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Kjære venner av Akershus slott. Nok et arbeidsår er avsluttet og 
et nytt står for tur. Etter to turbulente år med korona ble med-
lemsaktivitetene satt på vent i jubileumsåret 2021, da Vennefore-
ningen fylte 70 år. Heldigvis lot både årsmøte og jubileums-
middag seg gjennomføre. Dermed kunne vi møte året 2022 med 
normal drift og nye tilbud til våre medlemmer. Ikke minst har vi 
dette året hatt en omvisning på Norsk Folkemuseums nyeste 
 utstilling; Tidsrom 1600 – 1914, en særdeles vellykket og opple-
velsesrik tur til Wien, foruten en lørdagsutflukt til festningsbyen 
Halden og en omvisning på Akershus slott. Tilsvarende gikk års-
møte og årsmiddag som normalt og med god oppslutning. Kort 
sagt ble året 2022 et godt år for AKERSHUS SLOTTS VENNER. 

Lysprosjektet var som kjent et stort og viktig prosjekt utført i venneforeningens regi. 
Derfor er det ekstra hyggelig at dette prosjektet, som er uført av Mathias Andersson og 
hans stab i KYNDIL, ble hedret med diplom ved utdeling av Norsk Lyspris 2022.  Juryen 
begrunner diplomet med at «På Akershus slott har lysdesignere skapt et lys-miljø som 
underbygger den historiske stilen. Belysningen har noen stemningsskapende kvaliteter 
som gir en varm atmosfære og fremhever nennsomt maleriene, samt de historiske lyse-
kronene kommer til sin rett uten sjenerende blending.» Vi som har gledet oss over 
 resultatet kan så avgjort slutte oss til denne beskrivelsen. Nytt av året i 2022 er at vi i 
styret har startet arbeidet med å videreføre lysprosjektet til også å omfatte Olav Vs hall. 
Også videreføringen av lysprosjektet må finansieres som et spleiselag der vi er av-
hengige av økonomisk støtte fra flere. Søknadsprosessen for finansiering er allerede i 
gang. 

Stabilitet betyr mye. For meg som styreleder er det ekstra gledelig at et samlet styre 
valgte å gå videre. Vi arbeider godt sammen, noe jeg mener at de senere års innsats 
vitner om. 

Ved utgangen av 2022 hadde AKERSHUS SLOTTS VENNER til sammen 438 med-
lemmer. I tillegg er DD.MM kong Harald og dronning Sonja, DD.KK Kronprins 
 Haakon og Kronprinsesse Mette Marit, foreningens høye beskyttere. Det har også i 
2022 vært noen få utmeldelser og enkelte naturlige frafall. Hva vi imidlertid kan glede 
oss over, er at vi i løpet av året fikk hele 40 nye medlemmer! Det er lenge siden vi har 
sett en slik økning. Vi ønsker derfor alle nye medlemmer hjertelig velkommen. Nye 
medlemmer er helt nødvendig for at en venneforening som vår skal bestå. Rekruttering 
er imidlertid en generell utfordring for de fleste av landets venneforeninger. Derfor vil 
jeg gjenta min tidligere oppfordring om at vi alle medvirker til å skaffe nye medlemmer. 
Ikke minst er det viktig at også de yngre generasjoner blir presentert for vårt fellesskap. 

Styreleder har ordet

Av styreleder Geir Thomas Risåsen



På siste generalforsamlingen vedtok årsmøtet den nye medlemskategorien; Livs-
varing firmamedlemskap kr. 50 000,- (+). Det en stor glede å konstatere at vårt første 
medlem i denne gruppen er STRANDEN HOLDING, ved Richard Fuglesang. Vi håper 
at dette vil inspirere andre til å orientere seg mot denne kategorien, og dermed styrke 
AKERSHUS SLOTTS VENNERs kontinuerlige arbeid til det beste for Akershus slott. 
Med disse ordene ønsker jeg alle nye og gamle medlemmer alt godt for 2023. 
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Skinnarbøl, Odals Verk, Kongsvinger
Festning – 20.04.2023 
Dagstur til Skinnarbøl, Odals Verk og 
Kongsvinger festning med lunsj på 
 Kongsvinger festning. Dette blir en flott tur 
med Geir Thomas som vi dessverre måtte 
avlyse grunnet Covid i 2020.

Amsterdam og Den Haag
02.06-05.06.2023
Innholdsrik langhelg til Amsterdam og 
Den Haag, med komplett program som Van 
Gogh museet, Rijksmuseet, Det Kongelige 
slott, kanaltur, besøk i et gammelt patrisier-
hjem, tur til Den Haag med besøk i det 
kjente Mauritshuis museet og middag i den 
norske ambassade residensen mm.

Vi skal bo på fire stjernes hotell i 
«museumskvartalet».

Årsmøte og årsmiddag – 19.10.2023
Årsmøte og årsmiddag vil i år finne sted 
torsdag 19.10.2023 på Akershus slott.

Dersom «Nye lys i Olav Vs hall blir ferdig 
tidlig høst 2023, vil vi invitere til en presen-
tasjon av det nyrestaurerte Rosevinduet og 
«Nye lys i Olav Vs hall» i løpet av september.

Det sendes invitasjon til å delta på arrangementene pr. mail.  Innkalling til årsmøte og 
årsmiddag sendes pr. post. Dersom du ikke mottok nyhetsbrevet pr. mail i desember 
2022, så send vennligst mail adressen til tor.sannerud@wemail.no. 

Planlagt program for 2023

Van Gogh museet

Årsmiddagen 2022

Skinnarbøl herregård



Geir Thomas viste oss rundt i den nye bysamlingen

Mange flotte klenodier i samlingen

6

Vi ble 60 personer som fikk oppleve den 
nyeste av utstillingene på Norsk Folke-
museum: TIDSROM 1600 – 1914.

Fordelt på to grupper tok vår styreleder 
Geir Thomas Risåsen oss med til denne ut-
stillingen om borgerskap og embetsmenn 
som han har vært en av hovedkuratorene 
for.

Det var altså omvisning på høyeste nivå 
og vi fikk innføring i historien om norsk 
bykulturs utvikling fra tidlig 1600 tallet og 
frem til 1914. Utstillingen rommer mange 
historiske gjenstander fra denne epoken og 
det er benyttet moderne utstillings teknik-
ker og lyssetting for å formidle budskapet 
på en interessant og naturlig måte. Her var 
det hele innredninger i salonger og spise-
stuer, porselen, klær, sportsutstyr og  møbler 
som bidro til å levendegjøre formidlingen 
fra en viktig epoke i utviklingen av Norge. 

Bysamlingen var den første utstillingen på Norsk Folkemuseum, men ble stengt i 
1992 siden bygningen var i svært dårlig stand. Bygningen er nå restaurert og den nye 
utstillingen dekker et areal på 1 500 kvadrat meter og inneholder ca 1 500 gjenstander.  
Prosjektet har kostet omkring 180 millioner kroner.

Etter omvisningen var det god 
lunsj i den hyggelige museums-
kafeen Arkadia.

En stor takk til Norsk Folke-
museum og en spesiell takk til vår 
styreleder Geir Thomas.

De som ikke har sett utstillingen 
anbefales å ta en tur på egen hånd.  
Historien formidles på en moderne 
måte underveis for individuelle 
 besøkende.

Omvisning på Norsk Folkemuseum 14. februar 2022

Av Tor Sannerud
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Årets utenlandstur gikk til 
Wien 10. – 14. juni – en forlen-
get helg med 33 deltakere. Et 
prøveprosjekt med et lengre 
opphold enn vanlig. Dette 
skyldes bla at Wien, som ble 
bygget for et rike som var opp-
til 9 ganger så stort som i dag, 
har så mye å by på at det var 
nødvendig å legge inn litt 
 lengre tid. Man hadde søkt å ta 
for seg et representativt utvalg 
av en del av de severdigheter 
og skikker som fortalte noe 
om Østerrikes og Wiens makt-
politiske og kulturelle historie. 
Derfor inneholdt programmet også alternative interessante historiske og kulturelle 
 steder i tillegg til det ordinære program, som deltakerne evt kunne benytte seg av i den 
tiden de hadde til egen disposisjon. Det var en løsning mange benyttet seg av. På 
 kvelden ankomstdagen var vi invitert til den norske ambassadens embetsbolig til en 
orientering med buffet middag. Ambassadør Kjersti Ertresvåg Andersen hadde meldt 

forfall. Nestkommanderende, 
ministerråd Bjørn Christian 
Rydmark, orienterte om 
 ambassadens virksomhet, 
herunder arbeidet med de 
viktigste saksområder i de 
mange FN institusjonene som 
er etab lert i Wien. Ambassa-
dørens sekretær, Sylvia Kroiss, 
orienterte innsiktsfullt om 
 restaureringen og utbyggin-
gen av embetsboligen med 
hage. Med unntak av en 
 vellykket utbygd moderne del, 
var bygningen restaurert Ambassade residensen i Wien

Buffet middag i ambassaderesidensen

Tur til Wien 10. – 14. juni 2022

Av Bengt O. Johansen
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 tilbake til sin opprinnelige Jugendstil fra 1924. Residensen var blitt svært representativ. 
Det var en hyggelig kveld. Programmet inneholdt videre en bussguiding langs ring-
veien (Ringstrasse) rundt indre by, guiding langs handlegaten Graben og konsert i 
 Musikverein.

Lokale guider, gjennomgående av god kvalitet, ble benyttet ved besøk til  Schønbrunn 
Slott, keiserslottet Hofburg  med de keiserlige gemakker og Sissi’s proselen- og sølv-
samling, Kunsthistorisk museum, Operaen og fyrsteslottet Belvedere. Ellers ble det lagt 
vekt på å fortelle om Wiens og Østerrikes historie som bakgrunn for interessante 
 orienteringer og guiding 
gjennom hele turen av styrets 
leder Geir Thomas Risåsen, 
Øystein Ekroll og tidligere 
ambassadørpar til Wien styre-
medlem Bengt O. Johansen 
og hans hustru Oda O. Laahne. 
Dette referatet er derfor lagt 
opp slik at de besøkte og 
 omtalte steder med unntak 
av besøket i residensen, blir 
satt inn i en historisk ramme 
i en sterkt forkortet versjon.

Vi fikk også anledning til å 
nyte en del av Øster rikes 
 nasjonalretter som Wienerschnitzel, Tafel-
spitz (kokt  oksekjøtt med spinat stuing, 
røstipoteter og eplesyltetøy blandet med 
pepperrot), Goulasch, Apfelstrudel og 
Palat schinken (pannekake med aprikose-
syltetøy/krem) foruten alle typer kaffe. Vi 
hadde i tillegg en typisk øster riksk buffet-
middag i et Heurigen vertshus i  Grinzing. 
En Heurigen var en bondgård som ble gitt 
tillatelse av keiseren til å servere mat og 
drikke fra råvarer som kun stammet fra 
gården. 

Ikke minst bodde vi svært sentralt og 
godt på Grand Hotel på ringveien (Ring-
strasse) etter generøs medvirkning fra 
 ambassaden.  

Wien har sitt utgangspunkt i en romersk 
militær leir fra ca år 15 f.Krf kalt Vindo-
bona. (Gallisk for ”Velsignet voll”). Den 
 romerske keiser Mark Aurel døde der i år 

Vi spiser Tafelspitz

Byvandring i Graben
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150 e. Krf. (jfr. filmen «The Gladiator»). 
Dette forsvarsverket med vollgraver og 
murer utgjør grunnlaget for de senere 
 bymurer og Innerstad i Wien. Karl den 
Store, som hadde underlagt seg mestepar-
ten av Sentral-Europa, etablerte ca år 780  
Austria (landet mot øst) som markgrev-
skap med Wien som senter. Grevskapet var 
ment å beskytte Karls rike i øst mot  angrep 
fra bl.a. tyrkiske stammer. 

Han lot seg deretter i år 800 krone av 
paven som den første tysk-romerske keiser. 
Denne tittel etablerte videre i middelalde-
ren en maktstilling med sterk innflytelse 
og inntekter gjennom beskatningsrett 
overfor de land som til enhver tid ble om-
fattet av denne stillingens myndighetsom-
råde (delstater). Etter Karl den Store fulgte 
en litt kaotisk periode som for Østerrike 
endte opp med at Babbenbergerne kom og 
ryddet opp i markgrevskapet. Denne 
 slekten var fremgangsrik og hadde svært religiøse og dyktige hærførere som utvidet 
grevskapets grenser, påbegynte bl.a. byggingen av en storkirke i 1147 samtidig som de 
ga en praktbygning som kloster til den etablerte skotske Benediktinerordenen. Kloste-
ret kan fortsatt sees i Wien. Kirken ble ikke ferdigstilt, men sterkt ombygget av Habs-
burgerne – som kom til å regjere fra 1276 og helt til 1919. Kirken ble innviet i 1340 og 
viet til martyren St. Stefan – derav navnet Stefansdomen. Det er en Romersk-katolsk 
kirke som fungerer som sete for erkebiskopen i Wien. Den er kjent for sitt vakre alter 
og sine fresker samt den store 20 tonns tunge kirkeklokken. Den ringer bare hver nytt-
årsaften og når en pave dør og en ny blir valgt. Kirken er oppført i sandsten med tretak. 
Den er skadet flere ganger og sist under bombingen av Wien i siste krig da taket brant 
ned og flere glassmalerier ble ødelagt. Det meste er restaurert. Deltakerne på turen ble 
gitt en grundig og god orientering om Stefansdomen av Øystein Ekroll. 

Habsburgerriket med Østerrike var på sitt største og mektigste under keiser Karl 5 
inntil han abdiserte i 1556. Han kontrollerte hele Sentral-Europa med unntak av bl.a. 
det Nederlandske område, Frankrike og Sachsen/Preussen. Inkludert i riket var også 
bl.a. deler av Polen, Nord-Italia, Ungarn, Slovenia, Kroatia, Serbia, Transilvania og vest-
lige deler av Ukraina med Odessa. Etter Karl  ble Habsburgerslekten delt i en spansk og 
en østerriksk del. Det ga opphav til krangel innen slekten Habsburg med flere arve-
følgekriger til følge som bl.a. reduserte den østerrikske regents/keisers innflytelse.

Besøket til palasset Schønbrunn ga et godt bilde av keisernes liv og utnyttelse av 
palasset. Keiser Maximilian II kjøpte i 1569 et område (Kattterburg) ved Hitzing den 
gang et godt stykke utenfor byen. Her bygde han for sin familie og venner et lite jaktslott Byvandring i Graben

Stefan Katedralen
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ved siden av en vannkilde - herav navnet Schønbrunn (vakker brønn). Han fikk anlagt 
en fin park og en dyrepark samt veksthus for sjeldne planter. Senere keisere bygget ut 
og om palasset til et slott. Osmanerne brukte og ramponerte slottet under beleiringen 
av Wien i 1683. Dronning Maria Theresia (1740-1780) utvidet og bygget om palasset til 
et storslagent slott i rokokkostil. Under keiser Frans Josef I (1848-1916), fant Schøn-
brunn sin endelige form slik slottet er i dag. Både Maria Theresia og Frans Josef til-
brakte mye tid på slottet og Frans Josef døde der i 1916. Det er grunn til å tro at de 
østerrikske keiserne etter hvert i perioden ønsket å bygge et slott som var finere enn det 
deres franske erkefiender hadde i Versailles. 

