Thorleif Waaler

Johan Simen Waaler (1806-1880) og
Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897)
Deres forfedre, liv og etterkommere

Opphavsrett © Thorleif Waaler
ISBN 978-82-303-1657-3

3

Forord
Denne boken har jeg skrevet med tanke på etterslektens behov for å få vite noe om sine forfedre
og deres liv. Det som har slått meg under arbeidet, er at slektens medlemmer har vært ganske
forskjellige. Her er det mange sjøfolk og mye ramsalt sjø, her er forfinede embetsmenn, her er
det en emissær i Indremisjonsforbundet, her er en veterinær i Danmark, her er forretningsfolk av
forskjellig art (mange med maritim tilknytning) og her er vanlige håndverkere og arbeidsfolk.
Vår familie favner om det meste, og en nærgående beretning om familien blir samtidig en
beretning om hell og uhell, lykke og ulykke og en god del skjebner.
For å kunne skrive boken har jeg vært avhengig av en god del hjelp. Jeg kan ikke takke dem alle,
men noen har gitt meg formidabel hjelp. Det er Liv Norhoff Haraldsen, Tom Schmidt og Hans
Viggo Waaler. Jeg vil også få takke lederen i Torderød gårds venner Arnulf Johannessen, som
har gitt meg verdifulle opplysninger om familien Chrystie, professor dr. theol. Torleiv Austad,
som har gitt opplysninger om indremisjonsmannen Viggo Waaler, og bibliotekar Mette Guderud
ved Forsvarsmuseet, som har gitt opplysninger om de mange offiserene i familien. Til slutt vil
jeg få takke min venn og slektning Reidar Brevik, som har gjennomlest fremstillingen i flere
omganger og kommet med mange gode råd.
Noen mener at man ikke bør befatte seg for meget med fortiden fordi det bare vil være en
endeløs beretning om fattigdom og slit. Slik har det ikke vært hos oss. Det er åpenbart at det har
vært mye velstand og hygge i familiene til Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie, og
at det også var relativt trygge og gode hjem våre felles stamfedre, deres barn og barnebarn
etablerte. Min far, Ragnar Waaler, som selv var svært slektsinteressert, understreket det ærerike i
sin fars familie, og han fortalte med stolthet historien om denne slekten som fra gammelt av
hadde hatt sin base dels på Vålerengen, Etterstad og det gamle Oslo og dels i Moss og på gården
Reier ute på Jeløya.
Det er ikke lett å skrive historie, og all historieskrivning har et visst subjektivt preg. Jeg setter
stor pris på å bli gjort oppmerksom på alle feil og svakheter som eventuelt kan rettes opp ved en
senere anledning.
Oslo, 16. november 2010

Thorleif Waaler

PS. Arild Palmstrøm har i oktober 2011 foretatt en tilrettelegging av boken for presentasjon på
internett. I den forbindelse er det lagt inn enkle utdrag av aner for Johan Simen og Hanna
Dorothea samt enkle oversikter av etterkommere. Det er også tatt inn tre nye bilder og forfatteren
har samtidig foretatt noen få korreksjoner i teksten.
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Johan Simen og Hanna Dorotheas forfedre og liv
1. Johan Simens forfedre
Johan Simen Waaler ble født 8. mars 1806 og hadde
sine barneår i Store Vognmannsgate 245 i en forstad
til Christiania kalt ”Vaterland og Sagbanken”. Hans
foreldre var murmester og høker Johan Simensen
Waaler (1771-før 1838) og hustru Elisabeth
Johan Simens aner
Paulsdatter Huuseby (1771-etter 1838). Faren fikk i
1797 borgerskap som murmester i Christiania. Johan Simen Waalers foreldre hadde giftet seg på
den tiden, og de fikk raskt to døtre, Ingeborg Catharina (1799) og Anna Maria (1800). Det kan
være grunn til å merke seg at faddere ved Ingeborg Catharinas dåp blant andre var
artillerikaptein Oriens Gottlob Oppen og Lars Huseby, og at faddere til søsteren blant andre var
kjøpmann Johan Th Rasch, den senere bestyreren ved Glasmagasinet Søren Falch Muus, madam
Karen Møller og jomfru Anna Catharina Grøn. Artillerikaptein Oppen var sønn av generalmajor
Knud Oppen som bodde i Strandgaten, den tidligere Bispealmenningen, som gikk i forlengelsen
av Strømsveien forbi Ladegården og ned mot bryggen i det gamle Oslo (”Gamlebyen”).
Generalmajor Knud Oppen eide ytterligere to eiendommer – en i Oslo og en inne i Christiania.
De to søstrene til Johan Simen døde begge i 1801 (i henholdsvis august og juli måned), og etter
det vi vet fikk ikke Johan og Elisabeth flere barn enn sønnen Johan Simen.

Johan Simens besteforeldre på farsiden var murmester Simen Knudsen Waaler (ca 17201790/1793) og hustru Ingeborg Gulbrandsen (1743-1821). Disse hadde foruten Johan også
sønnene Edskild (født 1771) og Knud (f. 1779). Hvor murmester Simen Waaler og konen
Ingeborg bodde i de første årene av ekteskapet, vet vi ikke. Men 24. desember 1774 inngikk
murmester Waaler en avtale med biskop Christen Schmidt om forpaktning av gården Etterstad
som den gang tilhørte kirken. Deretter tok murmester Waaler og hans familie opphold på
Etterstad. Etter mannens død tidlig på 1790-tallet overdro imidlertid enken bygselsretten til
gården 13. april 1795, for en pris av 500 riksdaler, til Christiania by ”til en bestandig Execeer–
Plads for Christiania Byes Guarnison”. Men hun forbeholdt, for seg og sine barn, en rett til å bo i
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gårdsbygningene og dessuten en enerett til salg av livsfornødenheter (”marketenterier”) til
soldatene. Engslåttene under gården beholdt de også. Ved folketellingen i 1801 bodde Ingeborg
og de to yngste sønnene på gården sammen med tre tjenestefolk
Johan og Elisabeth flyttet neppe til Etterstad. De arvet imidlertid en part i bygselsretten til
gården, og ved en kontrakt av 14. april 1838 overdro Elisabeth – som da nylig var blitt enke – sin
avdøde ektemanns part til mannens yngre bror, høker og borger i Christiania, Knud Waaler.
Dermed ble Knud Waaler sittende med Etterstad utover på 1840-tallet. Ved videresalget gikk
gården fullt ut over i privat eie. Etterstad hadde siden middelalderen tilhørt biskopen i Oslo, og
de som satt på gården var altså brukere og ikke eiere. I 1578 og 1580 hadde borgerskapet i byen
bedt kongen om å få utlagt Ekeberg, Teisen, Ulven og Etterstad til beite for hester og andre
kreaturer, og i 1582 hadde kongen innvilget søknaden. Saken var imidlertid så dårlig forberedt
og undersøkt av regjeringen, at Kongen ble nødt til å trekke tilbake bevillingen for Etterstads
vedkommende, fordi biskopen hadde en velervervet rett til den som ikke kunne tilsidesettes.
Vi vet ikke sikkert hvor murmester Simen Knudsen Waaler kom fra. Det mest nærliggende er
imidlertid at familien kommer fra Vaaler gård som var en nabogård til Etterstad og som plassen
Vaalerengen er en rest av. Dette kan støttes av det forhold at familien i generasjoner har hatt
tilknytning til Aker kommune og ganske særlig til Etterstad, som lå rett ved Vaaler. Det som
ytterligere kan tale for en tilknytning til Vaaler gård i Aker, er at det på 1700-tallet var liten
innvandring fra bygdene ellers på Østlandet til Oslo og områdene omkring. Den gang var det
ingen industrialisering i Osloområdet. Válin, som gården het i middelalderen, var fra gammelt av
eid av biskopen i Oslo – på samme måte som Etterstad. Gården var biskopens avlsgård og ble
også brukt som en sommerresidens. Válin hadde den gang ca 200 dekar jord, og det ble vesentlig
dyrket korn der. Selv om gården tilhørte bispestolen, fantes det imidlertid folk med tilknytning til
gården som bar navn etter den. I Akershus lensregnskaper for 1557-1558 er det tale om en sag og
en mølle i Alnaelven, nemlig ”Henning Vaalens saug” og ”Torgeir Vaalens kvern”. Historikeren
Edvard Bull bemerker i sin bok om Kristianias historie at ”det har altsaa vært saa pas til drift at
sagen og møllen hadde hver sin bruker”.
I Magnus Lagabøters bylov fra 1270 ble grensene for Oslo beskrevet slik ifølge Edvard Bull:
”Tøienbekken danner byens nordgrænse, og fra bekken gaar den nordenom Vakaberg (Åkeberg)
og til bækken på Martestokker (Galgeberg) og til grinden på Vaalen, derfra til Krossbrekken som
fører op til Ekeberg og saa ut nedenfor Ekebergkleven og ut paa Vaagen ret overfor Akersnes og
tilbake til Tøienbekken”. Vaalen lå altså utenfor middelalderens Oslo. Det var for øvrig et
generelt trekk ved middelalderbyene i hele Nord-Europa, at de nærmeste områdene utenfor byen
ofte var delt mellom byborgerne, biskopen og klostrene. Vaalen er omtalt i Biskop Jens Nilssøns
visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574–1597. Det fremgår her (s. 271 f.) at bispen holdt til på
Vaalen i slutten av august 1594. Et brev om visitas til blant annet Ringerike, Hadeland og Toten
er signert «Ex prædio Vaalin» 20. august 1594, og i følge reiseopptegnelsene reiste han derfra
2. september. Følget drog «fra Vollin i norduest offuer Prouiste engen oc i vester saa i nord och
norduest til Agersbro, saa i vest norduest op for en backe om Agers kircke ...» og videre forbi
Frogner og Bestum og gjennom Bærum og opp i Lommedalen.
Vi vet det ikke sikkert, men etter min oppfatning er det altså godt mulig at murmester Simen
Knudsen Waalers familie kom fra den gamle Vaalen gård. Det er for øvrig på det rene at gårdsnavnet relativt tidlig på 1700-tallet ble skrevet på samme måte som vårt slektsnavn. I matrikkelen for 1723 ser vi at ”Waaler-eng” lå som en av Oslo bispestols ”pertinenser”. Det at man da
var gått over til å kalle eiendommen for ”Waaler-eng”, skulle vel tyde på at det var en del av det
gamle gårdsbruket det dreier seg om. Fra slutten av 1700-tallet forsvinner det gamle Vaalennavnet helt, jfr. Else M. Boye: Vålerengen Hovedgård, inntatt i tidsskriftet Byminner, hefte 3 for
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1969. I en kontrakt av 15. november 1805 mellom biskop Fredrik Bech og hans forgjengers
enke, bispinne Ingeborg Catharina Schmidt, gir sistnevnte tilkjenne at hun avstår fra den rett hun
”haver til Præbende og min Enke Pension, imod at beholde Enkesædet Waaler-Engen og af
Aggershuus Bispestol aarlig 50 Rd. danske courant i Pænge”.

Vålerengen hovedgård. Maleri fra 1840

Vålerengen var et geistlig ”enkesete” i årene fra 1804 til 1827. Ingeborg Catharina var bare 25 år
gammel da hun i 1803 giftet seg med biskop Schmidt, som døde etter 11 måneders ekteskap.
Enken giftet seg på nytt i 1806 med den jevnaldrende kjøpmannen Lars Steensgaard, og i 1827
kjøpte han gården for 4000 spesidaler. Det var i skjøtet fra 1827 at betegnelsen ”Vålerengen
Hovedgård” ble brukt for første gang. Hovedbygningen på den gamle gården Vaalen/Vålerengen
finnes den dag i dag. Siden Vålerengen kirke sto ferdig i 1902, har hovedbygningen vært brukt
som prestegård. Bygningen, som fortsatt brukes som menighetshus, har i dag adressen
Hjaltlandsgaten 1, og ligger kloss ved kirken.
2. Studietid og forelskelser
Johan Simen Waaler tok eksamen artium i 1828 med karakteren non, dimittert av stud. jur. Grøn.
Prøven ble avlagt ved Universitetet i Christiania, og den som besto eksamen, ble den gang
samtidig immatrikulert (dette var ordningen helt frem til 1884). Johan Simen leste til
forberedende prøver i 1829/1830 og ble cand. philos. med såkalt anneneksamen. I 1830 begynte
han på teologistudiet. I studietiden var han venn av Henrik Wergeland som var to år yngre og
også studerte teologi. Det har vært fortalt i familien at de to i en periode hadde en hybel sammen.
Det er mulig at de begge ranglet litt for meget og at de begge manglet de rette egenskaper til å
kunne bli prest. Henrik Wergeland fullførte riktignok teologisk embetseksamen, men han var i
alle fall en for opprørsk person til å kunne få noe prestekall.
Johan Simen fullførte aldri teologistudiet. Han avbrøt studiene etter noen år og vi vet ikke helt
hva han arbeidet med på midten og slutten av 1830-tallet. Men han bodde i Christiania eller i en
av forstedene og var regnet som en holden mann. På kveldene kunne han sitte hos traktør
Bekkevold, som drev Grei kafé i Store Strandgaten (den nåværende Skippergaten). Forskeren
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Leif Amundsen skriver om dette i boken Henrik Wergeland – Brevene til Amalie, Oslo 1974. Det
heter på side 13 i boken at Johan Simen ”var tydelig betatt av den vakre, snart 19 år gamle
Amalie, og det later ikke til at hans frieri har vært ukjært for henne eller for gamle Bekkevold”.
Amalie Sofie var kafévertens eldste datter.
Når det ikke kom til noe ekteskap mellom Johan Simen og Amalie
Sofie, så skyldes det at hun en sommerdag i 1838 ble kjent med
Henrik Wergeland og til slutt valgte ham. Historien er som følger: I
mai/juni 1838 hadde Henrik Wergeland skaffet seg et lite hus i
Grønlia i skråningen på østsiden av Bjørvika, nedenfor den senere
Sjømannsskolen, og ganske raskt hadde han skaffet seg en båt.
Hver dag rodde han over Bjørvika til en av kaiene hvor han
fortøyde båten og gikk til sitt arbeide som bibliotekar på
Universitetsbiblioteket, som den gang lå ved Christiania torg. En
dag var årene og seilet stjålet. Henrik skaffet seg nye, men han så
seg om etter et sted å sette slike ting inn. Da møtte han tilfeldig sin
gode venn Johan Simen som anbefalte ham å gå innom Grei kafé,
der hans hjertenskjære arbeidet og hvor han sikkert kunne legge inn
årene og seilet. Amalie lå og skurte gulvet første gang Henrik
Wergeland så henne. Han ble fortryllet av hennes
skjønnhet. Så ble han sittende kveld etter kveld i
skjenkestuen, og hans øyne ”fulgte idelig den yndige
Skikkelse hvor hun gikk og stod”.
Henrik gjorde det han kunne for å bli kjent med
Amalie Sofie. Han fikk hjelp av en felles bekjent av de
begge, Albertine Tønsager fra Eidsvoll. Hun tok med
seg Amalie på besøk i Grønlien – først en gang midt i
juni måned og noen dager senere på Sankthansaften.
Det ble regn utpå kvelden, og pikene la igjen de fine
sommerhattene sine i Henriks enkle hytte. Henrik
skrev brev og dikt til Amalie og følte nok ikke dårlig
samvittighet over å kurtisere vennens kjæreste. Han
mente vel at det syvende og sist fikk være Amalies far
som fikk bestemme hvem hun skulle gifte seg med.
Litteraturhistorikeren Yngvar Ustvedt har skrevet nærmere om dette i boken Henrik Wergeland –
en biografi, Oslo 1994 på side 327: ”Til hennes 19-års fødselsdag skriver han et nytt
kjærlighetsdikt, ”Til den Elskede”, og sender det til henne. Men hun er fremdeles forbeholden,
hun svarer ikke med en lyd. Kan det skyldes at faren er imot forbindelsen? At gamle Bekkevold
ikke synes at dikteren er et godt parti? Han frykter for det, frykter at faren foretrekker den
formuende Waaler som svigersønn. Han skriver til henne og spør. Vil faren tvinge henne? Han
hadde det med å behandle henne ganske røft, han var en simpel mann, en streng, brutal mann,
som Camilla sa senere.”. Henrik hadde kvaler og var lenge motløs. Det ble Henriks søster,
Camilla, som tok Amalie med seg til Eidsvoll prestegård for å introdusere henne for foreldrene. I
ventetiden satt Henrik mye alene. Ustvedt skriver om dette (side 337): ”Han var alene og han
følte seg alene. Nedfor. Motløs. Han gikk mye ut om kveldene, eller fikk besøk av gamle venner
– kopist Olafsen, fetteren Johan Thaulow, medbeiler Waaler, blikkenslager Rolfsen, tyskeren
Fein som plutselig dukket opp i Grønlien medbringende 18 – atten – svære kofferter med bøker!”
Men til slutt ble det forlovelse og ekteskap mellom Amalie og Henrik Wergeland. Det ble altså
dikteren som overtok den vakre datteren til kaféverten. Johan Simen hadde ingen vonde følelser
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og i desember 1838 inviterte han Henrik til sitt ”Balselskab”. Henrik tok det som et tegn på at
deres vennskap fortsatt besto og han fortalte om dette i et brev til Amalie.
Johan Simen ble etter en tid kjæreste med en slektning av Henrik Wergeland, nemlig Hanna
Dorothea fra den velstående familien Chrystie, som dels bodde i Moss og dels på Jeløya.
Familien Chrystie var i slekt med Henrik Wergeland på hans morsside gjennom familien
Thaulow. Det var en rekke ekteskap i flere ledd som bandt disse familiene sammen. Henrik
Wergeland, søsteren Camilla og deres foreldre var på 1820- og 1830-tallet mange ganger på
besøk hos slektningene der nede, blant annet på
Refsnes gods hos David og Sophie Chrystie. Vi vet
ikke sikkert hvordan Johan Simen ble kjent med
Hanna Dorothea, men mest sannsynlig var det
gjennom sin gamle studiekamerat. Han var
tremenning med Hanna Dorotheas far. Kontakten
kan selvfølgelig også ha blitt etablert gjennom
Amalie Sofie som selv var fra Moss.
Johan Simen og Hanna Dorothea giftet seg 21.
august 1840 i Moss kirke. Selskapet ble mest
sannsynlig holdt på gården Reier på Jeløya. Denne
gården hadde vært i Chrystiefamiliens eie siden
1787.
Moss ”nye” kirke fra 1779

3. Hanna Dorotheas foreldre, søsken og oppvekst
Hanna Dorothea Chrystie var født 8. mai 1816 i Moss og var
datter av kjøpmann og stortingsmann Hans Chrystie (17931877) og dennes tremenning Johanne Fredrikke Kirchhoff
(1796-1819). Hans Chrystie fikk borgerskap som grosserer i
Moss 11. januar 1811. Han reiste mye både i Norge og i
utlandet. I 1811 og 1812 oppholdt han seg i England ”for at
gjøre sig handelsstanden kyndig”, og i 1815 slo han seg ned
som brukseier og trelasthandler i Moss. Hans Chrystie og
Johanne Kirchhoff giftet seg 6. januar 1815 i Tune kirke.
Johanne var 18 år gammel og gravid. Hun var datter av prost
og sogneprest til Tune, Andreas Nicolai Kirchhoff og hustru
Johanne Tornquist fra Hamburg. Det var nok brudens far som
viet dem, og det er intet som tyder på at han var noen
motstander av forbindelsen.
Kjøpmann Hans Chrystie

Hans og Johanne fikk tre barn: Andreas (1815-1879), Hanna Dorothea (1816-1897) og Nicolay
(1818-1881). Ekteskapet ble imidlertid kortvarig idet Johanne døde 11. mars 1819 – et knapt
halvår etter den siste barnefødselen. Ragnar Juell skriver i sin bok: Slægten Chrystie, Oslo 1946,
på side 23 følgende: ”Dagen efter en reise i oplandet falt hun i en voldsom skarlagensfeber, der
efter 5 dage endte hendes liv.” Hun ble begravet på Moss gamle kirkegård, ved den nordre port,
og på gravplaten var det følgende innskrift:
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DET STØV JORDEN HER TOG TILBAGE
VAR BOLIG FOR EN AAND
DER BESJÆLEDE EN ÆDEL KONE OG MODER
IOHANNE FREDERIKKE CHRYSTIE
FØDT KIRCHHOFF
HUN INDGIK TIL LIVET D 2. AUGUST 1796
OG I HENDES SKIØNNE UNGDOMSAAR
ENDTE HUN D 11 MARS 1819 SIN KORTE BANE
FRA DEN KREDS HUN
I ÆGTESKAB MED GROSSERER
HR: HANS CHRYSTIE I MOSS
PRYDEDE MED STILLE HUSLIGE DYDER
FOR DE TRE SMAAE
DENNE FORBINDELSE SKIENKEDE LIVET
KALDTES HUN PLUDSELIG BORT
UVENTET SØNDERREV DØDEN DETTE BAAND
SOM MED HAABET OM LÆNGERE VARIGHED
KNYTTEDES 6 JANUARII 1815
BRAAT FORSVINDER
ALT HVAD JORDEN GIVET HAR
MEN BAG GRAVENS NAT OPRINDER
EVIGHETENS MORGEN KLAR

Hans Chrystie giftet seg aldri igjen, men han hadde tjenestefolk i huset, og barna led nok ingen
nød. Familien bodde i et hus i ”Den nedre Gade” i Moss, det som i dag er Storgaten, og på den
eiendommen som i dag har adressen Storgaten 16. Denne eiendommen, huset var trolig fra
slutten av 1600-tallet, ble i 1794 solgt til Hanna Dorotheas farfar, Andreas Chrystie d. y og var i
hans og senere sønnen Hans
Chrysties eie inntil den ble solgt
midt
på
1870-tallet.
Dette
barndomshjemmet ble i likhet med
et titalls andre gårder i byen kalt
for ”Chrystiegården”. Huset lå
mellom ”Spindhusgaarden” – som
var et hus som Hanna Dorotheas
oldefar David Chrystie ”den
eldste” og etter ham hennes farfar
Andreas Chrystie d. y. hadde eid –
og en annen ”Chrystie-gård”, som
var selve stamgården for familien.
Chrystiegården i ”Den nedre Gade” i Moss

Denne eiendommen har i dag adresse Storgaten 20 og hører med til de flotteste 1700-tallshus i
noen norsk by. Huset var oppført av Andreas Chrystie d. e. i 1740 og det ble senere ombygget av
dennes sønnesønn, Andreas Chrystie d. y. Til sammen utgjorde de tre foran nevnte gårdene et
”Chrystie-kvartal” i det gamle Moss.
Etter alt å dømme vokste Hanna Dorothea og brødrene opp i et temmelig lukket miljø. Barna har
mest sannsynlig hatt guvernanter som sto for undervisningen og den daglige oppdragelsen. Det
var riktignok en fastskole i Moss (kalt ”fattigskolen”), men de mest velstående familiene
organiserte seg med huslærere. Det fantes fra 1810 også en ”borgerlig realskole” i Moss, og vi
må nok gå ut fra at i alle fall Hanna Dorotheas brødre gikk på denne skolen. Hans Chrystie var
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ikke like heldig med sin forretningsvirksomhet som mange andre i familien. Midt på 1820-tallet
påbegynte han oppførelsen av et brennevinsbrenneri, men dette fikk han ikke fullført, fordi han i
1827 måtte inngi oppbud. Det synes imidlertid å ha vært et godt samhold i familien, og Hans
Chrystie var en aktet og avholdt mann i Moss. Det var mange som søkte råd hos ham ”både i
offentlige og private anliggender”. Han var løytnant i borgerkorpset, branninspektør, forlikskommisær, formann i havnekommisjonen, medlem av formannskapet og en tid også ordfører.
Han var stortingsmann i 1848, som første representant for Smålenene, Moss og Drøbak, etter å
ha vært suppleant for Moss i 1842 og for Moss og Drøbak i 1845.
Ved sin fars død i 1840 flyttet Hans Chrystie til gården Reier, som hadde vært i farens eie siden
1787, og han ble da bonde. Han bodde på Reier og drev denne gården helt til han i 1869 flyttet til
Christiania, hvor alle hans barn og barnebarn bodde. Hans Chrystie var svært slektsinteressert og
i årene fra 1853 til 1863 samlet han en rekke opplysninger om slekten. Han var som det vel fremgår mest kjent i sin hjemby og i byens omland. Men han hadde gjort seg kjent i videre kretser
blant annet ved at det var mot ham den første trykkefrihetssak ble anlagt her i landet. I et nummer av ”Christiania Intelligenssedler” for 16. september 1814 hadde han uttalt seg kritisk om
visse forhold knyttet til statsstyret under Napoleonskrigen. ”Skal vi tænke paa Selvstændighed,
da maa der foretages en hastig Forandring i adskillige af vore Indretninger: den nærværende
Kommissariats-Kommisjon måtte forbedres, ved at besættes med Mænd, som har kunnskaber
nok til at beklæde denne vigtige Post.” Statsrådet hadde i etterkant reist en sak mot ham for å få
utsagnene om kommisjonen kjent døde og maktesløse, men han ble frifunnet. Saken mot ham
hadde prinsipiell interesse og avslørte et trekk ved hans personlighet – en standhaftig karakter.
Om saken, se Nils Rune Langeland: Siste ord, Høgsterett i norsk historie 1814-1905, Oslo 2005,
side 188-192. Hans Chrystie døde 25. desember 1877 i Christiania og ble begravet på Moss
gamle kirkegård.
Hanna Dorotheas eldre bror, Andreas Chrystie, var født 18. mai 1815 og giftet seg 29. august
1841 med Nicoline Dorothea Knudsen. Hun var tredje datter av Nicolay Knudsen og Else Bruun
fra Moss. Andreas Chrystie var malt- og brennevinskontrollør i statens tjeneste. Han og Nicoline
bosatte seg i Christiania, og de fikk etter mange år ekteskap en sønn, Hans Andrew Chrystie
(1860-1945). Han var født 11. august 1860, tok eksamen artium på Aars og Voss skole i 1878 og
avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Christiania i 1883. Hans Andrew fikk deretter
stilling som sekretær i Marine- og postdepartementets marineavdeling, som senere gikk over til
Forsvarsdepartementet. Der arbeidet han til han gikk av for aldersgrensen. Han var den siste
representant for sverdsiden i slekten Chrystie og døde ugift. ”En mand med ualmindelige evner,
en klok mand, men stilfærdig og tilbakeholden, i det hele – ikke mindst fra karakterens side – et
strålende menneske”.
Hanna Dorotheas yngre bror, Nicolay Chrystie, var født 13. juli 1818 og tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Christiania i 1840, og deretter var han i mange år ansatt som
fullmektig i det såkalte ”Indredepartementet”. Det var den gang et departement som favnet
tilnærmet alt som ikke hørte under Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Kirkedepartementet. Nicolay Chrystie var ugift. I 1870 ble han utnevnt til skattefogd og auksjonsforvalter i Trondhjem, hvor han døde etter flere års sykdom. Han ble 27. juli 1881 begravet på
Vår Frelsers Gravlund. ”Avholdt for sin likefremme og hæderlige karakter”.
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4. Hanna Dorotheas forfedre

Hanna Dorotheas aner

Hans Chrystie var sønn av handelsmann, sagbrukseier og brennevinsprodusent i Moss, Andreas
Chrystie d. y. (1761-1840) og
Dorothea Elisabeth Eeg (17761793). Hun var datter av prosten i
Rygge, Broderus Eeg og Sophie
Magdalena
Sundt.
Andreas
Chrystie d. y. fikk borger-skap i
Moss 1786, og i 1787 kjøpte han
gården Reier på Jeløya. Han drev
utstrakte forretninger, hadde riktignok ingen skip, men importerte
store kvanta korn og eide flere
sagbruk, et brennevinsbrenneri og
et maltgjøreri.
Det var Andreas` yngre bror, kjøpmann og ”ridder” David Chrystie
"den eldre" (1771-1838), som
konsentrerte seg om den eksportorienterte siden av trelasthandelen.
Han hadde et utstrakt samarbeid
med Bernt Anker, som på slutten
av 1790-tallet fikk øynene opp for
trelasteksport via Moss. Brødrenes
far hadde i 1769 kjøpt Refsnes
gård, og det var David og hans
hustru Sophie født Krefting som i
1794 overtok dette stedet.

Reier på 1880 -tallet

David og Sophie brukte stedet som en lystgård – på samme måte som David Chrystie ”den
eldste” hadde gjort. Men det var trolig disse to som ga midtbygningen på Refsnes dens
nåværende vakre utseende, og det var også disse to som førte virkelig stor selskapelighet der ute.
Hageanlegget på Refsnes var en kopi av hagen på Torderød.
David Chrystie ”den eldre” var på folkemunne også kalt ”den smukke” og han var utvilsomt den
mest suksessrike i familien. Hans formue var anslått til 80 000 riksdaler, og han var gavmild og
oppofrende. Han støttet alle typer virksomhet og ga blant annet i 1810 bort en eiendom i
Kongens gate og 250 riksdaler til etableringen av en realskole. Året etter ga han 2 000 solide
sølvspesidaler til Universitetet i Christiania. David Chrystie ble slått til ridder både av
Dannebrog og Vasa-Ordenen. Etter at David Chrystie døde i 1838, gikk Refsnes ut av familiens
eie. Hans enke Sophie solgte gården til en av sine tjenere, som igjen i 1855 solgte den til
christianiakjøpmannen Lorentz Meyer (se for øvrig omtalen av ham på side 27).
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Sophie Chrystie

Mens kjøpmann og ”ridder” David Chrystie ”den eldre” først og fremst hadde drevet med
eksport av trelast, var Andreas Chrystie d. y. for det meste opptatt med produksjon av brennevin.
Brennevinsomsetning var en årlig foreteelse på Mossemarkedet, som ble avholdt i årene fra
1780-1807. Det omfattende brennevinssalget utviklet seg etter hvert til å bli et betydelig sosialt
problem for arbeidsfolk og håndverkere i byen. Dette førte til kritikk av dem som omsatte
brennevin. Historikeren Nils Johan Ringdal skriver om dette i sin bok: Moss bys historie 17001800, Moss 1989 på side 174 følgende: ”Kunne man ikke i stedet for å kritisere dem som
omsatte brennevin, ha kritisert dem som produserte det? Men det gikk ikke an. Da ville man
ramme Andreas Chrystie og Johan Gude! Byens støtter!”. I 1805 var Andreas Chrystie d. y.
vurdert til 20 000 riksdaler, og i 1811 ga han 5 000 riksdaler til det nye Universitetet i
Christiania. Andreas Chrystie hadde i 1787 kjøpt gården Reier på Jeløya. Han bodde for det
meste i Moss, men i 1827 flyttet han til Reier. Det var sagt at han drev Reier godt og
”forskjønnet meget”.
Andreas Chrystie d. y. var gift tre ganger; første gang i 1785 med sin kusine Mette Elisabeth
Thaulow (1765-1788), som døde etter å ha født to barn. Deretter i 1791 med den foran nevnte
Dorothea Elisabeth Eeg, som døde etter å ha født sønnen Hans, og endelig i 1794 med kusinen
Anne Kathrine Kirchhoff (1779-1838) som han fikk fem barn med. Hun var datter av justisråd i
Nyborg på Fyn Johan Henrik Kirchhoff og hustru Fredrikke Thaulow. Andreas Chrystie d. y.
hadde ikke bare medgang i livet. Han mistet ikke bare sine to første koner svært tidlig; han
opplevde også den store sorg at tilnærmet alle hans barn døde som spebarn eller i småbarnsalderen. Det var bare sønnen Hans som nådde voksen alder og som ble til glede for ham. Oluf
Peter Nyquist gjengir i sin bok: Mossiania fra ældre tider, Moss 1926 på side 369 en øyevitneskildring av Andreas på sine eldre dager: ”Fornøielig var det at se den staselige mand med den
høie ranke skikkelse paa sine gamle dage spasere i haven på Reier med en dame under hver arm
– iført gule knæbukser og røde silkestrømpebaand.” Andreas Chrystie d. y. døde 12. desember
1840 på Reier. Han ble begravet i det sydvestre hjørne av Moss gamle kirkegård ved siden av
sine tre koner. Her ligger gravene fortsatt.
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Andreas Chrystie d. y. var sønn av David Chrystie
”den eldste” (1729-1796) og Sophie Elisabeth
Thaulow (1739-1779). Hun var datter av fogd i
Moss, senere generalveimester i det sønden-fjeldske
og justisråd, Hans Henrik Thaulow (1692-1757) og
Anna Cathrine Tyrholm (død 1790). David og
Sophie Elisabeth giftet seg 8. august 1758. De fikk i
alt ni barn, hvorav tre vokste opp.
De tre som vokste opp var for det første Andreas
Chrystie d. y. og kjøpmann David Chrystie d. e., som
jeg allerede allerede har omtalt og som begge drev
næringsvirksomhet i Moss. Dessuten var det den
eldste av brødrene som var krigsassessor og eier av
gården Elingård i Onsøy, Hans Chrystie. Ekteskapet
mellom David Chrystie den eldste og Sophie
Elisabeth var den første av en rekke
familieforbindelser mellom Thaulower og Chrystier.
Kjøpmann David Chrystie ”den eldste” (1729 -1796)

Hans Henrik Thaulow hadde tilbrakt sin ungdomstid ved hoffet i København. Han var sønn av
Henrik Thaulow (1654-1717) som var sorenskriver i Moss i over 30 år. Far og sønn Thaulow var
altså ”ingen hvem som helst”. Når de danske kongene på første halvdel av 1700-tallet – Fredrik
IV og Christian VI – var på besøk i Moss, det var til sammen en 3 – 4 besøk i denne byen, så var
det alltid hos familien Thaulow de tok inn. David Chrystie den eldste var først kjøpmann i Son;
han fikk 9. januar 1753 bevilling til å drive sagbruk og trelasthandel i Son og Hølen. Mens han
bodde i Son, påbegynte han i 1758 byggingen av en ny hovedbygning på Torderød gård på
Jeløya, som hans far hadde ervervet i 1739 for dyrking av bygg til maltproduksjon. I 1759 flyttet
David Chrystie til Moss og bodde der til sin død.
David Chrystie ”den eldste brukte Torderød som sommerbolig og lystgård. Hovedbygningen på
gården er preget av stilartene rokokko, empire og klassisisme. Grøntanlegget hadde imidlertid et
visst britisk preg. Ved sundet nedenfor gården lå store trelastlagre for tømmeret fra hans sager på
Moss, og et stort provianthus, som senere ble flyttet til Sjøgaten 2 på Moss. David kjøpte i 1769
gården Refsnes som sommerbolig. Det har vært sagt at David Chrystie hadde bygget Torderød
for å imponere svigerfaren Thaulow
som egentlig ikke syntes at familien
Chrystie var fin nok. Men så hadde
konen Sophie Elisabeth funnet ut at
hun ikke likte lukten fra fjøset på
Torderød, og dette skal ha vært
grunnen til at David kjøpte Refsnes.
Hovedbygningen på Refsnes skal ha
stått ferdig i 1770. Det var denne
hovedbygningen som i 1860-årene
ble supplert med to tårn.
Torderød
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I 1775 ble David utnevnt til Moss bys første magistrat. Stiftsamtmann Levetzau hadde foreslått
ham – ”en formuende kjøbmand ved navn David Chrystie, som kjender byens omstændigheder
og kan leve foruden store indkomster af sit embede”. David ble enkemann i juni 1779. I oktober
samme år giftet han seg med en 29 år yngre kvinne, Frederikke Elisabeth Motzfeldt (1758-1820).
Dagen etter bryllupet ga han sin nye hustru Torderød gård som morgengave. De fikk ingen barn
sammen. David Chrystie den eldste døde i 1796. Etter mannens død delte enken arven etter ham
med sine nesten jevngamle stesønner, Hans, Andreas og David. Hun beholdt Torderød og et stort
hus i Storgaten i Moss.
Frederikke
Elisabeth
døde i 1820. Torderød
ble overtatt av konsul
David Chrystie d. y.
(1791-1857). Han var
sønn
av
Elisabeths
stesønn Hans Chrystie
på Elingård. David
Chrystie d. y. eide og
drev en rekke gårder på
Jeløya i 1820-årene og i
1838 flyttet han til
Torderød.
Refsnes

David Chrystie ”den eldste” var sønn av Andrew Christie, som var født 12. februar 1697 i
Dunbar i Skottland og døde 22. mars 1760 i Moss. Andrew Christie var sønn av prest og
hospitalforstander David Christie (1657-1729) og hustru Alison Hamilton fra Dunbar. Andrew
og hans eldre bror David, født 5. mars 1693, hadde utvandret i juni 1717 til Brevik i Norge. Der
forandret de ”af Christelige Hensyn” skrivemåten av slektsnavnet til Chrystie, og Andrew endret
etter hvert sitt fornavn til Andreas. De to brødrene slo seg godt opp på trelasthandel, industri og
redervirksomhet. David reiste ganske raskt til Skien, og her giftet han seg 30. desember 1718
med Karen Hansdatter Winter, født 31. oktober 1698, datter av den velstående Skienskjøpmannen Hans Gregersen Winter og Anna Jørgensdatter Holst.
David og hans familie ble boende i Skien til 1724, da de flyttet til Brevik, og resten av sine dager
tilbrakte han der. Han og hans to sønner, Hans og Jørgen, kom til å spille en betydelig rolle i
Brevik og omegn som skipsredere, eiendomsbesittere og byggere av patrisiergårder m.m. Etter
den store brannen i Brevik i 1761 oppførte Hans og Jørgen
hver sin bygning i italiensk renessancestil. Det var den
Chrystiegården som Hans hadde oppført, som i 1948 ble
flyttet til Folkemuseet på Bygdøy. Om Breviksgrenen av
familien vises til C. S. Schilbred: Breviksgrenen av slekten
Chrystie, inntatt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XV.
Andrew, den av de to brødrene som etter hvert endret sitt
navn til Andreas, og som i ettertiden er blitt kalt ”Andreas
d.e.”, ble boende i Brevik fra 1717 til 1726. 26. september
1726 giftet han seg med Karen Larsdatter fra Brevik, datter
av den rike kjøpmannen Lars Nielsen Lerstang og Gunhild
Axelsdatter. Karen Larsdatter var søsterdatter av magister og
kapellan i Christiania, Bernt Brevig, som også viet dem.
Andreas Chrystie (1697 -1760)
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Kort tid etter bryllupet reiste de nygifte til Moss og slo seg ned der. Andreas Chrystie d. e. og
Karen Larsdatter fikk tre barn, men det var bare to av dem som vokste opp, og det var bare
sønnen David Chrystie ”den eldste” som etterlot seg barn. Den 28. januar 1733 døde Karen
Larsdatter. Andreas Chrystie d. e. dro da tilbake til Skottland for å besøke en bror, og under dette
besøket giftet han seg med brorens svigerinne, Marjory Laurie. De ble viet av hans bror, som var
sogneprest i Morebattle. På grunn av sykdom i sin familie kunne ikke bruden umiddelbart følge
sin mann tilbake til dennes nye hjemland, men 8. juni 1734 var hun på plass i Moss.
Andreas Chrystie d.e. og Marjory Laurie fikk åtte barn. Av barna kan nevnes Jacobine Chrystie,
som i 1763 giftet seg med Henrik Arnold Thaulow, eldste sønn av den tidligere nevnte generalveimester og justisråd Hans Henrik Thaulow. Disse fikk i alt 13 barn og en dattersønn var
dikteren Henrik Arnold Wergeland. Omtrent på den tiden da Andreas d. e. giftet seg med
Marjory, etablerte han et trelastfirma sammen med to kjente kjøpmenn i Moss, ”Lars” Lauritz
Hvidt og Lauritz Fuglesang. Men hver og en av dem hadde også en rekke andre aktiviteter.
Andreas Chrystie d. e. bygget i 1740 et maltgjøreri sentralt i byen og på den samme tomten
oppførte han samme år den praktfulle Chrystiegården, som ble hovedsetet for familien i Moss,
selv om det også var en rekke andre gårder i byen som var eiet av slekten og som i perioder ble
kalt for ”Chrystiegården”. Maltgjøreriet var innrettet etter engelsk mønster og fikk kongelig
privilegium 20. oktober 1740. Det var en slags liten fabrikk som fremstilte ”engelsk” malt av
norsk og dansk bygg. Malt trengte både bønder og borgere. De brukte det til øl, som var en viktig
del av kostholdet både i by og på landet.

Verla i Moss mot Jeløya, Torderød i skogkanten til høyre

Andreas og Marjory Laurie hadde store inntekter og ”forpaktet” blant annet inntektene av
Lindesnes fyr. I 1743 var Andreas en av Moss bys største skatteytere. Andreas Chrystie døde i
1860. En gang midt på 1860-tallet valgte Marjory Laurie å flytte til Christansand med sine ugifte
barn. Bakgrunnen var at datteren Jacobines ektemann var blitt utnevnt til by- og rådstueskriver i
Christiansand, og at Marjory ønsket å bo i nærheten av dem. Om detaljene vedrørende familien
Chrystie i Moss (og Christiansand) vises til Oluf Peter Nyquist: Mossiania i ældre tider, Moss
1926, Ragnar Iuell: Slægten Chrystie i Norge, Oslo 1946 og Nils Johan Ringdal: Moss bys
historie 1700-1800, Moss 1989. Det jeg har skrevet om vår familiegren bygger på disse kildene.
Den norske familien Christie i Norge nedstammer etter tradisjonen fra en onkel av de to foran
nevnte brødrene David og Andrew Christie, som kom til Brevik i 1717. Denne onkelen, Andrew
Davidson Christie, var født ca. 1620 i Montrose i Skottland, utvandret til Bergen i 1646 og fikk
borgerskap der i 1654. Andrew tok navnet ”Anders”, men han brød seg ikke om å endre slektsnavnet av noen ”kristelige grunner” slik hans nevøer senere kom til å gjøre. Bergen var på den

Johan Simen og Hanna Dorotheas forfedre og liv

17

tiden en livlig handels- og sjøfartsby, kanskje den viktigste i Norden – og i alle fall i Norge.
Handelen var vesentlig på utlendingenes hender, med tyskere og nederlendere som de viktigste
og med britene i skarp konkurranse. Anders Christie giftet seg i 1667 med Grisella Willarsdatter
Wenttoms, enke etter en velstående kjøpmann, Thomas Beeg, som visstnok var fra Skottland.

