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Lederen har ordet

«Alle er glad i hverandre og folk som bor 
her er forskjellige. Man lærer noe nytt om 
hele verden hver dag ved å bo på Borgen. 
Rundt oss er det fint og rent. Vi vil alltid føle 
oss hjemme her på Borgen. Borgen er bare 
best.»

Desse orda, frå våre ungdomsrepresentantar 
i DUK, gjer meg både glad og håpefull på 
vegne av våre  framtidige generasjonar. Tenk 
at vi har så fine ungdom her på Borgen! 

Er det noko spesielt med Borgen kanskje? Eg 
trur vi skal vere glade for at vi bur i eit område 
som er så mangfoldig, som har så mange ulike 
sosiale lag og folk med forskjellege bakgrun-
nar og kulturar. Vi vaksne er kanskje meir 
opptekne av kvar vi bur og kven vi omgås, 
men på skulen og i barnehagane møtes desse 
forskjellane kvar einaste dag. Eg trur det 
bidreg til å skape tolerante, samfunnsbevisste 
menneske, problemløysarar og oppfinnarar. 
Eg trur at vi vaksne har mykje å lære av barna 
våre i korleis vi ser andre menneske, korleis vi 
dømmer og set andre i bås. 

-Eit bærekraftig nærmiljø handlar sjølvsagt 
også om ressursar og balanse, og det har 
Borgen vel jobba aktivt med det siste året, der 
vi har sendt inn fleirfoldige innspel til høringar 
og politiske møter der viktige beslutningar 
vert tekne. 

Vi går inn i eit spanande år. Store planar 
vil kome eitt skritt nærare realisering. 
Både Kjonebråten, Askerlia og Drengsrud 
Idrettspark vil vere med på å endre fotavtryk-
ket til Borgen for all framtid. Vi i Borgen vel 
er veldig opptekne av at dei nye utbyggingane 
skal tilføre Borgen noko positivt, med kvalitet 
på det som blir bygd, med kvalitet på dei 
nye uteområda, og med bevaring av viktig 
grøntstruktur. Eg trur det er mange som rynke 
litt på nasen over vårt nye nærsenter, der 

dårlig planlegging har gitt oss eit torg 
som ikkje fungerer til stort meir enn 
varelevering og parkering. 

Når det ein bygg nytt er i dårlig 
kvalitet, får folk også mindre respekt 
for sine omgivnader, og behandlar dei 
deretter. Vi forventar å sjå ei  
opprustning av torget, fasadane og områda 
rundt bygningane i 2018.

Så ser vi sjølvsagt fram til åpninga av det nye 
Innbyggertorget på Borgen. Vi håpar og trur 
at dette kan bli ein viktig møteplass for alle 
her. At dette kan bli ein stad for utveksling av 
idéar og kreativitet. Men også ein stad der ein 
kan sette seg ned med ein kaffekopp og prate 
med nokon som ein kanskje ikke har prata så 
mykje med før. 

I 2018 vil også delar av våre planar for fri-
luftsparken på Trettestykket bli realisert. Ein 
gledeleg telefon frå DNB Sparebankstiftelsen 
har gitt oss nok kapital på bok til at vi kan 
realisere ein stor del av prosjektet. Vi gler oss 
til å ta fatt!

Frivillig arbeid er viktig for å få samfunns- 
hjulet til å gå rundt. Mange bidreg med blant 
anna dugnadsarbeid, vaffelsteiking, fotball-
treningar og korps. Nokon er kanskje usikre 
på kva dei kan bidra med. I Borgen vel treng 
vi fleire nye frivillige neste år. Vi treng nye 
medlemmer til styret. 

Vi har behov for folk som kan bli med i ei 
arbeidsgruppe som kan bidra til å realisere 
Borgen friluftspark, og vi treng nye folk til 
redaksjonen til Borgenposten. Har du lyst til 
å bidra med noko? Våg å ta kontakt, du vil bli 
tatt godt imot!

Med ønske om ei gledelig jul  
og eit godt nytt år!

Borghild Holsvik, Leder, Borgen vel
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Helt fra kirken var ny har barn vært godt 
synlige i kirken. Det har vært et helt tydelig 
mål fra første dag med ny kirke på Borgen: 
Dette skal også være en kirke for barn og 
familier.

Kirkens utsmykning inne og ute har vært 
preget av barns medvirkning. Når noen iblant 
spør: «Hvilken kunstner er det som har laget 
keramikkflisene langs inngangsområdet til 
kirken?» er det en glede å kunne si: Det er 
barn fra 2. og 3. klasse på Rønningen skole 
(2003) som har laget dem. Og når vi går 
langs gangveien opp til kirken er tegningene 
på steinene laget av barn. Når vi kommer 
inn i kirken, på kirketorget, kan vi se et stort 
teppe - ulike tepper til ulike tider i året - som 
elever på Vardåsen skole har vært med å lage. 
Mer gjenstår, og vi kan se fram til å se mer 
barnekunst i kirken.

Myldredagen
Det har blitt et begrep i løpet av de årene som 
har gått i kirken på Borgen: Myldredag. Hver 
tirsdag ettermiddag yrer det av liv i mange 
rom i kirken. Det er barnas og familienes 
spesielle dag. Vi drømte om at det virkelige 

skulle myldre av barn og aktiviteter en etter-
middag i uken, og det har det gjort nå i snart 
15 år. Det har vært stor kreativitet for å legge 
til rette for ulike grupper med ulikt preg. En 
tid var det Breakdans som var populært blant 
gutta, nå er det startet opp med familie- 
speiding som det nyeste. Mange barn er og har 
vært med på knøttesang og firefemklubb og 
HipHop og Minising. Ikke minst har Barne-
koret blomstret mer enn vanlig de siste årene. 
Over 50 barn er med i koret, og de har bidradd 
på musikal og sprudlende konserter minst en 
gang i halvåret. Barn liker å synge!

Babysang og speider
Og hvem av småbarnsforeldre er det som ikke 
har vært innom på Babysang og sunget kjente 
barnesanger og lært noen rim og regler? En 
sosial setting også med herlig småpludring 
fra de aller minste! I alle år har vi også hatt 
Søndagsskole i kirken. Mange ledere stiller 
opp år etter år og bidrar og gjør det mulig å ha 
tilbud for barna i forbindelse med gudstjenes-
tene på søndagene. KFUK/M-speiderne med 
mye friluftsaktivitet har også en stor tropp 
i vårt område. De ser for øvrig fram til å få 
et mer fast sted å være når kulturkjelleren i 
kirken blir ferdig innredet.

Engler og vismenn Kor

Vi gleder oss også over en populær barnehage 
på Engelsrud. I det som tidligere var Engels-
rud menighetshus er det nå nettopp barna som 
får bruke hele huset. Kirken står som eier av 
denne barnehagen.

Barnehager og skoler 
Når vi feirer jul i 2017 har det vært 7 skoler 
på besøk i kirken til sin egen førjuls-/advents-
samling. I tillegg til våre egne skoler på Bor-
gen har Vardåsen skole og Drengsrud skole 
vært der. Landøya ungdomsskole også som for 
tiden holder til i den gamle Varehandelshøy- 
skolen sine lokaler, likeledes Den internasjo- 
nale skolen. I tillegg har de aller yngste vært 
her. I år var 12 barnehager med ca 350 barn 
med på førjulssamling i kirken. I desember er 
kirken mer enn noen gang ellers i året et sted 
der svært mange av barna som hører til i vårt 
område er innom.
I løpet av året er det også mange klassetrinn 
som deltar på Påskevandring, Nikolas av 
Patara og Frans av Assisi-program. I 2018 blir 
skolene i tillegg invitert til å se hvordan et 
orgel blir til og hvordan det funker. 

Det blir lagt merke til
Jeg tror det bevisste fokuset på at kirken 
også skal være for barna blir lagt merke 
til.  Dette omfattende arbeidet hadde ikke 
utviklet seg til det det er i dag uten dyktige og 
kreative medarbeidere. Kantor (organist) og 
menighetspedagog i kirken har gjort og gjør 
en kjempejobb, og fra andre steder og kirker 
tar mange kontakt for å høre hvordan det 
gjøres i Vardåsen kirke. Vi jobber fremdeles 
for denne visjonen: Vi vil være en kirke med 
et særlig fokus på at barn skal få utfolde seg 
på sine egne premisser, hvor trosformidling og 
opplæring er tilpasset barn. Barna skal møte 
voksne som ser dem og vil være sammen med 
dem. Det skal være gøy for barna å være i 
kirken. 

Babysang i stallen 
Det begynte for over 2000 år siden. Et barn 
ble født. I en stall i Betlehem. Jeg tror det 
var mye sang der også. Maria ante noe av 
det hun skulle få være med på. Hun sang 
«Marias lovsang» så ofte hun kunne. Gjett 
om barnet i krybben har hørt det! Barn liker 

Oversiktsbilde – juletre og stall og aktører

Barn i Vardåsen kirke
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sang og lyd og musikk. Sang og musikk har 
siden Jesu fødsel vært en del av feiringen av 
hans fødsel og Guds komme til verden. Det 
er flott å få være med på babysangen i stallen, 
englesangen på markene utenfor Betlehem, og 
julesangen i alle sammenhengene vi ferdes i 
disse dager!

Barnet som reddet verden!
I julen står Barnet i fokus. Det er enestående 
i religionenes verden og i kristendommen 
at Gud kommer nær oss i et lite barn. Ikke 
mindre er det påfallende at det å redde verden 
(«en Frelser er født!») er lagt på et barns  
skuldre. Det lille barn Jesus fikk en formi- 
dabel oppgave: Å bringe lys og håp til men-
neskene, redde verden fra vondskapens mørke 
og bringe Himmelriket nær. Barnet fikk etter 
8 dager navnet Jesus «for han skal frelse sitt 
folk fra deres synder.» 

H C Andersen skrev dette om barnet for snart 
200 år siden:
Barn Jesus i en krybbe lå, skjønt himlen var 
hans eie. 
Hans pute her ble høy og strå, mørkt var det 
om hans leie. 
Men stjernen over huset stod, og oksen kysset 
barnets fot.
Halleluja, barn Jesus!

Med ønske om en god jul og et godt nytt år!

Dag Håland,
sokneprest

Dette skjer i kirken i 2018:
• Helligtrekongersfest/juletrefest søndag 7. 
 januar kl. 1600. Julespill, julesang, jule- 
 tregang, juleknask, pose til barna fra 3 
 hellige konger.
• Borgen i våre hjerter torsdag 15. februar  
 kl. 1700-2000. Mangfoldig kulturmøn- 
 string på tvers av kultur og bakgrunn. 
 Kulturprogram fra kl. 1800.
• Orgelinnvielse søndag 18. mars kl. 1100. 
 Den nye biskopen Kari Veiteberg. Kirkens  
 kor og musikere deltar. Den første orgel- 
 konserten på Borgen finner sted i kirken  
 samme dag kl. 1900.
• Påskesangfest mandag 2. april kl. 1800.  
 Påskens sanger og tekster. Vox cordis  
 sammen med musikere. 
• Kormaraton søndag 27. mai kl. 17-21. 
 10 kor er så langt påmeldt til denne  
 kormønstringen på Borgen i forbindelse 
 med Kulturfestivalen.

Julenatt – steinene ved kirken jul 2013

Skipet og korset keramikkflis fra 2003

Borgen Innbyggertorg

Borgen innbyggertorg er en møteplass på 
tvers av generasjoner og kulturer. Dørene 
åpner vinteren 2018. Følg med på Facebook 
og hjemmesiden vår. 

Innbyggertorget skal være brohodet mellom 
innbyggerne, kommunen, frivilligheten og 
næringslivet. I samhandling med innbyggerne 
skal huset fylles med aktiviteter som er åpne 
for alle i lokalmiljøet. Det betyr at tilbudet  
styres av lokale initiativ, ønsker og behov.  
De fleste aktivitetene vil driftes av frivillige.  
I tillegg legges det opp til tette samarbeid med 
andre lokale aktører. Innbyggertorget skal 
være et sted hvor det er godt å være enten du 
har et ærend eller ikke, enten du er alene eller 
sammen med flere. Det blir serveringstilbud, 
aviser og god stemning.

Vi er et team på 5 stykker som skal ha  
tilknytting til Borgen innbyggertorg. 

Nærmiljøsentralen og innbyggertorget er to 
viktige aktører for å skape møteplasser og 
aktivitet på Borgen. BIT jobber innenfor  
husets 4 vegger, mens nærmiljøsentralen 
jobber med frivillighet på tvers av nærmiljøet. 
BIT drives av kommunen, mens nærmiljøsen-
tralen er en forening med eget styre med folk 
fra nærmiljøet. Begge kommer til å jobbe med 
frivilligheten, og vi kommer også til å jobbe 
tett sammen og ha mange felles prosjekter. 
BIT spiller også en spesiell rolle for å knytte 
kommunale tjenester opp mot innbyggerne på 
Borgen. Hvis du ønsker å bidra i nærmiljøet så 
kontakt oss. Sentralen, med Hilde Skogedal, 
skal legge til rette for frivillig aktivitet 

Borgen innbyggertorg-teamet
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som fremmer mangfold og inkludering, og 
som styrker muligheten for ulike gruppers 
deltakelse i nettverks- og kompetansebygging.  
Nærmiljøsentralen er ansvarlig for å sette 
opp kafeen på Borgen innbyggertorg. De er 
engasjerte i mange spennende prosjekter som 
bidrar til nettverks- og kompetansebygging. 
Hilde har særlig fokus på mat og ønsker alle 
velkomne på disse faste aktivitetene som er på 
Kulturhagen foreløpig:
• Mat&Prat på Kulturhagen  
 Onsdager kl. 10-12
• Språkkafe på Kulturhagen  
 Tirsdager 1230-14:00 med lærer fra  
 Folkeuniverstitetet
• Ukens SMS Samarbeid med SFO 
Kontaktinfo: hilde.skogedal@paaborgen.no

Ingeborg Dolven – Den Norske Turistforenin-
gen (DNT). Friluftsliv på Borgen er et fireårig 
prosjekt som bygger på Partnerskapsavtalen 
mellom DNT og Asker kommune 2017-2020. 
Enkelte av aktivitetene vil også bli knyttet opp 
mot Borgenveien 100 (B100). Se egen tekst i 
Borgenposten. 
• Nærtur på dagtid hver mandag kl.11.  
 Starter opp utenfor innbyggertorget
• Lek deg sprek i Huldreveien hver torsdag  
 kl.17.30 – 19.00. 
Kontakt info: Ingeborg Dolven  
ingeborg.dolven@dntoslo.no

Helle Tungesvik – Fagansvarlig senior.  
Seniorsenteret på Borgen (ved Coop), er lagt 
ned i påvente av åpningen av innbyggertorget.  
Dagens aktiviteter på seniorsenteret ivaretas 
og videreføres naturligvis i den nye møte- 
plassen:
• Trim
• Datahjelp
• Treskjæring
• Boccia
Kontaktinfo:  
Helle.E.Tungesvik@asker.kommune.no

Cecilie Gjerde – Ungdonskulturkoordinator 
Borgen, Ungkultur Nova. Cecilie holder til på 
Nova Aktivitetssenter, rett ved ungdomsskolen. 

