
Oss imellom, 
vi som bor her 

i Grefsen menighet 
i desember 2022 alefoten

Vi ønsker deg en GOD JUL!   
Og du kan gjøre den god for flere.

Marias forvillede
følelser for 
sin baby 4

23

6

Norgesmester
i frukt og
grønt

20
Mur, far og 
dotter

Kong Charles’ 
norske 
kampfelle

19
Greta,   
og 100 til 

Organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen har Jesu virksomhet som sitt 
forbilde. Frelsesarmeens julegryte er en tradisjon i Oslo, startet av den legendariske 
Othilie Tonning i 1901. Men i trosbekjennelse som vi bruker i Den norske kirke, sier vi 
ingen ting om at Jesus i sitt liv delte kår med de laveste i samfunnet og ga dem verdighet,
eller om at han gjorde de siste til de første og de minste til de største. Er ikke det rart? 
                   Se artikkel side 12-14

Foto: Hanne Rebecca Nilsen / Frelsesarm
een
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» Fortsettelse på neste side

          ong Charles III har vært en
 ganske frittalende 
 kritiker av moderne 

 arkitektur i det meste av sitt voksne 
liv. The New York Times ga ham 
 tittelen «den mest fremtredende 
 arkitekturkritikeren i verden». The 
 Guardian forteller at prinsen en 
gang kalte Birminghams sentrum 
for «en monstrøs betonglabyrint», 
med et bibliotek som liknet «et sted 
der bøker brennes, ikke oppbevares».

 
En by med klassisk design
Men han har ikke bare kritisert. Bl.a. 
opprettet han sitt eget arkitekturin-

8. september. HKH Prinsen av 
 Wales, idealistprinsen, ble kong 
Charles III. Historisk sett har den 
britiske kongefamilien veket unna 
fra å gi uttrykk for kontroversielle 
meninger. Men prins Charles har 
ikke latt seg stanse av tradisjoner. 
Han har engasjert seg i økologisk 
landbruk, alternativ medisin, ar-
beidsledighet, arkitektur og steds-
utvikling. - Det har ikke vært en-
kelt for en mann i hans posisjon. 
Han er en av de modigste mennene 
jeg vet om. På en måte er han et 
ideal, sier Erling Okkenhaug, kong 
Charles' norske kampfelle. 

stitutt som fokuserte på hans fore-
trukne stil med klassisk design. Kan-
skje hans mest bemerkelsesverdige 
prosjekt er Poundbury, en småby 
med 4600 innbyggere i nygregorian-
ske, viktorianske og slottsstilige 
hjem, designet i samsvar med prin-
sippene for arkitektur og byplanleg-
ging som prinsen forfektet i sin bok 
«A Vision of Britain». I tillegg til bo-
liger gir Poundbury sysselsetting til 
2400 mennesker som jobber i mer 
enn 240 butikker, kafeer, kontorer og 
fabrikker. Fra starten ble Poundbury 
designet rundt mennesker, ikke biler. 
Ved å kombinere bolig-, detaljhan-
dels- og forretningsbruk med en rek-
ke offentlige fasiliteter og offentlige 
transportmuligheter, kan mange 
mennesker bo og jobbe uten å stole 
på bilen.

Allgrønn
Og da er vi midt i Erling Okken-
haugs hjertesak. Erling Okkenhaug 
har vært en fulltids kulturentrepre-
nør og stedsaktivist i hele sitt voksne 
liv. Enkeltmannsforetaket hans, All-
grønn, har han holdt gående siden 
1979. Han har drevet fotogalleri, stått 
bak en rekke bokutgivelser, vært råd-
giver for organisasjoner i helsesekto-
ren, for miljøselskaper, for teaterpro-
sjekter, for musikkproduksjoner og 
andre små og store kulturprosjekter. 