The Murraygate i Montrose
ca. 1760.

Hun var muligens en datter av skotten ”Wentun”, som fikk borgerskap i Bergen i 1640. Fra sitt
tidligere ekteskap medbrakte hun et hus i Nykirkesmuget. Grisella døde i barselseng i 1669, og
Anders giftet seg igjen i 1672 med Anna Henriksdatter Guthrie, datter av den skotske
kjøpmannen Henrik Guthrie, også han fra Montrose.
I dette ekteskapet fikk Anders Christie en sønn, David, som gjorde at hans etterslekt er blitt
meget stor. Den norske slekten Christie teller i dag flere hundre medlemmer. Den mest berømte
av etterkommerne er presidenten under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, stiftsamtmann
Wilhelm Frimann Koren Christie. Slekten er behørig omtalt av cand. theol. og klokker ved
Nykirken i Bergen, Werner Hosewinkel Christie: Genealogiske Optegnelser om Slægten Christie
i Norge 1650 –1890, Bergen 1909. Det er ikke klarlagt hva som er Christieslektens opprinnelige
opphav. Nordiske vikinger og malteserriddere har vært gjettet på, og genealoger har festet seg
ved likheten mellom slektene Lennox og Christies våpenmerker – begge med Andreaskorset som
hovedfigur.
Klokker Christie la til grunn at ”den skotske slægt Christie skriver sig fra Alwyn II (Gilchrist),
greve av Lennox, der var blandt de 5 000 skotter der kjæmpet i det 3. korstog, 1189-1192, under
David, greve av Huntingdon. Efterkommere kjæmpet i slaget ved Dunbar i 1296, støttet Edward
Bruce, og var med ved Bannockburn i 1314. Slægten har været meget utbredt, og en av dem var
medlem av House of Keys på øen Man.”
5. Johan Simen og Hanna Dorotheas liv etter at de giftet seg
Etter bryllupet i 1840 flyttet Johan Simen og Hanna Dorothea til gården Oppsal i Kråkstad (nå
Ski kommune). Denne gården hadde Johan Simen kjøpt for 4300 spesidaler. De nygifte bodde
imidlertid ikke lenge på gården. I 1842 byttet han gården med sersjant Hans Haslum, som var
eier av gården Norderås (gnr. 41) i Ås kommune. Johan Simen overtok Norderås for 8 000
spesidaler og Haslum overtok Oppsal for 5 000 spesidaler. Sersjant Hans Haslum hadde vært
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representant ved grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han ble i 1838 den første ordfører i
Ås kommune og i 1854 ble han oppsynsmann ved riksbygningen på Eidsvoll.
Norderås – det gammelnorske Norðráss – var, som navnet sier, den nordre parten av gården Ås.
Det fremgår av Trygve Vik: Ås bygdebok: Gårdshistorie, bind I (1971) side 73 at gården hadde
ca 920 da dyrket jord. I
1840-1850-årene var
det 5-6 hester, 17-25
storfe og 10 sauer på
gården, og det ble årlig
sådd 20-22 tønner
havre, 2 ½-3 ½ tønner
bygg, 1 tønne rug og
satt
28-32
tønner
poteter. Gården ligger
ganske høyt og har en
vakker utsikt over
bygden.

Norderås

Da Johan Simen og Hanna Dorothea overtok Norderås i 1842, sto det på gården en to-etasjes
bygning, som Hans Haslum må ha reist, for den var bare delvis innredet. Den hadde et mørkeloft ovenpå og tre særdeles vel innredete kjellere. Hvem som bekostet kjøpet av Norderås og
istandsettelsen av gården, vet vi ikke noe sikkert om. Selv om Johan Simen skal ha vært
velstående, kan vi ikke se bort fra at Hanna Dorotheas far – Hans Chrystie – bisto dem
økonomisk. Han var jo enkemann og ville sikkert ha datteren og hennes familie boende litt
nærmere Moss.

To ledd av Johan Simen og Hanna Dorotheas etterkommere
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Johan Simen og Hanna Dorothea fikk i alt fem barn. Det var Eschilda Hansine Elisabeth (18411930), Fredrikke Catharina (1843), Hans Chrystie (1844-1913), Hjalmar (1849-1926) og
Thorleif (1852-1926). På plassen Brønnerud under gården Ås (gnr. 42) ble det i 1849 bygget en
kombinert skole og herredshus, og det var antakelig her barna gikk på skole. I 1856 solgte Johan
Simen gården til sokneprest Andreas Schäft Egeberg for 11 500 spesidaler. Det har vært sagt i
familien at salget av gården hadde sammenheng med at Norges landbrukshøyskole hadde behov
for å utvide sine arealer. Det er neppe riktig. Det var først i 1949 at Norderås ble innlemmet
under landbrukshøyskolen. Men det kan selvfølgelig være at det allerede 90 år tidligere hadde
vært på tale å ekspropriere nabogården eller å ta dens arealer i bruk. Det er mulig at Johan Simen
og familien ble boende en stund på Ås etter salget av gården.
Etter hvert flyttet familien Waaler imidlertid til Christiania. I 1861 bodde de i Pilestredet 29 og
noen år senere i Pilestredet 75 a. Med seg på flyttelasset til Christiania hadde de en ku som fikk
plass i bakgården. Det lå bare et og annet hus og enkelte av christianiaborgernes løkker langs
Pilestredet på den tiden. Tidlig på 1870 tallet bodde familien en kort tid i Pilestredet 48. Men så
– etter at alle barna tydeligvis hadde flyttet hjemmefra – flyttet Johan Simen og Hanna Dorothea
til Oslogate 3 i Gamlebyen.

Hanna Dorothea ca. 18 50

Hanna Dorothea ca. 1870

Johan Simen var nok skrøpelig på slutten av 1870-tallet. Vi må tro at dette var grunnen til at
yngstesønnen Thorleif en tid søkte seg tilbake fra Christianssand til tjeneste ved Krigsskolen i
Christiania, og at farens helbred også var en medvirkende årsak til at Eschilda og hennes familie
våren 1880 flyttet fra Slagen til Christiania. Johan Simen døde 29. november 1880.
Hanna Dorothea bodde på sine eldre dager sammen med Eschilda, hennes ektemann og sønn i
Oslogate 37. Hun døde 30. oktober 1897 og ble i likhet med sin mann gravlagt på Vestre
gravlund.
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Eschilda Hansine Elisabeth Waalers slektsgren

Etterkommere av Eschilda Waaler

Eschilda Hansine Elisabeth Waaler var født 27. juni 1841 på Oppsal i Kråkstad. Etter et års tid
byttet faren til seg gården Norderås i Ås kommune hvor de bodde til de i 1856 solgte gården og
etter hvert flyttet til Pilestredet i Christiania.
Eschilda ble konfirmert 4. oktober 1857 i Ås kirke.
Hun og hennes familie bodde flere år på ulike
adresser i Pilestredet. Vi vet ikke om Eschilda
bodde hjemme i årene frem til hun giftet seg, men
mest sannsynlig gjorde hun det. Selv om det sikkert
var en tjenestepike i huset, må vi regne med at
Eschilda var opptatt med å hjelpe moren med
matstellet og pass av sine yngre søsken. Eschilda
giftet seg 23. mars 1873 med skipsfører Severin
August Hansen. Vielsen fant sted i Gamle Aker
kirke. Han var født 7. august 1837 på Jarlsøy i
Slagen og var sønn av verftseier og skipsreder Niels
Hansen (født i Bergen 26. november 1790 og død
på Jarlsøy 19. september 1873) og hustru Karen
Winther Jacobsen (født på Husvik ved Tønsberg 7.
juli 1797 og død på Jarlsøy 1. november 1867).
Gamle Aker kirke. Etter et maleri av Edvard Munch.

Det var en utpreget maritim familie som Eschilda giftet seg inn i. Hennes svigerfar var, som
foran nevnt, fra Bergen og hadde gått i lære som snekker og skipstømmermann inntil han som
17-åring ble utkommandert til orlogsstjeneste i krigen mot England (1807-1814). Av en nekrolog
skrevet etter hans død i 1873 fremgår følgende:
”… han deltog i den affæren, som fant sted i 1807 paa Bergensfjorden mellom nogle norske
kanonbaade og et engelsk orlogsfartøi, som forsøgte et angreb paa Bergen; senere var han med ved
forskjellige affærer, saaledes ved Lyngør i 1812, da den danske fregat ”Najaden” blev ødelagt. Ved
denne leilighed gjorde Hansen tjeneste om bord i briggen ”Laaland”, hvor han tildrog sig sine
officerers opmerksomhed og yndest ved sin opfindsomhed, naar det var spørgsmaal om anvendelse av
krigspuds, hvorav han også udførte forskjellige. I aaret 1809 gjorde han sammen med adskillige andre
norske og danske undersaatter tjeneste paa Frankrikes orlogsflaade og var til stede, da Napoleon den
1ste i Vlissingen aflagde besøg ombord i de franske skibe. Til erindring derom modtog han under
keiser Napoleon den 3die St. Helena-medaljen. Afdøde kommandør Budde, der var bleven
opmerksom paa Hansens dyktighed, tog ham med sig til denne egn, hvor han efter krigen slutning i
1814 bosatte sig. Han tog borgerskap som skipper i 1819 og bosatte sig i 1823 (skal visstnok være
1821) på Jarlsø, hvor han saaledes levede i halvhundrede aar. Han efterlader sig en talrig slegt av børn,
børnebørn og børnebørns børn.”
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Vi har også noen opplysninger om konen Karen Winther Jacobsens slekt. Hun hadde fem
søsken, som alle bodde i nærheten av Nøtterøy og Slagen, og hvor de fleste hadde en tilknytning
til skipsfart. Hennes søsken bodde på henholdsvis Bjerkøy, Gåsøy, Ormøy, Husvig og Ormøy.
Når det gjelder Severin Hansen selv, var han nest yngst av ni søsken, som var født i årene fra
1820 til 1839 og som i voksen alder slo seg ned i ulike byer spredt langs kysten fra Christiania til
Bergen. Inntrykket av det maritime var der fortsatt, men det var ikke lenger så entydig. Blant
annet kan nevnes at en søster Ingeborg Helene (1823-1895) var gift med kjøpmann Anders
Deichmann i Drammen.
------------------Etter vielsen 23. mars 1873 flyttet Severin og Eschilda til Tønsberg. 11. april 1874 fikk de sitt
eneste barn: Niels Johan (1884-1949). I 1880 flyttet familien til Christiania. Det hadde mest
sannsynlig sammenheng med at Eschildas far, Johan Simen, antagelig var pleietrengende på den
tiden. Han døde på senhøsten 1880. Det fremgår av Oslo adressebok for 1891 at familien Hansen
bodde i Oslogate 37 sammen med Eschildas mor Hanne Dorothea. Ved folketellingen i 1900
bodde familien og tjenestepiken Julie fra Slagen fortsatt i den samme leiligheten. Når Severin
bestemte seg for å slå seg ned nettopp i Gamlebyen, må det ha hatt sammenheng med at både
svigermoren og svogeren Hans hadde sitt faste tilhold der. Gamlebyen var for øvrig en utpreget
maritim bydel. Det var mange skipskapteiner, styrmenn og loser som bodde i denne forstaden.
Severin var ved folketellingen i 1900 registrert som tidligere skipskaptein.

Christiania i 1869

Severin og Eschilda flyttet etter noen år til Mariegate 7 b på Majorstuen, men etterhvert som
Severin ble skrøpelig, flyttet de til sin sønn og svigerdatter på Nordstrand. Her døde Severin 14.
mars 1913. Eschilda ble i mange år boende hos sin sønn og svigerdatter. Hun døde 18. juni 1930
på Ullern gamlehjem i Aker. Hun og mannen ble mest sannsynlig gravlagt på Vestre gravlund.
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I A Niels Johan Hansen og hans etterkommere
Niels Johan Hansen var født
11. april 1874 i Slagen og ble
konfirmert 13. april 1890. Han
tok eksamen artium i 1892 på
Etterkommere av Niels Johan Hansen
Christiania Kathedralskole og
tok juridisk embetseksamen i desember 1897 ved Universitetet i Christiania. Niels Hansen
arbeidet i et par år på kontoret hos direktøren for straffeanstalten på Akershus festning og ble
deretter ansatt i Christiania, senere Oslo sparebank, hvor han etter hvert ble depotsjef. Denne
stillingen hadde han i resten av sitt yrkesaktive liv. Bankens kontor lå i Øvre Slottsgate 3.
Ved århundreskiftet bodde Niels
fortsatt med sine foreldre i Oslogate
37 i Gamlebyen. I nabolaget,
nærmere bestemt i Schweigaards
gate 65, bodde dampskipsfører
Singvald Sørensen (1849-1914) og
hustru Ragnhild født Berg (18571918) fra Holmestrand. Niels` far,
Severin var onkel til Ragnhild
Sørensen og de to familiene hadde
nok en del omgang. Singvald og
Ragnhild Sørensen hadde fire døtre:
Ragnhild Cecilie (født 4. oktober
1878 i Borre), Signe (født i 1880 i
Horten), Asta (født i 1882 i Horten)
og Ruth (født i 1886 i Christiania).
Niels ble på et tidspunkt forelsket i den eldste av sin kusines døtre, nemlig Ragnhild Cecilie
Sørensen. De to giftet seg 19. oktober 1901. Niels og Ragnhild bodde i de første årene i Niels
Juels gate 3 på Frogner og fikk to døtre: Randi (1902-1979) og Ragnhild Gerd (kalt ”Gerd”,
1904-1930). I ca 1910 flyttet familien til Villa Fjellhaug i Furubråtveien 13 på Nordstrand.

Niels som student i 1892

Ragnhild og Ragnhild Gerd med Ragnar og
Erik i bakgrunnen ca. 1914
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Deres nærmeste naboer var Niels` fetter Thorleif Waaler og hans familie i Furubråtveien 9.
Familiene var ganske mye sammen, og det var ikke så rart. Niels og Thorleif var som nevnt
fettere, de arbeidet begge i bank og hadde begge fedre som var tidligere skipskapteiner.

Besøk på
Nordstrand
våren 1914:
Signe,
Thorleif, Niels,
Reidar,
Eschilda,
ukjent.
Foran:
Ragnhild,
datter av Hans
Chrystie,
flankert av
Niels' døtre,
Randi og Gerd.

Etter folkeskolen gikk Randi og Gerd på Nordstrand middelskole. I 1926 ble huset på Nordstrand
solgt til kontorsjef Ingvald Joel-Andersen, og famlien flyttet da til en leilighet i Hafrsfjordsgate
24 b på Frogner.
Niels var glad i å seile, han hadde en liten hytte ved Oslofjorden og han var musikkinteressert. I
sine tidlige år i banken reiste han en del til våre naboland for å få innblikk i enkelte grener av
bankvirksomheten i større kredittinstitusjoner. På 1930- og 1940 tallet tok han også mange turer
med sin kone til ulike land i Europa for
fornøyelsens skyld. Niels fratrådte sin stilling i
Oslo sparebank våren 1942 etter oppnådd
aldersgrense. Han døde 16. mars 1949 og Ragnhild
døde den 13. desember 1964. De ble begravet på
Vestre Gravlund.
I A 1: Randi Hansen, senere Randi Lund, var født
5. august 1902 og hadde mesteparten av sin
oppvekst på Nordstrand. Randis beste venninner
fra oppveksten var Ingrid Hagen (senere gift
Moshus), som den gang bodde i Mosseveien 189,
og Aslaug Holm, som bodde i Vingolfveien 19. I
barndommen hadde Randi også en del kontakt med
sin fars kusine Ragnhild (Tulla) Waaler som bodde
hos sin onkel og tante i nabohuset.
Randi og Tulla på Nordstrand bad ca. 1920

Thorleif Waaler: Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie

24

Randi tok eksamen på Nordstrand middelskole i 1918 og tok som sin far arbeid i Oslo sparebank.
5. august 1937 ble hun gift med agent Emanuel Müller Lund. Han var en god orienteringsløper
(var blant annet venn med den kjente løperen Willy Lorentzen) og hadde vært gift før. Ekteskapet med Randi ble svært kortvarig. Etter skilsmissen flyttet hun hjem til sin mor i Hafrsfjordsgate. Randi var opptatt av slekten, og hun var stolt av den.
En gang på 1950-tallet søkte Randi om – og fikk – tillatelse til å ta navnet Chrystie som mellomnavn. Etter morens død kjøpte hun seg en leilighet i Gabels gate 1b. Hun fortsatte sitt arbeid som
kasserer i Oslo sparebank, men hun gikk av litt før pensjonsalderen fordi hun syntes det var
vanskelig å takle de omstillingene som den nye tid krevde. På sine eldre dager hadde hun nesten
bare kontakt med slekten. Randi døde 28. mars 1979 og ble begravet på Vestre gravlund.
I A 2: Ragnhild Gerd Hansen, senere Ragnhild Gerd Reenaas, var født 4. oktober 1904 og hadde
mesteparten av sin oppvekst på Nordstrand. Hun ble konfirmert 3. oktober 1920 i Nordstrand
kirke etter at hun samme vår hadde tatt eksamen på Nordstrand middelskole. Deretter tok hun
arbeid i Forsikringsselskapet Idun. Gerd giftet seg 10. oktober 1925 med Tobias (”Toby”)
Reenaas (1897-1981) fra Fåberg.
Tobias var fullmektig i Forsikringsselskapet Idun og således kollega med Gerd. Tobias og Gerd
bodde i Skoleveien 3 på Bekkelaget. Gerd hadde etter det vi vet dårlig helse og fikk ingen barn.
Hun døde 21. juli 1930 av nyresvikt. Tobias Reenaas var alene i noen år og giftet seg så med
Else Dahl, som var enke med to døtre fra sitt første ekteskap. Tobias og Else fikk ingen barn.

II. Fredrikke Catharina Waaler
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Fredrikke Catharina Waaler

Fredrikke Catharina Waaler var født i 1843 på gården Norderås i Ås, hvor familien bodde til de
etter hvert flyttet til Pilestredet i Christiania. Vi vet ikke noe mer om henne utover navnet og
fødselsåret. Kirkebøkene for Ås kirke skal ha gått tapt i brann, men navnet og fødselsåret
fremgår av Ås bygdebok: Gårdshistorien side 79. Det er grunn til å tro at Fredrikke døde tidlig.
Hun er nemlig ikke navngitt (men et femte barn er nevnt) i den grundige fremstillingen om
familien Chrystie som er skrevet av Ragnar Iuell. Hun er heller ikke omtalt i en notisbok som
Signe Helliesen Waaler har skrevet og som inneholder en oversikt over sine egne og ektemannens slektninger. Ingenting tyder på at Fredrikke etterlot seg barn. Det forhold at broren
Hjalmar synes å ha oppkalt sin nest eldste sønn Fredrik etter henne, støtter også teorien om at
hun har dødd tidlig.
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Hans Chrystie Waalers slektsgren

To ledd av Hans Chrystie Waalers etterkommere

Hans Chrystie Waaler var født 13. oktober 1844 i Ås. Han dro tidlig til sjøs og ble etter hvert
skipskaptein. 8. januar 1875 giftet han seg med Helga Louise Muus (1847-1887). Vi vet ikke
hvordan de to ble kjent, men slektene hadde hatt omgang gjennom generasjoner. Ved folketellingen i 1875 bodde de nygifte i en gammel trebygning i Alnafetgaten 7 i Gamlebyen. Dette
huset lå inne på det som i dag er Oslo hospitals kirkegård.

I 1875 bodde rentenist Johan Simen Waaler og hustru Hanna Dorothea Waaler i Oslogate 3,
tredje etasje og altså i gangavstand fra sin sønn og svigerdatter. Det fremgår av folketellingen at
de da ikke hadde noen hjemmeværende barn, men at de hadde en tjenestepike. Helga Louise var
datter av skipsfører Christopher Heyerdahl Muus (1817-1881) og Ingeborg Marie født Caspersen
(1817-1899). Disse bodde også i gamle Oslo, et område som i våre dager – etter at Kristiania
endret navn i 1925 og dessuten utvidet sine grenser – kalles for ”Gamlebyen”. På 1870-tallet var
Oslogate i Gamlebyen et solid strøk for relativt bedrestilte. Der var det landlige omgivelser, og
mange hadde god utsikt over sjøen. Det var mange med maritime yrker som bodde der –
skipskapteiner, styrmenn og loser.
Hans og Helga Louise bodde som nevnt i Alnafetgaten 7. Huset lå rett ved det gamle veifaret,
Ekebergveien, som snodde seg oppover fra Oslo Hospital til Ekeberg. Det er interessant å
sammenligne bildet nedenfor – fra 1865 – med maleriet fra ca. 1820 som er valgt som
forsidebilde.

III. Hans Chrystie Waalers slektsgren

27

Alnafetgaten 7 er det hvite, to -etasjes huset med flaggstang. Foto datert 1865

Helga Louise hadde en rekke søsken, deriblant en søster som het Ragnhild (1862-1911), som
etter Helgas død giftet seg med sin svoger Hans Chrystie Waaler. Det kommer jeg tilbake til. Av
de andre søsknene er det grunn til spesielt å nevne Søren Christopher Falck-Muus (1857-1933).
Han var en markant personlighet som etterlot seg tre sønner, og som slektningene i Waalerfamilien hadde mye kontakt med. Han var etter det vi har forstått, et råbarket mannfolk. Han var
berømt for sin fysiske styrke og dessuten for sine meritter som skipskaptein. I 1872 tok han
eksamen på borgerskolen i Christiania. Etter en episode på skolen ble han kalt for ”Løva fra
Oslo”. Som sin far fikk han allerede som 21 åring et skip å føre, men han måtte ta med en
sjømann som kunne være såkalt ”flaggskipper” inntil han selv ble ”sjømyndig”, dvs. 24 år
gammel. Søren Falck-Muus var omtalt som en av landets dyktigste skippere, og det sies at han
aldri hadde hatt noe havari. I 1892 bodde Søren i Schweigaards gate 77 i Gamlebyen. Det vil si
at dette var hans hjemmebase hvor kone og barn oppholdt seg.
Far til Helga Louise og hennes søsken var som foran nevnt, Christopher Heyerdahl Muus. Han
var oppkalt etter sin fars gode venn og kollega fra Glassverkadministrasjonen, branndirektør
Christopher Heyerdahl. I guttedagene bodde Christopher Heyerdahl Muus i tre år hos sin onkel,
Isach Muus. Hos onkelen ble det organisert undervisning for ham og hans fettere. 12 år gammel
dro Christopher til sjøs. Deretter fullførte han sine navigasjonseksamener og i 1838 fikk han en
stilling som skipper på et av skipene til sin fetter Lorentz Meyer (sønn av Jacob Meyer). Som
habil navigatør var han senere sensor ved Christiania Sømandsskole, og i 1846 var han en av
stifterne av Christiania Sømandsforening. Christopher Heyerdahl Muus og hustru Ingeborg
Marie ble begravet på Gamlebyen kirkegård.
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Christopher Heyerdahl Muus var sønn av bestyreren ved ”Christiania Glasmagasin”, Hadelands
Glassverks fabrikkutsalg i Christiania, Søren Falch Muus
(1780-1834) og dennes annen hustru Marte Johanne
Monsen (død 1844), datter av Jan Neve Mogensen og
Lucie Preuss. Hun var svært vakker og vokste opp hos sin
onkel, kanselliråd Mogens Mogenssøn Monsen, på gården
Linderud i Aker. Historien om familien Falch Muus/Muus
er interessant og svært morsomt beskrevet i Øivind
Thorleif Mathisens artikkel: Sønn etter far gjennom 8
generasjoner, inntatt i tidsskriftet St. Halvard for 1956. Det
som jeg har skrevet i det følgende er hentet fra denne
artikkelen. Det fremgår på side 200 flg at Søren hadde fått
sin handelsutdannelse i København og visstnok også i
London, og at han i omkring 1800 ble ”skrivekar” hos
faren, Johan Henrik Muus, som var forvalter ved
Glasmagasinet.
Søren Falch Muus (1780 -1834)

Søren giftet seg første gang julaften 1803 med Severine Anette Selmer, som han fikk tre barn
med. Etter hennes død giftet han seg i 1809 med den nevnte Marte Johanne Monsen. Med henne
fikk han i alt ti barn. I 1805 overtok han forvalterstillingen på Glasmagasinet etter faren. Med sin
kjærlighet til jorden begynte Søren Falch Muus å kjøpe opp eiendommer. I 1806 kjøpte han
Sjursøya, som han allerede få år senere solgte til sin svoger Jacob Meyer. I 1810 kjøpte han
eiendommen Grønvold i Østre Aker. Denne fikk han snart utvidet ved kjøp av løkken og engen
under Valle, Hovin, Etterstad og Vålerengen med Kongsløkken, Ladeløkken, Valleløkken,
Vålerløkken, Aasenløkken, Flatengen, Kochengen, Laengen m m. Det ble snart en hel gård med
450/500 mål under plogen. Hovedbygningen på Grønvold ble oppført av Søren Falch Muus i
1825. Den finnes fortsatt den dag i dag på adressen Grenseveien 95.
En stor dag på Grønvold var da Kong Carl Johan overnattet hos Søren Falch Muus. Det var
under lystleiren på Etterstad i 1821. Kongen kjente Søren Falch Muus fra før – i alle fall av
omtale – idet Søren hadde tilbudt ham stallplass i Glasmagasingården på skrå overfor Paléet en
gang da kongen ønsket oppstalling av 8 – 10 prektige gudbrandsdalshester. Dagen etter reiste
Hans Majestet med følge tilbake til Paléet i Christiania. Øivind Mathisen skriver: ”Fruen til
Grønvold var kjent for sin usedvanlige skjønnhet, og blant hennes beundrere fra denne minnerike
dagen var også Carl Johan. Frappert av hennes strålende apparisjon sendte kongen henne efter
hjemkomsten til Stockholm sendte han henne en likeså sjelden som praktfull gave: Et halssmykke rikt utstyrt med edle stener, mens gemalen fikk kongens signerte portrett i marskalkuniform – hvilket sikkert antyder, at Søren Falch hadde luftet sin begeistring for Frankrike og
den franske revolusjon for den gamle revolusjonssoldaten.”
I 1826 skjenket Søren Falch Muus to tønner bygg årlig som en servitutt på Grønvold til
Universitetet i Christiania. Og senere, da statens glassverk i Hurdal skulle selges, opptrådte han
som kjøper sammen med sin venn, professor Gregers Fougner Lundh. I forhold til hans
betydelige forbruk var imidlertid ikke inntektene store nok til å håndtere et slikt kjøp – spesielt
fordi hans farsarv hadde bestått i å overta stillingen etter ham, mens brødrene og svogerne –
Jacob Meyer og Westye Egeberg – hadde dratt av gårde med kontantene. De to brødrene og de
nevnte svogerne hadde kausjonert for ham, men da han ikke klarte forpliktelsene, ble det til at
broren, Isach Muus, overtok Grønvold. Isach Muus kjøpte i 1836 gården Ullevål og der ble han
boende. Han eide imidlertid også en rekke andre eiendommer, blant annet eide han gården Losby
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sammen med sin svoger Jacob Meyer. Da Jacob Meyer ikke ønsket å drive ut skogen på denne
eiendommen, gikk imidlertid Isach Muus ut av dette kompaniskapet.

Eksersersplassen på Etterstad ca. 1860. Hovedbanens linje i forgrunnen.

Ullevål ca. 1814
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De som deltok i festene på Ullevål var blant annet Jens Baggesen, Jens Zetlitz, Peter Andreas
Heiberg og Conrad Schwach. Sett hen til gjestelisten – og særlig til Schwach – er det kanskje
ikke så rart at Øivind Mathisen uttaler seg noe kritisk til den form for selskapelighet som hersket
i visse kretser i 1830- og 1840-årene. Henrik Wergeland tilhørte også omgangskretsen på
Ullevål.
Selv om Søren Falch Muus og hans bror på Ullevål kanskje var noe forskjellige når det gjaldt
den ytre form på selskapeligheten, hadde de også mange ting til felles. De var blant annet begge
to utpregede sjåvinister og dessuten glødende republikanere. ”Soldatkongen vekte likevel deres
begeistring, om enn denne begeistring var lite forenelig med deres republikanske sympatier. Men
ingen kunne hamle opp med Isachs eldste sønn, Haakon Hasberg Muus, som endog skrev bloddryppende vers mot ’kongesnikerne’ eller de ’gullgonerte’, som han kalte embetsmennene …”
Håkon Hasberg Muus var en svært fargerik mann. Fargerik, og en betydelig bedre forfatter, var
imidlertid hans nevø Rudolf Wilhelm Muus (1862-1935). Han skrev historiske romaner,
Kristianiafortellinger og en rekke føljetonger i aviser og blader.
Til tross for at Isach Muus hadde overtatt eiendomsretten til Grønvold, fortsatte Søren Falch
Muus å bo der inntil han døde 21. november 1834. Søren hadde vært en dyktig forretningsmann
og administrator når det gjaldt Glasmagasinets affærer, men han var slett ikke like flink med sine
egne. Salgene av hans eiendommer innbrakte lite eller intet til hans ektefelle og barn. Hans enke
– syk som hun var – ble sogar tatt vare på av hans venn, Christopher Heyerdahl, og døde i
dennes hus ved Stortorget i 1844.
Søren Falch Muus var sønn av Johan Henrik Muus (1745-1821) og hustru Anne Dorph Falch
(1746-1816). Johan Henrik Muus og familien flyttet til Christiania i 1789 i forbindelse med at
han overtok forvalterstillingen ved Glasmagasinet. I 1799 kjøpte han gården Bredtvet i Vestre
Aker. Johan Henrik Muus var sønn av sogneprest i Bø, Isak Pedersen Muus (1692-1753) og
hustru Ingeborg Marie Barth (1711-1764). Isak Pedersen Muus var født i Christiania, mens
Ingeborg Marie var fra den kjente familien Barth på Kongsberg.
---------------Etter bryllupet i 1875 mellom Hans Chrystie Waaler og Helga Louise fortsatte ektemannen
visstnok å seile som skipskaptein i en rekke år. Etter det vi vet bodde familien lenge i
Gamlebyen. Hans og Helga Louise fikk to barn: Thorleif (1877-1920) og Ingeborg (1881-1968).
I 1887 døde imidlertid Helga Louise og etter kort tid tilbød hennes søster Ragnhild Muus (18621911) seg å komme for å stelle for barna. Hans Chrystie Waaler fortsatte sin virksomhet som
skipskaptein, men i perioder må han ha vært hjemme og i 1890 giftet han seg med svigerinnen.
Suksesjonen i forholdet avspeilet seg i karakterbøkene for Thorleif og Ingeborg. I årene 1888 og
1889 var det ”Ragnhild Muus” som underskrev i karakterbøkene, men på et tidspunkt i 1890
undertegnet hun med ”Ragnhild Waaler”. Det forhold at det var hun – og ikke barnas far – som
undertegnet i karakterbøkene, tyder på at han for det meste var til sjøs.
Hans og Ragnhild fikk etter hvert fem barn. Et av dem – en gutt – døde imidlertid like etter
fødselen. De fire barna som fikk leve var: Reidar (1894-1982), Edgar (1897-1955), Arne (19001923) og Ragnhild (1902-1952). Hans Chrystie Waaler seilte fortsatt som skipskaptein på
begynnelsen av 1890-tallet. Familien har nemlig i sin besittelse et gullur med følgende
inskripsjon: ”Til Capt. C. Waaler. Anerkjennelse for udvist Mod og Udholdenhed. Skip
”Margrethe”. Ifra Søforsikringsselskaberne Trondhjems ”Allmanna” og ”Ocean” 1892”.
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Ragnhild med barna ca. 1891

Hans gikk imidlertid til slutt i land, og han drev da en tid med eiendomshandler og eide også
noen bygårder. Da det store krakket kom på boligmarkedet i Christiania i 1899, gikk dette galt.
Han måtte avvikle med tap og skaffe seg et annet utkomme. Han fikk etter hvert stilling som
fyrvokter på Digerudgrunnen fyr nord for Hallangen i Frogn. Vi vet ikke helt når han tiltrådte
denne stillingen, og om han en tid var assistent før han ble fyrvokter. Det som er helt sikkert, er
at han tiltrådte stillingen som fyrvokter på Digerudgrunnen på begynnelsen av 1900-tallet, og at
Ragnhild og de yngre barna etter hvert kom til å bo fast på fyret. Ved folketellingen i 1900 synes
imidlertid det faste tilholdsstedet for familien å ha vært Sofies gate 65 på Adamstuen. Året før
hadde Hans Chrystie og Ragnhild sitt faste tilhold i Oslogate 37 annen etasje. De bodde i etasjen
under Severin og Eschilda Hansen.
En gang på begynnelsen av 1900-tallet var altså hele familien bosatt i fyrvokterboligen i
Oslofjorden – bortsett fra Thorleif, som arbeidet i utlandet, og Ingeborg, som hadde fått
kontorplass i Kristiania. De yngste barna likte seg godt på fyret og fikk mange venner der ute.
Barna var friske og sterke, og guttene var kjent som noen hardhauser.
4. juni 1911 døde imidlertid Ragnhild. Hun hadde i alle år hatt dårlig helse. Etter at Ragnhild
døde, måtte fyrvokteren skaffe seg en husholderske. Det ble fru Reinertsen, som var fra Drøbak
og selv hadde to barn. Hun tok seg av matstellet og barna.
8. januar 1913 døde Hans Chrystie Waaler. Han ble gravlagt på Gamlebyen kirkegård på samme
sted som sine to hustruer.
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Digerudgrunnen fyr

Ved fyrvokterens død ble hjemmet oppløst. Det kom en ny fyrvokter til stedet, og arven etter den
gamle – mange flotte gjenstander fra familiene Chrystie og Muus – ble delt mellom barna. Fru
Reinertsen flyttet tilbake til Drøbak og tok i første omgang også hånd om de to yngste av
fyrvokterens barn. Men dette var ikke ment å skulle være en varig løsning.
Arne reiste etter kort tid til sjøs og Ragnhild – ”Tulla” som bare var 11 år – ble plassert hos sin
onkel, Søren Christopher Falck-Muus. Hun bodde der i noen år, men trivdes svært dårlig. Søren
Falck-Muus seilte fortsatt, og fruen – Elise Margrethe Falck-Muus, født Nyrerød – var etter
sigende ikke særlig snill. Det ble derfor til at Tulla i stedet fikk lov til å flytte til ”den snille tante
Elise” – det vil si til Elise Waaler, som var gift med storebroren Thorleif.
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III A Thorleif Waaler og hans etterkommere

Etterkommere av Thorleif Waaler

Thorleif Waaler var født 15. april 1877 og var den eldste av barna. Han tok eksamen artium i
Kristiania og studerte senere språk i utlandet i mange år. Vi må anta at det var morfaren,
Christopher Heyerdahl Muus som hjalp ham med å finansiere studiene. Ved århundreskiftet
arbeidet Thorleif som korrespondent i et firma som het Sim Country i Liverpool. Thorleif kom
seg etter hvert hjem og ble i 1906 kjæreste med en jente fra Digerud som het Elise Skovly. Hun
var født 25. desember 1888 og var datter av Kristiane Olsdatter Bøhlerengen (1860-1943) og
Hans Nicolai Kristensen (1856-1933). Hennes mor og stefar, Johan Kristiansen, hadde et lite
gårdsbruk som ble kalt for ”Skovly” hvor de bodde med Elise og hennes tre halvsøsken. Stefaren
var for det meste sysselsatt med isskjæring, som var en viktig inntektskilde for mange personer i
dette området. 26. januar 1907 giftet Thorleif og Elise seg i Fagerborg kirke.

Thorleif

Ragnar, Gunnar, Elise og Erik

Thorleif var på den tiden korrespondent – det vil si at han hadde ansvaret for utenlandskorrespondansen – i Andresens Bank. Det var en stilling han hadde hele sitt liv. De nygifte
bodde først på Adamstuen, inntil de i 1911 flyttet til Villa Morgengry i Furubråtveien 9 på
Nordstrand i Aker. Thorleif og Elise fikk tre gutter: Ragnar (1908), Erik (1910) og Gunnar
(1912). I 1909 fødte Elise også et par tvillingjenter, men de var begge døde. De to døde barna ble
lagt i en trekasse i uvigslet jord ved Nordstrand kirke på nedsiden av Ekebergveien. Elise hadde
vondt for å forsone seg med at de dødfødte ikke skulle få ligge i kristen jord. Thorleif og Elise og
guttene var ofte på Skovly og etter hvert på gården Søndre Digerud, som Elises stefar overtok
høsten 1913. Besøkene på fyret tok slutt i begynnelsen av 1913, da Hans Chrystie Waaler døde.

Thorleif Waaler: Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie

34

Kontakten med familien på Digerud var sterk, ikke minst fordi besteforeldrene på farssiden
begge var døde og svært mange av onklene og tantene etter hvert kom til å bosette seg i USA.

Utflukt til Sollia, like ovenfor fyret i 1916. Bakerst: Johan og Kristiane. Foran: Ragnar, Kasp ara
og Tulla. Nærmest kameraet: Martha (med kaffekjelen), Erik, Thorleif, Gunnar og Elise.

Thorleif og Elise (til høyre) på Sundvollen ca. 1915

Elise i 1929

Thorleif var skeptisk til kristendommen, og en tid etter studieoppholdet i Frankrike meldte han
seg ut av statskirken. Han var også en prinsipiell motstander av kongedømmet. Ved folkeavstemningen i 1905 hadde han stemt for at Norge burde bli republikk. Han var antakelig preget av den
bjørnsonske tidsånden i sin studietid. Thorleif og Elise var naturlig nok ikke enige i spørsmålet
om barna skulle døpes. De inngikk imidlertid det kompromiss at annethvert barn skulle døpes,
og at Elise skulle få bestemme først. Slik ble det til at Ragnar og Gunnar ble døpt, mens Erik
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ikke ble det. Den skeptiske holdningen til kristendommen ”arvet” nettopp Erik. Thorleif var ivrig
til å lære barna språk, og han pugget derfor engelske gloser med dem fra de var ganske små.
Thorleif hadde et ”voksende hjerte” (giktfeber). Dette hadde han fått i ungdommen etter å ha løpt
til seier på isen på Alnaelven, falt igjennom isen og løpt stivfrossen hjem. Thorleifs helsetilstand
var ikke bra og han måtte ofte på kuropphold. Elise måtte spe på inntektene ved å leie bort ledige
rom i huset. 16. april 1920 døde Thorleif.
Elise giftet seg ikke igjen, men prøvde å klare seg som best hun kunne. Hun solgte i 1922 Villa
Morgengry i Furubråtveien 9 og kjøpte i stedet Villa Gilje i Furubråtveien 7. Også denne
eiendommen solgte hun etter noen år og investerte pengene i den gamle portnerboligen til Villa
Vingolf i Solveien 58. Elise hadde noen litt kompliserte kjæresteforhold i disse årene, og på
toppen av det hele brant huset i Solveien 58. Alle møblene gikk tapt. Ragnar seilte i Bunnefjorden da dette skjedde og så brannen fra sjøen. Det hele ledet til at Elise i mai 1926 reiste til
Brooklyn i New York sammen med de to yngste sønnene. Eldstemann, Ragnar, ble boende et års
tid i Strømsveien 4 hos sin tante Ingeborg Waaler for å fullføre eksamen artium.
I 1929 kom Elise og de tre guttene hennes tilbake til Nordstrand. Dette var det året depresjonen
startet i USA, og da ble all utenlandsk arbeidskraft sagt opp først. Elise var en arbeidsom dame,
som hadde det pappa kalte for ”økonomisk sans”. Etter å ha kommet hjem til Norge, lånte de
annen etasje i Villa Syningom i Bekkelagsterrassen 13 som Reidar og Gladys Waaler visstnok
disponerte på den tiden. Villaen lå nedenfor veien og med en utsikt som sto i god stil til navnet.
Elise livnærte seg noen år med å sy guttebukser og regntøy. Hun hadde også pianoelever.
I 1934 kjøpte Elise Villa Nyborg i Åsdalsveien 12. Sønnene bidro med sine sparepenger. Denne
praktfulle murvillaen ble bygget i 1913 av murmester O. Michaelsen som på samme tid hadde
hatt ansvaret for oppføringen av den nye folkeskolen på Nordstrand. Murmester Michaelsen
bodde selv i Åsdalsveien 12 i noen år, så bodde en jødisk familie som het Fein der, deretter en
familie som het Liljedahl, og til slutt kom villaen i vår families eie i 1934.

