
  

Innspill til boligprosjektet på Holm - Rosenholm
Av Marius Park Pedersen

Holmlia lokalhistorie

Holm gård 1941 – Foto Anders Beer Wilse



  

Holmlia lokalhistorie er et frivillig prosjekt som startet for noen år siden for å samle, ivareta og 
formidle Holmlias lokalhistorie. 

I de senere årene er det skrevet bøker og hefter for barn og voksne samt publisert artikler på 
nettstedet holmliahistorie.no . I tillegg er det arrangert guidede turer, foredrag og hatt deltagelse 
med stand på lokale arrangementer. 

Holmlia lokalhistorie har et bredt og uavhengig samarbeid med lokale aktører, blant andre 
Deichmanske bibliotek, Holmlia Nærmiljø og Frivilligsentral, Søndre Aker Historielag, 
Oslo sør-satsingen med flere.

Marius Park Pedersen er prosjektleder for Holmlia lokalhistorie.

https://holmliahistorie.no
https://parkforlag.no

Holmlia lokalhistorie – Foto Marius Park Pedersen og Oslo byarkiv

https://holmliahistorie.no/


  



  



  

I august 2021 ble det klart at OBOS i samarbeid med BMT 
Invest hadde kjøpt eiendommer på til sammen 100 mål med en 
prislapp på rundt 850 millioner kroner. 

Til høsten (2022) starter planleggingen av 2000 boliger ved 
kommunegrensen til Nordre Follo. Her skal dagens 
industribebyggelse forvandles til nytt nabolag for mellom 4000 
og 5000 mennesker. 

I første omgang skal fem ledende arkitektteam gi innspill til en 
helhetlig plan for hvordan det nye området kan bli, og til høsten 
starter for alvor planleggingen av det nye byområdet. Det vil 
trolig ta 6–7 år før de første beboerne kan flytte inn.

Byggeplaner på Rosenholm – Foto: OBOS



  

Holmlia lokalhistorie ønsker å gi opplysninger om 
områdets historie og innspill i forbindelse med hva 
som er viktig å ivareta og formidle, kulturminner, 
navn og annen informasjon man bør ta hensyn til. 

Dette kan bidra til å forstå nærmiljøet bedre og kan 
være nyttig i arbeidet med planleggingen av 
utbyggingen.

I dette dokumentet er det også inkludert referanser 
og henvisninger til litteratur dersom man ønsker å 
fordype seg i de ulike temaene.

Holm og Rosenholm på 1960-tallet – Foto: Aud J. Bruland
SuperPlast katalogforside og Betonmast portalen – Foto: holmliahistorie.no 

Kart 1938 Aker Oppmålingsvesen



  

OMRÅDET HOLM OG ROSENHOLM

Det er viktig å vite at utbyggingsområdet 
egentlig er to historisk viktige områder, den 
opprinnelige eiendommen til Holm gård 
(Rosenholmveien 4-10) og den opprinnelige 
eiendommen til Rosenholm (Rosenholmveien 
12-24). 

Før 1838 var hele dette området Holm gårds 
eiendom da Rosenholm lå under gården som 
en husmannsplass / småbruk. 

Historisk sett er det derfor viktig at ikke 
Rosenholmnavnet får totaldominanse i 
boligprosjektet. Det burde egentlig være 
motsatt.



  

Holm gård (Rosenholmveien 4-10) 

Holm gård – Akvarell av Turi Jahren



  

Rosenholm (Rosenholmveien 12-24). 

Rosenholm – Akvarell av Turi Jahren



  

HISTORIEN OM HOLM GÅRD

1350 Hallvard bor på Holm gård
1617 Holm gård er krongods
1667 Kronen solgte Holm til Michael Opitz
1712 Oberst J.W. von Øtken eier Aas og Holm
1797 Lars Christiansen eier hele Holmlia

Helt siden middelalderen, i over 700 år, 
hadde Holm gård ligget på Holmlia. Den første 
vi hører om er Hallvard som skal ha bodd der på 
1300-tallet. 