For oslofolk ble Okkenhaug kjent 
for sin kamp for å frigjøre havneom-
rådet i hovedstaden. Den gang var 
ikke Oslos sjøside bestemt for Ope-
raen og boliger, men for å bli contai-
nerhavn. Opp gjennom årene har 

Okkenhaugs stemme hatt en sentral 
rolle i ulike byutviklinger. Han vant 
blant annet en av sine største seire 
ifjor, da det ble vedtatt å anlegge en 
kanal i Arendal.

Allgrønn, et norrønt navn for 
Gaia, jordkloden. Okkenhaugs All-
grønn holder til i kjelleren til Cochs 
Pensjonat, på hjørnet av Parkveien 
og Hegdehaugsveien. – Vi har erfart 
at stedsutvikling må innebære enga-
sjement fra en rekke fagdisipliner, 
forteller Okkenhaug. – Derfor har vi 
etablert et nettverk for stedsutvikling 
og humanøkologi – for sammenhen-
gen mellom mennesker og deres na-
turlige, sosiale og skapte omgivelser. 
Her deltar ressurspersoner innen 
økonomi, filosofi, helse, psykologi, 
musikk, arkitektur og billedkunst.

Småbyen Grefsen
Erling regner seg som «grefsengutt». 

Kongens kampfelle
            K

Han ble født i Trondheim i 1951. 
Men familien flyttet senere til Oslo 
og bosatte seg etter hvert i Kapell-
veien på Grefsen. Og her bodde han 
til han flyttet ut som voksen. 

Det er nærliggende å tenke at han 
fikk inspirasjon til sin stedsfilosofi 
allerede i årene på Grefsen. Erling 
pleier å si at han vokste opp i en 
småby. - Grefsen var en småby, ikke 
bare en bydel av Oslo. Den hadde 
alle kvaliteter; skolen, kirken, butik-
kene, nærmiljøet, til og med plasse-
ne, torgene slik som Grefsenplatået. 
Sosiodemografisk var det en blan-
ding av alle mulige folk, fra alle mu-
lige bomiljøer. Grefsen var en fantas-
tisk mix av kulturer. 

Så ikke bli overrasket om du stø-
ter på Erling og hans firbeinte beste-
venn Sasha på Grefsen, for de går 
ofte på memory lane-turer der.

Men han er ikke nådig når det 

gjelder «muren» som de senere årene 
er bygget langs sørsiden av Ringvei-
en, ved Grefsen stasjon. – Utbygger-
brutalisme, kaller han det. – Det 
stenger fjordutsikten for nedre Gref-
sen og kaster trafikkstøyen tilbake 
over Ringveien.

Da kampen for å bevare nedre 
Grefsen sto på som verst i 2016, ble 
Erling Okkenhaug invitert til et møte 
med aksjonskomiteen. Han ble im-
ponert. – Jeg hadde ikke noe å legge 
til arbeidet deres. Lokalaktivistene på 
Grefsen var de mest proffe aktiviste-
ne jeg noen sinne hadde vært borti. 
Og så vant de også saken.

«Værekraft»
Erling Okkenhaug har hatt et enga-
sjert, iderikt og fargerikt liv. På 
70-tallet var han bl.a. reiseleder med 
den kjente naturfotografen og tv-
personligheten Sverre M. Fjelstad i 

Kenya og Tanzania. 
Noe av det han husker med størst 

glede, er samarbeidet med blinde og 
kreftsyke Anne Margrethe Lund, 
som bodde i Bråtenalleen på Gref-
sen. Filmprodusenten Pål Winsents 
lagde en dokumentar om dette sam-
arbeidet. Den ble sendt på NRK med 
tittelen «Værekraft». – Det var Anne 
Margrethe som fant på det ordet. 
Når helsa er slik at gjørekraften blir 
vanskelig, så holder det å bare være. 
Det å være menneske, det å være seg 
selv, er nok. Det er værekraft.

– Det er det fineste jeg har vært 
med på.