Nyborg
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Elise og Thorleif hadde i mange år vært gode venner og naboer med Anders og Aagot Krogvig.
Aagots søster Ragna var gift med maleren Anders Svarstad, som senere ble gift med forfatterinnen Sigrid Undset. På 1930-tallet gjenopptok Svarstad kontakt med Elise og hadde noen
ganger også med seg barna sine. I den tiden malte Svarstad mange bilder som vi fortsatt har i
familien. Elise døde 13. mars 1944. Thorleif og Elise er gravlagt på Gamlebyen kirkegård.
III A 1: Ragnar Waaler var født 1. mars 1908 og oppvokst på Nordstrand. Han tok middelskoleeksamen på Agnes Thorsens middelskole og eksamen artium i 1927 på Aker kommunale
gymnasium. Etter russetiden reiste han med en av Amerikalinjens båter til New York, hvor
moren og brødrene hadde tatt opphold året før.
Ragnar tok arbeid i et firma som het Western
Electric, men i 1929 vendte familien tilbake til
Norge. Ragnar ville gjerne studere, men det ble det
ikke noe av. Han tok i stedet studentfagkurs ved Oslo
handelsgymnasium.
Det var vanskelig å få arbeid under den økonomiske
depresjonen på begynnelsen av 1930-tallet. Med
relativt god utdannelse begynte han som sjauer på
Banan-Matthiessen, og sommeren 1931 var han og
barndomsvennen Baard Krogvig bærere for en
oppmålingsingeniør
i
Norges
Geografiske
Oppmåling. Det ble en lang og god sommer hvor de
besteg flere av de høye toppene i Vest-Jotunheimen.
Ragnar drev også litt idrett. Blant annet deltok han
flere år i svømmekonkurransen ”Ulvøya rundt”, som
hadde start- og innkomstarena på Nordstrand bad.
Om vinteren gikk han på ski i Østmarka og kunne gå
helt til Ramstadslottet og Øyeren.
Ragnar på seiltur til Konglungen

I 1932 ble Ragnar ansatt i Andresens Bank hvor også faren hadde arbeidet. Ragnar var en
hjemmets mann, som blant annet hadde god kjennskap til hagestell og matlaging. Blant annet
laget han sin egen hvitvin av rips og druer. Han lagde også et selvkomponert syltetøy (”tutti
frutti”) som ikke krevde så mye sukker. Fra høsten 1944 var Ragnar med i hjemmefronten. De
mest sentrale hjemmefrontfolkene på Nordstrand lå i dekning hos ham i Åsdalsveien 12. Dette
var folk som kunne stå i fare for å bli arrestert, og ettersom tyskerne hadde som vane å foreta
arrestasjoner i hjemmene på kveldene eller nettene, var det tryggest ikke å oppholde seg i
hjemmet til de tider. Folkene kom til Ragnar utpå ettermiddagen og dro om morgenen i
forskjellige retninger og direkte til sitt arbeid. Det var enkelte som var tydelig slitne i krigens
sluttfase, og en av konene – Aase Grimstvedt – var innom noen kvelder for å gi mannen noe
beroligende.
Ragnar var den siste av brødrene som giftet seg. Han var nok noe forsiktig og tilbakeholden. Det
ble til at yngstebroren Gunnar spleiset ham med en søt jente som han kjente fra sine mange
besøk på Lilla Odds hytte på Kvernbru i Heidal i Gudbrandsdalen. Hun het Margrethe Schjøth
og var født 16. april 1919. Hun var datter av høyesterettsadvokat Hans Houge Schjøth (18851978) og hustru Ruth Schjøth født Bergendahl (1892-1920). Margrethes familie hadde en
gammel seter i nærheten av Kvernbru, Steinbu seter, som hennes bestefar Christian Fredrik
Wyller Schjøth hadde kjøpt i 1904. Rett etter påskeferien i 1948 inviterte Gunnar Margrethe og
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Ragnar
til
en
liten
sammenkomst på den 15 m²
store hytta han hadde ved
Digerud i Frogn. Det er ingen
tvil om at det var ”full klaff”.
De forlovet seg etter noen
uker og giftet seg 7. august
1948. Ragnar og Margrethe
fikk barna: Thorleif (1949),
Hans (1950) og Ingeborg
(1953).

Thorleif, Ingeborg og Hans i
barnesengen

Høsten 1952 ble Ragnar rammet av en ulykke. Han falt ned fra et epletre i hagen og brakk
ryggen. Han ble resten av sitt liv avhengig av å bruke krykker og rullestol. Forut for ulykken
hadde han tegnet en ulykkesforsikring, som kom til å bety mye for familien. Engangsutbetalingen fra forsikringsselskapet ble blant annet brukt til å installere en oljefyr og til å bygge
bad (uten terskel) i første etasje.
Ragnar gikk ikke tilbake i noen stilling i banken. Foruten en beskjeden uførepensjon livnærte
han seg med en del skrivearbeid for forlag og lignende. Han drev også med noe oversettelsesarbeid. Ragnar var svært interessert i språk, litteratur og slektsforskning. Margrethe og Ragnar
utfylte hverandre på det praktiske plan. Hennes mor døde da hun var ett år, og familien hadde
diverse hushjelper frem til 1926. Da ble Konstanse Fjære husholderske hos Hans Schjøth. Hun
ble som en mor for Margrethe og broren Fredrik. Margrethe var glad i å gå tur, hun sang og
spilte bridge. Hun hadde nok å gjøre i huset, men følte ingen prestisje for finere former for
husarbeide eller håndarbeide. Ettersom Ragnar ikke var så mobil, ble det nesten alltid invitert en
gjest til søndagsmiddag på Nyborg. Ragnar deltok vel så meget i forberedelsene som sin kone.

Fra venstre:
Ingeborg,
Christian
Fredrik Schjøth,
Konstanse
Fjære, Hans,
Ole Evang og
Thorleif.
Påsken 1964
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Ettersom Ragnar ikke kunne være med barna på Steinbu i påskeferien, ble barnas morfar Hans
Schjøth en sentral skikkelse for dem. På Steinbu hadde familien Schjøth levd et slags engelskpreget ”country-life” med tennis, fiske, jakt og fjellturer som det sentrale i en gjestfri ramme.
Bestefaren var født i Amoy i Kina, drakk mørk te, lærte barnebarna fluefiske (og de engelske
navnene på fluene), og om kveldene spilte de bridge. Krokketbanen ble flittig brukt, og tidligere
tiders verdier og holdninger ble holdt levende. Det var ikke så ”fint” å snakke om, eller å
interessere seg for, penger.

Hans, Ingeborg og Thorleif ca. 1960

Ragnar ca. 1965

Bestefaren hadde en kraftig røst (han var 2. bass i Den norske Studentersangforening), og han
kunne være dominerende. Men han elsket barnebarna og hadde også en myk side. Han kunne for
eksempel gråte når han hørte vakker musikk. Hans Schjøth var i hele sitt liv en ivrig jeger.
Ettersom barnebarna ikke hadde andre besteforeldre, kom morfaren – og også hans husholderske
– til å stå svært sentralt for dem.

Fra verandaen i Seterveien i 1 986. Foran fra venstre: Christian, Gladys og Erik. I midten:
Anders, Henning, Erik, Ragnar og Margrethe. Bakerst: Anne, Ingeborg, Inger, Hans og Anne.
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I 1967 kjøpte familien en folkevogn. Dette gjorde det lettere for Ragnar og Margrethe å komme
på Steinbu, som Margrethe arvet i 1972, og det gjorde det også lettere for dem å komme på
badestranden. De siste årene av sitt liv var Ragnar lite mobil og hadde utvilsomt en del plager,
men han klaget aldri. Mange besøkte ham for å få del i den gode samtalen. Ragnar døde hjemme
på Nyborg 6. juni 1977.
Margrethe hadde en tendens til å kaste seg på store prosjekter, og etter Ragnars død gikk hun i
gang med å få restaurert hovedbygningen på Steinbu. Hun holdt seg sprek helt til slutten av
1990-tallet. Margrethe var glad i
å gå på tur både sommer og
vinter. Om sommeren tok hun
barnebarn
med
seg
til
Stensrudvannet for å bade, og
om vinteren kunne hun ta dem
med på skiturer til Vangen. Hun
hadde mange turer
med
venninner til Steinbu – med
bærplukking og bridge – og
barnebarna vil også huske henne
fra de mange påskeferiene på
fjellet. Margrethe flyttet høsten
2002 til Nordseterhjemmet og
døde der 6. desember 2009.
Margrethe med barnebarna Elise, Hilde og Johanne. Påsken 1998

III A 1.1: Thorleif Waaler er født 4. juli 1949 og oppvokst i Åsdalsveien 12 på Nordstrand. Han
tok eksamen artium i 1968 på Nordstrand gymnas, studentfagkurs på Oslo handelsgymnas og
juridisk embetseksamen i 1973. Thorleif var i barne- og ungdomsårene en svært ivrig speider og
fikk etterhvert lederverv i troppen.

Bollefest i 2. Nordstrand speidertropp. Fra venstre: Hans, Thorleif, Harald
Hartmark, Per Hansen, Petter Sørle og troppsleder Tore Jørgen Hanisch.
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Tidlig i studietiden giftet han seg med Bente
Arnesen fra Avløs i Bærum. Bente er født 5.
april 1949 og er datter av regnskapsfører
Eigill Arnesen (1915-1991) og Solveig født
Østby (1918-1997). Bente hadde fra et
tidligere forhold datteren Tonje Elisabeth
(1968) og sammen fikk de sønnen Ragnar
(1971). Etter embetseksamen arbeidet
Thorleif først i Odda og senere i Stavanger. I
desember 1975 kom det til et brudd mellom
Thorleif og Bente, og Thorleif bodde i en
rekke år alene med Ragnar i Oslo. Han
arbeidet da som hjelpedommer ved Oslo
byfogdembete og senere som førstekonsulent hos Sivilombudsmannen.
I 1983 ble Thorleif kjæreste med Anne
Gryttenholm. Hun er født 25. juni 1954 og
er datter av gårdbruker John Gryttenholm
(1921-2003) og gymnastikklærer Aase født
Kristiansen (1929) fra gården Evang i Østre
Toten.
Thorleif med Ragnar og Tonje på vei til
Glittertinden. Magnhild og Margrethe i
bakgrunnen. 1982

Thorleif og Anne giftet seg 6. desember 1986 og har to barn: Elise (1987) og Johanne (1996).
Fra midten av 1980-tallet arbeidet Thorleif først en tid i Handels- og skipsfartsdepartementet og
senere i Justisdepartementets Lovavdeling, hvor han skrev proposisjonen til den gjeldende
tvangsfullbyrdelsesloven. Thorleif ble i mars 1992 utnevnt til dommer i Oslo byrett (senere Oslo
tingrett). Anne er kostøkonom og arbeidet i en årrekke som kjøkkensjef ved ulike
sykehus/institusjoner, men har i senere år arbeidet i administrasjonen på Midtåsenhjemmet.

Ragnar påsken 1986

Anne, Elise, Johanne og Thorleif sommeren 2009
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Thorleif overtok i 1995 Steinbu seter etter sin mor. Anne og Thorleif er glade i å være der
sommer som vinter og har sammen skapt et hyggelig samlingssted for hele familien. Thorleifs
hovedinteresse er å gå skogsturer sommer som vinter. Han har en hang til å ta med seg både barn
og venner på strabasiøse turer. Han har skrevet en kommentarutgave til tvangsfullbyrdelsesloven
og en del artikler innenfor juss og lokalhistorie, blant annet en bok om Østmarkskapellet (2004).
I over 30 år har han vært medlem av og hatt verv i Frimurerordenen, og han har også vært
styreformann i blant annet Nordstrand Vel og i Stiftelsen Østmarkskapellet. Han er et ivrig
medlem av gamlekarlaget i 2. Nordstrand speidertropp.
III A 1.1.1: Ragnar Waaler er født 17. desember 1971 og er oppvokst på Nordstrand. Han var i
oppveksten en aktiv gutt og i ungdomsårene var han med i både gateløp (halvmaraton) og i
Birkebeinerrennet. Han ble imidlertid på slutten av ungdomstiden rammet av en kronisk sykdom,
men han klarer seg i egen leilighet på Nordseter.
III A 1.1.2: Elise Waaler er født 5. juni 1987 og er oppvokst på Nordstrand. Hun tok i 2006
eksamen artium på Lambertseter videregående skole. Hun studerer juss i Oslo.
III A 1.1.3: Johanne Waaler er født 5. januar 1996. Hun bor med sine foreldre i Seterveien 3 på
Nordstrand.
III A 1.2: Hans Waaler er født 6. juni 1950 og oppvokst i Åsdalsveien 12 på Nordstrand. Han tok
eksamen artium i 1970 på Nordstrand videregående skole og juridisk embetseksamen i 1977. I
ungdomstiden var han en ivrig speider og orienteringsløper. Han løp på Nordstrands lag i en
rekke stafetter og var kjent for sin store løpsstyrke og iver.

Hans giftet seg 18. september 1976 med stud. med. Anne Norlund. Hun er født 28. mai 1955 og
er datter av butikksjef Eric Norlund (1930-1994) og Randi født Berg (1932). Hans og Anne fikk
fire barn: Erik (1977), Christian (1981), Øyvind (1986) og Hilde (1988). Etter embetseksamen
arbeidet Hans i nærmere 20 år som personalrådgiver i offentlig og privat virksomhet. Anne
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arbeidet etter hvert som bedriftslege for Oslodomstolene og Stortinget. Hans og Anne bodde på
ulike steder i Oslo og sist i huset til Gunnar Waaler, som de hadde kjøpt på slutten av 1970-tallet
og som de flyttet inn i da Gunnar kom på sykehjem. Hans og Anne ble skilt i 1994.

Hans, Øyvind og Christian i påsken 2009

Hilde 2010

Etter skilsmissen arbeidet Hans først som advokatfullmektig på Bekkelaget og senere som
privatpraktiserende advokat i Oslo. Han er et ivrig medlem av gamlekarlaget i 2. Nordstrand
speidertropp og har i de siste 13-14 årene også vært medlem av Frimurerordenen. Hans var i sin
tid med i det kristelige skolelaget på Nordstrand videregående skole. Han har i alle år elsket
friluftsliv og er som mange andre i familien en ivrig sopp- og bærplukker. Hans har fra 1997
vært samboer med Kirsten Sunde og de giftet seg 19. desember 2009. Hun er født 5. desember
1952 og er datter av skredder Martin Sunde (1916-1991) og Julia født Opheim (1910-1989).
Kirsten har fra før to voksne barn.
III A 1.2.1: Erik Schjøth Waaler er født 27. november 1977 og oppvokst på Nordstrand. Han var
et år på Christian Radich etter ungdomsskolen og tok eksamen artium i 1997 på Lambertseter.
Erik arbeider som toller og er interessert i jakt. Han driver aktivt med brevduer og fikk i 2006 et
Norgesmesterskap. Erik er samboer med Anette Helgesen og bor på Rolvsøy. Hun har fra før
sønnen Kristian (2003), og sammen har de to barn: Odin (2004) og Jarl Snorre (2006).
III A 1.2.2: Christian Waaler er født 20. juni 1981 og er oppvokst på Nordstrand og på Frogner i
Sørum. Han tok eksamen artium i 2000 på idrettslinjen på Rælingen videregående skole.
Christian er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapeutskolen i Esbjerg. Han arbeider som
fysioterapeut og bor i Oslo.
III A 1.2.3: Øyvind Norlund Waaler er født 17. august 1986 og er oppvokst på Nordstrand og på
Frogner i Sørum. Han tok eksamen artium i 2005 på Skedsmo videregående skole. Han studerer
økonomi ved Universitetet i Agder.
III A 1.2.4: Hilde Norlund Waaler er født 14. januar 1988 og er oppvokst på Nordstrand og på
Frogner i Sørum. Hun tok eksamen artium i 2007 på Skedsmo videregående skole. Hun studerer
medisin i Slovakia.
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Hans og Kirsten i 2010

III A 1.3: Ingeborg Waaler er født 13. mai 1953 og oppvokst i Åsdalsveien 12 på Nordstrand.
Hun tok eksamen artium på Nordstrand videregående skole i 1972. Hun tok deretter handelsskole på Wang og arbeidet senere som legesekretær på Rikshospitalet og Oslo helseråd.

Ingeborg og bestefar på Steinbu 1959

Ragnar, Ingeborg og Hans på Nyborg
1959

I 1971 ble Ingeborg kjæreste med stud. jur. Dag Kemp. De giftet seg 2. juni 1973. Dag er
oppvokst på Tøyen og er sønn av selger på Lilleborg fabrikker Roald Kemp (1926-1983) og
hustru Solveig født Myhre (1928-2007). Ingeborg og Dag fikk to barn: Henning (1974) og
Anders (1978).
Etter at Henning ble født, arbeidet Ingeborg et års tid som lærervikar på Lambertseter skole. Fra
senhøsten 1976 bodde familien i Gimleveien på Tårnåsen og senere i Gjallarveien på Sofiemyr.
Ingeborg tok etter hvert sykepleierutdannelse på Ullevål sykepleierhøyskole med eksamen i juni
1985. På samme tidspunkt ble hun og Dag skilt. Barna ble boende med Ingeborg inntil de flyttet
for seg selv.
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Fra Hennings dåp.
Bak fra venstre:
Konstanse Fjære,
Ingeborg med
dåpsbarnet, Roald
Kemp, Tonje,
Oddvar Kemp og
Hans Schjøth. I
midten: Solveig
Kemp. Foran fra
venstre: Thorleif,
Margrethe, Bente,
Ragnar og Hans.

Ingeborg har etter sin sykepleiereksamen i over 22 år vært ansatt på barneklinikken på Rikshospitalet – med avbrudd av et år som helsesøster i Oslo kommune. Hun avsluttet i 1993 en
toårig videreutdanning i barnesykepleie.
I 1999 solgte Ingeborg rekkehuset på Sofiemyr og kjøpte seg en leilighet på Lambertseter.
Ingeborg har vært særlig opptatt av at foreldre må evne å se barnas behov og interesser (stikkord:
Billy Elliot). Begge Ingeborgs sønner har fått kreative yrker, som hun tidlig stimulerte til. Hun
har vært opptatt av å formidle barnedikt til alle barna i familien. Ingeborg fikk i 1995 utskilt en
tomt fra en av teigene tilhørende Steinbu. Der fikk hun bygget en flott hytte, som sto ferdig i
1997, og har i senere år vært mye på fjellet både med barna sine og venninner. Ingeborg er også
glad i å reise.

Henning, Tone og Luna. 2009

Ingeborg med Luna og Aksel.
2008

III A 1.3.1: Henning Waaler
Kemp er født 26. september
1974 og oppvokst i Oppegård. Han tok eksamen artium
i 1993 på Rud videre-gående
skole og utdannet seg til
gitarist og gitarpedagog på
Norges
musikkhøyskole.
Henning arbeider både på
Musikkhøyskolen og som
musiker. Han driver også med
kunst- og kulturarbeide i
lokalmiljøet
på
Kolbotn.
Henning er gift med Tone født
Westerby Halvorsen, som er
lærer. De bor i Oppegård og
har en datter: Luna (2005).
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III A 1.3.2: Anders Waaler Kemp
er født 8. desember 1978 og
oppvokst i Oppegård. Han tok
eksamen artium på 1997 på
Oppegård videregående skole og er
cand.
mag.
med
fagene
litteraturvitenskap, historie og
medievitenskap. Anders arbeider i
dag som journalist i Dagens
næringsliv. Han er gift med
journalist Ida født Torp Halvorsen.
De bor i Oslo og har en sønn: Aksel
(2005).
Anders, Ida og Aksel sommeren 2008

III A 2: Erik Waaler var født 5. april 1910 og vokste opp på Nordstrand. Han tok artium i 1930
på Latinlinjen på St. Hanshaugen skole (et ettårig kurs) og året etter tok han studentfagkurset ved
Oslo handelsgymnasium. Erik gjorde karriere innenfor shipping. Han var ansatt i Høeghs rederi i
årene fra 1931 og fortsatte ved krigsutbruddet i 1940 å arbeide for dette rederiet i USA (både på
østkysten og vestkysten). Erik giftet seg i 1939 med Ingjerd (”Gerd”) Lund Eriksen, som var født
22. mars 1912. Hun var datter av kinodirektør Erling Eriksen (1878-1957) og Karoline Sophie
født Lund (1865-1965). Familien Eriksen bodde i Furubråtveien 5 til de i 1927 kjøpte ”Villa
Aasgaarden” i Bjerkelia – en liten bakke som forbandt Åsdalsveien med Solveien. Eriksenjentene var omsvermet, og det ble sagt på spøk at Waaler-guttene flyttet etter dem. Midt på
1930-tallet flyttet Eriksenfamilien til Riddervoldsgate.
I årene fra 1942 til 1945 arbeidet Erik som regn-skapssjef på Nortraships kontor i New York.
Han ble ansatt i Det Bergenske Dampskipsselskap i 1946, hvor han fra 1951 var
viseadministrerende, og fra 1960 administrerende direktør.
Under oppholdet i New York bodde Erik og Gerd i Brooklyn, og Erik gikk til sitt kontor på Wall
Street. Erik og Gerd fikk ingen barn. For Erik var karrieren viktig, men han var også knyttet til
familien og særlig til
familien på farssiden, altså
Waaler-familien. Erik følte
det som et privilegium at
han var i stand til å hjelpe
økonomisk. Da Ragnar
giftet seg i 1948 og året
etter fikk sitt første barn,
var dette en stor begivenhet,
ettersom det siden 1912
ikke hadde vært født noen
barn i Norge i Hans
Chrystie Waalers slektsgren.
Erik og Gerd ca. 1940
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Thorleifs dåp i 1949. Fra venstre: Gladys , Konstanse Fjære, Erik, Gerd, Ragnar, Margrethe,
Fredrik (halvt skjult), Ingeborg med dåpsbarnet og Gunnar.

I juni 1967 fratrådte Erik stillingen som adm. direktør i Det Bergenske Dampskibsselskab. Bakgrunnen var en uenighet om driften. I forbindelse med stillingen hadde Erik også hatt en del
andre posisjoner, blant annet satt han i styret for SAS og for Hotell Norge i Bergen. Da Erik og
Gerd flyttet fra Bergen, etablerte Gerd seg i en leilighet på Hoff, mens Erik tiltrådte en stilling
som skipsfartsrådgiver i Thailand. Senere bodde han i noen år i Sveits, og fra midten av 1970tallet bodde han dels på Frogner og dels i en praktfull leilighet på Mallorca.
I disse årene la Erik grunnlaget for sin gode fysikk. Han var solbrun og velkledd og tok gymnastikk hver morgen. Han var ikke særlig
praktisk anlagt, men han kunne lage mat.
Når han kom på besøk i et hjem, var det
ikke sjelden at han hjalp vertinnen med
oppvasken. Erik var generøs overfor sine
brødre. Da han kom hjem etter krigen,
ønsket han ikke å ta noen arv etter
moren. Han ville at Ragnar skulle få
overta Nyborg, mot at Gunnar fikk et
mindre beløp og at han også fikk en tomt
hvis han ønsket det. Og slik ble det. Erik
og Gerd var separert fra slutten av 1960tallet, men de holdt god kontakt både
med hverandre og med hverandres
familier. Gerd hadde ikke så sterk helse
og døde 28. januar 1984.
Erik, Gladys og Gunnar hos Gunnar i 1984

Erik hadde en drøm om å kunne etablere seg på Nordstrand, hvor han kunne bo sammen med
noen i familien, og han hadde også planer om å overføre leiligheten på Mallorca til slekten på
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Waalersiden. Erik døde 28. mars 1991 på Mallorca. Han er gravlagt sammen med sine foreldre
på Gamlebyen kirkegård. Han etterlot seg en del penger som ble brukt til å opprette noen
veldedige fond og dessuten et familiefond – Erik Waalers utdannelsesfond – til fordel for broren
Ragnars barnebarn.
III A 3: Gunnar Waaler var født 30. desember 1912 på Nordstrand og hadde hele sin oppvekst
der. Han var allsidig og flink til både hagearbeid, snekring, muring – og matlagning. Blant annet
laget han hver jul sin egen sylte. Han hadde ingen utdannelse, men han arbeidet i unge år som
ekspeditør i, og etter hvert innehaver av en klesforretning. Fra begynnelsen av 1950-tallet
arbeidet Gunnar som handelsreisende for en konfeksjonsfabrikk som het Kavaler herreklær, og
som var eid av hans onkel Reidar. Gunnar var det man kan kalle et ”homo ludens”. Han elsket
sang, jaktturer og selskapelighet.
Gunnar giftet seg 9. august 1937 med Anne Cathrine (Annikken) Gran-Henriksen, som var datter
av en motorsykkelforhandler i Rådhusgaten som het Kristian Julius Gran-Henriksen (1868-1953)
og dennes hustru Aagot født Larsen (1874-1967). Vielsen fant sted i Sør-Fron kirke. Dit dro
brudeparet i Gunnars motorsykkel med sidevogn. Foruten brudeparet var det bare forlovere til
stede, og etter vielsen dro de til en hytte på Kvernbru i Heidal i Gudbrandsdalen, som en
venninne av Gunnars mor, Lilla Odd, eide. Hun var søster av Aagot Krogvig.
Gunnar og Annikken gikk godt sammen, de var aktive mennesker og hadde gjennom årene flere
fuglehunder og to hytter. Den ene hytta hadde tilhørt Lilla Odd og lå på Kvernbru. Den andre var
en koselig liten stue som lå rett ved et av jordene på Søndre Digerud. Det var gården som tilhørte
Gunnars mormor og hennes mann. Gunnar var spesielt glad i disse besteforeldrene og i sitt
gamle ungkarsrede som han kalte for Hikken.

Brudeparet foran Sør-Fron
kirke

Gunnar (til venstre) med venner på hytta på Digerud

Gunnar og Annikken inviterte nevøer og nieser til barnejuleselskap hver jul. De tok også med
seg Ragnars barn på kino, og på varme sommerdager kjørte de Ragnar hjem fra Nordstrand bad
når han hadde vært der nede for å bade. Ragnar var selvhjulpen, men det var for tungt for ham å
gå opp Nordstrandsveien på krykker. Gunnar var med sin motorsykkel – og etter hvert bil – en
type forbindelsesoffiser i familien, og han var den av søsknene som oftest reiste på besøk til de
ulike grenene av familien.
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I 1956/1957 fikk Gunnar og Annikken bygget en enebolig nederst i hagen i Åsdalsveien 12. På
den tiden var det fortsatt rasjonering på byggevarer i Norge, eneboliger ble ikke prioritert av
myndighetene, men de fikk tillatelse til å bygge. Noen trodde at Reidar hadde en finger med i
spillet når Gunnar og Annikken oppnådde byggetillatelse. Huset var i amerikansk stil, og Gunnar
hadde gjort en del selv.
Blant annet hadde han
laget utepeis og et lite
svømme-basseng
i
hagen.
Gunnar
og
Annikken var blant
dem
som
elsket
Amerika, og de pleiet
også mye omgang med
Reidar og Gladys. De
fikk ingen barn.

Gunnar og Annikken
med hennes nevø Erik,
ca. 1971

Annikken døde i 1974 etter noen års kreftsykdom. Etter hennes død klarte Gunnar seg rimelig
godt alene i huset, men i 1984 ble han tiltagende syk og etter hvert også noe forvirret. Han døde
8. august 1989 på Nordseterhjemet og ble gravlagt på Nordstrand kirkegård.
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III B Ingeborg Waaler
Ingeborg Waaler var født 1. desember 1881. Hun tok
middelskolen i Christiania og gikk senere på Kristiania
handelsgymnasiums ”aftenskurs for kvinder”. Ingeborg
var, i likhet med Thorleif, på et lengre studieopphold i
Frankrike i ungdomsårene. Hun elsket Frankrike og
besøkte Paris hver eneste sommer. Mens Ingeborg først og
fremst besøkte Frankrike, oppholdt broren seg også i
England og Tyskland i ungdomsårene.
Ingeborg ca. 1920

Thorleif var utenlands i til sammen syv år. Vi har bevart et
brev datert 20. desember 1899 skrevet av en av Ingeborgs
venninner til Thorleif under hans studie-opphold i London
det året. Venninnen het Margit Østmark og i brevet skriver
hun om hvordan livet artet seg for henne og Ingeborg
hjemme i Kristiania. Fra brevet siteres:
”Her gaar alt sin vante Gang. Ingeborg og jeg sprader af og til paa Karl Johan for at se paa de deilige
Kadetter; vi er forresten blevet saa krye nu, at vi giver første Klasses en god Dag … sværmer lidt for
den anden … gløder for den tredie … for Løitnanter gaar vi selvfølgelig i Ilden.
Ingeborg gik for en stund siden hen og forlibede sig i en første Klasses Kadet med Tilnavnet: ”Den
livsglade”. Men dette Sværmeri fik en altfor hurtig Ende. Søndag fikk hun et flyktig Blik … Mandag
i Hjertet et Stik … Tirsdag var hendes Hjerte som en glohed Kakkelovn …Onsdag: ”Ham eller
ingen”…”Ham eller døden” Torsdag overfaldes hun af en besynderlig Angst for ham… Fredag: ”Har
jeg virkelig nogensinde elsket ham?”. Lørdag havde hun ligefrem Kvalme bare med Tanken paa ham
… og snip snip snude saa var den Livsglades Saga ude.
Men der eksisterer da heldigvis andre Hjerteknusere end ”Den Livsglade” også; vi har for Eksempel
”Det røde Slips” ogsaa kaldet ”Ham med fire for norsk Stil”. Til vor store Sorg har denne Flamme i
de sidste Dage gaaet hen og forelsket sig i ”den lange, svarte, rare”. Kjærligheden er vist desværre
gjensidig, saa vi kan nok ikke længer nære noget Haab ligeoverfor ham.
Ja Skuffelserne er store, det er sikkert; men merkelig nok gaar de temmelig fort over, og der skal
ikke mange Dage til, før vi staar rede til at elske og gløde paany. Husker De St. Hans Aften paa
Vandet? … Aa saa mange Gange jeg ærgret mig paa det Filleregnet, som saa ganske forstyrrede vore
Planer. Mit Brev burde vel heller været omslunget af Kristtorn; men da jeg antager at De faar mer
end nok af den denne Jul, syntes jeg det var bedre at sende Dem en triviell Gren Erteblomster fra
gamle Norge.
Nu maa De ikke stjæle alt for mange Kys fra de engelske ”Misser”. Juleaften under Kristtorndekorationerne mellom Dørene eller under Lysekroneren; jeg ved, unge norske Herrer overdriver
dette Privilegium i en sørgelig Grad.”

Selv om Ingeborg kastet lange blikk på kadettene og sikkert også flørtet med mange, giftet hun
seg aldri. Hun hadde imidlertid mange venner og venninner, og levde et relativt sosialt liv. Hun
hadde god kontakt med sine søsken og pleiet også omgang med sine fettere på morssiden, Rolf,
Søren Elis og Christopher Falck-Muus. Hun bodde i ungdomsårene med sin stemor og far (i den
utstrekning de oppholdt seg i Kristiania), men etter en tid fikk hun egen leilighet i Schønnings
gate 29. Der bodde hun en kort stund før hun flyttet til Strømsveien 4 på Vålerengen.
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Etterstadtrikken
nederst i
Vålerenggaten –
et steinkast fra
Strømsveien 4

Ingeborg var nå kommet rett i nærheten av flere av de stedene som alltid hadde stått sentralt i
familiens historie. Senere flyttet hun til en leilighet i Kirkeveien 50. Hun arbeidet i ungdomsårene som kontordame i Elektrisk Bureau og ble senere ansatt i firmaet Th. Smith-Christensen,
som drev agenturvirksomhet innen jern og stål.
Ingeborg likte å komme på besøk på Nyborg, men jeg
kan ikke huske at hun hadde stor tålmodighet med barn.
Det må man vel tilskrive at hun da var svært gammel.
Men det var hun som lærte meg å lese en bestemt
tegneserie i Aftenposten hver dag, nemlig Fantomet. På
slutten av 1950-tallet ble Ingeborg etter hvert svært senil
og i 1960 besluttet broren Reidar og niesen Inger
Jakhelln å plassere henne hos en familie som het Gretter
som bodde på en gård på Sørum. Der hadde Reidar en
gang i 1953 også innlosjert broren Edgar.
Ingeborg døde 4. januar 1968. Hun ble bisatt fra Vestre
Krematorium og urnen ble nedsatt på Nordstrand
kirkegård. Ved minnesamværet var sognepresten, Jens
Bjønnes-Jacobsen, til stede, og det var også Ingeborgs
fetter, Christopher Falck-Muus. Han holdt en så nydelig
tale at en av gjestene lurte på om det var han som var
presten.
Ingeborg ca. 1960
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III C Reidar Waaler
Reidar Waaler var født 12. februar 1894 og var den eldste av
barna i annet ekteskap. Han hadde gode barneår på
Digerudgrunnen fyr. Han gikk nok i likhet med sine
helsøsken på barneskolen der, og han ble følgelig godt kjent
med mange som bodde i området. Dette gjaldt selvfølgelig
Elise Skovly som senere giftet seg med halvbroren, men det
gjaldt også barna til den berømte iseksportøren i området,
Axel Wiborg. Særlig hans eldste datter, Karen Wiborg
(Lillemor), var Reidar nær knyttet til, og i ungdomsårene
hadde de også vært kjærester.
Reidar reiste 5. oktober 1912 med båten Norvegia til New
York på et såkalt politipass. Reidar reiste frem og tilbake
mellom Norge og USA stort sett annethvert år i mesteparten
av sitt liv. Hans første stilling i USA var som sjåfør hos en
velstående familie i New York – et unikt arbeide den gang
bilismen var ung – og kjørte familiens ”Thomas Flyer” bil.
Han deltok på amerikansk side i første verdenskrig idet han først kom inn i New Yorks National
Guard og deretter i 105. maskingeværbataljon i USAs 27. divisjon. 27. september 1918 i
Ronssoy i Frankrike hadde allierte styrker blitt utsatt for et voldsomt artilleriregn, der blant annet
en britisk stridsvogn ble truffet og satt i brann, med mannskapet fanget inni. Mens artilleriregnet
fortsatt pågikk, krabbet Reidar frem til den brennende stridsvognen og reddet ut syv soldater.
Etter å ha fått disse i sikkerhet, krabbet han på nytt frem til stridsvognen for å være sikker på at
han hadde fått med seg hele mannskapet.
Reidar ble tildelt USAs høyeste tapperhetsmedalje (”The Congressional Medal of Honor”) for
sin innsats på slagmarken. Han fikk også det franske Croix de Guerre og det engelske
Distinguished
Servide
Cross
og
tilsvarende tapperhetsmedaljer fra flere
andre allierte land. Som en av USAs
mest dekorerte soldater marsjerte han opp
Fifth Avenue i spissen for New Yorktroppene ved hjemkomsten fra fronten i
Europa i 1919. Med bajonetten skar han
over silkebåndet som var trukket tvers
over 5th Avenue ved 26th Street og åpnet
dermed den æresporten som var reist for
byens tropper. Soldatene ble møtt med
høylydte hurrarop fra folkemengden som
hadde samlet seg på Madison Square og i
vinduene på de tilliggende skyskraperne
(The New York Times, 26. mars 1919).
Reidar (til høyre) sammen med to soldatkamerater i 1918

På et besøk i Norge sommeren 1919 var han i audiens hos Kong Haakon. Han hadde med seg sin
forlovede, Gladys Schutrum, under audiensen. De syntes de måtte ta på seg ringer, så de gikk
derfor innom en gullsmedforretning på veien. Reidar og Gladys giftet seg i 1920. Gladys var født
2. desember 1901 og var datter av Peter og Anne Schutrum som opprinnelig kom fra Buffalo i
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New York. I de første årene bodde Reidar og Gladys i byen New York, og i lange perioder
bodde de også i Bekkelagsterrassen på Bekkelaget. Reidar var en svært foretaksom
forretningsmann. Han hadde ingen utdannelse utover folkeskolen, men han kom svært langt. Han
kjøpte store gårder,
startet bedrifter og
satt også som styremedlem
i
flere
multinasjonale selskaper. I emigrasjonprotokollen fra
1924 er det opplyst
at han var disponent
i en regntøy-fabrikk.
I 1935 kjøpte Reidar
gården Åneby i
Hakadal og året etter
etablerte han en
konfeksjonsfabrikk i
Isfjorden i nær-heten
av Åndalsnes. Fabrikken het ”Kavalér
herreklær”. Reidar
var hele tiden på
farten og det kan
nok være at Gladys
kjedet seg litt.
Reidar og Gladys på bryllupsreise sommeren 1920

Det fortelles at Gladys – som var en velkledd og vakker amerikanerinne – noen ganger innfant
seg på møter i bondekvinnelaget i Hakadal. Der følte hun seg naturlig nok utenfor. Nedturen fra
møtene i bondekvinnelaget resulterte i at hun i 1935, sammen med fru minister Morgenstierne,
tok initiativet til å starte en klubb i Oslo for kvinner fra USA, nemlig ”American Women’s Club
of Oslo”, som fortsatt eksisterer. Reidar hadde en utrolig stor ”standing” i alle kretser og en
nærmest magisk utstråling. Han tjente også gode penger, slik at han etter hvert kom til å bety noe
også økonomisk for sine søsken, deres barn og barnebarn. Reidar og Gladys fikk selv ingen barn.
På slutten av annen verdenskrig deltok Reidar som oberst i OSS (en forgjenger for CIA) og var
liaisonoffiser mellom denne organisasjonen og hjemmefronten i Norge. Hans kontor i de siste
krigsårene var i Stockholm, og offisielt var han sjef for Remington Rands mange kontorer i
Europa. Men i virkeligheten drev han altså med noe helt annet. I OSS samarbeidet han med
commander Unger Vetlesen om å få fraktet det som hjemmefronten trengte, inn i landet. Unger
Vetlesen var amerikansk hovedrepresentant i den anglo-amerikanske koordineringskomiteen for
SOE Norge. Det var i første rekke våpen, ammunisjon, penger og visse matvarer, som ble fløyet
inn med Bernt Balchens Liberatorfly og andre allierte fly på ruten Storbritannia-Stockholm og
deretter smuglet inn i Norge.
Reidar og Gladys måtte leve fra hverandre i noen år under krigen. Det var ikke så lett for noen av
dem. Gladys meldte seg til å arbeide på et militærkontor i New York, og på fritiden var hun
aktivt engasjert i innsamlingsaksjoner for den lokale Røde Kors-avdelingen. Hun var også
opptatt av å muntre opp sårede soldater (som en ”grey lady”) på et militærsykehus i området. Det
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gjorde hun ved å invitere soldater som mest trengte et avbrekk i sykehustilværelsen, hjem til
gården, Lucille Pfitach farm i Dover Plains. På gården arrangerte hun også låvedans, og
inntektene gikk til Røde Kors. Gladys ønsket ikke at noen skulle komme til å misforstå
soldatbesøkene, så hun inviterte derfor alltid sin meget unge niese, Inger Meidell Johnsen, til å
være en type anstand når hun hadde soldater på besøk.
Reidar hadde i noen år etter krigen fortsatt en tilknytning til OSS og etter hvert CIA med hovedkontor i New York, og han hadde i de årene også en del kontakt med general Douglas
MacArthur som var stasjonert i Japan. Reidars tilknytning til CIA var ingen hemmelighet
innenfor familien, men ingen visste hva arbeidet besto i. Han reiste imidlertid mye på slutten av
1940-tallet og var på flere besøk i Norge – uten at han tilbrakte så mye tid med familien. I
ettertid har det vist seg at han var sjef for den delen av det amerikanske etterretningsvesenet som
drev politisk etterretning i Skandinavia, jf Tron Berg og Knut Einar Eriksen: Den hemmelige
krigen – Overvåkning i Norge 1914-1997, bind 1 side 127. Det var stort sett industri-,
forretnings- og shippingfolk som rapporterte til amerikanerne. De som var med på dette var folk
som gjennom krigen hadde samarbeidet med amerikanerne og britene, og som etter krigen
reaktiverte sitt vennskap og vendte oppmerksomheten mot en ny fiende – kommunismen.
I 1938 hadde Reidar kjøpt gården Lucille Pfitach farm i Dover Plains i New York. Det var ment
som en investering i forbindelse med at han hadde fått en ledende stillig i Remington Rand.
Reidar beholdt imidlertid sitt hjem på Manhasset på Long Island, huset ble leiet ut til Dick og
Tulla. Gården i Dover Plains ble gjort i stand og det ble kjøpt inn en stor besetning med
Holsteinkuer. 7 oktober 1940 meldte lokalavisen ”The Poughkeepsie Eagle News” at Reidar var
den største kjøperen på det årlige Holsteinmarkedet hvor han hadde kjøpt 12 dyr for 1580 dollar.
Lokalavisene fulgte med på Reidars bevegelser og hans sosiale omgang med mange kjente
nordmenn. Reidar solgte gården i 1946.
Reidar fortsatte med å kjøpe opp og sette i stand forfalne gårder – alt sammen så de på som
investeringer. Gårdene lå alle i det samme området – nordøst i Dutchess County i New York og
nordvest i Litchfield County i Connecticut. I 1951 kjøpte Reidar Crane farm, en historisk
eiendom i Amenia i New York der de første settlerne slo seg ned i 1790 den gang området bare
var villmark. 22. november 1953 hadde Reidar invitert sin bror Edgar til middag sammen med
familien Crane som
de hadde kjøpt gården
av (Harlem Valley
Times, 26. november
1953). Reidar og
Gladys var på en måte
datidens
jetsettere.
Typisk er det at da
Gladys i 1953 fløy fra
USA til Norge, ble
også dette nevnt i
lokalavisen.
Elaine, Edgar og
Reidar ca. 1960

Gjennom 1950- og tidlig 1960-tallet kjøpte og solgte Reidar gårdene Hiddenhurst i Sharon
Station, Connecticut, Turkey Hollow og Dawnwood i Smithfield, New York og Sleepy Hollow i
Pine Plains. Hidden-hurst ble kjøpte i april 1956. Han flyttet dit fra gården i Dover Plains i juli
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1957 rett etter at han og Gladys hadde vært i Norge på et sommerbesøk. På Hiddenhurst beholdt
Reidar en del av eiendommen, hvor han bygget et hus som de bodde i den siste tiden de bodde i
dette området.
Reidar og Gladys var stadig på farten og en gang på midten av 1960-tallet etablerte de seg i
Stuart i Florida hvor Reidar drev en forretning. I 1967 bodde de en kort tid i Freeport på
Bahamas, men flyttet ganske raskt tilbake til Florida hvor de slo seg ned på Jensen Beach. På
denne tiden startet Reidar og en yngre mann som het Lawrance Timmon et byggevarefirma som
de kalte Stuart Paint & Supply.
Reidar var en person med godt humør, men på sine eldre dager var han plaget av parkinsons
sykdom. Han hadde hele sitt liv hjulpet familien og bidro blant annet til at guttene til Edgar og
Cynthia kunne få gjennomført
sine universitets-studier. På
begynnelsen av 1970-tallet sto
han foran en operasjon, og han
ga da hver av barna til Ragnar
en aksjepost i Sperry-Rand
Corporation.
Verdien
av
aksjene steg i takt med
opptrappingen av Vietnamkrigen. Reidar beholdt på sine
eldre dager den stillingen han
hadde som velgjører og
bestemmende myndighet i
familien. Denne posisjonen i
familien overtok etter hvert
Gladys. Reidar og Gladys
etablerte flere stiftelser til fordel
for fattige og vanskeligstilte,
blant annet Gladys Waaler
Maternal Care Fund (til støtte
for gravide) og Gladys Waaler
Fund (til støtte for en rekke
lokale organisasjoner).
Reidar døde 5. februar 1979 og ble spesielt hedret ved avdukingen av et krigsmonument i Forest
Hills Memorial Park i Stuart i Florida hvor hans urne ble satt ned. Når den amerikanske staten
opprettet et eget minnested for krigshelter i Florida, var foranledningen at Gladys hadde takket
nei til at Reidar skulle begraves på Arlington. Hun ville ha ham i nærheten. Gladys døde 19.
mars 1993 og ble begravet sammen med sin mann.
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III D Edgar Waaler og hans etterkommere

Etterkommere av Edgar Waaler

Edgar Waaler var født 16. september 1897. Han hadde det meste av sin oppvekst på Digerudgrunnen fyr og gikk på den lokale folkeskolen der ute. Edgar var mørkhåret og atletisk, og han
stammet når han ble ivrig. Han var regnet som en hardhaus. Han dro første gang til sjøs i 1911 på
en norsk seilskute. Hvor lenge han var i det norske rederiet vet vi ikke, men under første
verdenskrig seilte han i Stillehavet mellom Australia og Portland i Oregon, USA. En tid arbeidet
han som ”rigger” (en slags reparatør) på et skipsverft i Portland. Helt på slutten av første
verdenskrig var han båtsmann i den australske marinen.
Da Edgar kom hjem til Norge i 1920, var det til alles lettelse. Det var ingen som hadde hørt fra
ham siden første verdenskrig brøt ut. Da han kom hjem, begynte han på styrmannsskolen og året
etter på skipperskolen. I denne tiden bodde han først hos Thorleif på Nordstrand og senere hos
Reidar i et hus som han disponerte i Bekkelagsterrassen. Etter avlagt skippereksamen begynte
han i 1925 i Wilhelmsens rederi, og først på en båt som het Tigre, som gikk i triangelfart mellom
sørstatene i USA, østkysten av Sør-Amerika og Europa.