I middelalderen skal det ha vært en søndre og nordre del av gården og mest sannsynlig lå den 
søndre delen der småbruket Rosenholm lå. Første gang Holm nevnes i kildene er i lensregnskapet 
for 1560/1561. I 1577/1578 var den eid av Hovedøya kloster, og i 1617 var gården krongods. Den 
ble i 1667 solgt sammen med Hvitebjørn i Oppegård til Michael Opitz. 

Litteratur:

Holm gård
https://holmgaard.holmliahistorie.no/

Boken «Om Holmlias historie – fra bygdeborg til drabantby»
https://parkforlag.no

Historien om Lars Christiansen og hans familie
https://hauger.holmliahistorie.no/

Holm gård – Foto: J. Thidemansen – fra boken «Om Holmlias historie – fra 
bygdeborg til drabantby» Arnfinn Nygaard 1990

https://holmgaard.holmliahistorie.no/
https://parkforlag.no/
https://hauger.holmliahistorie.no/


  

1838 Rosenholm blir utskilt fra Holm som selveierbruk
1856 Christoffer Monsen får tinglyst bruksrett på Lia
1859 Hannibal og Petrine Iversen overtar Holm gård
1902 Håkon Iversen overtar Holm gård
1902 Fjeldlund blir utskilt fra Holm gård
1903 Lia blir utskilt fra Holm gård
1908 Prestangen overtar Holm gård
1928 Johan Thidemansen kjøper Holm gård


Rosenholm ble fradelt Holm allerede i 1838 
som eget selveierbruk, det første på Holmlia. 
I tillegg hadde Holm en plass nordøst for 
gården som ble kalt Lia. I 1856 fikk Christoffer 
Monsen bruksrett etter avtale med den 
daværende eieren, Jens Larsen. I 1903 ble Lia 
skyldsatt og fradelt Holm og fortsatte å være et 
småbruk.

Litteratur:

Husmannsplasser og husmannsfolk på 
Holmlia:
https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/

Rosenholm – Foto utlånt av Randi Alvim

https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/


  

1947 Eiendommen på Holm gård blir fradelt
1950 Holm gård blir solgt ut av familien
1951 Fabrikkeventyret starter på Holm
1976 Holm gård vedtas revet
1978 Byggingen av "Holmlia-byen" starter
1982 Holmlia senter åpner

I 1950 ble Holm gård solgt ut av familien Thidemansen. Året etter 
startet fabrikkeventyret på Holmlia, på Holms gamle eiendom. Det var 
tydeligvis flere disponenter som likte å etablere seg på Holmlia. Her hadde 
Oslo kjeksfabrikk planer om å bygge kanskje europas mest moderne fabrikk. 
Her kom flere bedrifter etter hvert; Blant annet Norske Rørprodukter, 
P.Thorkildsen Plasticindustri, Betonmast, Brødrene Larsen verktøyfabrikk 
og Oswald Mortensen Mekaniske verksted. I tillegg var det skofabrikker, trelast, blikkenslagerfabrikk 
og en innholdsrik gips- og ballongfabrikk ble bygget på naboeiendommen Nordre Ås. Mye spennende 
skjedde på 1950-1960-tallet på området rundt Holms tidligere jorder.

Denne industriutbyggingen må anses som å være en viktig historisk periode på Holmlia. Det er derfor 
skrevet egen bok om fabrikkeventyret som har tittelen «Kunst- og industrihistorier fra Holmlia» utgitt på 
Park Forlag 2021.

Litteratur:

Videoserie, Endringene ved Holm
https://endringenevedholm.holmliahistorie.no/

Bok «Kunst- og industrihistorier fra Holmlia»
https://parkforlag.no

Super Plast – Foto: holmliahistorie.no

https://endringenevedholm.holmliahistorie.no/
https://parkforlag.no/


  

BETONMAST-PORTALEN

Et kulturminne fra en viktig tidsperiode på Holmlia. I 1950 søkte Betonmast, som en av de første 
bedriftene, å bygge fabrikk her. Blant andre så de muligheten for nye og rasjonelle produksjonslokaler 
nært Oslo sentrum, men samtidig langt nok unna til å ha nok plass.

