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FENGSLET AV FANGER 
Fra Vårt Land 4.1.2007  side 26-27 , Tekst og foto Kjell Hagen, VL 
For snart åtte år siden forlot Ingvald Viken en toppstilling i Hafslundkonsernet 
for å jobbe med hjertesakene sine. I dag satser den tidligere direktøren på 
innsatte og rusmisbrukere. 
 
Lommekalenderen er like 
fullbooket nå som den 
gang han satt i ledelsen 
for et større konsern. 
- Det blir fortsatt mange 
styremøter. Forskjellen er 
at jeg i større grad kan 
konsentrere meg om det 
jeg oppfatter som aller 
mest viktig, sier 63-
åringen, for anledningen 
behagelig tilbakelent i 
godstolen hjemme. Ved 
siden av ham ligger en 
bunke sakspapirer til 
neste styremøte. 
- Jeg fikk anledning til å 
hoppe av i Hafslund i 
1999. All administrasjon 
ble flyttet til Oslo som 
følge av flere fusjoner, og 
konsernet fikk dermed 
nok av yngre ledere. Jeg 
ville heller bruke resten 
av livet i Herrens tjeneste, 
først og fremst blant 
mennesker som ikke 
passer inn i A4-formatet.  
 
«Det å få hjelpe 
mennesker i en 
vanskelig 
livssituasjon, lytte 
og gi råd, er det 
som gir meg mest. 
Når det faller 
naturlig får jeg 
dele evangeliet 
med dem» 

 
Ingvald Viken 

HOPPET AV 
Ingvald Viken 
Alder : 63 
Bosted : Sarpsborg 
Sivilstand : Gift, tre barn, 
fem barnebarn 
Aktuell : Tidligere Hafslund-
direktør som satser på Blå 
kors og Prison Fellowship 
 

En lykkelig løsning, slik 
jeg ser det. Nå får jeg 
konsentrere meg om 
hjertesaker, og lever av et 
årlig bidrag fra min 
tidligere arbeidsgiver. 
Ikke alle er så gunstig 
stilt, humrer den tidligere 
direktøren som verken er 
sydenfarer eller 
båtentusiast. 
- Det har vi faktisk ikke 
tid til. Kona og jeg har 
mer utbytte av å hjelpe  

«Hvert menneske har en 
interessant historie», er 
folkereporter Kjell Hagens 
motto. Vet du om et 
hverdagsmenneske som vi bør 
skrive om i avisen? 
HVERDAGS 
HAGEN 
Kjell Hagen 
Tips han på mobil 901 75 802 

mennesker som strever 
med livet sitt. En felles 
interesse som også beriket 
ekteskapet vårt. 
 
Bekreftet. Eva og 
Ingvald Viken rakk og bli 
godt voksne før troen ble 
et mer personlig 
engasjement. 
- Det er riktig å si at vi i 
1980 bekreftet at vi 
ønsket å ha med Herren å 
gjøre. Men vi hadde hele 

 



Side 2 av 3 

tiden holdt fast på det vi 
lærte i unge år, og vi drev 
søndagskole for barna 
våre. Uten å være aktive 
kirkegjengere, vi stakk 
bare innom ved spesielle 
anledninger. Omsider 
innså vi begge at vi måtte 
ta et ordentlig standpunkt. 
En ny innvielse, på en 
måte. Både Eva og jeg er 
ja-mennesker, så det 
ballet seg fort på med 
oppgaver. Samtidig er det 
dette som betyr noe for 
oss, fastslår Ingvald 
Viken og får bekreftende 
nikk fra kona. 
     På den tid bodde 
familien i Halden, og 
snart ble direktøren valgt 
til formann både i 
menighetsråd og fellesråd. 
Senere ble det flytting til 
Sarpsborg, og både 
foreldrene og barna føle 
seg mer hjemme i Greåker 
Frikirke. Etter hvert har 
ekteparet ledet mange 
Alpha-kurs både her og i 
flere fengsler. 
 