Edgar etter styrmannseksamen ca. 1922

Edgar og søsteren Ragnhild ca. 1926

Edgar var på forskjellige Wilhelmsenbåter i årene fra 1925 til 1934 – i alle år som styrmann. I
1934 ble han kaptein i Høeghs rederi – fra 1934 på Høegh Merchant, fra 1935 på Høegh Carrier,
fra 1937 på Høegh Siver Light og fra 1943 på Høegh Silverdawn. I 1935 giftet Edgar seg med
Oddny Hansen fra Bergen. Hun var født 16. april 1913 og var således 16 år yngre enn sin mann.
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De traff hverandre i USA, giftet seg i New York og dro rett etter vielsen til San Fransisco. Der
bodde de en kort stund og flyttet så til Brooklyn i New York.
Edgar og Oddny fikk to barn: Elaine Julie
(1937) og Edgar Kjell (1938). Etter at Elaine
ble født 8. september 1937, ble Oddny og
Elaine med Edgar til sjøs. Elaine ble omtalt og
fotografert i Life Magazine for å ha seilt rundt
i verden før hun ble 1 år. Etter at det andre
barnet ble født 22. september 1938, ble
imidlertid Oddny og barna fastboende i
Brooklyn.
Ved krigsutbruddet i Norge anmodet den
norske regjering om at alle skip skulle la være
å vende tilbake til Norge og i stedet stille seg
til disposisjon for de allierte i en alliert havn.
Denne oppfordringen ble fulgt av alle Høeghs
båter. De norske skipene som på denne måten
kom i alliert tjeneste, sto under ledelse av en
felles organisasjon som holdt til i London og
New York og som fikk navnet Nortraship.

Oddny og Edgar med Elaine

I 1934 var Edgar som foran nevnt kaptein på ”Høegh Silverdawn”. 15. juni 1943 – kl. 3.15 midt
på natten – var skipet omtrent midtveis mellom Afrika og Australia. Plutselig ble båten beskutt
av et tysk krigsskip ”Michel”. Over halvparten av mannskapet og passasjerene var døde før
skipet sank. I alt var det 47 passasjerer og mannskap på skipet, men det var bare 22 overlevende
som kom seg i livbåten. De rodde bort fra det synkende skipet, men livbåten var altfor
gjennomhullet av kuler, så Edgar beordret samtlige ut av båten og ga ordre om at hver enkelt
måtte tette hullene med filler fra skjortene sine. De brukte også verktøy og noen plankebiter som
lå i livbåten. Etter hvert fikk to sårede tillatelse til å klatre opp i båten sammen med en mann som
ble satt til å øse. Til slutt var båten reparert og ferden kunne starte.
Mannskapet seilte, rodde og øste seg gjennom halvparten av det indiske havet på 32 døgn.
Fremme i Calcutta i India ble de først innkvartert på et fødehjem og senere brakt til sykehus.
Dette var annen verdenskrigs nest lengste livbåtferd. De overlevde takket være en beinhard
disiplin og ved å dele likt ytterst små rasjoner av tørket kjøtt og kjeks samt ved å fange flyvefisk
og insekter i seilet. Ingen fikk lov til å gjemme på mat. Kaptein Waaler satt bakerst i båten med
en ladd revolver. Det var nødvendig for å holde orden på et par av mannskapet.
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Mannskapet
på "Høegh
Silverdawn"
foran
sykehuset i
India. I midten
Edgar Waaler
og førstestyrmann
Petter von
Tangen

Høsten 1943 kom Edgar tilbake til USA etter sykehusoppholdet i India. Han hadde stått oppført
på dødslistene i 5 – 6 uker og familien hadde trodd at han var død. Oddny – som en stund hadde
bodd på USAs vestkyst sammen med barna – var kommet tilbake sammen med barna til New
York. Det ble et beveget møte. Reidar, Gladys, Ragnhild, Dick og Inger var også kommet for å
møte ham. Dagen etter reiste imidlertid Oddny tilbake igjen til vestkysten – men barna lot hun
være igjen hos sin mor. Forholdet mellom Oddny og Edgar hadde nok vært vanskelig over tid og
det lot seg heller ikke reparere. Da Reidar og Gladys fikk høre at Oddny hadde forlatt New York
og latt barna bli igjen, ble det innkalt til et møte, hvor det ble bestemt at barna skulle få bli
boende hos sin mormor, Julie Hansen, i Brooklyn. Der ble de boende inntil Edgar i 1950 kjøpte
et hus til svigermoren og barna i Freeport på Long Island utenfor New York. Dette huset lå rett
ved hjemmet til Julies datter, Rigmor McCann. Rigmor og ektemannen Robert var gjennom
mange år en fantastisk støtte for barna.

Edgar med barna

Edgar med sine to barn flankert av kaptein Bartow og Ragn hild samt Inger til høyre. Jenta foran henne heter Jane.
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Edgar arbeidet på en marinebase i Brooklyn, men han ble snart lei av kontorarbeid og dro derfor
til sjøs igjen. I 1946 gikk han over i det amerikanske rederiet ”Plarus Steamship Co” hvor han
arbeidet til 1952. I dette rederiets tjeneste var han med på et større matvareprosjekt for å lindre
nøden i India, men han ble etter hvert syk og nedbrutt. Edgar var tildelt enkelte militære
utmerkelser for sin innsats under 2. verdenskrig. I Norge ble han tildelt St. Olavs-medaljen med
ekegren. Han bodde en tid hjemme hos Reidar og Gladys, men i 1953 vendte han tilbake til Oslo.
De siste årene av sitt liv bodde han i pensjon hos en familie som het Gretter på Sørum. Han døde
30. oktober 1955 og ble gravlagt på kirkegården på Sørum.
III D 1: Elaine Julie Waaler, senere Elaine Julie Murray, er født 8. september 1937 og vokste opp
i Brooklyn i New York og senere i Freeport på Long Island utenfor byen. Hun tok i 1955
eksamen ved Freeport High School og arbeidet i årene som fulgte for lysverket i New York.
Elaine giftet seg 11. april 1959 med Charles R. Murray. Han var født 23. august 1934 og var da
Elaine ble kjæreste med ham, yrkessoldat i United States Marine Corps. De bosatte seg i 1st
Camp Lejeune i North Carolina. Charles ble etterhvert forflyttet og avanserte med tiden til
kaptein. Han tjenestegjorde både i Japan, Vietnam og i Spania. Han var også stasjonert på
Filippinene under Vietnamkrigen. Elaine og Charles fikk en sønn, Eric (1962), og fra da av
bodde Elaine og gutten i New York. I 1972 flyttet familien til byen Virginia Beach i Virginia.
Der arbeidet Elaine som innkjøpssjef i et stort varemagasin. På slutten av 1980-tallet ble Charles
pensjonert.

Elaine og Edgar jr. ca. 1950

Elaine og Charles på bryllupsdagen

I 1987 startet Elaine sin egen dyrepleievirksomhet, som hun drev i 10 år. I disse årene skaffet
hun seg en rekke egne hunder. I de årene Charles var offiser, var Elaine mange ganger vertinne
på store fester. Hun ble kjent for å være en representativ og elegant vertinne. Charles døde 24.
juni 1999. Etter hans død solgte Elaine dyrepleieforretningen. Hun bor nå alene i huset med sine
fire hunder. Elaine er et aktivt medlem av ”The Wild Life Rescue” og er også medlem av ”Sons
of Norway” i Virginia Beach.
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III D 1.1: Eric Michael Murray er født 1. oktober 1962 og har vokst opp i New York og i
Virginia Beach. Han bor for seg selv på morens eiendom i Virginia Beach. Han tok i 1980
eksamen ved Princess Anne High School. Senere studerte han en kort tid på Randolph Macon
College. Han arbeidet i noen år i flyselskapet US Air og reiste da mye både i USA og i Europa,
hvor han blant annet besøkte sin fetter Robert Waaler. Han arbeider for tiden i transportfirmaet
UPS. Eric er ugift og har ingen barn. Han er aktiv i sport og er blant annet fotballdommer.

Eric og moren Elaine i 1979 sammen med Robert, Gladys og Edgar

III D 2: Edgar Kjell Waaler er født 22. september 1938 og vokste opp i Brooklyn i New York og
senere i Freeport på Long Island utenfor byen. Edgar gikk på Poly Prep School og senere på
Massapequa High School. Edgars store interesse i ungdommen var idrett og biler.

Edgar Waaler ca. 1946

Edgar, Cynthia, Elaine og Charles 23. april 1961

Etter avsluttet skolegang arbeidet Edgar i noen år i televerket i New York og deretter i 2 ½ år i
byggebransjen hos sin onkel Ricken (Richard Meidell Johnsen) i forbindelse med byggingen av
Chase Manhattan Banks nye hovedkontor. Etter at dette prosjektet var avsluttet i 1958, fikk han
ansettelse hos Gumman Aircraft inntil han i 1959 flyttet til og arbeidet på en farm som Reidar og
Gladys Waaler eide i Dutchess County, New York.
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Edgar ble i 1960 kjæreste med Cynthia Ann Bowen. Hun er født 29. april 1940 og er datter av
William Robert Bowen (1915-2003) og hustru Dorothy Marie født Goodfellow (1915-1994).
Cynthia er født i Goshen, New York og oppvokst i Millbrook, New York. Hun gikk på Millbrook High School og studerte deretter på Krissler Business Institute. Cynthias familie har sine
røtter i Irland. De hadde som mange andre irer bosatt seg i Boston og New York City. Blant
hennes forfedre var det mange sjøfolk, blant annet var hennes farfars far i USAs kystvakt. Han
hadde på slutten av 1800-tallet med seg en grammofon på sine reiser til sjøs og ble dermed kjent
som ”mannen med musikkassen” blant eskimoene.
Edgar og Cynthia giftet seg 23. april 1961. De flyttet til Amenia nord i staten New York og fikk
to sønner: Robert (1961) og Edgar (1962). Cynthia var utdannet lærer, men var hjemme med
barna i en rekke år. Edgar arbeidet frem til 1966 på ulike gårdsbruk som Reidar og Gladys eide i
Dutchess County. Edgar sto for gårdsdriften, mens Cynthia sørget for regnskapsførselen. Etter at
Reidar solgte sin sitt siste gårdsbruk i USA, fikk Edgar ansettelse i en forretning i Amenia som
het Wilson & Eaton og som var leverandør av for, såkorn og vekster til landbruket. Cynthia
hadde arbeidet på kontoret på en privatskole (Barlow School) i Amenia. Etter å ha vært hjemme i
noen år begynte hun i et arbeide på kjøkkenet i en av Amenias grunnskoler, Webutuck
Elementary School. Hun trivdes i denne jobben og fortsatte der til hun gikk av med pensjon.
I 1970 fikk Edgar ansettelse i Dutchess Countys veivesen og der har han arbeidet frem til han ble
pensjonist i 2003. Hans barndomsinteresse for biler og idrett har han fortsatt. Han spilte i mange
år softball i flere forskjellige divisjoner og dømte også mange baseballkamper for ungdom.

Gladys, Edgar og Cynthia ca. 1975

Edgar og Cynthia ca. 1985

Edgar begynte med bowling da han flyttet til Dutchess County for over 50 år siden, og han driver
fortsatt med det. Edgar og Cynthia spiller nå aktivt bowling på flere lag og deltar hvert eneste år i
det nasjonale mesterskapet i USA for amatører. Edgar har restaurert et stort antall biler, blant
annet en Ford Victoria 1950-modell, en Oldsmobile F85 1964-modell og Ford cabriolet 1956modell. Edgar og Cynthia bor fortsatt i Amenia. I 1973 reiste Edgar med familien til Norge for
første gang å treffe sine kusiner og fettere både i Bergen og i Oslo. Etter at Robert slo seg til i
Sverige sammen med sin Karin, har Edgar og Cynthia vært på flere besøk der for å besøke dem
og barnebarna.
III D 2.1: Robert Waaler er født 9. september 1961 og er oppvokst i Amenia nord i staten New
York. Han har fra 1983 en BScMe fra Union College i New York og tok i 1986 en MBA i
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Business administration ved Albany State University. Robert var i barneårene svært interessert i
idrett og friluftsliv.

Robert og gudmor Gladys ved juletider 1961

Robert og Karin

Sommeren 1985 var Robert på en KFUM-leir (Camp Sloane) i Lakeville i Connecticut. Der ble
han kjent med Karin Ericson fra Huddinge utenfor Stockholm. Karin er født 30. august 1962 i
Stockholm og er datter av Eric Olof Ericson (1935) og hustru Berit Linnea født Johnson (1937).
Karin har eksamen fra Norra Latin i Stockholm og studerte senere engelsk i London med
påfølgende kunststudier i Stockholm. Robert flyttet til Sverige i 1986 etter avsluttede
universitetsstudier. Robert og Karin giftet seg 4. august 1990 i Høgalidskyrkan i Stockholm.
Gjestene fra Waalerfamilien var Edgar og Cynthia og også Edgar jr, Elaine, Eric, Inger og Alf.
Gjest var også Oddnys kusine Solveig Wiland.
Etter bryllupet bosatte Robert og Karin seg i Stockholm. Robert arbeider i dag som markedsdirektør i et telekommunikasjonsselskap som heter SmartTrust. Han reiser over hele jordkloden
ettersom selskapet har virksomhet i hittil over 40 land. Robert og Karin har fire barn: Christian
(1991), Nicolas (1993), Richard (1994) og Kirsten (1998).
Familien bor i Hjortvägen 5 i Huddinge utenfor Stockholm. Karin har vært hjemmeværende i en
rekke år, men arbeider nå som kjøkkendesigner. Robert er sterkt engasjert i foreningslivet. I
årene 2002 til 2008 var han styreformann i Stuvsta IF som er en fotballklubb med 1 500
medlemmer. Han har vært trener for en rekke ungdomslag som barna har vært med i. I 2008 ble
Robert æret med Huddinge kommunes idrettspris for sin innsats i idrettsarbeidet.
III D 2.1.1: Christian Robert Waaler er født 19. september 1991 og er oppvokst i Huddinge. Han
går på Plymouth State University i New Hampshire, hvor han studerer økonomi.
III D 2.1.2: Nicolas William Waaler er født 25. juni 1993 i Concord i Massachusetts i USA og er
oppvokst i Huddinge utenfor Stockholm. Han går i 2. klasse på Cyber gymnasium i Stockholm.
III D 2.1.3: Richard Eric Waaler er født 8. desember 1994 i Concord i Massachusetts i USA og
er oppvokst i Huddinge utenfor Stockholm. Han går i Sjödalsgymnasiet i Stockholm.
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III D 2.1.4: Waaler, Kirsten Hannah Linnea er født 26. oktober 1998 og er oppvokst i Huddinge
utenfor Stockholm. Hun går i 6. klasse på Engelska skolan i Stockholm.

Richard, Karin, Kirsten, Christian og Nicolas i 2009

Robert

III D 2.2: Edgar Waaler er født 31. oktober 1962 og er oppvokst i Amenia. Han har en mastergrad (1986) fra Albany State College i New York og også en mastergrad i statsvitenskap ved
Albany State University. Edgar arbeider i staten New York som statsviter og nå som revisor i
Utdannelsesdepartementet. Han bor i hovedstaden Albany, er ugift og har ingen barn.

Robert og Edgar ca. 1968

Edgar ca. 1990

Edgar reiser mye og har blant annet hatt flere turer i Alaskas villmark. Han er svært glad i
friluftsliv og har også vært en del i Adirondackparken i delstaten New York. Ellers har Edgar
brukt mye tid på å restaurere huset sitt – det andre huset han nå legger penger og arbeidsinnsats i.
Edgar er politisk aktiv og har siden studietiden deltatt som frivillig i alle de store valgene.
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III E Arne Waaler
Arne Waaler var født 22. august 1900. Han vokste opp
på Digerudgrunnen fyr, gikk på skole der ute og dro til
sjøs som 14-åring. Han tok styrmannseksamen ved
sjømannsskolen i Kristiania og ble i 1920 ansatt som
styrmann i Wilhelmsens rederi. Arne hadde et godt
forhold til alle sine søsken, men han var nærmest
knyttet til lillesøsteren Ragnhild. Det var gjensidig.
Arne var ugift, fikk ingen barn og døde på sjøen i 1923.
Det var storm den dagen og en av matrosene hadde
glemt å skalke en luke. Arne hatet slendrian. Han løp ut
på dekket for å få lukket luken, men ble tatt av en
brottsjø og forsvant i bølgene.
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III F Ragnhild (”Tulla”) Meidell Johnsen og hennes etterkommere

Etterkommere av Ragnhild Meidell Johnsen

Ragnhild Waaler, senere Ragnhild Meidell Johnsen, var født 1. april 1902 og ble døpt 19. mai
1902 i Gamle Aker kirke. Hun vokste opp på Digerudgrunnen fyr, gikk på skole der ute og
bodde, etter at hun hadde mistet begge sine foreldre, først hos sin tante Elise Falck-Muus hvor
hun mistrivdes sterkt, og senere hos sin storebror Thorleif og hans kone Elise på Nordstrand. I
den tiden Tulla bodde hos Elise Falck-Muus, gikk hun på Bestum pikeskole. Hun ble konfirmert
12. mai 1918 og det kan synes som om dette – etter attesten å dømme – skjedde i Frogn kirke.

Tulla i blomstret kjole på
badestranden i New York
sommeren 1927. Bak fra
venstre: Elise, Ragnar,
Gunnar, Erik og Tullas
ektemann, Dick (i skjorte).
De to mennene i
forgrunnen er – etter det
vi vet – barndomsvenner
fra Digerud.

Tulla bodde hos Thorleif på den tiden hun ble konfirmert, og også i den første tiden mens hun
arbeidet på Telegrafen i Kristiania. På begynnelsen av 1920-tallet reiste hun til New York. Det
var nok fordi Reidar og Gladys bodde der, og kanskje hadde også tanten, Elise Waaler, ymtet om
at hun ønsket å flytte dit med guttene sine. I 1926 gjorde også Elise alvor av sine drømmer; hun
flyttet etter restene av svigerfamilien til New York. I de første årene bodde Tulla hos Reidars
svigerforeldre.

Tulla og Inger

Inger og Dick
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Tulla giftet seg 22. januar 1926 med ingeniør Richard (”Dick”) Meidell Johnsen som opprinnelig
var fra Bergen. Han var født 1. juli 1895 og var sønn av magistratsekretær i Bergen, Mentz
Johnsen (1864-1900) og hustru Catharina Magdalene Elisabeth født Meidell (1864-1946). Moren
var datter av landhandler og senere megler i Bergen (og ordfører i Sund i to perioder), Gerhard
Christian Meidell (1830-1907) og hustru Anna Christiane Flood (1838-1916). Vielsen fant sted i
den norske sjømannskirken. Etter vielsen flyttet Dick og Tulla til Brooklyn. De fikk ett barn:
Inger (1928).
Dick arbeidet i mesteparten av sitt liv med fundamentering av broer, kraftanlegg og større
bygninger. Før Inger begynte på skolen, var hun og moren på et ettårslangt besøk i Norge. De
bodde først i Bergen hos Dicks mor og senere i Oslo-området hos Reidar og Gladys i et halvt år.
Etter hjemkomsten til USA flyttet familien til en leilighet i 110th Street på Manhatten, og Inger
begynte på Public School 165. Tulla var hjemmeværende under hele ekteskapet. Under krigen
var hun engasjert i ”Norwegian Relief”, som skrev til norske sjøfolk og samlet inn midler.
Tulla hadde mange norske venninner, spesielt
må nevnes Gudrun Wiborg Carlsen, som hun
hadde kjent helt siden barneårene på Digerud.
Tulla spilte bridge med sine venninner og var
glad i å lese og flink i håndarbeide. Under
krigen var Dick engasjert med bygging av
tørrdokker, bombefabrikker og kjemiske
fabrikker – alt relatert til produksjon av våpen
og utstyr. Etter krigen avanserte han til å bli
administrerende direktør for det firmaet han
hele tiden hadde arbeidet i – Foundation
Company of New York.
Tulla ca. 40 år gammel

Tulla døde i august 1952 av kreft etter et kort sykeleie. Dick var alene noen år, men så – etter råd
fra sin datter – giftet han seg med Ellen Grimnes Hervig. Hun og hennes avdøde mann Harald
Hervig hadde vært omgangsvenner av Tulla og Dick gjennom mange år. Dick og Ellen flyttet
sammen på Manhattan og bodde der i 10 år. I 1964 var de på besøk i Norge hos Inger og Harald
på Jølsen gård i Fet. Der døde Ellen av kreft etter en måneds tid. Dick fortsatte å bo hos sin
datter og svigersønn inntil han, grunnet et hjerteslag, ble innlagt på Sentralsykehuset i Akershus
på Lørenskog. Han hadde mistet taleevnen, men var lenge oppegående. Dick døde 20. januar
1965.
III F 1: Inger Meidell Johnsen, senere Inger Jakhelln, er født 24. november 1928 og hadde hele
sin oppvekst i USA. Familien flyttet til Great Neck på Long Island, hvor Inger i 1946 tok
eksamen ved Great Neck High School.
Inger begynte deretter på Skidmore College, hvor hun i 1950 tok eksamen i business
administration. Inger arbeidet i et par år som sekretær i et assuranseselskap og var deretter i NBC
National Television. På en reise til Europa sommeren 1953 sammen med en venninne, Joan
Kennedy, traff hun skipsmegler Harald Jakhelln. Han er født 20. mars 1926 og er sønn av major
Alf Jakhelln (1883-1947) og hustru Elisabeth (1902-1994) født Astrup. Harald ble svært
forelsket i Inger, og noen uker senere oppsøkte han jentene da de var kommet til Amsterdam.
Harald tok også turen over til New York etter at jentene var kommet hjem.
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Inger og Harald giftet seg 20. februar 1954 i Church of the Transfiguration (kalt ”Little Church
Around the Corner”). De fikk ett barn: Alf Haraldssøn (1954). Etter vielsen flyttet Inger og
Harald til London hvor de etter hvert kjøpte et hus i Abbey Road. Familien flyttet til Norge i
januar 1955 og bosatte seg da på familiens eiendom Storøen gård på Lysaker.

Inger og Elaine

Inger

Hovedbygningen
var
en
herskapelig bygning tegnet av
arkitekt Arnstein Arneberg i
1933. Inger og Harald holdt
gjennom årene flere hyggelige
middager der ute, blant annet
for å markere fødselsdagene til
Ingeborg og for å kunne samle
familien ved enkelte av Reidar
og Gladys` mange besøk i
Norge. Ragnar og hans familie
var der ved flere anledninger
og opplevde det privilegium å
bli
hentet av familiens
privatsjåfør.
Etter at Storøen ble ekspropriert i forbindelse med en utvidelse av flyplassen på Fornebu, kjøpte
Harald i 1960 gården Jølsen i Fet kommune. Harald og Inger ble skilt i 1965, og Inger og Alf
flyttet da til en leilighet i Industrigaten 1.
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Inger er utadvendt og hadde mange venninner og aktiviteter i årene etter skilsmissen. Hun hadde
også mye kontakt med fetterne og kusinen i Waalerfamilien, og selvfølgelig med Reidar og
Gladys. Reidar døde i 1979, og etter hans død var det Gladys som langt på vei overtok som et
sentrum i familien. På 1970- og 1980-tallet var Inger hvert eneste år på besøk hos Reidar og
Gladys, og – etter hans død – hos Gladys.

Gladys og Inger

Alf på bryllupsdagen med sine foreldre

Inger har de siste 31 årene bodd i Gyldenløves gate 43. Harald Jakhelln bor fortsatt på Jølsen
sammen med sin kone Mary Connell Montgomery. De har ett barn: Sigurd Nicolai Jakhelln
(1968). Inger har vært svært glad i hytteliv og hadde i mange år hytte på Skeikampen, i de aller
siste årene mindre aktiv i skisporet. Hun har vært med i ialt fire bridgeklubber og forkvinne i tre
av dem. Hun har for øvrig i tre perioder vært president i American Women`s Club of Oslo.
Av alt det Inger har drevet med, vil hun spesielt bli husket for sin innsats for stiftelsen "Også Vi
Kan"- Norske helsereiser. Dette var et arbeide som var organisert av Haralds tante, Heddy
Astrup, med siktemål å gi handicapede en utenlandsreise i trygghet og med medisinsk omsorg.
Inger var i en årrekke med som reiseleder og vertinne på disse reisene, og hun fortsatte også i
organisasjonen etter at virksomheten fikk et fast sted, "Casas Heddy". Inger har hatt enkelte
fysiske plager i senere år, men er ellers frisk.1
III F 1.1: Alf Haraldssøn Jakhelln er født 17. november 1954 i London. Han er oppvokst på
Storøen gård og senere på Jølsen inntil foreldrene ble skilt i 1965. Han har gått på skole i Norge
og gikk i to år på Radley College i England. I 1975 reiste Alf til Utah i USA hvor han i 10 år
blant annet arbeidet som skitrener hos Stein Eriksen og ble uteksaminert fra University of Utah
med en BA-grad. Han kom så tilbake til Norge hvor han hadde forskjellige jobber, blant annet
overtok han A. W. Kamfjord & Co som eier. Kamfjord var et agenturfirma innenfor skipsreparasjoner og skipsutstyr.

1

Inger døde 26. september 2011
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Alf giftet seg 27. mars 1992 med Marit Bakken. Hun er født 9. april 1960 og er datter av Henry
og Toril Bakken fra Kongsberg. Alf og Marit bodde som nygifte på Aker Brygge og flyttet etter
hvert til Stjerneveien 19 på Vettakollen og deretter til Fürstveien 19 på Snarøya. Alf og Marit har
en sønn: Harald Alfssøn (1993). Alf og Marit ble skilt i 2007, og Alf bor nå på Lysaker Brygge.
Han driver et lite hjemmekontor og har delt omsorg for sønnen.

Alf

Harald jr. som konfirmant

III F 1.1.1: Harald Alfssøn Jakhelln er født 23. august 1993 og bor i Oslo. Han har gått på Oslo
Montesorri-ungdomsskole i Skådalen og går i dag på idrettslinjen på Persbråten videregående
skole.
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Hjalmar Waalers slektsgren

To ledd av Hjalmar Waalers etterkommere

Hjalmar Waaler var født 3. august 1849 på gården Norderås i Ås, hvor familien bodde til de i
1856 solgte gården og etter hvert flyttet til Pilestredet i Christiania. Høsten 1868 begynte han på
Krigsskolen i Christiania, som den gang lå i Kongens gate. Han avsluttet skolen i juni 1871 og
ble samme høst utnevnt til sekondløytnant i den Christianssandske brigade. Vi vet ikke hvor de
ulike tjenestestedene var for offiserene i brigaden, men mest sannsynlig gjorde Hjalmar tjeneste i
Christianssand. 7. august 1876 ble han utnevnt til premierløytnant og 1. januar 1889 ble han
kaptein. Hjalmar arbeidet også som gymnastikklærer ved folkeskolen og underoffisersskolen i
byen. Det er sagt om han at ”han har hatt kull på kull av Kristiansandsgutter på geledd”.
Offiserslønningene var ikke så store på
den tiden, og det var ganske vanlig at
offiserer spedde på inntektene ved å ta
annet arbeid.
I de første årene bodde Hjalmar i den
gamle kommandantgården i Kongens
gate 31. Det var en stor bygning som
opprinnelig
hadde
huset
kommandantene på festningen, som
deretter hadde vært bispebolig, og som
gjennom en periode på 60 år hadde vært
eiet av ulike dommere i Stiftsoverretten.
I 1866 ble huset solgt til domorganist
Ferdinand August Rojahn.
Kommandantgården i Kongens gate 31

Det var ikke bare Hjalmar som bodde til leie i dette huset. Der bodde også den residerende
kapellan i byen, Sigismund Christian Dick (1815-1882) og hans hustru Elsebe Catharine
(”Ebba”) født Parelius (1825-1911) og deres hjemmeværende barn. Så gikk det som man lett kan
tenke seg: Løytnanten forelsket seg i en av de unge døtrene til presten, nemlig Jacobine
(”Jakka”) von der Lippe Parelius Dick. Hun var født 11. april 1857 og var således åtte år yngre
enn Hjalmar. De giftet seg 5. mai 1876 i Christianssand domkirke.
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Jakobines far var, som nevnt, Sigismund
Christian Dick. Han var født 13. august 1815 i
Trondhjem. Hans foreldre var krigsråd Lars
Andreas Svane Dick og hustru Johanne Kathrine
Kristiane Selmer. Christian Dick var student fra
Trondhjems skole i 1833. Han tok teologisk
embetseksamen ved Universitetet i Christiania i
1840 og var personell kapellan i Inderøy og i
Oppdal før han i 1860 ble utnevnt til sogneprest
på Aukra. I 1862 ble han prost i Ytre Romsdals
prosti. Fra 1870 var han residerende kapellan i
Christianssand og fra 1879 sogneprest i Ås i
Akershus.
Christian Dick hadde giftet seg med Elsebe
Parelius 5. juni 1849. De fikk åtte barn hvorav
blant annet nevnes Johanne (”Hanna”) Kristine
Katarine Dick (1850-1916), som i 1874 giftet seg
med presten, den senere biskop Gunvald
Christian Thorkildsen (1845-1908). Om hans
virke, se Kaare Støylen: Vår kirke i sør.
Hjalmar, Jacobine, Johanne Thorkildsen
Christanssand stift. Agder bispedømme 1684f. Dick og Signe Waaler f. Helliesen
1984, side 199-201. Nevnes bør også presten
Andreas Svane Dick (1855-1913) som ble gift med Augusta Ring. En tredje i søskenflokken som
satte spor etter seg, var Kristian Kato Elisa Dick (1861-1908), gift med Hedvig Brandt-Darre.
Han var direktør på Skiensfjordens mekaniske fagskole og en tid også stortingsrepresentant for
Venstre.
Når det gjelder Christian Dick selv, er det ett forhold som kom til å få skjellsettende betydning
for ham: I sin tid som sogneprest på Aukra hadde Christian
Dick kommet i berøring med vekkelsesbevegelsen i
Romsdalen. Han var blitt ”vakt” på en haugianersamling
holdt av en mann som het Hans Lingjerde. Om detaljene i
dette vises til Sigrid Svendsen: Kristenliv i Romsdalen 18091864, Oslo 1931. Fra omkring 1850-tallet inntraff det en
endring i norsk kirkeliv som kom til å sette varige spor etter
seg. De såkalte vekkelseskristne ble etter hvert en betydelig
gruppering innenfor kirken, som stilte klare krav (også til
prestene) om en personlig omvendelse og en bestemt
livsførsel. Vekkelser hadde man hatt også tidligere, men først
på dette tidspunkt var det tale om en gruppering som utgjorde
en stor åndelig kraft, som ble en maktfaktor innenfor kirken,
og som utgjorde en sosiologisk enhet man ikke hadde sett
maken til i det gamle bondesamfunnet.
Sigismund Christian Dick

I Sverige fantes det på midten og slutten av 1800-tallet en tilsvarende vekkelsesbevegelse som
var skapt av legpredikanten Carl Oluf Rosenius (1816-1868). Han utga et blad som het Pietisten
og skrev også en omfattende kommentar til Romerbrevet. Hans skrifter ble tidlig kjent i Norge
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og fikk stor betydning. Christian Dick oversatte på slutten av 1860-tallet denne kommentaren til
norsk. Han hadde allerede i 1859 utgitt en samling av salmer som het Aandelige sanger for
Lægfolk. Dette var en oversettelse av den svenske sangboken ”Andelege Sånger”, skrevet av
Oskar Ahnfelt som var den fremste på musikksiden i den Rosenianske bevegelsen. Men den
norske versjonen var det altså Christian Dick som sto for. Han bidro på denne måten til
bevegelsens gjennomslag i Norge.
Christian Dick skrev også egne salmer, men disse har vært regnet som ganske ordinære. Større
betydning i salmesammenheng fikk han som oversetter av Ahnfelts sanger. I den gjeldende
salmebok for Den norske kirke er salme nr 374 ”Frydetonen går til tronen” og nr 589 ”Herre
samle oss alle om ditt dyrebare Ord” hentet fra denne oversettelsen. I det nye salmebokforslaget
er endog en tredje salme fra denne boken foreslått inntatt, nemlig den vakre salmen ”Er det sant
at Jesus er min Broder” skrevet av Lina Sandell. Christian Dick viste også en stor interesse for
det søndagsskolearbeidet som Indremisjonen en tid hadde satset på, og som i 1889 ledet til
opprettelsen av Norges Søndagsskoleforbund. Blant annet skrev han i 1881 forordet til en bok
om søndagsskolearbeid som var oversatt fra svensk. Det er sagt om Christian Dick at han stort
sett holdt seg til et manuskript når han talte, men at hans ord kunne være spesielt gode og kraftfulle når han frigjorde seg fra det han hadde skrevet. 27. mai 1882 – på første pinsedag – døde
Christian Dick. Han hadde holdt gudstjenesten den dagen og fikk slag ute i prestegårdshagen.
Han gikk så inn igjen i kirken. Det ble spilt for ham, og under musikkens toner døde han.
Jacobines mor, Elsebe Catharine (”Ebba”)
Parelius, var datter av prost og sogneprest i
Meldalen, Jacob von der Lippe Parelius d. y
(1782-1861) og dennes annen hustru
Margrethe Elisabet (1798-1854). Jacob og
Margrethe giftet seg i 1822 og fikk i alt ni
barn. Med sin første kone hadde han åtte
barn. Den eldste av barna i det andre
barnekullet var Elsebe Catharina (18251911), den nest yngste var Anna Johanna
(1837-1908) gift med cand. theol. Carl Jacob
Roll (1829-1887), residerende kapellan i
Trefoldighetskirken i Christiania, og den
yngste var juristen Markus Hegge Parelius
(1839-1922), som blant annet var fullmektig
hos regjeringsadvokat Bernhard Dunker og
senere etablerte seg som overrettssakfører i
Bodø.

Christian og Elsebe Catharina Dicks grav
på Ås kirkegård

Jacob Parelius d. y. var sønn av Jacob von der Lippe Parelius d. e. og Margrethe Schjødt Mørch.
Jacob d. e. var født 4. mai 1744 på Hopsjø på Hitra. Han gikk på Trondhjems latinskole fra 1759
sammen med fire brødre, tok teologisk embetseksamen i 1764, var amanuensis hos biskop Johan
Ernst Gunnerus i årene 1766-1773 og hos biskop Marcus Fredrik Bang i 1773-1774. Han var
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kapellan i Vår Frues kirke i 1774 og medlem, sekretær og bibliotekar i Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab i Trondhjem. Dette selskapet ble stiftet i Trondhjem i 1760 (under navnet
Det Trondhiemske Selskab) av biskop Gunnerus, Gerhard Schønning og Peter Fredrik Suhm.
Det ble i 1767 til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Jacob Parelius d. e. var prost i
Dalarne 1801-1814 og i Trondhjem fra 1814-1818, og er kjent for at han arbeidet for forbedring
av skolevesenet og de sosiale forholdene i Trondhjem. Jacob Parelius d. e. ble kalt for ”Den vise
Pareli”. Han ble slått til ridder av Danebrog i 1813 og døde 25. september 1827. Slektsnavnet
Parelius skal være en latinisering av gårdsnavnet Sollnør i Skodje på Sunnmøre. Slekten er
beskrevet i en rekke bøker, blant annet av O. Holtermann i boken Slægtstavler for De trønderske
slækter Parelius og Gram, Kristiania 1909.
……………..
Etter bryllupet i 1876 flyttet Hjalmar og Jacobine til et hus i Markens gate 15 i Christiansand.
Der bodde de visstnok til leie. Eieren av huset, Theodor Rasmussen, drev en manufakturforretning og også handel med antikviteter, på eiendommen. Han og hans frue var sterkt religiøst
innstilt. Hjalmar og Jacobine bodde etter det vi vet i dette huset helt frem til de i 1889 kjøpte et
hus i Kongens gate 18. Hjalmar og Jacobine fikk i alt 12 barn, men flere av dem døde svært
tidlig. Fem av barna var dødfødte eller døde så tidlig at vi ikke en gang vet navnene på dem, og
to andre døde etter det vi vet før de var blitt 8 – 10 år. Det var Hanna født i 1878 og Kristian født
i 1880. De siste fem barna som fikk leve opp var: Johan Sigurd (1883-1931), Fredrik (18851918), Viggo (1886-1945), Ebba von der Lippe Parelius Trampe Dick Waaler (1889-1959) og
Hjalmar Waaler (1896-1968). Det må ha vært en svært stor belastning, ikke minst for Jacobine at
hun mistet så mange av barna sine.

Markensgate hvor familien bodde i nr. 15

Hjalmar var som nevnt i en årrekke offiser i Christianssand, og han var en svært avholdt mann. I
Karl Leewys bok om byen er Hjalmar beskrevet som ”en utpreget samvittighetsfull og nøyaktig
mann i all sin gjerning” (bd. 6 s. 123). Hjalmar var i en årrekke lærer ved underoffisersskolen i
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byen. Elevene var privat innkvartert i Østerbyen. Soldatkvarterene lå helst i Kronprinsens gate,
Skippergaten og Gyldenløves gate. Om morgenen stilte soldatene på gaten utenfor kvarterene og
marsjerte troppsvis til Ekserserhuset i Kvadraturen.
Våren 1892 ble Hjalmar utnevnt til kaptein og kontorsjef i generalintendanturen i Christiania og
familien flyttet da dit. Vi vet ikke hvor familien bodde i de første årene i Christiania, og det er
godt mulig at de bodde på forskjellige steder. Jacobine skal visstnok ha deltatt i boligspekulasjonene i den såkalte jobbetiden på slutten av 1890-årene. Ved folketellingen i 1900 bodde
familien i Ullevålsveien 61. På den tiden var Hjalmar blitt utnevnt til major i intendanturen og
distriktsintendant ved Christianssandske brigade. Dette medførte nok at han i perioder måtte
oppholde seg i Christianssand, og vi må nok tro at Jacobine måtte holde orden i ”forlegningen” i
Ullevålsveien 61.

Ekserserhuset

Hjalmar ble fra 1. oktober 1903 utnevnt til
major ved 2. Akershusiske brigade i
Kristiania, og omtrent på den tiden flyttet
familien til en leilighet i Ullevålsveien 52.
Der ble de boende til de noen år senere flyttet
til en riktig romslig leilighet i 5. etasje i St.
Olavs gate 28/30. Hjalmar ble 1. januar 1908
utnevnt til oberstløytnant i intendanturen.
Han var fungerende generalintendant våren
1913 og fratrådte sin stilling som
oberstløytnant 4. august 1914.
Etter hvert søkte barna sine egne veier. Blant
annet oppholdt Sigurd seg i USA i årene fra
1908 – 1913 og Viggo studerte teologi i dette
landet 1907 – 1912. Hjalmar jr. utvandret til
USA i 1915 og slo seg ned i Iowa.
St. Olavs gate på 1920 -tallet
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Jacobine reiste flere ganger til USA for å pleie kontakten med disse tre sønnene og særlig med
Hjalmar, som ble værende i USA og stiftet familie der. Disse besøkene kombinerte hun med en
type foredragsvirksomhet hvor hun reiste fra sted til sted og fortalte om livet i Norge. På sine
reiser i USA hadde hun med seg en lang, rød kasse med lysbilder. Lysbildene var av glass og ble
kjøpt inn av NRKs arkiv etter hennes død. Ebba utvandret også til USA, men det var etter
foreldrenes død. Hun bodde i huset hos broren Hjalmar og døde i sitt nye hjemland. Fredrik var
den eneste av Hjalmar og Jacobines barn som etter det vi vet, aldri reiste utenlands.
Det har vært sagt at barnebarna opplevde Hjalmar og
Jacobine som litt stive og høytidelige. Det hadde
selvfølgelig sammenheng med generasjonsforskjellene
og med det forhold at barnebarna var svært små den
gang besteforeldrene levde. Et av barnebarna har fortalt
at Jacobine var høy av vekst sammenlignet med sin
mann og at hun virket veldig streng og oppstaset. En
annen har fortalt at alle måtte håndhilse og at det ikke
var noen klemmer å få. Hjalmar hadde alltid blankpussete sko, og alle besøkende måtte vente med å sette
seg til bords til han hadde satt seg.
Hjemmet i St. Olavs gate 28/30 representerte nok også
en annen kultur i forhold til den som enkelte av barna
etablerte i sine egne familier. For en mann som Hjalmar
– som hadde vært offiser i hele sitt liv – var det kanskje
også en selvfølge at man ventet med å innta sine plasser
ved bordet inntil den offiseren som hadde høyest rang,
hadde inntatt sin plass.
Jacobine døde 8. juli 1921. På dette tidspunkt bodde Sigurd, og antakelig også Ebba, hjemme hos
sine foreldre. Sigurd giftet seg i 1923 og han og konen Karen fortsatte å bo i familiens leilighet i
St. Olavs gate 28/30. På dette tidspunkt var Jacobine død, så det var kanskje ikke så rart at de
nygifte valgte å bo der for å kunne hjelpe Hjalmar litt. Der var det også praktisk å bo. Både
Sigurd og Karen var utearbeidende. Hjalmar døde 10. januar 1926. Han og Jacobine ble gravlagt
på Vår Frelsers gravlund.
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IV A Johan Sigurd Waaler
Johan Sigurd Waaler var født 8. mars 1883 i Christianssand og bodde der i barneårene. Der gikk
han på Tordenskjoldgatens skole. En gang på 1890-tallet flyttet han med familien til Ullevålsveien 61 i Kristiania. Senere flyttet de først til Ullevålsveien
52, og etter ytterligere noen år, til en stor leilighet i St. Olavs
gate 28/30. Sigurd tok våren 1902 eksamen artium som
preseterist ved Kristiania katedralskole og skal deretter ha
studert jus ved Universitetet i Kristiania. 9. oktober 1908 reiste
han med båten Hellig Olav til New York med den tanke å ta
en tids permisjon fra studiene. Sigurd ble i USA i 5 år og det
er sannsynlig at han studerte språk under dette oppholdet.
Senere i livet kalte Sigurd seg for ”kandidat” og ”cand.
philol”, og en eller annen språkeksamen må han tatt i USA.
Hjemme i Norge fullførte Sigurd aldri noe studium. Sigurd var
en person som på en måte forlenget glade dager fra gymnasiet
og studietiden inn i sitt voksne liv. Det er derfor av interesse
hva han skrev om seg selv i Studenterboken fra 1902:
”Så vel i 2. som i 3. gymnasieklasse deltok jeg meget i Samfundets møter og fikk lov til å være både
formann, viceformann, teaterchef, russeformann m.m. Særlig, det siste tillitsverv berettiger mig til å
endossere det gamle ord: vestigia terrent [‘sporene skremmer’]! En avslutningfest på Bygdøy sjøbad,
med bestilt couverts for minst 70 og et fremmøte på 15 – 20 kunde jo bringe både restauratør og
arrangør i mindre godt humør. Som visstnok ansvarlig for deficiten torde jeg i mange år ikke vise
mig på åstedet.
Fra mitt virke i Studentersamfundet – som teaterchef, redaktør m. m. – vil jeg la kameratenes dom
være den avgjørende. Det var utvilsomt en morsom tid – for mig i hvert fall. Studentersangforeningen skylder jeg mangen gledesstund; Uppsalaferden i 1903 er således et av mine kjæreste
minner.
Efter et femårig opphold i De Forenede Stater (uff !!!) har jeg siden 1913 vært journalist og
sproglærer i Oslo. I denne siste periode forekommer dog en avbrytelse idet jeg et halvt års tid spilte
Celius i ”Det lykkelige valg” og Careno i ”Ved rigets port” – det var på en strålende Nordlandsturne
med den prektige Per Qværnstrøms selskap.
Til slutt dette: Jeg føler mig opriktig vennskapsbundet til enhver student fra 1902!”

