hele kommunen som
medfører at fordelingen av små, mellomstore
og store boenheter fordeles likere over hele
kommunen.»

Håvard Espelin mener også at planen er
god når det gjelder fokus på tiltak som kan
skape møteplasser og gjøre nærmiljøet vårt
enda mer attraktivt. «Planen er ikke like
god med tanke på angi hvordan vi på kort
og mellomlang sikt skal angripe de konkrete
utfordringene vi har med tanke på å sikre
at nærmiljø og skoler i området forblir gode
arenaer for integrering for de som flytter til
Borgen», mener Espelin.

Hvor går veien videre, spør vi. Hva tenker
dere at er viktigst å få på plass på Borgen
nå?
Her har Vikdal mange tanker: «Vi må
videreutvikle Borgen til en enda mer attraktiv
bydel, slik Asker har utviklet Vollen. Der Vollen
har sitt kystmiljø, må Borgen utvikles med
sin unike nærhet til både Asker sentrum og
marka. Sammen med de nye idrettsanleggene
ved Borgen ungdomsskole og alpinbakken vil
Borgen fortsatt være en magnet for aktive
barnefamilier. Å få en vellykket nærmiljøsentral
på Borgen slik som i Heggedal, som samler
kommunale og frivillige aktiviteter, vil bidra
positivt», lister han opp.

For en som har fulgt prosessen som vanlig
innbygger på Borgen, har det vært interessant
å se hvordan kommunens samarbeidsmetode
“kommune 3.0” inkluderer innbyggerne på
en helt ny måte. Det gir hver enkelt en helt
ny påvirkningsmulighet, men også et større
ansvar. Da er det godt å vite at vi har noen av
naboene våre i lokaldemokratiet. Hvordan
framtida på Borgen skal bli, avhenger av hver
enkelt nabo, kommunens administrasjon og
politikere, utbyggere og annet næringsliv i
samarbeid.
Les hele temaplanen på Asker kommunes
nettsider:
https://www.asker.kommune.
no/globalassets/dokumenter/
samfunnsutvikling/temaplan_for_
lokalsamfunnsutvikling_pa_borgen_
horingsutkast.pdf
Elin Brusletto

Videre mener han at den langsiktige
utfordringen på Borgen er
boligsammensetningen og skolegrenser.
«Her mener jeg at Asker kan og bør ta
tydeligere grep som gjør at vi ikke har de
samme utfordringene om 20 år. Venstre har
i budsjettet for 2017 foreslått mer midler
til tiltak på Borgen, både nærmiljø og i alle
skolene. Rønningen skole må få samme status
som Hagaløkka, og Borgens særegne
perspektiv skal ikke bli glemt av oss
politikere», avslutter han.
Håvard Espelin mener at det viktigste
fremover er å få på plass en riktig bolig-
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inntil to timer hver gang. Å gå andre krevende
skiturer er også en del av forberedelsene –
for eksempel Expedition Amundsen, 100 km
fra over Hardangervidda fra Haukeliseter til
Maurset i Eidfjord. Asle mener den turen er
tøffere enn å gå over Grønland; man får ingen
hjelp og må navigere selv.
Asle trente målrettet i omtrent to år, og
innrømmer at man må ha en viss porsjon
galskap i seg for å gå så langt og slite så
mye. Han har alltid likt å være i bevegelse
og trene mye, og er glad i å gå på tur, og det
kjennetegner nok alle som gjennomfører noe
som dette. Det mentale er ikke minst viktig,
og da hjelper det å ha syklet Trondheim-Oslo
og ha gått Vasaloppet noen ganger. Asles
motto for turen var: «Jeg skal være den som
hjelper, og ikke bli hjulpet», og ved å være
gjennomtrent og godt forberedt var det slik
det ble.

I Nansens skispor – med pulk
over Grønlandsisen
Det er ikke rart at man lurer litt. Her har man en hyggelig nabo, som
attpåtil har vært kollega for noen år siden, og som man kjenner som et
fornuftig menneske med godt humør og sans for det som kalles det gode
liv. Riktignok er han nokså sportslig av seg, og har gjennomført et og annet
skirenn og sykkelløp – men når man treffer karen drassende på traktordekk
i motbakke, er det grunn til å spørre hva som skjer.
Asle Nistad i Trettestykket har gjort det
noen av oss kanskje kan drømme om på
en dag hvor det koker på jobben, køene
på Drammensveien er verre enn verst og
julehandelen er på topp i butikkene: Han
har gått på ski over Grønland, 600 km med
komplett stillhet og bare hvitt i hvitt så langt
øyet kan se i nesten en måned. Det høres ut
som et fantastisk eventyr … - og det er det.
Men det krever en stor innsats, og ikke bare
på selve turen, men i en lang periode før man

drar. Og det er der traktordekkene kommer
inn!

Forberedelser
Alt man skal bruke på turen må bæres på
rygg og trekkes i pulk. Dette må man jo
trene på, og med sekk fylt av sandsekker og
vannkanner, og traktordekk hengende bak,
er det bare å legge i vei, for eksempel fra
Semsvann og opp til Tveitersetra. Mot slutten
tok han denne turen tre ganger hver uke, i
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Mat, drikke og utstyr
En tur over Grønland krever sine kalorier. Til
tross for et daglig inntak på fem-seks tusen
kcal, gikk Asle ned fem kilo underveis. Det er
nesten slitsomt å spise så mye som man må
underveis! I tillegg til måltidene, var det ti
minutters stopp hver eneste time – for å hvile,
og for å få i seg kalorier. Pulkene var stappet
med tørrmat som «Real Turmat» (pakket om i
poser for ikke å ta plass), morsmelkerstatning
(maksimal næring) og sjokolade, nøtter og
frokostblandinger. Snø og is ble smeltet for å
få vann til mat og drikke.