Grunnlegger. 
Fengselsarbeid, 
nettverksbygging og 
Alpha-kurs har lenge vært 
prioriterte oppgaver. 
Ingvald Viken er 
styreformann i Blå Kors i 
Østfold, en virksomhet 
med 112 ansatte. I tillegg 
er han styremedlem i Blå 
Kors Øst i Oslo og leder 
for Prison Fellowship 
Norge siden starten. Det 
siste medfører flere 
internasjonale verv og en 
god del reisevirksomhet. 
For to-tre uker siden 
skulle han på styremøte i 

Singapore, men måtte 
avlyse i siste øyeblikk da 
kona Eva fikk 
lungebetennelse. 
- Jeg reiser ikke fra en syk 
kone. Heldigvis ble hun 
fort frisk igjen, og jeg får 
flere sjanser. I 
begynnelsen av juli 2007 
har vi vår 
verdenskonferanse i 
Toronto, med deltakere 
fra nærmere 130 land, 
opplyser Ingvald Viken. 
   I 1988 ble han utfordret 
til å delta i oppstartingen 
av Prison Fellowship 
Norge for å hjelpe innsat-
te og deres familier, like-
dan veilede innsatte fra 
andre land ved utvisning. 
Da hadde Viken allerede 
vært koordinator for 
fengselstjenesten til Full 
Gospel Businessmen. 
Siden 1993 har han vært 
styreleder i Prison 
Fellowship Norge. 
 
Midt på Senja. Den 
engasjerte sarpingen 
kommer opprinnelig fra 
Senja i Tromsø. 
Foreldrene var bureisere i 
Nybygda, en mils vei fra 
Silsand. I tillegg drev 
faren som fisker. 
- Men så døde mor, og far 
orket ikke å drive mer. Vi 
flyttet til Finnsnes da jeg 
var ti år gammel, og der 
fikk jeg en stemor og 
søster og siden en 
halvsøster, forteller 
Ingvald, som etter 
videregående skole dro til 
Oslo for å studere. I 
mellomtiden hadde han 
rukket å utvikle seg til en 
dyktig fotballspiller, og 

var blant annet med på 
juniorlandsdelslaget. I dag 
er han en stolt onkel til 
Freddy dos Santos som 
spiller for Vålerenga. 
- Det er moro å følge 
med, særlig når en i 
familien befinner seg på 
banen og gjør det bra, 
innrømmer han. 
 
Full klaff.  I Oslo tok 
Ingvald Viken 
embetseksamen i 
sosialøkonomi, og plusset 
på med flere 
stipendopphold og 
mastergrader i USA. 
- Når kom Eva inn i 
bildet? 
- Vi møttes under 
studietiden i Oslo. En ekte 
Oslo-jente som forelsket 
seg i en senjaværing. Det 
var full klaff, vi har 
nettopp feiret 40 års 
bryllupsdag, konstaterer 
ektemannen, som var 
ansatt i Veritas og 
Stangeskovene, før han 
begynte i Hafslund. 
   Eva Viken er utdannet 
norsk-engelsk stenograf, 
og hadde flere 
sekretærjobber før hun 
valgte å bli 
hjemmeværende da barna 
kom. 
 
Nettverk. Ingvald 
Viken har gode anlegg for 
å organisere og lede. 
Likevel trives han aller 
best i møte med 
enkeltpersoner på en celle 
eller besøksrom. 
- Det å få hjelpe 
mennesker i en vanskelig 
livssituasjon, lytte og gi 
råd, er det som gir meg 
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mest. Når det faller 
naturlig, får jeg dele 
evangeliet med dem. Ikke 
få har tatt imot Jesus og 
ønsket at vi skal be 
sammen. Særlig 
utlendinger i norske 
fengsel griper lett tak i det 
med å be og få svar. 
- Blir det mange nedturer 
i etterkant? 

- I dette arbeidet må vi se 
verdien i den enkelte – og 
ha en god porsjon 
tålmodighet. Men det 
holder i mange tilfelle, og 
målet er et enda bedre 
nettverk når de kommer 
ut. Det er ikke alltid like 
enkelt å skulle tilpasse seg 
samfunnet igjen. Likevel 
er det noe som ligger der, 

som gir en viss trygghet, 
og som kan hentes fram i 
kritiske situasjoner. Vi har 
mange eksempler på 
mennesker som gjennom 
troen på Jesus Kristus har 
opplevd en ny start i livet.  
   Sier mannen som 
hoppet av karrieren for å 
leve annerledes- 
 

 