• Tirsdag – Åpent tilbud for ungdom  
 kl. 13 - 17. Gratis middag. 
• Onsdag – Åpent tilbud for ungdom  
 Kl. 13-19.  #Jentetid |Band og låtskriver- 
 kurs . 
• Torsdag – Åpent tilbud for ungdom.  
 Kl. 13-17.Åpen hall med Herbie og Djoe 
 fra Asker Aliens. 
• Fredag – Aktiv Ungdom Borgen (AUB) 
 arrangementer. Annonseres på Facebook.  
 Kontaktinfo:  
Cecilie.Gjerde@asker.kommune.no
Facebook: Nova Cecilie.

Valeria Nicholson – Daglig leder for innbyg-
gertorget.  Mye må planlegges og avklares 
før vi kan åpne dørene vinteren 2018. Tiden 
brukes nå til å møte aktører og innbyggere 
i nærmiljøet.  På denne måten kan vi spre 
budskapet om innbyggertorget, samt komme i 
kontakt med folk i nærmiljøet som kan tenke 
seg å bidra. Derfor kommer vi ikke til å åpne 
dørene med fullt program. Det er viktig å gi 
litt plass til at den kreative prosessen, samt 
gi nærmiljøet tid til å bli kjent med konseptet 
innbyggertorg. Og dette tar tid. Vi må skape 
innholdet sammen.

I tillegg så jobbes det nå med å definere hva 
som skal finnes av tilbud og tjenester i innbyg-
gertorgene i nye Asker 2020. Det som er sik-
kert, er at innbyggertorgene har en essensiell 
plass i lokalmiljøet når det gjelder å skape nye 
møteplasser og integrering på tvers av gener-
asjoner og kulturer.  Følgende aktiviteter har 
vi alt planlagt for (utelukker ikke andre):
• Nærtur hver mandag kl.11.00.
• Barseltreff / trilleturer.
• Aktiviteter for familier.
• Teateraktiviteter for barn.
• Seniortrim på dagtid kommer. 
• Kurs og foredrag av ulike slag.
• Og mye mer kommer….
Kontaktinfo:  
valeria.nicholson@asker.kommune.no

Valeria Nicholson

I forrige utgave av Borgenposten, utdelt i 
desember 2016, ble det orientert om status 
for den såkalte Drengsrudsaken. I hovedsak 
handler det om å anlegge en idrettspark på 
Drengsrudjordene som erstatning for idret-
tens arealer på Føyka, som planlegges nyttet 
til fremtidig utvikling av Asker sentrum.

Planprogrammet for idrettsparken på Drengs-
rud ble vedtatt av bygningsrådet allerede 
i februar 2015. Områdereguleringen for 
idrettsparken ble behandlet av bygningsrådet 
i juni 2017 og lagt ut til høring. Saken var 
forberedt til behandling av kommunestyret 14. 
november. Kommunestyret vedtok da å utsette 
saken. I løpet av 2017 ble det også utarbeidet 
en egen reguleringsplan for den såkalte kollen, 
som var et uregulert areal på om lag 30 daa 
beliggende inntil arealet for idrettsparken. 
Arealet er nå vedtatt regulert til friområde 
og kan bl.a. benyttes som korridor til marka 
rundt Vardåsen. Når saken om områdereg-
ulering av Drengsrud idrettspark ble utsatt i 
kommunestyrets møte 14.november, så er det 
knyttet til at Asker skiklubb fortsatt ikke er til-
freds med det tildelte arealomfang og utkastet 

til disponering av arealene. Innsigelsene går 
både på forslaget om anlegg av urnelund ved 
Vardåsen kirke og forslaget om boligbygging 
med tilstøtende vei som skiklubben mener i 
for stor grad  begrenser idrettsparken.
Det er p.t. uklart om partene kommer til 
enighet om saken, men det ventes en avklaring 
i nær fremtid. Borgen vel har tidligere uttalt 
seg om saken. Vellet har akseptert anlegg av 
idrettsparken, urnelunden og regulering av 
kollen til friområde, men vært forbeholden til 
boligbyggingen.

Espen A Brustad, Styremedlem Borgen vel

Siste: Rett før Borgenposten gikk trykken ble 
det klart at planen for Drengsrud Idrettspark 
med boligfelt og urnelund ble vedtatt i 
kommunestyret 12 desember. Bygging av 
flerbrukshall ved Borgen ungdomsskole er 
foreslått fremskyndet for å gi Asker Skiklubb 
mer boltreplass. Det vil bli vurdert å plassere 
en av fotballbanene et annet sentrumsnært sted 
om det blir for trangt på Drengsrud.  
https://www.budstikka.no/asker-kommune- 
styre/drengsrud-idrettspark/drengsrud/na-er-
drengsrud-idrettspark-vedtatt/s/5-55-587299

Drengsrudsaken

Mulighetsstudie Gullik Gulliksen-landskapsarkitekter – helhetsplan
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Lions Club Borgen som ble etablert i 1973 
har allerede fungert i 44 år. 

Et av våre prinsipper er at alle midler vi sam-
ler inn skal ubeskåret brukes til hjelpetiltak 
lokalt sentralt og Internasjonalt. Det vil si EN 
KRONE INN ER EN KRONE UT. Medlem-
skontingenten benyttes til å drifte Lions. 

Kort oppsummert har Lions Club Borgen 
gjennomført følgende arrangementer lokalt: 

Borgendilten og Borgenlekene.  
Søndag 15. oktober ble det årlige «Bor-
gendilten» arrangert på Borgen ungdomsskole 
i samarbeid med Borgen Nærmiljøsentral, 
Borgen Turlag og Borgen vel. 

Asker fotball herrer og kvinner 
Lions Club Borgen har etablert et nært forhold 
til Asker Fotball Herrer og Kvinner. Siden 
starten har over 800 personer bestående av 
spillere, trenere, oppmenn og ikke minst 
ledelsen blitt kurset i MITT VALG, som er et 
holdningsskapende program mot mobbing. 
Det dekker barn og unges utdanningsløp fra 
barnehage til videregående skole.  

Borgen skolekorps  
Hva er vel 17. mai uten skolekorps, Vi har 
i mange år støttet korpset økonomisk. De 
trenger all den støtte de kan få. 

Skiløype på Drengsrudjordet  
Lions Club Borgen finansierer maskinell 
løypelegging på Drengsrudjordet. Vi håper at 
årets vintersesong får mere snø enn tidligere.  

Tulipanaksjonen  
I slutten av april – hvert år avholdes Tulipan- 
aksjonen over hele landet. Alle som støtter 
aksjonen økonomisk får tulipan som takk.

Lions Asker-kalender 2018.  
Lions Club Borgen selger også i år kalender. 
Vi vil ringe på hos deg - som vi gjorde i fjor 
- for å selge Lions Asker-kalender 2018. For-
sidebildet er fra ca. 1919 og viser polarskipet 
MAUD som ble sjøsatt i 1917 i Vollenbukta, 
og besøkende på Pappabrygga som skal retur-
nere med dampskip til Oslo. Dampskips- 
trafikken langs Asker landet fikk stor betyd-
ning for Vollens utvikling. Ikke bare ga den 
mange besøkende i sommerhalvåret, men den 
ga tilgang til markedet i Kristiania/Oslo. 

Seniorsenteret  
I inneværende år gikk turen til Blåfarge- 
værket. Fin tur og god stemning. Dette var 
7. gangen vi arrangerer sommersamling med 
seniorsenteret  

Varmestua i Asker 

I tillegg til dette er vi engasjert og gir støtte 
til Ridderennet. Lions Førerhundskole, 
Helsesports uka i Tana, Helsekontor i Etiopia, 
Brønnboring i Afrika og Øyehelse prosjekt i 
Sambia.  

Oppgavene er mange og store. Vi trenger flere 
hender til å hjelpe andre. Vi trenger deg. 

Lions er verdens største hjelpeorganisasjon og 
er representert i flere land enn de som er i FN. 

Lions Club Borgen takker alle som gjennom 
året har vært med på å støtte vårt arbeid 

Vi ønsker alle på Borgen en riktig God Jul 
og godt nytt år 

Gunnar Hovden 
President, Lions Club Borgen

Lions Club Borgen
Kjære lesere av Borgenposten

Skolekorpsets musikanter var stjernene 
i filmkonserten på Oslofjordmuseet 25. 
oktober. I sin fineste stas kom de inn i salen 
på rød løper, før de spilte musikk fra en lang 
rekke kjente filmer, deriblant Ghostbusters, 
Løvenes konge, Vaiana og Snehvit. 

 Borgen skolekorps er i fin vekst, og har 
fått hele 17 nye medlemmer i løpet av året. 
I tillegg til sin tradisjonelle julekonsert i 
Vardåsen kirke, arrangerte korpset en stor 
filmmusikkonsert på Oslofjordmuseet i 
oktober. - Da har korpset to fine musikalske 
mål å jobbe mot i løpet av høsten, og gjennom 
å gjøre arrangementene litt ekstra staselige, 
håper vi på å skape store opplevelser og gode 
minner for medlemmene, sier korpsets nes-
tleder Jon Halvor Lund. 

 Konserten startet med den kjente fanfaren 
som høres i alle filmene fra 20th Century Fox, 
for anledningen arrangert for slagverks- 
ensemble, ledet av korpsets slagverksin-
struktør Dyre Korssjøen. Deretter var både 
hovedkorps, juniorer og aspiranter i sving, 
under ledelse av dirigentene Astri Løften og 
Kristoffer Kregnes. Dirigentene og instruk-
tørene i Borgen Skolekorps er musikere og 
musikkpedagoger med utdanning fra høys-
koler og konservatorier, noe som er viktig for 
å sikre en god musikkopplæring for barna. 
Det samme gjelder Asker Kulturskole, som 
korpset samarbeider tett med. 

Korpset bød på musikk fra filmer både barna 
selv, foreldrene og besteforeldrene kunne 
kjenne igjen. Fra Disney-klassikeren Snehvit 
fra 1937 via “Mission: Impossible” til nyere 
filmer som Vaiana  og Grusomme Meg. Kon-
serten ble avsluttet med melodien fra Ghost-
busters, da spilte både aspiranter, juniorer og 

hovedkorps sammen - musikanter fra 8 til 18 
år på samme scene. Bak korpset ble det vist 
plakater og bilder fra de forskjellige filmene. 

Etter jul kan korpset høres bl.a. på nyttårs- 
konserten i Asker Kulturhus 14. januar, og på 
distriktsmesterskapet samme sted 15. april. 
Det neste høydepunktet blir selvfølgelig 17. 
mai, før Landsstevnet i Bergen i juni. 

I april kommer korpset og spiller for elevene 
på Rønningen, Hagaløkka og Vardåsen skoler 
for å rekruttere nye medlemmer. Det å kunne 
spille et instrument har man glede av hele 
livet, og korps er unikt fordi det byr på et 
fellesskap på tvers av kjønn og alder. Derfor 
tror Borgen Skolekorps på stor medlemsvekst 
også i 2018!  

 Mer informasjon om korpset:  

www.borgenskolekorps.no 
www.facebook.com/borgenskolekorps

Borgen skolekorps
Filmstjerner for en kveld

Flotte fløytister klare for konsert
Foto: Sven-Erling Brusletto
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Borgen Friluftspark: Borgen vel står som eier 
av et område på 16,5 dekar på Trette-
stykket. Området ligger like ved endeholde- 
plassen for bussen på Borgen, og i nær 
tilknytning til  Vardåsen alpinanlegg, lysløypa 
og turområdene rundt Vardåsen. På området 
ligger i dag 3 tennisbaner med tilhørende ser-
vicehus, fotballbane, p-plass og et ganske stort 
plenområde. Resten består av skog i delvis 
bratt terreng.  

Idag er Borgen Tennisklubb nedlagt, og  
området preges av forfall og gjengroing.  
På årsmøtet i 2017 ble det vedtatt at Borgen 
vel stod fritt til å jobbe frem planer for hele 
området, med fokus på å utvikle området til  
å bli en viktig og attraktiv møteplass for 
alle på Borgen.  

Visjon: 

Vi vil skape en møteplass som inkluderer flere 
aktiviteter og som er attraktive for folk i alle 
aldersgrupper. Vi vil fokusere på anlegg som 
stimulerer til både organisert og uorganiserte 
aktiviteter. Beliggenheten nær skogkanten 
med alle turmuligheter, er en kvalitet og en 
identitet vi vil spille på i hvordan vi utformer 
friluftsparken. I år har vi fokusert på å lage 
skisser og søke støtte til prosjektet. Nå er  
tiden inne for å etablere en arbeidsgruppe 
som kan jobbe frem planer og sørge for  
gjennomføring av prosjektet. 

Borghild Holsvik/leder Borgen vel

Borgenveien i 100! Barnas hus, ved siden av 
elgen, er nå åpen barnehage på dagtid og på 
kveldstid og i helger er det friluftshus i regi av 
DNT Asker. 

