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Styret i Søndre Aker Historielag 2021 

Vil du gi din støtte til  
Søndre Aker Historielag?
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til grasrot
ordningen allerede i dag, for på den måten gi 
5 prosent av det du tipper for til Historielaget.

Du gjør det på en av følgende måter:
1. Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en 

av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
2. SMS: GRASROTANDELEN 970518959 til 2020 

(tjenesten er gratis).
3. Internett: grasrotandelen.no  

eller norsktipping.no.
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no.

Anne-Margrethe Skari, 
varamedlem

Sissel Marit Bue

Søndre Aker Historielag
Organisasjonsnummer: 970518959

Ivar Sekne

Side d 

Reidar Rasch, 
varamedlem

Repro: Polgraphia / Adam Zak
Trykk: Litografia AS / TS Trykk

Anne Marie Hval Grøgaard,
leder

Grethe Giæver

Ellen Nygaard



Innkalling til

ÅRSMØTE
Mandag 28. mars 2022 kl. 18.30.
i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30

DAGSORDEN
1. Godkjenning av møteinnkalling
2. Valg av møteleder
3. Årsberetning 2021
4. Regnskap for 2021
5. Revisors beretning
6. Budsjett for 2022
7. Valg

• Valg av to styremedlemmer for 2 år
• Valg av to varamedlemmer til styret for 1 år
• Valg av valgkomité for årsmøtet 2023
• Valg av revisor for 2 år

Etter årsmøtet: 

Foredrag ved Professor emeritus Øystein Rian:  
«Christian Kvart – sjarmtroll eller utbytter. Han mistet mye land»

Det serveres kringle og kaffe

Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!
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søndre aker historielag
Styrets årsberetning for 2021
1. Historielagets og styrets oppgaver
Laget har til formål å vekke interesse for og skape forståelse for Søndre Akers historie.  
Det vil arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og verne kulturminner av alle slag.     
Ut fra denne formålsparagrafen i vedtektene har styrets viktigste oppgaver vært å:
• planlegge og gjennomføre møter, rusleturer og andre arrangementer
• sørge for en oppdatert hjemmeside og en god arkivering
• drive en lokalhistorisk bildebase og avvikle samarbeidet med Deichman
• verve medlemmer, holde dem orientert om og engasjert i lagets aktiviteter
• salg av historielagets bøker i serien «Sør i Aker»
• holde medlemsregisteret og offentlige registre oppdatert
• utarbeide budsjett og regnskap, forvalte lagets midler
• samarbeide med andre lag og instanser som arbeider for lignende formål
• gjøre historien kjent for barn og ungdom gjennom samarbeid med skolene i bydelen.

Året 2021 har også vært preget av Covid 19. De planlagte møtene i Nordstrandhuset i 
vinter månedene måtte avlyses. Det gjaldt også årsmøtet 22 mars. Saksdokumentene til 
møtet var sendt medlemmene i årsberetningen for 2020.  Styret vurderte derfor om møtet 
skulle gjennomføres digitalt, men besluttet heller å gjennomføre det ved hjelp av e-post. Det 
vil si at medlemmene kunne stemme over følgende punkter: 
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder, referent og protokollvitner
3. Årsberetning 2020
4. Regnskap 2020
5. Revisjonsberetning
6. Budsjett 2021
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

26 medlemmer avga stemme.
Smittevernrestriksjonene fortsatte, men fra mai måned kunne vi ha arrangementer utendørs 
med et begrenset antall deltakere og registrering av fremmøtte. Utover høsten var vi innen-
dørs med registrering av fremmøtte, avstand mellom stolene, men med stor oppslutning om 
møtene. Som i 2020 har vi greidd å gjennomføre styremøtene i ht smittevernreglene. 

2. Styre, revisor, valgkomité
Verv Før årsmøtet 22.03.21 Etter årsmøtet 22.03.21
Leder Anne Marie H. Grøgaard Anne Marie H. Grøgaard (på valg 2023)
Styremedlem Ivar Sekne Ivar Sekne (på valg 2023)
Styremedlem Ellen Nygaard Ellen Nygaard (på valg 2022)
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Styremedlem Per-Inge Slettvold Grethe Giæver (på valg 2023)
Styremedlem Sissel Marit Bue Sissel Marit Bue (på valg 2022)
Varamedlem Anne Margrethe Skari Anne Margrethe Skari (på valg 2022)
Varamedlem Reidar Rasch Reidar Rasch (på valg 2022)

Revisor for regnskapet 2021 er Lasse Bergholmen (oppnevnt av styret).
Valgkomité for årsmøtet 2022 er Odd Fjeldstad og Kari Røren.
Etter årsmøtet har styret valgt Ivar Sekne til nestleder, Grethe Giæver til kasserer, Ellen Nygaard 
til sekretær og Sissel Marit Bue til ansvarlig for hjemmesiden. Det er holdt 9 styremøter.

3. Medlemsmøter, rusleturer og andre arrangementer
Egne arrangementer
Medlemsmøtene 18. januar og 15. februar, årsmøtet 22. mars og medlemsmøtet 19. april ble 
utsatt som følge av nedstengningen. Da vi igjen kunne gjennomføre medlemsmøter og turer, 
har det vært meget stor oppslutning om disse.

26. mai. Vandring langs Alnaelva
Det var med stor glede SAH kunne invitere til en fellestur, etter en lang «Corona-pause». Vi 
hadde fortsatt restriksjoner. Det ble to grupper med 10 deltakere i hver ledet av henholdsvis 
Vidar Berget og Helén Svensson fra Alnaelvas Venner. Vi begynte vandringen ved Ole Deviks 
vei og fulgte en fin turvei gjennom Smalvolden. Vi fikk forklaring på hvorfor døde trær får 
ligge fritt, noe som gir næring til sopp og insekter, og det blir et område for småfugler. Vi 
fulgte Smalvolden ned til Bryn. Underveis så vi Tveitabekken som kommer som en foss ut i 
Alnaelva. Ved Bryn er det flere bygninger som forteller oss at dette er et gammelt industri-
område, Bryn Teglverk og Joh. Petersens Lin- og bomullsvarefabrikk. Ved Bryn renner også 
Østensjøbekken ut i Alna. Nedenfor Bryn kommer vi til Svartdalen, en virkelig perle. Dette 
området er påkostet og gjort tilgjengelig for noen år siden med hengebroer og bordganger på 
påler. Vi passerte Nygårdsfossen, en av de flotteste fossene i Alna med Nygård fabrikker som 
utnyttet fossekraften. Turen sluttet i Kværnerbyen.
Alnaelven gir oss et godt inntrykk av det arbeidet Oslo Elveforum har gjort for å åpne elver. 
Alna, Oslos lengste elv har fått nytt liv, byen har fått et nytt flott og frodig naturområde.

7. juni var det rusletur på Søndre Hellerud gård med omviser Kristin Eckbo, selv oppvokst 
på gården, og barnebarn av siste eier major Eckbo som kjøpte gården i 1918.
Gården ligger i dag tilbaketrukket mellom Bernt Knudsens vei, Lambertseterveien og 
Oberst Rodes vei. En lang allé fører fremdeles opp til gården. På begge sider lå tidligere 
kornåkre og enger. Her var andedam og eplehage, grønnsakhage og et praktfullt hageanlegg 
med blomster og busker, trapper og avsatser og idylliske smale gangstier. Gården hadde stor 
låve, stabbur, drengestue og stall, og flere uthus. Den store hovedbygningen hadde glass-
veranda over to etasjer langs hele forsiden av huset. 
Gården har hatt mange eiere. De mest kjente er Hans Henrik Rode og Bernt Knudsen. Rode 
var adjutant hos Fredrik VI, ble oberst, deltok i Napoleonskrigene og i krigen i Norge i 1814. 
Bernt Knudsen var aktiv politiker og stiftet bl.a. Aker Sparebank.
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Gården ble senere drevet med forpaktere, jord ble solgt fra til boligtomter og etter krigen 
var det ingen gårdsdrift. Men det var herlig å vokse opp der. Kristin Eckbo formulerer det 
treffende: Den gikk fra å være herskapelig storgård for de få til et hyggelig tun for de mange. 

17. august. Tur med D/S Børøysund 
Turen med 45 deltakere gikk fra Rådhuskaia langs Bekkelaget, Nordstrand og Ljan. Guide 
på turen var Ivar Sekne, historielagets nestleder og forfatter av boka «Natur under angrep» 
årbok 2020 for Søndre Aker Historielag.
Vi fikk høre om Kongshavn hvor Håkon Håkonson landet med sin hær i 1240. I dag en diger 
containerhavn. Holmen Kneppeskjær og Bekkelagskollen er sprengt bort. Idyll og naturlig 
strandlinje har måttet vike for den nye tid med olje og moderne kaidrift.
Øyene vi passerte – Malmøya, Ormøya og Ulvøya har derimot beholdt mye av den gamle 
idyllen. Da jernbanen, Smålensbanen åpnet i 1879, ble Bekkelaget, Nordstrand og Ljan 
populære villastrøk. Vi seilte forbi badestrendene. Her lå det flotte Nordstrand Bad med 
restaurant, konsertsal og kjeglebane. Stedet brant i 1914. Men fortsatt er det badeplass. Vi 
seilte videre forbi badestedene Sæterstranda, Katten, Ljansbadet, Fiskevollbukta og Hverven-
bukta. Mest kjent er kanskje Hvervenbukta og det staselige godset som lå der, Stubljan eller 
Ljansgodset. Det brant i 1913, og da kjøpte Oslo kommune hele eiendommen og gjorde den 
til offentlig badestrand og friområde. 
DS Børøysund er sjøsatt i 1908 under navnet Odin. Båten har blitt brukt til mange oppdrag. 
I 1925 ble hun solgt til Vesterålens Dampskipsselskap og gitt sitt nåværende navn. Hun ble 
senere overtatt av Norsk Veteranskibsklubb som meget pietetsfullt har restaurert henne.