Osmanerne/tyrkerne beleiret Wien tre ganger – hhv i 1529, 1532 og 1683. Ingen av 
gangene lyktes de. Ved de to første beleiringene ble de slått tilbake av keiser Karl V. 
Siste gang, på sommeren 1683, beleiret storvisir Kara Mustafa Wien med ca 140.000 
soldater. Paven og keiser Leopold I søkte å få dette til å være en religionskrig mellom 
islam og kristendommen. Men dette stemte ikke helt. Flere protestantiske fyrster i del-
statene ønsket å bryte det Habsburgske katolske hegemoni og deltok derfor på osmansk 
side. Keiser Leopolds underlegne styrker i byen greide med nød og neppe å forsvare 
byen  helt til en tysk og polsk unnsetningsstyrke kom og drev den kombinerte  osmanske 
styrken tilbake. Osmanerne flyktet i all hast og etterlot seg bl.a kaffe og bakverk/crois-
santer som ble spredt videre i det europeiske keiserrike av østerrikerne. Likeledes ble 
østerrikerne imponert over tyrkernes militærmusikk, kalt janitsjar etter folkegruppen, 
som også ble adoptert og spredt av østerrikerne. 20 år gamle Prins Eugene av Savoie 
deltok som kavalerioffiser i slaget. Han ble etter hvert en av keiserrikets beste hær førere 
og vant bl.a. det siste slaget mot osmanerne i 1697, som ved fredsslutningen drev 
 osmanerne ut av Balkan. Han kjøpte i 1697 et landområde rett utenfor byen. Her lot 
han bygge en storslagen hage etter fransk mønster med en villa i nedre del – i dag kalt 
Nedre Belvedere. I øvre del av hagen lot han bygge et storslagent palass i barokkstil som 
ble ferdigstilt i 1723. Han var en svært kulturell person og bygget bl.a. opp en stor 
maleri samling av datiden kunstnere og en stor boksamling. Etter hans død i 1736 ble 
eiendommen kjøpt av dronning Maria Theresia. Hun satte sitt preg på palasset. Euge-
nes malerisamling ble dessverre solgt og spredt, men boksamlingen ble flyttet til keiser-
palasset Hofburg. Den utgjør i dag en del av Nasjonalbiblioteket i Hofburg. I dag er 
Belvedere et yndet turistmål med bl.a en fin samling malerier av kunstnerne Gustav 
Klimt , Egon Schiele og deres krets.  Våre lokale guider var kunnskapsrike og flinke.

Maria Theresia overtok tronen 23 år gammel som dronning/erkehertug i 1740 etter 
sin far den tysk-romerske keiser Karl VI. Ved tiltredelsen tapte hun den tysk-romerske 
keisertittelen i den siste av de Habsburgske arvefølgekrigene. Hun fikk imidlertid 
 kontroll på keisermyndigheten igjen da stillingen ble ledig i 1745. For å slippe krange-
len om en kvinne kunne overta stillingen og tittelen, fikk hun med kløkt satt inn sin 
ektefelle Frans I Stefan i stillingen og senere sin sønn Josef II da Frans døde. Hun ble 
deretter ofte omtalt som keiserinne. Det var hun som regjerte. Hun ble en av de mektig-
ste og mest innflytelsesrike regenter i Østerrikes historie. Hun var svært liberal for sin 
tid og maktorientert. Hun fikk 16 barn hvorav 10 vokste opp. Disse ble i hovedsak giftet 
bort til herskerslekter i land som Maria Theresia fant å ville styrke forbindelsen til.  
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Den mest kjente av barna er Marie Antoinette som ble giftet bort til Ludvig XVI av 
Frankrike. Han var svært ung og det var i realiteten Marie Antoinette som bestemte 
 etter råd fra sin mor. Marie Antoinette og Ludvig regjerte til de ble henrettet 16. oktober 
1793 under den franske revolusjon. Maria Theresia gjennomførte en rekke reformer. 
Bl.a. ble kirkens og adelens makt begrenset, tortur ble avskaffet, vilkårene for livegne 
ble bedret, det ble innført obligatorisk folkeskole for alle barn, sentralisering av forvalt-
ningen  resulterte i at makt ble overført til henne fra delstatene etc. Det er en stor statue 
av henne på Maria Theresiaplassen mellom bygningene til Kunsthistorisk og Natur-
historisk museum. Skulpturen er laget av kunstneren Caspar von Zumbusch og  avduket 
av keiser Frans Josef i 1888. Kjente personligheter som bl.a. Hayden og Mozart er frem-
stilt i kobberplater på fundamentet. Reisedeltakerne spiste lunsj i Kunsthistorisk 
 Museums stilige restaurant. Etter en kort innføring i hva som i hovedsak fantes av 
kunst i museet,  fikk de på egen hånd prioritere hva de selv ville se. Dette syntes å falle 
i god jord. Museet ble åpnet i 1891 av keiser Franz Josef og var og er fortsatt et av 
 verdens ledende kunstmuseer med en imponerende kunstsamling og med et fantastisk 
dekorert interiør. Samlingen har verk av de fleste ledende malere i perioden 1400 til 
1800. Samlingen ble bl.a. bygget opp ved at kunstnerne ble invitert til de forskjellige 
keisere for kostnadsfritt å bo og male mot at keiseren hadde førsterett til å kjøpe kunst-
verkene. Oppholdet kunne vare i flere år. Samtidig hadde flere keisere også kunstfaglige 
representanter som ble sendt rundt i Sentral-Europa for å kjøpe kunst. Museet har 
 derfor en fantastisk samling som ikke er bygget på røverkunst og krigsbytte – i mot-
setning til mange andre store nasjonalmuseer.

Historien bak ringveien  Graben, er spesiell. Da Richard Løvehjerte i 1193 var på vei 
hjemover fra det 3dje korstog, ble han og hans 4 følgesvenner fanget i Østerrike av 
 hertug  Leopold V. Richard ble holdt i fangenskap i en festning i Dürnstein ved Donau 
et stykke ovenfor Wien etter avtale mellom Leopold og den tysk-romerske keiser 
 Henrik VI. Richards  følgesvenner ble sendt hjem til England for å skaffe 150.000 sølv-
mark i løsepenger. Pengene ble skaffet til veie gjennom avgifter og salg av eiendom i 
England. Det tok ett år å skaffe pengene. Richard ble løslatt litt før jul i 1194 med 
 beskjed om ikke å komme tilbake. Leopold Vs andel av løsepengene på litt under 
25.000 sølvmark, ble brukt til finansiering av en utvidelse av byen. Den gamle bymuren 
ble forsterket og delen mot Donau med vollgrav ble flyttet lenger ut og vollgraven på 
innersiden fylt igjen. Den nye store handle- og markedsgaten som ble anlagt oppå den 
gamle vollgraven fikk navnet Graben (vollgraven). Bebyggelsen mot Graben fra den 
gang er stort sett ødelagt etter to bybranner og ellers revet med få unntak. De fleste 
bygninger er nå fra 1700/1800-tallet med unntak av nye bygg som er reist etter siste 
krigs bombing. Flere av bygningene er arkitektonisk flotte. I tillegg til svartedauden ble 
Wien rammet av store pest epidemier i hhv 1529 og 1679 - rett før osmanernes siste 
beleiring. Midt i gaten står den svært store skulpturen - Die Wiener Pästseule. Skulptu-
ren ble bestilt av keiser Leopold i takknemlighet til Gud for at pesten hadde gitt seg. 
Den ble ferdigstilt i 1694 etter at 3 av datidens beste arkitekter hadde bidratt til utfor-
mingen. Barokkskulpturen er verdenskjent for sin innovative utforming. Den øverste 
del er reservert for Den Hellige Treenighet, midtpartiet  viser englenes kommunikasjon 
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og oppmuntring til menneske-
heten og nederst vises bl.a. 
 keiser Leopold på kne i bønn til 
Gud. Øverst i Graben ligger en 
fin liten barokkirke – Peters 
Kierche. Der ble det fremført en 
fin midnatts orgelkonsert 
(Bach) under vårt opphold.

Keiser Franz Josef I ble keiser 
i 1848 i en urolig tid etter bl.a. 
fyrst Metternichs anstrengelser 
på å gjenskape europakartet slik 
det var før Napoleons  erobringer 
med derav følgende opptøyer 
fra delstatene. Frans Josef over-
vant urolighetene ved hjelp av 
sin hærsjef Joseph W. Radetzky 
(sml Radetzky-marsjen av  Johann 
Strauss d.e. fra 1848 tilegnet 
 Radetzky). Franz Josef bestemte 
at bymuren skulle rives for å 
innlemme de deler av bybebyg-
gelsen som over en lengre 
 periode av plasshensyn var reist 
utenfor muren. Der muren 
 hadde stått, ble den store ringveien (Ringstrasse) anlagt rundt hele indre by. Særlig sten 
materiellet fra muren ble brukt til å reise nye og fine bygg hovedsakelig i en type histo-
rismestil kalt Ringstrassenstil. Bygningene ble reist i perioden 1860 – 1890. Her finner 
man bl.a. Burgtheater, som fortsatt er ansett for å være hovedteateret for det tyske språk, 
Parlamentet i en greskpåvirket stil designet av arkitekt Theophil Hansen, en dansk 
 arkitekt, som også tegnet Musikverein bygget og mange andre bygninger, Wiener-
børsen som ble grunnlagt i 1771 av den jødiske finanseliten med samtykke fra Maria 
Theresia, Universitetet som ble stiftet i 1365 av Rudolf IV,  Ephrussi palasset kfr boken 
av Edmund de Waal ”Haren med øyne av rav”, Operaen, Kunsthistorisk og Natur-
historisk Museum, diverse praktbygg eiet av jødiske familier - herunder Café Landt-
mann etablert i 1873, som hadde kjente kunstnere og politikere som stamgjester. Hitler 
og Stalin skal ha vært der samtidig i Stalins studietid (angivelig statsforfatningsrett og 
ikke fullført) i Wien, Høyesterett, Rådhuset etc. Alle bygninger med sine spesielle histo-
rier. Gjennom denne reguleringen var keiser Frans Josef den keiser som i sin tid satte 
størst preg på Wien.

Musikverein ble bygget på en tomt gitt av Frans Josef i 1863 og åpnet i 1870. Den er 
oppført i neoklassisk stil tegnet av Theophil Hansen. Vi overvar en vellykket Mozart-
konsert i hovedsalen, Den gylne sal, som bl.a. er kjent fra de årlige nyttårskonserter fra 

Peterskirken
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Wien. Bygningen huser også en mindre konsertsal - Brahmssalen - og musikforenin-
gens høyt anerkjente musikkakademi – hvor bl.a. Mariss Jansons også har gått.

Sisi (Elisabeth) var gift med Franz Josef. Hun var politisk interessert og mer liberal 
enn sin gemal. Hun ble knivstukket og drept i 1898 under et besøk i Genève. Delta-
kerne fikk en omvisning i Hofburgs keiserlige gemakker samt Sisi’s enorme samling av 
porselen og sølv. Samlingen bygger også på Maria Theresias samling. Keiserpalasset 
Hofburg ble påbegynt med en beskjeden administrasjonsbygning reist av Babbenber-
gerne rundt 1200-tallet. Bygningen ble regelmessig utvidet og ombygget av Habsbur-
gerne og fant etter hvert en renessansestil under Maria Teresia og keiser Franz Josef. 
Hofburg ble fra 1438, med noen unntak, benyttet som keiserpalass og borgbygning for 
de tysk-romerske keisere og de østerrikske regenter -  erkehertuger og keisere. Palasset 
består av flere bygninger – herunder Albertina bygget. Albertina har over 1 million 
grafiske trykk fra Albert Dürer og senere, samt den berømte Batliner malerisamlingen.

Wien har 2 konsertsaler og 3 operabygg i offentlig eie. Wiener Staatsoper er et av de 
første monumentalbygg som ble reist ved Ringstrasse. Den ble også bygget av sten fra 
muren, tegnet av to arkitekter og åpnet i 1869 med oppføring av Mozarts Don  Giovanni. 
Ved innvielsen ga Frans Josef uttrykk for at det var det styggeste bygget han hadde sett. 
Dette tok arkitektene så hardt at den ene kort tid etterpå begikk selvmord og den andre 
døde av hjerteinfarkt. Bygget ble truffet av en bombe ved slutten av krigen. Hoveddelen 

På guidet tur i Operaen i Wien
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med operasalen, scener, verksteder, kontorer, omkledningsrom etc ble fullstedig  ødelagt. 
Inngangspartiet med den praktfulle lobbyen og hoved trappen innvendig med motta-
kelsesrom sto heldigvis igjen. På tross av utstrakt fattigdom og nød i Wien etter krigen, 
ble operaen imponerende raskt restaurert og gjenoppbygget med bl.a. utstrakt frivilling 
innsats fra innbyggerne. Den ble gjenåpnet med oppføring av Beethovens Fidelio i 
1955. Operaen har Europas største operascene med 3 senkescener under gulvnivå. Den 
har svært stor kapasitet og viser gjennomgående minst 40 operaer på høyt nivå pr år. 
Operaen representerer fortsatt en av verdens ledende og viktigste operascener. Opera-
ens guide var også svært kunnskapsrik og god. 

Etter skuddene i Sarajevo i juni 1914 med drapet på Franz Josefs tronfølger Franz 
Ferdinand, erklærte Franz Josef  Serbia krig, som støttet av Tyskland, utviklet seg til 
1ste verdenskrig. Frans Josef døde i 1916 og hans grandnevø Karl overtok keiser-
makten. Krigen ble tapt i 1918 og Karl ble tvunget til å abdisere etter et opprør i 1919. 
Habsburgernes regjeringstid ble da avsluttet. I fredsavtalen fikk alle delstatene sin 
 frihet og kun det tilnærmede opprinnelig gamle tysktalende markgrevskapet sto igjen 
som dagens Østerrike. Østerrike var bankerott og gikk i 1930-årene mot en stormfull 
mellomkrigs tid med drap på den sittende statsminister, oppløsning av parlamentet, 
kupp fra det voksende nazistpartiet med invitasjon til Hitler, som ledet til innlemmelse  
(Anschluss) i et stortysk rike 13. mars 1938. Hitler holdt deretter sin berømte tale 2. 
april på Helteplassen fra balkongen i Hofburg for minst 200.000 begeistrede østerrikere. 
Han ble den mest beryktede østerriker i historien. Det stortyske riket med Hitler tapte 
deretter 2. Verdenskrig, som han selv hadde startet. Østerrike ble ved fredsslutningen i 
1945 løsrevet fra Tyskland og igjen gitt frihet, men ikke selvstedighet. Landet ble, som 
Vest-Berlin, administrert av de 4 allierte maktene USA, Frankrike, Storbritannia og 
Sovjet-Samveldet. Landet og Wien ble inndelt i 4 soner som hvert land hadde hoved-
ansvaret for. Etter Stalins død i 1953 – og i tomrommet før Nikita Krustsjovs maktover-
takelse i Sovjet-Samveldet – fikk landet sin frihet ved enighet mellom de 4 allierte 
 parter og en politisk klok østerriksk regjering. Fredsavtalen ble undertegnet i Belvede-
repalasset 15. mai 1955 med ikrafttredelse 27. juni. 

