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Andersen, Odd Ketil 
f. 14.12.1948

Askildsen, Ege 
f. 17.05.1954

Bjerke, Ragnar 
f. 07.12.1923

Bjørneboe, Tone 
f. 28.04.1931

Bjørn-Hansen, Arne 
Christian 
f. 16.01.1946

Didriksen, Einar 
f. 07.11.1947

Engevold, Helge Martin 
f. 13.05.1951

Erichsen, Kate Sonja 
f. 01.09.1921

Grimsgaard, Ådel 
Baugstø 
f. 09.01.1940

Hansen, Inger Marie 
f. 15.06.1933

Igland, Sandra 
f. 30.01.1974

Isdal, Miriam Karin 
f. 02.09.1917

Kjernsval, Ruth Helene 
f. 23.12.1929

Krange, Vidar 
f. 29.11.1964

Kvaale, Mary 
f. 12.02.1933

Langseth, John Georg 
f. 14.03.1949

Lerkerød, Hege 
f. 07.06.1963

Lystad, Lars Petter 
f. 10.10.1943

Mostue, Hulda 
f. 14.11.1920

Olsen, Nils Johan 
f. 22.12.1944

Oroszko, Elsa Sonja 
f. 18.03.1923

Sara, Johan Anders 
Mikkelsen 
f. 12.06.1950

Schultz, Ulrikke-Marie 
f. 18.03.2000

Siljan, Per-Anders 
f. 20.01.1984

Strand, Esther 
f. 13.11.1928

Tran, Vinh Duc 
f. 12.12.1954

Unneberg, Bjørn 
f. 23.02.1928

Jerzy  
Gruca

Med dyp sorg har vi 
mottatt nyheten om at 
Jerzy Gruca gikk bort 27. 
desember. Han ble 88 år 
gammel.

Mens han var bosatt i 
Oslo skrev han tilsammen 
over 700 artikler og flere 
bøker. Han var en kjent 
forfatter og journalist 
med tilknytning til 
Vatikanet. Hans grundige 
kjennskap kommer til 
uttrykk i boken Vatikanet, 
kjent og ukjent, tilegnet 
Johannes Paul II. Fra 1982 
til 1986 var han korre-
spondent under pontif-
ikatet til Johannes Paul II. 
Han var en virkelig 
Vatikan-kjenner som 
skrev i Vatikan-tidsskriftet 
Słowo (Ord). Han har 
fulgt paven på hans 
tallrike pilegrimsreiser 
over hele kloden, også da 
paven besøkte Norge 1. 
juni 1989. Det var første 
gang et overhode for den 
romersk-katolske kirken 
besøkte landet.

I Oslo har han vært 
leder i en polsk de-
battkrets og redaktør for 
tidsskriftet Kronika. Hans 
artikler ble publisert i 
flere tidsskrifter for den 
polske diasporaen i hele 
verden (Polonia), blant 
annet i Australia, USA, 
England og i Sverige.

Jerzy Gruca var et dypt 
troende menneske, 
beskjedent, preget av 
velvillighet, han var 
smilende og glad, med 
forkjærlighet både for 
livet og for mennesker, 
med evnen til å spre 
optimisme og sjeleglede 
over alle sine nære og 
bekjente. Han hadde et 
stort samfunnsengasje-
ment og elsket å reise. 
Han imponerte med 
sylskarpt intellekt, 
klokskap og åpen 
mottagelighet overfor sin 
neste. Pavelige emner, 
kirkelivet og historien var 
hans pasjoner, som 
vedvarte til hans siste 
dager. Mens han fortalte 
om Vatikanet, lyste det et 
ungdommelig glimt i 
øynene. Vi skal alltid 
beholde ham i våre 
hjerter. Vi er takknemlige 
for å ha vært hans venner. 
Han vil bli dypt savnet, og 
vi lyser fred over hans 
minne.

Janina Januszewska-
Skreiberg, Marta 
Tomczyk-Maryon og 
venner

Nekrologer

Ole Bernt 
Syvertsen  
Ole Bernt Syvertsen, født 
3. mars 1925, døde 12. 
desember. Han var en 
kristiansandslektor, cand.
philol. med norsk 
hovedfag fra UiO og var 
elsket av sine elever og 
studenter, som aldri fikk 
nok av ham.

Han var min gode 
kollega ved Kristiansand 
Handelsgymnasium og 
ADH/HiA, men var også 
foreleser og veileder ved 
Kristiansand og Trond-
heim lærerhøyskoler, 
distriktshøyskolene i Tele-
mark og Finnmark og ved 
UiO, UIT og UiB. Han 
verdsatte sin frihet så 
høyt at han i mange år 
omtalte seg som «en 
handelsreisende i 
undervisning», uten å ha 
fast stilling ved noen 
institusjon. Han var en fri 
sjel i en sunn kropp som 
elsket den frie tanke og 
alt friluftsliv. 