B100 skal bli en aktiv utemøteplass for oss 
alle på Borgen. DNT, Asker Kommune og 
Borgen Nærmiljøsentral samarbeider om 
en (litt langsiktig) utvikling av området. Vi 
har avtalt med kommunen at vi kan bruke 
tomta, at vi kan rydde krattskogen og skape 
tilgjengelighet og bygge noen spennende 
installasjoner. Vi ser for oss en fast bålplass, 
sittebenker, grillmuligheter, belysning, klatre-
figurer, balanseapparater, sykkelmoro. Eller 
kanskje du bare vil bruke B100 som startpunkt 
for en flott nærtur i området?  
Vi har startet med å rydde krattskogen, har 
søkt om utviklingspenger og har noen midler 
som skal benyttes allerede i år. 
 
Per Sletaune/Styremedlem Borgen Nærmiljø- 
sentral

Nye møteplasser
på Borgen i 2018!

Mulighetsskisse (ill: Borghild Holsvik)

Pump Heggedal; forbilde for sykkelpark ved Borgenveien

Glade frivillige etter gavelunsj hos DNB Asker 12 desember.
Fra venstre: Long Nguyen, Ingeborg Dolven, Per Sletaune, Marte Kvernland og Borghild Holsvik

Av 1148 søknader til Sparebankstiftelsen 
DNB var det altså 3 prosjekt som fikk støtte 
på Borgen!

-Asker Turlag DNT fikk 180 000,- til  
utvikling av aktivitetsløype ved Barnas Hus. 

-Borgen Nærmiljøsentral fikk 400 000,- til 
bygging av sykkelpark og en stor klatre-
skulptur ved Barnas Hus i Borgenveien 100.

-Borgen vel fikk 400 000,- til bygging av 
landskapsamfi og treningspark på  
Trettestykket. 

Vi gleder oss til å samtale og samarbeide om 
prosjektene, slik at Borgen får nye møte- 
plasser som utfyller og beriker hverandre, 
og som får flere til å bruke de fantastiske 
nærområdene våre! 
Vil du bli med i den videre planleggingen? 
Ta kontakt med oss!
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Liv Tangvald Pedersen døde 12. mai 2017,  
95 år gammel. Hun flyttet til Borgen i 1935 
da hennes mor kjøpte gården Søndre Borgen 
av Anders Borgen. 

Oslo til en helt ny tilværelse langt ute på 
landet. På Borgen bodde det fortsatt bare 150 
mennesker. Det var ingen butikker, skoler 
eller bussforbindelse. Har fantes bare to biler. 
På gården var det full drift med kuer, hester, 
sauer griser, høner og gjess. Hun forteller 
selv: «Jeg som kom fra byen syntes jo dette 
var fantastisk å få oppleve». Gården hadde 
700 mål skog og 70 mål jord. Store åkre med 
bringebær og korn krevde stor arbeidsinnsats. 

I tillegg til arbeidet på gården lærte Liv seg 
stenografi. Dette ble hennes arbeid i mange år.
I 1940 kom «mørke skyer» også over Borgen. 
Krigsårene 1940-1945 bød på store ut-
fordringer, selv om hun bodde på en gård med 
dyr, frukt og bær. Det fantes ingen fryseboks. 
Alle gårdens produkter måtte hermetiseres 
eller saltes. Rotprodukter ble oppbevart ute 
på jordene i store jordhauger. Tidlig lærte 
hun hvor viktig det var å dele med andre som 
hadde lite å leve av. 

Etter krigen giftet hun seg med Reidar 
Tangvald Pedersen. Sammen tok de vel vare 
på gården, og de la alltid ned stor innsats for 
nærmiljøet på Borgen.  

Vi er meget takknemlige for alle de fine 
historiske betraktninger hun har gitt oss om 
livet på Borgen. Liv og Reidar hadde alltid 
stor interesse for utbyggingen på Borgen, ikke 
minst da Borgen endelig skulle få egen kirke. 
Hun var levende interessert i byggeprosessen 
og ble en flittig bruker av Vardåsen kirke da 
den sto ferdig i 2004. Når tonene fra det nye 

orgelet fyller kirkerommet, vil mange tenke på 
Liv i takknemlighet for hennes store innsats 
for det nye orgelet og alt hun har betydd for 
nærmiljøet på Borgen.

Vi lyser fred over Liv Tangvald Pedersens 
minne.

Arne Helgesen

Liv Tangvald Pedersen  
til minne Biskop Berggrav

Ikke mange meter inn i Jutemyrveien går det 
en sti opp til høyre. På en stolpe står det et 
skilt med påskriften Bispestien. Denne fører 
opp til Jerpefaret. I dette området ble det for 
hundre år siden bygget flere hytter eid av folk 
fra Kristiania. En av dem ble kjøpt av Oslos 
biskop Eivind Berggrav i 1939. Adressen er 
nå Jerpefaret 38. 

Interneringen av biskop Berggrav på  
Borgen under 2. verdenskrig.
Bakgrunnen finner vi i det som skjedde i 
aprildagene 1940.
Berggrav satt på toget fra Stockholm da Quis-
ling gjennomførte sitt statskupp på radio om 
kvelden 9. april. Dette kom også uventet på 
den tyske sendemannen i Norge, Curt Bräuer
som støttet opprettelsen av Administrasjons-
rådet som skulle lede den norske siviladmin-
istrasjonen. Dette kom i arbeid allerede 15. 
april, og Quislings selvoppnevnte regjering 
måtte tre tilbake. Berggrav hadde vært sentral 
i planene om Administrasjonsrådet, og det 
forsmedelige nederlaget gjorde at Quisling så 
på biskop Berggrav som sin verste fiende.
Den 24. april ble Josef Terboven innsatt som 
øverste tyske sjef i Norge. Han oppløste  
Administrasjonsrådet 25. september 1940. 

I januar 1942 tilspisset situasjonen seg mellom 
NS-myndighetene og kirken. I februar la 
biskopene ned sine statlige embeter. Berggrav 
ble umiddelbart avskjediget og måtte flytte 
ut av bispegården. Hytta på Borgen ble nå 
familiens hjem.

I april ble han arrestert på toget inn til Oslo og 
etterhvert plassert på Bredtvet fengsel. Quisling 
ville anklage ham for landsforræderi. Tyskerne 
ville imidlertid ikke ha konfrontasjoner med 
kirken og forlangte at biskopen skulle løslates. 
Det så ut for at Quisling skulle gå på et nytt 

nederlag, men Terboven gikk med på inter- 
nering. Det gikk mot sommer 1942.

På Borgen
Fru Kathrine Berggrav var syk og innlagt på 
Lovisenberg. Den nest eldste sønnen Øivind 
som var farens privatsekretær, ble internert 
sammen med biskopen. Hushjelpen Rikka 
Henriksen skulle stelle for dem. De to yngste 
sønnene som ikke hadde flyttet hjemmefra, 
Jan på 19 og Dag på 17 år fikk beskjed om at 
de måtte finne seg et annet sted å bo.
11 uniformerte og sterkt bevæpnete vakter ble 
installert i generalkonsul Wiborgs hytte rett i 
nærheten.  De tre skulle isoleres fullstendig.
Etter hvert ble vaktholdet slappere, men etter 
inspeksjoner ble vaktholdet skjerpet og nye 
instrukser innført. 

Vaktholdet skjerpes
Pistolene skulle være skarpladd og det skulle 
skytes mot bena ved rømningsforsøk. Vaktene 
fikk ikke innlate seg i samtale med Berggrav. 
Henvendelser skulle foregå gjennom vakt- 
sjefen.

Forsøk på samtale med folk utenfra skulle 
forhindres, og pakker og aviser og proviant 
skulle undersøkes. Fotografering var forbudt. 
Biskopen kunne være ute til fastsatte tider, 
men bare innenfor et begrenset område rundt 
hytta. Vaktene skulle ikke være mer enn 1 
meter fra fangen. Inngangsdøren skulle hele 
tiden være låst. Det var ikke lov å ta i mot 
besøk, heller ikke av hustruen Kathrine. Etter 
at hun kom ut fra sykehuset, måtte hun bo hos 
slekt og venner.

Berggrav skriver i sin bok Front-fangen-
skap-Flukt at vaktene aldri var nærgående 
ubehagelige. «Noen av dem ble likefrem for 
venner å regne» Det samme gjaldt flere av 



16 17

vaktsjefene. Bestemmelsen var at vaktene 
skulle være medlemmer av NS, men det var 
ikke nok av dem, og derfor ble vanlige politi-
folk brukt – noe som gjorde forholdene for de 
internerte enklere.

I juli 1942 ble biskop Berggrav alene i huset. 
Sønnen Øivind som var gift, ble sluppet ut 
etter en sykdom. Berggrav mente at han kunne 
klare seg alene, og husholdersken Rikke  
Henriksen reiste hjem til Lyngen.

Utflukter
Nå som biskopen var alene, ble det enda 
viktigere å finne på ting som kunne bryte 
opp i kjedsomheten. En kveld i slutten av juli 
stakk han ut gjennom kjøkkenvinduet, fjernet 
bøtta på doen og krøp ut gjennom hullet. I en 
ryggsekk hadde han med sovepose, kaffekjele 
og tørr ved. Natten skulle tilbringes på toppen 
av Vardåsen. Stien dit opp gikk rett forbi hytta.
Han forteller at han gjorde opp et bål ved 
varden, opplevde soloppgangen i øst over 
Oslo og sang «Gud signe vårt dyre fedreland».
Merkelig nok kom han seg tilbake i hytta uten 

å bli oppdaget. Så ble tanken om en utflukt 
til Oslo for fristende. En av de snille vaktene 
skaffet ham en politiuniform, og han fikk  
opplæring i å gjøre nazi-hilsen hvis han kom 
ut for kontroll. Drosjeeier Sommervoll fra 
Asker ble bedt om å ta turen inn til Oslo. 
Fredriksen, som vakten het, ble med for å 
hjelpe til. Denne vakten var Berggravs kontakt 
til gårdene på Borgen og ga ham opplysninger 
om de nye vaktenes holdninger. 

Det ble flere turer til Oslo med toget, ka-
muflert med mustasje fra Nationaltheateret. 
Den var anskaffet av sønnen Dag gjennom 
skuespilleren Gerda Ring.

Bokhandler Olaf Norli hadde hytte rett ved 
Berggravs. Denne ble benyttet av biskopen til 
møter med folk utenfra. Det samme var tilfelle 
med bilhandler Larsens hytte, også en nabo på 
Borgen.

Sin egen hushjelp
Biskopen måtte altså i 3 år lage sin egen mat. 
Henriette Schønberg Erkens store kokebok ble 

en dag levert på døra med hilsen fra forfatter-
innen.

Fra Sverige kom det pakker med hermetikk og 
klær. Fra gårdene i nærheten kom det stadige 
forsyninger. Fra Berg på Kjonebråten kom 
det hver dag i 3 år en melkeflaske, levert av 
Bjarne Berg, kona Kjersti eller datteren Marit. 
Denne leveringen ble også et skalkeskjul for 
overlevering av nyheter fra London. 

Sigrid Weil på Søndre Borgen, Aslaug Tveter 
på Vesleborgen og Marie Isachsen på Varde-
borg var også viktige mat- og vedleverandører.

Kontakt med Hjemmefronten
I forbindelse med Ove Jensens arrestasjon 29. 
juli 1943 ble Berggrav kontaktet av Bjarne 
Berg. Han trengte hjelp til å fjerne våpen og 
annet utstyr fra Persbråten . Berggrav snakket 
med sine «snille» vakter, og natten mellom 
2.og 3. august ble utstyret flyttet over til 
Kjonebråten. Bjarne Berg og hans to sønner 
måtte flykte allerede en uke senere. Den 11. 
august tok Berggrav og Berg farvel i skogen 

nedenfor hytta. Det skulle gå nesten 2 år før 
de så hverandre igjen.

Hjemmefrontledelsen forsøkte flere ganger 
å få biskop Berggrav til å flykte til Sverige. 
De fryktet for at han skulle bli fengslet som 
gissel. Quisling hadde flere ganger uttrykt 
at Berggrav burde henrettes.  Men Berggrav 
nektet. Han mente å gjøre bedre nytte for seg i 
Norge som et symbol på motstandskampen.

Nytt forsøk på å skjerpe vaktholdet
Tidlig på høsten 1943 hadde det stått en notis 
i svenske aviser om at «Berggrav omvender 
alle sine vakter». Dette var selvsagt fanget opp 
i Norge og vaktholdet ble skjerpet. Nå skulle 
ingen få tjenestegjøre på Borgen hos Berggrav 
i mer enn 3 uker. Som ny vaktsjef var utnevnt 
en person med kallenavnet Busten. Han var 
meget ivrig i tjenesten i begynnelsen. Men for 
å sitere Berggrav selv: «Han ble den modigste 
og mest hjertevarme av alle vaktsjefer her!»

Det gode vennskapet begynte julen 1943
Julen 1942 hadde Berggrav fått vaktsjef  

Berggrav utkledd
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Nærmo med på å arrangere juleandakt. Det 
samme foreslo biskopen julen 1943 da Busten 
var vaktsjef. Fordi dette også hadde blitt gjen-
nomført forrige jul, ga han tillatelse. Jule- 
evangeliet, julesangene, ekte kaffe, svine-
koteletter og risengrynsgrøt gjorde sitt til at 
Busten ble «omvendt». Allerede 1. juledag 
sørget han for at Berggravs kone Kathrine 
kunne komme på besøk. Under besøket ble 
Busten invitert på kaffe sammen med ekte- 
paret. Det var begynnelsen på vennskapet.

Den siste julen på Borgen
Berggrav hadde gjort i stand to pakker som 
Busten skulle få med til sine to småjenter 
i Oslo. Han skulle ha permisjon i julen og 
gledet seg til samværet med familien. Om 
formiddagen den 20. desember dro han opp til 
Røise på Drengsrud for å få med seg to flasker 
melk hjem til Oslo.

Han kom tilbake fra Drengsrud på en kjelke.