Som nevnt er jødenes historie i Wien spesiell. Etableringen av en jødisk koloni er 
først dokumentert fra år 1236 da det ble bygget en synagoge som er nevnt som veldig 
vakker. Jødene ble første gang fordrevet i 1421. Synagogen ble brent og de som ikke 
greide å rømme ble drept. Fordrivelsen ble presset frem av paven under påskudd av at 
jødene skulle ha vanhelliget nattverdsbrødet som symboliserer Jesu legeme. Fordri-
velsen ble støttet av en rekke innflytelsesrike personer som skyldte penger til jødiske 
pengeutlånere og som dermed kunne bli kvitt sin gjeld. Jødene ble tillatt å komme til-
bake i 1624. De bygget igjen opp sin innflytelse gjennom økonomisk dyktighet og stif-
tet som nevnt bl.a. børsen i Wien. Ephrussifamilien, som nevnt ovenfor, kom fra  Odessa 
i den nord-østre delen av keiserriket. Familien hadde slått seg opp på korn og etter 
hvert bankvirksomhet til å bli en av verdens rikeste familier. Familien betalte bl.a. 
største delen av Franz Josefs krigføring under 1. Verdenskrig. Jødene utgjorde flere 
svært rike familier, tenkere, kunstnere, musikere og komponister i Wien. Alt dette ble 
tilintetgjort av nazistene. Albert Eichmann etablerte i 1940 et system hvor rike jødiske 
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familier ”frivillig” kunne overdra sine formuer (forretningsselskaper, penger, maleri-
samlinger etc) til nazistene mot å redde livet ved å rømme landet. Eichmann, som også 
hadde østerrikske aner, etablerte sin virksomhet i Ephrussipalasset. Alle de andre store 
byggene (og små) ble også overtatt av nazistene. Det var ca 200.000 jøder i Østerrike 
hvorav ca 180.000 bodde i Wien ved krigens utbrudd. Over 90.000 ble drept, ca 3.000 
greide å gjemme seg bort med falsk identitet og resten greide å flykte. Mauthausen var 
den største og viktigste konsentrasjonsleiren i Østerrike. Den ble etablert tidlig på 
1940-tallet som en tvangsarbeidsleir og utviklet seg parallelt til en utryddelsesleir. Det 
var over 40 tvangsarbeids- og oppbevaringsleire i Østerrike. Det er opplyst at trolig 78 
nordmenn ble overført direkte til Mauthausen fra Norge og fra andre leire i Europa 
mot slutten av krigen. Disse ble befridd ved krigens slutt. Det holdes en minnehøy-
tidlighet hvert år i leiren hvor norske myndigheter representeres av ambassaden. Den 
verdensberømte fiolinisten Yehudi Menhuin ble på slutten av sin karriere spurt om 
hvorfor jødene var så gode med økonomi og musikk. Han svarte: Det er fordi det er det 
eneste vi har fått lov til å drive med!

Vi ble gjennom dette besøket i store trekk gjort kjent med Østerrikes historie 
 konkretisert ved besøk til ovennevnte viktige politiske og kulturelle symboler - med 
svært gode orienteringer. Etter dette har man fått en viss aktelse for østerrikerne som i 
tillegg presterte det kunststykke ”å gjøre” Hitler til tysker og Beethoven til østerriker!

PS av Tor Sannerud
Takket være en detaljert planlegging av styrets reisekomite; Geir Thomas Risåsen, 
Bengt O. Johansen, Morten O. Mørch og meg selv, ble turen til Wien en stor suksess.  
Spesielt vil jeg fremheve Bengt O. Johansens kunnskap om Wien, som han også for-
midlet under turen, og kontakter i den norske ambassaden som viktige suksessfaktorer 
for en vellykket gjennomføring. Det var en fornøyelse å være reiseleder på denne  turen.

Schönbrunn slott
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Omvisning på Akershus slott 09. mars 2022

Av Tor Sannerud

09. mars 2022 var vi 
ca 40 personer fra 
venneforeningen som 
fikk en interessant 
omvisning i Akershus 
slotts saler. Besøks-
ansvarlig ved slottet, 
Anette Reiersen tok 
oss med på en rund-
tur som startet i 
slottskirken. Deretter 
til «Våghalsen» som 
er navnet på det som 
er igjen av den opp-
rinnelige «Donjon», 
den første bygningen på Akershus slott, før vi beveget oss til Christian IVs sal hvor vi 
fikk anledning til å oppleve den nye belysningen som Venneforeningen tok initiativ til 
og gjennomførte med et flott resultat i 2021. Fra den flott opplyste Christian IVs sal tok 
vi oss gjennom de gamle skrivestuene; Prinsens kammer og Det grønne kammer, før vi 
kom inn i Romerikssalen, som  benyttes til lunsj eller middags servering når regjerin-
gen har representasjonsarrangementer. Vi fikk her en demonstrasjon av hvordan de 
nye lysinstallasjonene fremhever tapisserier, malerier og antikviteter på en helt ny måte. 

Vi fikk også demonstrert 
de nye heisinstallasjonene 
som er en del av Forsvars-
byggs prosjekt «Bedret til
gjengelighet til Akershus», 
som også ble ferdigstilt-
høsten 2021. Anette Reier-
sen ga oss på en flott måte 
et innblikk i Akershus 
slotts historie, supplert 
med vår styreleder Geir 
Thomas Risåsens oriente-
ring om lysprosjektet.

Christian IVs sal.  Foto: Eivind Lauritzen

Borggården.  Foto Eivind Lauritzen
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Dagstur til Halden 10. september 2022

Av Geir Thomas Risåsen

Festningsbyen Halden er 
en reise verdt! Vi var 35 
deltakere som fikk en  liten 
smakebit av det  Halden 
har å by på. Halden er en 
viktig grenseby og var 
 historisk sett en sentral 
innfarts åre fra Sverige til 
Norge. Derfor troner 
Fredriksten festning over 
byen og gir den sin mar-
kante identitet.  

Vårt besøk var tredelt. 
Første stopp var Rød 
 Herregård, som er et viktig 
historisk anlegg og som 
rommer mer enn tre hun-
dre års historie. På 1700-tallet var dette et av landets viktige lystgårdsanlegg og ble 
 senere en av Haldens mest representative privatboliger. På Rød fikk vi omvisning både 
i hovedbygning og i det vakre park- og hageanlegget. Hovedbygningen er preget av 
fordums storhet og står som et intakt hjem fra den gang de siste private eiere flyttet ut 
på 1950-tallet. Omvisningen ga innblikk i de markante personene som har bodd her, de 
privilegertes historie, men også en historie om skipsfart, tømmerdrift, sukkerverk og 
politikk. Dette imponerende hjemmet var ramme omkring Haldens kulturelle liv. Inne 

møter den besøkende de 
utallige jakttrofeene og en 
stor våpensamling, som 
 pryder veggene i Hallen. I 
den praktfulle spisestuen fra 
tidlig 1900-tall står spise-
bordet dekket til fest. Foruten 
en rekke elegante salonger 
har huset eget bibliotek og en 
ballsal med innredning og 
innbo fra storhetstiden på 
1700-tallet. Foran huset med 

Fredriksten Festning

Rød Herregård

Fredriksten Festning. Foto: Forsvarsbygg



utsikt mot fjorden ligger en formell, franskinspirert, terrassert hage med en vakker 
 paviljong fra 1756. Denne avslutter hagens hovedakse. Den formelle hagen omkranses 
av en engelsk landskapspark fra omkring år 1800, med en eremitthytte, dammer og en 
bjørnehule. 

Neste stopp var Fredriksten festning. Også her ble vi gitt en guidet omvisning, som 
levendegjorde en svært viktig og ikke minst spennende festningshistorie gjennom 350 
år. I løpet av disse årene har festningen utviklet seg fra å være et av Norges viktigste 
forsvarsanlegg til i dag å være en av landets mest spektakulære kulturarenaer. På en så 
sentral festning som dette er historien aldri langt unna. Viktige spørsmål er hvem var 
det egentlig som skjøt Karl XII? Hvor ble det av fangene som prøvde å rømme fra 
 festningen? Og hva er det som svever rundt klokketårnet ved midnatt? Kort sagt 
 fengslende historier som ble levendegjort og formidlet av en av festningens egne, svært 
dyktige guider. Etter disse to opplevelsesrike stopp ble det servert lunsj på festningens 
egen restaurant Den Gamle Kommandant. 

Siste post på 
programmet var 
ærverdige Fred-
rikshalds Teater. 
Dette er landets 
eneste bevarte 
 barokkteater med 
skrått scenegulv 
og der mange 
 teaterets gamle 
kulisser er bevart. 
Det unike teateret 
ble bygget i 1838 
av «Det dramatis-
ke selskap i Fred-
rikshald» og ble 
brukt av byens 
borgere. Teateret har derfor en spesiell historie som står i kontrast til lignende teatre i 
Europa, som gjerne var forbeholdt fyrster og konger. I tillegg til opprinnelig scene og 
en vakker og intim teatersal, rommer teaterbygningen egen ballsal og to salonger. 
 Bygningen ble reddet fra rivning på 1970-tallet og er nylig restaurert både innvendig 
og utvendig. Hvert på sitt vis er både Rød, Fredriksten festning og Fredrikshalds Teater 
viktige nasjonalskatter og sentrale kulturminner både lokalt og nasjonalt. 

En stor takk til dyktige guider som tok hånd om oss alle tre steder! 

18

Fredrikshald teater
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Akershus tilblivelse på 1300-tallet

Av Pål Troye

Slottsvenner!
Historisk kildemateriale kan være  rufsete; de kan mangle 
helt, kan være sporadiske, ujevne og for falskede. Det 
gjelder også Akershus Slotts historie. Heldigvis er det 
ikke alltid nødvendig med absolutt nøyaktighet i minste 
detalj for å forstå det store bildet og det kan likevel være 
mulig å sette histo rien tro verdig sammen om man 
 bruker det man har og en viss analytisk og praktisk 
 tenkning. I denne artikkelen forsøker vi på denne måten 
kan lage fortellingen om Akershus første historie. 

Håkon 5. bygger Akershus for å etablere kongesete i Oslo
Vi mener altså at det var Kong Håkon 5. Magnusson som sørget for å få den første 
Akershusfestningen bygget rundt 1300. Allerede her er kildene sparsomme. Men det 
er kanskje ikke så viktig at kilder ikke sier nøyaktig når. 

Omtrent slik så Bjørvika og Oslo så ut på 1300-tallet. Illustrasjon laget av Karl-Fredrik Keller

Mulig rufsete, men dekorativ historisk kilde. Eneste bevarte håndskriftet av Snorres Kongesagaer fra middelalderen.  
De  øvrige ble ødelagt under en bibliotekbrann i København i 1728. Vårt problem er at Snorre heiet på Skule og døde før 
 Håkon 5. fikk avsluttet sin kongsgjerning.



20

For vi har god dekning for at Håkon ble født i 1270 og kan påstå at han levde i en 
interessant tid. Hans far, Magnus Lagabøte hadde fått orden på mangt og meget i sin 
17 år lange regjeringstid. Han fikk laget, og vedtatt (det er jo det som er det vanskelige) 
lover som på forbausende robust vis regulerte viktige maktforhold i samfunnet og som 
omfattet både stormenn, hirden og kirken. Under Magnus Lagabøtes far, Håkon 
 Håkonsson, hadde det Norske Riket riktignok vært på sitt største i areal, med Grønland 
og Skottland og øyene rundt. Imidlertid forstod Magnus snart hvor håpløst det var å få 
noe penger ut av skotter og oppga en del landområder i havet i vest.

Som dere kanskje vil huske, var 
det denne Håkon Håkonsson som 
ble reddet fra Baglerne av Birkebei-
nerne over fjellet som liten gutt. Vi 
ser alle for oss maleriet til Knut Berg-
slien av de to skiløperne med gutte-
bylten på ryggen som ga inspirasjon 
til det  årlige Birkebeiner-rennet. 

Håkon Håkonssons svigerfar, altså 
Magnus Lagabøtes bestefar på mors-
siden, var kjent som Skule Jarl. 

For Håkon Håkonsson hadde det 
nok giftemålet med Skules datter 
hatt som hovedhensikt å befeste 
konge makten. Begge hadde nemlig 
legitime kongsambisjoner. Skule var 
halvbror til den nylig avdøde kongen 
Inge Bårdsson, nær, men altså ikke 
kongssønn. Det var riktignok Håkon, 
men dessverre født utenfor ekteskap, 
og med kirkens økende makt var det 
en komplikasjon. I starten klarte 
 Håkon å etablere seg som konge, 
men svigerfaren Skule konspirerte 
kontinuerlig. Ibsens «Kongs-emnerne» 
dreier seg om denne striden. Håkon 
vinner til slutt og får Skule drept  etter 
slaget i Oslo i som Skule taper. 

Men underveis prøvde altså Håkon å blidgjøre Skule alle mulige midler. Også med 
det i næringslivet så vanlige trikset: ikke mer lønn, men en mest mulig fancy tittel. Skule 
ble utnevnt til Hertug. Den første i Norgeshistorien. Men denne gangen virket det ikke 
særlig lenge. Skule ga seg ikke før han var død. Ja, man kan nesten si, selv ikke da. For 
skalden Snorre Sturlason levde på denne tiden, og han heiet på Skule til det siste. «Dette 
siste» sørget Håkon for sikkerhets skyld, hvis du forstår hva jeg mener. Han kunne jo 
finne på å skrive inn stygge ting i Kongesagaene sine. Men ikke når han var død. 

Sannsynligvis Akershus grunnlegger Håkon 5. Magnusson.  
Fra Stavanger Domkirke. Foto: Arne Kvitrud
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Og her kommer endelig forbindelsen til vår Akershus-grunnlegger. Da Magnus 
 Lagabøte skulle sørge for arverekkefølgen, gjorde han yngstesønnen Håkon til hertug 
allerede som 3 åring i 1273 under et formynderstyre. Norges andre og siste Hertug, 
ever.

Håkons eldre bror Erik ble jo konge etter Magnus Lagabøte i 1280, men kongssetet 
hadde vært i Bergen siden 1100 tallet, så der satt han. 

Barnehertugen Håkon hadde derfor fått tildelt for Østlandet, men i 1299 dør broren 
og Håkon blir konge, omtrent 30 år gammel. Skulle han flytte til BÆÆÆÆGEN? Nei. 
Håkon trosset alle tradisjoner og ble i Oslo. 

Kanskje kan han ha blitt ihuga Østlending, men viktigere var sikkert at områdene 
mot sør og øst hadde i løpet av 1200 tallet blitt relativt mer strategisk viktige, delvis 
fordi man hadde oppgitt land i vest. Selv uten kilder forstår vi ham i grunnen godt. Det 
har vel ingen hensikt å kalle landområder sine egne som man ikke klarer å kreve skatt 
fra. Eller hur? Bedre da å passe på og Båhuslen og Jemtland og Härjedalen (eller hur?) 
og ikke minst Østfold, enn å forsøke å få noen penger ut av gjerrige og krigerske skotter 
på forblåste Shetland, Orkenøyene, Hebridene og Man. For ikke å snakke om Grønland!

Østfoldingene hadde dessuten allerede begynt å yppe seg. Kongens egen syssel 
mann, Greven av Sarpsborg, hadde angrepet Oslo i 1287, drept hertugens høvedsmann 
og satte fyr på byen. Håkon og Co fikk knertet Sarpingen et par år senere, men det var 
blitt tydelig at Østlandets hersker trengte bedre beskyttelse hjemme enn det kongs-
gården i Oslo kunne gi. Om ikke kildene er tydelige om selve byggestarten, gir det altså 
mening at Håkon beordret bygging av et forsvarsverk på Akersneset på 1290-tallet. 

Den første borgen på Akersneset
Den sannsynlige byggelederen, en Greve ved navn Jakob av Halland tok utgangspunkt 
i en klippe over vannet som antagelig var vanskelig å angripe fra. Han skulle gjøre det 
flere ganger. En fordel da, men etter at krutt og kanoners inntog på våre kanter skulle 
plasseringen etterhvert bli delvis mindre gunstig. 

Hvorom alting er: Om den første borgens utseende vet vi lite. Akershus er nevnt i et 
bevart brev fra 1300, men første avbildning vi kjenner til kommer først neste 300 år 
senere, på sarkofagen til Fredrik 3. i 1588. Men; vi tar vel ikke for hardt i hvis vi antar at 
den første borgen var utstyrt med en mur og et par tårn. 