Sigurd giftet seg 27. oktober 1923 med Karen Hodt. Hun var født 11. januar 1894 og var datter
av vognfabrikant i Drammen Hans J. Hodt og dennes hustru Annette Marie født Svendsen
Lærum. Sigurd og Karen bodde i familiens leilighet i St. Olavs gate 28/30. De fikk ingen barn.
Sigurd arbeidet etter det vi vet som journalist og noe også som redaktør. I 1917 var han redaktør
for en publikasjon som het ”Norske Gutter” med redaksjonslokaler i Grensegaten 7.
Det skal ha vært Karen som i en viss grad forsørget mannen sin. Hun drev en hudpleiesalong i
Karl Johans gate 16 og hadde mange velstående kunder. Sigurd var en selskapsmann med sans
for utelivets gleder. Han var venn med Herman Wildenvey, Arnulf Øverland og en rekke andre
kunstnere. Det har vært sagt at når han hadde vært på Theatercaféen og ikke kunne gjøre opp for
seg, så sendte han bud etter Karen for at hun skulle betale. Sigurd var for øvrig regnet som en
svært snill mann.
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Sigurd og Karen hadde mange kunstnere som gjester i sitt
hjem og de hadde stor selskapelighet. Sigurd elsket å
konversere. Han var dessuten språkmektig og yndet for
eksempel å invitere offiserer hjem når det var utenlandske
flåtebesøk i Oslo. Det har vært sagt at han var en intellektuell
og en kunstnersjel i skjønn forening. Familien har funnet et
hylningsdikt til Sigurd og Karen som ble skrevet til dem på
bryllupsdagen i 1923. Det begynner som følger: ”Du gjæve
hertug av Lamour, Du fundet har Din hertuginde”, og det
morsomme er at Sigurd i unge år hadde flere roller som
skuespiller og statist, og at hertugen av Lamour var en av
hans større roller. Sigurd var en snill, spirituell og god mann,
men med dårlig helse og de helt store inntektene kom aldri.
Den vevre og vakre Karen ordnet opp. Sigurd døde 14. juli
1931 og ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund.
Karen

Karen fortsatte å bo i leiligheten i St. Olavs gate 28/30 etter mannens død. Etter noen år forelsket
hun seg i en jevnaldrende, tidligere juridisk student Lars Nordbø Haaland (1894-1959). Han
hadde tidligere vært gift noen ganger, og han og Karen levde visstnok ”i synd” (som samboere)
før de giftet seg 25. november 1942 i Stavanger. Lars Haaland bodde i Mellemveien 5 på Høvik,
et hus han hadde kjøpt en gang midt på 1930-tallet. Der bodde Karen og Lars i en årrekke. Lars
titulerte seg som disponent, men det var Karen som – også i dette ekteskapet – dro lasset
økonomisk.

Magnhild, Kaare, Nora, Hans Viggo, Sverre, Eva og Karen

Karen hadde i alle år god kontakt med Waaler-familien og flere av Fredriks og Viggos barn var
gjennom årene på hyggelige besøk hos henne og hennes mann. Lars døde 19. april 1959. Karen
solgte i 1963 huset i Mellemveien 5 og flyttet da inn i en egen leilighet i Glassverkveien 23 på
Høvik hos sin niese og hennes familie. Karen døde 29. september 1978. Hun og Lars er begravet
i samme grav som Sigurd på Vår Frelsers gravlund.
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IV B Fredrik Waaler og hans etterkommere

Etterkommere av Fredrik Waaler

Fredrik Waaler var født 10. februar 1885 i Christianssand og flyttet en gang på 1890-tallet med
familien til Ullevålsveien 61 i Christiania. Senere flyttet familien til en leilighet i Ullevålsveien
52 og etter noen år til en leilighet i St. Olavs gate 28/30. Han arbeidet i unge år som handelskorrespondent. Fredrik giftet seg 28. juni 1913 med Hildur Saxlund. De ble viet i garnisonskirken på Akershus slott av presten Jens Stub, som var en bekjent av Hildur.
Hildur var født 6. august 1889 og var datter av cand. theol. og overlærer ved Kristiania
katedralskole, Jacob Andreas Saxlund (1852-1909) og dennes hustru Marie Helene født Meidell
(1866-1948). Marie Helene var datter av kaptein Jacob Gerhard Meidell (1825-1884) og dennes
hustru Sara Lorentze Holck (1834-1921), som var datter av generalmajor ved Bergenhus
festning, Knut Kraft Holck (1789-1870) og hustru Karen Alette født Holtermann (1795-1837).

Hildur

Fredrik

Etter vielsen flyttet Fredrik og Hildur til Vardø, hvor de bodde i et års tid. Deretter reiste de
tilbake til Kristiania, hvor de skaffet seg en leilighet i Suhms gate 4. Fredrik fikk da en stilling
som hovedkasserer i Christiania Bank og Creditkasse. Fredrik og Hildur fikk tre barn: ElseMarie (1915), Andreas (1916-1930) og Per Hjalmar (1917-1993). Ekteskapet ble imidlertid
kortvarig, idet Fredrik døde 29. oktober 1918 av spanskesyken. Han døde brått på den dagen som
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utgjorde rekorden i antallet dødsfall under epidemien. Hildur var da 29 år. Det må ha vært et
sjokk for henne, som satt igjen uten pensjon, uten utdannelse og med tre barn: Else-Marie som
var 3 ½ år, Andreas på 2 ½ år og Per bare 1 år gammel.

Andreas, Fredrik, Else -Marie, Per, Hildur

Hildur var imidlertid en dyktig kvinne, som
var i stand til å gi barna både omsorg og
utdannelse. Hun fikk jobb i Creditkassen, der
hun
skrev
på
maskin.
Mye
av
maskinskrivingen foregikk om natten. Etter
hvert kom hun over i Forsikringsselskapet
Idun, hvor hun arbeidet resten av sitt
arbeidsføre liv. Familien fortsatte å bo i
leiligheten i Suhms gate 4, der hun fikk seg to
hushjelper, Dagny og Dadda, slik at hun kunne
arbeide. Hvordan hun klarte dette økonomisk,
vet man ikke, men datteren Else-Marie husker
at moren søkte om å få slippe skolepenger for
barna og at det ble innvilget. Jenta syntes det
var flaut, da det ble lagt merke til av de andre
elevene. Muligens fikk Hildur innvilget
enkepensjon eller annen støtte.

Else-Marie, Andreas og Per
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Hildur hadde ikke så mye samvær med Waalerfamilien som med sin mors familie, Meidellfamilien. En del kontakt hadde hun imidlertid med sin manns onkel og tante: Thorleif og Signe
Waaler og med deres datter Randi Schmidt. Hun var også mye sammen med Fredriks kusine
Margot, som var født Dick, og som var gift med Sigurd Hjorth. Else-Marie minnes sin farmor
Jacobine som døde da hun var 5 – 6 år. Familien var der av og til, og hun husker spesielt en gang
da hun måtte neie pent ved ankomst for denne strikse farmoren. Else-Marie husker også at de
besøkte Karen Waaler ved noen anledninger. Hun hadde en gang gitt Else-Marie en krone – som
den gang var mange penger i lommen til en liten pike.
Hildur og barna hadde ikke råd til å reise på ferie som mange av de andre familiene barna var
sammen med. Skoleferien var 7 – 8 uker, mens Hildur bare hadde ferie i 3 uker. Derfor ferierte
barna hos sin mors familie på ulike steder gjennom disse årene; i Trondheim, i Volda, i Pasvik
bl.a. Dit ble barna sendt av gårde alene. I 1939, da Hildur hadde vært 25 år i Forsikringsselskapet
Idun, fikk hun en pengegave fra selskapet og fri i noen uker. Den benyttet hun til en reise over til
Amerika for å besøke utvandrede familiemedlemmer. På båten hjem traff hun Theodor Sommerschield (1865-1947) som hun giftet seg med i september 1939. Theodor var enkemann. Det kan
være mange grunner til at Hildur falt for ham. Mest hadde det vel å gjøre med det man kan kalle
for ”timing”.
Theodor var faktisk en fjern slektning av Hildurs første mann. Fredrik og Theodor nedstammet
begge fra ”Den vise Pareli”. Theodor var innehaver av Thiis bygningskompani. Det skal ha vært
han som bygget Thiisgården ved Vestbanen. Han hadde fra sitt første ekteskap sønnen Johan
Støren Sommerschield. Hildur og Theodor
flyttet inn i Thomas Heftyes gate 29.
Sommerschield var 25 år eldre enn Hildur,
og selv om hun gjennom sitt ekteskap kom
i en betydelig bedre økonomisk stilling,
fikk hun ganske mye merarbeide med
pleie av sin nye ektemann. Hildur døde 29.
april 1978 og ble gravlagt på Vestre
gravlund sammen med sin første ektemann
Fredrik og sønnen Andreas.
Hildur i sine senere år

IV B 1: Else-Marie Waaler, senere Else-Marie Palmstrøm, er født 27. februar 1915 og bodde i
hele sin oppvekst i Suhms gate 4 på Fagerborg. Else-Marie bodde hjemme til moren i 1939 giftet
seg på nytt. Da skaffet hun seg egen leilighet i Vestheimgaten 4 på Frogner i Oslo. Hun tok
eksamen artium på Nissen gymnas i 1933. Etter eksamen var hun hushjelp på en gård ved
Gardermoen i et år, før hun i 1937 reiste til Paris og tok jobb i en rik, fransk familie for å lære
fransk. Her var hun ett år før hun i 1938 begynte som kontorassistent i Forsikringsselskapet
Norske Folk. Etter at krigen brøt ut, fikk hun en stilling i Krigsskadetrygden, som hadde sine
kontorer i Prinsens gate.
Else-Marie giftet seg 8. april 1941 med kontorsjef Knut Palmstrøm, som hun var blitt kjent med i
Norske Folk. Han var født 16. mars 1916 og var sønn av professor Arnfinn Palmstrøm (18671922) og Margrethe født Mørch (1879-1965). De første årene bodde de i leiligheten i
Vestheimgaten 4. Else-Marie og Knut fikk fire barn: Arild (1943), Ingrid (1945), Tone (1948) og
Leif (1952).
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Etter at det første barnet ble født, var Else-Marie hjemme med barna. I 1945 flyttet familien til
Drammen, der Knut fikk ansettelse ved fylkesarbeidskontoret og etter hvert ble fylkesarbeidssjef. De bosatte seg i Kvernveien 16 på Austad hvor de først bodde i en tomannsbolig, men etter
hvert bygget de seg et eget hus i Solsvingen 11 som lå landlig til rett i nærheten av skogkanten
og med god utsikt over byen. Knut arbeidet på fylkesarbeidskontoret til han gikk av i 1986.
Austad var et eldorado for barn på 1950- og 1960-tallet med jorder, skog og løkker. Det ble
arrangert skikonkurranser av ivrige naboer med godt miljø for de mange barna.

Else-Marie

Arild, Tone, Leif, Else-Marie, Ingrid, Knut

Knut

Arild, Leif, Ingrid, Tone

Etter å ha leid sommerhytter i noen år, ønsket familien seg et sommersted der de kunne feriere
sammen. En tomt ble kjøpt ved sjøkanten på Rødsteigen ved Knattvollstrand ytterst på
Hurumlandet og en hytte satt opp i 1952. Her tilbragte Else-Marie og barna stort sett alle
somrene, inntil barna kom i tenårene og fikk mer utferdstrang. En helg hver høst ble en
tyttebærtur arrangert, der hele familien deltok ivrig og fikk fylt flere bøtter med bær. I mange
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vinterferier i oppveksten gikk turen til Ustaoset, der Knut eide en familiehytte sammen med sin
bror. Der ble det mange fine naturopplevelser og flotte skiturer innover Hardangervidda.
Else-Marie var en meget flink husmor, som sydde klær, strikket og arrangerte selskaper med
familiens venner samtidig som hun oppdro fire barn. Familien hadde stor glede av labradorretrieveren Blackie, som var med på utallige turer i skog og mark.

I Cedars i Libanon i april 1963

Familien på tyttebærtur

På besøk hos tante Ragnhild på Konnerud Drammen. Fra venstre frk. Bastiansen, Leif, Tone,
Ingrid, Else-Marie, Arild, videre Hildur Waalers to søstre Barbara (Babben) og Ragnhild.
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Else-Marie og Knut ble skilt i 1973 etter et samliv som etter hvert hadde blitt vanskeligere og
vanskeligere. Else-Marie hadde i tiden som fulgte vondt for å akseptere å ha blitt forlatt, etter å
ha stått på slik hun hadde gjort, med fire barn og en mann som hun opplevde at ikke hadde stilt
opp så mye.
Etter skilsmissen fortsatte hun å bo på Austad, mens Knut flyttet til Oslo. Han hadde sin store
interesse i bridgespilling og brukte etter hvert sine ressurser her. Han har skrevet to bøker om
bridge, som ble utgitt i 1943 og 1946, og han var redaktør av Dagbladets bridgespalte gjennom
30 år fra 1973. I denne spalten presenterte han i alt ca. 10 000 bridgespill til glede for bridgeinteresserte lesere. I 2003 fikk han Ranik Halles Pris for sin bridgejournalistikk.
Knut hadde gjennom sitt yrkesaktive liv flere utenlandsoppdrag for ILO (Internasjonal Labour
Organization), først i Nepal (1957), deretter i Ghana, Midtøsten, og Kypros. Ved sitt opphold i
Midtøsten, nærmere bestemt Beirut i Libanon, var hele familien med, unntatt Arild, som da
hadde startet studier i Trondheim. Barna gikk på skole der i et helt år, og de tilegnet seg etter
hvert gode språkkunnskaper, som de fikk glede av å anvende senere i livet. Knut døde 29. mai
2008 og ble gravlagt på Vestre gravlund.
Else-Marie bor i dag i en leilighet på Austad. Hun er åndsfrisk og svært oppegående alderen tatt i
betraktning. Hun har i alle år gått lange turer hver eneste dag og har også drevet med turorientering. Frem til 1997 hadde hun labrador-retrieveren Tanja som fulgte henne på utallige turer. I
2004 ble hun utnevnt som årets mosjonist i Drammen. Hun har før øvrig vært lidenskapelig
interessert i å plukke sopp og bær i skogen. Disse interessene har hun overført til sine barn. Hun
har også vært interessert i bøker og er svært glad i klassisk musikk.
IV B 1.1: Arild Palmstrøm er født 26. september 1943 i Oslo, men er oppvokst i Drammen. Arild
var i gymnasietiden sterkt opptatt av friluftsliv i Vestskogene mellom Drammen og Eikeren, der
han tilbragte så mye tid han kunne. ”Gutta på skauen” hadde under krigen hatt tilhold i noen
enkle hytter (celler) i dette området. Arild og vennene var på flere turer til disse primitive hyttene
som lå 2 ½ mils sykkeltur fra Drammen.

Mormor Hildur, oldemor Helene og mor Else -Marie med Arild og
Ingrid i 1946

Arild ca. 1954

I 1962 tok Arild eksamen artium på Latinskolen i Drammen og begynte deretter på bygningsingeniørstudiet ved NTH i Trondheim. I 1966 tok han eksamen med hovedfagene ingeniørgeologi og geoteknikk, og diplomeksamen tok han våren etterpå. Arilds første jobb var på Norsk
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Leca på Hasle i Oslo. I 1968-1969 var han ingeniørgeolog i Norges geologiske undersøkelse
(NGU) og arbeidet da med den geologiske kartleggingen av mulighetene for utbygging av
Breheimen. Det ga mange flotte naturopplevelser. I 1970 flyttet han til Oslo for å arbeide ved
Norges geotekniske institutt. Etter fire år begynte han i firmaet Ing. A. B. Berdal, som etter en
fusjon ble hetende Berdal Strømme og senere etter en ny fusjon fikk navnet Norconsult.

Else-Marie, Anne, Sverre, Håkon og Arild i 1986

Anne og Arild i 1999

Arild giftet seg 30. mars 1979 med Anne Tillier. Hun er født 27. september 1943 i Bergen og er
datter av kontorsjef Robert (Bob) Tillier (1902-1982) og hustru Åsta født Drøivoldsmo (19011997). Etter bryllupet kjøpte Arild og Anne seg bolig i Øvre Smestad vei 35 e, hvor de har bodd
siden. Anne har arbeidet som fysioterapeut på Sophies Minde og senere som lektor ved
Høyskolen i Oslo, hvor hun ble pensjonert i 2009. Arild og Anne har sammen sønnen Sverre
(1980) og fra et tidligere ekteskap har Anne sønnen Håkon Tillier (1972).

Tone, Leif, Arild og Ingrid på Arilds 60 -årsdag i 2003

Arild som fotograf på studenteruka i Trondheim i 1965

Håkon arbeider i dag innenfor salg på internett. Han bor i Oslo, er gift med Linda Hansen og har
barna: William (2003) og Elise (2006). I 1991 valgte Arild å starte på et doktorgradsstudium,
som ble avsluttet med disputas i 1995. Deretter arbeidet han igjen hos Berdal Strømme/Norconsult, men i 2007 begynte han en egen virksomhet under firmaet RockMass AS og med minst
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like mye reisevirksomhet som tidligere. Arild har vært hovedforfatter av to håndbøker i ingeniørgeologi og bergteknikk, den ene på engelsk, og han har også publisert over 80 artikler innenfor
de samme fagene. Nå er han sammen med en professor i Sverige i gang med en ny bok i bergteknikk på engelsk.
Arild og Anne overtok i 1993 familiehytta Knutsbu, som ligger i fjellområdet øst for Tunhovdfjorden øverst i Numedal. Begge er glade i fjellturer og har opp gjennom årene hatt mange
fotturer både med familien og med venner.
IV B 1.1.1: Sverre Palmstrøm er født 28. januar 1980 og er oppvokst i Oslo. Rett før han var
ferdig med gymnaset, ble det oppdaget at han er belastet med Asbergers syndrom, en mild form
for autisme. Asbergere har ofte evner og konsentrasjon innen snevre felt der de kan bli særlig
flinke. Den dårlige sosiale innlevelsen gjør imidlertid at de som oftest får det vanskelig. Sverre
har utdannet seg innen web-design og har sin store interesse innen data. Han bor i en egen
leilighet ved Frogner plass i Oslo.
IV B 1.2: Ingrid Palmstrøm, senere Ingrid Hoel, er født 20. november 1945 og er oppvokst i
Drammen. Hun var medlem av Drammen slalåmklubb i ungdomsårene og har ellers i alle år vært
svært interessert i håndarbeid. Ingrid var i en periode også med i Ungdommens Røde Kors. Etter
eksamen artium på engelsklinjen i 1966 ved St. Hallvard gymnas tok hun utdannelse som formingslærer ved Statens Lærerskole i forming.

Ingrid og Blackie på Ustaoset i 1965

Ingrid og barna på hytta i 1982

I 1970 ble Ingrid kjent med sivilingeniør (kjemi) Tor Hoel, som den gang jobbet på Forskningssenteret på Gaustad. De giftet seg 2. desember 1972 i Strømsgodset kirke i Drammen. Tor er
oppvokst på Berkåk. Han er født 29. mars 1945 og er sønn av skogfullmektig Ingebrigt Hoel
(1900-1981) fra Rennebu og sykepleier Margit Hoel født Pettersen (1913-2003) fra Kristiansund.
Etter bryllupet bodde Ingrid og Tor først en tid i Oslo, men i 1974 flyttet de til Porsgrunn og i
1976 til Töcksfors i Sverige. Ingrid og Tor har to barn: Lone (1975) og Are (1978). Ingrid
overtok i 1980 hytta ved Knattvollstrand på Hurum, som hadde vært familiens sommersted siden
1952. Ingrid og Tor tilbringer mye tid på hytta i sommerhalvåret, men om vinteren reiser de
gjerne et par ganger til ulike steder i syden.
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Ares konfirmasjon i 1993

Familien har bodd på forskjellige steder også etter at barna ble født, men i senere år har de bodd
på Tranby i Lier. Ingrid har i de siste 16 årene arbeidet som faglærer i kunst og håndverk på
ungdomstrinnet ved Sylling skole. Hun gikk av med AFP i 2008. Tor har siden 1992 vært ansatt i
Tandbergs patentkontor i Oslo.
IV B 1.2.1: Lone Hoel er født 4. april 1975 og har hatt det meste av oppveksten i Lier ved
Drammen. Hun tok i 1993 eksamen artium ved St. Halvard videregående skole i Lier og tok
senere politiskolen i Oslo. Hun arbeider i Oslo politidistrikt og er gift med siviløkonom Thomas
Strand. De bor på Lørenskog og har datteren Eiril (2008).

Ingrid, Else-Marie, Eiril og Lone i 2008

Lone og Thomas med Eiril

IV B 1.2.2: Are Hoel er født 19. mai 1978 og har hatt det meste av oppveksten i Lier ved Drammen. Han tok eksamen artium i 1997 ved St. Halvard videregående skole i Lier og er utdannet
dataingeniør fra Høgskolen i Agder. Are arbeider nå som konsulent. Han bor i Drammen og er
gift med Ida Hansen. Ida har sønnen Benjamin (2000) og sammen har de sønnen Tyr (2010).
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Are og Ida med Benjamin og
Tyr i 2010

IV B 1.3: Tone Palmstrøm, senere Tone Storm-Hansen, er født 6. juni 1948 og er oppvokst i
Drammen. Hun tok eksamen artium ved Drammen Gymnas i 1968 og ble i 1972 uteksaminert fra
Statens Fysioterapiskole i Oslo. Tone ble i 1971 kjæreste med Ulf Storm-Hansen og de giftet seg
3. august 1973 i Strømsø kirke i Drammen. Ulf er født 12. mars 1948 og er sønn av bilteknisk
konsulent Aage Kristian Storm-Hansen (1909-1985) og hustru Randi født Fredriksen (19111998). Han er utdannet elektronikkingeniør.

Tone på Ustaoset ca. 1968

Tone og Ulf ved 50 -årsfeiringen

Tone og Ulf bodde først i noen år i Sarpsborg, men senere flyttet de til Bærum og Oslo. Nå er de
tilbake i Sarpsborg, hvor de bor på Yven. Tone og Ulf har to barn: Mimi (1974) og Kristian
(1977). I Oslo arbeidet Tone hovedsakelig i bedriftshelsetjenesten, blant annet i både Bærum og
Oslo kommune og til sist på Freia fabrikker i 5 år.
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Ulf arbeidet i 20 år ved Elektrisk Bureau (Billingstad), senere Ericsson, før han gikk over til
Oslo Sporveier som avdelingsingeniør. Etter flyttingen tilbake til Sarpsborg er Tone nå ansatt i
Fredrikstad Bedriftshelsetjeneste og Ulf ved ABC Svakstrøm AS som prosjektingeniør. Begge
har stor interesse for friluftsliv, og har oppholdt seg mye i Nordmarka både med sykkel og på
ski.
I 11 år hadde familien hunden Blackie, en svart labrador-retriever, som trofast fulgte med på alle
turene. Ellers er også båtinteressen stor, og nå når de bor nær sjøen, er mulighetene for å nyte
sjølivet tilstede. De er også glade i å reise og det har blitt noen turer gjennom årene, spesielt til
Kanariøyene på vinteren og til Hellas vår eller høst.

Thomas, Kristian, Nina og Fredrik i 2010

Ida, Bo, Mimi og Carl Henrik i 2010

IV B 1.3.1: Mimi Storm-Hansen er født 6. august 1974 og er oppvokst i Bærum. Hun er cand.
ped. fra Universitetet i Oslo i 2002, var aktiv friidrettsutøver i flere år og ble i 1999 Norgesmester i høyde. Hun er samboer med Bo Henrik Breigan. De bor i Fredrikstad og har to barn: Ida
Andrea (2004) og Carl Henrik (2008). Mimi arbeider i PP-tjenesten og Bo i barnevernet i
Fredrikstad kommune.
IV B 1.3.2: Kristian Storm-Hansen er født 21. august 1977 og er oppvokst i Bærum. Han var
aktiv basketballspiller i mange år og spilte på landslaget. Han har en MBA innenfor økonomiske
fag fra Georgia State University i Atlanta i 2003. Han er samboer med sykepleier Nina Helen
Skjerpan. De bor i Røyken og har to sønner: Thomas (2007) og Fredrik (2010). Kristian arbeider
i Statoil-Hydro på Lysaker og Nina på et sykehjem i Asker.
IV B 1.4: Leif Palmstrøm er født 9. november 1952 og er oppvokst i Drammen. Leif er ingeniør i
reguleringsteknikk fra Tinius Olsen tekniske skole på Kongsberg (1975). 26. oktober 1979 giftet
Leif seg med Elisabeth Lyche som hadde to barn fra tidligere ekteskap: Pia Elisabeth Lyche
(1971) og Anne Josefine Lyche (1973). Elisabeth var født 31. desember 1946 og var datter av
Arvid Lyche (1909-1986) og hustru Hjørdis Lyche født Waagbø (1910-1983). De kom begge fra
Kristiansund og var bosatt i Bergen. Elisabeth var utdannet Steinerpedagog og underviste ved
diverse skoler. Hun arbeidet mye med ikonmaling og hadde flere utstillinger.
Leif og Elisabeth har bodd på Kongsberg, der Leif først arbeidet ved Kongsberg Våpenfabrikk
og Kongsberg Albatross og senere som datakonsulent i eget firma. For tiden arbeider han som
prosjektleder ved Kongsberg Maritime innen offshore drillingprosjekter. Leif har interesser
innenfor fotografering, ornitologi og friluftsliv. Han har siden barndommen vært glad i hunder –
gjennom nesten 30 år har han hatt fire hunder, de to siste schäfere. Leif og Elisabeth hadde ingen
felles barn. De opplevde den tragedien at huset deres brant ned i 2006. I etterkant av brannen
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bodde de en tid i Lier utenfor Drammen, men flyttet tilbake til sitt gjenoppbygde hus på
Kongsberg. Elisabeth ble alvorlig syk i 2008 og døde 2. april 2009.

Leif ca. 1962

Leif

Leif sammen med sin søster Ingrid i hennes 50 -årsdag

Elisabeth

Elisabeths datter Pia er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo og tar for tiden en doktorgrad
i psykologi. Hun er bosatt i Oslo. Anne Josefine er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo.
Hun er samtidskunstner og har hatt diverse utstillinger i inn- og utland. Hun ble valgt ut til
deltagelse for Norge i Carnegie Art Award i 2005 og hennes arbeider ble presentert i diverse
land i forbindelse med denne utstillingen. Anne Josefine er bosatt i Oslo.
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IV B 2: Andreas Waaler var født 17. mars 1916 og hadde hele sin
oppvekst i Suhms gate 4 på Fagerborg. Han var en meget
intelligent og oppfinnsom gutt, men han var full av spillopper og
litt av en villstyring. Det hendte at Hildur fikk noen klager på
rampestreker han hadde gjort, og det gjorde kanskje ikke hennes
liv som enke så veldig lett. Andreas døde plutselig av blindtarmbetennelse i 1930 og ligger begravet på Vestre gravlund.

IV B 3: Per Hjalmar Waaler var født 1. oktober 1917 og hadde hele sin oppvekst i Suhms gate 4
på Fagerborg. Han tok middelskoleeksamen og utdannet seg til ingeniør på Oslo tekniske skole.
Etter å ha arbeidet en del år, først i Oslo og deretter i Stavanger, der han blant annet var forlovet
en tid, bestemte han seg i 1950 for å reise til California i USA for å utdanne seg videre. Der
bosatte han seg etter hvert i Pasadena i Los Angeles County.

Per

Per og Betty på bryllupsdagen

Han arbeidet på et konsulentkontor for varmesystemer (Owesen & Co) i Los Angeles, og der han
ble han kjent med Laura (kalt ”Betty”) Underwood. Hun var født 28. august 1915 og giftet seg
med Per 26. november 1960. De fikk ingen barn. Hildur reiste flere turer til Amerika for å
besøke Per og Betty samt annen familie i Amerika. Per skrev så å si hver eneste uke brev til sin
mor og holdt på denne måten god kontakt med henne.
Per var flere ganger på besøk hos familien i Norge og reiste også litt rundt i Europa med sin
kone. Han var fra ungdommen av veldig sporty, men Betty var nok heller det motsatte. I USA
hadde han kontakt både med sin onkel Hjalmar Waaler og med farens fetter Reidar Waaler. På
sine eldre dager ble Per mer og mer stillesittende, og han levde kanskje heller ikke så sunt. Han
døde 27. november 1993 i Los Angeles. Betty døde 26. mai 1997.
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IV C Viggo Waaler og hans etterkommere

Etterkommere av Viggo Waaler

Viggo Waaler var født 22. juli 1886 i Christianssand og flyttet en gang på 1890-tallet med
familien til Ullevålsveien 61 i Christiania. Familien flyttet etter noen år til Ullevålsveien 52 og
senere til en leilighet i St. Olavs gate 28/30. Viggo dro i ung alder til Danmark for å studere
landbruksvitenskap. Viggo var imidlertid sterkt grepet av kristendommen og hadde forkynnende
evner. Etter tre års studier i Danmark valgte Viggo å reise til USA for å studere teologi.
I årene 1909 til 1912 skal han ha studert ved Den forenede kirkes presteseminar (”United Church
Seminary”) i Minneapolis. Bak denne og lignende læreinstitusjoner sto ulike lutherske
menigheter grunnlagt av norske utvandrere. En rekke av disse institusjonene har i det siste
århundret blitt sammenslått og bærer i dag navnet ”Luther Seminary”. Det er mulig at Viggo kan
ha studert ved et annet av disse norske seminarene, muligens ”Augsburg Theological Seminary”.
Under studieoppholdet i USA ble Viggo kjæreste med en ung dame som het Nora Bertine
Johnson.

Nora var født 1. juni 1888 i Esofea i Vernon County i Wisconsin. Hennes foreldre var Nels
Johnson (1846-1895) og Berthe Erlandsdatter (1861-1952) som begge var norskættede. Etter
avsluttede studier dro Viggo etter en tid tilbake til Norge, hvor han i 1913 fikk ansettelse som
forkynner i Indremisjonsselskapet. Han var ansatt i selskapet sentralt og ikke i noen lokal-
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forening eller i en av kretsene. Etter en tid reiste Nora etter til Norge og 24. desember 1913 ble
de viet i garnisjonskirken på Akershus slott.

Nora og Viggo

Elfrida, Eva, Ebba og Kaare

Viggo og Nora fikk fire barn: Kaare (1917-1996), Elfrida (1918), Ebba (1921-1989) og Eva
(1921-2010). Det er betegnende at barna er født på vidt forskjellige steder. Kaare var født i 1917
på Rikshospitalet i Oslo, og vi må kanskje kunne legge til grunn at familien bodde i Oslo på den
tiden. Familien flyttet imidlertid til Veldre, hvor de bodde på gården Børke, som var eiet av
indremisjonsvennen Berger Langmoen, som etter hvert ble en betydelig næringslivspioner. Han
var en nær venn av de ledende i Indremisjonsselskapet, blant annet generalsekretær Johan Martin
Wisløff. Elfrida ble født i 1918 på Børke. Det var presten, den senere biskopen i Hamar, Mikkel
Bjønnes Jacobsen, som døpte henne.
7. august 1920 reiste Viggo, Nora og de to barna med båt til New York for å besøke Noras
familie i Wisconsin. Nora var blitt gravid en måneds tid før denne reisen. Under oppholdet i
USA bodde de i hjemmet til Berthe Erlandsdatter og Simon Engebretson (Berthes andre
ektemann). 20. mars 1921 ble tvillingene Ebba og Eva født. Vi må tro at Viggo arbeidet som
forkynner under oppholdet i USA. Samme høst reiste familien tilbake til Norge med Den Norske
Amerikalinjes skip Bergensfjord. Det har vært fortalt at Viggo og Nora måtte skifte på å holde
seg oppe om nettene for at ikke rotter og mus skulle komme nær barna under overfarten.
Etter hjemkomsten i 1921 kjøpte Viggo og Nora det lille småbruket Rognerud (i dag Kråkstadveien 12) i Ski kommune. Prisen var kr. 15 000, og det var et stort beløp den gang. Viggo
var, i likhet med mange andre som reiste for Indremisjonsselskapet, en type ”sesongarbeider”.
Det var mest å gjøre i vinterhalvåret, hvor det var et tett møteprogram. Det var derfor ikke
uvanlig at predikantene spedde på lønnen ved å arbeide på si, for eksempel på anlegg eller som
gårdbruker, fisker eller håndverker. For Viggos vedkommende kom det til at han fikk en
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ekstrajobb på Indremisjonsselskapets bibelskole i Staffeldts gate 4. Han var innbudt foreleser på
vårkurset i 1926 og fortsatte å forelese på disse kursene i årene fra 1931 til 1941. Familien
trivdes godt i huset på Ski og fikk mange venner.
Barna husker mye fra de årene de bodde der. De spilte teater, tok 1 øre i inngangspenger, og
publikum fikk en lakrisbit hver. Viggo og Nora hadde et stort hjerte, og det var stadig
omreisende tatere og fattigfolk på besøk. Nøkkelen til huset ble lagt under dørmatten. I tiden på
Ski ble familien kjent med Kristian og Annie Trondsen og barna deres. Sønnen Tron Trondsen,
som var jevngammel med Ebba og Eva, ble senere prest og etter hvert domprost i Trondhjem.
Rognerud var knapt å regne som noe småbruk. De hadde noen få husdyr, høns og hane samt et
jordstykke på fire mål, hvor det ble dyrket poteter.

Kaare, Eva, Nora, Viggo, Ebba og Elfrida ca. 1935

Høsten 1931 – det året Viggo begynte å undervise fast på Bibelskolen i Staffeldts gate 4 – flyttet
familien til Via Nova 1 på Nordstrand. Huset var eiet av fru Emma Haakonsen, og familien
Waaler bodde til leie i annen etasje. Emma Haakonsen var gift med Hans Haakonsen, som hadde
vært emissær for Indremisjonsselskapet midt på 1920-tallet og som senere ble ansatt som vaktmester på Bibelskolen.
Når familien valgte å flytte i retning Oslo, hadde det nok sammenheng med barnas behov for
utdannelse, men når de valgte å flytte akkurat til Nordstrand, var det sikkert ikke uten betydning
at det var et solid kristelig miljø i denne delen av Aker kommune. Nordstrand indremisjon kunne
glede seg over en stor vekkelse som gikk over sognet i 1928, i forbindels med en bibeluke i
Indremisjonen, se Finn Erhard Johannessen: Utsikt over Nordstrands historie, Oslo 2000, side
144. Da familien flyttet til Nordstrand, gikk de tre yngste barna over på Nordstrand skole, og
Kaare fortsatte med noe videregående utdannelse og tok blant annet en fagskole.
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Menighetshuset og Aker Sparebanks bygning i Nordstrandveien

Etter hvert kom alle barna i arbeid, og de to eldste flyttet for seg selv. I 1940 flyttet Viggo og
Nora til en leilighet i Stockfleths gate 53 på Sagene, der de to yngste jentene flyttet med. Viggo
døde 4. september 1945. Nora holdt seg frisk og levde svært lenge. Hun var et godt og varmt
menneske som ville alle vel og som alltid var blid, men hun var klart preget av Indremisjonens
holdninger. I store selskaper hvor det ble servert alkohol snudde hun vinglasset på hodet. Nora
var regelmessig til gudstjeneste i den lutherske amerikanske kirken i Fritzners gate 15 på
Frogner. Presten Harry Cleven fra Wisconsin og hans kone var blant hennes nærmeste venner.

I bakre rekke fra venstre: Thorleif, Elfrida, Kaar e, Magnhild, Ebba, Nora, Eva, Nikolai, Sverre og
Ole Viggo. Foran: Leif, Aud, Hilde, Liv og Fred. 1959.

Thorleif Waaler: Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie

94

Etter hvert som Nora ble eldre, ble synet sterkt svekket, og til sist hadde hun bare skyggesyn.
Likevel gikk hun med menighetsbladet, og hun bakte til sin fødselsdag. Da møttes familien og
det ble spilt og sunget. Familien fortsatte å møtes på Noras fødselsdag også etter at hun flyttet til
Furuset aldershjem, men da holdt de sammenkomsten i kantinen.
Nora døde 4. desember 1987. Det var Harry Cleven som forrettet i begravelsen. Viggo og Nora
ligger begravet til venstre for hovedporten på Vår Frelsers gravlund.
IV C 1: Kaare Waaler var født 8. januar 1917 på Rikshospitalet i Oslo. Familien bodde en tid i
Veldre i Ringsaker og de bodde også i USA i et års tid, men fra høsten 1921 slo de seg til ro på
plassen Rognerud i Kråkstadveien 12 på Ski. Kaare gikk på Kontra skole som lå i Kirkeveien på
Ski. Etter at Kaare hadde avsluttet folkeskolen, flyttet familien høsten 1931 til Via Nova på
Nordstrand, hvor de leide annenetasjen hos Emma og Hans Haakonsen.
Kaare tok etter folkeskolen noe videregående utdannelse og han tok også en fagskole. Deretter
begynte han i pølsemakerlære i et firma som het Akers Kjøbmenn i Oslo. Kaare var svært
fotballinteressert, men han fikk ikke lov av faren til å spille fotball i utide. Dersom det gikk til
fortrengsel for et kristelig møte i Oslo, måtte han bli med dit.
Emma Haakonsen hadde en niese, Magnhild (Mally) Guttormsen, som i 1938 kom for å være til
hjelp for tanten i forbindelse med hennes femte barnefødsel. Magnhild var født 17. april 1920 og
var datter av Hans Guttormsen (1886-1985) og hustru Hilleborg født Forberg (1889-1971) fra
Søndeled. Kaare falt straks for den søte jenta og det ble til at han besøkte henne flere ganger i
Søndeled. I 1940 skulle han reise hjem etter et besøk hos hennes familie. Da bar han henne med
seg inn på toget og ba henne bli med seg hjem til Nordstrand. Det ble oppstandelse da Magnhild
kom til byen en sen kveld og Kaares far oppdaget at det var tale om et alvorlig kjæresteforhold.
Han bestemte da at de skulle gifte seg snarest.

Kaare som konfirmant

Kaare og Mally i 1940

Kaare og Magnhild giftet seg 27. juli 1940 i Nordstrand kirke. De bodde først et år eller to i
Ekebergveien 255 og flyttet så til Åsdalsveien 18, hvor de ble boende i en årrekke. Kaare var på
den tiden ferdig utdannet pølsemaker, og etter endt læretid arbeidet han noen år i Akers
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Kjøbmenn, før han på begynnelsen av 1950 tallet startet sitt eget firma som grossist innen
kjøttvarebransjen. I Åsdalsveien fikk Kaare og Magnhild to barn: Hans Viggo (1941) og Fred
Reidar (1945).
Magnhild var hjemmeværende med guttene, men hun hadde sin egen geskjeft med å sy lampeskjermer for forretninger i Oslo. I Åsdalsveien hadde Kaare og Magnhild kontakt med Elise
Waaler, som bodde i Åsdalsveien 12 sammen med sin eldste sønn Ragnar. I 1954 flyttet familien
til Gråsteinveien 18 på Lambertseter.