Gestapo
I Zeiner-Henriksens hus ved Drengsrudvannet 
forberedte de seg til jul. Fru Constance hadde 
besøk av sin datter Tora med barna Holger på 
9 år og Tora på 5. Sønnen Truls var i Oslo. 
Gestapo hadde denne dagen en større opera- 
sjon i gang mot Milorg. De var i sivil og 
hadde omringet huset på jakt etter Dick 
Zeiner-Henriksenn, en fetter av Truls. De var 
uvitende om at Truls Zeiner-Henriksen var 
stabssjef for Milorg i Asker og Bærum!
Kvinnene i huset fikk beskjed om å skaffe en 
kjelke som tyskerne dro avgårde med.

Da Busten var på vei tilbake fra Drengsrud 
med melken, oppdaget han sivile bevæpnede 
menn inne i skogen. Han grep etter pistolen 
under den svære uniformsfrakken, men 
ble truffet av flere skudd. Melkeflaskene 
og gavene fra Berggrav kom aldri fram til 
døtrene.
Det eneste Geastapo oppnådde på turen til 

Borgen, var å skyte en av sine egne.
Men Berggrav skriver at han sørget over 
vaktsjefen sin.(I denne samme aksjonen ble 
biskopens 19-årige sønn Dag fengslet. Han ble 
torturert under flere forhør og satt på Akerhus 
Festning da freden kom.)

Flukten fra Borgen
Ut på nyåret 1945 ble det klart hvordan krigen 
ville ende. Hjemmefronten var bekymret for 
hva Quisling kunne finne på, og Berggrav selv 
innså også alvoret. Den nye vaktsjefen het  
Uglum, og Berggrav diskuterte saken med ham. 
Ville det være mulig å arrangere et overfall på 
vaktstyrken slik at Berggrav kunne rømme?
Deg 12. april om natten hadde Berggrav 
møte hos sine naboer på Vesleborgen, Ole og 
Aslaug Tveter. Lederne for aksjonen var Per 
Fossum og Willem Eckhoff.
De andre som deltok i «angrepet» på vakt-
styrken var Kåre Hanevold, forpakteren på 
Vardeborg  Olaf Kjølen, våpensjef i Asker 
Oscar Olsen, Erling Røed, Karsten Wittenberg  
og Erling Rustan.

På møtet ble det bestemt at Berggrav skulle 
flykte før overfallet på vaktene, men hvor? 
Biskopen mente selv at det minst sannsynlige 
stedet tyskerne ville lete, var midt i Oslo.  
De fleste ville jo anta at han forsøkte å komme 
seg over til Sverige.
Vaktsjef Uglum ble satt inn i planene og  
plukket ut to vakter som han stolte på til å 
holde vakt om natten. 
Klokken halv ni om kvelden den 16. april drar 
forlater biskop Berggrav hytta si på Borgen 
etter å ha vært internert i tre år. Han kommer 
seg til Asker stasjon og tar toget til Oslo – 
kamuflert som ved tidligere Osloturer.

Overfallet på vaktene
Milorg-guttene brukte langt flere mann i 
operasjonen enn Berggrav visste om. De 
observerte området i flere dager på forhånd og 
hadde vakter ute fra den morgenen angrepet 
skulle skje. Statspolitivaktene som jo visste at 
de ville bli angrepet, hadde bedt om at det hele 
foregikk så virkelig som mulig. De ville jo bli 
forhørt nøye etterpå.

Klokken halv ett på natten ble de to vaktene 
nokså brutalt overrumplet. Uniformskappene 
ble spjæret, og luer og annet utstyr slengt 
rundt i terrenget. Det så ut som de hadde satt 
seg til motverge, men blitt overmannet. 
De to vaktene ble bundet med fallskjerm- 
snorer, det skulle ikke være tvil om hvem som 
hadde vært her, og de ble båret lenger inn i 
skogen, bastet og bundet og kneblet.
Vaktsjef Uglum ble behandlet på samme måte, 
men måtte minne angriperne om at han måtte 
knebles.

Vaktene som gikk på klokken 3 om morgenen, 
fant vaktsjefen bundet i sin egen seng. Etter en 
stund ble også de to nattevaktene funnet.  
Telefon- og strømlinjene på hele Borgen var 
imidlertid kappet, så det var langt på ettermid-
dagen før vaktsjef  Uglum kunne få under-
rettet sine overordnede i Oslo. Han la nok 
heller ikke noen iver i å få meldt fra. Mannen 
som ble sendt ut for å reparere ledningene, 
brukte lang tid på å finne bruddene. Ikke rart, 
for han var den samme som hadde kappet 
ledningene dagen før, nemlig Erling Rustan.

Uglum og vaktene ble tatt inn til forhør i Oslo, 
men overfallet var slik utført at de ikke ble 
mistenkt for noe. Klokken 10 neste dag gikk 
det ut telegram fra politiet i Oslo:
«Bevæpnede menn har i natt befridd dr. Eivind 
Berggrav fra interneringsstedet i Asker ved å 
overmanne vaktmannskapet. Ettersøkning bes 
iverksatt.
Kriminalkommandøren».

Noen dager senere sendte Politidepartemen-
tet ut en melding om at Berggrav sannsynlig 
var bortført av kommunistiske elementer og 
utlover en belønning på kr 10000 for opplys-
ninger som kan føre til oppklaring av saken. 
Beløpet tilsvarer kr 210000 i dagens penger.

Kilder:
Eivind Berggrav: Front-Fangenskap-Flukt
Arvid Fossum: Milorg i Asker 1940-1945
Bjørn Berggrav (barnebarn) 

Jon ChristofersenBerggravhytta
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Historiegruppen ble etablert på Borgen vels 
årsmøte 6.april 2017 og har som formål å 
gjøre Borgens lokalhistorie kjent og  
oppdatert.

Gruppen består foreløpig av 4 aktive med-
lemmer: Bente Laugerud, May Drage, Arne 
Helgesen og Jon Christofersen. 

Lørdag 20. mai ble mange med på historisk 
vandring på Gamle Borgen med Jon Christ-
ofersen som turleder. Vi har gjennomført 2 
åpne temamøter; «Fremmede fugler på Borgen 
for 100 år siden» i april, og «Hvorfor heter 
veiene og stiene her på Borgen det de gjør» i 
oktober. 

Begge møtene hadde gledelig stort frammøte.
Vi har også fremmet flere forslag om nye vei 
og stinavn til navnerådet i Asker kommune, 

Visste du at her på Borgen har alle vi som 
ikke bor i Askerlia- eller Hagaløkka-blok-
kene også organisert oss sammen for å få til 
en kollektiv avtale med Get?

Vårt andelslag heter Borgen kabellag, og vi 
har ca 260 medlemmer over hele Borgen. I vår 

og flere er under arbeid. I tillegg arbeider vi 
med å få satt opp plakater ved interessante 
historiske steder i nærmiljøet vårt.
Gruppen har også hatt møte med ledelsen på 
det kommende innbyggertorget og drøftet 
muligheter for samarbeid med dette.

I Borgenposten, Julen 2017, har vi gleden av 
å publisere en artikkel om biskop Berggravs 
internering på Borgen under krigen.

Gruppen er stadig på jakt etter gamle bilder 
fra Borgen. Sjekk skuffer og skap, og vær 
med å bidra til å ta vare på lokalhistorien på 
Borgen!

Bente Laugerud: bentelaugerud@gmail.com 
May Drage: may.drage@gmail.com
Arne Helgesen: arne.helgesen@getmail.no 
Jon Christofersen: jon@christofersen.no

avtale får du både kabel-TV og høyhastighets 
bredbånd til en mye rimeligere pris, og du har 
selvsagt tilgang på de øvrige tjenestene fra Get 
utenom vår kollektive avtale. Vi vil gjerne ha 
med deg også, for sammen blir vi sterke. Les 
mer om oss på www.borgenkabel.no der du 
også kan melde deg inn direkte.

Borgen vels historiegruppe 2017

Borgen kabellag

Kjære Askerborgere på Borgen

Det siste året har jeg hatt mange gode 
opplevelser på Borgen – opplevelser som 
minner meg på hva dette unike nærområ-
det har å by på. Opplevelser som viser meg 
innbyggere som bryr seg om og er stolte av 
lokalmiljøet sitt. Mangfoldet her på Borgen 
er en styrke, og gjennom de ulike møteplas-
sene på Borgen ser vi at nettverk bygges på 
tvers av bakgrunn og tilhørighet. 

Borgen har en unik beliggenhet – det er sen-
trumsnært, men samtidig tett på marka. Her 
ligger det til rette for gode oppvekstvilkår.

Borgenområdet er et satsningsområde for 
Asker kommune. Gjennom Borgenprosjektet 
har vi fått en egen temaplan for Borgen med 
forslag til mange gode tiltak som skal ytter-
ligere sikre et aktivt, åpent og inkluderende 
lokalsamfunn. Allerede skjer det veldig mye 
positivt i nærmiljøet - ikke minst takket være 
mange frivillige bidragsytere. Her er mange 
både enkeltmennesker og grupper som kobler 
mennesker sammen og danner viktige nettverk 
og møteplasser der flere kan få være med å 
både være del av og bidra til gode fellesskap.

Jeg ser frem til at vi senere i vinter skal åpne 
innbyggertorget. Det er gledelig å se det store 
engasjementet og at forventningene til det som 
skal komme er store. 

Borgen nærmiljøsentral på Kulturhagen er 
også en møteplass i lokalmiljøet, med en 
rekke aktiviteter som blant annet fremmer 
mangfold og inkludering – som Mat&Prat og 
Språkkafé. 

Turlaget har et aktivt program, også med 
juletema. Friluftsliv på Borgen er et pilot-
prosjekt med nærfriluftsliv som grunnlag for 
helsefremmende stedsutvikling, og er en del 

av Partnerskapsavtale for folkehelse mellom 
turlaget og kommunen.

Vardåsen kirke er også en sentral møteplass 
med alle sine aktiviteter og arrangementer. 
Og i tilknytning til denne åpner det seg flere 
muligheter og spennende utvikling når under- 
etasjen nå settes i stand. PÅ sikt får vi også en 
flott idrettspark på Drengsrud.

Dette var bare noe – det er mye å glede seg 
over – fremtidens generasjoner på Borgen får 
også de aller beste muligheter og oppvekst-
vilkår!

Min oppfordring til dere inn i julen og det nye 
året må være at enda flere benytter seg av de 
lokale tilbudene og møteplassene! Dette er 
gode arenaer for å knytte bånd med noen av de 
5600 andre innbyggerne her på Borgen.

Jeg ønsker hver og en av dere en riktig  
fredfull jul og et godt, nytt år!

Vennlig hilsen Lene W. Conradi, ordfører



22 23

Borgen vel har fulgt arbeidet med regu- 
lering av Kjonebråten og Askerlia nøye i året 
som har gått. Vi har sendt med innspill til 
politikerne og til administrasjonen hvor vi 
har fokusert på variert og balansert bolig-
sammensetning, etablering uteområder som 
åpenbart er innbydende og identitetsskap-
ende og sikring av trygge gangveier, spesielt 
for barn. Nedenfor følger et kort resymé av 
utviklingen i saken.

Arbeidet med disse sakene er tett forbun-
det med Borgenprosjektet og Temaplan for 
lokalsamfunnsutvikling på Borgen, samt 
NIBR sin rapport om befolkningssammen-
setning og boligtyper med spesielt fokus på 
reguleringen av Askerlia (se egen sak) og 
Kjonebråten.

Grunneier har i samarbeid med Hartmann 
arkitekter utarbeidet et forslag til omregu- 
lering av “Kjonejordet” fra landbruks til 
boligformål. I opprinnelig planskisse, ble det 
lagt opp til et volum på totalt 7 bygg på om 
lag 120 enheter hvorav 10 rekkehus, samt om 
lag 20 større familieleiligheter over to plan 
på nederste etasjer, såkalte byvillaer eller 
“townhouses”. 

I et forsøk på å imøtekomme NIBR-rapportens 
anbefaling (se faktaboks), samt innspill fra 
Borgen vel og engasjerte naboer, nedjusterte 
forslagstiller volumet i reguleringsforslaget 
fra 116 til 98 enheter, hvorav av 70 leiligheter, 
20 rekkehus og 8 byvillaer/”townhouses” 
(noen av enhetene som i utgangspunktet var 
tegnet inn som familieboliger ble gjort om til 
rekkehus). Planområdet ble videre foreslått ut-
videt for å utbedre gang/sykkelvei fra Søndre 
Borgen til Kjonebråten. 

At andelen leiligheter i forhold til rekkehus 

ble beholdt såpass høyt i det justerte innspillet 
(70 pst. leiligheter) etter NIBRs klare anbefal-
ing, Skapte stort engasjement hos Borgen- 
beboere, FAUéne og vellet. Om lag 120 per-
soner signerte også et opprop mot blokkbebyg- 
gelse utarbeidet av naboene i Kjonebråten. 

Forslagene til Asker kommunes oppfølgingen 
av NIBR- rapporten i arbeidet med regulerin-
gene i Kjonebråten og Askerlia ble behandlet i 
formannskapet 29. august. Etter stort påtrykk, 
hvor det tydelig ble kommunisert at ovenfor 
nevnte justeringer var for lite omfattende til å 
ivareta intensjonene i Temaplan for lokalsam-
funnsutvikling på Borgen, vedtok formann-
skapet at ”(…) ny bebyggelse i Borgen øst i 
hovedsak skal bestå av større familieboliger 
(fra om lag 100m” og oppover)”. 
Borgen vel har, i forlengelse av formann- 
skapets vedtak, Ifm. rullering av kommune-
plan 2018-2030 jobbet for å få Borgensonen ut 
av definisjonsgrensen for sentralt vekstområde 
tilhørende Asker sentrum, med dertil strenge 
krav til fortetting. Dette har vi ikke lyktes med 
(se egen sak). Kommunestyret har imidlertid 
vedtatt 14. November I år at “I Borgenområdet 
vil det være aktuelt å avvike fra boligbygge-
programmets antall enheter for å hensynta en 
balansert demografisk utvikling i tråd med for-
mannskapets vedtak.» (se for øvrig egen sak)

Borgen vel mener reguleringsforslagene 
slik de nå ligger fortsatt har en vei å gå når 
det gjelder å ta fullt inn over seg Borgens 
utfordringer, NIBR-rapportens anbefalinger 
og tidligere politiske vedtak. Vi mener det 
bør satses enda mer på rekkehus med gode 
uteområder og mindre fortetting i Borgen øst 
(minimum 70 pst. familieboliger). For å få til 
dette bør kommunen bidra forbindelse med 
midler til opparbeiding av infrastruktur og ute-
områder, slik at kostnadene ikke ensidig veltes 

Regulering av Kjonebråten  
og Askerlia

over på forslagstiller/utbygger og dermed øker 
incentivene til å bygge tett og høyt. 