30. august. Historisk vandring på Holmlia
Marius Park Pedersen, initiativtaker til holmliahistorie.no og forfatter av bøker og 
 instruktive hefter om Holmlias historie var guide på turen som var et samarbeid med 
 Søndre Aker Historielag. Vi passerte Holmlia Senter  bygget på de nordligste jordene til 
Holm gård, og kom inn i interessant historisk område med de to middelaldergårdene Ås og 
Holm. Holm er jo revet, men de to gårdene Aas nordre og Aas Søndre har fremdeles noen 
bygninger bevart. På Søndre Ås gård er det rideskole, terapiridning og skoleopplegg.
Mye industri kom til Holmlia i 1950-årene – Norske Rørprodukter og Oslo Kjeksfabrikk. 
Kjeksfabrikken fikk ikke byggetillatelse og importlisens den gangen. Kjeks var ansett som 
unødvendig luksus. Per Thorkildsens Plastindustri kom isteden. Dessuten kom bedriften 
Betongmast.
Under annen verdenskrig var det planer om oljehavn ved Ljanskollen, tankanlegg og 
 transport av olje i rør opp til jernbanen. Krigen var heldigvis slutt før dette ble iverksatt.

20. september i Nordstrandhuset. Dag Jarnøy med foredrag «Med skyss sydover fra Christiania»
Han innledet med å vise til vanningssteinene i vårt distrikt. Søndre Aker Historielag eier 
den som nå står ved Sæter Torg. Den ble plassert der i 2017 (Se Årsberetning for SAH 2017)
I 1648 kom Lov om gjestgivergårder. Da hadde bonden på den utvalgte gården plikt til å 
stille hester når det var ønsket. Friskyss ble gitt til militære, prester og embedsmenn. De 
kunne trenge hestene en dag eller mer. Ofte var dyrene mishandlet og i dårlig forfatning når 
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de kom tilbake. Dette var tungt for bøndene, og ordningen ble avskaffet i 1816. Nå kom 
skysstasjoner. Her var det faste hester og kjøretøy, og man måtte ha kontrakt med myndig-
hetene. Ofte hadde gjestgiveriene skjenkerett og muligheter for overnatting. 
Det fantes også hvilestuer hvor hestene fikk vann og hvile, og folk fikk kaffe. Brennevinssalg  
her var forbudt. Langs veien ble det anlagt milesteiner for hver halve mil – et godt hjelpe-
middel for å beregne hvor langt man hadde reist.
Den Frederikshaldske Kongevei gikk sydover oppe på platået. Det ble mange forferdelige 
bakker med problemer for hester og folk. Planer om ny hovedvei langs kysten kom i 1840 
årene, men det var først i 1860 at Ljabrochausséen (Mosseveien) ble åpnet.

5. september 40-årsfest på Ekebergrestauranten med ca. 60 deltakere til stede.  
I et år hvor mye er blitt avlyst eller i alle fall utsatt, er vi veldig glade for at det var mulig å 
gjennomføre festen, og at så mange ville delta. Se referat.

25. september. Boksalg på Lambertseter Senter

25. oktober i Nordstrandhuset kåserte forfatteren Karsten Alnæs  om «Den spennende 
og skiftende historien om fisket, fiskeplassene og fiskerne i Indre Oslofjord» 
Han tok oss med på fisket kysten rundt før han gikk inn Oslofjorden, rundet Nesodden og 
inn i Bunnefjorden. På hvert nes og på øyene i Bunnefjorden bodde det fiskere med sine 
familier. Fortsatt er det etterkommere etter disse. Familien Kristoffersen har drevet fiske 
siden 1600-tallet. Det eldste huset på Ulvøya er fra den tiden og kalles «Ulvehiet». På Bekke-
laget har en fiskerfamilie fått sin vei, Fisker Syvertsens vei, etter Syvert Christiansen som 
døde omkring 1760. Hans etterkommere drev fiske fra Bekkelaget til 1944.
Fiskeartene var mange – torsk, lyr, makrell, sild. Det ble fisket med line etter torsk, også ruser 
ble satt ut. Det var det beste. Sildefiske i Ytre Oslofjord ble gjort med drivgarn. Det ble også 
brukt i Bunnefjorden. Sjursøya, Ildjernet og Nesoddtangen var bra steder for sildefisket.
Det var også isfiske med pilk etter lyr og tosk. 
Karsten Alnæs sang flere portugisiske fiskerviser under foredraget og avsluttet med en vise 
om baccalao.

13. november Boksalg på Sæter Torg for første gang på mange år.

29. november i Nordstrandhuset. «Stubljan – stadig nye kilder» Historiker og forfatter 
Finn Erhard Johannessen kom med et personlig tilbakeblikk.
Han tok utgangspunkt i kilder han har funnet i den senere tid. Interessante funn som bidrar 
til mer kunnskap om menneskene som bodde på Stubljan og den tiden de levde i. 
På stubloftet i den ene av portnerboligene fant han forretningskorrespondanse for Ljans-
bruket fra 1830-årene. 
I Riksarkivet er privatarkivet til familien Ingier. 
I privat eie fant han Lars Ingiers kopibok for 1807- 08 og hans kopibok 1799 -1805 i 
Nasjonal biblioteket, Oslo, Ms 8 octav 2594, Håndskriftsamlingen 
Gjertrud Maren Juels husholdningsbok ca. 1830 – 1850 fant han i privat eie. 
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Kopier av brev fra Jacob Juel i Sverige, Marens bror, 1780- og 1790-årene. Originaler i Julska 
slektsarkivet, Krigsarkivet i Stockholm.
Maren Juels brev til in nevø i Sverige 1810 – 1814. er også i Juelska slektsarkivet.
Opplysninger om Elkems planer om å kjøpe Ljansbruket under annen verdenskrig, Elkems 
styreprotokoll nr 10, Elkem.
Det ble et møte med stor oppslutning av interesserte deltakere. 

4. desember. Tradisjonelt førjulsboksalg på Lambertseter Senter  

Andres arrangementer
1. – 3. oktober. Landslaget for Lokalhistorie 100 år 
Dette ble feiret med seminar i Oslo. SAH var representert ved Anne Marie Grøgaard og Ivar 
Sekne på en mottagelse i Oslo Rådhus.
21. oktober. Årsmøte i Foreningen for Lambertseter gård. 
SAH var representert ved Anne Marie Grøgaard.

4. Publikasjoner
4.1 Årbok 2017 «På sporet av den nye tid – Ekebergbanen 100 år»
var i 2021 utsolgt fra lageret til SAH. Dreyers Forlag som sto for utgivelsen av boka har 
fremdeles noen eksemplarer. Styret besluttet derfor å kjøpe 50 eksemplarer til betydelig 
nedsatt pris.

4.2 Årbok 2020 «Natur under angrep» 
Boka var så etterspurt at ved årsskiftet 2020/2021 var opplaget på 500 bøker tilnærmet tomt. 
På styremøtet 17.12.20 ble det vedtatt å trykke opp et nytt opplag av boka. I 2021 har boka 
blitt solgt gjennom Ark, Norli og Haugen Bok, dessuten i en del matvarebutikker i strøket.
Resten av salget er skjedd ved direkte salg fra vårt lager. Med Corona-smitte og restriksjoner 
for samvær hadde vi ingen arrangementer våren 2021, men i løpet av sommeren og høsten 
har vi hatt medlemssamlinger med boksalg. Dessuten har vi hatt boksalg både på Lambert-
seter Senter og på Sæter Torg.
Med årbok 2020 «Natur under angrep» har Søndre Aker Historielag utgitt 19 årbøker, og 
med ett unntak, årbok 1983 «Malmøya» kan alle fremdeles skaffes. 
Bøkene kan kjøpes på medlemsmøtene eller ved kontakt med styret tlf. 91728155, eller per 
e-post: bok@sondreaker.no. Vi har et informasjonsark med detaljerte opplysninger om 
 innholdet i de utgitte årbøkene. Disse opplysningene finnes også på hjemmesiden.

4.3 SAH har et samarbeid med Marius Park Pedersen, initiativtaker til www.holmlia-
historie.no og har inngått en avtale om kommisjonssalg av boka Digital lokalhistorie. Dette 
er et verktøy for de som er nybegynnere på internett, men har lyst til å studere og finne ut 
av ting på egen hånd. Boka selges på våre medlemsmøter og bokstands.

4.4 Thale Hielm Diesen har redigert og utgitt Dagbok fra annen verdenskrig skrevet av 
Gerd Øfverman Diesen. Hun har donert noen bøker for videresalg til SAH.
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4.5 Gunnar Pedersen donerte restopplaget på sine tre siste bøker med lokalhistoriske 
artikler til historielaget. De er fremdeles tilgjengelige.

4.6 Underlagsmaterialet for Gunnar Pedersens lokalhistoriske bøker er nå tilrettelagt 
av Sissel Marit Bue og klare for overlevering til Oslo Byarkiv.

4.7 Bokansvarlig
Vi har ikke fått en bokansvarlig etter at Arne Sunde trakk seg fra vervet på årsmøtet 2019. 
Er det ett medlem som vil påta seg dette? Kontakt Anne Marie Grøgaard på tlf 917 28 155 
eller Ivar Sekne tlf 907 47 315.

