
«Tors benk» innviet 
«Tors benk» ble innviet med en liten, men stemningsfull seremoni tirsdag 1. oktober.  
Benken er plassert tett ved Sagdammen i Ljanselva.  
«Til minne om elveentusiasten Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjekt Ljanselva og Oslo 
Elveforum» kan vi lese på den siden som vender ut mot Sagdammen. 

Leder i Oslo Elveforum, Ida Fossum-Tønnessen, ønsket de fremmøtte fra Tors familie, Oslo 
kommune, representanter for elvegruppene, frivillige organisasjoner og andre venner av Tor, 
velkommen til markeringen. Hun fikk også æren av å klippe over det røde bånd som prydet 
benken kombinert med en vakker bukett i naturens høstfarger.  

Fra Oslo kommune takket Runar Ovesen for hva Tor og Oslo Elveforum har gjort for en blå-
grønn by der ørreten vokser seg stor. Tor fremsto som en vennlig, sterk og klar inspirator, var 
hans karakteristikk. Han nevnte spesielt innsatsen for adopsjonsskolene, talerør for lokal 
overvannbehandling og for verdien av åpent vann i byen.  

Da tanken om en minnebenk ble lansert tok Sverre Samuelsen fra Miljøprosjekt Ljanselva tak 
i ideen og syklet rundt i byen for å se på forskjellige benktyper. Resultatet ble en «tosidig» 
benk. Da kan man velge mellom å sitte vendt mot Sagdammen eller mot de forbipasserende 
på turveien, uttalte Sverre Samuelsen. Det tror jeg Tor ville like, la han til.  

Tor hadde aldri fått tid til å sitte der, sa en av de som fikk ordet. Hans kone Anne grep ordet 
og korrigerte: Tor ville helt klart likt benken og satt seg der sammen med barnebarn og 
oldebarn! 

Etter seremonien ved benken ble det servert kaffe og vafler utenfor Sagstua, også et av Tors 
store prosjekt. Leif Bertnes fra Miljøprosjekt Ljanselva berettet om Tors visjoner og hva han 
hadde oppnådd med Miljøprosjekt Ljanselva. Flere hilsener ble fremført, bl.a. fra 
Bymiljøetaten ved Signe Nyhuus. Fra Oslo og Omland Friluftsråd deklamerte Oddvar Rolstad 
med Einar Skjæraasens	  dikt «Du skal ikke trø i graset» som en hilsen fra frivilligheten.  

 

Du ska itte trø i graset. 
Spede spira lyt få stå. 
Mållaust liv har og e mening 
du lyt sjå og tenkje på. 
På Guds jord og i hass hage 
er du sjøl et lite strå. 
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Leder i Oslo Elveforum, Ida Fossum-
Tønnessen, ønsket de fremmøtte fra 
Tors familie, Oslo kommune, 
representanter for elvegruppene, 
frivillige organisasjoner og andre venner 
av Tor, velkommen til markeringen. 

 

 

 

Medlemmer fra Tors familie fikk 
prøvesitte benken straks etter 
snorklipping. Anne Holtan-Hartwig 
sittende helt til venstre. 

 

 

 

Rundt bålet ved Sagstua. Oslo 
Elveforum var godt representert. Fra 
venstre: Bo Wingård, Are Eriksen, Vidar 
Berget og Ida Fossum-Tønnessen. 

 

 

 

 

Sagstua møtte gjestene som den idylliske 
og aktive plass Tor gjerne ville den 
skulle være.  