Turen
Asle reiste med Hvitserk, og deres turer
går i april. Man går fra vest til øst – våren
begynner tidligere i vest, og man ønsker å
unngå for mye smeltevann. Mot slutten gikk
de av denne grunn også om natten. Det blir
aldri mørkt, så det var ikke behov for lykter.
Den største utfordringen med hele turen var
å komme i mål i tide, også fordi det koster
mye å ikke rekke flyet hjem… Starten går fra
660 moh, mens Summit (toppen) ligger på
2496 moh. En god del stigning, altså! Alt er
hvitt, og når det er «whiteout» (skillet mellom
bakken og himmelen forsvinner), må man
gå med blikket på kompasset absolutt hele
tiden. Deltagerne (de var ni) skifter på å gå
foran, én time ad gangen. Været skifter fort,
om enn ikke så fort som i fjellet her hjemme.
Solkremen hadde faktor 50!
Dyre- og fugleliv er beskjedent, men de
så revespor underveis, og traff på en liten
snøspurv. Isbjørnen holder stort sett til
på østsiden, men de hadde med børser for
sikkerhets skyld.

Det er kaldt på Grønland. Vanlig temperatur
på isen er mellom 25 og 30 minusgrader,
på denne turen lå de stort sett på rundt 20
minusgrader. Vinden er ofte sydlig – og det
er mye av den! Dette krever selvfølgelig
mye klær, samtidig som man må være litt
økonomisk med det man har med, for alt skal
jo bæres og trekkes. Til en 24-dagers tur
har man bare tre sett med ullundertøy, og av
hensyn til sin teltkamerat åpner man døren til
teltet nå støvlene tas av…
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Midt inne på øya ligger en forlatt radarstasjon,
DYE II, bygget av amerikanerne under den
kalde krigen, og forlatt i hui og hast i 1988
– etter å ha solgt den til danskene for én
krone. Nå står stasjonen, med sine ufattelige
mengder stål, og synker i isen, og det var en
morsom opplevelse å få gå inn og ta en titt
mens den fremdeles er tilgjengelig. Alt er
forlatt som det var, amerikanerne tok ikke
med seg noe da de dro.

– 22 –

Halvveis i turen fikk de feiret 17. mai i
strålende vær, med flaggheis (et lite flagg
på teleskopstang) og stekte pølser, konjakk
og champagne – det var ikke fritt for at man
ble litt på en snurr, og nokså sentimental
under «sjefens» (guidens) tale… De hadde
ikke mobildekning, men en satellitt-telefon
sørget for at de fikk holdt seg orientert om

de viktigste begivenhetene hjemme – i Asles
tilfelle resultatene fra Branns kamper!

Hjemme igjen
Det beste ved opplevelsen var å være på tur,
gå langt uten mobildekning, å slite, men være
trent for det, og bare nyte den fantastiske
naturen. Det verste var å komme hjem igjen,
og være ferdig med det…

Suget etter en ny tur er der hele tiden, og
Asle opprettholder treningen og holder
langturformen vedlike. Han har lest alt om og
av Roald Amundsen, og den store drømmen
er å gå til Sydpolen – men da trenger man
sponsorer. Har du derfor en million til overs,
er Asle klar for å gå med navnet ditt på ryggen!
Bente Solbakken
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Motbakkegjengen
Med Askers beste treningsstudio rett utenfor stuevinduet har jeg lenge
tenkt på muligheten for å starte utendørstrening med nabolaget. Hva
om vi bare møtes ute på lekeplassen her til en fast tid og gjør litt øvelser
sammen, og løper intervaller i akebakken? Lurer på om noen kunne være
intressert i å bli med på det? Og det var det!
litt sammen til ukas siste hits, så blir det jo
bare morsomt at svetten siler! Den kjente
dørstokkmila blir jo litt kortere hvis du vet at
det er noen som venter på den andre siden.
Og spesielt hvis den andre er naboen som ser
at du sitter der på sofaen!

Siden tidlig i våres har «Motbakkegjengen»
møttes på lekeplassen i Gustav Wentzelsvei
hver tirsdag fra kl. 20:00 til 21:00 til fast
opplegg:
2 x oppvarmingsrunder med gange opp og
ned akebakken
3 x løpe opp akebakken
1 x «7 minute workout» til musikk
3 x løpe opp akebakken
1 x «7 minute workout» til musikk
3 x løpe opp akebakken

Vi retter en stor takk til behjelpelige ektefeller
i området, som holder lekeplassen OG
akebakken pent klippet for oss. Det er litt
trening i det og.
Ingunn Klerck Helseth

Foto: Tomas Frithjof Jakobsen

Iløpet av sommeren har rundt 20 stykker
vært innom treningen, og den «harde
kjerne» ligger på 8-10 stykker. Noen har med
treningsmatter, andre har med høyttaler og
musikk, eller hodelykter så vi finner veien til
lyset i bakken. Og alle har særdeles godt mot,
og sin egen «form», og tilpasser innsatsen
etter behov og lyst. Klarer du ikke å løpe
opp bakken, er det god trening i å gå opp og
ned også! Det viktigste er å komme seg ut
og få rørt litt på kroppen, og når du i tillegg
kan treffe gode naboer og hoppe og sprette

«Lekeplassen i Gustav Wentzelsvei» har
etterhvert fått mange funksjoner for
nabolaget og omegn, og at vi nå kan tilby
utendørstrening i tillegg gjør den jo ikke
mindre attraktiv. Tilbudet er gratis og åpent
for alle, så ta på deg joggeskoene og bli med!
Følg med på Facebooksiden vår (https://
www.facebook.com/Motbakkegjengen) der vi
informerer om start og slutt av sesongen. Når
snøen kommer og bakken er for isete går vi en
tur i nabolaget istedet.