De siste årene har han vist sin 
kreativitet på en annen måte. Han 
viser stolt fram «Sprekker i overfla-
ten», et kunstprosjekt med bilder av 
fjell- og steinformasjoner som for-
mer ansikter. Bildene har vært utstilt 
flere steder det siste året.

Med prinsen i Vision of Europe
Okkenhaug har samarbeidet med 
Charles, prinsen av Wales, i 30 år, 
særlig i Vision of Europe, en euro-
peisk samarbeidsorganisasjon for ut-
bredelse av klassisk og lokalt foran-
kret arkitektur. Organisasjonen 
hadde sitt utspring blant annet i 
kampen mot rasering av gamle byde-
ler i Brussel i forbindelse med etable-
ringen av hovedkvarteret for NATO 
og EU. 

Erling lagde også nettsider for en 
av prinsens ideelle stiftelser. Han be-
undrer Charles og er blitt inspirert 
av ham. – Som den største pioneren 
av dem alle, var han virkelig tidlig 
ute med klimaproblematikken og 
mange andre gode temaer. Men nå 
som Charles har blitt konge, er det 

En prins med tanke for arbeidsløs 
ungdom og vanlige folks bomiljø. 
Foto: PA MEDIA.

<< Butter Cross bakeri i Pounds-
bury, småbyen som prins Charles 
fikk bygget. Foto: Wikipedia.org.

< Erling Okkenhaug i samtale med 
Prinsen av Wales under et møte på 
hans økologiske gård Highgrove. 
Ved siden av det norske kronprins-
paret var Okkenhaug en av de få 
nordmenn som ble invitert i bryl-
lupet til prinsen og Camilla Parker 
Bowels. Foto: Privat.

Innenfor bevegelsen Arkitekturopprøret er det de siste ukene gitt ut to bøker
Arkitekturoppgjøret
Forfattet av historiker og tidligere 
Aftenposten-korrespondent Ulf 
Andenæs. Erling Okkenhaug, All-
grønn, er redaktør og forlegger. 

Boken har et saftig, men saklig 
språk og mye research er benyttet 
for å finne forklaringer på hvorfor 
vi snart i hundre år er blitt hengen-
de ved modernismen, noe som et-
ter hans mening er vår tids katas-
trofale håndtering av våre bygde 
omgivelser. «En bok for deg som er 
opptatt av omgivelser til å leve 
med.»

Boken er inndelt i 17 kapitler 
med 17 QR koder og linker. En ge-
nial måte å holde boken levende 

på. Dette er revolusjonerende i 
bokbransjen. 

Boken kan kjøpes hos Tanum i 
Universitetsgata, Litteraturhuset i 
Wergelandsveien eller Tronsmo i 
Universitetsgata. Eller du kan be-
stille boken på www.allgronn.org.

Det nye nabolaget
Arkitektkontoret Fragment og be-
vegelsen Arkitekturopprøret lanse-
rer sammen den fargerike boken: 
Det nye nabolaget.

Over hele landet kappes utvik-
lere om å oppføre identiske bolig-
prosjekter i form av kasser med 
utenpåhengte balkonger og grå fa-
sadeplater festet med popnagler. 

Her er en optimistisk og in-
spirerende bok, som ikke er så 
mye preget av et misfornøyd 
ordskifte, men viser at å bygge 
vakre nabolag er noe man gjør 
over hele verden. Det er en salig 
blanding, noe av det er ganske 
arkitektvennlig, noe er ganske 
annerledes, mens noe kunne 
vært bygget i år 1200, med fo-
kus på nabolag.

Kjøp boken på Fragments 
nettbutikk https://fragmentoslo.
bigcartel.com/ eller hos Trons-
mo i Universitetsgata.
n

Det fantes intet rom for dem Unødvendig flomlys?
Det fantes intet rom for dem.
Det fantes intet sted
som ville ta imot
og gi dem mat og ly og fred.
Det fantes intet rom for dem
i byen Betlehem.