Hans Viggo med far og farfar i Åsdalsveien 18 i 1941

Hans Viggo med mor, mormor
og oldemor

Kaare var svært fotballinteressert og begge guttene spilte fotball for Lambertseter Idrettsforening. Kaare drev i mange år Klubbavisen, var banesjef og dessuten oppmann for til sammen
syv lag. Magnhild var materialforvalter, hun vasket og reparerte drakter. Det var i sannhet en
fotballfamilie. Kaare ble etter hvert utnevnt til æresmedlem i Lambertseter Idrettsforening. Han
likte å holde seg i fysisk form og løp ca 1 mil hver eneste dag. På samme tid som Kaare og
Magnhild flyttet til Lambertseter, flyttet også de øvrige søsknene til Kaare og deres ektemenn til
området Nordstrand – Lambertseter. Det ga grunnlag for veldig mye hyggelig familiesamvær og
felles skiturer i Østmarka.
Magnhild ville gjerne ut i arbeidslivet, men Kaare syntes det var et nederlag at kona skulle ha
arbeid utenfor hjemmet. Først etter at begge guttene hadde flyttet hjemmefra, tok hun seg jobb
som ekspeditrise i Lambertseter Tekstil. Det var i 1972. Magnhild var en blid og tjenestevillig
person og likte svært godt denne jobben. Innehaveren så raskt at hun var flink til å selge, og hun
fikk etter hvert ansvar for innkjøp av varer. Magnhild sto i denne jobben til hun ble alderspensjonist i 1987. Kaare og Magnhild ville gjerne kjøpe hytte som hele familien kunne ha glede
av, og i 1970 besluttet de å kjøpe seg en tomt og bygge hytte på Svelvik i Hurum.
Guttene med koner og barn var ofte på hytta i helger og ferier og Nora var også med. Magnhild
var svært glad i blomster og vekster, og hun hadde grønne fingre. Derfor bugnet det av blomster
og grønnsaker på hytta. Det hele tok imidlertid litt overhånd, fordi man i tørkeperioder måtte
reise ut på hytta midt i uken for å vanne. I 1982 ble hytta solgt.
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Bak fra venstre: Fred, Kitt, Magnhild, Kaare, Mette og Hans Viggo. Foran: Irene, Vidar og Hanne
– alle i kofter strikket av Magnhild. 1995

I 1990 flyttet Kaare og Magnhild til en mindre leilighet i Nyquistveien 10 på Nordstrand. Kaare
døde 30. august 1996 og Magnhild døde 1. mai 2002. De ligger begravet på Nordstrand
kirkegård.
IV C 1.1: Hans Viggo Waaler er født 6. august 1941 og hadde mesteparten av sin oppvekst på
Nordstrand. Siden han var det første barnet, var det stor konkurranse mellom tantene Frida, Eva
og Ebba om hvem som skulle få lov til å trille ham. Han gikk på Nordstrand folkeskole, og i
1954 ble han Akershusmester i fotball for skolelag. Han var ikke så lite stolt da han kom på
skolen dagen etter og viste bilder fra dagens aviser. I sommerferien reiste han første gang som
seksåring alene med toget til besteforeldrene i Søndeled. Hos bestefar fikk han være med ut å
fiske kl. 3 om morgenen og se soloppgangen. Han hadde mange flotte somre på Søndeled.
I 1952 ble Hans Viggo opptatt som speider i 2. Nordstrand speidertropp. Men han var ikke
speider så lenge. Det var fotballen som ”tok ham”, og som 16-åring debuterte han på Nordstrands A-lag. Etter at familien flyttet til Lambertseter, var det naturlig å melde seg inn i Lambertseter I. F. Der var han kaptein på A-laget i fotball, og han fikk også kamper på kretslaget.
Etter folkeskolen tok han framhaldsskolen og begynte så i lære som typograf hos Emil Moestue
AS i Oslo. Han arbeidet i forskjellige trykkerier før han i 1970 begynte som produksjonsleder i
reklamebyrået Bates AS.
Sommeren 1963 dro Hans Viggo og en kamerat på telttur til Ramton campingplass ved
Slemmestad. I campingvognen ved siden av var det en litt yngre jente som de ble kjent med. Det
var Mette Sofie Ruud fra Bekkestua i Bærum. Hans Viggo og Mette Sofie ble kjærester den
sommeren og 18. februar 1967 giftet de seg i Haslum kirke.
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Seniorlaget på Lambertseter i 1968. I bakre rekke: Ha ns Viggo som nr. 3 fra venstre og Fred nr.
2 fra høyre

Mette Sofie er født 15. februar 1944 og er datter av boktrykker Thoralf Ruud (1911-1955) og
hustru Else Karoline født Melgaard (1911-1997). Etter bryllupet flyttet de først til en leilighet på
Østerås, men etter noen år flyttet familien til Hosle, og siden 1982 har de bodd i en enebolig på
Haslum. De har ett barn: Hanne Sofie (1971).

Hanne Sofies konfirmasjon i 1986

Hanne Sofie og Marie Helene i 2006

Hans Viggo arbeidet i Bates AS til 1997, men ble da arbeidsledig grunnet en nedbemanning på
hans avdeling. Han fikk imidlertid etter hvert en stilling som arbeidsleder i firmaet Unicum – en
bedrift som tar seg av mennesker som har vanskeligheter med å komme ut i vanlig arbeid. Mette
Sofie arbeidet fra 1962 til 1971 som arkivar hos sosialrådmannen i Bærum. Deretter var hun
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hjemmeværende i syv år før hun igjen gikk ut i arbeidslivet. Hun arbeidet i 28 år i full stilling
ved Nesbru videregående skole i Asker.
I 2006 ble både Hans Viggo og Mette Sofie pensjonister. Hans Viggo har hatt en del problemer
med ryggen, og han ble anbefalt å trene den. Dette har resultert i en del treningstimer og
deltakelse i adskillige mosjonsløp.
IV C 1.1.1: Hanne Sofie Waaler er født 22. september 1971 og har utdannet seg til førskolelærer
ved Høgskolen i Oslo. Hanne Sofie tok denne utdanningen over fire år samtidig som hun
arbeidet i en barnehage. Hun har i mange år vært samboer med kjemiingeniør André Reginald
Reneflot og sammen har de ett barn: Maria Helene (2003). De har nå flyttet hver for seg. Hanne
Sofie arbeider i Damstua barnehage i Sandvika i Bærum. Hun har i 2010 fått datteren Juni
Mirabell.
IV C 1.2: Fred Reidar Waaler er født 22. mars 1945 og bodde på Nordstrand til familien i 1954
flyttet til Lambertseter. Han gikk på Nordstrand folkeskole og senere på Lambertseter folkeskole. Etter endt folkeskole tok han Hersleb framhaldsskole og begynte i lære som boktrykker
hos Emil Moestue AS.

Hans Viggo og Fred

Freds konfirmasjon i 1959

Fred avtjente verneplikten først et halvt år på Sessvollmoen og deretter et halvt år i Bardu i
Troms. Da han var ferdig utdannet svenn, arbeidet han først i firmaet Trondsen & Trondsen og
senere i Hansen grafiske AS. Fred likte å gå på dans i Oslo sammen med sine kamerater. En
vårkveld i 1964 var han på dans i Venstres hus. Der traff han Kitt-Anne (”Kitt”) Korsnes. De ble
raskt kjærester og giftet seg 11. oktober 1969 i Nordstrand kirke.
Kitt er født 25. april 1945 i Meløy kommune i Nordland og er datter av byggmester Karl Alfred
Korsnes (1910-1956) og hustru Davida Helmine Elida født Danielsen (1914-1987). Kitts far
døde etter en arbeidsulykke da datteren var en liten skolejente, og etter noen år flyttet Kitt og
moren til Oslo. Der startet moren en matvareforretning først i Schäffers gate, og senere kjøpte
hun en forretning på Harald Hardrådes plass. Etter at Fred og Kitt giftet seg, flyttet de til en
leilighet i Konows gate 99 i Oslo. Etter noen år flyttet de til Siggerud i Ski kommune. Fred og
Kitt har to barn: Irene (1971) og Vidar (1975).
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Fred var ansatt i Hansen grafiske AS i til sammen 31 år. Der var han først boktrykker/offsettrykker og senere ble han leder for trykkeriavdelingen. Bedriften ble i 2000 fusjonert med Stikka
Trykk AS, og Fred ble da ansatt som produksjonssjef. Etter 7 år fikk bedriften økonomiske
problemer og måtte legge ned produksjonsavdelingen. Fred valgte da å bli AFP-pensjonist. I
ungdomsårene var Fred svært allsidig i idrett. Han spilte fotball, håndball og drev friidrett. Først
spilte han fotball for Lambertseter IF, og i 1971 gikk han over til Skeid, som var i 2. divisjon.
Skeid spilte seg opp i eliteserien, den gang 1. divisjon, samme dag som Freds datter ble født.
Senere spilte Fred fotball både for Ski og Siggerud IL, men han måtte gi seg som 47-åring da
knærne sviktet. Han har trent barn og ungdom i håndball og fotball på Siggerud. Fred var også en
habil sjakkspiller og har lært etterslekten å spille sjakk. Han interesserer seg også for treskjæring.
I 1986 skaffet Fred og Kitt seg en hytte ved Storsjøen i Sør-Odal. Den hadde vært i Kitts mors
eie fra 1971 og var under ombygging ved eierskiftet. Fred og Kitt bygde hytta ferdig og har
senere utvidet den med et tilbygg, da behovet har blitt større med 13 familiemedlemmer.

Fra Irenes konfirmasjon i
1986

I dyreparken på Tenerife i 1984. Bak fra venstre: Fred, Hans
Viggo, Magnhild og Kaare. Foran: Kitt, Irene, Mette, Vidar og
Hanne

IV C 1.2.1: Irene Waaler er født 19. september 1971 og er oppvokst i Ski kommune. Hun har
grunnfag i kriminologi ved Universitetet i Oslo og tok deretter førskolelærerutdanning ved
Høgskolen i Volda. I 13 år har hun arbeidet som pedagogisk leder i Bakkehavn barnehage på
Abildsø. Irene er samboer med Arvid Haga og bor på Siggerud. De har tre barn: Julie (2000) og
tvillingene Kenneth og Eilen (2004). Irenes store interesse har vært håndball, og hun er i dag
trener for to lag. Arvid er bilinteressert og følger med som mekaniker når venner kjører rally.
IV C 1.2.2: Vidar Dick Waaler er født 13. mai 1975 og er oppvokst i Ski kommune. Han er
utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Nesna. I 9 år har han arbeidet som pedagogisk leder i
Hellerasten barnehage og har også tatt eksamen i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Oslo. For
tiden studerer han ved Universitetet i Oslo, hvor han tar en mastergrad i spesialpedagogikk.
Vidar er samboer med Ingvill Fossen og bor på Langhus. De har fire barn: Anna (2001), Sander
(2004) og tvillingene Tiril og Matea (2010). Vidar er medlem i en støttegruppe som gir
leksehjelp på kveldstid til vanskeligstilte barn i regi av barnevernet.
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Kitt og Fred med barn, svigerbarn og barneba rn: Vidar og Ingvill med Anna og Sander, Irene og
Arvid med Eilen, Kenneth og Julie. 2009

IV C 2: Elfrida Waaler, senere Elfrida Veidahl, er født 6. september 1918 i Veldre i Ringsaker.
Familien bodde fra sommeren 1920 et års tid i USA, men ved hjemkomsten høsten 1921 flyttet
de til plassen Rognerud i Kråkstadveien 12 på Ski. Elfrida gikk på Kontra skole til familien
høsten 1931 flyttet til Via Nova 1 på Nordstrand. Hun fortsatte da på Nordstrand skole og tok
senere middelskoleeksamen på Nordstrand middelskole i
1935. Deretter gikk turen til Viken folkehøyskole ved
Gjøvik. Året etter reiste Elfrida til Fredrikstad, hvor hun
utdannet seg til sykepleier. Hun bodde på søsterhjemmet
og fikk etter hvert fast ansettelse på sykehuset.
Elfrida var svært musikalsk og hadde helt fra barndommen
bidratt med både sang og musikk på møter i
Indremisjonen. Mens de bodde på Ski, var Elfrida blitt
kjent med Thorleif Veidahl fra gården Asper i Kråkstad.
Han var to år eldre enn henne, og det var nok ikke da noe
mer enn et bekjentskap. Etter at familien flyttet til
Nordstrand, hadde imidlertid Viggo ved en anledning vært
bedt om å tale på et møte i Kråkstad bedehus, og i
etterkant av møtet ble hele familien Waaler invitert hjem
til Asper gård. Dette kan ha vært om lag i 1938. Thorleif
fulgte opp den gjenopprettede kontakten med Elfrida ved
at han kort tid etter innfant seg på endeholdeplassen for
Ekebergbanen på Stortorget for å se om han kunne treffe henne. Det gjorde han. Han spurte
henne om hun var villig til å spille piano på en tilstelning på Rikshospitalet – så skulle han
synge. Hun takket ja, og dermed var det gjort. Etter opptredenen ble den unge damen invitert
hjem til Thorleifs søster, som hadde gjort i stand flotte smørbrød og kaker. Thorleif og Elfrida

IV. Hjalmar Waalers slektsgren

101

forlovet seg etter en tid, men det tok mange år før de fikk anledning til å gifte seg. Det var usikre
tider og krigen kom.
Etter krigen var det vanskelig å få noe sted å bo, men da syntes de vel at de hadde ventet lenge
nok. 17. august 1946 giftet de seg i Ila kirke og flyttet til Uelands gate 12.

Thorleif og Elfridas bryllup

Ole Viggo

Thorleif var utdannet cand. philol. med fagene tysk, historie og norsk. Han har arbeidet som
lektor og senere som inspektør ved Vahl gymnas, og samtidig hadde han i lange perioder også
undervisning på Foss gymnas. Thorleif og Elfrida fikk to barn: Ole Viggo (1947) og Hilde Nora
(1955). Etter at Ole Viggo ble født, valgte Elfrida å være hjemme. Våren 1955 flyttet familien til
Nylænde 21 på Lambertseter. Familien trivdes godt i området. Det var svært pene boligblokker
på Lambertseter og fritt og landlig.

Hildes dåp: Hilda, Elfrida med Hilde, ukjent
med Ole Viggo foran, Ole og Nora

Interimskirken på Lambertseter fra 1955

Lambertseter ble utbygget tidlig på 1950-tallet, men i begynnelsen var det hverken kirke eller
menighet der oppe. Kirkelig sett var denne drabantbyen delt mellom Bekkelandet og Nordstrand
menigheter – med Lambertseterveien som delelinje. 7. april 1955 ble det imidlertid – ved hjelp
av innsamlede midler fra Oslo småkirkeforening – innviet en interimskirke på stedet. Da Elfrida
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og Thorleif flyttet til Lambertseter våren 1955, var denne kirken nettopp blitt reist, og Elfrida var
fra første stund en aktiv deltaker i den viktige menighetsbyggingen. Hun var forkvinne i
Diakoniforeningen og spilte også piano på tilstelninger i kirken. I tiden på Lambertseter var det
mye hyggelig samvær med Elfridas søsken, som alle bodde i området Nordstrand–Lambertseter
og hadde barn på noenlunde samme alder.

Eva, Elfrida, Nora, Ebba og Kaare ca. 1959

I 1968 flyttet familien til Martin Linges vei 27 på Bøler. Selv om de flyttet, beholdt de imidlertid
i stor grad kontakten med miljøet på Lambertseter. Blant annet var Ole Viggo med i et fotballag
innefor Lambertseter menighet, som hadde ukentlige treninger på Ekeberg. Det var den fargerike
kapellanen Reidar Wang som hadde startet dette laget. Han var tidligere sjømannsprest og
organiserte ukentlige treninger på Ekebergsletta fra tidlig vår til sen høst. Det var også jenter
med på laget, og med denne ildsjelens hjelp ble det laget en uhøytidelig serieordning med lag fra
nabomenighetene.
Da familien flyttet til Bøler, kjøpte de piano, og dette medvirket nok til utviklingen av Hildes
sangstemme og etter hvert til hennes valg av utdannelse. Hilde spilte fløyte, piano, orgel og gitar,
og hele familien var svært musikalske. Thorleif og Elfrida likte seg godt på Bøler, men de ville
prioritere barna. Da Hilde og Gunnar fikk sin førstefødte, ble det til at de sammen kjøpte et hus i
Gamle Mossevei 47 på Ås. Huset lå landlig til og de bygget også et svømmebasseng i hagen. .
Thorleifs interesser utenom sitt arbeide var først og fremst sang. Han hadde en nydelig
sangstemme og sang under begravelser og bryllup.
Thorleif døde 1. oktober 2000 og ble begravet på Ås kirkegård. Etter Thorleifs død i 2000
fortsatte Elfrida å bo i hjemmet, og hun holdt seg godt i mange år. Hun bor i dag i en eldrebolig
på Ås. Thorleif var sønn av gårdbruker Ole Veidal (1867-1947) og hustru Hilda Veidal (1882-
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1977). Navnet Veidal kommer fra en gård i Våler i Østfold, som ligger tett opp mot Kråkstad i
Akershus. Den gamle urgården ”i Væghdalom” er nevnt allerede i 1323 og var oppdelt i minst to
bruk i 1400. I dag er den gamle gården fordelt på tre ulike matrikkelnummer – gnr. 78, gnr. 79
og gnr. 80 i Våler. Uavhengig av skrivemåten er det grunn til å regne med at alle nåtidens bærere
av navnet Veidal har sitt navn fra denne gården.
IV C 2.1: Ole Viggo Veidahl er født 3. august 1947 og vokste opp Uelandsgaten 8 og i Nylænde
21 på Lambertseter. Han gikk på Ila og Lambertseter skole og tok i 1966 eksamen artium på
Lambertseter høyere skole. Ole Viggo var god på ski og skøyter, spilte i korps og hadde en flott
sangstemme. Han var alltid snill og god og fikk mye skryt av lærerne på skolen. Etter eksamen
artium tok han eksamen på Oslo lærerskole. Han ble adjunkt og arbeidet en tid på ungdomsskolen på Tofte i Hurum kombinert med en stilling som klokker/kirkesanger i Kongsdelene
kirke. Han har siden bodd i Asker og bor i dag på Årnes. Han er ugift og har ingen barn.

Ole Viggo med mor og søster

Ole Viggo i 1966

IV C 2.2: Hilde Nora Veidahl, senere Hilde Nora Veidahl Wang, er født 30. juni 1955 og er
oppvokst i Nylænde 21 på Lambertseter og i Martin Linges vei 27 på Bøler. Hun gikk på
Karlsrud skole og senere på musikklinjen på Foss videregående skole, hvor hun tok eksamen
artium i 1975. Etter artium begynte hun på Norges Musikkhøgskole, hvor hun tok eksamen i
1979 på vokallinjen. Etter det studerte hun på Statens Operahøyskole, hvor hun tok eksamen i
1982.
Hildes foreldre hadde som foran nevnt, holdt kontakten med menighetsmiljøet på Lambertseter,
og etter hvert ble de også kjent med den nyutnevnte residerende kapellanen på Lambertseter
Reidar Wang (1922-1979) og hans kone Dagny født Dalland (1921-1985). Deres sønn Gunnar,
som var født 15. september 1953, begynte i likhet med Hilde på musikkhøyskolen og på den
tiden ble de kjærester. Hilde og Gunnar giftet seg 23. februar 1980 i Lambertseter kirke. Etter
bryllupet flyttet de til en leilighet i Markveien 7 på Grünerløkka som Hilde hadde arvet etter sin
farmor Hilda Veidal.
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Bilde fra invitasjonen til hennes debut

Hilde er en betydelig sangbegavelse. Høsten 1982 ble hun engasjert som Mimi i ”La Boheme”
på Den Norske Opera. Sin soprandebut hadde hun 28. april 1983 i Universitetets Aula. Hun
hadde tidlig en rolle i ”En midtsommernattsdrøm” i Oslo sommeropera og senere i 1984 hadde
hun hovedrollen som ”Aida” i Verdis opera med samme navn. Hun har også hatt betydelige
roller i Tyskland.

Hilde og Gunnars bryllupsmiddag

Håkon og Christian på hytta ca. 1994

Etter at Hilde og Gunnar i 1986 fikk sin førstefødte, flyttet de etter en tid sammen med Hildes
foreldre til et hus i Gamle Mossevei 47 på Ås. Hilde og Gunnar har to barn: Håkon Michael
(1986) og Christian Alexander (1990). Om somrene var familien ofte på Gunnars foreldres hytte
ved Grimstad, som de senere overtok.
Etter at familien flyttet til Ås, fikk Hilde først en stilling som organist i Ås kirke, og hun er nå
fast organist i Nordby kirke. I tilknytning til stillingen som organist har hun hatt ansvaret for
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menighetskoret, og hun har også undervist i sang på Kontra skole på Ski. Gunnar har i mange år
arbeidet som organist i Sagene kirke. Han har nå en administrativ stilling på Menighetsfakultetet.
IV C 2.2.1: Håkon Michael Veidahl Wang er født 23. november 1986 og er oppvokst på Ås. Han
tok i 2005 eksamen artium på Ås videregående skole. Han studerer for tiden på Markedshøgskolen i Oslo.
IV C 2.2.2: Christian Alexander Veidahl Wang er født 14. november 1990 og er oppvokst på Ås.
Han tok eksamen artium i 2009 på Ås videregående skole og går nå på Lundheim folkehøyskole.
IV C 3: Ebba Waaler, senere Ebba Haugen, var født 20. mars 1921 i Westby i Wisconsin og
vokste opp på plassen Rognerud i Kråkstadveien 12 på Ski. Hun gikk på en folkeskole på Ski og
senere på Nordstrand skole etter at familien flyttet dit. Skolen var den gang svært overfylt, og
flere klasser hadde undervisning i lokalene til den gamle middelskolen, som ligger på hjørnet av
Solveien og Nordstrandveien. Det var bygget ny middelskole høyere oppe på Nordstrand.
Middelskolen var en skole med rike og stolte tradisjoner. Og litt av tradisjonene hang igjen i en
vindusinnskrift over inngangsdøren: ”Bedre byrde bæres ei enn viden”. Ebba og tvillingsøsteren
Eva kom i en klasse som nettopp hadde mye av undervisningen i denne gamle trebygningen i
Nordstrandsskråningen.

Agnes Thorsens middelskole som på 1930 -tallet avlastet folkeskolen

Ebba og Eva fikk sine røtter først og fremst på Nordstrand ettersom de hadde det vesentligste av
sin barndom og ungdomstid der. Etter skolen var de to søstrene et år på Viken folkehøyskole ved
Gjøvik. Deretter begynte Ebba som kontordame i Oslo adressebok. I 1940 flyttet Ebba og Eva
sammen med sine foreldre til Stockfleths gate 53 på Sagene.
Under krigen ble Ebba kjent med Nikolai Haugen, som arbeidet som laborant ved Veterinærinstituttet. Nikolai var født 30. mars 1912 og var sønn av Svend Haugen (1880-1950) og hustru
Petra Nilsine født Nilsen (1883-1965). Nikolai var aktivt med i hjemmefronten under krigen og
var blant grenselosene. Han hadde pass til å besøke sine foreldre, som hadde et småbruk på
Rømskog rett ved svenskegrensen. Nikolai og Ebba giftet seg 25. juli 1947 i Ila kirke i Oslo.
Etter ekteskapsinngåelsen flyttet de til en leilighet i Bygdøy alle 20. De fikk to barn: Aud (1951)
og Leif (1954).
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Auds dåp

Rett før Aud ble født, flyttet Nikolai og Ebba til Seterhøyveien 12 på Bekkelaget. Ebba ble på
det tidspunktet hjemmeværende, og det var hun helt til midt på 1960-tallet. Nikolai og Ebba var
begge svært opptatte av familielivet, og rollene i ekteskapet var ganske likestilte. Det var en
likere fordeling av arbeidsoppgavene hjemme enn det som var vanlig på den tiden. Nikolai var
ikke selv noen aktiv idrettsmann, men han fulgte med i sportssendinger, og han assisterte sin
svoger, Kaare, med å trene et fotballag på Lambertseter. Nikolai var i mange år et aktivt medlem
av Prins Kristian Augusts Grenaderer, Grenaderkorpset, hvor han spilte signalhorn. Korpset
spilte ved flere anledninger ved begivenheter i kongefamilien. Ebba var en del med i det
kirkelige arbeidet i Bekkelaget menighet.

Ebba på hytta i Rømskog dagen etter bryllupet

I 1965 flyttet familien til en tomannsbolig i Nordseterveien 23. Nikolai hadde i 1943 bygget en
hytte i havnehagen på gården hjemme i Rømskog. Denne hytta ble et sentralt samlingspunkt i
Nikolais familie hvor det var i alt 12 søsken, men den ble også et feriested for familien til Eva.
Da Nikolai ble pensjonist i 1979, flyttet han til Rømskog, nærmere bestemt til et hus som i sin tid
var blitt bygget til hans mor på eiendommen hjemme. Ebba, som likte seg svært godt i det
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arbeidet hun hadde i Norges handel- og kontorfunksjonærers forbund, ønsket imidlertid å fortsette å arbeide en stund. Det ble derfor til at hun pendlet mellom huset på Bekkelaget og det nye
hjemmet som de fikk i Rømskog. Men etter et par år valgte også hun å bli pensjonist. Ebba var et
strålende menneske, som var blid og imøtekommende overfor alle. På midten av 1980-tallet ble
hun imidlertid rammet av kreft, og hun døde 11. februar 1989. Nikolai var fortsatt sprek en tid,
men fikk i juni 1994 et slag som gjorde at han ble delvis lammet. Han flyttet da på eldresenteret i
Rømskog, hvor han bodde til han døde 8. august 1996. Ebba og Nikolai er gravlagt på Rømskog
kirkegård.
IV C 3.1: Aud Haugen, senere Aud Haugen Pettersen, er født 20. september 1951 og oppvokst
på Bekkelaget i Oslo. Hun gikk på Bekkelaget skole og tok i 1970 eksamen artium på Holtet
høyere skole. Hun var aktivt med i det kristelige skolelaget og i Bekkelaget menighetskor.
På realskolen ble Aud kjent med Ivar Pettersen. Han var også med i skolelaget og var aktiv
innenfor både idrett og speiding. Aud og Ivar giftet seg 3. august 1973 i Bekkelaget kirke. Ivar er
født 15. juli 1951 og er sønn av kontorsjef Olav Kristian Pettersen (1912-1996) og hustru Edith
født Wolff (1914-1993). Aud og Ivar har tre barn: Fredrik (1977), Svend Magnus (1980) og
Jørgen Nikolai (1984).

Aud ca. 1960

Aud og Ivar

Fra 1973 bodde familien i Bergen hvor Aud arbeidet som tannlegesekretær og Ivar studerte og
arbeidet på Norges Handelshøyskole. Fra 1977 etablerte de seg på Bekkelaget igjen og senere på
Ellingsrud frem til de sommeren 1989 flyttet til Skiferveien 12 i Sandefjord. Aud er utdannet
førskolelærer ved Barnevernsakademiet i Oslo. I 1985 begynte hun som støttepedagog i Smedbakken barnehage på Ellingsrudåsen i Oslo og arbeidet der til familien flyttet til Sandefjord. Der
arbeidet hun i et par år som førskolelærer i Skiringsalsveien barnehage. I årene 1992 til 1994
bodde familien i Sveits.
Et tilholdssted for Aud og Ivar var hytta Kulykkja i Rømskog, som Nikolai og Ebba hadde hatt
siden krigens dager. Denne hytta ble det til at Aud og Ivar fikk overta, mens hovedhuset, som
Nikolai og Ebba hadde hatt på sine eldre dager, i første omgang ble overført til Leif. På slutten
av 1990-tallet utvidet Aud og Ivar den gamle hytta, slik at den gamle delen i dag bare er en del
av en større hytte.
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Aud har i senere år arbeidet som pedagogisk leder i Mokollen barnehage. Aud er interessert i
faget sitt, pedagogikk, og deltar i ulike faggrupper. Fra 2007 er Aud medlem av Vestfold fylkes
prøvenemnd for lærlinger i barneog ungdomsarbeiderfaget. Aud og
familien er aktive i Bugården
menighet i Sandefjord.
Ivar har arbeidet som forsker ved
Norges
Handelshøyskole
og
Fondet
for
markedsog
distribusjonsforskning. Han har
også arbeidet i Wilh. Wilhelmsens
rederi og som konsulent og utreder
i McKinsey & CO og i ECON
Analyse AS. I årene 1992 til 1994
var han senior officer ved EFTA i
Geneve. I dag er han leder for
Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Fredrik, Svend Magnus, Jørgen Nikolai og Svends kone, Åshild.

IV C 3.1.1: Fredrik Pettersen er født 7. oktober 1977 og er oppvokst i Oslo og i Sandefjord. Han
er utdannet sivilingeniør fra NTNU og arbeider ved BW offshore, APL i Arendal.
IV C 3.1.2: Svend Magnus Pettersen er født 28. juli 1980 og er oppvokst i Oslo og Sandefjord.
Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og arbeider for tiden ved Statoil i Bergen. Han giftet seg
26. juli 2008 med Åshild Alne som er fra Haugesund, men som har hatt mye av sin oppvekst i
Sandefjord. De har sønnen Nikolai (2010).
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IV C 3.1.3: Jørgen Nikolai Pettersen er født 25. oktober 1984 og er oppvokst i Oslo og
Sandefjord. Han er master i økonomi fra NHH og Vanderbilt University. Han bor i Oslo og
arbeider ved Creo Analyse.
IV C 3.2: Leif Haugen er født 15. februar 1954 og er oppvokst på Bekkelaget i Oslo. Han gikk
på Bekkelaget skole og tok i 1971 ungdomsskoleeksamen på Holtet videregående skole. I guttedagene var han ivrig innenfor både fotball og ski og han spilte også i band. Leif gikk i lære i
Kristiania Elektriske og var ferdig utdannet elektriker i 1977.
I årene fra 1980 til 1982 studerte han elektrofag ved Oslo tekniske skole og senere arbeidet han
som installatør i firmaet Electro Rep i Oslo. Leif ble i 1980 kjæreste med Marie Bakketun, og de
to giftet seg 24. mai 1986 i Thomaskirken på Filefjell. Marie er født 12. mai 1955 og er datter av
Knut Bakketun (1922-2009) og hustru Tordis født Volldal (1918-1985) fra Øvre Årdal.
Marie har fra tidligere en datter: Trine Bakketun (1975), og sammen fikk Leif og Marie to
sønner: Knut Erik (1986) og Andreas (1989). Familien bor på Skedsmokorset. Leif startet i 1990
installatørfirmaet ”Haugen og Kristiansen Elektro AS” sammen med en kollega som het Tom
Anders Kristiansen. I 2001 delte de verdiene i virksomheten, men slik at Leif fikk fortsette å
drive under det samme firmaet. Han hadde i alt ca 50 ansatte og fortsatte helt til han i 2008
solgte firmaet til Alliero AS. I dag er Leif avdelingsleder i dette selskapet.

Leif og Liv på Aud og Ivars sølvbryllupsdag

Leif

Leif har i alle år drevet mye med fysiske aktiviteter i fritiden – dels sammen med andre og dels
alene. Han har vært på klatre- og skiturer i Nepal, på Svalbard, Nordpolen, Elbrus i Kaukasus,
Peak Lenin i Kirgisstan, og han har syklet Route 66 i USA og også syklet Chile på langs og
strekningen Oslo – Paris. Familien har siden 1990 hatt hytte på Filefjell. I senere år har de også
anskaffet seg en hytte på Hafjell, som de bruker mye.
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Knut Erik og Andreas

IV C 3.2.1: Knut Erik Bakketun Haugen er født 21. oktober 1986 og er oppvokst på Skedsmokorset. Han tok i 2005 eksamen artium på Skedsmo videregående skole og er ingeniør fra Høgskolen i Oslo. Han studerer for tiden på Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo.
IV C 3.2.2: Andreas Bakketun Haugen er født 29. september 1989 og er oppvokst på Skedsmokorset. Han tok i 2008 eksamen artium på Skedsmo videregående skole og studerer
administrasjon og ledelse ved Bedriftsøkonomisk Institutt i Bergen.
IV C 4: Eva Waaler, senere Eva Norhoff, var født 20. mars 1921 i Westby i Wisconsin og vokste
opp på plassen Rognerud i Kråkstadveien 12 på Ski. Hun gikk på en folkeskole på Ski og senere
på Nordstrand skole etter at familien flyttet til Nordstrand. Etter skolen var hun et år på Viken
folkehøyskole ved Gjøvik. Deretter begynte hun i barnepleien på Rikshospitalet og arbeidet
senere i flere år på Radiumhospitalet. I 1940 flyttet hun og tvillingssøsteren Ebba sammen med
sine foreldre til Stockfleths gate 53 på Sagene.

Eva (til høyre) med venninner

Sverre på Katten

IV. Hjalmar Waalers slektsgren

111

Under krigen ble Eva kjent med Sverre Normann Halvorsen (han endret senere slektsnavnet til
Norhoff) som bodde i Stockfleths gate 40. De traff hverandre på badestranden på Katten og ble
enige om å ta bussen hjem sammen. Sverre var født 13. september 1921 og var sønn av smed
Sigurd Halvorsen (1894-1983) og Anna Marie født Fjeld (1891-1980).
Sverre hadde tatt eksamen artium på Hegdehaugen gymnasium i 1941, han studerte juss, spilte
piano og elsket klassisk musikk. Han var svært glad i å seile og hadde en seilbåt som han beholdt
i mange år. Eva og Sverre giftet seg 21. desember 1946 i Ila kirke. Det var stor bolignød på den
tiden, og de var derfor glade for at de kunne få bo hos Nora. Sverre tok arbeid i Christiania Bank
og Kreditkasse, og Eva tok etter hvert arbeide hos sin tante Karen Waaler i hennes hudpleiesalong i Karl Johans gate 16. Eva og Sverre fikk ett barn: Liv (1947). I forbindelse med arbeidet
i banken hadde Sverre våren 1952 vunnet en reise til Italia. Han og Eva reiste med tog til
Venezia og siden til Roma, Napoli, Capri og Monte Carlo. Hjemreisen inkluderte et tredagers
opphold i Paris. De var borte i et par uker, og Liv bodde da dels hos sin mormor og dels hos
besteforeldrene på farssiden.

Eva og Sverre
vinner tur i
1952

I 1954 kjøpte de en leilighet i Lambertseterveien 5 c på Nordstrand i svært landlige omgivelser.
De var nærmeste naboer til Nordseter gård, som den gang hadde store jorder og mange dyr. Eva
og Sverre likte å gå turer i skog og mark og på ski om vinteren. Det praktiserte de stort sett hver
helg hele året. De første årene av ekteskapet hadde de også en seilbåt som de brukte om
sommeren. Etter hvert flyttet Evas andre søsken også til Bekkelaget, Nordstrand og Lambertseter, og familiene hadde mye kontakt.
I 1967 fikk Eva og Sverre bygget en hytte på Rømskog i Østfold. Stedet ble valgt fordi Ebbas
ektemann, Nikolai Haugen, som var fra Rømskog, allerede under krigen hadde bygget en hytte
der. Eva, Sverre og Liv hadde vært mye på sommerbesøk der i årene forut. Før de fikk egen
hytte, ble det også turer med Elfridas familie til Røros og besøk i Søndeled til Kaares svigerfamilie. De leide et hus i Lillesand, og i noen somre leide de også en fin hytte i Viker på
Asmaløy på Hvaler.
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Eva og Ebba på
50-årsdagen i 1971

I 1980 reiste Eva og Sverre sammen med Nora på besøk til Amerika for å se stedet hvor Eva og
Ebba ble født og besøke familien der borte. Nora hadde i årenes løp vært på mange besøk med
Den Norske Amerikalinjens skip. Hun var alltid oppe og spiste til alle måltider, selv i den verste
storm, noen ganger helt alene i spisesalen. Hun var meget sjøsterk. Det ble mange hyggelige
familieturer til Rømskog, Nora var ofte med, og det var mye omgang med Ebba og hennes
familie.
I 1982 flyttet Eva og Sverre til en terrasseblokk i Åssiden Terrasse 16. Da begge etter noen år ble
pensjonister, var de veldig aktive. De gikk nesten daglig til eldresenteret på Seter, og Sverre dro
et par ganger i måneden med båt til Danmark. Han kjørte pensjonister, var med i ”spaserstokken”
og svømte og han reiste til Oslo for å handle. Han var også ofte barnevakt for barnebarnet Nora.

Sverre og Eva på Frognerseteren

Sverre, Nora og Eva på hytta i Rømskog i 1992

Sverre døde 31. mars 2000. Han er gravlagt på Gamlebyen kirkegård. Eva var lenge aktiv i
lokalmiljøet, men hun ble redusert på grunn av benskjørhet. Hennes mor Noras fødselsdag 1. juni
var et samlingspunkt i familien i mange år, og etter at moren døde, fortsatte familien å samles
rundt denne dato, først på Livs hytte i Stokke i Vestfold. Nå går denne familiesamlingen på
rundgang mellom Liv og hennes fettere og kusiner. Eva døde 30. januar 2010.

IV. Hjalmar Waalers slektsgren

113

IV C 4.1: Liv Norhoff, senere Liv Norhoff Haraldsen, er født 10. juni 1947 og er oppvokst i
Oslo. I de første seks årene av sitt liv bodde hun med sine foreldre og mormoren Nora i en
ganske stor leilighet i Stockfleths gate 53 på Sagene. Liv gikk hver søndag morgen på
søndagsskole i Sagene kirke. I 1954 flyttet Liv og foreldrene til Lambertseterveien 5 c på
Nordstrand, og samme høst begynte hun på Nordstrand skole.
Begge Livs foreldre var i arbeid, og det medførte at de hadde begrenset med ferie sammen med
datteren. Det ble derfor til at Liv ofte var på ferie med fettere eller kusiner og deres familier. Hun
ferierte sammen med mange av sine onkler og tanter gjennom en hel sommer. Den kontakten
hun derved fikk med familien, holdt hun ved like også i voksen alder.

Liv 4 år

Hans Guttormsen (Magnhilds far), Magnhild, Fred, Hans
Viggo, Kaare, delvis skjult bak Liv (med sløyfe) og Eva i
Søndeled 1956

Liv tok i 1967 eksamen artium på Holtet høyere skole og var aktivt med i det kristne skolelaget.
Deretter tok hun en ettårig internasjonal sjefssekretærutdannelse og i 1969 begynte hun som
sekretær. I fem år arbeidet hun i Tyskland og Sveits med eksport. I disse årene studerte hun litt
fransk, lærte seg slalåm og gikk turer i Alpene så snart hun hadde tid. Tilbake i Norge jobbet hun
noen år i det sveitsiske konsernet Sulzer samtidig som hun studerte tysk ved Goethe Institut og
tok diplomeksamen i tysk språk. Deretter var hun bunkersmegler i rederiet Øyvind Lorentzen og
til slutt i bunkersmeglerfirmaet Egil Bjørn Hansen i Oslo.

Liv ca. 18 år med Ulvøya i bakgrunnen

Liv med venner på Finse i 1980
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I 1978 ble Liv kjæreste med sivilingeniør Thorvald Morris Haraldsen fra Nøtterøy. Han er født
21. januar 1946 og er sønn av skipskaptein Fritz Morris Haraldsen (1912-1993) og hustru Helene
født Karlsen (født 1914). Liv og Thorvald giftet seg 15. september 1979 i Nordstrand kirke og
dro på bryllupsreise til sine slektninger i USA. Thorvald har arbeidet i Storebrand forsikring og
også i andre selskaper før han i 2004 var med på å danne forsikringsselskapet Protector. Liv og
Thorvald har en datter: Nora Helene (1988) og bor på Madserud i Oslo.

Nora og Thorvald på hytta i Stokke i 1990

Nora i 2010

Etter å ha vært hjemme i noen år begynte Liv i Lærerutdanningens Internasjonale Senter på
Høgskolen i Oslo. Hun går daglige turer til Bygdøy, er ivrig skiløper, hun sykler frem og tilbake
til jobben og hun er svært språk- og kulturinteressert. Thorvald er på fritiden leder i stiftelsen og
foreningen Fulehuks venner som ivaretar driften av Fulehuk fyr i Nøtterøyskjærgården. Han er
også styreformann i Stiftelsen Berntine, som eier ishavsskuta Berntine, bygget i 1890. Liv har
overtatt foreldrenes hytte på Rømskog, og de har også en hytte i Hallingdal, et hus på Nøtterøy
og en rorbu i Nusfjord i Lofoten. Tidligere hadde de en hytte i Stokke i Vestfold, som var et
samlingssted for mange. Der ble det blant annet arrangert årlige familietreff med små og store.
IV C 4.1.1: Nora Helene Haraldsen er født 26. mai 1988 og bor i Oslo. Hun har en bachelorgrad i
økonomi og administrasjon fra Bedriftsøkonomisk Institutt. Nora har fortsatt sine studier, og
ellers er hun glad i å trene og å gå på ski.
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IV D Ebba von der Lippe Parelius Trampe Dick Waaler
Ebba von der Lippe Parelius Trampe Dick Waaler var født 30. desember 1889 i Christianssand
og flyttet en gang på 1890-tallet med familien til Ullevålsveien 61 i Kristiania. Familien flyttet
etter noen år til Ullevålsveien 52 og senere til en leilighet i St. Olavs gate 28/30. Vi vet ikke om
Ebba tok noen utdannelse og heller ikke om hun var i noe arbeide utenfor hjemmet. Det er
imidlertid sannsynlig at hun i tidlig voksen alder oppholdt seg i USA i noen år – i likhet med
flere av sine brødre, men at hun reiste hjem for å stelle for sine foreldre. Etter farens død våren
1926 reiste Ebba 11. mai med Bergensfjord til New York. Det fremgår av emigrasjonsprotokollen at målet for reisen var Iowa, og at hun var formuende.