Vet du hva og hvem Asker
Velforbund er?
Asker Velforbund (AV) er papaplyorganisasjonen til alle velforeningene
i Asker og består av et styre med åtte engasjerte mennesker fra ulike
områder i Asker.
Alle som bor i Asker har tilhørighet til et vel.
AV er paraplyorganisasjonen for alle
velforeninger (og veilag) i kommunen.

I Asker er det 64 slike foreninger. AV har
100 % oppslutning av betalende velforeninger.
Satt på spissen så representerer dermed AV
hele Askers befolkning!
AV’s hovedoppgave er å være det naturlige
bindeleddet mellom de ulike velforeninger
og kommunen og styrende etater. AV deltar
i de fleste utvalg og kommitéer oppnevnt
av kommunen, og sitter dermed på både
informasjon og kunnskap som kommer alle
vel til gode. Gjennom vår samarbeidsavtale
med Asker kommune er vi direkte involvert
i ulike saker og prosesser som alle vel er
engasjert i.
Som f.eks:
1. E18-utbyggingen
2. Handlingsplanen for Asker frem
til 2020
3. Kabler og ledninger fra luftstrekk
til bakke
4. Opprettholde kvalitet på Askers
badestrender (blått flagg)

5. Overdragelse av velveier
6. Bekjempelse av brunsnegl
7. Årlig Ruskenaksjon

Men vi ønsker å bidra til alle saker som de
ulike vellene er opptatte av! Vi vet at det kan
være saker som kan være kompliserte for
styret i det lokale vel. AV kan i mange tilfeller
være en støttepiller, økonomisk bidragsyter
eller god venn og rådgiver i de fleste velsaker.

Som i resten av samfunnet så er det lettere
å få til - og oppnå gjennomslag – i saker hvis
man har gode støttespillere. Asker Velforbund
er en slik støttespiller for alle vel!
Asker Velforbund har en informativ
hjemmeside – www.askervelforbund.no.
Her finner du relevant informasjon om
velarbeid og kontaktinformasjon til alle i
styret. Vi ønsker velkommen alle innspill og
spørsmål fra Borgen vel.

På vegne av Asker Velforbund ønsker jeg alle
i Borgen vel en riktig god jul og et godt år i
frivillighetens tegn!
Kai Ekstrøm, Leder

Asker Velforbund
c/o Hasselbakken
Askerveien 47
1384 ASKER
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Tlf. 909 27 925
post@askervelforbund.no
www.askervelforbund.no

Dilt og fest på Borgen!

Et lokale pyntet til fest

Samarbeid på Borgen
Søndag 16. oktober gikk Borgendilten av
stabelen. Dette er et årlig rebusløp i skogen,
som arrangeres av Borgen Lions. Nytt av
året var at Borgen Lions og Borgen vel
samarbeidet om arrangementet, og at det
samtidig ble en festlig markering av Borgen
vel sitt 80-års jubileum. Det ble en flott dag,
med mange aktiviteter for store og små.
Ca. 120 personer deltok på rebusløpet. Løpet
gikk fra Borgen skole via Drengsrudvann
til Stupsletta, og videre over Jutemyr
tilbake til skolen. Inne i skogen holdt
Orienteringsgruppa demonstrasjoner, og alle
kunne prøve ulike tester. Det vanket seigmenn
på dem som prøvde.

juniorskolekorps, premieutdeling til
vinnerne av Borgendilten og den påfølgende
tegnekonkurransen. Arne Helgesen,
redaktøren av Borgenposten, holdt et
interessant innlegg, der han tok oss med
tilbake i tid til Borgen vels etablering i 1936
og frem til i dag. Mye har skjedd på 80 år!

Utdeling av prisen Borgengutten
På slutten av programmet ble prisen
Borgengutten delt ut, også dette et samarbeid
mellom Lions og vellet. Vinneren i år ble
turntalentet Ingrid von Hafenbrädl, bosatt
på Borgen. Premien bestod av et diplom,
3000 kr samt å få navnet sitt inngravert på

Langbord med internasjonale retter
Tilbake på skolen ble det disket opp med
et stort langbord med internasjonale retter,
spandert av Borgen vel. Det var retter fra
India, Indonesia, Somalia og Palestina. Maten
var svært populær blant sultne og slitne
turfolk. I tillegg var det kiosksalg som elever
fra Borgen skole stod for. Jubileumskake ble
det også!
Program
På programmet var det spilling av Borgen

Prisvinner Ingrid von Hafenbrädl
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statuen Borgengutten, som står utstilt på
Asker bibliotek. Her er teksten som fulgte
nominasjonen av Ingrid:

Som Borgenjente har hun i mange år vært
en god representant i turnmiljøet. Tross sin
unge alder har hun oppnådd gode resultater
individuelt og i tropp både nasjonalt og
internasjonalt. Turn er en snever idrett i
Norge og det krever enormt med pågangsmot,
vilje og glede for å kunne strekke seg mot
internasjonale resultater i denne idretten.

I foajéen fikk barna lage fantasidyr med kongler og pynt

Ingrid fortjener en oppmerksomhet for sin
innsats.