Uansett var det i siste liten. Allerede i 1308 ble borgen beleiret av en svensk hertug 
ved navn Erik. Erik var en farlig type og Kong Håkon hadde egentlig lovet bort datte-
ren til ham for å dempe krigslysten. Men de var vel blitt uenige om medgiftene eller 
noe. I hvert fall angrep Hertug Erik sin potensielle svigerfar og det ble utkjempet 
 blodige kamper rundt Oslo. Men murene til den ferske Akershusborgen stod seg. Vi 
kan altså glede oss over at Akershus gjorde avgjørende nytte for seg og Kongen allerede 
i sin ilddåp selv om det skal sies han antagelig ble godt hjulpet av en usedvanlig kulde i 
Oslo-området julen 1308. Tiden leger alle sår, heter det, og her gikk det ganske fort. For 
paradoksalt nok klarer Kong Håkon å forlike seg med sin angriper Hertug Erik. Og 
bare 3 år senere gifter Erik seg med Håkons datter, på Akershus og innenfor murene 
denne gangen. På denne måten får Akershus en god og verdig start.
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Et effektivt forsvarsverk, et nasjonalt festlokale (som i dag) og en arena for diplo-
mati, forlik og forsoning. 

Borgen ble etter hvert bygget sterkere og verdig et kongssete. Siden 1400-tallet har 
Akershus militært sett vært litt på etterskudd, men selv om den har blitt beleiret en 
rekke ganger har den aldri blitt inntatt med makt av en utenlandsk hær.

Men tilbake til 1300 og vår Håkon den 5. Magnuson som ikke bare hadde blikk for 
Akershus og Østlandet.

Vardøhus festning
Også i nord hadde Kong 
Håkon sitt blikk festet, 
nærmere bestemt, verdens 
eller i hvert fall Norges 
ende. For i Vardø fant han 
det også opportunt å oppføre 
et festningsverk. Omtrent 
like langt fra Akershus som 
Roma. Her gjaldt det å 
 beskytte riket mot skips-
angrep fra øst.

Holger Sinding Larsens rekonstruksjon av Akershus festning på 1300-tallet

Vardøhus festning i dag. Bastion-
byggverket er vakkert, men ligger 
ikke der den første borgen, men på 
Vardøs andre del. Foto: Timo Noko
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Det hadde like før i 1308 blitt innviet en kirke der, og Paven var faktisk litt på ballen. 
Han tillot til og med at kirkeskatten, som var tiltenkt korstog i Midtøsten, ble brukt på 
forsvar mot angrep fra Novgorod. Her må man igjen være litt skjematisk, for kildene er 
sparsomme, men følgende må man kunne si. Det hadde vært handlet i området «i 
uminnelige tider». Norske stormenn hadde krevd skatt fra samene i området, men på 
1200 tallet ble fisk en verdifull handelsvare og nordmenn sørfra bosatte seg i området. 
Samtidig kom det innvandrere fra sør øst som tradisjonelt skattet til Novgorod. 
 Novgorod var velkjent for nordmenn og norske Konger som Olav den Hellige under 
navnet Holmgard, og ligger mellom St Petersburg og Moskva. Altså ikke akkurat Vardøs 
nabokommune. Imponerende at de derfra kunne kreve skatt fra folk så langt nord. Det 
er som å kreve skatt fra Kjell Inge Røkke når han bor i Lugano. Fristende, men ikke 
trivielt.

Uansett: Det første til Trøbbel mel-
lom norske og russiske  interesser i 
flere  hundre år. Det viktige her er at 
«vår» Kong Håkon 5. forstod 
 viktigheten og handlet resolutt for å 
sikre verdiene og landets grenser. 
 Senere norske konger måtte  stadig 
sende styrker nordover, som de godt 
kunne trenge sørpå, for å forsvare 
norske interesser mot angrep fra øst. 

Det var tydelig at dreide seg om 
stadig større verdier. Som dere vet, 
reiste Chr 4 opp hit 1599. Han reiste 
«inkognito» heter det så fint. Sikkert lett å komme seg ubemerket oppover kysten når 
man reiser med halve den danske marinen. Uansett var det vel ikke bare for moro 
skyld. Det gjaldt å rense farvannet for sjørøvere og andre som ikke betalte toll og på 
den måten sørge for en betydelig økning i mynt i den danske statskassa. Og Christian 
visste hva han gjorde, for å bruke penger det hadde han tenkt til – og talent for - skulle 
det vise seg.

Båhus festning
Håkon 5 hadde naturligvis ikke anledning til å se nordover hele tiden. Som nevnt 
 hadde han problemer med sin kommende svigersønn en stund. I forbindelse med den 
første forlovelsen, som senere ble brutt, og så gjenopprettet igjen – hadde han gitt sin 
gamle borg på Ragnhildsholmen sør for Bohus til den svenske hertugen. Han regnet 
vel med at svigersønnen kunne hjelpe til å forsvare Norges grenser dere nede, men da 
forlovelsen var brutt, måtte han faktisk angripe sin gamle borg, før hertugen kom til 
Oslo senere på året i 1308 som man vil huske.

Gjennom felttoget i Båhusområdet hadde Kong Håkon fått førstehånds erfaring 
med området og ble kanskje sensibilisert over hvor en borg måtte ligge. Han valgte 
derfor å starte byggingen av en ny festning lenger oppe i elven, på Bagaholmen. Han 

Området ved Norges sørlige grense på 1300-tallet
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kalte den Båhus festning og 
lenge markerte den Norges 
sørøstlige grense.

Som mange som har del-
tatt på slottsmiddagen på 
Akershus, var der senere 
 herfra Knut Alfsøns bane-
mann Henrik Krummenigge 
opererte i danskekongens 
 tjeneste på begynnelsen av 
1500- tallet.

Mange mener at både 
Akershus og Båhus festning 
ble bygge ledet av den samme Greve Jakob av Halland. Kildene og logikken er ganske 
grei. La oss si det var slik. De lå begge på en fjellknaus med vann på en side. Han bygget 
i litt tysk stil og man mente kunne være innflytelse fra morens familie. I så fall kan det 
også være at han var med på å overbevise Kongen til å bygge. Han var tydeligvis glad i 
å bygge festninger.

Oppsummering om Kong Håkon og Akershus tilblivelse og samtid
Dermed har vi satt Akershus i sammenheng med litt av sin samtid. 

Det lå en logikk bak Håkon 5. sitt initiativ til å starte byggingen av en borg på Akers-
neset rundt 1300. Og borgen fikk sin viktige betydning i Norgeshistorien helt fra 
 begynnelsen. Rufsete kilder til tross, er det uansett lett å være enig i at det er verd å 
 arbeide for å bidra til at Akershus fremstår som et attraktivt og tilgjengelig symbol på 
den historie den representerer. Det gjør AKERSHUS SLOTTS VENNER, og leseren er 
sikkert blant bidragsyterne til foreningens arbeid. Gratulerer!

Akershus som bakgrunns kulisse for et av Norges største byutviklingsprosjekt. Startet av Håkon 5. Magnusson.  
Illustrasjon: Bjørvika

Båhus festning på 1600-tallet etter illustrasjon av Anton Nystrøm
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Nye lys til Olav Vs hall

Av Ragnhild Astrup Tschudi

AKERSHUS SLOTTS VENNER har nå i ti år jobbet for å bedre belysningen inne på 
Akershus slott, og vi er kommet langt. Tapisserier, malerier, møbler og detaljer fremstår 
med en ny glød. Vi tror alle som er der og ser det vil være enige om at det er en helt 
 annen opplevelse å komme inn og kunne kjenne en varm atmosfære og en følelse av at 
de unike salene og stuene virkelig er bebodd. Samtidig har det bedret tilgjengeligheten, 
og gjør Akershus slott mer funksjonelt for brukere og besøkende. Forutsatt at finansie-
ringen kommer på plass er endelig turen kommet til Olav Vs hall. Mathias Andersson 
fra lysdesignfirmaet Kyndill skal stå for lysdesignet slik han gjorde i de øvrige salene.

Olav Vs hall

Olav Vs hall har bestandig kommet litt etter i arbeide-
ne med å sette Akershus i stand. Arkitekt Holger 
 Sinding-Larsen gjorde de grunnleggende undersøkelsene 
på Akershus slott på 1920-tallet og ledet deretter restaure-
ringsarbeidene som gjorde om det som lenge var et korn-
loft til det man mener hallen opprinnelig må ha vært, 
nemlig borgens riddersal, en middelaldersk gildehall. 

Rosevinduet i Olav Vs hall er et av Emanuel Vigelands 
hovedverk innen glassmaleri (se egen artikkel om Rosevinduet med fire restaurerte felter
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 Rosevinduet i dette årsskriftet). Dette vinduet og de tre gotiske vinduene mot øst ble 
rekonstruert etter bevarte rester. Takkonstruksjonen er derimot etter forbilde av til-
svarende engelske haller. Etter Sinding-Larsens restaurering ble hallen liggende mer 
eller mindre brakk med nakne hvitkalkede vegger. 

Den ble lite brukt og det skjedde lite der oppe også under Arnstein Arnebergs 
 restaurering av slottet på trettitallet, og da det ble tatt opp igjen etter annen verdens-
krig. Slik var det inntil Riksantikvaren i 1969 fikk daværende kong Olav Vs tillatelse til 
å kalle hallen for Olavshallen. Akershus Slotts Venner satte da i gang en storstilet inn-
samling til å sette hallen i stand som en hilsen til kongens 70 årsdag og arkitekt Hans 
Gabriel Finne ble engasjert i samarbeid med Riksantikvaren. I forbindelse med feirin-
gen av kong Olavs 70- års jubileum i Olavshallen ønsket man å omdøpe hallen til Olav 
Vs hall. Kong Olav aksepterte dette, men med den betingelse at det nye navnet først 
måtte tas i bruk etter hans død. 

Konseptet for restaureringen på syttitallet var Sinding-Larsens middelalderske, 
 kongelige gildehall. Man visste derimot lite om hvordan den hadde sett ut, men man 
visste at murmaleri allerede fra romansk tid var vanlig på vegger i kirker og borger. 
Man valgte et middelaldersk ornamentalt mønster fra ca. 1300 som det fantes rester av 
fra Lårdal stavkirke, et kjent mønster fra europeisk gotikk. Avslutningen nederst med 
malte draperier var også kjent fra middelalderens borger. Arbeidet ble utført av dekora-
sjonsmaler Kåre Limseth. 

Det er den røde fargen og gull-
ornamentene fra disse veggene vi nå 
vil få frem. Det vil skape en vakker og 
varm stemning også her. 

Den fantastiske takkonstruksjo-
nen vil bli lyst opp under og over 
 dragerne slik at vi vil få frem hånd-
verket, konstruksjonene og ornamen-
tene. Videre blir det også her lys i 
 lysekronene, som ble tegnet av Riks-
antikvarens tegner Sigrid Holm etter 
forbilde av middelaldersk lysarmatur i forbindelse med kong Olavs 70-årsdag. 

Kronen på verket blir Rosevinduet som nå restaureres etter funn av deler man 
 tidligere ikke visste hvor var. Det er Forsvarsbygg som besørger restaureringen av 
 glass maleriet med tilhørende grindverk, men det er AKERSHUS SLOTTS VENNERs 
 lysprosjekt som står for belysningen av Rosevinduet. Hele det historiske vinduet vil 
belyses når salen er i bruk. I tillegg vil vi belyse Rosevinduet på en måte som gjør at 
dette unike glassmaleriet vil få en fremtredende visuell effekt fra utsiden, og vil kunne 
ses fra deler av Rådhusplassen, Aker Brygge og Tjuvholmen, og minne om Akershus 
slotts posisjon i byen, i landet og i vår historie. Vi krysser fingrene for finansieringen.

Kilder: 50 år for Akershus : Akershus Slotts Venner 1951-2001 av Stephan Tschudi-Madsen (red.), Oslo 2001
SNL.no  Store Norske Leksikon

Tak konstruksjonen
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Rosevindu på Akershus slott

Av festningsforvalter Hanne Berg

Jeg er veldig glad for å kunne snakke om rosevinduet i denne forsamlingen. ASV har 
tatt et stort ansvar for vinduet, og restaurerte 4 felt i vinduet i 2001 ifm med forenin-
gens 50-års jubileum. Det har vært viktig. 

Rosevinduet ble laget av Emanuel Vigeland i 1919/1920 – altså mer enn 100 år 
 gammelt. Da startet oppussing av denne fantastiske hallen, som er det nærmeste vi har 
et middelalder-rom her på festningen. Vigeland hadde et nært forhold til Sinding 
 Larsen, som var ansvarlig for gjenoppbyggingen av Akershus slott.

Emanuel Vigeland er en av Norges fremste glasskunstnere og også internasjonalt 
anerkjent. Hans største kirkelige verk er Oscarskyrkan på Østermalm i Stockholm, og 
han har flere flotte glassmalerier i norske kirker, f.eks Jerpen kirke og Borgestad kirke. 
Han hadde glassmalerier i 
 Vålerenga kirke, men den 
brant dessverre. Han er den 
eneste norske glassmaleri-
kunstneren som er represen-
tert på det nye Nasjonalmuse-
et. 

Han hadde atelier, elever, 
verksted og glassmaleriskole. 
På den tiden var glasskunst 
anerkjent som et populært 
kunsthåndverk i Norge. Nå er 
det dessverre liten interesse og 
etter spørsel etter denne kom-
petansen. Det er et miljø i 
Trondheim hos NDR. 

Rosevindu på Akershus 
Slott er Emanuel Vigelands 
 hovedverk utenom kirkebygg, 
og dette har vi et ansvar for å 
ta vare på. 

Vinduet består at 9 store 
felt, og slik motivvalget var lagt 
opp, viser dette nordiske helge-
ner i Norgesveldes storhetstid. 
Helgener fra Norge, Orkn-

Et demontert Rosevindu som nå er i Tyskland for restaurering.  
Foto: Forsvarsbygg



øyene og  Island omkranset Agnus Dei – symbol betegnelsen på den  angrende Kristus. 
Øverst i kransen finner vi Jomfru Maria, hvorpå følger  helgener fra de norske kystbyer 
Trondheim, Oslo,  Stavanger og Bergen, og deretter helgener fra Orknøyene og Island.

De fire bildene som er gjenskapt og som vi kjenner er som sagt jomfru Maria med 
Jesus-barnet, St Halvar beskytter den fruktsommelige kvinnen i Drammensfjorden. 
Han blir skutt på av en pil.

Deretter St. Sunniva som blir forfulgt og søker tilflukt i en hule. Hun ber en engel 
stige ned og velte en sten foran inngangen. 

St. Tor synger for syke dyr og å gjøre dem friske. En islandsk geistlig. 
Vinduet med alle glassmaleriene ble sprengt ut i forbindelse med Filipstadulykken i 

1943 der 800 tonn militært sprengstoff eksploderte ifm. lossing av D/S Selma. En mulig 
sabotasjeaksjon, der totalt 39 nordmenn og omkring 75 tyskere døde, i tillegg til at 
brannen ødela flere bygninger, og mange vinduer ble knust.

Fotograf Wæring har tatt bilder av maleriet før eksplosjonen, og vi ser dermed glass-
maleriets motiver.

Akershus slotts venner sørget som sagt for restaurering og remontering av 4 av de 9 
feltene i forbindelse med foreningens 50-års jubileum i 2001. 

De øvrige feltene er det ikke mulig å restaurere fordi glassbitene er for små. Derimot 
er det sterkt ønskelig at disse rekonstrueres slik at vinduet kan presenteres i sin opprin-
nelige form.  

