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Oslo
Clemens Saers

Mitt Osl

– Folk virker
mer fornøyde og
harmoniske
på østkanten
Clemens Saers har stilt seg i spissen for mange lærere
som opplever vold fra elever. Men nå vil han snakke om
sitt forhold til Oslo. – Jeg er glad i alle paradoksene i
denne byen, sier han.
Heidi Borud
Dan P. Neegaard (foto)

Fakta.
Clemens Saers

Alder: 70 år
Yrke: Pensjonert lektor, nå
leder i Vestre Aker Historielag.
Jobbet i mange år ved
Persbråten videregående
skole og Oslo Handelsgymnasium.
Utdannelse: Cand.philol./
historiker, Universitetet i
Stockholm og Bergen.
Bosted: Født i Nederland. Bor
på Lillevann i Holmenkollen.
Sivilstatus: Samboer, to
voksne sønner, fire barnebarn
Aktuell: Oslo bystyre behandler i februar saken om
erstatningsansvar for ansatte
som blir utsatt for vold på
jobben. Byrådspartiene
foreslår en universell ordning
med tilbakevirkende kraft,
som også vil komme Clemens
Saers til gode.
Best med Oslo: Marka og
fjorden
Verst med Oslo: Man har ikke
tradisjon for vedlikehold.

Den pensjonerte lektoren
Clemens Saers liker seg i
Frognerparken. - Mens Edvard
Munch malte følelser, gjorde
Gustav Vigeland det som var
enda vanskeligere, han fikk
frem menneskelige følelser ut
av stein, sier Saers.
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– Hovedstaden rommer folk
fra hele landet. Og enda bedre;
byen rommer nå folk fra hele
verden. Jeg synes byen er inkluderende, sier nederlenderen Clemens Saers.
Han husker godt da han sto på
perrongen på Oslo østbanestasjon i 1973. Han kom med toget
fra Stockholm og skulle videre
for å begynne i lærerjobb på
Vestlandet.
Flyttet til Oslo i 1992. Da han
flyttet fra Bergen til Oslo i 1992,
beg ynte han som lektor på
Persbråten videregående skole.
Der traff han lektorkolleger som
var aktive i Vinderen Historielag.
– Jeg meldte meg inn i historielaget på livstid, og tenkte at nå
har jeg flyttet så mye rundt, at
det er på tide å slå rot.
Siden 2016 har han vært leder i
det som nå heter Vestre Aker Historielag.
– Jeg er glad i alle paradoksene
i denne byen, som opprinnelig
var et samlingssted for bønder.
Og jeg mener mange i Oslo oppfører seg som bønder på godt og
vondt. De liker å holde avstand.
– Da kravet om «enmeteren»
ble opphevet før jul, sa en venn

av meg: «Da går vi tilbake til femmeteren», sier Saers og humrer
over en caffe latté og kanelbolle
på Baker Hansen.
– Jeg kan se Oslo utenfra og
innenfra. Han mener Oslo-folk
har et helt annet lynne enn bergenserne. Østlendingene er mer
ettertenksomme og ikke så direkte.
– Bergen, det er virkelig en by.
Og Stockholm, sier Saers, som
har beholdt sitt nederlandske
statsborgerskap.
– Mitt privilegium er at jeg kan
se Oslo både med utenfra-perspektivet, fordi jeg har bodd så
mange andre steder. Og med
innenfra-perspektivet, som leder
i Vestre Aker Historielag. Hovedstaden rommer folk fra hele landet. Og enda bedre; byen rommer nå folk fra hele verden. Jeg
synes byen er inkluderende.
– Hvilke deler av byen er du
mest glad i?
– Jeg lar meg fascinere av hver
enkelt bydel. Jeg liker at de er forskjellige. Men Oslo vest kan være
ganske kald. Det er mye hyggeligere på Grünerløkka, Sagene,
Tøyen og ikke minst på Kampen.
Saers mener den menneskelige
romsligheten øker på den andre
siden av Akerselva. Folk virker
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I intervju-serien
«Mitt Oslo» får du
gode bytips fra kjente, og
mer ukjente, mennesker
som har et nært forhold
til hovedstaden.