80-års kaka til Borgen vel

Arne Helgesen gir oss historiske tilbakeblikk

Dette er bare noen av hennes meritter:
Sølv i bom i nordisk mesterskap 2016
Gull og sølv i Nordisk mesterskap junior bom
2015
Ingrid vant senior skranke og bom samt bronse
i fritt FIG 2
Deltaker i European Youth Olympic Festival
2015 og EM i Bern 2016 senior
Hun har også medaljer fra tropp.
Utstilling
Borgen vel hadde også laget utstilling til
festen; et utvalg på 20 høydepunkter fra
Borgenposten ble stilt ut som plakater. I
tillegg hadde vellet fått laget en over tre
meter lang tidslinje som viste en oversikt
over viktige milepæler som Borgen vel har
oppnådd gjennom 80 år. Her kan man nevne

Internasjonal buffet, her med Samar Hassan som lagde deilige palestinske retter
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Utstillingen «La den vandre» av Garasjegalleriet, montert i
fargerike høsttrær

byggingen av Bondivann togstasjon, vern
av Borgens siste bondegård, Vardeborg, fra
nedbygging, og etablering av markagrense
rundt Vardåsen som tre viktige milepæler.
I tillegg inviterte vellet Garasjegalleriet til
å holde utstilling. Garasjegalleriet har base
i Huldreveien, og har fokus på å være et
inkluderende og tverrkulturelt prosjekt. På
festen stilte de ut «La den vandre», en serie
portretter av sterke kvinner fra ulike kulturer
og med ulike historier. Portrettene ble stilt
ut både inne og som hengende smykker i de
røde høsttrærne utenfor skolen; en vakker
utstilling!
Barna stod i fokus
Vellet hadde laget jubileumsballonger til
bursdagsfesten vår, som vi fylte med helium.
Dette var veldig populært blant de minste og
ikke minst et dekorativt element i lokalene!
I tillegg ble det ansiktsmaling, et langt
verkstedbord der man kunne lage fantasidyr
av kongler og poteter, barneleker og
barnedisco som avslutning på kalaset.
Ungene storkoste seg rundt verkstedbordet
og foreldrene fikk en liten fristund med
kaffekoppen.

Vinn-vinn sier vi, og tenker at dette var en fin
dag og et fint samarbeid som vi gjerne lar bli
en årlig tradisjon!

Borghild Holsvik
Leder, Borgen vel

Gunnar Hovden
Leder, Borgen Lions

Barna stod i fokus med blant annet ansiktsmaling for de
minste
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Jul på gamle Borgen

Og som om ikke det var nok ble det varslet
blodklubb til middag!

Noe av det jeg husker best fra den tiden var
den evinnelige sneen — den tunge våte sneen
som dynget ned og gjorde grantrærne bøyde
og giktbrudne. Borgenveien som på den
tiden bare var en humpete kjerrevei ble bare
omdannet til et smalt spor. Så var det å lesse
skikjelken full av kjøtt som skulle finmales
nedi slakteriet til Hovde. Sannelig var det et
slit for å få maten i hus. Far dro og jeg dyttet,
og så var det attpå til kladdeføre den dagen.
Aldri har Borgen-bakken virket brattere —
oppover. Men da belønningen var nystekte
medisterkaker med stuet kål og masse poteter
var vi villige til å glemme svetten og de dyvåte
klærne.

Det var den gangen vi så dompapen her oppe
i vår lille Borgengrend. Det var selve symbolet
på våre dristigste forventninger. Og fikk vi se
dens røde, trinne bryst forfra var det bare å
sette våre kravstore ønsker ned på papiret.
Sportsøks, rumpetaske, termos, løvsag og
ennu flere Tarzan-bøker fra Windju. Det var
ikke presanger som kunne ruinere noen.

En gave som jeg husker spesielt godt var en
lommelykt i perlemor. Denne kunne lyse både
rødt og grønt. Akkurat den julaftenen var det
ikke vanskelig å si god natt til de andre. For
hva var vel mer fantastisk enn å ligge under
dynen og betrakte det eventyrlige lyset. Dagen
etter derimot fortonet seg mer enn helsvart.
Jeg hadde sovnet fra selve drømmen. Alt
godsnakk om et nytt batteri var til ingen nytte.
1. og 2. juledag var fullstendig mørklagt.
Men ser en tilbake på denne tiden var det
mange lyspunkter både i rosenrødt og
håpegrønt. Julen sto for døren og vi barna
tok imot den med åpne armer og slapp den
ikke ut igjen før langt uti februar. Da var

juletreet fullstendig ribbet for nåler og de
siste hjortetakkene vel fortært. Men hva
var det som gjorde julen så spennende og
meningsfylt før? Jeg tror det var pliktene,
rett og slett. Forberedelsene!! Vi hadde bedre
bakkekontakt med julehøytiden den gangen.