5. Hjemmesiden 
Lagets nettsted har adressen www.sondreaker.no og vi er også på Facebook.
Her finnes oversikt over de nærmeste møter, liste over utgitte årbøker, lokalhistorisk stoff, 
bilder, veiledning for innmelding og annet. 
De litterære artiklene i årsberetningene publiserer vi også på hjemmesiden.  

6. Lokaler for historielagets arkiv og digitale utstyr
Avtalen med Pensjonistforeningen på Nordseter gård om leie av et kjellerrom for vårt boklager 
og andre eiendeler går videre. Vi har et godt samarbeid, og holder de fleste styremøtene i 
 gårdens møtelokaler.  
Vi har stadig et håp om innenfor SAHs økonomiske rammer å finne et bedre lokale for vårt 
boklager og arkiv, men inntil videre gjør vi det beste ut av lokalene på Nordseter gård. 
På Lambertseter gård har Historielaget fortsatt et lagerrom på loftet.

7. Økonomi
Etter årsmøtet 2021 har Søndre Aker Historielag tatt i bruk det administrative verktøyet 
StyreWeb utviklet til bruk for mindre organisasjoner. Foreløpig har vi lagt inn medlems-
register og regnskap, og vår vurdering er at det letter styrets administrative arbeidsoppgaver 
betydelig. Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 36 528,- mot et budsjettert over-
skudd på kr 9 300, -
Innbetalt medlemskontingent er kr 71 400, -. Det er noe lavere enn budsjettert.
Vi har mottatt kr 25 870,- i momskompensajon fra Landslaget for lokalhistorie.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping og gaver er kr  7 536,-. Vi håper medlemmene fortsatt vil 
benytte muligheten til å angi at deres grasrotandel skal gå til SAH. Det er enkelt å få regis-
trert, og i dette heftet er det oppgitt de kodene og opplysningene som trengs. 
Trykking og design for annet opplag av årbok 2020 er på kr 105 181,-. 
Innkjøp av 50 eksemplarer av årbok 2017 er kr 7 500,-. Det er solgt bøker for kr. 92 147,-.
Det er ikke utgifter til regnskapsføring da det har blitt utført kostnadsfritt av styremedlem 
Per-Inge Slettvold, og etter årsmøtet 2021 av Grethe Giæver. En forutsetning er bruken av 
StyreWeb. Utgiften til den delen av StyreWeb vi benytter i dag er kr 660,- per kvartal. 
I 2021 administrerer styret ved Sissel Marit Bue hjemmesiden. Dette er et oppdrag som 
senere kan bli en utgiftspost. Boklageret er beregnet til kr 25 000,-.  
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8. Gaver til Søndre Aker Historielag
SAH har gjennom årene mottatt en rekke bøker, mange av stor interesse for medlemmene. 
Men de er vanskelig tilgjengelige på vårt boklager. Deichman Lambertseter har vist  interesse 
for bøkene, og de har nå overtatt en god del av dem. Det betyr at de etter hvert vil være 
 tilgjengelige for allmennheten. 

9. Medlemsinformasjon
Årsberetningen med årsmøteinnkalling og giroblankett for kontingent sendes  medlemmene 
med post. Tidligere sendte vi også møteprogrammet med posten. Med de stadige  forandringer 
og avlysninger av arrangementene i 2020 og 2021 har disse hatt liten praktisk betydning. 
Våre arrangementer kunngjøres derfor fortrinnsvis på vår hjemmeside, ved melding på 
e-post til de medlemmene som har oppgitt e-postadresse og ved sms til de medlemmene 
som ikke har oppgitt noen e-postadresse. 

10. Utadvendt informasjon og aktivitet
Vi har nytte av kontakten med Byantikvaren, Byarkivet og Oslo Museum og ser verdien av 
tett kontakt med foreninger, arkiv og samlinger som er opptatt av kulturarv og kulturminne-
vern, men coronapandemien og smittesituasjonen har forhindret mye utadvendt aktivitet.

10.1 Årsberetningen er styrets oversikt over historielagets virksomhet i året som er gått. 
Den inneholder årsmøtedokumenter, vedtekter og enkeltartikler. Den fungerer derfor som 
informasjon for medlemmer og andre interesserte. 

10.2 Hjemmesiden og Facebook  blir brukt av personer som er interessert i Søndre Akers 
lokalhistorie eller konkrete enkeltopplysninger, ofte uten å delta på arrangementer

10.3 Samuel Steinmann 
Som nevnt i Årsberetningen 2020 har Søndre Aker Historielag foreslått overfor Bydel 
 Nordstrand at Samuel Steinmann får sitt navn knyttet til et sted på Nordstrand. Denne 
saken har dessverre ikke funnet sin løsning i løpet av 2021.

10.4 Navnsetting av vei 
Bydel Søndre Nordstrand ville endre navnet på Marta Steinsviks vei. SAH ble bedt om 
 uttalelse til de nye navneforslagene. Vi støttet forslaget om Mona Abdinurs vei. 

10.5 Bekymringsmelding om vern om kulturminner i Oslomarka
Sammen med 13 andre foreninger og organisasjoner undertegnet SAH 09.11.21 en 
 bekymringsmelding til Ordføreren vedrørende Byantikvarens mangel på ressurser til å følge 
opp kulturminner og kulturminneregistrering innenfor markagrensene i Oslo kommune.

10.6 Lokalavisene i distriktet har ikke gitt historielagets møter og turer så mye spalteplass 
som tidligere.
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 Anne Marie Hval Grøgaard Ivar Sekne Grethe Giæver
  
 Ellen Nygaard  Sissel Marit Bue

11.  Den lokalhistoriske bildebasen
Lasse Bergholmen er billedansvarlig i SAH. Han innkalles til styremøtene ved behandling 
av saker vedrørende billedbehandling og har uttalerett i disse sakene. 
Ved flytting av Deichmans hovedbibliotek i 2020 ble avtalen om Omeka billedbase sagt opp 
av Deichman. I de historielagene som var omfattet av avtalen har det i 2021 vært bekymring 
for hvordan billedbasen skulle utvikles og administreres videre.
Fellesrådet for Historielagene i Oslo arbeider videre med saken, og SAH har foreslått billed-
ansvarlig Lasse Bergholmen i en ressursgruppe Fellesrådet vil opprette. 

12. Medlemskap og kontingent
Medlemskontingenten er kr. 250,- for enkeltmedlem, kr. 300,- for familier. Pr. 01.01.2022 
hadde laget 285 medlemmer. Da er også ca 85 familiemedlemmer regnet som enkelt-
medlemmer. Vi håper vi kan ha en stabil medlemsmasse. Vi får stadig nye medlemmer, men 
dessverre er det mange av de eldre medlemmene som ikke lenger orker å delta i historie-
laget. Som nevnt under pkt 7 foretar styremedlemmene det daglige vedlikeholdet av 
 medlemslisten, innkreving av kontingenten og hjemmesiden.

13. Samarbeid 
Laget er medlem i Landslaget for lokalhistorie (LLH), hovedorganisasjonen for landets 
historielag. Gjennom LLH mottar SAH momskompensasjon og landslaget bistår de enkelte 
lagene med å få skattefradrag for gaver. Lokalhistorisk Institutt medvirker også til driften av 
det frie nettleksikonet for lokalhistorie: lokalhistoriewiki.no
Fellesrådet for historielagene i Oslo har til oppgave å virke for gjensidig informasjon og 
inspirasjon mellom historielagene i byen. SAH er medlem i Fellesrådet. Det har vært ett 
møte i år, 29.11.21 hvor Frogner Historielag var vertskap.
SAH er medlem av Østmarkas Venner, Foreningen for Lambertseter gård og Oslo Byes Vel.
Nordstrand Kulturarena  er etablert i det tidligere bydelshuset for Nordstrand bydel, Eke-
bergveien 243. Huset har lokaler både for møtevirksomhet og for verksted/atelierer for 
håndverkere/kunstnere. De innbyr nå diverse organisasjoner i bydelen til å tegne aksjer i 
foretaket. En aksje i huset koster kr 1000,- Den vil aldri gi utbytte i penger, men pengene fra 
aksjesalget skal komme til nytte for utviklingen av huset. Styret i SAH besluttet å tegne en 
aksje der. Det er et bidrag til kulturlivet i Nordstrand Bydel, samtidig som SAH kan ha 
nytte av huset. 

14. Konklusjon 
Møteaktiviteten i laget har av forståelig grunner heller ikke vært så stor i 2021, men det er 
meget god oppslutning om de arrangementene vi har gjennomført. 
Salget av årbøkene går bra. Vi selger godt på våre stands, og håper å finne et medlem som 
kan påta seg en mer aktiv oppgave som historielagets bokansvarlige.
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EIE eiendomsmegling

Lokalkunnskap og premium rådgivning gjennom 25 år 
gjør det enklere for oss å selge boligen din til en god pris

Kongsveien 78 | 23 16 73 00 | nordstrand@eie.no

Åpen hver dag 11:00 til 17:00
Stengt mandager i vinterhalvåret
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Ekebergveien 312, 1166 Oslo, Tlf 22 28 90 98
post@rorleggertjenesten.no

Rosendalsveien 43, 1166 OSLO

Nordstrand Plantesenter
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Familien Herseth på Reykjavik, Mosseveien 223

Av Berit Holth                                  

Nesten helt nede i vannkanten fikk sveitservillaen «Reykjavik» sin plass, godt synlig fra sjøen. 
Hit flyttet familien Herseth i 1900. Foto: Ivar Sekne

