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Forord

Solvang kolonihager avdeling 1 er i år 70 år. Mye har skjedd siden starten i
1929. Samfunnet har utviklet seg, og tiden har heller ikke stått stille i koloni-
hagen. Dagens mennesker har andre krav til livet enn de fleste som levde for
sytti år siden.

For å gi et innblikk i hagens utvikling, ønsket vi derfor å skrive en
liten historiebok i anledning jubileet. For å få til en slik bok, ble det dannet en
”historiegruppe” bestående av fem kunnskapsrike og skriveføre kolonister:
Sverre Andresen, Annie van Baelen, Erling Kolflaath, Kurt Evert Stenbakk og
Liv Nordvik.

Det har tidligere blitt utgitt flere jubileumsskrifter, blant annet til 35-
og 50-årsjubilene. Derfor falt det naturlig for gruppa å konsentrere seg spesielt
om de siste tyve årene.

Styret vil med dette takke gruppa for en kjempemessig innsats, samt
takke alle andre medlemmer som har kommet med bidrag. Jeg håper og tror at
denne boken er av interesse for alle medlemmene i kolonihagen – forhåpent-
ligvis også for andre.

Solvang, august 1999
May-Liss Knudsen

Leder

(Heftet ble nyutgitt av Gubbelaget i oktober 2010)
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Opprettelsen av Solvang Kolonihager
Oslo Bystyre besluttet den 27. august 1928 å leie ut 240 mål av eiendommen
VESTRE SOGN til Solvang Kolonihager. Den kommunale kolonihage-
komitéen hadde vedtatt at hele anlegget skulle deles opp i fire forskjellige
avdelinger, som hver skulle ha et betydelig selvstyre. Saker av felles interesse
skulle avgjøres av et fellesstyre valgt av de fire avdelingsstyrene. (I 1957 leide
kommunen ut et nytt område på ca. 13 mål til det som nå er blitt avdeling 5.
Dette som erstatning for den nedlagte kolonihagen på Frogner.)

Oslo Parkvesen

Oslo Parkvesen fikk i oppdrag av kommunen å utarbeide planene for den nye
kolonihagen. Hovedansvarlig for den detaljrike reguleringsplanen var den
unge arkitekten Eyvind Strøm. I juni 1929 anviste han parsellene til de 113
første som hadde søkt. Disse hadde sitt første møte den 11. juli etter innkalling
av den kommunale kolonihagekomitéen.

En formann og 6 styremedlemmer

Det ble valgt en formann og seks styremedlemmer som fikk i oppdrag å legge fram
utkast til lover og kontrakter, samt forberede en konstituerende generalforsamling.
Denne ble avholdt 29. august 1929 i Folkets Hus i Oslo. Avdeling 1 var etablert.

Det ble framlagt utkast til lover og leiekontrakter som stort sett var de samme
som gjaldt for Sogn Havekoloni. Disse ble vedtatt, men med den forandring at kolo-
nistene skulle ha rett til å bebo hyttene i de tre sommermånedene.

På forslag fra en av de frammøtte vedtok første Generalforsamling navnet
Solvang Kolonihager som kolonihagens navn. Andre forslag til navn på kolonihagen
var: Kringsjå, Breidablikk, Solbakken og Øvre Sogn.

De tre andre avdelingene ble først etablert i løpet av 1930 og til litt forskjellig tid.
Etter at Frogner Kolonihave ble nedlagt i 1954 leide kommunen ut et nytt koloni-
hageområde som ble opptatt i Solvang Kolonihager som avdeling 5 den 28. mai
1957.

Leiekontrakten med Oslo kommune
Leiekontrakten som ble inngått og undertegnet på konstituerende generalfor-
samling den 29. august 1929, var så vidt forstås kun midlertidig. Den endelige
kontrakten ble først inngått og undertegnet av alle Solvangs fire avdelinger
den 29. april 1938. Den sier i § 1: ”Leiemålet begynner 14. april 1931 og
varer i 14 år.”

Kontrakten inneholdt 13 paragrafer med detaljerte regler om vann, renova-
sjon, hegn, bruk av hagehus og hage etc. Botiden ble fastsatt til de tre sommer-
månedene. Mesteparten av disse reglene består fortsatt den dag i dag.
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Tilleggskontrakt i 1946

Den 10. august 1946 ble det så inngått en tilleggskontrakt hvor det står at
”Leiemålet forlenges til 14. april 1955”, altså bare med 10 år. Ildsted som
tidligere var forbudt, ble nå tillatt, såfremt ovn var forskriftsmessig oppsatt.
Det ble også fastsatt at det ikke kunne kreves erstatning for ulemper som måtte
voldes grunnet en ny planlagt transformatorstasjon på Sogn.

Forlengelse av leiekontrakten i 1955

Den 6. oktober 1955 traff formannsskapet bestemmelse om at leiekontrakten
skulle forlenges til 14. april 1980, altså med 25 år. Botiden ble utvidet til tids-
rommet 15. mai – 30. september. Likeså ble det bestemt at såfremt
påtvingende kommunale formål gjør det nødvendig, kan kommunen ta grun-
nen tilbake, eller foreta nødvendige inngrep f.eks. til veier og elektriske led-
ningsanlegg.