Dette var tidens melodi: Moderne og rasjonell industriproduksjon hørte ikke hjemme i bykjernen. Selv om 
den mest omtalte flyttestrømmen kanskje gikk til kommuner langt unna Oslo, Nord-Norge inkludert, var 
fortsatt den nærmeste kretsen rundt Oslo sentrum mest attraktiv, enten innenfor den nye 
kommunegrensene som Kjelsås (Tandberg) eller Holmlia, eller de nærmeste nabokommunene. 

Betonmast var en stor og voksende bedrift allerede på den tiden. I deres søknad om byggetillatelse 
skriver de 6.februar 1950: «AS BETONMAST har siden 1923 drevet som entreprenør i bygging av alle 
slags kraftledninger i hele Norge og delvis også i utlandet. I 1939 bygget vi kraftledninger for ca. kr. 
2.000.000.- Vi hadde da ca. 30 funksjonærer og opptil 200 arbeidere i sesongen. Ved siste årsskifte 
hadde vi inngått byggekontrakter som nødvendiggjør at vi må bygge for ca. kr. 10.000.000.- i hvert av 
årene 1950 og i 1951. Vi har nu ca. 76 funksjonærere og opptil 450 arbeidere i sesongen.»

Betonmast-portalen har stått på Holmlia i over 70 år og er et symbol på datidens fabrikkindustri på Holm 
gårds gamle eiendom. Det er et lokalt kultur- og industriminne.

Betonmast var den største bedriften i området. Artikkelen «Livet på Betonmast» belyser datidens 
virksomhet: http://betonmast.holmliahistorie.no/

 Foto: Marius Park Pedersen

http://betonmast.holmliahistorie.no/


  

Verdt å vite:

Da de rev Idun fabrikker på 
Sandaker bevarte de den flotte 
gamle smijernsporten ved 
innkjørselen til området, tegnet av 
Henrik Bull. Den står som et kultur- 
og industriminne med navnet 
«Gjær- og Spritfabrikken» fra 1918. 
Konservator Dag Andreassen på 
Teknisk Museum støtter fullt ut at 
den flotte Betonmast portalen må 
bevares. Den er registrert i 
kulturminnesok.no hos 
Riksantikvaren: 
http://km-betonmast.holmliahistorie.no

Portalen kan for eksempel brukes til 
en inngang til et friluftsområde, 
park, skatepark (betong?), 
lekeområde, butikker, nærsenter, 
en del av et borettslag "betonmast-
kvartalet" e.l. 

Foto: Stig Rune Pedersen

http://km-betonmast.holmliahistorie.no/


  

SKOGSOMRÅDET

Skogsområdet bak 
Rosenholmveien 10 er svært viktig 
å bevare i sin helhet. Her lå den 
gamle gårdsveien / sti ned til 
småbruket Rosenholm før 
Rosenholmveien ble anlagt (det kan 
sees på et flyfoto fra 1938). 
Skogsholtet her var betydelig større 
tidligere men mye ble ødelagt i 
forbindelse med steinbruddet på 
1970-tallet og bygging av nye 
industribygg. 

I skogen lå det også en hytte hvor 
familien Bolgen bodde. Ukjent historie 
for de fleste. Aud Bruland som hadde 
sin oppvekst på Betonmast sitt 
område har vinterbilder hvor barna til 
Bolgen er med: 
http://betonmast.holmliahistorie.no

Holmlia lokalhistorie anbefaler at 
skogen får navnet: «Holmskogen».

1938 2022

http://betonmast.holmliahistorie.no/


  

NAVN I BOLIGPROSJEKTET 

Navn på borettslag, bygninger, friluftsområder, parker, nærsenter, grøntområder mm. 
burde få navn etter områdets historie gjennom tidene. Holmlia lokalhistorie anbefaler at 
borettslaget får navnet HOLM - etter gården som eide hele det aktuelle området i sin tid. 
Man kan ellers henvise til litteratur og årstallene under avsnittet Holm gård.