Innledning
Året 1900 flyttet familien Herseth inn i nybygget hus med strandtomt og utsyn mot 
Bunnefjorden. Huset er tegnet av Edu Carlén1, en arkitekt som var kjent for å tegne hus med 
særpreg. Eiendommen viser et tydelig samarbeid mellom arkitekten og familien som skulle 
bo der. Det er lett å se at familien har hatt mange ønsker og oppfatninger som har gitt eien-
dommen et personlig preg og egenart. Familien sluttet helhjertet opp om nasjonsbyggingen 
som hadde preget store deler av 1800-tallet og som nådde målet i 1905 da Norges union 
med Sverige ble oppløst og landet fikk sitt eget kongehus. Slik beskriver fru Caroline stats-
minister Christian Michelsen som loste Norge trygt i havn i skjebneåret 1905: en saa klog 
Chef og Styrer for vort Land blir det vel ikke godt at finde Magen til.2

Norske forfattere og kunstnere som hadde ført an i nasjonsbyggingen, lette bakover i 
 historien for å finne stolte øyeblikk da Norge var en selvstendig nasjon. De hentet inspirasjon 
1  Eduard Carlén (1866-1959)
2  Brev fra Caroline til Bibi, 1. februar 1907
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fra vikingtid og middelalder. Det lå i tiden å gi bolighusene velklingende navn, gjerne hentet 
fra den samme historien. Familien Herseth kalte det nye huset sitt for Reykjavik med hentyd-
ning til rekved som lå i vannkanten. Kanskje var sagatiden også medvirkende til navnevalget. 
Mønekammene på taket ble avsluttet med gavlblomster som var inspirert av motiver i 
treskjærings kunsten fra gammelt av. I dag er mønekammene fjernet, mens gavlblomstene 
fremdeles er lett synlige og karakteristiske.3 Øverst på eiendommen er det utformet et lite 
festningsanlegg i sten, og i hagen troner baugen på et vikingskip, også utformet i sten. Et 
 gammelt bilde viser statuer av to legemsstore sagaskikkelser som troner på sokler nederst ved 
trappeløpet. Hvite statuer av Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen er også forsvunnet i 
tidens løp. Ved moloen lå en større og en mindre seilbåt, samt en jolle fortøyd. Den største 
seilbåten het Iris og lå i vinteropplag på Nærsnes. 

To kunstige grotter, trappeløp med fontene og lysthus knyttet forbindelsen til den euro-
peiske hagearkitekturen. Dette stemte også godt overens med familien Herseths måte å 
betrakte verden på. Når anledningen bød seg fikk barna mulighet til å oppleve utlandet på 
egen hånd.

Bibi og Martha på dampskip i Middelhavet 
Første anledning kom da det dumpet ned et brev4 i posten med invitasjon til en båtreise i 
Middelhavet fra en familie-venn som var skipskaptein. Datteren Martha på 16 år sto og 
3  Info fra Bjørn Vidar Johansen
4  Brev fra Caroline til Bibi og Martha, 7. mai 1905

Eiendommen fikk adresse Mosseveien 223 og var en opparbeidet tomt med hageanlegg, brygge og 
 lysthus, påvirket av den europeiske hagearkitekturen. Foto: Ivar Sekne
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inviterer til leie av  
hyggelige, velutstyrte 

 selskaps- og møtelokaler i  
Nordstrandhuset,  

Nordstrandveien 30.  
Henvendelse: driftsleder  

Pawel Jablonski, 407 60 811 
(man-fre kl. 09-18)

nhuset@nordstrandvel.no

 Bilvask

 Service hall

 Alltid ferske bakervarer

SHELL PÅ KASTELLET
Tlf: 22 28 22 09

møter i ditt nærmiljø 

www.ruus.no
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kokte risgrøt mens moren Caroline leste høyt fra brevet og spurte om Martha hadde lyst til 
å reise til Italia. Søsteren Bibi på 17 år kom ned trappen og fikk det samme spørsmålet. 
Caroline hadde ingen spontane motforestillinger mot å sende døtrene av gårde på egenhånd 
på en seilskute i Middelhavet da hun leste brevet høyt. Hun syntes det var en eventyrlig 
sjanse som de ikke måtte gå glipp av. Faren Lars understreket at døtrene ikke måtte bli 
redde fordi om det blåste, en seilbåt kommer ingen vei uten vind. Det som døtrene ville 
kalle styggvær, var pen bris for en sjømann.5 Vel fremme i Genova viste det seg at det var 
dampskipet Georgia som de skulle reise med. Familie og venner fulgte med på reisen 
 hjemmefra. De yngre brødrene Erik og Kikan ventet spent på dolkene som søstrene hadde 
lovet å kjøpe til dem.6 Caroline hentet frem den store boken om Italia og leste om La 
superba, som Genova kalles, slik at hun kunne kjenne på stemningen, hun også. Brev og 
aviser ble sendt fra Reykjavik til havner som skipet var innom. Lars nevnte at også mann-
skapet kunne ha glede av å lese avisene. Skulle skipet videre til Amerika, fikk søstrene søke 
skipsleilighet i Spania og låne penger av skipperen, kommenterte Lars i ett av brevene. Men 
båten gikk til London og der bodde en kusine av Caroline. Hun anbefalte døtrene å benytte 
anledningen til å besøke kusinen som var kjent for å være gjestfri.7 Da familien bekymret 
seg fordi det gikk for lang tid før den hørte fra døtrene, utbrøt Kikan: Jeg skulde bare ønske 
De var hjemme igjen jeg8. Men det var kort tid etter hjemkomsten at det virkelig ble 
 dramatisk. Caroline holdt på å drukne og ble reddet av Bibi. En sølvvase ble preget til 
minne om denne hendelsen. På den står det: Birgitte Herseth. For Mammas Liv hun voved sit 
eget. 10/7-19059.

Huset Sommerfryd ved Nordstrand stasjon10

Familien Herseth hadde allerede hatt tilhold på Nordstrand, i sveitserhuset Sommerfryd ved 
Nordstrand stasjon. Caroline og pleiemoren, Birgitte Kolstad, som nettopp var blitt enke, tok 
huset i bruk da det var ferdig bygget i 1885. Caroline giftet seg med vinhandler Lars Eriksen 
Herseth i 1888. De fortsatte å bo i Sommerfryd og fikk fire barn i løpet av seks år: Birgitte 
Andrea (Bibi) i 1888, Martha Kristine i 1889, Erik Johan i 1892 og Kristian August Eilif 
(Kikan) i 1894. Familien var aktiv, humørfylt, uhøytidelig og ekte interessert i hverandres ve 
og vel. 

I 1895 mistet Birgitte Kolstad livet da hun ble overkjørt av toget rett utenfor Sommerfryd. 
Barnebarna Bibi og Martha arvet huset som familien fortsatte å bruke, også etter at familien 
flyttet inn i det nybygde Reykjavik som ble deres permanente hjem fra da av. Deler av 
 Sommerfryd ble leiet ut og de i ettertid mest prominente leieboerne der var Inger Munch og 
Karen Bjølstad, søster og tante til maleren Edvard Munch. I vintersesongen hendte det at 
familien Herseth flyttet opp fra Reykjavik til Sommerfryd.

5  Brev fra Lars til Bibi og Martha, 7. mai 1905
6  Brev fra Kristian til Bibi og Martha, 7. mai 1905
7  Brev fra Caroline til Bibi og Martha, 30. mai 1905
8  Brev fra Lars til Bibi og Martha, 7. mai 1905
9  Pokalen er i privat eie
10 Nordstrand terrasse 27
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Lars Eriksen Herseth fra Vang
Lars Eriksen Herseth ble født på Vang i Hedmark i 1855 og familien hans stammer fra 
dette området. Etternavnet Herseth kom fra morfaren til Lars og gården Herseth. Barna 
ferierte hos slektninger på Vang i feriene og de bevarte en sterk tilknytning til Hedmark 
gjennom hele livet.

Vin- og spirituosaforretningen Gabrielii
Lars kom som ung mann til Kristiania hvor han ble ansatt i forretningen Gabrielii med 
adresse Karl Johans gate 15. Denne vin- og spirituosaforretningen ble etablert i 1845 som 
det nest eldste firmaet i bransjen i Kristiania. Da Lars startet i forretningen hadde den fått 
navn etter daværende innehaver, Georg Gabrielii, født i Finland i 1817. Kort tid etter at Lars 
begynte i forretningen, flyttet den til Jernbanetorget med adresse Jernbanetorvet 2. I folke-
tellingen av 1885 fremgår det at Lars er bosatt på Hønefoss. Kanskje dette var et avbrekk, for 
han kom tilbake til Gabrielii og ble eneeier av forretningen i 1895 under navnet Gabrielii & 
co.s eftf.11 I 1905 meldes det at Lars igjen er eneinnehaver av forretningen etter at enkefru 
Caroline Amundsen er avgått ved døden. Det betyr at en eller annen gang etter 1895 og 
inntil februar 1905 har firmaets innehavere vært «Herseth & Amundsen».12 Forretningen 
averterte i flere av landets aviser, og med dagens regulerte alkoholpolitikk er det uvant å lese 
om Cognac i strie strømmer som tilbys på dunker fra 10 til 40 liter og med redusert pris på 
dunker større enn 40 liter13. Lars var alltid i godt humør når han kom hjem fra jobb, han 
elsket butikken sin hvor det var liv og røre. Men det betyr ikke at vin- og brennevinsbransjen 
var en lett bransje som sådan. Det var konkurranse mellom vinhandlerne. Noe som var mer 
avgjørende på lang sikt var det økende alkoholmisbruket i samfunnet, og samfunnets 
 reaksjon på dette. Allerede rundt år 1900 ble avholdssaken satt på dagsorden i Stortinget og 
i 1906 uttrykker Lars at han lever i en kronisk angst for at avholdssaken går av med seieren. 
Han trøster seg med at bransjen antagelig vil få noen år til å avvikle virksomheten på.14 Og 
slik gikk det. I 1913 offentliggjøres det at Formandskabet har besluttet å la firmaet Gabrielii 
beholde brennevinsretten til 1. juli 1914. Lars må betale kr 15000 i avgift for å få tillatelse til 
å omsette brennevin første halvår 1914.15 I 1916 kom forbudstiden hvor det var forbudt å 
omsette vin og brennevin. Forbudet opphørte for vinen sin del i 1922 da A/S Vinmonopolet 
ble etablert. Men da hadde Lars for lengst solgt forretningen. 