Reguleringsforslaget inkludert regulering av 
gang/sykkelvei fra Søndre Borgen til Kjone-
bråten er i skrivende stund nok engang under 
redigering. Det tas sikte på førstegangsbehan-
dling i bygningsrådet av begge regulerings-

forslagene (Kjonebråten og Askerlia) vinter 
2018. I denne forbindelse har kommunen 
varlset at det vil inviteres til et nabomøte. Før 
andregangsbehandling i bygningsrådet og vi-
dere politisk behandling vår/sommer 2018, vil 
forslagene legges ut til offentlig ettersyn. Det 
vil bli spennende å følge prosessen fremover. 

Tone Maanum Ruud

Opprinnelig plantegning Kjonebråten, sett fra Søndre Borgen 21

Sluttrapporten til Borgenprosjektet “Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen” ble 
behandlet i kommunestyret 8.11. 2016. Temaplanen har stedsutvikling som ett av fire  
innsatsområder. I mål for stedsutvikling heter det at “ Innbyggerne lever i et område med 
variert boligsammensetning og attraktive uteområder og møteplasser. Som ett av flere  
ønskede resultat fremheves det at “Boligbygging påvirker befolkningssammensetningen.  
I kommunestyrets behandlingen av planen ble det blandt annet vedtatt at:  
“Før utbygginger i Borgenområdet godkjennes, skal det foretas egne analyser som viser 
hvordan utbyggingen vil påvirke befolkningssammensetningen i området”. 

Norsk Institutt for By og Regionforskning, (NIBR), leverte juni 2017 en rapport om bolig-
typer og befolkningssammensetning til Asker kommune, for å få bedre kunnskap om  
sammenhengen mellom boligtyper som bygges og hvem som flytter inn i boligene. 
Kunnskapen om denne sammenhengen legges til grunn for vurdering av forslag til to  
reguleringsplaner i Borgenområdet. 

NIBR anbefaler at:
1. Andelen familieboliger/rekkehus i både Askerlia og Kjonebråten økes, og at 
2.  Volumet i Kjonebråten reduseres. Det påpekes også at
3. Det kan være gode argumenter for å tillate et tilstrekkelig antall boliger som sikrer  
 opprusting av garasje - husene i  Askerlia.
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Askerlia situasjonsplan

Som mange sikkert har fått med seg, er det 
store utbyggingsplanar på gang i Askerlia, 
der Askerlia Garasjesamvirke vil bygge om 
garasjebygga til leilighet- og rekkehus.  
Prosjektet er omstridt, og får både ris og ros. 

For å få litt meir innblikk i prosessen, har eg 
invitert leiar i Askerlia fellesråd, Ole Jacob 
Bakke, på ein kopp kaffe og ein prat. 

– Kan du fortelle litt om ditt forhold til Askerlia? 

«Da Askerlia ble bygd på slutten av 60-tallet, 
var det Norges største borettslag med 654 
leiligheter. Det var et avansert prosjekt, der 
alle leilighetene har en veldig god planløsning, 
i tillegg til å være gjennomgående, med 
balkonger på begge sider. Et annet positivt 
trekk med Askerlia, er at det er svært grønt og 
frodig her, med store egne utearealer og rik 
tilgang til friluftsområdene i Vardåsen. Selv 
fikk jeg tildelingsbrev i 1968, og i februar 
1970 flyttet vi inn før førstemann kom i april 
samme år. Vi har flyttet en gang siden, da kun 
fra 1 til 3 etasje i samme blokk.»

Askerlia som boligfelt har 50-års jubileum 
i 2018. Då er det også 30 år sidan Askerlia 
gjekk frå å vere eitt borettslag, til å bli 12 
boligsameier. Ved oppløsninga av Askerlia 
Borettslag i 1988, vart fellesrådet oppretta, 
med ansvar for alt felles uteområder, og 
garasjehusa blei skilt ut med tre egne gårds 
-og bruksnummer. Garasjehusa blir drifta av 
Garasjesamvirket, som driv med utleige av 
garasjeplassar til bebuarar i Askerlia. Garas-
jene har hatt manglande vedlikehold og forfalt 
mykje i løpet av desse åra. Allereie i 2005 
fekk dei varsel frå kommunen om å rehabi-
litere eller fornye. I 2011 forelå tilstandsrap-
port fra Norconsult som konkluderte med at 
rehabilitering ville koste ca 70 mill (i 2011 

verdi). I 2013 presenterte Garasjesamvirket 
dei første planane for sameiestyrene, der dei 
ville rive og bygge nye garasjeplasser under 
bakken og bygge 100 nye boenheter, fordelt 
som leiligheter oppå dei 3 garasjene, samt 
16 rekkehus på tomten der det i dag ligg ei 
balløkke ved gangveien til Asker sentrum. 
Salget av boligane skal vere med å finansiere 
bygging av garasjeanlegga og oppgradering av 
fellesområder. 

– Kva tenker du om dette prosjektet? 

«For å si det slik, dette prosjektet er et bevegelig 
mål, der premissene hele tiden forandrer seg, 
det er ikke spesielt lett å følge med. I tillegg 
må jeg si at mye kommunikasjon og planer 
om prosjektet blir sagt å være dårlig formidlet 
til sameierne, selv om det angår oss som bor 
her i aller høyeste grad. Det er også veldig 
spesielt og intrikat juridisk, der et begrenset 
samvirke som Garasjesamvirket er, ønsker 
å erverve og regulere deler av fellesområdet 
til de 12 sameiene for å få igjennom dette 
prosjektet. Ett eksempel: For å kompensere for 
tap av friområde og balløkke der de har tenkt å 
bygge rekkehus, tenker de å subsidiere nye  
garasjeplasser med en viss sum. Dette er veldig 
problematisk. Man kan ikke ta fra felleskapet 
for så å betale tilbake til noen enkelte kjøpere 
av garasjeplasser. Det er jo veldig urettferdig. 
En opprustning av fellesområdene våre kan jo 
være bra. Men vi ser på det som problematisk 
at landskapsarkitekten har foreslått mange 
installasjoner på utomhusplanene som vil 
kreve mye tilsyn og vedlikehold. Hvem skal 
ta det ansvaret? I tillegg mener vi at det som 
bygges må inngå som en del av helheten, og 
ikke bygges som isolerte øyer for seg selv. 
Vi mener også at det vil være viktig å ruste 
opp de eksisterende blokkene skal dette bli et 
helhetlig løft for området. Å gjøre noe med 

Askerlia
balkongene er en veldig god idé som vi gjerne 
vil se utdypet og fulgt opp nærmere.»

– Kva tenker du om at grøntområder, som i 
dag er viktige arenaer for fri leik blir bygd att 
med ein utvida p-plass, no tenker eg på plenen 
framfor langblokka spesielt?

«Det er samstemt i Fellesrådet at de nye gar-
asjene ønskes bygget og at nye garasjeplasser 
skal bli billigst mulig for sameierne i dagens 
12 boligsameier. Samtidig har fellesrådet 
og alle sameiene uttrykt svært tydelig at det 
er uaktuelt at dette prosjektet bare kan ta av 
uteområdene våre. Dette gjelder spesielt for 
grøntområdet utenfor blokk 7 og 10. 

«Det er positivt med en opprustning av Huldre- 
veien, men det er litt utfordrende at dette 
skal bekostes kun av de nye prosjektene her. 
Fellesrådet vil gjerne ha på plass en utvidet 
utbyggingsavtale med kommunen som gjelder 
både opprustning av Huldreveien, pluss gang-
vei fra Borgenveien ned til Bondivann stasjon. 
Denne er i elendig forfatning nå, og kan ikke 
brøytes. Fellesrådet ser også på å få på plass 
en betalingsløsning for uteparkering i Askerlia 
der man for eksempel bruker en app for å 
registrere seg. Dette vil hindre at biler utenfra 
parkerer i området for å nå Asker sentrum. 
I tillegg jobber ABBL med å få på plass en 
bildelingsordning for Kunstnerlia, Bondilia, 
Kjonebråten og Askerlia. 

– Korleis kan vi som allereie bur her engasjere 
oss enno meir?

«Vi i fellesrådet vil eksempelvis kunne få i 
gang en konkurranse som heter «årets blokk», 
dette for å stimulere til dugnadsinnsats og 
pleie av uteområdene våre. Det er også viktig 
å få i gang fortsatt aktiviteter i Syrdalsbyg-
get, nå som det gradvis blir tømt for tilbud, 
etter hvert som aktiviteter flytter over til nye 
Innbyggertorget ved Borgen skole. I de gamle 
lokalene til seniorsenteret kan vi som bor her 
”med Borgen i våre hjerter”  få til møtev-
irksomhet, hobbykvelder, foredrag, øving-
slokaler, yoga-klasser, dans og så videre.»,  
seier Ole Jacob Bakke, leiar i fellesrådet i 
Askerlia, og som tydelig viser at fellesrådet 
med alle sameiene jobbar aktivt med pla-
nane for Askerlia garasjesamvirke, og prøvar 
å forstå alle konsekvensane prosjektet vil 
innebære.  

Ei sak har som kjent fleire sider, så nokon 
dagar etter samtalen med Ole Jacob Bakke,  
inviterer eg Elisabeth Storm på ein kaffe og 
prat om prosjektet. Elisabeth er leiar i Garasje-
samvirket, og pådrivar for Askerliaprosjektet. 

«Altså, for å gjøre en ting helt klart: Garasje- 
byggene er i så elendig forfatning at vi sitter 
igjen med to alternativ; enten å bygge nye 
garasjehus der hver p-plass vil koste 400 000, 
eller å bygge garasjehus med boliger, der 
overskuddet vil være med å subsidiere prisene 
for en p-plass m ca 40%, samt bli brukt til en 
oppgradering av uteområdene i hele Asker-
lia. Kommunen har sagt tydelig fra til oss at 
en oppgradering av uteområdene må gjøres 
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uansett hva vi bygger, og bygger vi bare nye 
garasjehus må denne oppgraderingen tas gjen-
nom økte priser på garasjeplasser samt økte 
felleskostnader. Det er kanskje et valg mellom 
to «onder», men vi mener vi får mest igjen 
ved å også bygge boliger her.»

For 8 år sidan lagde Norconsult ein rapport 
over tilstanden til garasjebygga. Den viste 
at forfallet var kome langt, og armeringa i 
betongkonstruksjonen var på god vei til å bli 
rusten og skjør. Norconsult anbefalte å rive 
og bygge nytt. Ei eventuell oppgradering ville 
kanskje utsette riving med 15 år, men vere ei 
veldig dyr og nærmast bortkasta løysing sidan 
ein berre ville utsette problemet med nokre år.  

–Har du forståing for at fellesrådet synes det 
er problematisk at dette prosjektet regulerer 
områder som i dag er mykje brukte rekreasjon 
–og friområde for befolkninga i Askerlia?

«Det som er spesielt med dette prosjektet er 
at det er Askerlia selv som er byggherre og 
initiativtaker til prosjektet og vi ser ingen mot-
setninger mellom beboerne og Garasjesamvir-
ket. Det er ingen eksterne som vil tjene mange 
penger på dette. Alt av overskudd skal gå 
tilbake til fellesskapet. Dette er en ganske ny 
og unik modell som flere ser på med interesse. 
Det at vi kan bruke ABBL som prosjektad-
ministrasjon og rådgiver, sparer oss også for 
enorme kostnader enn om vi måtte ut på det 
private markedet. Rekkehusene i nord, er kan-
skje det mest problematiske ved denne utbyg-
gingen, men vil kunne gi betydelige inntekter 

som vil gå rett i fellesskapspotten. For disse 
pengene får vi rimeligere garasjeplasser med 
el-ladepunkter, flere permanente sykkelpark-
eringsløsninger, nedgravde søppelløsninger i 
hele Askerlia, og vi får oppgraderte leke – og 
oppholdsarealer ute, samt utbedring av gang- 
og sykkelvei ned til Asker og fortau langs 
Huldreveien. 
Prosjektet har vore igjennom mange endringar 
sidan starten. Prosjektet omfattar per i dag 92 
boligar, der ca 70% er townhouse eller rekke-
hus med minst to plan i boligen. 

– Du er ikkje redd for at det vil bli for trangt 
og tett her? Det bur jo mange folk her allereie?

«I dag bor det ca. 2,1 mennesker per boenhet 
i Askerlia, det er ikke så fryktelig mye, med 
tanke på at vi har et området på ca. 120 mål. 
Asker blir bare mer og mer attraktivt, og med 
tanke på hvor sentrumsnære vi er, tror jeg 
mange vil tenke på dette som et attraktivt om-
råde. At vi nå har fått flere rekkehus i prosjek-
tet vil bidra til at flere kan ta en boligkarriere i 
nærområdet, og fortsette å bo på Borgen.»

– Korleis skal dette foregå reint praktisk, kven 
har ansvaret for garasjehusa etter at alt er bygd?

«Vi vil jo gå bort fra modellen der folk leier 
garasjeplasser. Folk må kjøpe garasjeplass, om 
de vil leie denne ut videre er opp til hver en-
kelt. De nye boligene vil inngå i Askerlia, og 
må betale fellesutgifter som alle andre. Vi ser 
for oss 4 nye sameier som finner sin naturlige 
plass i Fellesrådet. Fellesutgiftene for garasje-

plassene vil dekke nødvendig vedlikehold av 
en vaktmestertjeneste.»

– Har det vore lett å vere pådrivar for dette 
prosjektet? Mange føler seg litt forbigått i 
denne saken verkar det som?

