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• e Margaret JonmnVale Agneta 
:)Hayford Jorunn Helga Vale d0de 25. Hammemes 
• O'Leary juni, 93 ar gammel. Jorunn 

Vale ble f0dt pa Drage pa Det var en trist beskjed vi 
Professor ved St. Olaf Col- Stadlandet. Etter landsgym- fikk s0ndag 15. juli da Per 
lege, Margaret Hayford nas, bibliotekarutdanning ringte og fortalte at Agne-
O'Leary, var en drivende og elevperiode ved Deich- ta hadde gatt bort. Hun slet 
kraft innenfor arbeidet manske bibliotek, valgte med kreft i mange ar, f0rst 
med norsk, sprak, littera- hun fagbibliotek og spesi- med brystkreft og senere Stale 
tur og kultur pa akademisk alarkiv som sitt arbeidsom- med spredning til andre 
niva i USA Hun ble f0dt i rade, med blant annet flere deler av kroppen. Agneta Bentzen 
1951 i Minneapolis og d0de ar i Det Norske Veritas. gjennomgikk mange celle-
30. juni 2018 i Northfield, Pa midten av 1970-tallet giftkurer, men pr0vde like- Det var med stor sorg vi 
Minnesota. Margaret star- ble Jorunn hentet inn for vel a leve et tilncermet nor- fikk h0re at Stale Bentzen 
tet alt tidlig i tenarene a a etablere og lede et infor- maltliv. var d0d. Hjertet stot>pet 
I.ere norsk pa sprakleiren masjonssenter i det nystar- Jeg ble kjent med Agneta plutselig 16. juli under en 
for barn, Skogfjorden, og tede Saga Petroleum. As- pa bes0k i Lerum i 1971. Jeg sv0mmetur i ncerheten av 
etter college fortsatte hun bj0rn Larsen og bans stab kjente hverken henne eller bans kjcere sommersted pa 
medMAi 1977 ogPhD i 1987 handplukket dyktige ansat- Per sa jeg grudde meg litt, Tj0me. Stale ble 72 ar gam-
i skandinaviske studierved te innen alle fagdisipliner, men en blid og elegant Ag- mel. Vi traff Stale tilfeldig 
University of Wisconsin. ogsa til data- og dokument- neta apnet d0ren ogvi had- pa Dr0bak golfbane tidlig 

I 1977 ble hun tilsatt pa St. forvaltning. Oljeindustrien de god kontakt fra forste pa 90-tallet. Kjemien mel-
Olaf College der hun had- produserte enorme meng- stund . Det ble en hyggelig lorn oss var god og det ble 
de en vel 40 ar lang karri- der dokumentasjon innen helg og veldig mange kose- en treerball som kom til A 
ere, som spr.lklcerer, insti- geo- og ingeni0rfagene og lige stunder siden. varei26ar. 
tuttstyrer, og dekanus for av 0konomisk, juridisk og Agneta ble enke med to Vi var ogsa hyppig pa tu-
humanistiske fag. Marga- administrativ art. Uten ef- sma barn, Stefan og Susan- rer til andre baner, scerlig i 
ret var ogsa i en periode fektive systemer og sikre ru- ne, allerede som 21-aring. Sverige, men ogsa til andre 
president i Society for the tiner allerede fra starten av Heldigvis bodde foreldrene baner bade i Norge og i ut-
Advancement of Scandina- - ingen olje-og gassfunn og i ncerheten, og etter en tid land et. Noen ganger alle tre, 
vian Studies, organisasjo- ingen utbygging! traff hun Per som studerte andre ganger bare to av oss i 
nen for dem som undervi- Med sin skarpe logikk, i Goteborg. Jetrnund og jeg forskjellige settinger. 
ser i og forsker pa nordiske store arbeidskapasitet og fikkvcere forlovere da de gif- Vi tre meldte oss samtidig 
emner pa college og univer- tydelige prioriteringsevne, tet seg i 1972. Agneta var all- inn i Hauger golfklubb da 
siteter i USA utviklet Jorunn Vale Sagas tid lavmcelt og elegant. den apnet i 1996. Dette ble • Faglig var Margaret f0rst informasjonssenter til et Detvartyp iskathun valg- vAr faste base og siste run-

J og fremst sprakpedagog . faglig forbilde, ikke bare for teen eneste Iang · etrod de spilte vi sammen r,. 
Hun skrev flere lcereb0ker, oljebransjen. En jevn str0m rose til brudebukett. Famili- i ar. Etter h ert ble 1i en 

e oghunvarenpioneriutvik- av fagfolk fra arkiv og doku- en flyttet etter hvert til Nor- med hverandres familierog 
lingen av digitale program mentasjonssentre, norske geog det ble mange hygge- vi hadde ogsa en del sosial 
for norskundervisningen. og utenlandske, valfartet lige sammenkomster hos omgang. Yrkesmessig ble 
Hun var en entusiastisk lee- gjennom arene til Saga for hverandre. Agneta likte a Stfile ncermest f0dt inn i re-