Det fantes ingen venn for dem.
Det fantes ingen sjel
Som ville lukke opp
For dem som nesten frøs i hjel.
Det fantes ingen venn for dem
i byen Betlehem.

I hele høst er vi blitt bedt om å 
 spare på strømmen. En leser har 
kontaktet oss med spørsmål om 
hvorfor flomlyset da står på til 
langt på kveld på Grefsen stadion, 
også når banen ikke er i bruk.

Kjelsås Idrettslag har svart at 
 lyset blir slått på ved behov med 
sms kode og slås automatisk av litt 
over kl. 22. Og uansett er det nye 
LED-lys som er lite energikrevende.

Og så kan vi jo håpe på at en 
klokere energipolitikk og mer regn 
kan gjøre trusler om strømrasjone-
ring uaktuelle.
n

Tekst: Jon Andreas Hasle

Det fantes intet rom for dem.
Men finnes du i dag
som tar imot en hjemløs sjel
og viser hjertelag?
Det fantes intet rom for dem
i byen Betlehem.

Dette er en av 13 julesanger som 
menighetens tidligere kateket, 
Geir Hegerstrøm, har skrevet 
tekst og melodi til. De er samlet i 
heftet «Hellige natt», utgitt på 
Lyche musikkforlag i høst.
n
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» Fortsettelse fra forrige side

ANATOMIA massasje og muskelbehandling
Jeg tilbyr massasje og behandling 
tilpasset ditt behov og ønsker.

God respons og 
fornøyde faste klienter

Ta kontakt på tlf: 402 44 565 
eller pr e-post: pia@anatomia.no

Du finner meg i Gladsvei 20

DEN LILLE 

MASSASJE 

KLINIKKEN PÅ 

GREFSEN

HUSK 
GAVEKORT 

TIL JUL

 Grefsen Kirke 

   Fredag 9. desember kl. 19.00  

Medvirkende:  
Knut-Harald Rydning,  
musikalsk leder og dirigent  

 Erlend Fagertun, piano og orgel 

    Henrik Smelhus Sjøeng, 

 trompet og solist 

  Entré kr. 200,-  Barn under 14 år gratis 
  Billetter kjøpes ved inngangen  

Kontant eller Vipps 90697175 

Konsertstart: kl 1900 fredag 9 .des. 
Pris 200  
Barn under 14 gratis  

KOR 21 inviterer til 

åpenbart at han ikke kan holde på 
med disse greiene lenger. Det sier 
han selv.

Erling Okkenhaug og kong Char-
les har begge hatt den unike rollen av 
å både «stå stødig i stormen», men 
ofte også vært skaperen av den. 

Aritekturopprøret
– Det er jo store og tunge ting jeg har 
holdt på med, arkitektur og sam-
funnsdebatter, man kjemper mot 
veldig sterke motkrefter. Ikke alle 
kamper har lykkes, men det har også 
vært en og annen seier. 

Men nå har Erlings hjertesak fått 
mer vind i seilene. Arkitekturopprø-
ret ble startet i Norge i 2016. Det er 
en bevegelse som ønsker at nybygg 
og steder skal kunne bygges med tra-
disjonsorientert arkitektur. Bevegel-
sen ønsker nybygg i menneskelig 
målestokk, hvor hus i samme kvartal 
og gate danner en helhet. Mens arki-
tekter ofte tegner bygg som står i 
kontrast til eksisterende bebyggelse, 
mener Arkitekturopprøret at nybygg 
må tilpasse seg omgivelsene ved å 
bruke tradisjonelle størrelser, materi-
aler og formspråk. 

Arkitekturopprøret startet på so-
siale medier i Sverige i 2014. I Norge 
fikk bevegelsen stor oppmerksomhet 
i norske medier i 2021. Det norske 
Arkitekturopprøret har nå over 68 
000 følgere på Instagram, over 31 
000 følgere på Facebook, egen 
Twitterkonto og nettside.