Men det var ikke alt som var like lystbetont.
Spesielt husker jeg slaktingen som en sorgens
tid. Jeg hadde sympati for grisene og var
opprørt over den ydmykende rettergang
de ble utsatt for. Ja, til og med slakteren
forsto mitt standpunkt. Men når disse
storeterne gjorde sin motvillige vandring mot
evigheten var det en guttunge som engstelig
og nysgjerrig gløttet på kjøkkengardinene.
Jamenn var det spennende, lell. Så var det å
hente det kokende vannet fra vedkomfyren.
Nu skulle grisen glattbarberes og ingen bust
skulle bli tilbake. Selv tøffet jeg meg opp til
å røre i blodet, mens jeg tappert forsøkte å
tenke på noe annet. Men etterhvert virket
den mørkerøde, dampende vellingen mer og
mer kvalmende. Kaldsvetten piplet frem og
jeg dumpet svimmel og matt ned i snøfanene.
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Og så kom en fin tid med matlaging,
kakebaking — og smaking. Vi barna koste oss
med å øve oss på julesangene. Juletrepynten
laget vi selv og bordet fløt av glanspapir og
hvetemelsklister. Finpussen til julekvelden
var i full gang. Marsipanen ble farget og
modellert og sirup-snippene ble stanset ut
i fine dyrefigurer: Mikkel Rev, Bamsefar og
Hønemor. Og utålmodig talte vi dagene. Det
var så rent for lang tid å vente. Men endelig
kom dagen — den 24 de. Kalenderen fra
«Kooperativen» kunne liksom ikke lyve.
Det var som julekvelden varte hele dagen.
Den dagen kom gavmildhetens bestefar —
den krokryggete oldingen med det hvite
bomullskjegget. Mon tro hva han hadde for
noe rart i striesekken i år?

Men det var en strevsom dag før gavedrysset
kunne finne sted. Vi barna ble satt i
alarmberedskap, men pliktene den dagen
var bare moro. Fritt for å gi Blakken en
ekstraporsjon med høy. For det var den som
skulle frakte gjestene hit opp til julesamværet.
Spissleden ble spent for og det gikk i luntetrav
nedover til bygda. Det skulle bare mangle at
ikke gjestfriheten skulle begynne allerede på
Asker stasjon.
Juletreet var pyntet og lukten av røkelse og
svidde barnåler fylte rommene. Snart
hørte vi lyden av bjeller og folk som trampet
sneen av beina. Velkommen, velkommen!
Snart senket kveldsmørket seg over
vinterlandskapet og kirkeklokkene hørtes
i det fjerne. Med jevne mellomrom tittet
jeg ned på vedskjulet og deretter opp mot
himmelen. Jeg ventet at noe stort skulle
skje. Inne spraket det hyggelig på peisen og
julelekene var i full gang. Men jeg fikk ikke ro.
Atter gikk jeg ned til vedskjulet. Så opp. Kom
de ikke snart?

Og inne hørte jeg de gamle kjære julesangene:
Glade jul, hellige jul. Engler daler ned i skjul.
Hva var det som var så spesielt ved denne
kvelden? Det var forventningene, troen og
håpet. Men akkurat denne kvelden fikk min
barnetroen liten brist. De bevingede vennene
fra en bedre verden uteble.

God Jul!
Kåre Bjørset
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Ove Jensen
Gårdbruker og Milorg-mann
I Borgen-området er det bare fem personer som har fått en vei oppkalt etter
seg: Johan Drengsrud, Gustav Wentzel, Anna Bøe, Petra Fougner og Ove
Jensen. Ove Jensens vei fikk sitt navn allerede i 1950-årene. Hvem var han?
Ove Jensen ble født 26. mai 1909 i Borre.
Foreldrene var av grosserer Julius Jensen
og Stephanie Jensen, født Brambani. Etter
middelskolen gikk han på handels-gymnas, og
deretter fulgte studier i utlandet.

2. verdenskrig kommer til Norge
Julius Jensen som eide Myrens Verksted i Oslo,
kjøpte småbruket Persbråten (Linnerud eller
Petersbraaten) på Borgen i 1916. Persbråten
lå på bakkekammen nord-øst og nedenfor
der butikken i Borgenveien 120 ligger i dag.
Familien bodde i hovedstaden, men var mye
ute i Asker. Ove Jensen selv bodde nærmest
fast på Borgen i slutten av 30-årene og var til
stede ved stiftelsen av Borgen vel i 1936.
I begynnelsen av krigen deltok Ove Jensen
i Nord-Norge som kurer mellom regjeringen
og ambassaden i Stockholm. Han kom tilbake
til Borgen og ble tidlig med i ledelsen av
Milorg i Asker og Bærum. Han ble gjennom
Arvid Fossum kontaktet av kompani
Linges mann i Norge, murmester Sverre
Ellingsen fra Blommenholm. Persbråten
var omgitt av tett granskog på alle kanter,
og Ellingsen mente den passet utmerket
til å skjule motstandsmenn på flukt og til å
drive våpenopplæring. På folkemunne ble
Persbråten kalt «Hotell Norge» og «Hotell
Gjennomtrekk». Ove Jensen fungerte som
stabssjef og våpeninstruktør i Asker.
Linge-gutter på Persbråten
Jan Christensen forteller i sin bok
«Oslogjengen» at Svein Blindheim fra Voss
og William Houlder fra Oslo ble sluppet ut
i fallskjerm på Breiliflakene i Finnemarka i
nærheten av Tyrifjorden. De skulle i første
omgang være instruktører for Milorg i Oslo