Foreldrene og de to søstrene til Lars flyttet til Kristiania i 1876. Den ene søsteren, Eline 
Herseth, drev egen papir- og leketøysforretning i Bogstadveien i mer enn 50 år. Hun fortalte at 
hun startet sin karriere i sin brors sigar-, vin- og kortevareforretning på Jernbanetorvet16.

Caroline fra Skien
Lars og Caroline var født samme år, i 1855. Caroline, som kom fra Skien, var fire år gammel 
da hun mistet sin mor. Faren var sjømann. Caroline fikk et nytt hjem hos mormoren som 
11  Norsk Kundgjørelsestidende, lørdag 24. august 1895
12  Norsk kundgjørelsestidende, 27. februar 1905
13  Nordlandsposten, 15. april 1903
14  Brev fra Lars til Bibi, 15. november 1906
15  Kunngjøring i Aftenposten, 2. oktober 1913
16  Avisomtale ved fylte 80 år, 25. oktober 1944
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var enke og hennes andre mann, 
Svend Andersen. Da Caroline besøkte 
fotografen som åtteåring17, står hun 
ved siden av Svend Andersen. Mor-
moren var allerede død på dette tids-
punktet. Da ste-bestefaren også døde, 
flyttet Caroline til Kristiania og ble 
pleiedatter hos Andersens søster Bir-
gitte Kolstad (1818-1895) og hennes 
mann, skreddermester Johan Andreas 
Kolstad (1824-1884). De eide en 
bygård ved Jernbanetorvet. Som vok-
sen hadde Caroline kontakt med kusi-
ner og fettere som kom fra hennes 
opprinnelige familie i Skien18.

To nye døtre 
I januar 1902 døde en venninne av 
Caroline, Marie Røer Sørensen, fire 
måneder etter at hun fødte sitt siste 
barn, Maria (Maja). Barnas far emi-
grerte til USA og søskenflokken på 
seks ble fordelt mellom familie og 
venner. Babyen Maja og søsteren Kris-
tiane på tre år fikk et nytt hjem hos 
familien Herseth samtidig som de 
holdt en viss kontakt med de andre 
søsknene. En av brødrene bodde hos 
onkelen, som var sogneprest i Rindal, 
og hans kone. Når onkel Johan var på 
prestemøte i Kristiania, overnattet han 
hos familien Herseth.)

Inne og ute på Reykjavik
Vanligvis var det ansatt kokk og stue-
pike på Reykjavik. Men Caroline var 
den drivende kraften i husholdningen 
og overvåket det hele med myndig 
hånd. Ingenting skulle overlates til 
 tilfeldighetene og med koronapande-
17  Åtte år og ti måneder
18  Ætt og annet nr. 2, 2015, s. 45-51
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mien i friskt minne, er det verdt å 
merke seg at hun i sine kjøkken-
regler19 oppfordret alle til å vaske 
hendene ofte. Vaskebaljer, bøtter og 
kluter ble rengjort daglig. Asken etter 
kull og koks som ble brukt på kom-
fyren og i ovnene ble også fjernet 
daglig. Og etter dagens middag ble 
komfyren vasket eller pusset. Kaffe-
kjelene skulle hver dag pusses med 
sur melk og sand. Kjøkkenet var 
reservert matlagning. Pussing av sko 
og  børsting av uteklær skulle foregå 
på gangen. Før spisestuebordet ble 
pent dekket hver morgen, var gulvet 
vasket slik at  spisestuen fremsto lun, 
god og ut luftet. Når frokosten var vel 
overstått, skulle lampene renses og 
fylles. En god regel var å sørge for 
nok ved og koks hver kveld slik at 
man ikke trengte å starte påfølgende 
dag med å hente dette. Og et godt råd 
var alltid å begynne tidsnok med 
matlagningen slik at maten var ser-
veringsklar i rett tid. Fra tid til annen 
var det stor rengjøring i hele huset fra 
loft til  kjeller, inkludert  stiving av ca. 
femti gardiner.20  Caroline, assistert av 
 Martha, malte glassmalerier etter kjente maleriske motiver. Disse ble satt inn i vindus-
rammene. Store  veggtepper ble brodert eller applikert, også etter kjente motiver. 

I april tittet tusenfryd frem ved grottene21 og under verandaen blomstret blåveisen. Lars dro 
på auksjon og kjøpte rosebusker. Og i mai ble laurbær trær satt ut i hagen. Snart blomstret 
syriner og asaleaer, og det var disse blomstene som briljerte og ga stedet et storslått utseende, 
ifølge Caroline.22 Bak badehuset var det stikkelsbær og rips, jordbær og kirsebærtrær. Høns og 
gjess  spankulerte i hagen. Familien opplevde også jordskjelv et par ganger. Den ene gangen, 
antagelig i 1904, løp familien opp til porten ved Mosseveien fordi det føltes som om huset 
skulle falle over dem.23

19  Kjøkkenregler nedtegnet av Caroline
20  Brev fra Caroline til Bibi, 27. september 1907
21  Brev fra Caroline til Bibi, 11. april 1907
22  Brev fra Caroline til Bibi, 12. juni 1908
23  Brev fra Caroline til Bibi, 10. januar 1907

Eiendommen fikk adresse Mosseveien 223 og var en opp-
arbeidet tomt med hageanlegg, brygge og  lysthus, påvirket 
av den europeiske hagearkitekturen. Foto: Ivar Sekne
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Bibis studier i Berlin 1906-1908
Det er ved gjennomlesning av bevarte familiebrev at det er lettest å danne seg et bilde av 
dagliglivet hos familien Herseth på Reykjavik. De fleste brevene er skrevet i årene fra 1906 
til 1908. Grunnen til dette er at den eldste datteren Bibi som 18-åring reiste til Berlin for å 
studere klaver. Før nevnte Inger Munch var pianolærerinne og underviste flere av Herseth-
barna. Først ute var Bibi som fortsatte å ta undervisning hos komponisten og pianisten 
Agathe Backer Grøndahl, bosatt på Ormøya. På anbefalingsbrev fra henne ble Bibi tatt opp 
som elev ved Scharwenka-akademiet i Berlin. Hun bodde på et pensjonat i en gate som i 
1945 var fullstendig utbombet. Men Bibi fikk oppleve slutten på en blomstrende epoke, også 
omtalt som den glade keisertid, da Berlin ble betraktet som musikkens sentrum i verden. Du 
kan tro Berlin er en storartet by. Det er ligesom Musik i alt her,24 fortalte Bibi.

Utstrakt brevveksling
Kort og brev gikk ustanselig begge veier, noen med innlagte frimerker som Bibi fikk av 
andre beboere i pensjonen og som hun sendte til brødrene som samlet på frimerker. Det 
hendte at blomster fra hagen på Reykjavik også fant veien mellom brevarkene helt ned til 
Berlin. Bibi skriver at når fiolene kom i vann, tok de seg fint opp igjen. Og Caroline dristet 
seg til å sende med en nybakt bolle i posten. Hvis den kom vel frem og var spiselig, satset 
hun på å sende en liten julekake neste gang.25

Hele familien tok del i brevskrivingen. Av og til ble brevene skrevet i full fart for at man 
skulle rekke å levere dem på posten på Nordstrand stasjon i tide. Det er tankevekkende hvor 
regelmessig og god postgangen var mellom landene den gangen. Det var også postombæring 
om søndagene både i Tyskland og i Norge. Kom ikke brevene frem etter fastsatt tid to dager 
etter at de var sendt, ble dette gjerne omtalt i svarbrevene. Aviser hadde en sentral plass hos 
familien Herseth. Noe av det første som ble ordnet da Bibi flyttet til Berlin var på hvilken måte 
hun skulle få anskaffet norske aviser. De kunne bestilles fra Norge eller i Berlin. Det endte med 
at familien selv ettersendte egne aviser i store pakker. 

En gang kom det et postkort fra Bibi til Caroline påskrevet en tøysete hilsen fra en ung 
mann. Martha var svært fortørnet på sin mors vegne.26 Caroline kastet kortet for å forhindre at 
Lars skulle se det, samtidig som hun understreket at hun veldig godt forsto en god spøk. Men 
hun var ikke like sikker på om dette var tilfellet med personalet som sorterte posten på Nord-
strand stasjon. Hun antok at de også fikk med seg innholdet av postkortet under sorteringen.27

Kulturelt samkvem mellom Norge og Tyskland
Familie og venner tok også del i opplevelsene til Bibi, hilsener gikk på kryss og tvers mellom 
landene. Fra tid til annen dukket det opp bekjente som var på gjennomreise i Berlin og som 
inviterte Bibi ut. Slik besøkte hun restauranten Bauer som var så populær blant nordmenn 
at det var lagt frem en egen gjestebok beregnet på norske gjester. Restauranten hadde avtale 

24  Brev fra Bibi til Lars, 2. oktober 1906
25  Brev fra Caroline til Bibi, 14. november 1907
26  Brev fra Martha til Bibi, 21. januar 1908
27  Brev fra Caroline til Bibi, 31. januar 1908
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med Aftenposten som offentliggjorde gjestenes navn en gang i måneden.28 Dette viser hvor 
tett det kulturelle samkvemmet var mellom Norge og Tyskland på den tiden.

