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Wienerjenta på Vardal Meieri 

 

Ett av barna som ble sendt til Norge i forbindelse med hungerskrisen i Wien i 

1920 var Klara Stengel. Hun var født 17. oktober 1912 som datter av Anna, f. 

Bojanovsky og eiendomsmegleren Herman Stengel. De bodde i Paracelsusgasse 

7 i Wiens 3. distrikt. Moren døde da Klara var fire år gammel, og faren satt igjen 

med eneansvaret for fem barn. De tre søstrene Fanny (15), Lizzie (11) og Klara 

(7) ble sendt til Norge for komme til hektene etter tunge år. Fanny kom til 

Prestkvern på Hadeland og Lizzie til Skute i Søndre Land. Sammen med ni 

andre barn kom Klara til Gjøvik hvor lederen for den lokale 

Wienerbarnkomitéen,  Marie Skattum, tok imot dem. 

 

Det var avtalt vertsfamilier for alle barna, men ikke for Klara. Løsningen ble at 

fru Skattum kontaktet sin gode venninne Anne Hofslien på Vardal Meieri. Anne 

og Nils Hofslien var barnløse og tok med glede imot den vesle jenta. Det som 

skulle være kun noen måneders opphold ble til 4 år. Da Klara gjestet Gjøvik og 
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Vardal i 1994 sa hun om ekteparet Hofslien: «Bedre og snillere pleieforeldre 

kunne jeg ikke få.» Klara gikk på Haug skole, men flyttet senere til Gjøvik for å 

kunne få undervisning i engelsk. 

 

Klara Stengel kom tilbake til familien i Wien i 1924. Etter å ha fullført 

Mädchenrealgymnasium tok hun studier i engelsk, historie og etnologi. Hun 

skulle ha avlagt eksamen i 1938, men på grunn av sin jødiske bakgrunn ble dette 

gjort umulig etter «Anschluss» med Nazi-Tyskland samme år. Klara klarte å 

komme seg til London sammen med den seks år eldre Gustav Weinberg som 

hun giftet seg med i 1939. Før dette han hun rukket å besøke Norge og Gjøvik i 

1933 og 1938. 

 

I 1947 emigrerte ekteparet Weinberg til USA og slo seg ned i New York. Gustav 

gjorde karriere innen amerikanske elektronikkselskaper mens Klara hadde 

kontorjobber firmaer med tilhold i Empire State Building. Gustav Weinberg 

døde i 1984. Etter dette flyttet Klara tilbake til Europa og tilbrakte 

pensjonisttilværelsen i Spania. Hun hadde rukket en tur i Norge i 1953 for å 
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besøke Anne Hofslien søm døde året etter. Klara kom tilbake til Norge på et 

siste besøk i 1994. Odd Martin Hesjadalen skrev en artikkel i avisen Samhold 

om dette 11. mai. Klara døde i 2008 og ble begravet i hjembyen Wien. Ekteparet 

Weinberg hadde ingen barn. 

 
Artikkel i Samhold 11. mai 1994 

Les hele artikkelen her: 
https://www.nb.no/items/d523d7a46916a03f33690de527e8b3dd?page=9&searchText= 

 

Les om Klara Stengel Weinberg i «Gedenkbuch für die Opfer des 

Nationalsozialismus“: 
https://gedenkbuch.univie.ac.at/index.php?&L=2&id=435&person_single_id=03070 
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