«Det har vært langt fra lett! I starten prøvde 
jeg å få med meg alle, jeg hang opp informa- 
sjonsskriv i alle oppgangene og spurte etter 
folk som kunne være med å jobbe frem dette 
og gi innspill. Jeg fikk ett, 1!! svar! Vi har 
også hatt presentasjoner i Kulturhuset i Asker, 
men på siste møte i juni i år var det 20 som 
møtte, i en sal som tar over hundre. Prosessen 
har nå vart i 5 år og jeg forstår at folk etter-
lyser informasjon, men i lange perioder skjer 
det lite som kan kan presenteres, det er slik 
planprosesser er. Men gøy er det og interes-
sant og det gir meg motivasjon, jeg får lære 
utrolig mye nytt! Jeg pleier å si at jeg vil være 
ferdig utdannet ingeniør når jeg fyller 80, og 
nå er jeg 71.» 

Elisabeth smiler og gestikulerer. Energien er 
det ingenting å seie på. Ho fortel om befarin-
gane ho har hatt i området med ingeniørar frå 
ulike fag, landskapsarkitekter og folk som er 
ekspertar på drenering, nedslag og overflat-
evatn. Under blokkene renn det små elvar og 
bekkar som endar i Bondivann.

Planane skal presenteres i bygningsrådet 15 
januar. Etter ei runde i formannskapet og kom-
munestyret skal dei ut på høring. Då kan alle 
komme med innspel til planane. Etter at alt er 

godkjent, er målet byggestart i 2019. Bygginga 
er beregna til ca. 3,5 år. Rekkehusa i nord 
nærmast Asker blir bygd først, så blir bygg 1, 
3 og 2 bygd i tur og orden. 

– Til slutt, har du ein visjon for dette prosjektet?

«Jeg håper og tror at flere vil ha lyst til å gå ut 
og være sammen ute. Askerlia Garasje- 
samvirket håper at vi ved nybyggingen kan 
bidra til Borgenprosjektet, ved at uteområdene 
oppgraderes med nye møteplasser for barn, 
unge og voksne og at skoleveien for alle barna 
som krysser Huldreveien på vei til Hagaløkka 
og Borgen skoler blir trygg» 
Seier Elisabeth Storm, som håpar på bedre 
kommunikasjon og meir samarbeid framover. 

For meir info: 
www.asker.kommune.no/byggesak 
saksnummer: 15/001372 gnr/bnr: 6/732 
www.askerlia.no

Borghild Holsvik

Ole Jacob Bakke håper på fortsatt aktivitet i 
Syrdalsbygget.

Elisabeth Storm ved garasjehuset. Utsikten er 
det ingenting å si på. Rekkehus ved gangvei til Asker. Leilighetsbygg over garasjekjeller.

Deler av Askerlia mot Bondivann
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Gammelt veifar
kan bli ny gangvei til Asker

I den bratte og ulendte lia ovenfor jordet på 
Kjonebråten skjuler det seg historiske minnes-
merker. Rester av en gammel kalkovn ligger 
inntil gangveien som går ned mot Kjone-
bråten, og denne er så vidt synlig i krattsko-
gen. Historiegruppa i velet har kontaktet Asker 
kommune v/Tor Arne Midtbø som sier at den 
bratte bakken skal erstattes med en ny vei som 
vil ta til høyre for kalkovnen og svinge opp til 
Søndre Borgen slik at ovnen bevares.

Lenger borti lia finner vi rester av et gammelt 
veifar, som er behørig bygget opp med store 
natursteiner. Dette bør etter vår mening kunne 
settes i stand til å bli en ny gangvei ned til Asker.

Fylkeskommunen har registrert Borgenlia med 
fire arkeologiske minner. Gå inn her og se: 
https://kulturminnesok.no/minne/?quer-
yString=https://data.kulturminne.no/askelad-
den/lokalitet/119511

Borgen søndre. Lagt inn av: Akershus fylkeskommune: Aktivitetsområde med eldre veifar, 
rydningsrøyser, steingjerde, steinbrudd og mulige rester etter kalkbrenning i form av røyser med 
varmepåvirket kalkstein. Selv om kalksteinsproduksjonen som har foregått i området er etter 
reformatorisk, kan steingjerdet, veien og enkelte av rydningsrøysene være eldre. 
Kartutsnitt – modifisert.

Gamle Hansens julaften
Fra Borgenpostens julenummer 1981

Han så på kalenderen. 24. desember sto det 
kort og brutalt. Det var den kvelden han hadde 
gruet seg mest til siden kona døde. Lille Anne 
hadde nettopp vært hos han for å si adjø. Men 
besøket ble kort denne gang. Hele familien 
skulle feire julen på høyfjellshotell. Derfor 
hadde de bare tiden og veien. «Gleder du deg, 
Hansen?», hadde den lille spurt. «Å jo du vet 
-  », hadde han svart unnvikende. Han trykket 
hennes lille hånd til farvel.

Hjemmehjelpen hadde pusset den trearmede 
lysestaken i sølv. Ribben og surkålen var også 
laget i stand. Det skulle bare mangle at en slik 
staskar som Hansen skulle mangle noe julaf-
ten. Med skjelvende fingre tente han lysene. 
Uvilkårlig kom han til å tenke på eventyret 
om piken med svovelstikkene. Han minnes 
barndomshjemmet hvor faren leste høyt for de 
andre i skinnet fra parafinlampen. Men alltid 
kom han tilbake til dette eventyret. Det triste 
er jo at denne forestillingen av H. C. Andersen 
er så ubarmhjertig sann også i våre dager. 
«Tenn et lys», det er et refreng i dag. Har 
vi egentlig tenkt over meningen bak denne 
oppfordringen i vår søken etter medmenneske-
lighet? For søke må vi. Og det skulle vel hel-
ler ikke være vanskelig å finne. Herr Hansen 
forsøkte å pakke opp Annes julegave.  

Det var visst en eske konfekt. Disse kunst- 
ferdige sløyfene var nok flotte, men når  
hendene stivner blir alt så vanskelig. Han 
legger pakken fra seg.

Med ett er det som han kommer på noe. 
Borte ved ovnen står en karaffel med rødvin. 
Gamle doktor Øvergaard hadde sagt at eldre 
mennesker hadde godt av et glass hver dag. 
Så da kunne han vel med god samvittighet -? 
Mmm. - Den var godt temperert. Ahh. Etter 
hvert forvandlet ensomheten seg til en varm 
og velgjørende ro. Det ble nesten godt å være 
til. La TV apparatet stå. Ribben kunne vente. 
Nå skulle ingen få revet Hansen ut av sin stille 
meditasjon. Nå kunne tiden stå stille en stund. 
Da hadde den leget mange sår. Stillheten og 
harmonien kan gi ensomheten mening. 

– Plutselig høres en ilter trette. Et barn 
begynner å skrike, en kvinne tryglet og ba. 
Husets overhode var ikke i julestemning. 
Døren smalt igjen så det ga gjenlyd i 
oppgang C.

Den siste svovelstikke hadde slukket.
O, jul med din glede…   
      

Kåre Bjørset
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Du har kanskje sett dei store, fargerike  
maleria av glade barn med blomster i håret 
og store smil? Barn som kikar forventnings-
fullt rundt eit hjørne, eller som svevar i lufta 
med armane spreidd   utover? På garasje-
veggar i Huldreveien har det dei siste åra 
poppa opp nye motiv av barn som strålar ut 
livsglede. Og andleta er kjende i nabolaget, 
lånt av eit tillitsfullt barn mange kjenner og 
er glade i. 

Kven er så kunstnaren bak? Bak kunstner-
navnet Arladiss finn vi Astrid Solgaard, ei  
energisk og engasjert dame, som sikkert 
mange kjenner frå både nabolaget i Huldre- 
veien og Hagaløkka barneskule. 

Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

«Jeg har alltid likt meg best på østkanten, 
det har noe med stemningen å gjøre, at det er 
mindre «meg og mitt» og mer fellesskap». 
Etter mange år i Oslo, med studier innan 
statsvitskap, samfunnsgeografi og kunst, samt 
utallige reiser utanlands til fjerne himmelstrok 
i Asia, Afrika og Sør-Amerika, landa Astrid 
og mannen Kjetil i Asker for 12 år sidan. Det 
måtte bli Huldreveien. I Huldreveien bur ein 
større mosaikk av verda enn i resten av Asker.

 «Tenk så fantastisk, at man kan gå over til 
naboen, og så blir man invitert inn i en flik 
av en annen verden! Og kanskje har en ikke 
det felles språket og de felles referansene 
som gjør at samtalen flyter så lett, så man 
må prøve andre veier, andre måter å finne 
inn til hverandre på. Det synes jeg er utrolig 
spennende, og selvsagt utfordrende, men mest 
av alt givende.» 

Gatekunstprosjektet starta for fire år sidan, 
etter eit halvår i Spania, der Astrid og familien 

levde tett på den store flyktningkrisa som ram-
ma vesten, og som framleis er eit mørkt kapit-
tel i Europa si historie. «Jeg tegnet omriss av 
barn på områder der barn på flukt gjerne søker 
ly når det er kveld og natt. Barnet opptar meg. 
Barn er uskyldighet og livsglede, og samtidig 
så fryktelig utsatt for omgivelsene sine, og for 
oss voksne. Voksne som ikke vil godt.»  
Lys, håp, mulighet og utsatthet er tema 
Astrid har erfaring med gjennom arbeid med 
gatebarn i Ecuador og med deltakande teater 
for barn i dei Saharawiske flyktningeleirane i 
Algerie.
 
Tilbake i Norge og Huldreveien, fekk Astrid 
lov å sette i gang med å male på dei slitne 
garasjehusa. Det første prosjektet viser barn 
malt i naturleg storleik som leikar «gøyme 
og leite». Barna er «frosne» i positurar som 
viser at dei er langt inne i leiken, dei gøymer 
seg, dei kikar rundt hjørnet, dei fnisar og ler. 
Andleta er kjende for mange. Nokon har flytta 
frå Huldreveien i etterkant, og dei blir hugsa 
på og sakna av mange. Også i Huldreveien 
er barnet i fokus. «Jeg er opptatt av at barna 
som bor her skal føle trygghet og tilhørighet. 
Alle skal kjenne på at dette er mitt og vårt. 
Her skal man ha mulighet til å ha en stemme 
som teller, til å påvirke. Her skal man kjenne 
på det å være akseptert. Også av de voksne, og 
av de som har bodd her siden starten. Det åpne 
miljøet betyr også at alle må ta et ansvar på å 
inkludere hverandre i leken, og at man tar vare 
på fellesområdene med respekt.» 

Sist Halloween-aften lagde Astrid gatefest 
som det gjekk gjetord om langt utover 
Huldreveiens utstrekning. Det var pop-up 
utstilling, ansiktsmaling, lyssatte skulpturar og 
hodelause bruder i skjønn forening, og på eine 
gavlveggen blei det projisert enorme foto av 
barn som var malt til skumle vesener. 

Garasjegalleriet

Learning til fly: Tanken min med ”Learning to fly” handlet om barns evne til å lære 
seg nye kunster. Det sprang ut av en debatt i nærmiljøet som jeg opplevde som split-
tende og en offentlig debatt som delte oss i oss og dem, men jeg ønsket å si noe om det 
jeg så når jeg møtte barna. 

At de må overkomme grenser vi voksne bygger opp for dem. Helt fra de er små forstår 
de noe om hvem som er innenfor og utenfor, likevel skal de reise seg og stråle seg, 
kjempe seg inn i fellesskapet. Finne veier å gå på til felles, som vi voksne ikke kan lære 
dem. Hvor vi voksne er dummere enn dem. Vi kan ikke være veivisere, for vi viser dem 
veien til skiller, bort og vekk, ut av fellesskap. Selv skal de agere i det felleskapet hver 
eneste dag på skolen og lekeplassen. Jeg håper og drømmer at de skal klare det. 

Som bakteppet lå flyktningkrisa der. Murene som bygde seg opp rundt Europa, pigg-
trådgjerder og utenforskap. Der og kommer vingene inn, fuglene og fly. Fly over uten 
å skade seg. Lete etter noen nye muligheter. Jeg klarer ikke å se det i alt som er så 
hardt og fastlåst, derfor gikk jeg til det magiske. Det vi enda ikke kan. For vi må finne 
en løsning på det. Gå noen andre veier enn de vi går på nå og alle vi har gått på før, 
for vi har ikke stått akkurat her vi står i verdenshistorien før. 

Fuglene som er malt sammen med henne har alle habitat i området som foreldrene 
hennes  kommer fra. Så ofte beskrives alle barn som ikke har foreldre som er født 
i Norge som et  problem, en utfordring. Jeg valgte de vakre fuglene som en del av 
henne, en del av hennes ”habitat”, noe hun kommer fra og kommer hit med som av 
alle regnes som skjønnhet, for det  er det mennesker så ofte er. 

Skjønnhet. Ikke på grunn av deres ressurser og arbeidskapasitet, men for dem de er. 
Smilet deres, gløden i øynene, huden. Det mennesket som kommer oss i møte.
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-Kor hentar du energien din frå?  

«Jeg ser litt annerledes på det –jeg får så 
enormt med energi tilbake! Tenk så heldig jeg 
er som blir møtt med store smil og åpne blikk 
hver gang jeg går ut døra. Jeg liker det umid-
delbare som oppstår når man skaper ting ute, 
sammen, i felleskap, det gir så vanvittig mye 
mening! Å lage noe som betyr noe for folk er 
mer viktig enn den etablerte kunstscenen og 
gallerirommet. Det som er så fantastisk med 
gatekunst er at man oppnår direkte kontakt 
med betrakteren, både når man lager verket, 
men òg i tiden etterpå. Ikke alle reaksjoner er 
positive selvsagt, slik er det alltid med nye ut-
trykk, men jeg tror gatekunst på sitt beste kan 
være med å forandre hvordan vi ser verden og 
våre omgivelser på.» 

She shines like summer, eit stort veggmaleri 
av ei smilande jente med blomar i håret, som 
møter oss i starten av Huldreveien, er eitt 
døme på det.