Kvinner og likestilling
I en tid der det ikke var vanlig at kvinner fikk høyere utdannelse, hørte det til sjeldenhetene 
at norske unge kvinner kunne reise utenlands for å studere. Da musikkonservatoriet i Leip-
zig ble grunnlagt i 1843 hadde ikke Norge høyere utdannelse innen musikk. Dette konser-
vatoriet ble det mest populære studiestedet for norske musikkstudenter i resten av århun-
dret. På 50 år studerte 146 nordmenn her. Hele 93 av disse studentene var kvinner. Dette 
viser at musikkutøvelse sto i en særstilling som en mulighet også for kvinner.29 Det fordret 
selvsagt en god økonomi samtidig som husholdningen til familien Herseth var preget av 
måtehold. De fulgte godt med på hva det lønte seg å kjøpe i Berlin i forhold til her hjemme. 
Størrelser, mål og omriss med tanke på kjøp av klær og sko fikk stor plass i brevvekslingen. 
Bibi førte detaljert regnskap. Vi får vite hva mye koster i Berlin: fra lommetørklær, hårspen-
ner, konsertbilletter og spilletimer til prisen på pensjonatoppholdet. Disse oversiktene 
sendte Bibi direkte til Lars sin kontoradresse. Foreldrene virket ubundet av stereotype 
kjønnsrollemønstre. Både Lars og Caroline var innstilt på at deres eldste datter skulle få en 
utdannelse som hun kunne leve av. Faren foreslo som en mulighet at Bibi kunne bruke en 
av etasjene i Sommerfryd til å motta pianoelever.30 Moren opplevde at hun gjennom datte-
ren fikk vederlag for egne drømmer som hun selv ikke hadde fått anledning til å realisere i 
sin egen ungdom. Det lå i kortene at ekteskap og barn kunne forhindre utøvelsen av eget 
yrke, derfor ble det antydet fra Agathe Backer Grøndahl at det var en fordel å ikke binde seg 
for tidlig, det viktigste for Bibi var bare å leve for musikken. Men dette var et valg som Bibi 
selv måtte ta, mente Caroline.31 Da Bibi ikke fikk tatt avsluttende eksamen pga. vedvarende 
smerter i hendene var det nok en stor skuffelse for henne. Men foreldrene trøstet og under-
streket at datteren i alle fall hadde fått en opplevelse for livet og at det eneste betydnings-
fulle var at Bibis helse var god. 

Brødrene får leksehjelp
På hjemmebane bekymret Caroline seg for sønnenes skoleprestasjoner som ikke imponerte 
henne i særlig grad. Besluttsomt ble følgende plan satt i verk. I avisen ble det avertert etter 
en student som ble tilbudt å leie et værelse på Reykjavik inkludert frokost og aftens mot å 
gjennomgå guttenes lekser og oppgaver. En 22-årig sekondløytnant som studerte statsøko-
nomi, en meget liden og beskeden Herre, ble ansatt. Dette ble en suksess. Tre timer hver 
ettermiddag hjalp han guttene vekselvis med leksene. Guttene måtte medgi at en så grundig 
undervisning og leksehøring hadde de aldri opplevet før. Og Lars roste Caroline for denne 
gode idéen.32 
28 Brev fra Bibi til Lars og Caroline, 19. oktober 1906
29 Holth, Berit: German influences in the development of the Norwegian classical music tradition i Fontes Artis Musicae, 

vol. 61(2014), nr. 1, s. 42-47
30 Brev fra Lars til Bibi, 15. november 1906
31 Brev fra Caroline til Bibi, 6. mars 1907
32  Brev fra Caroline til Bibi, 13. februar 1908
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Vennekretsen
Lars og Caroline hadde en fast vennekrets som besøkte hverandre og hadde mye moro sam-
men. Det toppet seg helt da en bekjent, fru K., prøvde seg på en første aprilspøk gjennom 
telefonen til de andre vennene som var samlet på Reykjavik. Den gangen ble man oppringt 
av en sentralborddame som formidlet telefonforbindelsen. Men da telefonstemmen som 
utga seg for å være sentralborddame minnet mistenkelig om fru K., husket Lars datoen 
første april. Han sjekket det oppgitte telefonnummeret og det viste seg å tilhøre Fødsels-
stiftelsen. Dermed ble en slagplan lagt. En av vennene med en særlig barsk stemme ringte 
til fru K. og meldte at Fødselsstiftelsen kunne motta pasienten når som helst, værelse var satt 
i stand. Han fikk til svar at hun var på besøk i selskap hos en annen bekjent. Da ble det 
 dobbelt moro når det ble ringt dit og fru K. svarte at hun ikke kjente til noen som hadde 
trang til å komme på stiftelsen og fikk til svar at Fødselsstiftelsen hadde blitt narret. Spøken 
fortsatte med nye oppringninger og tilgjorte stemmer.33

Selskap på Reykjavik
Martha beskrev et selskap på Reykjavik med 50 gjester på følgende måte: 
Vi havde gjort det saa nydeligt til igaar - ja mama naturligvis. Salonen mere straalende end 
vanlig til fest og entreen eller «hallen» som vi kalder det nu, var rent ud «gribendes». Sofaen i 
33  Brev fra Caroline til Bibi, 11. april 1907

Lambertseter
Senter

Vi har flyttet tilbake, ved siden av Boots Apotek
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spisestuen blev taget ud og sadt did og saa de norske stolene du ved; over dören havde mama 
draperet flagget saa vakkert med en palme i hjörnet der borte og blomster forresten. Oppe paa 
hylden ... plantet mama en urskog af blomster og planter og sadte tigeren midt i saa den saa 
uhyggelig naturlig ud - italieneren og dama som danser stod paa vindushylden over, hver med 
nydelig rödt löv om sig. Ja du kan tro det var pent - saa vakkert har vi aldrig haft det för paa 
«Reykjavik» til selskab. 
Gjesterne var budne til 1/2 5 til kaffe. Ingeborg havde sin konfirmationskjole men den er saa 
vakkert forandret - kantet med brede lyseblaa flöielsremser og lyseblaa silkedusker foran paa 
kraven. Frk. K. var i brunt da hun var forkjölet. Edith sin bèrsfarvede med digre roser paa haar 
og bryst. Jeg havde min silke ... Stemningen var höi med en gang og Dr. A. især gjorde det 
umaadelig hyggeligt. Han var saa munter, spilte deilig vals for os. Ja du kan tro vi danset - 
næsten bare sagte vals. … Frk. Holter sang saa vakkert igaar, saa hun nöd at spille paa flygelet 
… hun var saa umaadelig begeistret for alt her var i peisestuen og saa. Hun betroet mama efter 
aftensmaden, at det var skjelden at se saadant nydeligt hus og saa’n deilig mad. Ja aftensbordet 
var saa deiligt kan du tro. Opvartningspigen havde gjort mesterstykker sagde fru A. Naar en 
kom fra salonen tronet et digert grisehode lige imod, nydelig pyntet; - saa havde vi faaresteg 
– ribbe og svinesteg kjödpudding og torsk i maionaise, saa kjex ost og alt sligt. – De forgyldte 
kandelaberne stod paa, og saa var bordet pyntet med roser og andre blomster. Alle var saa 
begeistret over det. Paa verandaen tronede en diger glastönde med hjemmebrygget öl med 

Storstua så ikke sånn ut tidlig på 1900-tallet, men det var en stasstue som passet til familien  Herseth. 
Her ser vi artikkelforfatter Berit Holth mellom og  (navnet kommer), SAH-leder Anne Marie  Grøgaard. 
Foto: Ivar Sekne
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 glasser omkring saa de som var törste kunde tappe. Og saa havde vi hele rader med kolörte 
lygter som paa den 11 Juni34. - Larsen sang sine dame- og herre-sanger og danset ballet sælv 
og gjorde voldsom lykke. Fru dr. A. var saa söd og kjæk igaar, ganske frisk igjen, hun tog paa 
sig kpt. Holters uniformsfrakke og lue og var til de grader «Schanckete» … Apotekeren var 
meget stille igaar - men saa fortalte han mig om seileturene sine - og da kan du tro öinene 
lyste. - Fru Kristiansen spillet danse for os, deriblandt verdens deiligste vals; husker ikke navnet 
paa den. - Desertbordet var dækket i rögeværelset - ogsaa deiligt. - Gjæsterne kjörte op til 
stationen da det plaskregnede, men de fra Nordstrand og Holters var til henved 1. tiden.35

Den glade enke
Julen 1905 hadde Franz Lehárs operette Den glade enke urpremiere i Wien. Teatersjef Bjørn 
Bjørnson satte opp stykket ett år senere på Nationaltheatret, en hendelse som trollbandt 
Kristiania hele året 190736. 