Rosevindu har vært 
i dårlig stand, og det 
har vært nødvendig 
med rehabilitering av 
vinduet. Grindverket 
har vært i dårlig for-
fatning, og det er 
 stener som har falt ut. 
Vi har vært redd for at 
noe skulle skje med 
vinduet. Det var der-
for nødvendig med 
rehabilitering, og For-
svarsbygg har priori-
tert midler til dette. 
Dersom vi skal få til 
en rekonstruksjon er 
det avgjørende at det 
gjøres nå samtidig 
med rehabiliteringen. 
Dette gjør at alle 
 kostnadene forbundet 
med arbeid utenom 
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Konservatorstudentene katalogiserer fragmenter. Foto: Forsvarsbygg



selve rekonstruksjonen dekkes 
ifm. reha biliteringsarbeidene. 
Her snakker vi om ganske 
 betydelige kostnader til rigg og 
drift, stillaser, osv.  

Forsvarsbygg har tatt initia-
tiv til et samarbeid med 
 Emanuel Vigelands stiftelse 
slik at vi kan gjenskape de 
mang lende vinduene. Det ser 
ut til at Emanuel Vigelands 
stiftelse har mulighet til å 
 skaffe privat finansiering til 
hele eller deler av rekonstruk-
sjonen, og gi det som en gave 
til Forsvarsbygg. Det arbeides 
fortsatt med finansieringen, og 
alle bidrag er velkommen. 
Emanuel Vigelands stiftelse 
har fått kr. 500.000 fra Stiftelse 
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Nærbilder. Foto: Forsvarsbygg



Sat Sapienti. I tillegg er det søkt midler hos Bergesenstiftelse og Sparebank stiftelsen. 
Det er behov for ytterligere  bidrag, bla. til en utstilling som vi  ønsker å vise etter at  
 arbeidene er gjennomført. 

Forsvarsbygg har gjennomført en offentlig anskaffelse, der vi fikk kun 2 tilbydere. 
En norsk og en tysk. Forsvarsbygg har inngått avtale med Peters Glassmalerei i 
 Tyskland. Her er det opsjon på rekonstruksjon av glassarbeidene. 

De er meget profesjonelle og har lang erfaring med dette, og referanselisten med 
rosevinduer og glassarbeider rundt i Europa er imponerende. De har også kunnskap 
om bruk av kleberstein og rehabiliteringsarbeider. Det er ikke mange brudd igjen i 
Norge med kleberstein med god kvalitet.

Det skulle gjerne vært en avtale med et norsk firma, men det er for få miljøer i 
Norge som kan gjøre slike arbeider. Dermed er det også viktig at slikt genuint håndverk 
gjøres mer kjent i Norge, og at det skapes interesse. Vi har stort engasjement knyttet til 
dette. 

Det ble som sagt funnet kasser med glassbiter på museet. 
I dette arbeidet har Emanuel Vigelands museum engasjert 2 konservatorstudenter 

Emma og Elin, som gjennomgår disse. Dette er viktig for å vite mer om glassene, 
 fargene osv. Samtidig vurderes det om noe av glassene kan brukes. De sammenligner 
fragmentene med bildene, som gir et godt grunnlag for rekonstruksjonen. 

Det er funnet skisser og tegninger hos Emanuel Vigeland i full størrelse, slik at det 
nå skal være mulig å rekonstruere disse. 
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St. Olavs død med Guds hånd. 
Foto: Forsvarsbygg

Wæring. Foto: Forsvarsbygg



Alt katalogiseres og merkes. Det er funnet mer enn 1000 biter som identifiseres.
Dette er et fantastisk kunstverk med mange detaljer. Frem til nå har det ikke vært 

lett å se bildene når vi besøker Akershus slott, bla. på grunn av motlys fra de blanke 
feltene. Dersom vi får til full rekonstruksjon, vil bildet komme frem til sin rett.  

I den sammenheng er det viktig at bilde lyssettes på en fin måte, og helst også innen-
fra slik at rosevindu kan sees utenfra. Det vil kunne lyse opp og sees fra utsiden på en 
helt annen måte enn i dag. – Her setter vi stor pris på at venneforeningen ser på dette 
ifm. lysprosjektet i Olav 5s hall. 

Dette er et viktig arbeid, og at denne nasjonalskatten ivaretas og istandsettes og at 
ødeleggelsen fra krigens dager kan legges bak oss, hadde vært fantastisk. 

Vi håper at vi lykkes med dette, både faglig og økonomisk. 
Vi har god kontakt og tett samarbeid med Emanuel Vigelands stiftelse og Kjartan 

Hauglid. 
I tillegg har vi god dialog med Sigrid Blekastad, som er en kjent og erfaren glass-

kunstner i Norge, som er involvert i prosessen. Geir Thomas Risaasen har også vært en 
viktig samarbeidspartner underveis.  

Vi håper at vi gjennom dette kan oppnå større interesse for kunstneren, men også 
faget glasskunst og tradisjonelt håndverk, og ikke minst at vi får ferdig glassmaleriet 
her på Akershus slott. Jeg er stolt av at Forsvarsbygg tar dette løftet og prioriterer dette 
i disse tider.

Vi dokumenterer denne pro-
sessen med å lage en film som vi 
tenker skal vises her for publi-
kum, og som vi gjerne viser til 
venneforeningen når det er øn-
skelig. 

Jeg vil på vegne av Forsvars-
bygg takke foreningen og Geir 
Thomas for alt som er gjort så 
langt og for støtten og bistanden 
fremover. Jeg setter stor pris på 
hans kompetanse, interesse, men 
selvsagt også foreningens støtte. 
Vi ser frem til et fortsatt godt 
samarbeid med ASV. 

For øvrig ønsker vi lykke til 
med lysprosjektet her i Olav Vs 
hall, og dette setter vi fantastisk 
stor pris på.
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Foto: Forsvarsbygg
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Styreleders tale under årsmiddagen

Kjære venner av Akershus!
Det er alltid en stor glede å få stå her på en 
kveld som denne. En glede å få lov å se ut-
over en festdekket Romerikssal, en glede å 
tilbringe kvelden sammen med 150 fest-
stemte og festkledde venner. 

Derfor en stor takk til Flemming Steen 
Nielsen og Anette Reiersen, som har til-
rettelagt salene for vår fest her i kveld. 
 Videre vil jeg rette en stor takk til Furset 
catering, som er ansvarlige for kveldens 
middag. De har flinke folk som har tatt 
godt vare på oss så langt og jeg vet at vi vil 
være i de beste hender resten av kvelden. 
Takk til dere alle.  

For egen del vil jeg takke de tilstede-
værende for tilliten jeg har fått som gjen-
valgt styreleder. En enda større glede er 
imidlertid at de styremedlemmer som sto 
på valg takket ja til ytterligere ett år. 
 Dermed er det et samlet styre som går 
 videre. Det gleder meg som styreleder. 

Jeg vil også takke alle i styret for den innsats som hver især har lagt ned det siste året, 
til beste for Akershus slott og for venneforeningen. 

Sist, men ikke minst vil jeg rette en helt spesiell takk til vår alltid imøtekommende, 
innsatsvillige og tilgjengelige sekretær Tor Sannerud. Det er du som avlaster og letter 
styrets arbeide. Du er det vennlige, blide og hjelpsomme ansikt utad til våre medlem-
mer. Dere har alle fortjent en stor applaus. 

For meg personlig representerer denne kvelden med årsmøte og årsmiddag det nær-
meste vår venneforening kommer en bursdagsfeiring siden vi ble stiftet 05. oktober 
1951. Jeg synes at vårt aktivitetsnivå vitner om en sunn og livskraftig 71- åring, som det 
er all grunn til å feire. 

Som våre medlemmer er kjent med, har lysprosjektet vært et viktig innsatsområde 
for styret de senere år. Resultatet er vi svært fornøyde med.  Nærmest på en magisk 
måte har kvalitetene og enkeltgjenstander i Slottet saler blitt løftet frem. Derfor er det 
ekstra stas at vår eminente lysdesigner Mathias Andersson og hans folk i Kyndill er 

Styreleder Geir Thomas Risåsen
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nominert til Norsk lyspris 2022 for sitt arbeide her på Akershus slott. Det er både en 
glede og en ære, og en svært velfortjent nominasjon for det arbeidet vi i dag kan glede 
oss over. Lysprisen for 2021 ble for øvrig gitt til Nidarosdomen, så denne prisen henger 
høyt!

Etter årsmøtet fikk vi i dag en spennende orientering om Forsvarsbyggs pågående 
prosjekt for å rekonstruere Emanuel Vigelands glassmalerier i Rosevinduet i Olav Vs 
hall av festningsforvalter Hanne Berg. Det er et prosjekt vi som venneforening er svært 
glad for. Mange husker at dette er et prosjekt som styret i sin tid arbeidet for, men der vi 
til slutt måtte kaste inn håndkleet blant annet på grunn av manglende finansiering. 
Desto hyggeligere er det derfor at Forsvarsbygg har tatt opp stafettpinnen og vil lose 
dette viktige prosjekt i havn. 

Når det gjelder venneforeningen, så har heller ikke vi i styret tenkt å ligge på latsiden 
nå når vi går inn i et nytt arbeidsår. Lysprosjektet har på alle måter vært til stor glede og 
til inspirasjon. Det er imidlertid ikke avsluttet. Olav Vs hall var ikke del av det opprin-
nelige prosjektet. Også her trengs en oppgradering og det ønsker styret å gjøre noe 
med. Derfor har vi allerede startet arbeidet med å videreføre lysprosjektet til også å 
omfatte Olav Vs hall. Dette vil gjøre hallen mer brukbar i framtiden.

Styret er i gang med å utarbeide en prosjektbeskrivelse både som underlag for selve 
arbeidet, men også for å kunne søke eksterne bidragsytere om medfinansiering. For å 
kunne klare dette løftet er vi helt avhengige av at finansieringen blir et spleiselag. 

Videre arbeider styret for et variert og spennende program for våre medlemmer i 
året som kommer. Vår ambisjon er, nå som alltid, å få nye medlemmer. Derfor er det 
ekstra hyggelig å se så mange nye ansikter her i kveld. De av dere som velger å bli 
 medlem, lover vi å ta imot med åpne armer. Akershus slott er vel verdt å støtte.

I 71 år har vår venneforening spilt og spiller fortsatt en viktig rolle både for slott og 
festning. Derfor er også vi del av Akershus 700-år lange historie. I disse historiske 
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 salene har Håkon 5. og dronning Eufemia holdt hoff på begynnelsen av 1300-tallet. 
Den 17 år gamle og gravide dronning Margrethe følte på kroppen hvor utarmet Norge 
var blitt etter Svartedauden og de påfølgende pestene i siste halvdel av 1300-tallet. Her 
kjempet Knut Alvsson den siste reelle kampen for å løsrive Norge fra unionen med 
Danmark i 1502. Kong Christian 4. turet her på slottet under sine opphold i Christiania 
i første halvdel av 1600-tallet. 

Etter hans tid fulgte en periode da norske stattholdere residerte her. I løpet av 
1700-tallet mistet imidlertid slottet sin residensstatus og gikk inn i en forfalls- og ned-
gangsperiode. Imidlertid opprettholdt Akershus sin rolle som festningsanlegg og som 
et viktig nasjonalt administrativt anlegg. I nesten 600 år voktet slottet bokstavelig talt 
nasjonens historie. 

Viktige dokumenter ble samlet her under kong Håkon 5. fra begynnelsen av 
1300-tallet. I løpet av den vel 400-år lange unionstiden med Danmark ble de norske 
forvaltningsarkivene samlet her på Akershus. Det gjaldt blant annet arkivene knyttet til 
stattholderembetet og overhoffretten. Kieltraktaten fra 1814 bestemte at arkivsaker fra 
regjeringskontorene i København - som angikk norske saker - skulle overføres. De 
 første overleveringene fant sted fra 1820 til 1822, og dette arkivmaterialet som speilet 
nasjonens historie, havnet her på Akershus slott. Her ble Norges hukommelse opp-
bevart helt frem til arkivmaterialet i 1866 ble overført til den nyoppførte stortings-
bygningen. 

Det er denne delen av Akershus slotts historie jeg vil minne om i kveld. Derfor vil jeg 
lese et utdrag fra en vise som ble skrevet her på slottet i etasjen rett under oss i første 
halvdel av 1840-årene. Den har tittelen «Archiv-vise» og fem av versene lyder:

Archivaren,
-Gud bevar’en!
kvæles fast af Støv.
I sit Kjælderlukke
maa med Savn han sukke
mod Pokalen
tømt i Svalen
af det friske Løv.
 
Udenfore
høje store
Træers friske Suus
trænger til hans Øre.
Ha! han maa dem høre;
han er bunden
dypt i Grunden
under Agershuus.
 

Hvilken Slyngel-
Æsel-Yngel
kan misunde ham,
om han i Madera,
Guldviin fra Frontera
Struben lædsker,
eller vædsker
Støvet med en Dram?

 Deraf roder
han Klenoder
for sit Norge frem.
Æressagn han henter
frem af Pergamenter.
Intet heller
han fortæller,
end Alverden dem.
 



Versene er skrevet av Henrik Wergeland. Da riksarkivarstillingen ble opprettet i 
1840, ble han ansatt som Norges første riksarkivar, et embete han hadde frem til sin 
død i 1845. Hans kontor her på slottet er senere rekonstruert og kan besøkes av publi-
kum. En viktig person i arbeidet med å rekonstruere Wergelands kontor var vennefore-
ningens tidligere styreleder og daværende riksantikvar Stephan Tschudi-Madsen. 

Med disse ordene ønsker jeg at vi alle løfter glassene og utbringer en skål for Akers-
hus slott og for AKERSHUS SLOTTS VENNER!
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Archivaren
-Gud bevar’en!-
elsker da sit Støv.
Han i det jo finder

Norges Hædersminder.
I sin Kjælder
boer han heller
end blant Rankens Løv.
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Tale av riksantikvar Hanne Geiran  
under årsmiddagen 2022

Kjære alle sammen! 
Takk for invitasjonen til arrangementet, 
alltid en stor glede å være på Akershus 
slott, et sted som ikke har sin like i Norge.

Jeg skal ikke bruke min taletid til å 
 fortelle historien om Akershus slott, den 
kjenner dere bedre enn noen. Men det er 
interessant å se litt på restaureringshisto-
rien. Riks antikvaren fyller 110 år i år, og da 
som nå er Akershus slott noe vi både bryr 
oss om, og mener noe om. Hva mente man 
da, og hva mener vi nå?

Da Akershus slott skulle restaureres 
rundt århundreskiftet mellom 1800 og 
1900 tallet var dette en stor sak. Aktørene 
var få, og de var hissige. De var egentlig 
ikke så uenige om saken som man skulle 
tro hvis man følger debatten, men her 
handlet det også om egne posisjoner.

Restaureringen av våre nasjonalmonu-
menter var viktig i nasjonsbyggingen etter 
1814. Den gangen mente man at Akershus slott for en stor del var bygget i dansketiden 
og at det bare, i beste fall, «skjulte» et mindre borganlegg fra Håkon V tid. Derfor var 
det fra først av andre monumenter som ble prioriterte. Det ble lagt planer om å bruke 
Akershus som Riksarkiv i kombinasjon med restaurering, eller snarere det man kalte 
gjenreisning av slottet. Og det ble Blix med sin erfaring fra restaureringen av Håkons-
hallen i Bergen som fikk oppgaven. Målet var å gjenreise anlegget til dets «største 
Mægtighed og Glans» ved en historisk restaurering.  