mer fornøyde og harmoniske på
østkanten, sier han.
– Folk bryr seg om hverandre
på en annen måte. Det er en observasjon jeg gjør. Jeg har ingen
forklaring. Folk stresser ikke så
mye.
– Men du trives i Holmenkollen?
– Ja, jeg synes landskapet og
hvordan menneskene har bosatt
seg er harmonisk. For nordmenn
betyr hus og hjem ekstra meget.
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Ikke bare negativt med pandemien. Saers synes koronatiden har gitt oss en glimrende anledning til å stoppe opp. Han har
vært opptatt av å lære elevene å
kjede seg, holde ut i timene og
gjennomføre det de skal.
– Du opplever en helt annet
lykke, når du lærer deg å utsette
umiddelbar behovstilfredsstillelse, sier Saers.
– De aller fleste som lever nå,
har ikke opplevd andre verdenskrig. Vi har liksom ryddet
vekk sykdom og død, men pandemien har gjort at vi har måttet forholde oss til det på en ny
måte. Det er ikke bare negativt,
sier Clemens Saers.
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Park
Frognerparken
Kirkeveien, Frogner

Museum
Munchmuseet
Edvard Munchs Plass 1

Aktivitet
Nordmarka

– Bystyret i Oslo var spandable med Gustav Vigeland
tidlig på 1920-tallet, og lot
ham oppføre en park med
en mengde skulpturer. Her
arbeidet Vigeland frem til
sin død i 1943 sammen med
mange steinhuggere. Resultatet er fantastisk!

– Det utskjelte bygget har
klart det kunststykket det
er å få frem mye mer av
Munchs kunstnerskap. Det
er blitt så bra. Og Munch går
ikke ut på dato. Han maler
følelser. Også er han jo inspirert av nederlenderen Vincent van Gogh.

– Før løp jeg i skog og mark.
Nå går jeg tur. Naturen betyr stadig mer for meg. Jeg
snakker med trærne. Da jeg
intervjuet skuespiller Toralv
Maurstad på 90-årsdagen
hans, fortalte han meg at
han øvde på tekster og roller
i Marka, og at han snakket til
trærne.
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Turområde
Heggeligvann/Løvlia
Krokskogen

Restaurant
Dinner Restaurant
Stortingsgaten 22

Arkitektur
Universitetet i Oslo,
Karl Johans gate 47

– Jeg går mye på ski. Noe av
det fineste som finnes er å
gå mot Heggelivann og Løvlia. Før synes jeg Kikut i Nordmarka var heftig, men det er
så mye trafikk og folk. Når du
kommer inn mot Løvlia, møter du dem som virkelig er
utholdende.

– Kinesisk mat er og skal være fremmed. Jeg spiser det
et par ganger i året. Jeg må
ha det i små doser. De ansatte har virkelig disiplin. De må
jobbe hardt, marginene er
små. Jeg har respekt for ansatte i restaurantbransjen.

Universitetet i Oslo er det
eldste og gjennomgående
høyest rangerte universitet i
Norge. Ble grunnlagt i 1811. –
Det er vakker arkitektur, flotte bygg, som vil bli stående i
mange generasjoner.
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Cafe
Cafe Amsterdam
Kristian Augusts gate 12

Strøk
Kampen park
Sons gate 3a, Kampen

Attraksjon
Akerselven

– Her spiser jeg nederlandske
spesialiteter, som for eksempel bitteballe. Det er en slags
kjøttbolle, som er fritert. Personalet er hyggelige. Cafeen
har et godt utvalg av belgiske
øltyper. Alle i Nederland skryter av hvor bra den belgiske
ølen er.

Kampen park er avgrenset av
Økernveien og Ensjøveien i
nord, jernbanen i øst, Sons
gate i sør og Brinken i vest.
Bøgata går gjennom parken i
østenden.
– Jeg elsker Kampen og
særlig Kampen park.

– Jeg er glad i små bekkefar,
dammer og elveløp. Mange er blitt løftet bedre frem
de siste årene. Det er flott
med bevegelser i naturen.
Mennesker er også skapt
for å bevege seg. Å gå langs
Akerselva fra Maridalen og
ned er en fin tur.

Søndre Nordstrand
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