og Drammensområdet. Utstyret ble gjemt, og
de dro av sted til Asker for å ta kontakt med
Ove Jensen. De tok feil av kartskissen og endte
opp ved Berggravhytta på Borgen Skog der
biskopen satt internert med statspolitifolk
som vakter. Sabotørene trodde Ove Jensen var
tatt og dro raskt fra stedet. Etter hvert skjønte
de feiltagelsen og kom fram til Persbråten.
Men mesteparten av våpnene og annet utstyr
lå gjemt ved Tyrifjorden. Det er her familien
Berg på nabogården Kjonebråten kommer inn.
Bergfamilien
Familien kom til å spille en viktig rolle i
motstandsarbeidet. Det begynte med at
en kaptein Bauck kom til gården for å søke
dekning. Der fant han Bjarne Berg (18881981), kona Kjersti (1893-1966), og sønnene
Gulbrand (1917-1993) og Kåre (1923-?).
Gulbrand ble spurt om han kunne varsle
norsk befal i Osloområdet hvis det var fare for
arrestasjoner, et farlig arbeid for en 24-åring
som ikke var kjent i Oslo og som måtte ferdes
i en mørklagt by.
Gården lå ikke langt fra Persbråten, og
Bjarne Berg, kona Kjersti eller datteren
Marit leverte hver dag melk til biskop Eivind
Berggrav. Dette var også påskudd for å gi ham
nyheter som de fikk gjennom den ulovlige
radioen som de hadde gjemt unna.
Ove Jensen ba Gulbrand tidlig i 1942 om
å danne et Milorg-lag. Han kontaktet nære
venner, og de ble til slutt åtte mann.
Gulbrand ble med Blindheim og Houlder
flere ganger for å hente våpen og annet utstyr
oppe i Finnemarka. Han selv foretok syv turer
til og fra Borgen. Noe av våpnene ble gravd
ned ved Solli gård, men mesteparten i store
kasser midt i grisegården på Persbråten. Et
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stort hull var dekket av en lem med jord over.
På en av turene var Milorg-guttene Kåre
Hanevold og Per Fossum med. Fossum fortalte
senere om dette: De syklet over Tranby
til Sylling og videre mot Rustan. Her ble
syklene plassert, og de dro videre til fots. De
fant containerne på Breiliflakene og lastet
tobakk, kaffe, sjokolade og sprengstoffet TNT
i ryggsekkene. TNT hadde en spesiell lukt,
og de var redde for at lukten skulle røpe dem
hvis de ble stoppet på veien hjem til Borgen.
De måtte passere to tyske forlegninger, en
i Sylling sentrum og en ved Tranby skole.
De ble heldigvis ikke stanset, syklet over
Gjellebekk på den gamle kongeveien og kom
helskinnet fram til Ove Jensen på Borgen som
overtok det de hadde med seg.

Våpentrening på Persbråten
I mai 1943 begynte Blindheim og Houlder
våpentrening for lokale Milorg-gutter på
Persbråten hos Ove Jensen. Om natten sov de
oppe i skogen med sekkene pakket. Om dagen
skulle de være gårdsgutter hos Jensen. Fram
til midten av juni ble 67 medlemmer av Milorg
utdannet på Persbråten. En av deltakerne
har fortalt at de gikk fra rom til rom og fikk
trening i å bruke ulike våpen, også kniv.
Tungtvannssabotøren Claus Helberg var her
på Borgen samtidig etter sin dramatiske flukt
fra tyskerne i Lierbakkene.
Da Ove Jensen ble arrestert 29. juli 1943,
måtte Berg-familien sørge for at våpnene ble
flyttet. Alt ble gravd opp om natten og flyttet
over i Bergs garasje ved hjelp av «gode»
vakter hos biskop Berggrav som satt internert
på hytta si, nå Jerpefaret 38. Ove Jensen fikk
beskjed i fengselet om at sakene var flyttet og
var selv med tyskerne ut for å vise dem hagen.
Men de fant altså ingen ting. Våpnene var da
også flyttet vekk fra Kjonebråten.
Etter alle arrestasjonene i Asker sommeren
1943 ble Bjarne Berg og de to sønnene bedt
om å gå i dekning. De kom seg etter hvert
trygt over til Sverige.
Vi kan vel trygt si at det var uforsiktig å
drive skytetrening så nær folk. Carsten Dehli
var sjef for Milorg i Asker og Bærum. Han
var meget bekymret for sikkerheten rundt

Persbråten. Øistein Guderud fra Nesbru var
bare 19 år, men en av Dehlis betrodde menn.
Han fikk ordre om å dra til Persbråten som
Ove Jensens overordnede og sørge for at
sikkerheten ble bedre.
Han nærmet seg Persbråten om morgenen
29. juli 1943. På kjerreveien mot gården så
han ferske bilspor. Han kom seg inn til husene
og skjønte fort at han var kommet for sent.
Han visste hvor våpen og dokumenter var
gjemt og fikk vekk lemmen i grisebingen. Der
var det tomt. Senere fikk han vite at de var
brakt i sikkerhet.
Gulbrand Berg hadde tatt kontakt med Ove
Jensen og sagt at han måtte flykte. Det var
allerede gjort arrestasjoner av motstandsfolk
som hadde fått opplæring på Persbråten. Han
skal da ha sagt at han hadde så mye å gjøre
at han måtte bli på sin post litt til. 14 dager
senere var det for sent.
Arrestasjonen
Ove Jensen ble arrestert av tyskerne natten
til 29. juli 1943 og sendt til Grini fangeleir,
der han satt med fangenummer 10164 til
utpå høsten. Vi vet ikke hvordan denne
arrestasjonen skjedde. Den 23. oktober
samme år ble han overført til Møllergata 19
i Oslo, der han satt til 8. mars 1944. Han var
så på Grini med nytt fangenummer 12287
til 5. september 1944, da han ble henta til
Victoria Terrasse. Han ble kjørt derfra til
Trandumskogen, der han ble skutt uten dom.
Henrettelsen fant sannsynligvis sted samme
dag som han ble hentet ut fra Grini.
Kilder
• Våre falne: 1939-1945, Grøndahl,
Oslo 1950.
• Norsk fangeleksikon: Grinifangene,
Cappelen 1946.
• Jan Christensen: Oslogjengen.
Orion Forlag 2005.
• Arvid Fossum: Milorg i Asker 1940-1945
• Eivind Berggrav: Front-Fangenskap-Flukt.
Forlaget Land og Kirke, 1966
• Harald Utter: Gutten som lurte Gestapo.
Aschehoug 2016.
Jon Christofersen