I denne restaureringssaken møttes prinsippene for hvordan man skulle gjenreise 
 anlegget, og vi må kaste et blikk utenfor Norges grenser for å forstå hva diskusjonene 
gikk ut på:

Å bringe kulturminner tilbake til en tilstand det opprinnelig hadde hatt, eller kunne 
eller burde ha hatt, var nettopp det man etterstrebet i de mange store arbeidene med 
middelalderkirker og borger rundt om i Europa på 1800-tallet. Det var helt «innafor» å 
bruke forbedrede nåtidige materialer og konstruksjoner. Mannen som knyttes til dette 
prinsippet var den franske arkitekten Viollet-le-Duc. 

Riksantikvar Hanna Geiran



Men prinsippet møtte motbør. Mange mente at resultatene var «kolde og stemnings-
løse», nystriglede og uten det preget av historie og alder som ble sett på som nettopp 
årsaken til at kulturminner hadde verdi.  All restaurering var ødeleggende. Talsmannen 
for dette prinsippet, der alle perioder i et kulturminnes historie skulle respekteres, var 
kulturfilosofen og poeten John Ruskin. Og det var dette prinsippet som etter hvert vant 
fram i Europa og Norge. 

Så prinsippene var der, men hvem var aktørene i restaureringen av Akershus slott?
Særlig mange var de ikke, men taleføre og stridbare var de.  Vi finner tidens ledende 

menn på arkitektur-, kunst- og kulturfeltet, og ifølge fagdirektør Ulf Holmene hos 
Riksantikvaren så er restaureringen av Akershus slott «en av de mest omtalte og omdis-
kuterte saker i denne perioden, og er en av de virkelig bitre stridene i norsk kulturmin-
nevern med sterk språkbruk, personangrep og det som i ettertid må karakteriseres som 
en endeløs rekke usakligheter.»

Arkitekt Peter Andreas Blix og historikeren Gustav Storm var viktige personer. 
 Deres oppgave var i starten å etablere sikrere kunnskap for å legge til rette for en 
 historisk riktig tilbakeføring, fordi slottets bygningshistorie var usikker. Blix søkte 
«sann heten» om anleggets historie først og fremst gjennom bygningsarkeologiske 
under søkelser, mens arkivgranskeren Storm tolket de skriftlige kildene. Senere skulle 
det vise seg at ingen av dem var i nærheten av «sannheten». 

Slottet hadde blitt endret på mange ganger gjennom århundrene, var delvis revet og 
var nå i en kritisk situasjon med langt fremskredet forfall og helt utilgjengelig for folk 
flest fordi det var i militær bruk. Målet for Blix var å tilbakeføre og gjenreise anlegget 
gjennom en historisk restaurering, altså slik det kunne eller burde ha sett ut. Spørs-
målet gjaldt bare hvilken periode man skulle tilbakeføre til, og Blix gikk inn for perio-
den under Christian II. Altså tiden før slottet ble et renessanseslott under Christian IV, 
som var det andre forslaget.

Professor Yngvar Nielsen som var blant de som fikk i oppgave å vurdere forslagene. 
Han hadde et mye mer positivt syn på dansketiden enn de fleste andre i samtiden. Han 
mente at en restaurering av slottet slik det formodentlig var under Christian IV, ville 
bevare mer av bygningens historie og de ulike periodene.   

Og inn på banen kommer daværende riksantikvar Harry Fett. I en artikkel i 1899 
går han til frontalangrep på restaureringsforslaget, og setter det inn i rekken av det han 
mener er ødeleggende restaureringer på 1800-tallet, særlig i norske kirker. 16- og 
1700-tallets spor var fjernet, og dette mente han var sterkt kritikkverdig. Dessuten var 
han fortørnet over at han ikke hadde en større rolle i arbeidet. 

Harry Fett ble støttet av flertallet av tidens aktører blant både arkitekter, kunsthisto-
rikere og historikere sluttet opp om kritikken og tankene som Fett gjorde seg til tals-
mann for.

Så det ble exit for Blix, og inn med arkitekt Holger Sinding-Larsen. Han hadde et 
helt annet forslag, og valgte seg ikke en historisk epoke som utgangspunkt. Sinding-
Larsen ønsket å gå forsiktig frem og la anlegget selv være grunnlaget for hvordan det 
skulle settes i stand og gjenskapes. I forslaget skriver han: «Mellom disse to yderlig-
heder: paa den ene side den blinde jagen efter en renhed som aldrig kan naaes, paa den 
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anden side den til sygelighed grænsende ægstelse for overhodet at røre noget, - mellom 
disse ligger den vei, som med tryghed kan følges». 

Han hadde fått en praktisk oppgave som han måtte finne pragmatiske løsninger på. 
Man skulle tro kritikken stilnet, men nei.

Men Sinding Larsen gjorde det ikke lett for seg selv. Han hadde mye mer kunnskap 
enn det kritikerne visste, kunnskap som underbygget hans valg av løsninger for de 
 ulike delene av slottet. Men han holdt det hemmelig. Han hadde bokplaner, og ville 
ikke at andre kunne komme ham i forkjøpet. Problemet var jo at han fratok seg selv 
gode kort i striden.

Sinding Larsen ble etter hvert tatt av prosjektet i 1922 – noen hadde snakket sammen. 
Vi kan tro at Riksantikvaren var kommet på banen, og Arnstein Arneberg overtok. 
Harry Fett var fornøyd, selv om prinsippet for restaurering av for eksempel østfløyen 
var likt det han tidligere hadde kritisert. 

I ettertid har Ulf Holmene konkludert med at striden var mye heftigere enn man 
skulle forventet når man ser på hva de faktisk gjorde av praktisk bevaringsarbeid.

Riksantikvaren har hatt sitt blikk på Akershus slott siden. Men denne gjenreisnings-
saken som gikk over mange år fra slutten av 1800-tallet er interessant fordi vi fremdeles 
diskuterer hva som er den riktige måten å restaurere på. Kan man tilbakeføre, som 
Eidsvolds bygningen? Kan man tillate nye tillegg og store ombygninger, som natur-
historisk museum i Bergen? Er det slik at nye tillegg skal vise at det er nytt (som Harry 
Fett var opptatt av), og er det slik at det som er nytt også må vise at det er fra vår tid – 
altså som kontrast? De som i ettertid har skrevet om restaureringen rundt 1900 og 
fremover, har kanskje lagt for stor vekt på de prinsipielle diskusjonene om Akershus 
slott, og sett for lite på hva som faktisk ble gjort. Mye av det praktiske bevaringsarbeidet 
hadde, da som nå, islett både av nye tilføyelser, restaurering og konservering. Det viser 
seg ofte at det er enklere å være konsekvent og absolutt i teorien. Når man skal anvende 
sine prinsipper, møter man virkeligheten.

Kulturminnevern handler alltid om å gjøre valg. Nå kritiserer vi det som er gjort 
tidligere, og vi må regne med at vi også blir kritisert. Fordelen nå er at vi baserer oss på 
kunnskap og begrunner våre valg i mye større grad enn tidligere. 

Kulturminnevernet har nå beveget seg dit at vi bruker en stor palett av virkemidler og 
prinsipper. Det er sjelden enten eller, men både og. Men at bruk er det beste vern, og at 
vi skal legge til rette for bruk – det er et prinsipp som står seg. I dette ligger det at bygnin-
ger kan endres, men på en slik måte at kulturminneverdiene tas vare på. Et  annet viktig 
prinsipp, er det at man skal tilføye den samme høye kvalitet som kulturminnet har.

Tilretteleggingen for universell tilgjengelighet på slottet er et utsøkt eksempel på 
dette. Våre kulturminner skal kunne oppleves av alle. Løsningene, materialbruken, 
formgivningen og detaljeringen her på Akershus slott gjør at dette er det beste eksem-
pelet i Norge, og gikk rett inn i Riksantikvarens eksempelsamling. 

Det er mangt og meget vi kan merke oss av diskusjonen rundt restaureringen for 
rundt 110 år siden. Blant annet at deltakerne var menn, og at de tilhørte en liten del av 
samfunnet. Man kan si det slik at jeg har tittelen riksantikvar til felles med Harry Fett, 
men der stopper også likhetene. 
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Harry Fett samlet sine venner og forbindelser og gjorde avtaler, det var herrer i 
 kultur- og næringslivet. Slik ble forvaltningen ordnet - på en måte som ingen kan 
 bifalle i dag. 

Nå er forvaltningen profesjonalisert og demokratisert. Folk kan påvirke saker som 
angår dem, og kulturminneforvaltningen styres ikke fra et enmannskontor i Oslo som 
i Harry Fetts tid. Saken om universell tilgjengelighet er et eksempel på det. Som vi vet 
ble prosjektet endret etter påtrykk blant annet fra Akershus slotts venner, og fikk en 
bedre løsning. 

Saken fra tidlig 1900-tall var også en profesjonskamp mellom arkitekter og kunst-
historikere. Dette virker jo helt merkelig i dag. Nå jobber vi tverrfaglig, og der nettopp 
å sette seg ned sammen, tenke kreativt i samarbeid med andre fag, er avgjørende for et 
godt resultat.

Harry Fett hadde venner, i dag har Riksantikvaren lovverk, et stort lag i ryggen, og 
viktigere – folk flest på vår side. Det underbygges av alle de som hvert år besøker 
 festningen og slottet. Og av alle i Norge som engasjerer seg for kulturminnene, og som 
bruker sin fritid og ressurser på frivillig arbeid for å ta vare på vår felles historie. Som 
dere i Akershus slotts venner. Som riksantikvar ønsker jeg å takke dere for entusias-
men, engasjementet og det gode arbeidet! 

Som diskusjonene på starten av 1900-tallet viste, er Akershus slott et viktig monu-
ment. Men Akershus er også en ressurs i vår samtid og fremtid, der historiske holde-
punkter kan vise seg å ha stor verdi, både for «nabolaget» til festningen, for byen og for 
nasjonen. Det finnes spennende planer for festningsområdet, det skal bli interessante 
diskusjoner fremover også! 

Takk for oppmerksomheten!
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Styrets årsberetning og regnskap 2021/2022

Årsmøte 2021
Årsmøtet ble denne gangen avholdt i Christian IV,s sal. Styreleder ledet årsmøtet. Etter 
godkjenning av årsregnskap, årsberetning og valg av styre og valgkomite, ble det holdt 
en presentasjon og gjennomgang av prosjektet «Nye lys på Akershus». Prosjektet ble 
presentert av styremedlem og prosjektleder, arkitekt Peter S. Gulbrandsen samt  Mathias 
Andersson fra ansvarlig firma Kyndill AS.

Styrearbeid
Det er i løpet av arbeidsåret 2021/2022 avholdt seks styremøter og ett styreseminar. I 
tillegg er det avholdt møter i ulike arbeidsgrupper samt flere møter med kommandan-
ten på Akershus, brigader Arne Opperud, og hans stab. Prosjektet «Nye lys på Akers-
hus» har også medført en rekke møter med Forsvarsbygg, Riksantikvaren, Forsvarets 
fellestjenester m.fl. AKERSHUS SLOTTS VENNER er representert i styret i 
 STIFTELSEN AKERSHUS FOR KUNST OG KULTUR (SAKK). Daglig leder av 
 Besøkssenteret på Akershus, Tom Andersen, er observatør med møterett i vennefore-
ningens styre. Flemming Nielsen og Anette Reiersen ved Akershus slott mottar alle 
styredokumenter og har anledning til å delta i venneforeningens styremøter etter 
 ønske. Daglig leder i SAKK, Anna Lena Flatland mottar alle styredokumenter og har 
anledning til å delta i venneforeningens styremøter etter ønske.

Økonomisk situasjon
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Regnskapet viser et 
underskudd på kr. 1 683 788,-. Underskuddet skyldes kostnader til «Nye lys på 
Akershus» som også er finansierte av inntekter fra forrige regnskapsperiode. Driften 
av venneforeningen ville uten kostnader/tilskudd ført i 2021 gitt et positivt resultat på 
kr. 89 417,-. Ved regnskapsåret slutt var alle økonomiske forhold vedr. «Nye lys på 
Akershus» oppgjort og resultatet for prosjektet ble i henhold til budsjett. Den betydelig 
mengde innsats fra styrets medlemmer og sekretæren i forbindelse med «Nye lys på 
Akershus» er ikke belastet prosjektet og fremkommer ikke i regnskapet.

Medlemstilbud
Tidlig høst 2021 var det pga Korona-situasjonen ikke mulig å gjennomføre arrange-
menter, men det var svært gledelig at vi kunne invitere til årsmiddag på Akershus slott 
ifm vårt 70-års jubileum. 

14. februar 2022 ble det arrangert en omvisning med styreleder Geir Thomas Risåsen 
i den nye utstillingen på Norsk Folkemuseum «Tidsrom 1600 -1914». 60 personer deltok.
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09. mars var det omvisning på Akershus slott med besøksansvarlig Anette Reiersen 
og vår styreleder Geir Thomas Risåsen. De 40 personer som deltok fikk også en 
 demonstrasjon av de ulike bruksområdene som muliggjøres av de nye lys installasjo-
nene i slottets festsaler.

09.-14. juni ble det arrangert tur til Wien for i alt 33 personer. Guider på turen var 
blant andre vårt styremedlem og tidligere ambassadør til Østerrike Bengt O. Johansen 
med ektefelle Oda O. Lahne, styreleder Geir Thomas Risåsen og førsteamanuensis ved 
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider Øystein Ekroll. Tor Sannerud var reiseleder 
på turen. Alle arrangementer har vært meget vellykkede med mange positive tilbake-
meldinger fra deltakerne.

Årsskriftet 2021, «70 ÅR FOR AKERSHUS» ble distribuert alle medlemmer og 
 øvrige interessenter i januar 2021. En stor takk til alle annonsører.

70-års jubileumsmiddag 28. oktober 2021
Etter avholdt årsmøte ble det servert aperitiff i Chr. IV,s sal. Deretter var det tradisjo-
nen tro duket for middag i Romeriksalen, også denne gang flott pyntet for anlednin-
gen, og med de nye lysene som fremhevet tapisserier, antikviteter og malerier på en helt 
ny måte. Styreleder Geir Thomas Risåsen ønsket velkommen, og deretter utbragte sted-
fortredende kommandant, oberstløytnant Rune Karlsen, HM Kongens skål. Etter styre-
leders årlige tale var det formell overrekkelse av «Nye lys på Akershus» til oberst-
løytnant Rune Karlsen. På vegne av Kommandantskapet/Forsvarets fellestjenester, 
 takket han for venneforeningens engasjeleder av valgkomiteen ment generelt, og for 
«Nye lys på Akershus» spesielt. 

Lysprosjektet – «Nye lys på Akershus»
Som følge av Korona-situasjonen måtte prosjektet «Nye lys på Akershus» utsettes til 
Riksantikvaren kunne foreta befaring. Dette medførte at arbeidene ble utsatt fra januar 
til mai 2021. Takket være stor smidighet fra Kyndill AS, Riksantikvaren, Forsvarsbygg 
og Akershus slott, ble det etablert et mål om å ferdigstille prosjektet samtidig med 
 heisinstallasjoner i »Tilgjengelighetsprosjektet» i september 2021. Denne ambisjonen 
ble innfridd, og «Nye lys på Akershus» ble formelt overlevert under 70-års jubileums-
middagen 28. oktober 2021. I løpet av november 2021 ble sluttrapport for lysprosjektet 
ferdigstilt og oversendt alle finansieringskilder i prosjektet.