Borghild Holsvik

Halloween i Huldreveien

She shines like summer

Hideandseek

Master i landskapsarkitektur
Gravlund for befolkningsmangfoldet på Borgen

Student: Long Ngoc Nguyen, NMBU (ILP) 
Veileder: Dosent Kirsten G. Lunde, NMBU 
(ILP). 16. juni 2016
 
En gravlund er kanskje det fineste
grøntanlegget en landskapsarkitekt kan
tegne. Hvorfor? Når en først har fått
tegnet en gravlund og fått den realisert,
så vil den bestå for alltid. Vegetasjonen,
spesielt trær, får mulighet til å eldes og
oppnå sitt potensiale til og bli store og
mektige. Gravlunden er med andre ord
et grøntanlegg som får stå i lang tid og
modnes.

En gravlund trenger slettes ikke å være

et sted for kun sorg og kontemplasjon.
Mangelen på kunnskap gjør at vi ofte er
skeptiske og noen ganger negative til
ting vi ikke vet så mye om. Med tanke
på at en gravlund kan ha potensiale for
å bli det flotteste grøntanlegget, ser jeg
for meg at gravlunden også kan være en
flott park som alle kan bruke. Altså kan
gravlunden få flere funksjoner enn det
den er tradisjonelt har hatt.

Dette prosjektet er en blanding av
integrering av befolkningsmangfoldet
på Borgen, grøntanleggsprosjekt
for rekreasjon og utarbeidelse av et
forprosjekt for en verdig gravlund.
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Asker kommune og Den Norske Turist- 
forening Oslo og Omegn (DNT-Oslo) og 
lokallaget Asker Turlag har et felles mål 
om å legge til rette for en god folkehelse og 
helsefremmende stedsutvikling gjennom 
friluftsliv for alle (Partnerskapsavtalen). 
Hovedmålet for avtalen er å tilrettelegge og 
utvikle tilbud som rekrutterer bredt til fysisk 
aktivitet med natur og friluftsliv som  
virkemiddel. 

Friluftsliv på Borgen er et fireårig prosjekt 
som bygger på Partnerskapsavtalen mellom 
DNT og Asker kommune 2017-2020. Selv om 
de fleste av aktivitetene har sitt utgangspunkt 
på Borgen, er selvsagt alle som ikke bor i 
området også hjertelig velkomne til å delta. 
Om man er medlem av Turistforeningen eller 
ei. Det meste er gratis.

Målet med Friluftsliv på Borgen er å etablere 
friluftslivsaktiviteter i Borgenområdet i sam- 
arbeid med innbyggerne, organisasjonslivet og 
kommunens virksomheter. Det kan for eksem-
pel være å tilrettelegge for utelek i nabolaget, 
utvikle møteplasser og ha arrangementer for 
å øke kjennskap for muligheter til friluftsliv 
på eget tettsted, egne aktivitetsgruppe samt 
samarbeid rundt drift av hytter og utvikling og 
ivaretakelse av stier i nærområdet.   

Vi er allerede godt i gang med ulike  
aktiviteter, blant annet:
•  Nærtur på dagtid hver mandag kl. 11.00 fra 
Borgen Innbyggertorg.
•  Lekeaktiviteter for barn hver torsdag 
kl.17.30 – 19.00 ved Huldreveien 63.
•  Friluftsskolen i samarbeid med Asker kom-
mune og Oslo og Omland Friluftsråd, som en 
del av Askers gratis sommerskole.
• Høstferieaktiviteter i Borgenveien 100. 
•  Turgruppen Til Topps for flyktninger og 

 frivillige annenhver torsdag kl.18.00 fra 
 Borgenveien 100, der et av målene for de 
 som vil er å nå Galdhøpiggen i slutten av 
 juni. 
• Samarbeid med Borgen Ungdomsskole om 
 toppturer i Asker.
• Samarbeid med valgfag friluftsliv på Borgen 
 ungdomsskole om utviklingen av frilufts- 
 området Borgenveien 100 samt Wentzelhytta. 
• Samarbeid med Borgen Nærmiljøsentral,  
 Lions Club Borgen, Vardåsen Menighet og 
 Borgen vel om blant annet Vinterleker på 
 Borgen, Borgen Kulturfestival, Frilufts- 
 gudstjeneste, Borgendilten og nå til sist Jul 
 på Borgen. Samt samarbeid om utviklingen 
 av Borgenveien 100.
• Ferskingkurs i Friluftsliv

Tilbud som er under utvikling:
Uvikling av området rundt Borgenveien 100 
for ulike aktiviteter, åpning av Wentzelhytta 
på toppen av Vardåsen i 2018, kurs i bruk av 
motorsag og øks, Ferskingkurs i friluftsliv, 
Nærturlederkurs, grunnleggende 

Friluftsliv på Borgen

Turlederkurs og Aktivitetslederkurs. Andre 
satsningsområder er samarbeid med Haga- 
løkka og Rønningen skole, friluftslivsgruppe 
for ungdommer, stimerking, seniortrim fast dag 
hver uke, trilleturer fast dag hver uke og ulike 
arrangementer i samarbeid med andre; der 
neste er Kom deg ut dagen 21.januar 2018. 

I år blir det stor bursdagsfeiring i Borgen- 
veien 100 på Kom deg ut-dagen, da feirer vi 
Den Norske Turistforenings 150-årdag. 
DNT ble stiftet 21.januar 1868.                                          
Alle er velkomne til bursdagsfeiring med 
kake, musikk og aktiviteter for barna. 

Kanskje har du lyst til å være frivillig i DNT?

Vi trenger folk som kan være nærturleder på 
dagtid eller kveldstid. Seniorvert på senior-
trimmen på Borgen Innbyggertorg og  
trilleturleder.
Eller liker du å snekre, kløyve ved, male, 
klippe greiner eller rydde kratt – bli med på 
utviklingen av Borgenveien 100 der vi skal 
bygge aktivitetsløyper, bålplass, sykkelløype 
og mere til.
Kanskje du vil være hyttetilsyn sammen med 
flere andre på Wentzelhytta, eller være med i 
dugnadsgruppa til hytta? Eller merke nye stier 
og gjøre vedlikehold av de gamle?

Mulighetene er mange, og nye ideer og  
forslag tas imot med takk.

Alle våre turer og aktiviteter ligger ute på 
Asker Turlags hjemmeside 
www.dntoslo.no/asker

VELKOMMEN TIL FRILUFTSLIVS- 
AKTIVITETER I BORGENOMRÅDET.

Lurer du på noe, spør!

Kontaktperson for prosjekt Friluftsliv på 
Borgen:
Ingeborg Sølvsberg Dolven
Tlf. 41 41 79 44
E-post: ingeborg.dolven@dntoslo.no eller 
askerturlag@dntoslo.no 

Lek deg sprek i Huldreveien

Lek deg sprek-instruktørene, fra venstre Aase 
Urdal, Pernille Klund Dalgaard og Cindy 
Kingmala.

Nærtur på Borgen
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Mange (i alle fall dei over 30) forbinder 
vel julekvelden med eventyret om Snekker 
Andersen og Julenissen av Alf Prøysen. 
Mannen bak dei velkjende illustrasjonane, 
er Hans Normann Dahl, ein kjend og kjær 
avisteiknar, kunstnar og barnebok- 
illustratør med ei lang og omfattande  
karriere bak seg. I år fylte kunstnaren 80 
år, og blei hedra både på Avistegnernes Hus 
i Drøbak, og på Lions si Høstustilling på 
Venskaben i Asker. Men visste du at store 
deler av sitt liv budde og arbeidde Hans på 
Borgen?

Eg ringer og snakkar med Hans, som også er 
farfar til borna mine.

 – Når flytta du til Borgen? 

«Jeg og min daværende kone Turi Widerøe 
kom første gang til huset på Borgentoppen 
i 1958. Vi hadde fortsatt bopel i Voksenlia i 
Holmenkollen, men kom til Borgen så ofte vi 
kunne. Huset var egentlig et sommerhus, og 
var totalt uisolert og med bare ett  
kontaktpunkt. Jeg husker det var veldig 
snørike vintre, og det var enorme mengder 
med mus overalt. Ofte avsluttet jeg dagen 
med å kaste en vedkubbe mot sekken som var 
full av epler… og mus. Vi brukte mye tid på å 
etterisolere og modernisere huset, og jeg fikk 
mye hjelp av en snekker fra Høland.»

Hans flytta permanent til Borgen i 1960, og 
kjøpte huset i 1961, samme år blei han skilt 
frå Turi. 

- Korleis var det å bu her første tida? Det var 
jo heilt annleis på Borgen då?

«Det var en fantastisk arbeidsro der. Helt 
stille, ingen støy. Der Borgenveien går i dag, 

var det bare et enormt stort jorde. Jeg gikk på 
ski to ganger om dagen. Arbeidet, og spiste 
sildekaker. Jeg pleide å kjøpe farse i februar, 
og stekte opp fiskekaker så jeg var forsynt helt 
til 17. mai. Når jeg hilste på folk i skisporet, 
dånte de av sildelukta, hehe.»

17. mai blei feira ved at Gudbrand Berg kjørte 
traktor rundt bygda med ein haug med ungar 
på lasteplanet. Kjøreturen endte alltid i hagen 
til Hans. Der fekk dei saft, og så lagde alle 
barna eit kjempemaleri på ein lang rull med 
papir, som enten låg ute i hagen eller inne i 
stua, alt ettersom det var sol eller regn. Hans 
hugsar Borgen som veldig fritt, med mange 
barn som løp rundt og leika i det grøne eller 
med ski på beina om vinteren. Han var blant 
anna med på å innstille «Borgengutten», ein 
skulptur av Mette Newth, som blei gitt som 
vandrepokal til beste skihoppar. 

(Borgen vel og Borgen Lions har børsta støv 
av denne, og neste utdeling blir under Borgen- 
lekene i februar. No blir prisen gitt til barn 
og unge frå Borgen som utmerkar seg innan 
enten kultur eller idrett.) 

Hans i stua på Borgentoppen. (Foto: Privat)

Hans jobba dei første åra som illustratør i 
Aftenposten og Magasinet for alle. Etterkvart 
fekk han stilling som fast avisteiknar i  
Dagbladet, og økonomien blei meir stabil.  
I 1966 gifta han seg med Åsil Øverland. Åsil 
var datter av kunstnerparet Margrete og Arnulf 
Øverland. Ho var oppvaksen i Æresboligen 
i Slottsparken, og var ei skikkelig byjente. 
Overgangen til det enkle livet på Borgen var 
stor, men det låg også ein slags fridom i eit 
enkelt liv i det grøne. I 1968 og 1970 kom dei 
to sønene Kristian og Magnus.
 
Hans var også aktivt med i Borgen vel. Dei 
første åra i vellet var prega av kjiving mellom 
Søndre og Nordre Borgen, om vegar og 
rørledningar. Det var like før vellet blei delt i 
to. Etter kvart som utviklinga på Borgen skaut 
fart, blei sakene større og viktigare. 
Hans var aktivt med i Borgenaksjonen. Dei 
var imot vegbygginga over jordene (det som 

no er Borgenveien), og ville heller ha vegbru 
over Bondivann. Askerliablokkene blei bygd 
utan å ha ordentlig vegforbindelse, all trafikk 
gjekk over dei lokale småvegane, som Gamle 
Borgenveien. Borgenaksjonistane meinte 
det var uforsvarleg å øydelegge så enorme 
områder med dyrka mark, når man kunne 
forsyne dei nye boligområda med ein enklare 
forbindelse over Bondivannet. Ein slik veg-
forbindelse ville gi eit nødvendig pusterom.

Trafikk var eit stort problem og eit stort tema 
på den tida. All Sørlandstrafikken gjekk tvers 
gjennom Asker sentrum. 40 år forut sin tid, 
foreslo aksjonistane å ha avkjørsel mot Oslo 
nedanfor Drengsrud, omtrent slik avkjøringa 
til E18 er i dag. Arkitekt Dag Rognlien lagde 
eit utbrettspel som karakteriserte alle dei 
trafikale hindringane, og som blei publisert i 
Arkitektnytt på starten av 70-åra. 

Åsil poserer i hagen med eldste sønn Kristian på skuldrene. (Foto: Privat)

Hans Normann Dahl
Et kunstnerliv på Borgen
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- Kva tenker du i dag om den utviklinga som 
har vore på Borgen?

«Norge består av 95 prosent knatter og fjell. 
Det er en uhyggelig liten del av Norge som 
består av god dyrkbar mark, derfor mener jeg 
det er galskap at vi bruker rike jordbruks- 
områder til boligbygging. I Asker, Bærum og 
Lier har vi en av Norges rikeste bonitet, men 
dette kommer helt i skyggen av fortettings- 
problematikken, dessverre.»

Hans hadde eit aktivt kunstnarliv frå Borgen 
i nesten førti år. I 1977 bygda han seg atelier 
i hagen. Atelieret bestod av eit tømra stabbur 
som opprinneleg kom frå Østerdalen, men 
som blei kjøpt frå ei dame i Bærum for kr. 
1108,60. Stabburet i Bærum måtte vike plass 
for ei boligblokk. Arkitekt Blomfeldt sørga for 
ordentlige arkitektteikningar.  
Etter støyping av grunnmur vart huset reist på 

2,5 døgn av eit arbeidslag på 3-4 menn. Alle 
vindusrutene blei henta frå Gustav Wenzels 
vei 100 meter unna, der eit eldre bolighus 
skulle skifte veranda. Hans hugsar at det 
sprang delegasjonar av ungar gjennom hagen 
etter at atelieret var bygd. Ungane hadde med 
notisblokk, og telte alle vindusrutene på dei to 
bolighusa, og det var ikkje få!

- Har Borgen vore ei viktig inspirasjonskilde 
for deg desse åra?

«Uten tvil! Det er gjennomgående med motiv 
fra Borgen i bildene mine. Vardåsen er ofte 
med, og jordet foran. Nabohuset til Helleik og 
Marit Lønne har blitt illustrert. Det siste lito-
grafiet jeg gjorde var av hagen, der eldstesønn 
Kristian fortsatt bor.»

