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Kjære kunstner – lyst på deltakelse i et tunell kunst prosjekt? 

 

Asker kommune har godkjent mitt prosjekt der vi skal utsmykke gang-tuneller i Holmen 

området, et fint område mellom det kommersielle Holmen-senteret og sjøen med badestrand 

og den nye svømmehallen.  

Jeg har i samarbeid med Asker kommune fått tillatelse fra Veivesenet til denne utsmykningen, 

og kommunen har bevilget noe midler. Det gjelder 3 gang-tuneller på ca. 20 meter hver, se 

vedlagte foto. I tillegg en gang-tunell av mer åpen karakter mot den nye svømmehallen på 

Holmen. Jeg er kurator for prosjektet og deltakende kunstner. Asker kommune er prosjekteier. 

 

Det tematiske utgangspunkt er å skape kunst knyttet til hendelser fra Askers historie. Utover 

det står man kunstnerisk relativt fritt. Hvert maleri skal skannes/avfotograferes og trykkes på 

Ibone børstete stålplater 90 x 60 cm.  

 

Det er laget en historisk oversikt av temaer, med i alt 26 punkter til inspirasjon. I tillegg er 

samlet to foto mapper digitalt med aktuelle foto knyttet til oversikten.  

 

Det er i alt 6 hovedtema: 1) Båtbygging og sjøfart, 2) Industri og isblokker, 3) jordbruk og 

natur, 4) helse og skole, 5) kunstmiljø og kultur, 6) historie og krigsminner. 

 

Hvilke tema og mengde bidrag du som potensiell deltaker skal ha må selvsagt avtales 

særskilt. Det er både avhengig av ønsker og prosjektets behov for å få dekket et bredt nok 

område.  

 

De som utvelges til deltakende kunstnere får et honorar for hvert maleri. Kunstneren beholder 

originalen og alle salgsrettigheter til det, men prosjektet får kopiretter og bruksrett knyttet til 

utstillingen slik kontrakten beskriver. Originalene vil bli fotografert/ skannet og trykket på 

Ibone børstete stål plater 90x60 cm, ev. tilsvarende. Allkopi vil utføre dette og prosjektet 

betaler trykking og opphenging. Opphenging og praktisk montering utføres av Asker 

kommune. Utsmykningen som skal vare i minimum 3 år vil også bli et utstillingsvindu for 

kunstnerne, og med en egen Facebook side, er planen. 

 

Tidsplan: 

Håpet er at man får tid og ro i den kunstneriske prosessen fra kontraktinngåelse og ut 

sommeren. I løpet av høsten må vi sammen vurdere og lande på et kunstnerisk resultat som 

går til skanning/ fotografering og trykking. Deretter kommer montering og etterarbeide, 

annonsering mm. Alle kunstnere er også medvirkende i monteringsprosessen om de ønsker. 

Selve åpningen regner jeg med kan foretas ved inngangen til julestria og julehandelen. 

 

Har du lyst til å være med på dette – kontakt meg snarest – så kan jeg gi mer informasjon 

og avtale et møte. 

 

Oslo juni 2018  

 

Lasse 

lasseefskind@icloud.com  

91388295 

 

vedlegg 

mailto:lasseefskind@icloud.com
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Bildet over viser en av tunellene med inntegnet en utsmykning – bare en skisse ... 



 1 

Momenter til inspirasjon for kunst i gang tunellene på Holmen 
Oversikt av Lasse Efskind – juni 2018 

(Det er tilfeldig rekkefølge av punktene.  

Mye er stikkord, så folk kan google fritt med inspirasjon i dette) 

 

 

1-Sonja Henie sommersted Landøya, Granholtet eller Filmslottet. 
Sommer revyer i 30-årene. Mellomnes. Smuglersprit i forbudstiden. 
 
2-Baglerne. Blakstad gård bodde Gudolf 1206 som var en av 6 bagler 
lederne i kamp mot birkebeinerne, drept på Blakstad i 1226 (H 
Håkonssons saga). Hofstad antakelig et gammelt hov.  
Senere Blakstad sanatorium som ble nedlagt 1915. Åby mølle og 
Børshallen med Asker Seilforening og båt verft som i 2003 flyttet til 
Maudbukta i Vollen. Blakstad sykehus. Dessuten Blakstad hovedgård 
som er en av de eldste gårdshusene i Asker, og altså har sin 
baglerhistorie. 
 
3-Skogbruk, viktig gammel næring. Koiene i Vestmarka der de brant og 
laget kull. Det var leveringsplikt av kull til jernverkene Mange kullmiler i 
både Vestmarka og Kjekstadmarka. 
 
4-Jernverket Dikemark, viktig næring. 
 