+ rer og inkluderte kulturel- a I.ere. gj0re det hyggelig rundt staurantbransjen. Hans far 
le elementer i undervisnin- Under Jorunn Vales ledel- seg og alt var alltid sa deli- drev bl.a. restauranten 

.;,c:- gen, scerlig brukte hun mye se vokste informasjonssen - katogpent. Hoved0ya og fra 1960 Gref-
sanger, bade tradisjonelle teret fra 70-til 90-tallet, fra Vi lo litt da den nyinnflyt- senkollen Restaurant. 
og nyere populcere. Denne en stab pa fire til en profe- tede svenske damen pyntet Grefsenkollen ble etter 
interessen dyrket hun ogsa sjonell avdeling pa ncerme- geitostskivene med slange- hvert drevet som en familie-
gjennom folkesanggrup- re 40 person er, hvoravrundt agurk. Etter noen ar kom bedrift. Stfiles foreldre, hans 
pen The Lost Norwegians 30 bibliotekarer. Tilsammen Linn-Marie til verden og Per kone og to barn deltok alle 
som turnerte og formidlet var over 100 ansatt fast ell er fikk oppdrag i Zambia. Det i arbeidet med a gj0re Gref-
norsk sangkultur. midlertidig gjennom disse ble tilsammen fem ar i Afri- senkollen til et populcert 

Fra 2007 til 2016 undervis- arene. Jorunn hadde en seer- ka og Per og Agneta har fatt spisested. I 2008 ble Gref-
te Margaret ogsa ved Den in- egen teft for ansettelser og se mye av verden sammen, senkollen solgt. 
temasjonale sommerskolen rekrutterte bevisst ut ifra bade i jobb og pa ferier. Stfilevar en god og trofast 
ved Universitetet i Oslo. Ved faglige kvalifikasjoner og Vi synes Agneta gikk bort venn og nesten alltid i godt 
siden av sprakundervisnin- personlig egnethet. Det ut- saaltfortidlig,menhunfikk hum0r. Han var den yngste 
gen var kurset Norwegian viklet seg et ualminnelig oppleve at alle bama er blitt av oss, og den beste golfspil-
Life and Society hennes ho- godt arbeidsmilj0 pa infor- godt etablerte, og hun gle- leren. Hans d0d var et stort 
vedansvar. Hun var her en masjonssenteret. det segmye over bamebam sjokk. - svcert kompetent formidler Jorunn sa og lyttet til sine og til og med oldebam, Det Vare tanker gar na spesi-
avnorskkulturog samfunn, ansatte. Hunga rom for kre- var godt for Agneta at Linn- elt til Asta og s0nnene Stur-
hun kjente og elsket tradi- ative ideer, bade faglige og Marie og hennes lille familie la og Ola som har mistet en 
sjonen, men hun var fortro- sosiale. Ikke bare lcerte vi kom hjem fra Paris og bosat- trofast og snill mann og far. 
lig med og formidlet i like enormt mye, vi hadde det te seg i Oslo. Per S. Nordby 
stor grad det modeme Nor- ogsa moro pa jobb! Mange Da hadde hun alle i ncer- JohnMiller 
ge med de verdier og struk- valgte a tilbringe de fleste av heten. Vi savner Agneta og 
turer som er viktige i dag. sine beste arbeidsar i Saga. hennes lune, gode vesen! 
Nettopp dette blir sa godt Jorunn var mfilbevisst og Vare tanker gar til Per, Ste- Min formidlet i hennes bok Cul- hadde stor integritet. Hun fan, Susanne og Linn-Marie i ture and Customs of Norway var bestemt og hadde et og deres familier. Men Agne-
( Greenwood Press, 2010 ). skarpt blikk, men smilet og ta, etter deg er det sa mange 

:) Margaret O'Leary ble i latteren satt l0st og hun var gode minner og mye kjcer-e 2016 tildelt Den kongelige lettr0rt. Og ingen slo Jorunn lighet! 
norske fortjenstorden, rid- i rask korridorgange ! Hvil i fred, kjcere Agneta. 
der av 1. klasse. Hennes sis- Vi er mange som minnes Pa vegne av Tonmn og 
te tur til Norge var i januar var sjef og gode kollega med Rolf, Kjell ogjetmund 
2018 for a takke for denne. varme og takknemlighet. Berit Maurstad 
Margaret vii bli sterkt sav- Pa vegne av alle 
net av de mange i Norge Kari Opheim. 
som hadde kontakt og sam- Gro Sandgrind, 
arbeid med henne gjennom Svein Elvanes, 
arene, bade som fagfelle og livHeier, 
som varm og omtenksom Ellen Hansen 
venn. 
lijetil.Flatin . 
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