Bibi fulgte med fra Berlin og kunne fortelle at det ble sagt at operetten var så ustyrtelig 
morsom med musikk som var noe av det deiligste man kunne tenke seg. Pensjonatvertinnen 
hadde notene, og beboerne på pensjonatet trallet og sang på melodiene dagen lang.37 Hjemme-
fra kunne Caroline fortelle om presten og politikeren Alfred Eriksen (1864-1934) som unnlot 
å komme til avstemningen i Stortinget om å beholde Bededagen som helligdag. Det viste seg 
34  Fødselsdagen til Lars
35  Brev fra Martha til Bibi, 14. oktober 1907
36  I 1963 gjorde Erik og Romanas datter, Astri Herseth, lykke som Hanna Glawari på Den norske opera
37  Brev fra Bibi til Caroline, 19. november 1906
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at han istedenfor hadde vært i Nationaltheatret og sett Den glade enke. Dermed ble det slutt på 
Bededag i Norge og Caroline tilføyer: Du kan tro han har faaet gaa igjennem i Bladene og i 
Vittighedsaviser.38 Martha satt hjemme og spilte en vals fra operetten. Da brøt Caroline ut i 
gråt. Hun unte Bibi oppholdet i Berlin samtidig som hun lengtet svært etter datteren. Mens 
Martha droppet å spille denne valsen mer, gikk hun fullstendig opp i beundringen av skue-
spilleren Ingolf Schanche som personifiserte grev Danilo. Postkort med hans portrett ble sendt 
til søsteren i Berlin samtidig som hun satte ett i blomsterpotten med lyserøde sløyfer ved siden 
av bildet av Bibi mellom grønne bregner.39 På rommet sitt hadde Martha et eget Schanche-
bord med bilde av skuespilleren i glass og ramme, samt 3-4 portretter festet til gardinen.40 

Martha hørte om en bekjent som hadde vært i privat selskap med Schanche som beklaget 
seg over at han var så lei damer som sendte ham brev og inviterte ham med på reiser, alle 
utgifter dekket. Det plaget ham også å bli nistirret på av damene med teaterkikkerter. Mens 
herrene var så betatt av fru Fossum som spilte Hanna Glawari at mannen hennes ble sjalu.41 

Og når Martha var på ball så gikk det mest i Enkevalsen blant «schanchete» løytnanter.  I 
mai så kong Haakon og dronning Maud Den glade enke for femte gang.42 Og i løpet av året 
fikk Martha sett yndlingsstykket sitt tre ganger.43

Martha på pensjonatskole i Asker
Marthas interesse for Schanche avtok ikke selv om året vendte og det ble 1908. Da bodde hun 
et halvt år på pensjonatskolen Solvang i Asker. Der ble det undervist spesielt i engelsk og fransk 
og samtalene elevene imellom foregikk på engelsk. Om natten sov Martha i en himmel av 
Schanche, som hun uttrykte det. Bilder av ham var festet på veggen over hodegjerdet og på hele 
langsiden ved sengen, slik at det første hun fikk øye på når hun våknet om morgenen var 
Ingolf Schanche. Lærerinnen var også enig i at Schanche var pen og en glimrende actor.44 

Livet i Kristiania
I månedsskiftet april – mai 1908 var det engelske kongeparet på statsbesøk i Kristiania. Ved 
vinduene hos madam Iversen var familien Herseth med venner samlet og hadde fin utsikt 
til utgangen på Jernbanestasjonen der kongelige mottagelser foregikk. Madamen hadde 
avertert vinduene sine som skueplass uten at en eneste person meldte sin interesse. Derfor 
syntes Lars synd på henne og sørget for at madam Iversen fikk sin tiltrengte leieinntekt.45 

For øvrig var kontoret i vinforretningen fast møteplass. Der kunne de spise en 7-øres eller 
10-øres kake med et glass vin til før eller etter andre gjøremål. Kinoen var nettopp introdusert 
i byen og det hendte de gikk dit. Men oftere så de teaterforestillinger på Nationaltheatret, 
Centralteatret eller Fahlstrøms theater. Måltider ble inntatt på Grand cafe eller Håndverkeren. 
38  Brev fra Caroline til Bibi, udatert [1907]
39  Brev fra Martha til Bibi, 13. januar 1907
40  Brev fra Martha til Bibi, 18. mars 1907
41  Brev fra Martha til Bibi, 11. februar 1907
42  Brev fra Martha til Bibi, 8. mai 1907
43  Brev fra Martha til Bibi, 28. desember 1907
44  Brev fra Martha til Bibi, 12. april 1908
45  Brev fra Caroline til Bibi, 2. mai 1908
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Kikan får hyre til sjøs
15 år gammel fikk Kikan hyre til sjøs på seilskipet Nordlyset som seilte over Nordsjøen til 
Irland med kurs for Amerika og Buenos Aires. En vaktmann skrev følgende til Caroline for 
å forsikre henne om at Kikan hadde det bra: De forstaar nok, at det er en svær overgang for 
ham, fra det herlige liv han förte hjemme, og til det nuværende, men han er frisk og rask, 
 munter og glad.46

Hytta på Hadeland
Lars og Caroline anskaffet seg en hytte på Fragåt ved Mylla i Lunner. Dette prosjektet 
omsluttet de med en like stor entusiasme som de la for dagen på Reykjavik. Ved en anled-
ning, da de tilbragte juletiden på hytta, reiste de med 34 kolli og ble møtt med hest og slede 
på Roa. Med to store kasser på stasjonen i tillegg var det nesten mere last enn hesten kunne 
trekke. Dagen startet med ribbe og sylte. Heller ikke var det noe å utsette på middags-
menyen: en dag dyrestek og aprikos; den neste dagen julienne-suppe, fiskepudding og ribbe; 
og følgende dag tiur og risfromasj. Ja Du kan tro her er livligt, alle roper og braaker de og 
gramofonen surrer og skraaler, naar vi skal meddele os til hinanden maa vi skrike som gale, og 
enda er det faafængt. Men moro lel, forteller Caroline.47 

Avslutning
I 1917 døde Caroline, 61 år gammel og i 1923 
døde Lars, 67 år gammel.

Bibi giftet seg med Oscar Holth. De fikk tre barn 
og ble boende på Nordstrand. Bibi døde i 1978.

Martha giftet seg med Jens Raabe-Thorp. De ble 
også boende på Nordstrand. Martha døde i 1944.

Erik debuterte som sanger. I en kort periode 
sang han ved Opera Comique48, en operascene i 
Stortingsgaten som ble ledet av ungareren Alexan-
der Varnay. Erik var ansatt på kontor i  Brüssel da 
han ble bedt om å representere Norge i Olympia-
den i Antwerpen sommeren 1920. Der vant han 
gullmedalje i seiling. Han bodde noen år i Wien der 
han sang ved Wiener Volksoper. Her traff han sin 
fremtidige kone, Romana Manzini. De bosatte seg 
på Sinsen og fikk fire barn. Erik var premier-
løytnant i Flyvåpenet og offiser i de norske trop-
pene i Sverige under den annen verdenskrig. Han 
oppnådde å fylle hundre år før han døde i 1993.

46  Brev fra Hugo B. Mauroy til Caroline, 9. september 1909
47  Brev fra Caroline til Bibi, 29. desember 1914
48  Opera Comique var virksom fra 1918 til 1921

Huset eies nå av Oslo Kommune. Det leies 
ut til en  forening for forsvarsveteraner, som 
har fått pussa det opp og skal bruke det 
til sosiale formål og som selskapeslokaler 
under navnet Forsvarets Veteranhus. Foto: 
Ivar Sekne
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«Fjeldlund». Den første villaen som ble oppført på Holmlia i begynnelsen av 1900-tallet.  
Eiendommen ble utskilt fra Holm gård i 1902.

Familien Landén fra Fjeldlund

Av Marius Park Pedersen
Forfatter og prosjektleder i Holmlia lokalhistorie 

Lokalhistorien gir innblikk i hendelser og personligheter som har levd i vårt nærområde. 
Historiene går dessverre fort i glemmeboken om de ikke blir gjenfortalt eller skrevet ned. 
Og noen er spesielt verdt å ivareta og formidle videre som denne historien om familien 
Landén. 

Carl Bernhard og Helene Vilhelmine Landén var begge døve og hadde fire barn, Finn, 
Harry, Ragnhild og Kari. Ragnhild døde bare 8 år gammel i 1916.

 Carl og Helene giftet seg i 1908 og bodde da i Eriks gade 7 i Oslo. I 1910 bor familien på 
«Fjeldlund», en koselig rød tømmervilla som var den første oppførte villaen på Holmlia. Carl 
Landén er oppført på «Skovbakken» i Aker adressebok 1916/1917 (som Carl Landin). I følge 
folketellingen i 1920 bor de (igjen) på «Fjeldlund». De skal ha flyttet derfra til nabovillaen 
«Borgheim» i 1927 og bodde der sannsynligvis til familien Røren flyttet inn i 1933. Landén 
flyttet deretter til Prinsdalsveien 16.
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 Sammen med familien bodde også Axel Larsen 
Fleischer på sine gamle dager og ble tatt godt vare på 
av Helene. Fleischer var malermester og grunnla 
norges første døveforening (i  Oslo) som 18-åring i 
1878.

  Carl var opprinnelig fra Värmland i Sverige og 
kom til Norge da han var 24 år gammel. Han arbeidet 
som skotøyarbeider på Standard - Den Norske Sko-
fabrikk A/S i Alnagata 11 i Oslo. Den 23. august 1947 
feiret fabrikken 50-års jubileum med fest for arbei-
dere og funksjonærere. 41 av dem ble dekorert med 
Norges Vels fortjenestemedalje og diplom for lang og 
tro tjeneste. Carl Landén var en av tre døve ansatte 
som fikk den prestisjetunge prisen. Driften stanset i 
1958 og i 2005 ble fabrikken bygd om til boliger og 
heter i dag «Borettslaget den  norske skofabrikk».

 Helene skal ha hatt en fantastisk utstråling og ble omtalt som en utrolig snill dame som 
«man bare ble veldig glad i». Da Helene fylte 70 år ble hun feiret med disse hyggelige ord i 
bladet Tegn og tale nr 9, mai 1953: «Hun er et eiegodt menneske. I over 20 år pleiet og stelte 
hun for Axel Fleischer, og ellers har hun alltid holdt hjemmet åpent for alle døve. Disse er så 
hjertelig velkommen hos henne».