Ebba fotografert i USA

Ebba bodde mesteparten av sitt voksne liv med sin bror Hjalmar jr. og hans familie i Iowa. Hun
var imidlertid flere ganger på besøk i sitt hjemland. Da nevøen Andreas døde i 1930, reiste hun
hjem for å delta i begravelsen. Tilbakereisen skjedde med båt fra Oslo 5. september 1930. Ebba
er husket av mange av sine tantebarn i Norge. Både Else-Marie Palmstrøm og Elfrida Veidahl
nevner henne som en gavmild og oppmerksom tante som sendte presanger og flere ganger var på
besøk i Norge. Ebba giftet seg aldri. Det er ting som tyder på Ebba ikke kom så godt ut av det
med brorens andre kone. I allefall bodde hun en tid i Beresford i South Dakota etter at broren
giftet seg. Men på slutten av sitt liv vendte hun tilbake til Sioux City. Ebba døde 11. september
1959 i Sioux City og ble begravet i Graceland Cemetery.
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IV E Hjalmar Waaler
Hjalmar Waaler var født 8. august 1896 og vokste opp i Ullevålsveien 61 i Christiania. Familien
flyttet etter noen år til Ullevålsveien 52 og senere til en leilighet i St. Olavs gate 28/30. Hjalmar
tok middelskoleeksamen og reiste 7. februar 1915 med Kristianiafjord til New York for å søke
arbeid. Det har vært vanskelig å finne opplysninger om Hjalmar, men ifølge ”World War 1 Draft
Registration Card 1917-1918” var han to år etter utreisen fra Norge – 5. januar 1917 – bosatt i
Woodbury, Sioux City, Iowa og ansatt i Tollerton & Warfield i Sioux City. I en folketelling
holdt i 1925 (”Iowa State Census Collection”) finner man for øvrig en H. Jilmir Waaler i
Woodbury, Sioux City. Det kan ikke være tvil om at dette er Hjalmar ut fra opplysningene om
fødested, foreldrenes navn osv.
Det fremgår av registeret at Hjalmar er gift, at kona heter Edla Waaler og at hun ved folketellingen var 42 år gammel. Edla var etter det vi vet, født 25. februar 1885 i Trondheim, men
hennes pikenavn kjenner vi ikke. Det har vært fortalt at hun var en svært kjekk dame. Vi vet ikke
om Hjalmar og Edla fikk barn, men mest sannsynlig fikk de ikke det. Da Edla døde 30. juni
1952, giftet Hjalmar seg ganske raskt på nytt. Han bodde også på 1960-tallet i North Side,
Woodbury, Iowa, og døde 30. januar 1968. Per Hjalmar som bodde i Los Angeles, besøkte sin
onkel flere ganger.

Hjalmar og hans andre kone

Deres hjem i Woodbury
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Thorleif Waalers slektsgren

To ledd av Thorleif Waalers etterkommere

Thorleif Waaler var født 17. juli 1852 på gården Norderås i Ås kommune, hvor familien bodde
til de i 1856 solgte gården og etter hvert flyttet til Pilestredet i Christiania. Høsten 1870 begynte
Thorleif på Krigsskolen i Christiania som lå i Kongens gate. Han ble uteksaminert våren 1873 og
fikk deretter stilling som sekondløytnant ved den Christianssandske infanteribrigade med
tjenestested i Christianssand. Denne infanteribrigaden strakte seg over et område som tilsvarer
det som i dag kalles det Sørlandske infanteriregiment, og som i nordvest grenset mot det som den
gang het Bergenhus infanteribrigade.
Ved folketellingen i 1875 var Thorleif innlosjert i Dronningens gate 71 og bodde visstnok der til
han fra 1. september 1878 ble ansatt som repetent ved Krigsskolen i Christiania. Når han søkte
permisjon fra stillingen i Christianssand, hadde det kanskje sammenheng med at faren var begynt
å bli skrøpelig og at ingen av hans øvrige søsken var fastboende i hjembyen på den tiden.

Thorleif

Signe

Thorleif avsluttet tjenesten ved Krigsskolen 1. mai 1880. Da ble han ansatt som kvartermester
ved Stavanger linjebataljon, som var underlagt Christianssandske infanteribrigade. Thorleif
forlovet seg 27. juni 1883 og giftet seg 3. november 1884 med Karen Signe Margrethe (Signe)
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Helliesen. Vielsen fant sted i Stavanger domkirke. Etter vielsen flyttet de nygifte til Løkkeveien
5 i Stavanger. Der bodde de til leie hos bankkasserer Oluf Aanensen og hadde to tjenestepiker.
Signe Helliesen var født 27. oktober 1860 i Christiania og var datter av postmesteren i Stavanger,
Johan Otto Helliesen (1819-1892), og hustru Charlotte Juliane Warendorph (1830-1904), datter
av overtollbetjent i Farsund og generalkonsul Nils Peter Warendorph (født 1817) og hustru
Christiane (kalt Kirsten) Angell Grønvold. Signes foreldre hadde giftet seg 13. mai 1858 og
bodde i begynnelsen av ekteskapet i Christiania, hvor Johan Otto arbeidet som Kgl. fuldmægtig.
I 1876 var Johan Otto blitt utnevnt til postmester i Stavanger, og da flyttet de dit.

Embetsboligen lå på nordsiden av krysset mellom Møllegaten og Niels Juels gate. Johan Otto
hadde tidligere vært gift med Margrethe Bundt. Hun døde i 1861. Med henne hadde han i alle
fall to barn. Det var for det første infanterikaptein Jørgen Henrik Helliesen (1850-1890) som var
ugift. Dernest var det Kristiane Helliesen (1853-1928), som var gift med apoteker i Trondhjem,
Fredrik Werring (1843-1928). Disse fikk en rekke sønner som familien i Stavanger hadde god
kontakt med: Trygve, Fredrik, Tor Johan Tuxen, Finn, Harald, Sigurd og Einar.
Etter sin første kones død hadde Johan Otto Helliesen inngått ekteskap med forannevnte
Charlotte Juliane Warendorph. Med henne fikk han – foruten Signe – tre barn. Det var for det
første lærerinne i Kristiania Kirsten Helliesen (født 1863), som var ugift. Dernest var det
hovedbokholder i Kristiania Nils Warendorph Helliesen (født 1865), som 6. mai 1897 ble gift
med Mimmi Zappfe (født 1874), og som blant annet hadde datteren Charlotte Warendorph
Helliesen (1902-1940). Endelig var det tollkontrollør i Kristiania, Thomas Helliesen (18671941). Han var første gang gift 27. mai 1907 med Marie Oftedal (1872-1912) og annen gang 31.
august 1916 med Connie Andresen (1887-1964). Johan Otto og Charlotte hadde etter det vi vet
ytterligere minst to barn, men disse døde tidlig. Det var Johanne (1870-1877) og Kristian (18731877).
Johan Ottos far var tollkasserer i Bodø og senere i Fredrikshald (Halden) Henrik Helliesen
(1792-1861). Med sin første kone Gurine Laurentze Schanke hadde han – foruten Johan Otto –
følgende fem barn: Tollkasserer i Drøbak og stortingsmann Ole Theodor Hambro Helliesen
(1818-1900) tildelt Ridderkorset av St. Olav og gift første gang med Julie Tronsdal og annen
gang i 1888 med Fanny Olsen, Karina Elisabeth (”Karen”) Helliesen (1821-1904) gift med sin
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onkel Knud Helliesen, amtmann i Nedenes, stortingsmann og finansminister Henrik Laurentius
Helliesen (1824-1900) tildelt Ridderkorset av St. Olav og Nordstjerneordenen (fradømt stillingen
som statsråd ved Riksrettsdommen 22. mars 1884) og gift med Thomine Charlotte Petersen
(1834-1909), overtollbetjent Theophil Schance Helliesen (1828-1886) gift med Hilda
Warendorph (1832-1905), og endelig Ingeborg Louise Helliesen (1832-1904) gift med
sogneprest Otto Christian Glatved (1831-1873).
I sitt annet ekteskap med Anne Mathilde Elisabeth Hansen (født 1826) fra Farsund hadde Henrik
Helliesen følgende seks barn: sorenskriver Jørgen Fredrik (Fredrik) Helliesen (1851-1932) gift
første gang med Martha Kristine Boberg (1862-1900) og annen gang med Helga Johanne
Augusta Andorsen (født 1866), Henriette Gurine Mathilde Helliesen (1852-1899) gift med
tollbetjent Lund i Drøbak, pakkhusskriver og senere tollbetjent Henrik Christian Severin
(Christian) Helliesen (født 1852) gift med frk. Samuelsen i Drøbak, konservator i Stavanger Thor
Ambrosius Helliesen (1855-1914) gift med Alvilde Christine Pedersen (død før 1900), Signe
Margrethe Helliesen (født 1858) gift med dampskipsekspeditør Bertrand Eugen Heyerdahl
(1851-1909) og endelig lærerinne Mathilde Helliesen (født 1860) som var ugift.
Slekten Helliesen kommer opprinnelig fra gården Haga i Sola. Ole Helliesen Haga (1754-1828)
og hustru Karen Thorsdatter Grødem (1764-1836) var de første som skrev slektsnavnet Helliesen
på dansk manér da disse slo seg ned for godt i Stavanger i 1815. Alle deres etterkommere har
skrevet slektsnavnet Helliesen på denne måten. Ole Helliesen Haga var opprinnelig gårdbruker
og skipsfører, og han var også utnevnt til kongelig dansk embetsmann, nærmere bestemt til
”semaphorforvalter” med oppgave å tenne bluss mot fienden under Napoleonskrigen. Da krigen
var over, solgte han gården Haga og flyttet til Stavanger. Ole hadde etter folketellingen i 1801 å
dømme også da et tilhold i Stavanger for seg og sin familie, og i denne kilden ble navnet hans
skrevet ”Ole Helgesen”.

Fra Stavanger i første halvdel av 1900 -tallet
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Det fortelles at han etter å ha slått seg fast til i Stavanger i 1815, ”derefter drev, som skikk og
bruk var, sildesaltning med tilhørende bedrift”. Ole og Karen Helliesen hadde flere barn enn
sønnen Henrik, som ble tollkasserer i Bodø og Fredrikshald. En annen sønn var Ole Helliesen
(1775-1884), som var kjøpmann i Stavanger, stadthauptmann i byen og stortingsmann i 1830. En
tredje sønn var Thore Helliesen, som var skipskaptein og i likhet med broren Ole medlem av
firmaet ”Helliesen & Co”. En kortfattet, utrykt Oversikt over slekten Helliesen er skrevet av
Theodor Helliesen i 1927. Det finnes også opplysninger om Ole Helliesen Hagas forfedre i
boken: Gard og Ætt i Sola skrevet av Sigurd Refheim.
I Løkkeveien, der de bodde i mange år, lå for øvrig det gamle forsamlingshuset til hernhuterne,
som senere ble menighetshus. Hernhuterne i Stavanger er en smule karikert i skikkelsen ”Madam
Torvestad” hos Alexander Kielland. Kiellandfamiliens berømte sommersted Ledaal ligger i
bakkene opp fra Løkkeveien.
---------------------Etter bryllupet i 1884 flyttet Thorleif og Signe som foran nevnt, til Løkkeveien 5. De fikk tre
barn: Sigrid (1885-1969), Johan (1888-1957) og Randi (1892-1976). Fadderne ved Sigrids dåp
var Johan Otto og Charlotte Helliesen, deres datter Kirsten og barnets far. Fadderne ved Johans
dåp var fru Karen Helliesen, fru Fanny Jonassen, oberstløytnant Matias Bonsak Holst og
handelsmann Nils Warendorph Helliesen. Faddere ved Randis dåp var enkefru Hilda Helliesen,
doktor I. S. Vormestad, frøken Elisabeth Helliesen og konservator Thor Ambrosius Helliesen.

Fra Madlamoen ved århundreskiftet

Vi vet ikke hvor Thorleif hadde sitt daglige virke, men mye tyder på at han har tjenestegjort på
Madlamoen, som ligger ved Hafrsfjord like sør for Stavanger. Allerede i 1871 ble det bestemt at
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”Maldesletten” skulle tas i bruk som ekserserplass og Stavanger Linje- og Landvernsbataljon
fikk så vidt skjønnes etter hvert sine brakker i søndre leir.
Familien bodde antakelig i Løkkeveien 5 til de i november 1894 kjøpte en eiendom i Møllegaten
20. Både Løkkeveien og Møllegaten lå i på vestsiden i byen med relativt kort avstand til Madla.
Det er grunn til å tro at kaptein Thorleif Waaler red til Madla, eventuelt ble hentet i hest og vogn.
Det fremgår av skjøtet på eiendommen i Møllegaten 20 at kjøperen forpliktet seg til ”ikke at
opføre mer end et Vaaningshus med fornødne Udhuse”, og i en ganske samtidig erklæring
forpliktet han seg til ikke at bebygge eiendommen ytterligere og ”ikke at anvende krumme
Tagstene”. Det var et svært flott hus og må ha kostet mer enn det kapteinen kunne utrede på sin
egen gasje. Sannsynligvis har han fått hjelp av svigerforeldrene.

Familien foran huset i Møllegaten

Da Thorleif og Signe 11 år senere flyttet til Kristiania, ble eiendommen solgt til en S. K. Schmidt
for kr. 14 000. Thorleif hadde i likhet med broren Hjalmar en ekstrajobb som lærer for å spe på
inntektene. Blant annet underviste han i skjønnskrift, og han utga etter en tid endog et skjønnskriftshefte som ble avertert i det som den gang het ”Norsk Skoleblad”, som var et meddelelsesorgan for lærere. Thorleif hadde også et korrespondansekurs i skjønnskrift.
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På militærøvelse i 1908

I 1905 ble Thorleif forfremmet til oberstløytnant og utnevnt til krigskommisær på Akershus. At
han søkte denne stillingen i Kristiania kan ha hatt sammenheng med at Thorleif og Signe ikke
lenger følte seg bundet til å bo i Stavanger, ettersom Signes mor døde 19. januar 1904. Flyttingen
kan selvfølgelig også ha hatt sammenheng med at barna begynte å bli store og ville komme til å
søke høyere utdannelse.
Det nye huset i Kristiania lå landlig til i Oscars gate 12 i Homansbyen. Dette var et svært
fornemt strøk i byen, men viktigere for Thorleif var kanskje at dette var like i nærheten av
Pilestredet hvor han hadde vokst opp. Thorleif og Signe bodde godt og hadde omgang både med
familien og med mange andre embetsfamilier som bodde i denne bydelen.

Oscars gate 12

Randi, Johan, Thorleif, Sigrid og Signe
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Ved noen anledninger var Thorleif og Signe invitert på slottsball, og begge døtrene har fortalt at
de også hadde vært med. Personlig og i det daglige måtte de imidlertid leve forsiktig. Det har
vært sagt i familien at Thorleif og Signe hadde et litt for stort tjenerskap i forhold til mannens
inntekter. Det er mulig at det var hensynet til økonomien som gjorde at familien i 1907 flyttet til
en leilighet i Bogstadveien 24. Senere flyttet de til Parkveien 5.
Thorleif ble pensjonist i 1913. I yngre år var han en aktiv idrettsmann, men på sine eldre dager i
Kristiania var han nok mindre aktiv. Han var medlem av Frimurerordenen, og Lars Waaler i den
danske grenen har bevart enkelte gjenstander som stammer fra hans tid der. Han døde 13. september 1926. Signe ble boende i leiligheten i Parkveien 5, men i 1936 flyttet hun med sin datter
Sigrid til Ulfstensgate 1 a på Uranienborg i det nyoppførte Omejerløkken boligselskap.

Signe og Claus Christian i 1914

Signe levde stille og rolig sammen med Sigrid. Det er imidlertid grunn til å tro at hun noen
sommere var på ferie sammen med datteren Randi og hennes familie i Telemark. Signe
engasjerte seg for øvrig i etableringen av Gyldendals forlag i Norge i 1925 – i det som ble kalt
”hjemkjøpet”. Hun døde 15. januar 1944. Thorleif og Signe ble begravet på Vår Frelsers
gravlund.
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Signes 75-årsdag. Fra venstre: Jakob, Sigrid, Claus, Signe med Anniken foran og Randi
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V A Sigrid Waaler
Sigrid Waaler var født 17. august 1885 og oppvokst i Stavanger. Fra 1905 bodde hun med sine
foreldre i Oscars gate 12, deretter i en leilighet i Bogstadveien og til sist i Parkveien 5 hvor
familien bodde i en årrekke. I 1936 flyttet hun og moren til i en leilighet i Ulfstensgate 1 A, 3.
etasje på Uranienborg. Sigrid var ansatt som kontordame i depotavdelingen (”hvelvet”) i Oslo
sparebank, som hadde sitt hovedkontor i Øvre Slottsgate 3. Trolig hadde hun fått stillingen
gjennom sin fetter Niels Johan Hansen (sønn av Severin Hansen og Eschilda Waaler), som var
depotsjef i banken. Som voksen bodde Sigrid i likhet med sine foreldre i strøket Parkveien,
Uranienborg, Bogstadveien. Bildet nedenfor er tatt fra Bogstadveien, som i sin tid ble bygd som
en ny bygdevei til Bogstad og Sørkedalen. Den fulgte delet mellom Blindern og Frøen.

Bogstadveien med Holmboes gate inn til venstre ca. 1910

Sigrid

Sigrid i København i 1933

Thorleif Waaler: Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie

126

Sigrid var flere ganger på besøk i Danmark. Familien har bevart flere bilder av henne, bl.a. fra et
besøk 14. august 1904 i København. Sommeren 1907 gikk hun på Vordingborg husmorskole helt
sør på Sjælland og i 1908 var hun på besøk i København sammen med en venninne. Det var i
disse årene at broren Johan studerte veterinærmedisin i København.
Sigrid var så avgjort glad i å reise, og det kan godt være at hun opplevde København som et lite
”fristed”, ettersom hun i alle år bodde sammen med sine foreldre. Sommeren og høsten 1931
hadde Sigrid en lang reise til Italia, Østerrike og Tyskland. Hun skrev dagbok fra denne turen,
som varte fra 29. juni til 1. oktober.
På sine eldre dager var Sigrid særlig glad i bussreiser med Tjæreborg til Tyskland og Sveits. Da
kunne hun slå seg litt løs og i familien ble det fortalt at da danset hun på bordene. Da var hun
ikke plaget av sigarettrøyk, noe hun ellers ikke tålte. Sigrid spilte piano, men på et tidspunkt
sluttet hun med dette fordi hun mente hun fikk allergi av å berøre tangentene.
Sigrid var nok kanskje litt særegen på sine eldre dager, men hun vil bli husket som en svært
gavmild og omsorgsfull dame. Blant annet hadde hun stor omsorg for sin nevø Claus og hans
barn. Ved sine grandnevøers konfirmasjon i 1962 ga hun hver av dem kr. 500. Det var etter
datidens forhold en helt uvanlig stor gave. Sigrid døde 1. april 1969 og hennes urne ble, etter
hennes eget ønske, nedsatt i en umerket grav på Vestre gravlund.
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V B Johan Waaler og hans etterkommere

Etterkommere av Johan Waaler

Johan Waaler var født 4. mai 1888 og oppvokst i
Stavanger. Han tok middelskoleeksamen på Storm skole
i 1903 og eksamen artium i 1906 på Stavanger skole. I
september samme år reiste han til Danmark for å studere
veterinærmedisin ved Den Kgl. Veterinær og
Landbohøjskole i København (Norges veterinærhøyskole ble først opprettet i 1935). Johan ble ferdig
uteksaminert 10. februar 1911.
Det har vært sagt om Johan at når han valgte å bli
dyrlege, var det fordi dette yrket kunne forenes med det å
ferdes ute i naturen. Men når han valgte å bli boende i
Danmark, så var nok det fordi han ble forelsket i Ellen
Alvilda Trap. Hun var født 13. september 1888 og var
datter av vinhandler Cort Trap (1862-1940) og hustru
Alvilda Nikoline Borre-Schmidt (1865-1929), som
bodde i byen Skive vest for Viborg på Jylland. Cort Trap
drev ikke bare med vinhandel. Han drev også med kjøp
og salg av huder og skinn og støpegods. Han hadde også
depotet for Carlsberg bryggerier for Skive og omland.
Johan og Ellen Alvilda traff
hverandre mest sannsynlig i
studietiden, og de giftet seg 16.
februar, trolig i 1911. Etter
bryllupet flyttet Johan og Ellen
Alvilda til hennes hjemby Skive.
Der fikk Johan arbeid som
assistent hos dyrlegene Kirkeby i
årene 1911 og 1912. Han etablerte
deretter sin egen praksis i Søndre
Draaby på Mors. Johan og Ellen
Alvilda fikk to barn: Else (19121993) og Thorleif (1916-1988).
Familiebilde fra Skive i mai 1913.
Ellen Alvilda og Joha n til høyre
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I 1915 flyttet familien til byen Sjørup, hvor Johan praktiserte som dyrlege i et års tid. Endelig i
1916 slo de seg ned for godt i den lille stasjonsbyen Stoholm, som ligger i nordvestlig retning fra
Viborg. Der kjøpte de et hus som lå like ved siden av jernbanestasjonen. Mens Thorleif nok ble
født i Stoholm, er det på det rene at Else ble født i Carlshamn sogn i Blekinge i Sverige. Ellen
Alvilda hadde visstnok en bror og svigerinne som bodde i Carlshamn, og sannsynligvis var hun
på besøk hos familien der da barnet ble født. Johan og Ellen Alvilda likte seg svært godt i
”Dyrlegeboligen” som huset ble kalt.

Stoholm omkring
1920

Stoholm var en idyllisk liten landsby uten
egentlig industri og hvor alle kjente alle.
Her vokste barna opp inntil de etter hvert
flyttet ut av redet. 4. februar 1919 døde
imidlertid Ellen Alvilda av spanskesyken.
Det må ha vært et hardt slag for hele
familien og ikke minst for de små barna.
Johan ble dermed alene med barna og ble
nødt til å skaffe seg en husholderske. Det
ble Olga Marie Nielsen Madum. Hun var
født 14. oktober 1901 og oppvokst i Tvis
ved Holstebro. Hennes foreldre var
slaktermester Julius Severin Otto Peter
Nielsen Madum og hustru Thomasine
Jacobsen. Johan og Olga Marie giftet seg 6.
mars 1922. De fikk sammen ett barn, Ellen
Signe (1922-2003).

Ellen Alvilda med Thorleif og Else i 1917

Dermed fikk de eldre barna en lillesøster og en god stemor. Johan hadde nok å gjøre i sin dyrlegepraksis og ble en aktiv mann i byen. Han var formann i og medlem av styret i borger- og
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håndverkerforeningen, i idrettsforeningen og i sunnhetskommisjonen i byen, og han satt også i
elektrisitetsverkets styre. Han var også en tid på 1920-tallet formann for en komité i byen som
arrangerte tilstelninger for gamle og ensomme i julen. Johan gjorde danske av seg, men han
mistet aldri kjærligheten til sitt fedreland.

Johan og Olga med
barna i 1923

Ved siden av sitt arbeide som praktiserende dyrlege fikk Johan i 1928 også en stilling som
kjøttkontrollør ved det offentlige slakteriet i Stoholm. Fra en gang på 1920-tallet ble det holdt
kinoforestillinger i Stoholm. Det var ikke så ofte det ble vist film på stedet, men det var Johan
som var stedets ”kinomaskinist”. Etter hvert som barna flyttet hjemmefra, fikk Johan og Olga
bedre tid, men Johan holdt fast ved sin virksomhet i en årrekke. Han reiste ut i landdistriktene
når han ble tilkalt, og det kunne være både om dagen og om natten. Det var hans trofaste kone
som var ”telefondame” og formidlet beskjeder. Johan var kjent som en spesialist på vanskelige
kalvefødsler – men
uttalte en gang i et
avisintervju at ”det
var der ikke så meget
brug for mere, takket
være udviklingen i
kvægavlen der har
medført et mere
normalt afkom og
deraf mere normale
nedkomster".

Besøk fra Norge i
august 1956. Fra
venstre: Sigrid, Johan
og Randi
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Johan hadde mye å gjøre også på sine eldre dager, og han anskaffet seg da en assistent som het
Sven Gaun. Det ble han som fra 1. september 1951 overtok Johans praksis. Johan fortsatte
imidlertid som kjøttkontrollør ved slakteriet i Stoholm. Dessuten arbeidet han en dag i uken som
direktør i Skive Sparekasse. Johan døde 27. juni 1957. Olga var en driftig kvinne, som etter
mannens død fikk fraskilt en del av dyrlegeeiendommen hvor hun fikk bygget et hus til seg selv
og fikk anlagt en fin hage.
Etter mannens død reiste Olga en tur alene til Vedersø hotell ved Vesterhavet, hvor hun og Johan
hadde hatt sin siste ferie sammen. Olga ble en god venn av innehaverne av hotellet og leiet et
mindre stråtekt hus av dem, som hun innredet til brukskunstforretning. Denne forretningen drev
hun i en 10 års periode, men den var ikke så veldig lukrativ. Hun hadde ikke sertifikat eller bil og
det var selvfølgelig ikke problemfritt når hun skulle kjøpe opp gjenstander. I det første året hun
drev virksomheten, bodde hun til leie på hotellet, men senere kjøpte hun seg et sommerhus like
overfor forretningen som hun kalte for ”Waalers hus”. På midten av 1960-tallet fikk hun bygget
enda et sommerhus, som hun kalte for ”Malenes hus”. Olga tilbrakte hver eneste sommer fra mai
til slutten av august på sitt elskede Vedersø og bygget opp mange sosiale relasjoner og en stor
vennekrets.

”Malenes hus” i Vedersø

Malene og Olga i Skagen i 1983

En av Olgas gode bekjente var den kjente dikteren og forfatteren Tove Ditlevsen, som hun var en
stor beundrer av og hvis dikt hun kunne sitere utenat. På sine eldre dager var Olga plaget av
dårlig syn, hun hadde hatt grå stær allerede i unge år og vært gjennom flere øyeoperasjoner. Hun
klaget imidlertid aldri. Tidlig på 1970-tallet medførte imidlertid det dårlige synet at hun falt og
brakk lårbenet. Etter ulykken måtte hun selge huset i Stoholm og sommerhuset i Vedersø. Hun
flyttet da til et pleiehjem på Sjørup hvor hun døde 3. januar 1990. Johan og Olga er gravlagt på
Stoholm kirkegård.
V B 1: Else Trap Waaler var født 14. september 1912 i Carlshamn sogn i Blekinge i Sverige og
vokste opp i byen Stoholm på Jylland. Hun gikk på folkeskolen i Stoholm og tok realskoleeksamen på Viborg private realskole.
Else, også kalt Bis, giftet seg i 1939 med frisørmester Knud Magnus Petersen fra Fredericia. Han
var født 25. oktober 1910 i Fredericia og var sønn av Niels Petersen (1879-1968) og hustru Olga
Rasmine (1882-1947). Else og Knud fikk en sønn, Finn (1939). Ekteskapet varte imidlertid bare i
noen få år, og Finn ble etter bruddet boende dels hos sin farfar og farmor og dels hos sin far. Else
flyttet til Bække på Jylland, hvor hun arbeidet som husbestyrinne.
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Else giftet seg på nytt den 14. september 1944 med gårdbruker i Bække, Alfred Christian
Nielsen. Han var født i Anst sogn 5. august 1913 og var sønn av ”boelsmand” Hans Nielsen og
hustru Marie Schmidt. Else fikk ingen
barn i sitt nye ekteskap og døde 27.
desember 1993. Som allerede nevnt, ble
Finn boende med sin fars familie fra
han var ganske liten. Knud var en god
og omsorgsfull far som drev frisørsalong på flere steder i Fredericia. Etter
krigen endret han i likhet med de fleste
av sine brødre slektsnavnet til Vesthede.
Knud giftet seg på nytt 20. februar 1948
med Gerda Madsen, som arbeidet på
telefonsentralen i Fredericia. Med henne
fikk han to barn: Bente (1948) og Niels
(1952). Knud var svært musikalsk og
hadde et orkester – eller i alle fall en
kvartett – hvor han spilte fiolin og var
gruppens kapellmester. Knud spilte –
bokstavelig talt – en rolle i lokalmiljøet
i Fredericia og i det lokalhistoriske
arkivet i byen er det flere bilder av ham.
Knud døde 14. august 1979 og Gerda
døde 16. mai 2000. Deres urner er satt
ned på Fredericia Assistent Kirkegaard.
Thorleif, Ellen og Else ca. 1925

V B 1.1 Finn Vesthede er født 20. august 1939 og er oppvokst i Fredericia på Jylland. Han gikk
på Køpmagergaden skole og tok også realskoleeksamen på den samme skolen. Finn meldte seg
som 16 åring til den danske marinen, han avtjente sin verneplikt og ble utdannet radiomekaniker.
Han gikk etter hvert i land og fikk arbeid som radiomekaniker på TO-R i København. Finn giftet
seg i 1959 med Eva Ludvigsen fra København. Hun var født 22. februar 1939. Paret bodde i den
første tiden i Brøndshøj i utkanten av København, og de fikk i 1960 datteren Tina. Finn og Eva
ble skilt på slutten av 1970-tallet. Finn giftet seg etter noen år med Kirsten, som tok navnet
Vesthede. Kirsten har to barn fra et tidligere ekteskap: Kristine og Malene, som også bærer
navnet Vesthede. Finn og Kirsten bor i dag i Skovlunde som ligger nordvest for København.
V B 1.1.1 Tina Vesthede er født 8. juni 1960 og er oppvokst i Brøndhøj og Skovlunde ved
København. Hun tok studenteksamen på slutten av 1970 tallet og har i en rekke år arbeidet med
salg av skipsmaling. Tina ble tidlig samboer med Jan Henriksen, og sammen har de to barn:
Natalie (1984) og Malou (1989). Familien bor i Ballerup på Jylland. Tina og Jan driver sammen
en virksomhet for omsetning av skipsmaling.
V B 2: Thorleif Trap Waaler var født 23. juli 1916 og vokste opp i byen Stoholm på Jylland. Han
ble døpt 27. august 1916. Thorleif gikk på folkeskolen i Stoholm og tok realskoleeksamen på
Viborg private realskole. Han tok toget til skolen hver dag, og når han kom hjem, sto hans
trofaste schæfer Rita og ventet på ham på stasjonen. Etter realskoleeksamen reiste Thorleif til
København, hvor han først arbeidet i luftvåpenet og senere i politiet. I København ble Thorleif
kjent med Minna Henriksen fra Sorø på Sjælland. Hun var født 15. februar 1916 og var datter av
kjøpmann Johannes Christian Henriksen (født 1881) og hustru Katrine født Clausen.
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Thorleif og Minna på bryllupsdagen

Minna arbeidet i ”Den permanente” i København som var en fast utstilling og salgssted for finere
interiør og samtidskunst. Thorleif og Minna giftet seg 4. august 1940 og flyttet etter vielsen til
Rydslætten 23 i Vanløse nordvest for København. De fikk to barn: Claus (1942) og Lars (1946).

Lars, Claus og Minna i 1953

Etter noen år flyttet Thorleif og Minna til Slotsherrens have i Rødovre i København. Under
krigen hadde Thorleif arbeidet i politiet, men 19. september 1944 ble som kjent det danske
politiet oppløst og mange ble arrestert av den tyske okkupasjonsmakten. Thorleif klarte å komme
seg i dekning og levde skjult til landet ble befridd 5. mai 1945. Etter krigen begynte Thorleif i
detaljhandel, som han drev på med i en årrekke, inntil han trakk seg tilbake som direktør for en
større møbelbedrift i St. Kogens gade i København. Thorleif og Minna levde et aktivt sosialt liv
og var begge ivrige tennisspillere. Musikk spilte for øvrig en viktig rolle i deres liv. Både
foreldrene og guttene spilte klassisk og moderne jazz, og Erroll Garner og Miles Davis var blant
favorittene.
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I ferien var familien ofte på bilturer og slo
seg til på ulike campingplasser både i
Danmark og i utlandet. De var på ferieturer
både i Tyskland, Nederland, Sveits og Italia.
Thorleif og Minna hadde ikke så ofte besøk
av slekten i Norge, men kontakten ble
opprettholdt ved brevskrivning, og ved en
anledning midt på 1960-tallet reiste de to
voksne og yngstesønnen Lars på et besøk til
Norge hvor de endte opp hos tante Sigrid i
Oslo.
Claus og Thorleif ca. 1968

I 1972 kjøpte Thorleif og Minna en tomt i Vedersø på Jylland hvor de fikk bygget et deilig
sommerhus som de hadde glede av i mange år. Huset lå rett i nærheten av Olgas sommerhus,
men hun hadde solgt det da Thorleif og Minna fikk bygget sitt eget. Thorleif døde 1. juni 1988
og Minna 29. januar 2008. De ble begravet på Elmelunde kirkegård.
V B 2.1: Claus Waaler er født 25. august 1942 og er oppvokst i København. Han tok i 1959
realskoleeksamen ved Østersøe-gadens gymnasium og begynte deretter i en opplæringsstilling i
skipsrederiet A. P. Møller (Maersk).

I 1963 begynte Claus på befalsskolen, og etter to år ble han uteksaminert som premierløytnant.
Han var i en rekke år reserveoffiser. Etter militærtjenesten var han utsendt fra firmaet Maersk til
selskapets stedlige kontor i Tokyo. I denne byen ble han kjæreste med Anne Jennifer (”Jenny”)
Bere.
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Jenny er født 24. september 1949 i Twickenham i England og er datter av Brian Bere (19221993) og hustru Vicke født Perkins (1918-2004). Claus og Jenny giftet seg 1. april 1969 i Tokyo.
De har tre sønner: Nicholas Steen (1971), James Alexander (1973) og Cameron Robert (1977).

Jenny, Nicholas og James

Jenny og Cameron

I 1972 flyttet familien tilbake til Claygate i Surrey i England. Der har guttene gått på skole og
hatt sine aktiviteter. Claus arbeidet i de påfølgende 10 årene som administrerende direktør for H.
Clarkson & Co Ltd, som er et av verdens største skipsmeglingsselskaper.

Claus på en mottakelse. Minna til venstre

Da Claus sluttet i H. Clarkson & Co Ltd i 1982, ble han spurt om å være styreformann i The
Oxford Transplant Foundation, som er tilknyttet John Radcliffe Hospital i Oxford og Oxford
University. Claus påtok seg dette vervet og familien flyttet da til Oxford. Han fortsatte imidlertid
også å arbeide innenfor shipping. Claus er nå pensjonist.
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V B 2.1.1: Waaler, Nicholas Steen er født 11. oktober 1971 i Tokyo og har hatt mesteparten av
sin oppvekst i England. Han bor i Sandy Hook i Connecticut i USA og arbeider som operasjonssjef for Clipper Shipping i Stamford i Connecticut. Nicholas er gift med Neasa Haughton.
De har to barn: Aidan (2004) og Teagan (2008).

Nicholas, Neasa, Aidan og Teagan i desember 2008

Jenny og Teagan

V B 2.1.2: James Alexander Waaler er født 8. november 1973 i Epsom i Surrey i England og har
hatt hele sin oppvekst i England. Han bor for tiden i Palmerton North i New Zealand og arbeider
med undervisning og administrasjon i Massey University. James er samboer med Deana Abbott,
som fra et tidligere forhold har to barn: Logan (1997) og Alyssa (2001).

Deana, Alyssa, Logan og James i september 2009

Thorleif Waaler: Johan Simen Waaler og Hanna Dorothea Chrystie

136

V B 2.1.3: Cameron Robert Waaler er født 25. februar 1977 i Wimbledon i England og har hatt
hele sin oppvekst i England. Han bor nå i London og arbeider i det amerikanske filmselskapet
Lionsgate.

Cameron i 2002

V B 2.2: Lars Waaler er født 10. mai 1946 og er oppvokst i København i Danmark. Han tok i
1963 realskoleeksamen ved Østersøgadens gymnasium og studerte deretter ingeniørfag. Lars
flyttet til London i 1972 i forbindelse med at han ble tilbudt arbeid i skipsmeglingsselskapet
Lambert Brothers, som var eid av British Merchant Bank. Etter et års tid ved hovedkontoret i
London ble han overført til et lokalkontor i Pireus utenfor Athen i Hellas.
På kontoret i London var Lars
blitt kjæreste med Helen Lydia
Cheney. Hun er født 1. oktober
1954. Lars og Helen giftet seg
rett før de reiste til Hellas og
fikk etter hvert to barn: Michael
(1975) og Samantha (1979).
Michael er født i Athen. I 1980
flyttet familien tilbake til
England og bosatte seg i
Claygate i Surrey. Lars og
Helen ble skilt i 1990 og etter
noen år etablerte Lars et
forhold til Tina Philpot. Lars og
Tina var gift i noen ganske få år
og sammen fikk de datteren
Imogen Marry (1996).
I 1999 ble Lars kjent med Amanda Jane Dowden som han har vært gift med siden 23. september
2000. Amanda er født 1. oktober 1965 og har fra et tidligere ekteskap to barn: Danielle Elizabeth
Dowden (1988) og Matthew Thomas Dowden (1990). Danielle har fullført videregående skole
på Esher High School og turnerer for tiden i 35 land med en musikkgruppe. Mathew har gått på
den samme skolen og er for tiden ansatt som trainee skipsmegler i City of London.
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Fra bryllupet 23. september 2000. Lars og Amanda sammen med barna
Matthew, Danielle Elizabeth, Imogen, Michael og Samantha

Lars er i dag ansatt som direktør i skipsmeglingsfirmaet Simpson Spence and Young. Dette
selskapet har sitt kontor i London og er verdens største privateide firma i sitt slag. Selskapet har
eksistert i til sammen 130 år. Han reiser mye i arbeidssammenheng, men unner seg gleden av å
kunne sitte i styret for Skibsreder Carsten Bræbols Almennyttige Fond. Fondet støtter ulike
kulturelle tiltak, blant annet bevaring av gamle bygninger, en ekspedisjon med vikingskip til
Grønland og den danske frelsesarmeens julebord.
V B 2.2.1: Michael Waaler er født 24. juli 1975 i Athen og har hatt mesteparten av sin oppvekst i
Claygate i Surrey i
England. Han bor i
Hamburg og arbeider i
forlagsbransjen. Michael
er samboer med Aranka
Schindler. De har to
barn: Vincent Laszlo
(2006) og Laszlo Dante
(2008).

Michael, Aranka og
guttene i 2010
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V B 2.2.2: Samantha Waaler, senere Samantha Wragg, er født 16. november 1979 i England og
har hatt mesteparten av sin oppvekst i Claygate i Surrey i England. Hun har en universitetseksamen i økonomi, arbeider som headhunter i et rekrutteringsfirma og er også rideinstruktør.
Samantha er gift med Simon Wragg som arbeider som skipsmegler. De har to barn: Polly May
(2007) og Maximus (2010).

Fra Samantha og Simons bryllup i 2007. Til venstre brudeparet med Polly. Til høyre Imogen,
Michael, Lars, Samantha, Amanda, Matthew og Danielle

V B 2.2.3: Imogen Marry Waaler er født 4. februar 1996 i Claygate i Surrey i England. Hun bor
til daglig med sin mor i det samme området og er elev ved Esher High School, som ligger rett i
nærheten av hjemmet til Lars og Amanda.

Imogen i 2010

V B 3: Ellen Signe Waaler, senere Ellen Signe Waaler Nielsen, var født 28. desember 1922 og
vokste opp i byen Stoholm på Jylland. Hun ble konfirmert 4. oktober 1936. Ellen tok i realskoleeksamen på Viborg private realskole. Hun giftet seg 6. mars 1947 med Ingvar Thånell og
flyttet med ham til Malmö i Sverige. Ingvar døde av lungebetennelse syv måneder etter at de
giftet seg, og Ellen flyttet da tilbake til sine foreldre i Stoholm for en periode. Senere skaffet hun
seg utdannelse som vever og husstellærerinne fra Suhrs seminarium i København, og fra da av
forsørget hun seg selv.
I 1957 ble Ellen gjennom felles bekjente i den sønderjydske byen Gram kjent med forstmann
Børge Nielsen. Han eide flere skogeiendommer, blant annet Løvskal Skov, som ligger ved
Randers på Midt-Jylland. Børge var nylig blitt skilt og bodde på dette tidspunkt sammen med sin
sønn Ulrik (1948). Ellen og Børge giftet seg 1. juni 1957 i Feldingbjerg kirke og flyttet da til det
nybygde ”Løvskalhus” ved Løvskal Skov. I forbindelse med ekteskapet adopterte Ellen
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ektemannens sønn Ulrik. Han er i dag ingeniør i Atkins Danmark og er gift med Brigitte født
Schellenbauer. Ellen og Børge fikk en datter: Malene (1958).

Ellen og Børge

Tom Schmidts familie på besøk i 1981

Ellen og Børge hadde en god økonomi, og på tross av at de bodde isolert, hadde de mye sosial
omgang med venner og bekjente og også med familien i Norge. Da Malene var 10 år, begynte
foreldrene å selge jule-trær og plantegrønt fra bopelen, og hele familien tok del i dette.

Løvskalhus

I begynnelsen av 1980-tallet ble imidlertid Danmark herjet av en rekke kraftige stormer, som
hvert eneste år tok en bit av familiens skog. I 1983 fikk skogen et nådestøt, idet det kom en
desemberstorm som brøt ned nesten halvdelen av trærne. Etter denne naturkatastrofen utviklet
Børge langsomt en manisk depressiv lidelse, som bokstavelig talt knekte ham. Han døde 2.
januar 1985. Etter denne ulykken, som medførte at Ellen ble enke for annen gang, flyttet hun til
Viborg, hvor hun hadde tatt sin realskoleeksamen og som var det stedet hun følte den sterkeste
tilknytningen til.
Etter at boet etter Børge ble gjort opp, var det tilstrekkelig med midler til at Ellen i økonomisk
henseende kunne leve en forholdsvis sorgløs tilværelse i sitt nye hus i Viborg. Hun forble enke
og bodde alene i nesten 19 år, men i de siste 10 årene av sitt liv var hun mer og mer merket av
Alzheimers sykdom og flyttet etter hvert til et pleiehjem i Viborg, hvor hun døde 5. november
2003.
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V B 3.1: Malene Waaler er født 9. juli 1958 og oppvokst i Løvskal ved Randers på Midt-Jylland.
Ganske visst lå Løvskalhus i skogkanten og dermed ganske langt fra der hennes jevnaldrende
bodde, men det var rike muligheter for å leke i skogen. Barndomstiden var i det hele tatt meget
priviligert, med hjemmeværende mor, og en far som aldri var langt unna, men hver dag gikk i
skogen og kom hjem til måltidene, da det var god tid til å snakke om livet.
Malene var sterkt knyttet til sin mormor Olga og syntes det var herlig når hun kom på besøk.
Olga fortalte lange historier og gjenfortalte også eventyr fritt etter hukommelsen. Da Olga på
midten av 1960-tallet bygde Malenes hus i Vedersø, var det ekstra hyggelig å besøke henne der.
Malene sparte i mange år før hun som 13-åring kunne kjøpe hest for egne penger. Om sommeren
sto hun ofte opp veldig tidlig og red morgentur i skogen. Ofte red hun sammen med sin bestevenninne Dorte, som hun senere stiftet et firma sammen med.