Familien Thidemansen utenfor våningshuset på Holm gård. Foto: J.Thidemansen



  

VIKTIG OG NYTTIG Å VITE OM OMRÅDET

Det er noen områder som har verneverdig betydning og må tas hensyn til. 

Det er murrestene av grisehuset på Holm gård (ved gangveien bak Esso bensinstasjon). Dette 
nevnes selv om det er usikker om byggeplanene inkluderer området så langt nord. Murrestene 
er de eneste synlige restene etter Holm gård. Gården var en gang krongods og her har familier i 
generasjoner bodd og arbeidet siden middelalderen. Murrestene er registrert i kulturminnesøk 
hos Riksantikvaren.

Videoserie, Endringene ved Holm
https://endringenevedholm.holmliahistorie.no/

https://endringenevedholm.holmliahistorie.no/


  

Syrinbuskene ved Rosenholmveien 4 er sannsynligvis avleggere fra den vakre syrin- og 
frukthagen på gården.

Verdt å vite: Det var en flott frukthage på Holm gård. Det hadde vært lokalhistorisk fint å få frem en slik 
hage igjen blant bebyggelsen helt i nord. 

Les artikkelen "Minner fra Holm gård" https://minnerfraholm.holmliahistorie.no

Foto: Marius Park Pedersen

https://minnerfraholm.holmliahistorie.no/


  

HOLMHAGEN 

Holmlia trenger
en stor kulturscene!

Med inspirasjon
fra Foynhagen i
Tønsberg

Holmlia kulturhavn
har jobbet med for
å få en slik scene
men ikke funnet
store nok lokaler.

Boligprosjekt med
added values med
Kultur og historie.

Foto: Even Rise



  

På østsiden bak arbeidsbrakkene 
mot jernbanelinjen ligger fortsatt 
jernbaneskinner fra sidesporet 
inn til Betonmast. 

Litteratur:

Les Aud Brulands historie, 
https://betonmast.holmliahistorie.no  

Artikkelen "Fra guttedagene" i boken 
«Holmlia-byen blir til» 
https://parkforlag.no

Kapittelet om jernbanen under krigen 
i boken «Tog og skinner gjennom 
Holmlia» https://parkforlag.no  

Sidesporet ble også brukt av 
tyskernes Oljehavnsprosjekt i 1944 
og enda tidligere var det en del av 
Smaalensbanens gamle trasé fra 
1879 (omlagt over Hauketo i 1925). 

Faksimile fra kulturminnesok.no

https://betonmast.holmliahistorie.no/
https://parkforlag.no/
https://parkforlag.no/


  

I dag holder Oslo Bilauksjon til i de gamle drifts- og lagerlokalene til Per Thorkildsen 
Plasticindustri og før det hadde Oslo Kjeksfabrikk store planer her. (Les historien i boken Kunst- 
og industrihistorier fra Holmlia).

Verdt å vite: Plastikkfabrikken "P.Thorkildsen Plasticindustri" er det mange eldre beboere som 
husker. https://ptp.holmliahistorie.no

Foto fra boken «Kunst- og industrihistorier fra Holmlia» og holmliahistorie.no

https://ptp.holmliahistorie.no/


  

PÅ VESTSIDEN AV ROSENHOLMVEIEN 

Her er det en bygning som bør bevares og det er den sydlige bygningen i Rosenholmveien 7. 
Den er noe modernisert men her holdt Brødrene Larsen verktøyfabrikk til med en 
anerkjent patent «Loco» på spesialverktøy. Teknisk Museum / Industrimuseum har fått 
forespørsler på verktøyene og da var det spennende å fortelle dem om fabrikkhistorien fra 
Holmlia. Det syntes de var svært interessant. Dette nevnes også for god ordens skyld.