Idrettstalentet fra «Fjeldlund»
Sønnen Harry drev med sykling og friidrett som konkurransesport, begge grener med så 
stor suksess at Arbeiderbladet spøkefullt skrev at de ikke visste om de skulle kalle han 
 syklisten eller friidrettsmannen Harry Landén. Han meldte seg inn i Hauketo A.I.L. 
 (Arbeideridrettslag) som 16-åring i 1928. Han forsøkte seg også i terrengløp og var en av de 
aller beste. Han ble best i juniormesterskapet i 1931 og hadde sin beste løpsesong hvor han 
vant alle løpene. I sykling tok han 3 rekorder i landveisritt. Han har også prøvd seg som 

Carl Landén med six-pence lue blant 
andre døve skotøysarbeidere utenfor 
Standard - Den Norske  Skofabrikk i 
1918. Foto avbildet i Journal for døve 
nr. 2 - oktober 1992.
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svømmer og fullførte Vikas havnesvømming med godt resultat. Arbeiderbladet forteller 
dersom det skulle utdeles en belønning for størst allsidighet er Harry Landén en god kan-
didat.

Hauketo A.I.L. ble stiftet i 1927. I mai 1945 slo de seg sammen med Hauketo Sportsklubb 
under navnet Hauketo Idrettsforening.

I Arbeiderbladet 28. august 1931 kan vi lese et referat fra Hauketo A.I.L. om et godt besøkt 
medlemsmøte (avholdt i lokalene til Hauketo konditori i Ljabruveien 91 red. anm). På 
 agendaen var det en viktig sak som skulle behandles. Det var forespørsler fra «Nordstrands 
Avis» og «Vellenes Avis» med anmodning om å bli tilstilt referater. Det ble en lang debatt, som 
endte med at man besluttet å sende referat til begge aviser, for «Nordstrands Avis» vedkom-
mende med få stemmers overvekt, idet flere mente at avisen ikke var upolitisk som den utga 
seg for, men viste tendenser i en retning som en arbeideridrettsklubb ikke burde støtte. Et 
referat fra en generalforsamling i Hauketo A.I.L. var således nektet inntatt på grunn av at det 
i referatet sto at møtet ble avsluttet med avsyngelsen av «Internasjonalen». På samme møte ble 
Harry Landén valgt til redaktør i klubbavisen.

I september 1931 syklet Harry en kveldstur til Klemetsrud og i «Liabakken» kom en liten 
gutt løpende opp av veigrøften og styrtet mot forhjulet. Harry falt av sykkelen og slo hodet mot 
en stabbestein. Han lå bevisstløs i to dager på Aker sykehus og blant annet Arbeiderbladet 
fryktet at dette kunne «gjøre ende på hans karriere som idrettsmann». Men Fjeldlund- 

Harry Landén, 16 år i 1928. Foto utlånt av Tore Burud.
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ungdommen Harry Landén kom sterkt tilbake. I 1932 blir idrettstalentet portrettert i 
 Arbeiderbladet og får noen flotte skussmål. 50 år etter (1982) deltok han i antakelig sitt siste løp 
som 70-åring. Det var i kretsmesterskapet i orientering arrangert av Oslo Lysverkers Idrettslag 

i Maridalen. Løypa var hard og krevende men Harry Landén full-
førte. Det sier litt om den fantastiske idrettsmannen han hadde vært 
helt siden guttedagene på Fjeldlund.  Søsteren Kari Landén utmerket 
seg også innen idrett. I 1936 ble hun Akerhusmester i terrengløp. 

En populær og dyktig døvetolk
Harry Landén ble etter hvert en populær og glimrende døvetolk, 
dyktig tegnspråk lærer og hadde hatt mange tillitsverv.

Han var med i styrer og komiteer i Oslo Døveforening og i Oslo 
Døves Sportsklubb. Når noen trengte hjelp, var det greit å få med 
Harry. Han hadde greie på så mye, han var flink til å forhandle, og 
han reduserte avstanden mellom døve og hørende. Svært ofte var 
han det  viktige bindeleddet. Han ble da også æresmedlem i Oslo 

Faksimiler fra Harry Landéns idrettskarriere. «Kont’en» i bakgrunnen. Her hadde Hauketo Arbeider-
idrettslag sine medlemsmøter (Dagens Ljabruveien 91). Det var opprinnelig et konditori fra 1920-tallet 
derav kallenavnet «Kont’en». Foto utlånt av Tore Burud.

Harry Landén avbildet 
i Norges døves idretts-
forbunds årbok i 1956.
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Døve forening. Særlig gjorde Harry en stor innsats for døveidretten. En tid var han også 
 sekretær i Norges Døve-Idrettsforbund.

Han utdannet seg til lærer i voksen alder og jobbet på Hersleb skole som tegnspråk lærer. 
Han underviste også ved døveavdelingen på Gaustad sykehus før han pensjonerte seg. Harry 
var ikke døv men tunghørt av en hørselskade han skal ha fått i Heimevernet. Han spøkte med 
at om han skulle bli døv så hadde han allerede mange venner i døvemiljøet. Han døde 71 år 
gammel i 1983.

Gode minner - et flott forbilde
Lokalhistoriker Tore Burud fra Prinsdal husker Harry Landén godt. Han forteller mer enn 
gjerne: «Jeg var 15-16 år gammel og løp juniorklassen i orienteringsløp. Jeg husker Harry 
som en rolig og inkluderende fyr. Han var  voksen da jeg ble kjent med ham og var en god 
kamerat av onkelen min Arne. I 1954 skulle det arrangeres orienteringsløp i Arvika, Sverige. 
Det var da Harry kom bort til oss gutta og lurte på om vi ville være med. Jeg husker at jeg 
svarte: «Hva skal vi dit å gjøre? Vi klarer jo knapt å finne frem her hjemme i Prinsdal!». Det 
var selvsagt en spøk og det endte 
med at Harry velvillig kjørte oss til 
Arvika. Det ble en fin tur». Tore  
 smiler og har gode minner fra den 
tiden. Han forteller til slutt: «Harry 
var et flott forbilde for oss gutta på 
den tiden. Han var dessuten en 
sympatisk og hensyns tagende 
 person». Tore Burud ble også en 
meget god løper og vant NM- 
stafett i orientering i 1963.

Det er nå mer enn 110 år siden 
familien Landén flyttet til «Fjeld-
lund». I dag har Fjeldlund bolig-
sameie fått navnet etter denne 
 første oppførte villaen på Holmlia. 
Og den hadde beliggenhet på ute-
arelet til dagens blokker i bolig-
sameiet, mellom Holmlia senter 
vei nr. 8 og nr. 4. Det er nok de 
færreste av beboerne her som vet 
at de bor ved et «lokalt kultur-
minne». Heldigvis lever fortsatt 
historien om skotøyarbeider Carl, 
 hjerte gode Helene og idrettstalen-
tet Harry takket være formidling 
av vår felles lokalhistorie.

Harry Landén og Tore Burud på Eidsvoll 8. oktober 1972. 
Henholdsvis 60 og 35 år gamle sprekinger hadde deltatt på 
orienteringsløp. Foto utlånt av Tore Burud.
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Her lå villaen  «Fjeldlund» i dagens Fjeldlund boligsameie. Fra guidet nærmiljø vandring på Holmlia 
30. juni 2021. Foto: Turid Beate Tveit Mo.

Kilder:
«Om Holmlias historie, fra bygdeborg til drabantby» Arnfinn Nygaard (1990)
Holmlia lokalhistorie
Holmliahistorie.no
Aker adressebok 1916/1917
Folketellingen i 1920
Digitalarkivet
Nasjonalbiblioteket
Industrimuseum.no
Journal for døve nr. 2 - oktober 1992
Arbeiderbladet 29. september 1931
Arbeiderbladet 26. juli 1932
Arbeiderbladet 7. november 1932
Tegn og tale nr 5 - mai 1952
Tegn og tale nr 9 - mai 1953
Norges døves idrettsforbund årsbok 1956-1957
Harry Landén nekrolog 1983
Tore Burud

FRA HAUKETO A.I.L. REFERATBOK 

Hauketo Arbeideridrettslag var representert i A.I.F. 
var Arbeideridrettens forening og her er en viktig 
notis i løpet av krigens første år. 

1940: Årets siste orienteringsløp var 
Norgesmester skapet i Halden.

For første gang var A.I.F.-gutta representert i 
 Norgesmesterskapet. Her har vi all grund til å vær 
stolte over Harry Landén som besatte 6-te plassen 
i den utsøkte konkurrance, hvilket er en flott 
 prestasjon. Han ble dessuten bestemann fra A.I.F. 
og beviste at hans flotte plasseringer før ikke har 
vært noen tilfeldighet.
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SØNDRE AKER HISTORIELAG

Møter og andre arrangementer i 2022
Mandag 21. februar kl. 18.30 i Nordstrandhuset 
Forfatter og journalist Sølvi Wærhaug  
«Damer som baker – historien om husmorskolen til Minna Wetlesen på Albildsø gård» 
Fellesmøte med Østensjø Historielag

Mandag 28. mars kl. 18.30 i Nordstrandhuset
Årsmøtet 2022
Etter årsmøtet:
Historiker, professor Øystein Rian
«Christian Kvart – sjarmtroll eller utbytter»

Mandag 25. april kl. 18.30 i Nordstrandhuset
Leder av Bekkelaget Lokalhistoriske forening Dag Jarnøy
Forteller om O.C. Bjerke og Villa Nova

I slutten av mai måned: i forbindelse med Nordstranddagene 2022 vandretur med 
 geolog Elen Roaldset.

Det blir også en tur i slutten av august. Program kommer.



A
15

73

Søndre Aker Historielag
Postboks 50 Lambertseter
1101 Oslo
www.sondreaker.no