Bedre tilgjengelighet til Akershus slott
I august 2021 ble arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til slottet, ferdigstilt. Resultatet 
ble meget vellykket og ivaretar bevegelseshemmedes mulighet til å besøke slottets saler 
og slottskirken på en egnet måte. I prosessen har vi vært aktivt engasjert i en konstruk-
tiv dialog med Forsvarsbygg. Løsningen ble betydelig mindre inngripende enn opprin-
nelig planlagt og harmonerer arkitektonisk godt med de historiske bygningene. Fra 
styret har spesielt arkitekt Peter S Gulbrandsen bidratt.

Både ved lysprosjektet og her har foreningen bidratt på en positiv måte til beste for 
Akershus slott.
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Akershus kommandantskap
Det har gjennom 2021 og 2022 vært avholdt en rekke møter med kommandanten på 
Akershus, brigader Arne Opperud og hans stab i forbindelse med sluttføringen av lys-
prosjektet. Den positive innstillingen vi har blitt møtt med av kommandantskapet har 
vært avgjørende for å bringe prosjektet i havn.

Akershus slott
Venneforeningens styre og sekretær har løpende kontakt med Flemming Nielsen 
 (leder) og Anette Reiersen som utgjør administrasjonen i slottsforvaltningen. I et 
 normalår har Akershus slott ca. 55 000 besøkende. Slottets åpningstider har i perioden 
vært tilpasset gjeldende Korona-restriksjoner.

Besøkssenteret
Tom Andersen er daglig leder for Besøkssenteret ved Karpedammen. Han er observa-
tør til styret i venneforeningen.

Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur (SAKK)
Anna Lena Flatland har i perioden vært daglig leder for stiftelsen med Anne Christine 
Kroepelien som styreleder. AKERSHUS SLOTTS VENNER har i perioden vært repre-
sentert i styret ved vårt styremedlem Knut M. Ore. Tross Korona-situasjonen har SAKK 
organisert flere vellykkede arrangementer på Akershus i 2021, både i egen regi og i 
samarbeid med andre aktører.

Medlemsforhold
Ved utgangen av august 2021 hadde foreningen 374 medlemskap som representerte 
425 personer. Foreningen har fire kongelige æresmedlemmer: H.M. Kong Harald V, 
H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og H.K.H. Mette-Marit.

Webside/hjemmeside www.slottsvenn.no
Foreningen utarbeidet og lanserte nye hjemmesider våren 2021. I denne prosessen 
skiftet vi også plattform leverandør, noe som har bidratt til et mer spennende utseende 
og enklere redigerings- og oppdateringsmuligheter av innholdet. Hjemmesidene ble 
ytterligere forbedret høsten 2021, bl.a. med elektronisk presentasjon av de fleste 
 utgavene av «årsskriftene» samt utvidelse av databasen. Hjemmesidene oppdateres 
kontinuerlig.

Øvrige forhold 
Venneforeningens arkiver er lagret på Akershus slott.
Tor Sannerud har i perioden fungert som foreningens sekretær. Sekretariatets adresse er:
AKERSHUS SLOTTS VENNER, C/O Tor Sannerud, Tors gate 5, 0260 Oslo,  
tor.sannerud@wemail.no, mobil: 907 47 744



Oslo, 22. august 2022
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Geir Thomas Risåsen (Styrets leder) Ragnhild Astrup Tschudi (Styrets nestleder)

Peter Stein Gulbrandsen

Anne Marit Holø     

Pål Simen Corneliusen Troye Bengt Olav Johansen

Knut Magne OreMorten Ole Mørch
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Note 2021/2022 2020/2021
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter 167 775 152 925
Annonser 92 500 80 000
Årsmøte/arrangementer 817 560 0
Andre driftsrelaterte inntekter 34 880 0
Sum driftsinntekter 1 112 715 232 925

DRIFTSKOSTNADER
Årsmøte/arrangementer 737 687 0
Kontorhold 13 814 18 368
Lønn, honorar 2 191 215 147 188
Årsskrift 73 500 60 087
Reklamekostnader 5 886 19 657
Sum driftskostnader 1 022 102 245 300
Driftsunderskudd/Driftsoverskudd 90 613 -12 375

PROSJEKTINNTEKTER/KOSTNADER
Mottatte bidrag 597 442 1 675 000
Kostnader Akershus Slott 2 371 733 399 375
Resultat prosjekt -1 774 291 1 275 625

FINANSPOSTER
Renteinntekter 2 460 2 590
Finanskostnader 2 570 2 622
Sum finansposter - 110 - 32
Årets overskudd -1 683 788 1 263 218

AKERHUS SLOTTS VENNER
Resultatregnskap
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Noter 2022 2021
OMLØPSMIDLER
Fordringer 3 3 611 1 660

Forskuddsbetalte kostnader 0 2 844

Bankinnskudd 5 980 336 2 578 742
Sum eiendeler 983 947 2 583 246

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital 2 485 888 1 222 670

Resultat -1 683 788 1 263 218
Sum egenkapital 802 100 2 485 888

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 1 077 1 859

Forskuddsbetalt medlemskontingent 1 93 750 74 025

Skyldig skatt og arbeidsgiveravgift 6 287 10 247

Kortsiktig gjeld 4 80 733 11 227

Sum kortsiktig gjeld 181 847 97 358
Sum gjeld og egenkapital 983 947 2 583 246

AKERHUS SLOTTS VENNER
Balanse pr. 30.06.2022

Geir Thomas Risåsen (Styrets leder) Ragnhild Astrup Tschudi (Styrets nestleder)

Peter Stein Gulbrandsen

Anne Marit Holø     

Pål Simen Corneliusen Troye Bengt Olav Johansen

Knut Magne OreMorten Ole Mørch

Oslo, 22. august 2022
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AKERSHUS SLOTTS VENNER
Noter til årsregnskapet pr 30.06.2022

2021/2022 2020/2021
Honorar sekretær 74 998 88 634

Periodisering lønn 46 456 - 7 779

Arbeidsgiveravgift 10 574 11 952

Regnskapstjenester 39 124 36 360

Medlemsservice Zubarus 13 313 8 911
Revisor 6 750 6 250

Annen fremmedtjenester 0 2 860

191 215 147 188

Note 3. Fordringerer
Påløpne renteinntekter 1 367 1 660
Andre kortsiktige fordringer 2 244 0

3 611 1 660

Note 4. Kortsiktig gjeld
Annem korsiktig gjeld 34 277 10 027
Påløpte kostnader 46 456 1 200

80 733 11 227

Note 5. Bankinnskudd
Bunden skattetrekk innskudd utgjør pr 30.06.22 kr. 4 365,-   
Skyldig skattetrekk utgjør kr. 4 363,-.    

Note 1. Presentasjon
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Alle angitte beløp er i NOK.     
Medlemskontingenten innbetales for kalenderåret og årsregnskapet avsluttes pr. 30.06. 
Kontingentinntekten for 2. halvår er derfor forskuddsbetalt medlemskontingent i regnskapet.

Note 2. Lønn, honorar
Venneforeningen har ansatt sekretær og i tillegg benyttes et regnskapskontor som regnskapsfører.
Begge forhold er i tråd med statuttenes § 3. Det er ikke utbetalt honorar til styret.
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Til årsmøtet i Akershus Slotts Venner 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Akershus Slotts Venner sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK  
1 683 788. Årsregnskapet består av balanse per 30.juni 2022, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 30.juni 2022 

og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av foreningens slik det kreves i lov, forskrift og International 
Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 
utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis 
er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig 
for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens s evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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Side 2 av 2

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet 
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Oslo, 22. august 2022
Unic Revisjon AS

___________________
Arild Breivold
statsautorisert revisor
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Protokoll fra årsmøtet i Akershus Slotts Venner 
27.10.2022 

Årsmøtet i Akershus Slotts Venner 2021 ble gjennomført på Akershus slott i Olav V´s 
Hall.
1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
 Det var ingen merknader til den utsendte innkallingen.  

Styreleder Geir Thomas Risåsen ble valgt til å lede møtet. 

2. Styrets årsberetning
 Hovedpunktene i styrets årsberetning ble gjennomgått av møteleder.  

Det var ingen merknader til årsberetningen.  

3. Behandling av regnskapet for 20201/2022
 Regnskapet ble gjennomgått av sekretær Tor Sannerud og enstemmig godkjent av 

årsmøtet.

4. Fastsettelse av kontingenter
 Styrets innstilling på uendrede kontingenter for kommende år ble enstemmig 

 godkjent av årsmøtet. Samtidig ble forslag om opprettelse av ny medlemskategori 
«Livsvarig firmamedlemskap» enstemmig godkjent av årsmøtet.

5. Valg
 Valgkomiteens leder, Christian Syse, ledet valg av styre for kommende periode.
 Geir Thomas Risåsen ble enstemmig gjenvalgt som styreleder for et år.
 Ragnhild Astrup Tschudi ble enstemmig gjenvalgt som styrets nestleder for et år.
 Styremedlemmer Morten O. Mørch og Bengt O. Johansen ble enstemmig gjenvalgt 

for to år. 
 Styremedlemmer Anne Marit Holø, Knut M. Ore, Pål. S.C. Troye og  

Peter S. Gulbrandsen var ikke på valg.  
 Styreleder Geir Thomas Risåsen ledet valg av valgkomiteen.
 Medlem av valgkomiteen Aksel H. Kierulf ble enstemmig gjenvalgt for to år.
 Leder av valgkomiteen Christian Syse og medlem av valgkomiteen  

Benedicte Fossum var ikke på valg. 
 Unic Revisjon AS ble enstemmig gjenvalgt som foreningens revisor.

Oslo, 27.10.2022

Bente Storm Jan Otto Hermansen
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Årsberetning fra  
Akershus Slottsdansere for 2021 / 2022

Slottsdanserne i Romerikssalen under Jul på Akershus.  Foto Tor Sannerud

Etter at pandemien hadde lagt dansegruppens aktiviteter ned i om lag 18 måneder var 
det med stor glede at vi møttes igjen til dansetreninger på Akershus festning innen vi 
opptro under deres førjulshelg den 4. og 5. desember 21.  Det er alltid en stor glede for 
oss å danse og vandre i de vakkert pyntede salene der under denne helga. Vi gleder oss 
og ser frem til mange flere år ved Akershus festning og vil gjerne rette en stor takk til 
alle våre samarbeidsparter ved Akershus for et utmerket samarbeid også dette siste 
året. Lisbeth og Jon er fortsatt våre utmerkede danseinstruktører mens middelalder 
seksjonen vår foreløpig er lagt på is grunnet diverse årsaker. Høsten 2023 fyller danse-
gruppen 30 år, vi nedsetter derfor en intern arbeidsgruppe i januar 23 for å finne ut 
hvordan vi ønsker å markere dette jubileet.  

Lisbeth Jacobsen, Lisa Damstuen, Lise Wensberg, Hilde Løwe, Anne Såstad Hole, 
Anne Løwe, Inger Lindløv, Anne Marit Holø, Jon Toproen Andreassen, Knut Lindløv, 
Harald Andås, Jarle Stabell, Pål Wensberg, Nils Hole og Kåre Løwe.



Å hoppe etter Wirkola! Det er akkurat det jeg gjør. Jeg 
hopper etter en svært dyktig, daglig leder for SAKK. Men, 
det står ingen steder at den som faktisk hoppet etter, ikke 
landet på beina. 

Mitt navn er Ole Christian Øen, og jeg gleder meg stort til 
å gå på jobb, hver dag. Høsten har gått med til å forlate en 
jobb og komme meg inn i den nye, så fra nyttår, er jeg «bare 
SAKK.» Jeg er 54 år gammel, og har en mangslungen yrkes-
karriere innen kultur og underholdning. Mine første skritt 
inn i arbeidslivet, var i Radioteatrets barne- og ungdomsav-
deling i 1990. (Tenk, da holdt NRK seg med slikt!) Senere tok 
jeg utdanning som skuespiller og regissør i London, var fri-
lanser i mange år, og tok tilleggsutdanning i voksen alder. Jeg 
har jobbet og bodd flere steder i Norge, Sverige og England. 
Nå har jeg roet meg og bor på Østlandet, sammen med mannen min, som heter Rune. 
Men nok om meg, nå til det viktige, nemlig SAKK. Jeg blir spurt om visjoner og tanker 
rundt SAKK; men er foreløpig nøktern i svarene, og bruker 2023 på å komme meg inn 
i virksomheten. Vår hovedsatsning blir musikkspillet om Kristin Lavransdatter, med 
premiere på Karpedammen scene i august. Det blir som sist, storslagent produsert i 
flotte omgivelser, men med nye skuespillere, bl.a. i hovedrollene som Kristin og Erlend. 
Julian Berntzens fantastiske musikk får tonefølge av Forsvartes Stabsmusikkorps. (Tenk 
å ha et eget orkester å samarbeide med. Det er det ikke mange andre, produserende 
kulturaktører som har.) Vandreteatret vårt skal også spilles til sommeren, nå består 
ensemblet av 7 skuespillere, som deler spilleperioden mellom seg. Det blir Middelal-
derdager, og vi skal være med på et spennende samarbeidsprosjekt i september. Vi skal 
være med å arrangere konserter i den vakre slottskirken, og det jobbes mot en musi-
kalsk happening, som, hvis alt går som det skal, kan bli en ny sommertradisjon på Kar-
pedammen scene. Dette er bare litt av hva vi jobber med. Og dere, vi er helt avhengige 
av å bli fremsnakket, vi er avhengige av at dere deler informasjon om vårt mangfoldige 
program, slik at vi får så mange som mulig med på opplevelsene. Husk at vi er her for 
dere. Og når det gjelder skimetaforen jeg startet med, så tenker jeg at å hoppe etter er 
bedre enn ikke å hoppe!
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Ny leder i SAKK  
(Stiftelsen Akershus for kunst og kultur)

Av Ole Christian Øen
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LIVSVARIG MEDLEMSKAP
ANTON FREDRIK KLAVENESS ANDRESEN
ANTHON B. NILSEN AS
ANNE BENEDICTE ARNESEN
ELSE ASTRUP
ELSE MARIE MUSTAD ASTRUP
KARIN BØRSETH BERG
YNGVAR PETER BERG
TORKJELL OG RUTH K BEVRENG
JOHAN CHRISTIAN BORCHGREVINK
ERIK PETER COLLETT
JOHN CHRISTIAN COLLETT
EINAR BJØRNSVEEN DANBOLT
DAVID-ANDERSEN, A/S
STIAN DIDRIKSEN
SYLVIA L. DIDRIKSEN
NILS GUNNAR DIETZ
ELINE MATHILDE EGGE
GEIR EINAR ERICHSEN
ANINE BENEDICTE KIERULF ERLANDSEN
OVE TORLEIF FLØTAKER
BERNT JULIUS FOSSUM
KARI GANN
MARIT GANN
MARGARET BOEL GARMANN
CARL CHRISTIAN OG KARI GILHUUS-MOE
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
JENS PALUDAN HEYERDAHL
STEIN-ERIK VON HIRSCH
ERIK SANNESS JOHNSEN
AKSEL HERMAN KIERULF
CARL AXEL GARMANN KIERULF
HERMAN CHR GARMANN KIERULF
MAGDALENE DOROTHEA KIERULF
CHRISTIAN PIERRE KLOSTER
LARS KROGH
LANTMANNEN MILLS AS
HAAKEN CHRISTIAN MATHIESEN
MOGENS MATHIESEN
AASE MARIE SCHMEDLING MOLTZAU
RAGNAR MOLTZAU JR. 
EDLE SOPHIA MUSTAD