Veien inn i høyere 
utdanning var ikke lett for 
Ole Bernt. Han vokste 
opp i Menigheten 
Samfundet og brøt med 
den for å kunne studere. 
Han likte å utfordre 
sannheter og ble ganske 
religionskritisk. Ugift og 
uten egne barn ble han 
«onkel Ber» for mange 
når de mistet sine nære. 
Han hadde aldri tenkt at 
han skulle overleve sine 
mange yngre søsken med 
klar margin. Hans gode 
bridgepartnere gikk også 
bort etter hvert. Den 
uveisomme hytta i Åseral 
måtte han selge, og den 
havnære i Randesund 
overførte han til den 
yngre generasjon. Ribbet 
for livsinnhold kunne han 
spørre: Hvorfor nå 
fortsette å leve? Men fra 
sitt rikholdige bibliotek 
leste han Garborg, Vinje, 
Lie, Scott, Hauge, 
Bruheim og Falkeid.

Også etter fylte 90 
syklet han omkring i 
Kristiansand og omegn 
med slitt ryggsekk og 
gjerne en badetur i 
Stampa i Baneheia. 
Dagene startet med 
reflektert pløying av 
Aftenposten, Fædre-
landsvennen, Klasseka-
mpen og Vårt Land, 
aviser som han lot gå 
videre til venner.

«Jorda vil minnast deg 
slik den minnest graset og 
skogane. Regnet. Du blir 
tatt vel imot og hugsa, slik 
treet hugsar skuggen sin 
kvar morgon. Slik havet 
hugsar dråpen.» (Odd Jan 
Sandsdalen)

Thor Einar Hanisch 

Oluf 
Skarpnes
Oluf Skarpnes døde 29. 
desember, få dager etter 
sin 88-årsdag.

Han ble født på Smøla 
og ble foreldreløs 12 år 
gammel. Oluf beskrev 
barndommen som full av 
harde prøvelser, men 
også at den gjorde ham 
ærgjerrige og målbevisst. 
Etter ettårig handelsskole 
satset han på utdanning 
mens han var i full jobb 
og hadde to barn. Det var 
slitsomme år, men etter 
artium 25 år gammel ble 
jusstudier i Oslo en 
opptur for familien.

I 1963 ble han ansatt i 
lovavdelingen i Justisde-
partementet. Ulykken 
rammet i form av en 
hjerneblødning som 
resten av livet lot ham 
slite med et venstreben 
som ikke lot seg trene 
opp. Han arbeidet i 
lovavdelingen til 1982, 
som ekspedisjonssjef de 
siste årene.

Han avsluttet sin 
karriere som fylkesmann 
i Vest-Agder i 16 år, til 
1998. Han var en av få 
fylkesmenn uten par-
tipolitisk bakgrunn. Fra 
første dag var hans 
ambisjon at Vest-Agder 
skulle være blant landets 
beste embeter. I et 
avskjedsintervju heter 
det: «Få tingene unna 
raskt. Det krever jeg. Folk 
skal ha et svar når de 
henvender seg til 
Fylkesmannen, og svaret 
skal komme raskt og på et 
språk folk kan forstå.» 
Han stilte høye krav til seg 
selv og medarbeiderne. 
Da han sluttet, var 
embetet derfor veldrevet 
og leverte tjenester av 
god kvalitet. Han fikk 
krevende utredningsop-
pdrag fra flere reg-
jeringer. 

Han var en godt likt sjef 
med gode relasjoner til 
samarbeidspartnerne i 
fylket. Han var livsglad og 
munter. Han var avholdt 
og respektert i fylkes-
mannskollegiet. Som 
pensjonist var han i flere 
år ekstraordinær dom-
mer i lagmannsretten og 
underviste ved Universi-
tetet i Bergen. Han var 
medredaktør til Kommen-
tarutgaven til odelsloven. 

Ansatte hos Fylkes-
mannen i Vest-Agder, nå 
Agder fylkesmannsem-
bete, deler familiens sorg 
ved hedersmannen Oluf 
Skarpnes’ bortgang. 

Elin Saltrøe 
Ann-Kristin Olsen 

Nekrologer i Aftenposten  
er skrevet av 
personer som kjente 
avdøde.  
Personer som var i nær  
slekt med avdøde,  
kan ikke skrive nekrologer  
i Aftenposten.