Rosenholmveien 7 – opprinnelig gammel industribygning – Foto: Marius Park Pedersen



  

ROSENHOLM - Murrester etter hønsehuset og bryggerhuset på småbruket Rosenholm.
De ligger like vest for Rosenholmveien, nord for åsen med bygdeborgen. Dette er et område man 
bør være oppmerksom på. Disse er de eneste gjenværende fysiske spor etter småbruket. Selve 
åsen hvor bygdeborgen lå, er automatisk fredet etter kulturminneloven av 1978. Men tuftene etter 
bryggerhuset og hønsehuset ligger like utenfor det vernede området og kan derfor være utsatt for 
ødeleggelser. De er registrert i kulturminnesøk hos Riksantikvaren. Kanskje man her kunne ryddet 
og satt opp et skilt hvor man kan lese om Rosenholm. 

Litteratur: Turheftet «Historietur på Holmlia» https://parkforlag.no

https://parkforlag.no/


  



  

holmliahistorie.no



  



  

Søndre Aas gård er en av de 
viktigste kulturminnene i Oslo syd. 

Gården får vi første gang kjennskap til 
gjennom historien om Bjørn Bonde i 
1322. Den har ulike vernestatus og må 
beskyttes. Det er viktig at gården tas 
hensyn til både i og etter 
byggeperioden. Det er en viktig og 
populær besøksgård for blant annet 
alle barnehager og skoler på Holmlia. 
Det er rideskole, terapiridning, 
grønnsaksdyrking, dyrehold med mer.

Litteratur: 

Søndre Aas gård: 
https://sondreaas.no/

Historien om gården:
https://holmliahistorie.no

Les kapittelet «Kampen om gården» i 
boken «Holmlia-byen blir til» (2021)
https://parkforlag.no

Kartverk fra Riksantikvaren

https://sondreaas.no/
file:///C:/Users/uniso/Downloads/https:%2F%2Fholmliahistorie.no%20
https://parkforlag.no/


  

Rosenholmsumpen er sjelden og må beskyttes.
Denne ligger rett øst for Bygdeborgen, sør for tunet på Søndre Aas og øst for Rosenholm Campus. 
Her finnes det rødlistede arter og har sjeldne isotoper. Lokaliteten vurderes som viktig (verdi B) 
grunnet et relativt stort og noe mosaikkpreget område med forekomst av biologisk viktige 
vegetasjonstyper og potensial for interessante plante- og dyrearter.
 
Litteratur: Biofokus-rapporten «Naturverdier og landskapsøkologi på Rosenholm» utarbeidet av 
Ulrika Jansson, Kjell Magne Olsen og Anders Thylén. Rapporten kan lastes ned her: 
https://biofokus.holmliahistorie.no

Foto fra Facebook siden «Vern Rosenholmsumpen»

https://biofokus.holmliahistorie.no/


  



  

Utdrag fra «Kulturminner fra Holmlia», 2022 



  

Det er nå eksakt 50 år siden planleggingen av utbyggingen av drabantbyen Holmlia startet (1972). Det tok fire 
år før disposisjonsplanen ble godkjent etter et omfattende arbeid. Resultatene ble meget flotte etter mange 
revisjoner og høringer. Det var likevel trist at man ikke tok vare på våningshuset og bryggerhuset på Holm gård som 
et fysisk minnesmerke etter den ca. 700 år gamle gården. Nå har planleggerne til det nye boligprosjektet igjen 
muligheten til å påvirke hvordan området skal se ut.

Holmlia lokalhistorie ser for seg at navnet Holm blir hovedtema og at man kan krydre det nye boligfeltet med navn 
fra stedets lange lokalhistorie. Det er mange som tror at dette området alltid har vært et grått, forfallent og kjedelig 
industriområde, men historien om Holm gård og småbruket Rosenholm samt fabrikkvirksomheten i nyere tid kan 
gjøre området mer spennende i en lokalhistorisk kontekst. 

Håper disse innspillene har vært nyttige og gitt noen tanker for prosessen videre. 

Marius Park Pedersen
Prosjektleder, Holmlia lokalhistorie | https://holmliahistorie.no | https://parkforlag.no

Foto: OBOS, Sloreåsen borettslag og parkforlag.no

https://holmliahistorie.no/
https://parkforlag.no/
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