UNN INGER MØINICHEN
MARTIN MØLLHAUSEN
ALF KRISTIAN NORDBERG
HEGE NORDBERG
KRISTIAN FALSTER NORDBERG
KRISTINE NORDBERG
BIRGITTE RØNNEBERG OPDAL
ANNA RAMM
ANNE BIRGITTE RØNNEBERG
ERLING THOMAS RØNNEBERG
THERESE RØNNEBERG-ØSTREM
SIRI ELISABETH SCHJATVET
GØRAN ROSTAD SEIP
BOEL KIERULF SMITH
JAN MAGNE ANDREAS SARA STEINBAKKEN
JAN BENESTAD STOCKFLETH
REIDAR EGGERT STOCKFLETH
STOREBRAND ASA V/ TOVE SELNES
EVA KARINE SVERDRUP
TØGER TEILMAN
STEIN HELGE TENNEBØ
THON HOTEL BRISTOL
LISE TSCHUDI
RAGNHILD ASTRUP TSCHUDI
CHRISTINE TSCHUDI-MADSEN
GUY TSCHUDI-MADSEN
STEPHAN TSCHUDI-MADSEN JR.
BERGE GARMANN VELDE
GEORG FREDRIK VON KROGH
JAN ROBIN WAALER
PER WANG
AGNES CECILIE THUNE WERRING
ANDERS CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN
CARSTEN CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN
KRISTIN LOUISE ABRAHAMSEN WILHELMSEN
KRISTINA M GARMANN WILHELMSEN
OSCAR ALEXANDER GARMANN WILHELMSEN
GUNNAR EDVARD WILLE
OLAV DALEN ZAHL
     

Akershus Slotts Venner
Æresmedlemmmer

H.M. KONG HARALD V
H.M. DRONNING SONJA

H.K.H. KRONPRINS HAAKON
H.K.H. KRONPRINSESSE METTE MARIT
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VANLIGE MEDLEMMER     
CECILIE AANES
ERLING ALFSTAD
PER MORTEN ALVENES
ÅSE BODIL SANDE AMUNDSEN
MADS ANDENÆS
MATHIAS FREDRIK ANDERSSON
KARIN ANDRESEN
JOHAN H. ANDRESEN 
ELISABETH ANKER
HEIDI BACHE-WIIG
STEINAR BAKKEN
ASTRID SONJA BJELLEBØ BAYEGAN
PÅL BECH
HANNE KRISTIN BERG
JANNIKE BERG
JACOB CHRISTIAN BERGER
LARS NOTTO BIRKELAND
HANS JACOB BIØRN-LIAN
LEIF RICHARD BJERCKE
ANDERS BJØNNES
LIV BLIKSTAD
KAJA BRIT BODUNG
MAY BRIT GUDEVOLD BOUTANGACHE
HELENE DE MORA BREKKE
MARIANNE BRENNA
HARRIET BRUHN
KARIN LISE BRUHN
HARRIET CECILIE MALM BRUNDTLAND
SISSEL BRUNE HENRIKSEN
DAVID LAWRENCE BRUTON
EINAR MARENSIUS BULL
PETER HENRIK BUTENSCHØN
ELIZABETH ANN BØHN
HANS ARNE KRISTIAN TOROLF CAPPELEN
EILIV CHRISTENSEN
KAREN CAMILLA CHRISTENSEN
EVA HILLER CHRISTIANSEN
CARL EMIL CHRISTOPHERSEN
ØIVIND CHRISTOPHERSEN
CLAUS MARIUS DAHL
SIGMUND DALE
HELGE DALEN
KRISTIAN DANCKWARDT
DEN KONGELIGE CIVILLISTE
KATRIN DIGMAN
ELSE DØVLE
BERNT IVAR EIDSVIG
ØYSTEIN EKROLL
EVEN MATRE ELLINGSEN
GEIR ELLINGSRUD
ELISABETH KLEVELAND ELSOM
FELIX PETTER LYNGVED EMBERLAND
HERMAN ENGELSCHIØN
INGER FALCH

UNNI FISKE
LISE BARBRA SKAPPEL FJELDSTAD
ØIVIN SKAPPEL FJELDSTAD
SVEIN ARNE FLAATE
LINE RØD FLINDER
KARIN SVENSDOTTER FOSSBERG
HARALD FOSSE
TORIL FOSSNES
BENEDICTE HEIDENREICH FOSSUM
PER WEDEL FOSSUM
CECILIE FOSSUM WEBB
MORTEN STAMNES FRAMSTAD
RANDI AASGAARD FÆRDEN
TOR GLOMVIK
EIVIND LORENTZ GODAL-HADELN
ELISABETH MARIE GORGAS GRAFF
RAGNHILD MEYER GRAM
TOM NICKELSEN GRAM
BERGSVEIN IVER GRIMSMO
PETTER STEIN GULBRANDSEN
ANDERS KÅRE GULDHAUG
ANNE-LISE VENGER GUNNARSSON
LARS VENGER GUNNARSSON
ODD ARNE HALLAN
ODD HALSNES
ALF HAMMERVOLD
ARE VIDAR BOIE HANSEN
GUNNAR HANSSEN
ANNE-BRITT HASSING
OLAV DAG HAUGE
AUD HAUGLID
HANS ANDERS BERNHARD HEDLIN
JAN-OTTO HERMANSEN
BODIL HOEM
SVEIN JARLE HOLE
DAG FREDERIK HOLM
ROLF ERIK HOLMEN
GEIR HOLMENES
BJØRN SVERRE HOLMESLAND
EILIF HOLTE
CARSTEN HENRIK HOLTERMANN
CARL CLAUSSØN HUITFELDT
HENRIK JØRGEN HUITFELDT
KARI HØGSET
HANS PALLE IUEL
KJERSTI JENSEN
ODDVAR WALLE JENSEN
OLE CHRISTIAN JENSEN
GRO SIRI OGNØY JOHANSEN
HILDE ALICE STOKLASA JOHANSEN
INNA JOHNSEN
METTE KARIN JOHNSEN
BJØRN JUBAL
JENS MØRKANG JØRGENSEN
LIV KIELLAND
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INGELIN CHRISTINE KILLENGREEN
NINA KITTELSEN
ERIK KLAVENESS
OLAV ERIKSSØN KLINGENBERG
ELLEN MARGRETHE PIHL KONSTAD
IDAR KREUTZER
KRISTIAN KRISTIANSEN JR.
ANNE-LISE TIMBERLID KROGH
SIDSEL ENGH KROKSTAD
ANETTE KROSBY
ANNE CHRISTINE KRØPELIEN
JULIE KVAMME
PETTER-CHRISTIAN LANGE
INGER-LISE LANGSLET 
BJØRN LI
GURI SYNNØVE FUGLERUD LIE
VIKTOR ASBJØRN LILLEHAGEN
JANNIK LINDBÆK
KARI METTE LUND
OLE KRISTIAN LUNDE
TONE HOCH LYKKE-ENGER
ARILD LØKKEN
KARIN MADSEN
LEIF ERIK MARKLUND
ANDERS LYDER NICOLAYSEN MARSTRANDER
BJØRN RAGNAR MARTINSEN
KAREN ALETTE MELANDER
SOLVEIG MELBYE
EDVARD BERGER MESSELT
INGER SELMA MICHELET
KIRSTEN ELMAR MIKKELSEN
UNNI MJERSKAUG
TORGEIR GRIMSRUD MJØR
HARALD MOBERG
IDUNN MYKLEBUST
PETTER SVERRE MØLLER
MORTEN OLE MØRCH
ANNEMOR MØST
INGEBJØRG NAGVIK
METTE LULL NESLEIN
BJØRG WIIK NILSEN
INGER MARIE NORDIN
EDITH MARIE NYGAARD
WILLIAM NYGAARD
THOR GUNNAR NÆSS
CATO DOBLOUG NÆVERDAL
BJØRG THORA NØKLEBY
FRED OLSEN
MORTEN OPSTAD
KNUT MAGNE ORE
KNUT GEORG OTTERSEN
ANNE-GRETHE OTTESEN
KARI METTE PRESTRUD
HELGE QVIGSTAD
TOROLF RAA

METTE RAMBERG
TORILL RAMBJØR
TRYGVE REFVEM
TOVE REICHBORN-KJENNERUD
MARGRETE RIAN
ESBEN ADOLF RIDDERVOLD
TOVE RIDDERVOLD
MARIT ZAHL RINDAL
REIDAR RINDAL
GEIR THOMAS RISÅSEN
GRETHE LUND RIVELSRUD
PER JØRGEN ROALDSET
STEIN ROHDE-HANSSEN
BENDIK RUGAAS
MORTEN RØED
TOR EIGIL SANNERUD
MARIA ELISABETH YOUNG SAVABINI
PETER FREDRIK SCHILLING
JAN SCHJATVET
KARI BRODIN SELJELID
GUNNAR FREDERIK SELVAAG
OLAV HINDAHL SELVAAG
OLE GUNNAR SELVAAG
HANS MARTIN SKAGEN
KIRSTI SKJERVEN
PER KRISTIAN SKULBERG
HALDOR LARS SLETTEBØ
CARSTEN SMITH
JAN THEODOR SOLBERG
ELISABETH SOLEM
INGE SOLHEIM
KRISTOFER OLAI RAVN STAVSENG
VIBEKE HENNY STRAND
GRO STRANDE
HEIDI STRØMSMO
DIKKA MATHIESEN STØRE
ANNE-MARIE SUNDE
OLLA BERIT SVARTEBERG
CHRISTIAN ULRIK SYSE
SNORRE RAGNAR BENTSEN BJØRNSTAD SÆBØ
TERJE EGILSØNN SØLSNES
THUAN TANDE-PHAM
KARI MARIE THORBJØRNSEN
SIMON ARNE THORBJØRNSEN
ASTRID JOHANNA THYHOLDT
PÅL SIMEN CORNELIUSSEN TROYE
FELIX HENRY TSCHUDI
HENRY F. TSCHUDI
GRETE VICTORIA TVENNING
GURI UNDERDAL
SVEIN ARVE URIANSTAD
LIV INGER VEDAHL
MARI VESTRE
LEIF GEORG VILLARS-DAHL
GEORG FREDRIK VON KROGH
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LISETT WARMING
JORUNN WEDEL JARLSBERG
OLE KRISTIAN OUREN WEDUM
AGNES ELISABETH WERRING
MORTEN EDVARD WERRING
TRYGVE IVAR WETTRE
BIRGITTE WINTHER
VIGDIS WOLLAN
ØIVIND ØSTANG
HEDDA COLLEEN ØSTVANG

PARMEDLEMMER 
ALEXANDRA THRONE-HOLST  

OG MARIUS SKAUGEN
RAGNHILD EMBLEM OG ANDERS BJØRNEBOE 
CECILIE AUTHEN
ODA O. LAAHNE OG BENGT O. JOHANSEN
LILLIAN OG ULF BEYLICH
INGEBORG NAADLAND BJØRNSTAD
JAN FREDRIK OG JANNICKE BONDE
ELISABETH OG TARALD BRAUTASET
RICHARD ANTONY  

& WENCHE SYNNØVE BROWNSILL
INGER BRØGGER BULL
THERESE BUNÆS
NILS KR. RAABE OG CECILIE BULL RAABE
PER CHR. BERG SPØRCK-SEM OG ELSE NATVIG
TOVE LILL RØGENÆS OG FINN RØGENÆS
ANNE MARIE LILLENGEN OG GEIR THOMPSON
NUNNE OG OVE HØEGH
ANNE-METTE OG OLE RIKARD HØISÆTHER
SIGURDUR GARDARSSON  

OG INGER ELISABETH LANGFELDT 
SVETLANA BARDINA OG JAN KOLBJØRNSEN
AASE MATHILDE KOPPERUD
NORA C. BUNÆS GARMANN OG LARS B. BUNÆS 
MONA KRISTIN LARSEN
PER HAUG OG LISE TIMM HAUG
JAMES OG SISSI STOVE LORENTZEN
KRISTIN OG PEDER CHR. LØVENSKIOLD
CHRISTINE MENTZSEN-LIE
ASTOR REIGSTAD OG MERETE BRANDT
SVEN P. OG WIBECKE MEYER
BENEDICTE OG VIGGO MOHR
CECILIE OG CONRAD MOHR
REIAR NESS OG MONA MORK
GUNNAR OG TOVE MYHRE
ANDREAS STANG OG NINA SVENKERUD
CAJA BROWNSILL OG PAAL FEET
CECILIE BUGGE OG PETER MEIDELL
LISE SANNERUD OG REIDAR SÄFVENBOM

ELISABETH OG ROBERT ROBERTSEN
BITTE BERNER OG SAXEGAARD PER L.
ERIK OG CATHRINE SCHULTZ
JESPER SEIP
BAARD JOHANNES KVIDALAND  

OG SOLVEIG VATN WEISSER 
TOVE OG TERJE SOMMER
ERLING OG BENTE STORM
HELGE KNUDSEN STRØMME  

OG BRITA BERG STRØMME
TONJE STØLE
BJØRN AKSEL SUND
RANDI SÆTHER
ARNE OLAF SØRNÆS
HELEN BRUN OG TERJE ASCHIM
THOR LEEGAARD OG OLE HERMAN AMBUR
SYLVIA MARGRETHE OG BJØRN TJØNNÅS
TROND KÅRE TOLLERUD
ANNE BERIT OG JOHAN ULSTAD
AUD OG PER MORTEN VIGTEL

VANLIGE MEDLEMMER SLOTTSDANSERE
HARALD ANDÅS
INGVILD LINÉA BRÅTHEN
ANNE MARIT HOLØ
LISA DAMSTUEN 
HILDE LØWE
TONE SERVILLE
JARLE STABELL

PARMEDLEMMER SLOTTSDANSERE
KÅRE LØWE OG ANNE LØWE
ANNE SAASTAD HOLE OG NILS HOLE
KNUT LINDLØV OG INGER LINDLØV
JON ANDREASSEN OG LISBETH JACOBSEN
PÅL WENSBERG OG LISE WENSBERG

STUDENTMEDLEMMER
EMELY BROWNSILL
JULIE MALENE BROWNSILL
GUNN KRISTIN TJOFLOT
EDLE ASTRUP TSCHUDI
     
FIRMAMEDLEMMER     
ECKBOS LEGATER
HANS RICHARD ELGHEIM  

GREV WEDELS PLASS AUKSJONER AS
HOTEL CONTINENTAL AS   

LIVSVARIG FIRMAMEDLEM
RICHARD FUGLESANG 
 STRANDEN HOLDING AS
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Vi oppfordrer alle våre venner og samarbeidspartnere til å verve nye 
medlemmer til en av norges eldste venneforeninger med det gode 
 foremål å bidra til å ta vare på Akershus slott med omkringliggende 
 festningsområder.  Se www.slottsvenn.no eller send en mail til  
tor.sannerud@wemail.no

MEDLEMSSKAP I VENNEFORENINGEN:
Ordinært medlemskap: kr. 600,- pr år
Parmedlemskap: kr. 900,- pr. år
Studentmedlemsskap: kr. 250,- pr. år
Livsvarig medlemsskap: kr. 8.000,- 
Firmamedlemsskap: kr. 1.500,- pr. år
Livsvarig firmamedlemsskap: kr.  50.000,- (+)

SOM MEDLEM I VENNEFORENINGEN FÅR DU:
• Gratis entré til Akershus slott for deg selv og to gjester
• Invitasjon til spennende arrangementer i venneforeningens regi, 

 herunder årsmøtet med foredrag samt årsmiddagen på slottet
• Informasjon om arrangementer i regi av Akershus slott
• Informasjon om kulturarrangementer i regi av «SAKK» -  

STIFTELSEN AKERSHUS FESTNING FOR KUNST OG KULTUR» 
• Delta i et hyggelig og engasjert miljø. 

For foreningens vedtekter se www.slottsvenn.no



Akershus Slotts Venner  
takker for støtten:

STRØMSTANGEN AS

Realiserer idèer - til glede for generasjoner