– 33 –

Reggaeton i vintermørket

Det har blitt frost i bakken, og det kjennes som om ingen jakker er vindtette
nok. Vinteren har kommet til Borgen. De fleste er inne, og jeg ser ingen
andre der jeg går stivt gjennom mørket på vei til Hagaløkka skole. I det jeg
åpner døra til gymsalen strømmer cubanske danserytmer ut av høyttalerne
og over 20 spreke damer er i full gang med spenstige dansetrinn.
Jeg blir møtt med smil og får prøve noen steg
bakerst i salen. Allerede etter fem minutter
kjenner jeg at dette er både veldig moro, god
trening (slitsomt!) og en utrolig kul dansestil.

Linn Therese Thuv tar seg tid til å forklare:
«Dette er reggaeton, den cubanske versjonen
av hip-hop og streetdance. Treneren vår, Yuliet
Estra da Linares, kommer fra Dansekompaniet
i Oslo. Hun er oppvokst på Cuba og er
profesjonell danser og instruktør. I helgene
holder hun kurs rundt i hele Europa, og
hun er veldig flink og inspirerende. Jeg liker
denne typen dans så godt fordi det gir meg en
mellomting mellom dansetime og treningstime.
Dette er på en måte både kultur og idrett i ett,
og så er det jo så gøy!»
Første timen med «latinoworkout» er over,
og et knippe damer gir seg for i dag. Selv om
kursene har holdt på noen uker med godt
oppmøte, er det første eller andre gang for

denne gjengen. «Dette var kjempegøy! Vi
kommer tilbake neste gang. Garantert!» sier en
av dem. Noen av dem som egentlig er på vei
ut, står og danser i døra til rytmene fra neste
parti. De vil helst ikke gå.
Jeg tar turen inn på «latinokoreografi». I time
to lærer de koreografien til en helt ny dans
hver uke. Det betyr at man ikke er avhengig
av å ha vært til stede gangen før for å få det
til. «Fem, seks, sju, ått – en gang til nå! Vi er
jo så nærme! Det er så mye å passe på her,
at om vi ikke får med armene, så tar vi det
senere… kanskje en gang i fremtiden.» Yuliet
er full av energi og engasjement. De tar det
hele en gang til, og en av danserne bryter
gledesstrålende ut: «Jeg klarte det!» Så mange
smil og mye latter.
Noen sniker seg til litt drikke og setter seg så
vidt på benken, men er snart oppe og danser
igjen. En av dem er Dega Sugule. Hun er en
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av flere som holder ut på begge partiene,
og forteller meg: «De siste to årene har jeg
jobbet både dagvakter og nattevakter, og har
ikke hatt noe tid til å ta vare på den fysiske
helsen min. Nå har jeg fått mulighet til å flytte
torsdagsvaktene til helga og skal gjøre alt for
å få med meg disse treningene. Det finnes jo
muligheter for å trene nede i Asker også, men
der treffer jeg ikke så mange kjente som her.
Det er veldig hyggelig å møte andre mødre i
nabolaget, for etter hvert som barna blir eldre,
er det ikke så ofte man møtes.»
Dega Sugule vil gjerne tilbake til dansen,
men møter først Linn Therese Tuv i gangen
for et bilde. Det var hun som kjente til
danselærer Yuliet, og er veldig fornøyd
med å ha fått henne med til Asker. Hun og
Trupti Shriwardhankar er nå også en del av
ressursgruppa for danseaktivitetene. Hun fått
med seg mammaer både fra barselgrupper og
barnehagen, og synes det er veldig hyggelig å
treffe andre damer fra nabolaget. Her er det
mye humor og knising. Det er deilig med en
avveksling, spesielt nå i vintersesongen.
Jeg tar en prat med Anne Katrine Linnebo.
Hvordan har dette flotte dansetilbudet
kommet i stand?

«Da jeg fikk ideen om å starte dansekurs,
tok jeg kontakt med daglig leder på Borgen
nærmiljøsentral. Hun tok kontakt med Per
Sletaune (Heggedal innbyggertorg), da han
kjenner godt til hva som trengs for å starte
en forening. Sammen startet vi «Arena
Borgen». Arena Borgen er en forening for
lavterskeltilbud i nærmiljøet. Utgangspunktet
var at jeg ønsket flere møteplasser i nærmiljøet,
hvor man møtes på tvers av nettverk og gjør
noe sammen. For at folk skal prioritere det,
så må det være bra, og for at det skal være
inkluderende, må det ikke være for dyrt. Det må
også være tilgjengelig plassering og tidspunkt.
Det synes vi at vi har fått til her. Hittil har
Arena Borgen i tillegg satt i gang dansekurs
for barn og basket for voksne. Baskettreningen
er på Drengsrud skole på onsdager og

