
Flotte store A5 postkort med
lokalhistorie fra Holmlia
Disse er fine å vise frem, stil le ut eller sende til
noen. De selges til kun kostpris for å skape
interesse rundt Holmlia's lokalhistorie.

På det første kortet (type 1) ser du

to flotte foto med Holm og Lia.

Dette er opphavet ti l navnet

Holmlia. Fint å se disse ved siden

av hverandre slik det så ut. Ingen

av bygningene er bevart.

Middelaldergården Holm lå på

Holmlia i over 700 år og Lia var en

plass under Holm utskilt i 1903

som eget småbruk. Under ser vi et

gammelt foto av Søndre Aas og

den flotte høye Ljansviadukten over Liadalen. Den stod ferdig ti l åpningen av

Smaalensbanen i 1879 og revet i 1929. Den ble konstruert av ingeniør Axel Jacob

Pettersson som var kontorsjef for det nyopprettede «Konstruksjons- og brukontoret» i

1865. Hans gode tekniske og teoretiske kunnskaper kom godt med i denne sti l l ingen,

og i 1879 ble han slått ti l ridder av St. Olavs Orden for sine jernbanekonstruksjoner.

På det andre kortet (type 2) ser vi

det flotte våningshuset på Søndre

Aas gård og mil jøsenter. De andre

bildene er av det flotte stabburet

på Nordre Ås og huset ti l Helene

Karoline Simensen "Mor Ravn-

åsen" på Ravnåsen. Til slutt et

utsiktsbilde fra det gamle

"påskefjel let" på Holmlia, som

ligger øverst i dagens Ravnkroken.

Type 1

Type 2
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Synes du lokalhistorie er spennende? Besøk holmliahistorie.no

Gode minner fra Holmlia

Type 3

1. På skøytebanen på Holmlia 1965. Jenta i forgrunnen er Ellen Hauger Olsen.
De andre skøytejentene er ukjente. Foto: Utlånt av Ellen Hauger Olsen

2. Holmlia stasjon 2017. Foto Marius Park Pedersen
3. Utenfor de første blokklene på Holmlia 1963. Fra venstre fru Else Rogstad,
Ingunn Rogstad (står bak), hunden Pax, Kjeti l Rogstad, Kathrine og Benedikte
Lundgren, Johnny Christian Schil l , Øivind Johnsen og Stig Erik Liverød.
Foto: Utlånt av Karen Johnsen

4. Det gamle toget utenfor Gamlelinja brl. Foto: Marius Park Pedersen
5. Vil la Borgheim, oppført i 1922. Foto: Utlånt av Terje Røren
6. Bjørn Bondes vei ved Søndre Åsgården brl. Foto: Marius Park Pedersen
7. Gangveien nedenfor Hallagerbakken brl. l igger eksakt på den gamle
jernbanetraséen. Dette var byantikvaren's ønske som teknisk minne i 1975.
Foto: Marius Park Pedersen

8. Kartutsnitt 14D8 SØ/4 1886-87 Lowsow - Ween
9. Vakker solnedgang fra Ravnkroken, Holmlia. Foto: Marius Park Pedersen

Postkortene bestil les på www.parkforlag.no

Postkort med 9 koselige bilder fra før og nå