Malene flyttet hjemmefra i 1978 og bosatte seg i noen år i København, hvor hun tok korrespondenteksamen i engelsk og fransk. Etter noen omflakkende år i England og Århus bosatte hun
seg på Nord-Jylland. Der fikk hun sammen med Freddy Skydt datteren Ditte Maria (1986).
Malene bodde sammen med datteren på Hedelyngen i Viborg, og i feriene reiste de to mye
sammen. Ditte var ikke mer enn fire år da hun fikk ryggsekk på ryggen og var på klosterferie
med sin mor på Mallorca. Åtte år gammel var hun med mor og mormor på cruise i Karibien, og
da hun var tolv dro hun og Malene jorden rundt i to måneder. I 2009 gikk de sammen på en del
av den berømte pilegrimsveien mot Santiago de Compostella.
Malene var lenge innehaver av et vikar- og oversettelsesbyrå, men hun fikk senere ansettelse på
det gamle Lynderupgaard Gods fra 1536. Denne ansettelsen førte videre til en stilling hos Colas
Danmark, og etter 10 år som prosjektleder var Malene med på å starte hele vikarbransjen i
Viborg. Etter en oppbygging som tok fire år, fikk hun ansettelse som konsulent og senere leder i
konsulentfirmaet Markman. Malene har videreutdannet seg og avsluttet i 2006 en utdannelse
som NLP Master.
Malene er oppvokst i en familie som har vært selvstendig næringsdrivende og har funnet stor
glede og profesjonell tilfredsstillelse i å bygge opp nye avdelinger og arbeid innenfor det private
næringsliv. Som sin mor har Malene hatt god kontakt med sin norske familie.
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Ditte i Spania i 2009

V B 3.1.1: Ditte Maria Waaler Skydt er født 24. juli 1986 og oppvokst i Viborg, hvor hun tok
studenteksamen i 2005. Hun flyttet deretter til København, hvor hun har arbeidet i noen år. Hun
studerer for tiden ved Roskilde Universitet.

Ditte
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V C Randi Schmidt og hennes etterkommere

Etterkommere av Randi Schmidt

Randi Waaler, senere Randi Schmidt, var født 2. februar 1892 i Stavanger og gikk på Frøknene
Wieses skole og senere på Frøknene Rings skole. Hun flyttet i 1905 med familien til Oscars gate
12 i Kristiania. Senere flyttet familien til en leilighet i Bogstadveien og til sist til Parkveien 5,
hvor familien bodde i en årrekke. Randi tok middelskoleeksamen på Berle skole i 1908 og
eksamen artium på Aars og Voss i 1911.

Russetoget fra Aars og Voss i 1911 med Randi i forgrunnen

Randi skal ha vært litt av en villstyring som ungdom og også etter sigende ganske bortskjemt.
Hun ble immatrikulert i september 1911 og kom da med i Kvinnelig studentersangforening. Etter
å ha deltatt i festlighetene på Universitetet i noen uker (det var en 100-års markering for
opprettelsen av Det kongelige Fredriks Universitet), reiste hun på et lengre besøk til Danmark.
Dersom man skal tro de brevene Randi mottok fra sine foreldre i den tiden hun bodde i
Danmark, levde hun et noe mer lystig liv enn det de fant passende for en ung dame. Men det sier
også noe om Randi at hun tok vare på de skrevne irettesettelsene.
Av en eller annen grunn – som Randi selv sa – var det blitt bestemt at hun skulle bli lærerinne,
men så ble hun forelsket og giftet seg. I studenterboken for 1911 forteller Randi at det nærmest
må ha vært en Guds lykke for de elevene hun ellers ville ha hatt, at hun ikke ble lærerinne.
”Heldigvis kom min mann som den reddende engel i rett tid, så jeg henrykt kunde melde mig ut,
før jeg ennu hadde begynt”.
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Randis utkårede var maskiningeniør ved Myrens verksted Jakob Gottlieb Schmidt, født 5.
november 1878. Han var oppvokst i Vestre Aker og var sønn av cand. jur. og kgl. fullmektig i
Arbeidsdepartementet, Jakob Gottlieb Schmidt d. e. (1849-1911) og hustru Johanne Olga
Abrahamine Christine Selmer (1853-1902). Jakob Gottlieb Schmidt d. y. var fra 1893 til 1897
elev ved maskinlinjen på Kristiania tekniske skole. Han reiste så til høyskolen i Darmstadt i
Tyskland, hvor han videreutdannet seg.
Jakob var spesialist på turbiner og deltok i byggingen av en rekke kraftverk i Sør-Norge. Han sto
blant annet bak kraftverket Kjosfossen ved Myrdal, som var bygd for å skaffe strøm til arbeidet
ved Gravhalstunnelen på Bergensbanen. Dette var det første stedet hvor det ble brukt pressluftboremaskiner. Men Jakob må også etter at han giftet seg ha hatt oppdrag på Vestlandet, for
Randi kunne fortelle at han tok med seg gammelost fra Voss, noe hun fra da av ble glad i og
alltid sørget for å ha i huset.

Randi og Jakob i 1912. En av Jakobs søstre til
høyre (som anstand)

Randi

Jakob og Randi giftet seg 12. mars 1913 i Uranienborg kirke. Etter bryllupet ønsket Jakob at de
skulle flytte inn i en av Myrens verksteds nye funksjonærboliger ved Bentsebrua på Sagene, men
Randi mente at det ikke var fint nok. Det endte med at de flyttet inn i den leiligheten i Geitmyrsveien 54 som Jakob hadde bodd i sammen med sin ugifte søster. Søsteren Inger måtte flytte og
skal ha hatt vanskelig for å tilgi sin svigerinne Randi for dette.
Jakob og Randi fikk to barn: Claus Christian (1914-1990) og Johanne Margrethe (”Anniken”)
(1920-2000). I 1932 flyttet familien inn i en nybygd villa i Moltke Moes vei 12 på Blindern.
Jakob hadde selv tegnet huset og spisestuemøblementet.
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Jakob og Anniken i 1921

Randi kunne være dominerende, men Jakob holdt husfreden. I boken ”Ingeniører fra Kristiania
Tekniske Skole 1897” (trykket til 25-årsjubileet i 1922) beskriver han seg selv: ”Helt fra guttedagene har jeg hat samlermani. Det begynte med blomster, gjennom mineraler, frimerker til
litteratur. Av disse er det nu kun de to sidstnævnte som interesserer mig. Mine beste dager har
jeg naar jeg kan streife om i skog og mark, men helst på fjeldet, sommer eller vinter. Med
rygsæk og snadde, til fots eller paa ski, da synes jeg verden er likesaa herlig som jeg fant den
som gut.” Jakob Schmidt døde 1. november 1938.
Randi hadde midt på 1930-tallet overtalt sin mann til å kjøpe bil. Det var ikke han som kom til å
kjøre den – han kunne visstnok ikke engang sykle – men Randi tok sertifikat. Så glad var hun i
denne bilen at hun en gang tok den med helt til Stavanger til tross for at bilen måtte fraktes med
tog, siden veien ikke var kjørbar hele strekningen. Bilen beholdt familien under krigen, men de
var redde for at den skulle bli rekvirert av myndighetene. Derfor valgte sønnen Claus å skru av
hjulene og gjemme dem. 6. juli 1946 giftet Claus seg med sykepleierske Else Johanne
Tømmeraas fra Kongsvinger. Han hadde flyttet hjemmefra noen måneder tidligere fordi han
hadde fått en stilling som hotelldirektør i Sarpsborg.
Randi og Anniken ble boende i villaen i Moltke Moes vei 12 til Randi i 1957 solgte huset og i
stedet kjøpte en leilighet i Dunkers gate 4 D på Balkeby. Det var et steinkast fra der søsteren
Sigrid bodde. Randi huskes som bestemt, men også som morsom, interessant og energisk. Hun
var lærelysten og lærte i godt voksen alder å veve og å snakke italiensk. Randi var i alle år
hjemmeværende, og særlig etter mannens død ble hun engstelig for økonomien. Hun var ytterst
sparsommelig. Da barnebarnet Jakob kom inn på kunstakademiet i 1971, ga hun ham en flaske
av Jakob Gottliebs løvetannvin som hadde overlevd krigen. Det skal riktignok ha vært en
fortreffelig vin.
Randi var en aktiv kristen og hadde i sin tid vært medlem av Oxford-bevegelsen. Hun var preget
av en type konservatisme som ikke var ukjent på Oslos vestkant. Hun leste Morgenbladet og
stemte ”Høire” og var en selvsagt tilhenger av EEC, men hun var listebærer FOR trikken og
spilte skuespill i eldreforeningen. Hun var fysisk sprek og gikk på ski helt til tre uker før hun
døde. I romjulen 1975 ble hun utsatt for en trafikkulykke og døde 14. januar 1976. Hun og Jakob
ligger begravet på Vestre Aker kirkegård.
V C 1: Claus Christian Schmidt var født 19. januar 1914 i Kristiania og gikk på Bolteløkka
folkeskole og senere på Fagerborg og – etter at familien bygde hus på Blindern i Aker kommune
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– på Ris høyere skole. Som gymnasiast var han en sommer med Amerikalinjens Stavangerfjord
til New York – som oppvaskgutt. Etter eksamen artium i 1932 arbeidet han en sommer på
hotellet Hurdals verk, og han var også en sommer ”deck steward” på turistskipet SS Meteor.
Sommeren 1937 var han på en lang ferie i Tyskland, og han var ellers på lange sykkelturer både i
Danmark og i store deler av Sør-Norge.
En gang syklet Claus opp til Gjendesheim i Jotunheimen og trillet deretter sykkelen langs stien
over Valdresflya til Bygdin – veien over Flya ble ikke bygget før etter krigen. Så syklet han ned
gjennom Valdres – og da også forbi det som mange år senere skulle bli hans hjem, Fjellheimen i
Skammestein i Øystre Slidre.

Claus på sykkeltur ved Nøsen i Valdres i 1942

Han var vant med friluftsliv allerede fra barndommen og var livsvarig medlem av både Skiforeningen og Turistforeningen. Claus tok hotellutdannelse med praksis på Bristol og Continental,
der han så var ansatt – først på kjøkkenet og deretter i resepsjonen – gjennom hele krigen. Deler
av hotellet ble under krigen tatt i bruk av tyskerne, og opplysninger derfra var ikke uvesentlige
for hjemmefronten. De tyske offiserene som var innlosjert på den halvdelen av hotellet som de
hadde rekvirert, hadde adgang til å ha radio på rommet. Det var mange ansatte som smuglyttet på
disse radioene. Situasjonen på Continental ble til slutt så vanskelig for Claus at han en tid
vurderte å komme seg unna til en gård i Telemark, men han valgte til slutt å bli på sin post. Etter
krigen fikk han deltakermedaljen for sitt etterretningsarbeide.
I 1943 deltok Claus på et førstehjelpskurs på Oslo legevakt, og der traff han sykepleiersken Else
Johanne Tømmeraas. Hun var født 24. september 1919 i Ullensaker som yngste barn av bestyrer
Nicolay Tømmeraas og Anne født Herberg. Else vokste opp på Kongsvinger og var etter middelskoleeksamen samaritt ved Sør-Odal sykehus. Hun begynte på sin sykepleieutdannelse på
Ullevål sykehus i januar 1940. Etter utdannelsen var hun ansatt der til krigens slutt. De to
forlovet seg i 1944 og giftet seg 6. juli 1946 i Vinger kirke.
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Else og Claus på Kongsvinger 7. juli 1946.

Etter vielsen flyttet de til Sarpsborg, der Claus året før var blitt ansatt som direktør ved hotellet
Bøndernes hus (nå Hotell St. Olav). Claus og Else fikk tre barn: Jakob (1947–1992), Tom (1948)
og Trine (1952). I 1950 ble Claus bestyrer ved Fretheim turisthotell i Flåm.

Familiebilde fra Flåm i juli 1952 Trine,
Claus, Jakob, Else og Tom

Ved Fjellheimen sommeren 1958. Fra venstre: tre
gjester, Claus, Else, Tom og en venn fra Flåm

I 1958 kjøpte Claus og Else Fjellheimen hotell i Skammestein i Valdres. Dette hotellet drev de
som en familiebedrift til de oppga driften i 1975 etter at Claus var blitt syk året før. Inntjeningen
sto ikke i forhold til arbeidsinnsatsen, men stedet og naturen rundt var viktig i livet deres. Som
sin far hadde Claus alltid vært glad i turer i skog og fjell. En annen interesse han hadde etter
faren, var gleden over bøker. Når hotellet var stengt vår og høst, leste han høyt hver kveld –
gjerne i flere timer – til stor glede for kone og barn. Fjernsynet kom til Fjellheimen først i 1966.
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Claus og Else ca. 1980

Claus var fra 1976 til 1981 kjøkkensjef ved Helsesportsenteret på Beitostølen, og Else arbeidet
som avdelingssykepleier ved Øystre Slidre alders- og sjukeheim fra 1975. Claus tok sertifikat på
nytt, kjøpte seg en gammel folkevogn, slik at han kunne kjøre Else frem og tilbake til arbeidet og
komme seg på ski. Om sommeren var han ivrig opptatt med den store kjøkkenhagen, som ga
bær, grønnsaker og poteter også til barna og deres familier. Han døde 17. februar 1990.

Else på Fjellheimen julaften 2004

Fjellheimen

Claus og Else hadde beholdt Fjellheimen, og Else fortsatte å bo der etter mannens død, men etter
at også sønnen Jakob døde i 1992, bodde hun mesteparten av året i Oslo, nærmere bestemt i sin
svigermors gamle leilighet i Dunkers gate 4 d. Eiendomsretten til hotellet var i 1978 blitt
overført til barna, og i dag er det barna Tom og Trine og svigersønnen Einar som har ansvaret for
et 650 m2 hus og 10 mål tomt. Else døde i Valdres 3. januar 2005 etter en kort tids sykdom. Hun
og Claus er gravlagt på Lidar kyrkjegard i Skammestein i Øystre Slidre.
V C 1.1: Jakob Schmidt var født 4. mai 1947 i Sarpsborg og vokste opp i Flåm og senere i
Valdres. En vinter like etter at han var begynt på skolen, lå han lenge syk. Han fikk ligge på en
divan foran vinduet med utsikt mot Sognefjorden og begynte å tegne fiskebåter. Etter dette
sluttet han aldri å tegne. I Flåm var han ellers ivrig trommeslager i guttemusikken og var en gang
på guttemusikkstevne i Skien, en uforglemmelig opplevelse for en niåring. Etter folke- og
framhaldskole i Øystre Slidre gikk han på realskole på Kongsvinger, der han bodde hos tante
Aashild (Tømmeraas) og onkel Rolf, som han og broren Tom hadde feriert hos i flere uker hver
sommer siden de var små. Etter to år på Kongsvinger flyttet han hjem og begynte på Valdres
gymnas i 1964. Han tok artium i 1967, var så ett år lærervikar i Kvænangen i Nord-Troms,
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hospiterte senere ved Kunst- og håndverksskolen, tok mellomfag i kunsthistorie og ble i 1971
opptatt ved Statens kunstakademi. Han var senere blant annet formann i Unge Kunstneres
Samfund og fikk flere stipend til opphold i blant annet Paris og i Spania.

Jakob på Javnin i påsken 1964

Jakob på sin utstilling i Unge
Kunstneres Samfund i 1983

Jakob, Anna Sophie og Helena

Helena, Harald, Adela og Alma

Jakob hadde en rekke utstillinger og er representert i alle de større galleriene: Nasjonalgalleriet,
Museet for samtidskunst, Bergen billedgalleri og Drammen kunstmuseum. Jakob bodde fra 1969
i Ulfstens gate 1 a og, etter at farmor Randi døde i 1976, i Dunkers gate 4 d. Han giftet seg i
1973 med Eva Jacobsen. Hun var et par år eldre enn ham, oppvokst i Oslo og utdannet ved
Statens håndverks- og kunstindustriskole. Eva arbeidet ved Riksteatret. Ekteskapet ble kortvarig,
og Jakob giftet seg 4. desember 1982 med Anna Sophie Strandli. Hun er født 18. oktober 1957
og er datter av oberstløytnant Tor Olav Strandli (1894-1971) og Inger Margrethe, født Lien
(1924-2003). Jakob og Anna Sophie fikk i 1984 datteren Helena Margrethe, men ble skilt etter
noen få år.
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Jakob døde 11. mars 1992 på Ullevål sykehus. Få dager før han døde, giftet han seg med Aase
Silkoset. Han er begravet på Vestre gravlund. Som sin far (og bestefar) var Jakob glad i
friluftsliv. Som gutt spilte han fotball, gikk på skøyter, gikk langrenn og kjørte slalåm. Senere
gikk han mye i fjellet og var en ivrig fjell- og breklatrer. Et par somre var han turleder i
Turistforeningen. Mens han bodde på Kongsvinger, begynte han å spille tennis, noe han også
senere hadde stor glede av. Ellers var han interessert i jazz og blues, og han engasjerte seg i
Club-7-miljøet, der han i 1979 hadde sin første av åtte separatutstillinger. Jakob hadde en stor
omgangskrets i Oslos kunstnermiljø og huskes som en usedvanlig raus og snill venn og
storebror.
V C 1.1.1: Helena Margrethe Strandli Schmidt er født 27. juni 1984 og er utdannet ernæringsfysiolog. Hun studerer for tiden profesjonsetikk og diakoni ved Det teologiske fakultet,
Universitetet i Oslo. Hun er samboer med Harald Onarheim, og sammen har de to døtre: Alma
Sophie (2005) og Adela Margrethe (2009). Familien bor i den leiligheten i Dunkers gate 4 d som
opprinnelig var eid av Randi, og som Helenas besteforeldre, Claus og Else, arvet. Helena og
foreldrene bodde også der noen år, mens hun var liten.
V C 1.2: Tom Schmidt er født 26. juni 1948 i Sarpsborg og vokste opp i Flåm og senere i
Valdres. Etter folkeskolen gikk han to år på Valdres kommunale høgre allmenskole (realskole) i
Aurdal. I 1964 begynte han på det nyopprettede Valdres gymnas, og det neste året var han
utvekslingselev ved El Molino High School i California. Han tok artium på Valdres gymnas i
1968, og etter et drøyt år i marinen, hvorav ni måneder som kryptograf på fregatten KNM
Stavanger, begynte han høsten 1969 å studere filologi ved Universitetet i Oslo. Han flyttet da inn
sammen med broren Jakob i Sigrids gamle leilighet i Ulfstens gate.

Tom på fjellet ca. 1974

Tom, Anniken og Mathias i 1983

Tom giftet seg 13. mai 1972 med studievenninnen Kari Anne Rand. Kari Anne er født 18. juni
1951 i Porsgrunn og er datter av professor Per Rand (1924–2007) og universitetslektor Gunvor
Rand, født Gauslaa (1925–1980), begge fra Porsgrunn. Kari Anne er oppvokst på Økern i Oslo.
Tom og Kari Anne har to barn: Mathias (1976) og Anniken (1980).
Familien bodde på ulike steder i Oslo inntil de i 1981 flyttet til Frøen. Tom tok embetseksamen i
1976, var lektor i Oslo i 1976–80, assistent ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt 1981–83 og
amanuensis, senere førsteamanuensis, i navneforskning ved Universitetet i Oslo fra 1983. Han
ble dr. philos. i 2000 og har fra 2002 vært professor ved Universitetet i Oslo. Kari Anne ble dr.
philos. i 1990 og er i dag professor i engelsk språk samme sted. Tom og Kari Anne ble skilt i
2004.
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Ifølge Toms søster har Tom alltid vist stor omsorg
for sine slektninger. Han har et åpent hjem for
familiens unge og har flittig besøkt både nære og
mer fjerne slektninger av den eldre garde og
hjulpet dem med alt fra innkjøp til skifte av dekk
og føring av selvangivelser.
I Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt
på 60-årsdagen 26. juni 2008 skriver hans kollega
Botolv Helleland at Tom er et sosialt midtpunkt
og trekker frem hans evne til å kombinere
«triveleg samvær med fagleg innhald. I så måte
har mange lært å setja pris på dei fagleg-sosiale
samkomene i heimen hans med innleiande
føredrag av tilsette eller studentar som etter kvart
vippar over i eit kulinarisk velvære med paté, ost
og vin. Ikkje minst for studentane har dette vore
ein kveik», skriver Helleland.

Tom i 1997

Tom har skrevet en rekke artikler om steds- og personnavn, har utgitt fem bind i serien
Bustadnavn i Østfold og har også skrevet to bøker om gårdsnavn i Valdres.
V C 1.2.1: Mathias Rand Schmidt er født 23. januar 1976 og er offiser fra Sjøkrigsskolen og nå
kapteinløytnant ved Haakonsvern. Han ble i 2001 gift med Tina Feyling fra Tønsberg. Disse har
to barn: Jakob (2004) og Mathilde (2006).

Mathias, Mathilde og Jakob på Frøen i 2010

Anniken i Nordfjord i 2009

V C 1.2.2: Anniken Rand Schmidt er født 29. april 1980, er Bachelor of Science i bedriftsledelse fra University of Bath og har i senere år arbeidet i London, i Barclays og nå i Lloyds
bank.
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V C 1.3: Trine Schmidt er født 29. juni 1952 på Voss og vokste opp i Flåm og senere i Valdres.
Hun tok realskoleeksamen ved Valdres gymnas i 1969 og gikk deretter et år på El Molino High
School – og bodde hos samme familie – som Tom i California. I 1971–72 gikk hun på
Bergenholtz dekorasjons- og reklamefagskole i Oslo og bodde da en tid sammen med brødrene i
Ulfstensgate.

Trine i Flåm 1956

Trine og Øistein julen 1976

Senere tok Trine utdanning i tegning, form, farge og kunsthåndverk (tekstil), først ved husflidsskole på Fagernes og så på kunsthåndverkslinje på Røros. Der var hun senere turistguide og
deltidsansatt korrekturleser i lokalavisen.

Trine og Einar i 2005

Trine, Tove og Einar i 2008

Trine giftet seg 28. desember 1974 med journalist Einar Billehaug Galaaen fra Røros. Han er
født 4. mai 1947 og er sønn av Øistein Galaaen (1912-1976) og hustru Ingrid født Billehaug
(1915-1999). De har to barn: Øistein (1976) og Tove (1978), som begge er født på Røros. I 1984
flyttet familien til Skammestein, der de hadde innredet en leilighet i det gamle hotellet. For
foreldrene var det av uvurderlig betydning at Trine og Einar kom i huset, ikke minst etter at
Claus ble syk.
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Trine arbeidet et par år i reiselivsbransjen på Beitostølen, men har siden 1986 vært redaksjonsmedarbeider i lokalavisen «Valdres» på Fagernes. Hun supplerte sin realskoleutdanning med
eksamen i flere artiumsfag og arbeidet med korrektur/språkvask og noe intern språkopplæring.
Einar ble også ansatt i «Valdres» som journalist og vaktsjef. Etter at automatiske retteprogram
har tatt over korrekturen, har Trine hatt ulike andre oppgaver i redaksjonen. Men på fritiden
bistår hun skjønn- og faglitterære forfattere – blant annet broren Tom – som språkkonsulent.
V C 1.3.1: Øistein Schmidt Galaaen er født 22. februar 1976, tok doktorgraden i filosofi i 2007
og arbeider i Norsk vindkraftforening (Norwea). Sammen med helsesøster Pernille Grindaker fra
Fagernes har han ett barn: Aurora (2003). De bor i Oslo.

Auroras dåp i 2009

Øistein og Aurora sommeren 2010

V C 1.3.2: Tove Schmidt Galaaen er født 24. april 1978 og er cand. philol. med hovedfag i
historie. Hun er forlagsredaktør og gift med yrkesdykker Martin Cavanagh. Han er født 11. april
1974 og er fra New Zealand. De bor i Oslo og har ett barn: William (2010).

Tove

William, Tove og Martin i 2010
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V C 2: Johanne Margrethe (Anniken) Schmidt var født 7. august 1920 og vokste opp i Geitmyrsveien 54 og senere i Moltke Moes vei 12 på Blindern. Hun var mye syk som barn, hadde
hofteleddsdysplasi og var hele livet bevegelseshemmet. Hun gikk først på Steinerskolen, tok så
middelskoleeksamen ved Berg skole og gikk senere på Elverum folkehøgskole.

Anniken og Claus Christian i 1923

Anniken ca. 1940

Etter krigen bodde hun noen måneder i England – så vidt vi vet på KFUK-hjemmet i London, og
i KFUK var hun aktiv i resten av livet, blant annet gjennom driften av hovedbygningen på Disen
gård i Oslo, som organisasjonen eide. En rekke familiebegivenheter ble feiret i de fine lokalene
der, bl.a. hennes egen 60-årsdag. Etter hvert fikk Anniken arbeid ved Rikstelefonen, der også
hennes tante Inger Schmidt var ansatt. Anniken arbeidet i Televerket til hun ble uføretrygdet
etter den samme trafikkulykken 30. desember 1975 som førte til at hennes mor døde to uker
senere. Men trass i store fysiske plager klaget hun aldri.
Anniken bodde lenge sammen med sin mor, på Blindern og tre år i Dunkers gate, men i 1960
flyttet hun til Kvinnenes hybelhus i Thereses gate 35 b ved Bislett, der også hennes tante Inger
og kusine Ellen Schmidt Christensen bodde. I 1962 overrasket hun hele familien med å ta
førerkort og kjøpe seg bil – en svart Renault Dauphin. Så liten den var, hadde den likevel fire
dører, og det var viktig for Anniken, for da var det lettere å ta med eldre damer på tur eller til
kirke. Alle bilene hun senere kjøpte, var like godt utstyrt i så henseende.
Anniken var utpreget sosial og holdt kontakt med mange i familien. Etter at hun fikk bil, var hun
blant annet flere ganger på besøk hos sin tremenning Ragnar Waaler på Nordstrand. I 1972
flyttet hun til Kong Oscars Minde, som er et «Hjem for ugifte, ældre Kvinder af Middelstanden».
Huset ligger i Oscars gate 90 og således ikke så langt unna der hennes besteforeldre og mor
hadde bodd.
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Nyttår på Fjellheimen i 1983 sammen med
Jakob og Claus

Anniken var en aktiv kristen og «gift med Den norske kirke», som familien ofte uttrykte det.
Hun og de øvrige damene på Kong Oscars Minde tilhørte Domkirkens menighet, en tradisjon
som gikk tilbake til den tid stiftelsen lå på Drammensveien, der USAs ambassade senere ble
bygd. Anniken var en periode medlem av Domkirkens menighetsråd, men hun frasa seg gjenvalg fordi hun etter hvert ble svært tunghørt. Det hindret henne likevel ikke i å delta i såvel
familie- som andre sammenkomster. Hun var en trofast gjest i barnebursdager og deltok til og
med i borgerlige konfirmasjoner. Anniken var nemlig langt fra fordomsfull, selv om hun heller
ikke unnlot å gi uttrykk for sine egne meninger. Politisk var hun utpreget konservativ og «blå» i
alt fra hatt og kåpe til kulepenn og brillesnor (én gang også bil – en Renault 8, inntil hun hørte at
rød var tryggere).
Ellers var hun begeistret for alt dansk, og røykte som sin tante Olga Waaler såvel store sigarer
som små «cerutter». Hun sørget alltid for å ha et tilstrekkelig forråd og etterlot seg – til hennes
nevøs store glede og overraskelse – ikke mindre enn 456 små og store sigarer av ypperste
kvalitet. En tid etter 80-årsdagen i 2000 samlet Anniken familie og venner til stor feiring på
Jeppe i Vindernbygget. Til og med hennes kusine Ellen Waaler fra Danmark var invitert – og
kom, ledsaget av sin datterdatter Ditte. Ikke lenge etter begynte Anniken å skrante, men hun
kjørte bil til det siste. Hun døde stille 24. november 2000, og hennes urne ble etter hennes eget
ønske nedsatt i foreldrenes grav på Vestre Aker kirkegård.
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Waaler, Hans Viggo;95; 96
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Waaler, Helga Louise;30
Waaler, Hilde Norlund;41; 42
Waaler, Hildur Saxlund (senere gift
Sommerschield);77; 78; 89
Waaler, Hjalmar (f. 1849);19; 69; 72; 73
Waaler, Hjalmar (f. 1896);72; 73; 89; 115; 116
Waaler, Imogen Marry;136; 138
Waaler, Ingeborg (f. 1743);5
Waaler, Ingeborg (f. 1881);30; 35; 49
Waaler, Ingeborg (f. 1953);37; 43
Waaler, Ingeborg Catharina;5
Waaler, Ingjerd (Gerd);45
Waaler, Irene;98; 99
Waaler, Jacobine (Jakka);70; 72; 73; 74
Waaler, James Alexander;134; 135
Waaler, Johan (f. 1888);120; 127
Waaler, Johan Sigurd (f. 1883);72; 73; 75
Waaler, Johan Simen (f. 1806);5; 7; 17
Waaler, Johan Simen (f. 1883);26
Waaler, Johan Simensen;5
Waaler, Johanne;40; 41
Waaler, Juni Mirabell;98
Waaler, Kaare;91; 94
Waaler, Karen Hodt;75; 79; 111
Waaler, Karen Signe Margrethe (Signe);79; 118
Waaler, Karin Ericson);61
Waaler, Kirsten Hannah Linnea;62
Waaler, Kitt Anne Korsnes;98
Waaler, Knud;5; 6
Waaler, Kristian;72
Waaler, Lars;123; 132; 136
Waaler, Laszlo Dante;137
Waaler, Magnhild (Mally) Guttormsen;94
Waaler, Malene;139; 140
Waaler, Margrethe;39
Waaler, Matea;99
Waaler, Mette Sofie Ruud;96
Waaler, Michael;137
Waaler, Minna Henriksen;131; 133; 134
Waaler, Neasa Haughton;135
Waaler, Nicholas Steen;134; 135
Waaler, Nicolas William;61
Waaler, Nora Bertine Johnson;90
Waaler, Oddny Hansen;55
Waaler, Olga Marie Nielsen;128
Waaler, Per Hjalmar;77; 89; 116
Waaler, Ragnar (f. 1908);33; 36; 95; 153
Waaler, Ragnar (f. 1971);40; 41
Waaler, Ragnhild (f. 1862);27; 30
Waaler, Ragnhild (Tulla, f. 1902) (gift Meidell
Johnsen);23; 30; 32; 64
Waaler, Randi (gift Schmidt);120; 142
Waaler, Reidar;30; 51; 89
Waaler, Richard Eric;61
Waaler, Robert;59; 60
Waaler, Samantha (gift Wragg);138
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Waaler, Sander;99
Waaler, Sigrid;120; 125; 133
Waaler, Simen Knudsen;5; 6
Waaler, Teagan;135
Waaler, Thorleif (f. 1852);19; 23; 79; 117
Waaler, Thorleif (f. 1877);30; 33; 49; 64
Waaler, Thorleif (f. 1949);37; 39
Waaler, Thorleif Trap;127; 131
Waaler, Tina Philpot;136
Waaler, Tiril;99
Waaler, Tonje Elisabeth;40
Waaler, Vidar Dick;98; 99
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Waaler, Viggo;72; 73; 90
Waaler, Vincent Laszlo;137
Waaler, Øyvind Norlund;41; 42
Wang, Christian Alexander Veidahl;104; 105
Wang, Gunnar;103
Wang, Hilde Nora Veidahl;101; 103
Wang, Håkon Michael;104
Wang, Håkon Michael Veidahl;105
Wragg, Maximus;138
Wragg, Polly May;138
Wragg, Samantha Waaler;138
Wragg, Simon;138
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Andre som er nevnt i boken
Denne listen inneholder enkelte navn på personer som er nevnt i boken, men som ikke tilhører
slekten i rett opp- eller nedadstigende linje fra Johan Simen og Hanna Dorothea Waaler. Listen
er ikke uttømmende. Blant annet er omtalen av svigerfamiliene på enkelte steder blitt svært
detaljert, og det er derfor bare en del av disse navnene som er tatt med på listen. Jeg har ellers
gjort det slik at for oss som er tippoldebarn av bokens hovedpersoner, Johan Simen og Hanna
Dorothea, er det konsekvent ikke tatt med opplysninger om svigerfamiliene. Dermed blir listen
det den er ment å skulle være, et hjelpemiddel til først og fremst å finne frem i slektens eldre
historie.
Abbott, Alyssa; 135
Abbott, Logan; 135
Ahnfelt, Oskar; 71
Alwyn II (Gilchrist), greve av Lennox; 17
Anker, Bernt; 12
Astrup, Heddy; 67
Baggesen, Jens; 30
Bakketun, Trine; 109
Balchen, Bernt; 52
Bang, Marcus Fredrik; 71
Barth, Ingeborg Marie ; 30
Bech, Fredrik; 7
Beeg, Thomas; 17
Bekkevold, Amalie Sofie; 8
Bergendahl, Ruth (gift Schjøth); 36
Bjønnes-Jacobsen, Jens; 50
Borre-Schmidt, Alvilda Nikoline (gift Trap); 127
Bowen, Dorothy Marie Goodfellow; 60
Bowen, William Robert; 60
Brandt-Darre, Hedvig; 70
Bruun, Else; 11
Bundt, Margrethe; 118
Bøhlerengen, Kristiane Olsdatter; 33
Caspersen, Ingeborg Marie; 26
Christie, Andrew (Anders) Davidson; 16
Christie, Wilhelm Frimann Koren; 17
Chrystie, Andreas (f. 1815); 9; 11
Chrystie, David d. e.; 14
Chrystie, Hans Andrew (f. 1860); 11
Chrystie, Jacobine; 16
Chrystie, Nicolay (f. 1818); 9
Clausen, Katrine; 131
Cleven, Harry; 93
Deichmann, Anders; 21
Dick, Andreas Svane; 70
Dick, Elsebe Catharine (Ebba) Parelius; 69
Dick, Johanne (Hanna) Kristine Katarine; 70
Dick, Johanne Kathrine Kristiane Selmer; 70
Dick, Kristian Kato Elisa; 70
Dick, Lars Andreas Svane; 70
Dick, Margot; 79
Dick, Sigismund Christian; 69; 70
Ditlevsen, Tove; 130
Dowden, Danielle Elizabeth; 136
Dowden, Matthew Thomas; 136

Dunker, Bernhard; 71
Edward Bruce; 17
Egeberg, Westye; 28
Engebretson, Simon; 91
Eriksen, Erling; 45
Eriksen, Karoline Sophie Lund; 45
Falch, Anne Dorph; 30
Falck-Muus, Christopher; 49; 50
Falck-Muus, Elise; 64
Falck-Muus, Rolf; 49
Falck-Muus, Søren Christopher; 27
Falck-Muus, Søren Elis; 49
Fein, Georg; 8
Fjeld, Anna Marie (gift Halvorsen); 111
Fjære, Konstanse; 37
Forberg, Hilleborg (gift Guttormsen); 94
Gaun, Sven; 130
Glatved, Otto Christian; 119
Gran-Henriksen, Aagot Larsen; 47
Gran-Henriksen, Kristian Julius; 47
Grødem, Karen Thorsdatter (gift Helliesen); 119
Grøn, Anna Catharina; 5
Grønvold, Christiane (kalt Kirsten) Angell (gift
Warendorph); 118
Gunnerus, Johan Ernst; 71
Guthrie, Anna Henriksdatter (gift Christie); 17
Guthrie, Henrik; 17
Guttormsen, Hans; 94
Haakonsen, Emma; 92; 94
Haakonsen, Hans; 92
Halvorsen, Sigurd; 111
Hansen, Linda (gift Tillier); 83
Hansen, Niels (1790-1873); 20
Haugen, Svend; 105
Heiberg, Peter Andreas; 30
Helgesen, Kristian; 42
Helliesen, Charlotte Juliane Warendorph; 118; 120
Helliesen, Charlotte Warendorph; 118
Helliesen, Henrik (1792-1861); 118
Helliesen, Henrik Christian Severin (f. 1852); 119
Helliesen, Henrik Laurentius (f. 1824); 119
Helliesen, Ingeborg Louise (gift Glatved); 119
Helliesen, Johan Otto; 118; 120
Helliesen, Jørgen Fredrik (Fredrik); 119
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Helliesen, Karen Thorsdatter Grødem (17641836); 119; 120
Helliesen, Karina Elisabeth (Karen); 118
Helliesen, Kirsten; 118; 120
Helliesen, Knud; 119
Helliesen, Kristiane (gift Werring); 118
Helliesen, Nils Warendorph; 118; 120
Helliesen, Ole (1775-1884); 120
Helliesen, Ole Haga (1754-1828); 119
Helliesen, Ole Theodor Hambro; 118
Helliesen, Signe Margrethe (gift Heyerdahl); 119
Helliesen, Theodor; 120
Helliesen, Theophil Schance; 119
Helliesen, Thomas; 118
Helliesen, Thor Ambrosius; 119; 120
Helliesen, Thore; 120
Henriksen, Johannes Christian; 131
Hjorth, Sigurd; 79
Hodt, Hans J.; 75
Holck, Knut Kraft; 77
Holck, Sara Lorentze (gift Meidell); 77
Holst, Anna Jørgensdatter (gift Holst); 15
Holst, Matias Bonsak; 120
Holtermann, Karen Alette (gift Holck); 77
Jacobsen, Karen Winther (1797-1867); 20
Jacobsen, Mikkel Bjønnes; 91
Jakhelln, Alf (1883-1947); 65
Jakhelln, Elisabeth Astrup; 65
Johnsen, Catharina Magdalene Elisabeth Meidell;
65
Johnsen, Mentz; 65
Johnson, Berthe Erlandsdatter; 90
Johnson, Nels (Wisconsin); 90
Krefting, Sophie; 12
Kristensen, Hans Nicolai; 33
Kristiansen, Johan; 33
Krogvig, Aagot; 47
Krogvig, Baard; 36
Langmoen, Berger; 91
Laurie, Marjory (gift Chrystie); 16
Lyche, Anne Josefine; 87
Lyche, Pia Elisabeth; 87
Lærum, Annette Marie Svendsen (gift Hodt); 75
Madsen, Gerda (gift Nielsen); 131
Madum, Julius Severin Otto Peter Nielsen; 128
Madum, Thomasine Jacobsen; 128
Mehmi, Benjamin Raj; 85
Meidell, Anna Christiane Flood; 65
Meidell, Gerhard Christian; 65
Meidell, Jacob Gerhard; 77
Meidell, Marie Helene (gift Saxlund); 77
Meyer, Jacob; 28
Meyer, Lorentz; 12
Mogensen, Jan Neve; 28
Monsen, Marte Johanne; 28
Monsen, Mogens Mogenssøn; 28
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Muus, Christopher Heyerdahl; 26; 33
Muus, Haakon Hasberg; 30
Muus, Isach; 27
Muus, Isak Pedersen; 30
Muus, Johan Henrik; 28; 30
Muus, Rudolf Wilhelm; 30
Muus, Søren Falch (1780-1834); 5; 28
Møller, Karen; 5
Nielsen, Hans; 131
Nilsen, Petra Nilsine (gift Haugen); 105
Oftedal, Marie (gift Helliesen); 118
Olsen, Fanny (gift Helliesen); 118
Oppen, Knud; 5
Oppen, Oriens Gottlob; 5
Palmstrøm, Arnfinn; 79
Palmstrøm, Margrethe Mørch; 79
Parelius, Jacob von der Lippe d. e.; 71
Parelius, Margrethe Elisabet; 71
Parelius, Margrethe Schjødt Mørch; 71
Parelius, Markus Hegge; 71
Pettersen, Olav Kristian; 107
Preuss, Lucie; 28
Rasch, Johan Th.; 5
Rasmussen, Theodor; 72
Ring, Augusta; 70
Rojahn, Ferdinand August; 69
Roll, Carl Jacob; 71
Rosenius, Carl Oluf; 70
Sandell, Lina; 71
Saxlund, Jacob Andreas; 77
Schanke, Gurine Laurentze (gift Helliesen); 118
Schjøth, Hans Houge; 36
Schmidt, Christen; 5
Schmidt, Jakob Gottlieb d. e.; 143
Schmidt, Marie (gift Nielsen); 131
Schwach, Conrad; 30
Selmer, Johanne Olga Abrahamine Christine (gift
Schmidt); 143
Selmer, Severine Anette; 28
Sommerschield, Theodor; 79
Steensgaard, Lars; 7
Storm-Hansen, Aage Kristian; 86
Stub, Jens; 77
Svarstad, Anders; 36
Thaulow, Henrik Arnold; 16
Thaulow, Johan; 8
Thorkildsen, Gunvald Christian; 70
Tillier, Elise; 83
Tillier, Håkon; 83
Tillier, Linda Hansen; 83
Tillier, William; 83
Trap, Cort; 127
Trondsen, Annie; 92
Trondsen, Kristian; 92
Trondsen, Tron; 92
Tømmeraas, Aashild; 147
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Tømmeraas, Rolf; 147
Tønsager, Albertine; 8
Undset, Sigrid; 36
Veidal, Hilda; 102
Veidal, Ole; 102
Warendorph, Nils Peter; 118
Wenttoms, Grisella Willarsdatter (gift Christie); 17
Wergeland, Camilla; 8
Wergeland, Henrik; 7; 9; 16; 30
Werring, Fredrik; 118
Wiborg, Axel; 51

Wiborg, Karen (Lillemor); 51
Wildenvey, Herman; 75
Winter, Hans Gregersen; 15
Winter, Karen Hansdatter (gift Chrystie); 15
Wisløff, Johan Martin; 91
Zappfe, Mimmi (gift Helliesen); 118
Zetlitz, Jens; 30
Øverland, Arnulf; 75
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Thorleif Waaler har skrevet boken Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea
Chrystie (1816-1897) – Deres forfedre, liv og etterkommere med tanke på etterslektens behov for
å vite noe om sine forfedre og deres liv. Det betyr ganske mye for mennesker å kjenne sine egne
røtter, for blant annet å kunne forstå generasjonene forut. Riktignok er det viktigst å forstå sitt
eget liv, men også dette livet er jo bare et ledd i en lang historisk kjede av personer og hendelser.
Thorleif Waalers interesse for slektsforskning har sammenheng med hans fars, Ragnar Waalers,
store interesse for slekten. Han snakket mye om denne slekten som fra gammelt av hadde sin
base dels på Vålerengen, Etterstad og i det gamle Oslo og dels i Moss og på gården Reier ute på
Jeløya.