dansekursene er på Borgen ungdomsskole
mandager. Også her har vi fått profesjonelle
instruktører fra Asker Dans og Ballettskole.
Det er godt oppmøte, men vi har plass til flere»,
forteller Linnebo entusiastisk.
«Vi ønsker også at Arena Borgen kan være med
å tilby tilbud til ungdommen på Borgen, og da
sannsynligvis i samarbeid med NOVA, f.eks. ved
at vi at vi skaffer penger og bidrar med å finne
instruktører til et tilbud som ungdommen selv
ønsker seg. Her jobber vi med et DJ tilbud og
kanskje også et Teknolab/Makerspace tilbud
og finansieringen av disse. For NOVA er det
viktig at tilbudene er gratis. For meg er det
viktig at Arena Borgen er bærekraftig. For
dansetilbudene tar vi betalt, da prinsippet er
at vi spleiser på kostnadene. Jeg synes det er
inspirerende å jobbe sammen med kommunen
og de ulike aktørene på Borgen og skape ting
sammen. Og jeg synes vi har blitt tatt godt i
mot», avslutter Anne Katrine Linnebo
Vil du være med på noen av arrangementene
etter nyttår? Følg med på facebook – Med
hjerte for Borgen – eller kontakt Borgen
Nærmiljøsentral. Dansetilbudet for damer
fortsetter i gymsalen på Hagaløkka skole med
ny kursrekke 19. januar til 16. februar.
Elin Brusletto

Linn Therese Thuv og Dega Sugule er bitt av reggaetonbasillen.
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La den vandre
«La den vandre»-prosjektet startet på Borgen
i februar 2016. Det er et fellesskapsprosjekt
som er ment å være med på å løfte fram
fellesskapet blant kvinner.

under Borgenfesten og som bilder på vegg på
Garasjegalleriet i Huldreveien.
Sara Warholm Munthe og Astrid Solgaard

Kvinnene som deltok i prosjektet fikk en
ring med inskripsjonen «La den vandre»,
som de bar på et kjede rundt halsen under
fotograferingen. Ringen ble gitt videre fra
kvinne til kvinne, og fikk vandre fra bryst til
bryst. Ringen skulle tegne opp et usynlig bånd
av tillit og samhold mellom kvinner. Mange av
kvinnene delte også noen ord om seg selv og
hva som er viktig for dem.

«La den vandre» er et prosjekt gjennomført av
Garasjegalleriet med støtte fra Borgen vel.
Fotografier og design av ring er utført av Sara
Warholm Munthe.

Gatekunstner Astrid Solgaard har laget om
bildene til smykker som henger i trærne.
Sammen er de initiativtakerne til Garasjegalleriet,
en utendørs gallerivegg som ligger ved siden av
en lekeplass i Huldreveien, og slik er et naturlig
møtested for folk som bor i gata.

Prosjektet ble til en utstilling med portretter
av kvinner som i løpet av året har blitt vist
i ulike former: Digitalt på «La den vandre»
sin facebookside, som smykker i trærne

There are two things that are most important to me:
My daughter, - she’s my everything. My best friend – the one
who gives me love and care, making me happy. We share
everything. If you have love, and trust yourself, you have
everything. When I see all my background I don’t feel good,
but when I see all the people helping me, who are there for
me – it’s someting so good I cannot explain.
Saado

Jeg er her i Norge sammen med familien min og er kjempefornøyd her. Jeg har en sønn som jeg er veldig glad i.
I Norge har jeg funnet kvinners rettigheter - her kan jeg si
hva jeg mener.

Det som betyr aller mest for meg er familien og mine
nærmeste venner. Å være sammen med dem er det fineste jeg
vet. Jeg elsker også jobben min, som har som visjon å gi våre
medmennesker mot til å tåle livet.
Ellen

Det er to ord som er veldig viktige for meg - ”ærlighet” og
”kjærlighet”.
Jeg mener at når du handler ut fra ærlighet, og har et rent
hjerte, da tjener du kjærligheten.
Shilan

Jeg ønsker fred i hele verden.
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Rosa
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Kongen av Jutemyr
Når du starter din tur i Vardåsen fra toppen av Askeladdveien og nærmer
deg Jutemyr hender det at du treffer på en kar som jobber iherdig midt i
stien.
Glad som han er i Vardåsen og naturen rundt
seg, legger han til rette for at vi fotfolk skal
kunne gå tørrskodde over de våte partiene på
Jutemyr.

Du fortjener en stor takk fra oss alle
skogtravere!
Arne Helgesen

Frisør Gunnar Andersen er opprinnelig dansk,
men har stor sans for norsk dugnadstradisjon.
Men som regel tar han et tak alene med
både trillebår, spade og rive. For en del
år siden skaffet han til veie en stor stabel
med u-kantete planker. Disse ble lagt på
dugnad over hele Jutemyr. Som en god
tilrettelegger fikk også den lange myra mot
Barlindbekken ny plankesti til stor glede for
alle skogvandrere.

Også Jutemyrveien har blitt flittig gruslagt av
Gunnar. Utallige trillebårlass er fylt på langt
nedover Jutemyrveien. Grus skaffer han tilveie
når Asker Kommune soper opp grusen på
veiene om våren. Gjenbruk, må vite!
I sommer møtte vi karen da han var i ferd
med å fordele et helt billass med kvernet
kvist på de våte partiene på stien som ikke
er plankelagt. Beskjeden forteller han: «Det
trengs jo litt vedlikehold på Jutemyr, men
jeg gjør jo dette fordi jeg synes det er fint å
være ute i naturen og samtidig gjøre noe som
kanskje kan være bra for folk på tur. Det er jo
ingen som forlanger at jeg skal utføre denne
jobben.»

Øvre del av Askeladdveien og Rødhettes vei
er forbundet med en liten asfaltert gangvei.
Asfalten fikk Gunnar lagt med hjelp av Asker
kommune. Med sin egen snøfreser og grus fra
vellets sandkasse sørger han for at det er en
fornøyelse å kunne gå trygt der vinterstid.

Gunnar Andersen i kjent stil.

– 38 –

– 39 –

– 40 –
– 40 –