5-Kalkproduksjon, over 100 kalkovner i Asker. En stor på Brønnøya. 
Historielaget sammen med Nycomed og Franzefoss miljøkalk underviser 
i skolen. Det var mange store kalksjakter på Brønnøya, etter uttaket av 
kalksteinen.  
 
6-Saltproduksjon. På 1600 tallet var 25% av asker befolkningen 
engasjert i saltproduksjon, fordampning fra havet. Også sandtak i Asker. 
 
7-Isproduksjon, isskjæring Holmen skjæret. Vollen og Heggedal is-
dammer for utskjæring. 25 dammer i Asker for is skjæring, 2 store på 
Grønlia. 1860 til 1930 gullalder, så kom kjøleskapet.  
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8-Badeliv, nå nytt badeanlegg Holmen. I gamle dager båt til Sjøstrand 
og Hvalstrand bad. By fruer reiste til landet Vettre og Sjøstrand. Holmen 
Yacht verft var trebåtverft. Fredningssak pågår, vi venter på vedtak fra 
Riksantikvaren. Devik i Devik-bukta med ankrings bolter for gamle 
fraktskip. Badeliv nå med det nye svømmeanlegget. Holmen Fjordhotell. 
Asker Kajakk klubb. Det gule huset er kunstner verksted og butikk. 
Hvalstad bad fra 1934, bygget fredet i 1998. Badeliv også i dag, 
isbadere. 
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9-Gartnerdrift. Fogelund med årets første salat i Norge. Måtte nedlegge 
pga. E18. Solberg gartneri ved Vettre er gammelt. Svinningen 
blomstergartneri i Vollen. Agurker fra 1880, mye landbruks næring fram 
til 1950. Poteter fra Borgen. Landbruksskole på Sem 1887 til 1994. 
 
10-Norges første kvinnelige ishockey lag på Holmen, Holmen 
ishockeylag. Serien 2008.  
 
11-Kommunikasjon. Jernbane til Holmen, en av de første. Jernbanen til 
Asker i 1872 (Hvalstad og Asker stasjon), 176 m lang trebro, Også 
Kongsveien 1664 til Kongsberg sølvgruver. Tidligere var den omtalt som 
Bispestien i middelalderen fra biskop Jens Nilsøns visitasreiser på 1400-
tallet. Veien er sikkert enda eldre enn det.  
Heggedal fikk jernbanestasjon i 1874.  
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12-Askes gamle kunstmiljø, Asker Museum på Hvalstad, gitt 1949 av 
Tilla og Otto Valstad (1862-1950). Hvalstad dalen er kunstnerdalen, et 
trekkplaster for kunstnere: Hulda og Arne Garborg. Også med: Marta og 
Rasmus Steinsvik, Kristoffer Uppdal, Olav Nygård, Olav Gullvåg, Astri 
Welhaven Heiberg, Ronald Tangen, Ellen og Johan Bojer. 
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13-Venskaben bygget 1904, arkitekt Ivar Næss. Hus med historie.  
 
14-Trebåtmuseet i Vollen. Oslofjord museet. Vollen kystkultur senter og 
sveitser villaen Selvik. Volden båtbyggeri og brødrene Anker. Bygde tre-
seilere. Nevnes må Tandbergs planer om å få polarskipet Maud til 
Vollen, og et eget museum. Båten er underveis fra Canada. Som nevnt 
badeliv i Vollen og is skjæring. Tidligere mye bær produksjon, kaltes 
bringebærkysten.  

 
15-Heggedal. Med Marie-kjeks, gummistøvler, fyrstikker, tekstiler og 
granitt. Sætre kjeks fabrikk fra 1883. Fyrstikkfabrikk i Heggedal var 
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Christiania Tændstikfabrik fra 1874. Viking gummifabrikk. Mange 
branner. Nevnes også Schaulund Stenhuggeri fra 1900 til 1980 med rød 
Drammens-granitt. Dessuten Heggedal Uldvarefabrikk ved Kistefoss 
dammen, der Asker Kunstskole senere holdt til. Dessuten Norsk Prestoff 
plastprodukter først i Heggedal, så Vollen, så Bjerkås næringspark i 
1982. Heggedal hovedgård bevart men ikke arbeiderboligene der.  
 

 
 
16-Dikemark sykehus. Lang historie, har et eget museum. Staten/ OUS 
ble eier etter 2002. Nå fredet, men ganske i forfall og usikkerhet om 
framtiden. Det første var Dikemark asyl, Vardåsen og Blakstad asyl. 
Pasientene skulle vekk fra byen, var tanken.  



 7 

 
 
17-Vettre skole fikk Norges første kvinnelige rektor (Kari Fosvold). 
 
18-Asker rådhus, bygget 1963, 8. etg. betong steinbygg. Pyramiden i 
Asker sentrum. Askekallene er Askers kommunevåpen symbol. 
 