- Tilbake til Snekker Andersen og Julenissen. 
Blokkene ein kan skimte på nokon av  

Et nylig litografi, med motiv fra hagen på Borgentoppen. 

teikningane, er blokkene i Askerlia, og huset 
til snekker Andersen var inspirert av eit hus 
som stod nedanfor gartner Berg i Kjonebråten. 

«Hans Normann Dahl. Fortelleren», av Bjarne 
Rogan, er ei flott bok rik på illustrasjonar frå 
eit langt og variert kunstnerliv. Boka kom ut i 
haust, i forbindelse med 80-årsjubileet, og kan 
sikkert lånast eller kjøpast for dei som vart litt 
nysgjerrige på denne kunstnaren som har hatt 
base på Borgen i så mange år. 

Etter fleire år i Oslo, har Hans funne ny 
arbeidsro på Ringerike, med utsikt over 
grøderike jorder og Steinsfjorden.  
Produktiviteten og arbeidsgleda er det  
ingenting å seie på, trass sin modne alder. 

Gratulerer med 80 år!

Hans blir hedret med jubileumsutstilling 
under Lions sin Høstutstilling på Venskaben. 
(Foto: Kjell Henry Hustad)

Motiv fra Snekker Andersen. De som leser 
boka vil tydelig kjenne igjen Vardåsen, 

Kjonebråten og Askerliablokkene. 

Borghild Holsvik
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De unges kommunestyre (DUK) har bedt 
alle rektorer i Asker om å sørge for at alle 
klasser har et undervisningsopplegg om FNs 
bærekraftsmål i løpet av skoleåret 2017/2018.  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids- 
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet  
og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Bærekraftsmålene er også sentrale i Kommune- 
planen for Asker 2018-2020. 

Borgen har representanter fra Borgen  
ungdomsskole, Rønningen og Hagaløkka 
skole i DUK.  

Representantene, Marie Hexeberg Warlo 
(14) og og Hedda Vestgård (14) fra Borgen 
ungdomsskole, mener at mer undervisning om 
bærekraft bør prioriteres på timeplanen:  

Vi mener det er viktig å ha mer undervisning 
om bærekraft, hvordan vi skal bruke ting om 
igjen, bruke rester, kildesortere og ikke foru-
rense.  Det er også viktig for oss at helsesøster 
er tilgjengelig hver dag på skolene.  

Bærekraftsmålene skal bidra til blant annet 
mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, 
god helse og like muligheter for utdanning og 
arbeid. Marie og Hedda forteller at skolen må 
bruke faget utdanningsvalg ytterligere til å 
lære oss om hvordan man får seg jobb. Fritids- 
tilbudene i hele Asker må også bli bedre.  

På Borgen har vi fritidsklubben NOVA og det 
er kjempebra. Der kan du komme akkurat som 
du er.  Det er åpent for alle og det har ikke 
noe å si hvor mye penger du har eller hvor kul 
du er. Før var det to voksne på NOVA. Nå er 
det bare én. Det synes vi er for lite. NOVA må 

utvides med flere voksne slik at man alltid har 
en voksen å gå til og få større areal, sier de to 
bestemt. 

Begge er poengterer at DUK er betydnings-
fullt fordi her får de unge uten stemmerett 
også komme til ordet. 

De unges meninger er like viktige som de 
voksnes. 

Bærekraftsmålene skal nå arbeides videre med 
både av politikere, kommunen og  
rektorer. At Borgenområdet har et godt  
utgangspunkt viser disse to unge med sitt  
engasjement i DUK og sitt svar på hva som  
er bra med å bo på Borgen:  

Alle er glad i hverandre og folk som bor her 
er forskjellige. Man lærer noe nytt om hele 
verden hver dag ved å bo på Borgen. Rundt 
oss er det fint og rent.  Vi vil alltid føle oss 
hjemme her på Borgen. Borgen er bare best. 

De unges kommunestyre (DUK): 

DUK består av 54 valgte representanter 
fra 6. og 9. trinn i grunnskolen og VG1 
i videregående opplæring. DUK skal 
fremme unges medvirkning i skolen. 
Skape dialog mellom unge og den  
sentrale ledelsen i kommunen.  
Gi kunnskap og erfaring i å delta i 
demokratiske prosesser og fremme tiltak 
om forbedringer i nærmiljøet for å gjøre 
Asker til et bedre sted å bo. 

Marte Kvernland 

De unge på Borgen
fronter FNs bærekraftsmål
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Bærekraftsmålene skal nå arbeides videre 
med både av politikere, kommunen og  
rektorer. At Borgenområdet har et godt  
utgangspunkt viser disse to unge med sitt  
engasjement i DUK og sitt svar på hva som  
er bra med å bo på Borgen:  

Alle er glad i hverandre og folk som bor her 
er forskjellige. Man lærer noe nytt om hele 
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oss er det fint og rent.  Vi vil alltid føle oss 
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De unges kommunestyre (DUK): 

DUK består av 54 valgte representanter fra 6. 
og 9. trinn i grunnskolen og VG1 i videregående 
opplæring. DUK skal fremme unges medvirkning i 
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De unge på Borgen
fronter FNs bærekraftsmål

I skrivende stund lyser det i bakken natt 
og dag, som et landemerke i julemørket for 
byer og bygder rundt kommunen vår. Det 
er kuldegrader og snø i luften, av naturlige 
grunner og fordi snøkanonene blåser for 
fullt, og mange begynner nok å glede seg til 
at sesongen kommer i gang igjen.  Spente er 
vi også – klarer de å åpne før jul i år, tro?  

I november 1967 var det klart at bakken skulle 
åpne i desember samme år (se artikkel i Bud- 
stikka), og Wikipedia skriver*:
Vardåsen skisenter, på østsiden av Vardåsen, 
er det eneste større alpinanlegget i Asker. 
Foruten en bred nedfart på 600 meter med 
tallerkenheis, har det også en liten barnebakke 
med tautrekk. I 2013 ble anlegget kraftig 
oppgradert, og fikk nye snøkanoner med egen 
vannforsyning fra Bondivann. Skisenteret har 
en kafé med enkel servering, som drives av 
de lokale idrettslagene Frisk Asker og Asker 
Skiklubb. Det eies av kommunen, men driften 
er satt bort til et privat driftsselskap. 

Vardåsen skisenter åpnet i 1968, og ga den 
voksende alpingruppen til Asker Skiklubb 
bedre treningsmuligheter. Flere norske alpinis-
ter på nasjonalt toppnivå har trent i Vardåsen. 
Blant disse er Karine Hesle, Stine Lise  
Hattestad, Tom Stiansen og Espen Lysdahl.

BorgenPosten har skrevet om både bakken og 
kjente utøvere tidligere (les i gamle Borgen-
Posten-utgaver under Borgen vels hjemme- 
sider!), og den omtalte oppgraderingen ble 
beskrevet i 2013.  I tillegg til det nye snø- 
produksjonsanlegget, fikk bakken bredere 
nedfart og forbedringer i bakkeprofilen, nytt 
elektrisk anlegg i hele bakken og ny wire på 
heisen. I BorgenPosten julen 2000 omtalte vi 
blant annet Tom Stiansen, og i 2008 hadde vi 
en større sak om snowboarderen Andreas Ygre 

Wiig.  Med det nye og flotte anlegget er det 
bare å vente på at nye talenter skal vokse seg 
store i vårt nærområde!

Følg med på http://www.vardaasen-skisenter.no 
for å få vite mer om løypa, treningstilbudene 
og annet.

Kilder:
Ingvild Stiansen: «Alpingruppa», i Olav  
Andenæs med flere (red): Asker Skiklubb 100 
år, Asker skiklubb 1989, s.140-144
Lars Thue: Asker og Bærums historie - Asker 
1840-1980, Universitetsforlaget 1984, ISBN 
82-00-06345-3, s.327

Vardåsen Skisenter 50 år
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Borgen vel er en frivillig organisasjon som 
ble stiftet i 1936, med ca 550 medlemmer, 
hvorav litt over halvparten betaler kontin-
genten. Vi har et styre bestående av 8 friv-
illige, som blir valgt for 1-2 år på årsmøtet 
som vi har i mars hvert år. Vi arbeider for 
et bedre miljø på Borgen, og er pådriver i 
mange saker som gjelder Borgen, ikke minst 
overfor kommunen. Saker vi er involvert i er 
bl.a.: 

• Borgenprosjektet og dens prosess.
• Høringsinstans i utbyggingssaker, som 
 Drengsrudjordene, Kjonebråten og Askerlia,  
 Kommuneplanen, Borgen Nærsenter o.l.
• Etterfylling og ettersyn av gruskasser til  
 allmenn benyttelse mange steder i området.
• Strøm i mastene på området vårt i  
 Trettestykket og i akebakken ved Gustav 
 Wentzels vei.
• Innkjøp av benker på vårt område i  
 Trettestykket og til Borgenområdet forøvrig.
• Skilting av stier og turveier.
• Planlegging av Borgen friluftspark på vår  
 eiendom på Trettestykket.
• Utgivelse av Borgenposten rundt juletider  
 hvert år.
• Historiegruppen som har egne møter/ 
 arrangementer.
 
Medlemskapet i Borgen vel følger eiendom-
men, derfor er egentlig alle eiendommer på 
Borgen medlemmer i vellet, og vi takker alle 
som betaler kontingenten som gjør at vi kan 
gjennomføre de oppgavene vi er engasjert i. 
Men vi ser at ikke alle betaler kontingenten 
som er frivillig – for tiden kr 220 pr eiendom/
kr 110 for medlemmer der betalingen går via 
sameie/borettslag. 

 Vi sliter med å holde medlemslistene  
oppdatert. Folk flytter og nye eiere overtar, 
uten at vi vet dette. Vi ser også at noen betaler 

fra en konto som ikke er i samsvar med den 
som står oppført som eier. Vi håper derfor at vi 
ikke purrer noen som alt har betalte kontin-
genten. Videre håper vi dere betaler fra den 
personen som står oppført i brevet eller gir oss 
en melding om avvik. Eller om kontingentfak-
turaen ikke stemmer med eier, gi oss gjerne en 
melding om dette også. Har dere et Borettslag/
Sameie, gi oss gjerne en melding om dette og, 
så får dere en lavere kontingent – som sendes 
rett til Borettslaget/Sameiet.
 

Med vennlig hilsen styret i Borgen vel  
v/ kasserer Tor Ole Bergan.

Boks 341, 1373 Asker 
styret@borgenvel.no 
Bankkonto 1503.11.08990 / Vipps 120990 
Org.nr. 993 597 759

Kjære Borgenboer
Hva vet du om Borgen vel?

Borgen

Hvem er vi? 
Vi er en variert gruppe mennesker bosatt 
ulike steder på Borgen som er valgt inn i 
styret for 1-2 år med mulighet for gjenvalg.

Hva gjør vi? 

Vil du bli med i styret? 
Alle som bor på Borgen og har betalt medlemskontingent kan bli valgt 
inn i styret. Kontakt styret@borgenvel.no om du vil stille til valg.

Følg oss på facebook: Borgen vel Asker
Følg oss og del bilder på instagram: #mittborgen www.borgenvel.no

Borgen friluftspark på 
Trettestykket
Borgen Vel forvalter et område på 
Trettestykket som inneholder  
tennisbaner, grusbane, parkeringsplass, 
samt grøntområder.  Hvordan dette 
området skal  utvikles til det beste for 
Borgens beboere er et viktig pågående  
arbeid i vellet. Vi har i år mottatt 400 000 
kr fra DNB Sparebankstiftelsen til 
utvikling og bygging av en friluftspark 
med fokus på trening, helse, friluftsliv og 
formidling!

Borgenposten
Liker du å skrive? Vi trenger nye 
medlemmer i redaksjonen!
Hvert år gir vi ut Borgenposten, 
med saker fra nærmiljøet 
gjennom året som har gått,  pluss 
en del historisk innhold. 

Gruskasser
Vi fyller og reparerer  
gruskasser gjennom  

vinteren. Er kassen i ditt  
område tom, kan du gi  

beskjed til oss på 
grus@borgenvel.no

Gir støtte
Vi gir støtte til gode formål  
i området, det være seg 
enkeltarrangement, 
organisasjoner og 
prosjektmidler.

Egne prosjekter
Vi initierer egne prosjekter, 
som turskiltprosjektet,  
hundeskiltprosjektet  
og benkeprosjektet. 

Er talspersoner
Vellet fungerer som et 
naturlig bindeledd 
mellom kommunen og 
beboerne på Borgen.

Borgen vel ble stiftet i 1936 og er en ikke-politisk sammenslutning av ressurser for og av beboere på Borgen. Målsetningen er 
å ivareta interessene til det mangfoldet av mennesker som bor og lever her. De fleste boligområdene på Borgen er 
medlemmer. Medlemmene betaler en kontingent per  husstand/borettslag, velger styredeltakere til vellet og melder inn saker. 
Borgen vel er en velforening for alle beboere på Borgen og det arbeides bare med  utfordringer nærmiljøet vårt som helhet står 
ovenfor. Saker av særinteresse for enkeltpersoner eller grupper må vi dessverre henvise videre.

Planarbeid
Borgen vel følger alle  

utbyggingsplaner i  
området vårt, med fokus  

på fellesskapets interesser. 

Er du ikke medlem, eller står 
det feil navn på fakturaen? 
Send oss navn og adresse på  
kontingent@borgenvel.no
Så oppdaterer vi vår medlemsliste!

Har du gode idéer til tiltak som bør gjøres i 
nabolaget, eller vil du bli med i en arbeidsgruppe som skal 

realisere Borgen friluftspark på Trettestykket?  
Kontakt oss på:  styret@borgenvel.no

Borgen

BORGENDILTEN
Borgen vel og Lions arrangerte også 

i år Borgendilten sammen.                 

DNT stilte med bålpanne og 
uteaktiviteter.  

Borgen vel presenterte sine visjoner 
om friluftspark på Trettestykket og 
arrangerte aktivitetsbord der det ble 

laget mange flotte fantasidyr. 

Takk for mange gode innspill til 
planlegging av parken! 
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