En kamp mellom hjerte og hjerne
Erling er veldig tilfreds med å se et 
økt folkelig  engasjement for arkitek-

tur og stedsutvikling, særlig blant 
yngre. Det skyldes ikke minst det 
store trykket fra Arkitekturopprøret i 
sosiale medier. Og med det større in-
teresse fra etablerte media og fagmil-
jøene. 

– Jeg tenker at arkitekter gjerne 
vil lage noe som er i samsvar med 
hjerte og følelser, men at de ofte blir 
ledet til kun å bruke hjernen, av 
kommersielle hensyn. Det blir en 
kamp mellom hjertet og hjernen.

Han konstaterer at interiørarki-
tekter og landskapsarkitekter i større 

Erling Okkenhaug viser stolt fram et av bildene i kunstprosjektet «Sprekker i overflaten», bilder av fjell- og stein-
formasjoner som former ansikter. Bildene har vært utstilt flere steder det siste året. Foto: Joana Peace Mungai.

grad burde vært med i byutvikling. 
Erling har uttalt dette flere ganger og 
hadde blant annet, helt tilbake i 
1995, et samarbeidsprosjekt med 
Norges Interiørarkitekters og møbel-
designeres landsforening (NIL)

– Erling Okkenhaug brenner!
– Norge trenger mange Erlinger, me-
ner Frederica Miller fra Gaia arkitek-
ter. Professor Kai Gjelseth ved 
Kunsthøyskolen i Oslo supplerer 
med: – Han er mer opptatt av saker, 
enn av ting. Saker av betydning for 

felleskapet. Han har «antenner 
oppe», og samtidig god bakkekon-
takt. Psykolog Gry Stålsett er ikke i 
tvil om at Erling Okkenhaugs innsats 
har betydning for det psykososiale 
miljøet.

Vi lar fotograf Morten Krogvold 
avslutte: – Erling Okkenhaug bren-
ner! Han er en kriger. En varm, ge-
nerøs, positiv kriger. 
n

Tekst: Joana Peace Mungai og 
Jon Andreas Hasle

Nytt dyresykehus i Nydalen
Empet er bedriften som driver 
 dyreklinikken i Grefsenveien, litt 
nord for Storo-krysset. Den fort-
setter sin virksomhet mens de nå 
også skal opprette et døgnåpent 
 dyresykehus i Rolf Wickstrøms vei 
15, i Nydalen, ifølge Nordre Aker 
Budstikke. Sykehuset skal være et 
nytt tilbud til hele Oslos befolkning 
om dyra trenger medisinsk og 
 kirurgisk behandling.

Ifølge Empet.no har de 27 for-
skjellige klinikker over store deler 
av landet, og de har også en døgn-
åpen klinikk på Kjeller. På hjem-
mesiden deres står det følgende: – I 
2019 behandlet vi over 23 000 hun-
der, 7300 katter og nesten 3500 

hester. Vi har også hjulpet nesten 
1000 kaniner og over 100 hamste-
re. Til og med duer, kråker, måker 
og pinnsvin har besøkt våre klinik-
ker, og vi hjelper med stor glede 
alle dyr som trenger hjelp.  
Veterinærene og dyrepleierne i 
Empet har over 35 års erfaring 
med dyrestell og har solid utdan-
ning. – God tannhelse er viktig for 
både mennesker og kjæledyr, men 
hunder og katter er avhengig av 
din hjelp. 
n

Tekst og foto: Ivar K. Iversby

Empets klinikk i Grefsenveien forsvinner ikke.

Julegrana på Myrerjordet 
Også i år: Søndag 27. november 
kl. 15 tenner Grefsen Lions jule-
grana på Myrerjordet sammen 
med Øvre Grefsen Vel. Det blir 
 tradisjonsrikt opplegg med musikk 
og sang i tillegg til gang rundt jule-
treet. Det serveres også julegløgg 
og pepperkaker. Julegrana står 
foran høyblokka, mellom 
 kunstgressbanen og boccia-
banen.

Alle er velkomne.
n

Foto: iStock