Asker sentrum: Sentrumsutviklingen i Asker sentrum, som opprinnelig lå 
ved Askergårdene og Asker kirke/kirkested med gravhauger fra 
jernalderen. Prinsehaugen er en av dem. Her ligger også de eldste 
gårdene i Asker. Da jernbanen kom ble sentrum flyttet ned til 
stasjonsområdet. Det har vært et senter siden forhistorisk tid/jernalderen. 
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19-Kvinnekuppet 1971, 27 kvinner og 20 menn inn i kommunestyret. I 
kjølvannet: askerpiken statue som skulle plasseres i buskene for 
beføling, provoserte og man laget Gullgutten med stor penis. 
 
20-Semsvannet. Askers tusenårssted. NaKuHel og Sem Gjestegård. 
Freia melkesjokolade reklame. Kølebonn husmanns plass.  
 
21-Skaugum gård og Skaugums åsen. Er kongsgården der alle 17.mai 
tog starter (men russen ble nektet å være). J. Terboven bodde der under 
krigen, sprengte seg i en bunkers like bak 8.5.45 
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22-Flyulykke 1972. Et Braaten SAFE fly krasjet ved Myggheim/ Solli. 5 
av 45 overlevde. I 1989 ble Fornebu nedlagt som flyplass.  
 
23-Nesøya, Brønnøya og Middagsbukten. Wenche Myhre residens. 
1948-54 sykehjem og pensjonat på Brønnøya gård. 
 
24-Løkenes gård og Konglungen. Kalk miner, jordbær, Røkkes hus, 
Strandsetter hus og fredet sund.  
 
25-Asker idretten. Vardåsen skisenter. Askerhallen bygget 1969. 
Holmen hallene og hoppbakker (nå forfalne). Asker skiklubb fra 1889, nå 
60 idrettslag. Risenga svømmehall. Risenga skøytebane. Steinseth 
ridesenter.  
 
26-Leangkollen Hotell, er gamle Ørneredet til Quisling. 
Det er nå et kurs- og konferansehotell, opprinnelig bygd for Vidkun 
Quisling under andre verdenskrig og kalt «Ørneredet» etter tysk forbilde. 
Oppført på husmannsplassen Bråten under Bleiker. Quisling overtok 
skjøtet på eiendommen 17. juli 1942, kjøpt av eieren av Bleiker gård, 
Bjørn Mortensen som også var sjef for Hirden i Asker.  

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Vidkun_Quisling
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Vidkun_Quisling
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Andre_verdenskrig
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bleiker_(navneg%C3%A5rd_i_Asker)
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hirden


 10 

Arkitekten bak det nasjonalromantiske laftebygget på 600 m2 med stor 
gildehall var Wilhelm K. Essendrop (1893–1971), som også hadde 
ansvaret for ombyggingen av den nybarokke Villa Grande på Bygdøy til 
Quislings middelalder inspirerte førerbolig Gimle. 
 

 
 

 
Kommentarer: 

Under: artikkelen i Budstikka til info. Link til den er: 
https://www.budstikka.no/holmen/asker/kunst/planer-om-140-meter-undergang-kunst/s/5-55-

566122 

Jeg henter inn endel foto illustrasjoner fra billedbasen i Asker Bibliotek. 
Også Budstikka har et omfattende billedarkiv. Om noen har flere og 
spesielle fotos som illustrerer, så send meg dem.  
Dette er også en bra kilde som noen ildsjeler jobbe med å legge inn tekst og 

bilder. Det er blant annet gjort et stort arbeid om Borgen-område og om asker-

skolene i regi av Jon Christoffersen, tidligere rektor på Borgen skole: 

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Asker_kommune 

 
 

https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Wilhelm_K._Essendrop&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Villa_Grande
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Bygd%C3%B8y
https://www.budstikka.no/holmen/asker/kunst/planer-om-140-meter-undergang-kunst/s/5-55-566122
https://www.budstikka.no/holmen/asker/kunst/planer-om-140-meter-undergang-kunst/s/5-55-566122
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Asker_kommune
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Tillegg: Momenter for Hurum og Røyken som kan tas med, vi blir jo snart 
en storkommune: 
 

Sprengstoffmuseet i tilknytning til tidl. DYNO.  Det er 

bedriftsmuseum, P.t. ikke åpent – men utrolig spennende. 

Tofte cellulose fabrikk. 

Ramton camping fra tidenes morgen og de fortsetter.. 

Ferge/tunnel undre Drøbaksundet. 

Golden Power produksjonen i Hurum. 

Værket på Hurum. 

Henrik Sørensen – Holmsbu billedgalleri. 

Holmsbu bad. 

 

Se artikkel Budstikka – neste side::  
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