Siste fornyelse i 1982

Den 23. mars 1982 ble den siste forlengelse gitt ved en tilleggskontrakt. Der
heter det at kontrakten: ”fornyes fra 1/1 1981 slik at den utløper 14/4 2001”.
Videre ble det bestemt at erstatninger for inngrep i hagen ikke i noe tilfelle
skal overstige kr 250-, per parsell. Det ble også bestemt at enslige ikke må ute-
stenges fra hagen. Den viktigste forandringen ved denne fornyelsen var imid-
lertid de helt nye salgsbestemmelsene. Det ble fra nå av forbudt for leierne
selv å overdra sin parsell til ny leier. Ved ledighet går disposisjonsretten over
til foreningens styre. Parsellen takseres av styret og overdras av styret uten
mellomledd til ny leier til takstpris.

Leieprisen som siden 1931 hadde vært kr 2.400,- ble fra 1. januar 1981
forhøyet til kr 57.750,- per år, dvs. 25 øre per m2. ”Kommunen har rett til å
justere leien hvert 5. år overensstemmende med den alminnelige
prisutvikling.” Prisen er nå 41 øre per m2.

Botiden ble fra 1990 utvidet til å være 1. april - 31. oktober uten at det ble
gjort noen formell kontraktsendring.

I 1975 ble lov om tomtefeste innført. Denne nye loven ble det ikke tatt hen-
syn til i kontraktsfornyelsen i 1982. Kontraktsfornyelse etter at tomtefeste-
loven ble innført medfører at den totale leietid skal være 80 år. De juridiske
ekspertene er uenige om starttidspunktet er 1931 eller 1938.

Krigen og okkupasjonen.
Tiden under okkupasjonen, med alle dens stengsler og restriksjoner, hadde
også sin virkning på livet i hagen. Her, som overalt ellers, hadde krigen drept
mye livsglede og foretaksomhet.
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Materialmangel og avlysninger av fester

Mangel på materialer stoppet alle nyanskaffelser og vedlikeholdsarbeider.
Hytter og andre bygninger ble vanstelte av mangel på maling.

St. Hansfester, høstfester og alle andre fester ble avlyst. Alle krefter måtte
mobiliseres for å skaffe det daglige utkomme. Det var rasjonering på alle
matvarer, og derfor var det viktig å utnytte jorda maksimalt. På alle parsellene
ble det dyrket poteter, kål, gulrøtter og andre grønnsaker. Matauk var det vikt-
igste, og gressplener var derfor et svært sjeldent syn.

Fra beretningen for 1945

I beretningen for 1945 står det skrevet: ”Fellesstyret fikk ved henvendelse til Oslo Parkvesen
leid et jordareal til potetparseller på vestsiden av Speidersletta. Arealet ble fordelt på
samtlige avdelinger. Avdeling 1 fikk tildelt 1200 kvadratmeter. Styret foretok oppmåling og
utstikking av parsellene. Alle som hadde søkt fikk tildelt et stykke. Familier på inntil 3
medlemmer fikk 50 kvadratmeter og større familier 60 kvadratmeter. Prisene på parsellene
var henholdsvis kr 3,- og kr 4,-. Det var beklagelig at enkelte av parsellene ikke ble tatt i
bruk av de respektive leiere. Formodentlig kan dette tilskrives den optimisme som gjorde seg
gjeldendepå grunn avkrigens avslutning.”

Beretningen for 1945 avslutter med følgende: ” Til slutt takker vi medlemmene for et
godt samarbeide. Det er av den største betydning at hver og en av oss med full kraft går inn
for løsningen av de store oppgaver som ligger foran oss. Derfor kolonister, vel møtt til
vårens og sommerens arbeid. La oss stå sammen, i håp om god framgang for koloni-
hagesaken.”

Det var viktige ord den gangen – og er like aktuelle for alle kolonister i dag.

Strøm i hagen
I over 20 år manglet vi strøm. I 1931 ble spørsmålet om strøm i hagene tatt
opp. I de første årene var det stemning for jordkabel. Men på grunn av dårlig
økonomi og at jordkabel var uforholdsmessig dyrt, ble saken utsatt i mange år.

Stolper og luftstrekk var uakseptabelt

Stolper og luftstrekk var uakseptabelt, ble det hevdet av det daværende regu-
leringsvesen. Etter krigens slutt, ble det gjentatte ganger sendt søknad til Oslo
Lysverker. I 1953 vedtok Fellesstyret en resolusjon, som Oslo Lysverker
hadde vansker med å avslå. Elektrisitetsverket skulle føre strøm fram til tre
transformatorer. Fra disse skulle Solvang Kolonihager selv bekoste, ha an-
svaret for og vedlikeholde distribusjonsnettet med stolper og strekk. Våren
1954 ble arbeidet påbegynt, og i løpet av sommeren hadde alle fått strøm.

Strømavlesning

Fellesstyret betaler strømmen for alle avdelingene. Fordelingen på den enkelte
hytte skjer via en årlig avlesing av strømmålerne og hytteeierne får egen
strømregning direkte fra Fellesstyret.
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Dagens elektriske anlegg

Luftstrekket i hagen mellom stolper og hyttevegger ble fornyet i 1980 – 81.
Selve anlegget fra 1954 begynner av ulike årsaker å bli dårlig, og mange hytter
har fortsatt det gamle elektriske anlegget. Derfor oppfordrer styret i rundskriv
av juni 1999 og fornye og oppdatere anlegget til dagens forskrifter. Etter av-
tale med Viken Energi har et av hagens medlemmer, som er elektriker, påtatt
seg å kontrollere det elektriske anlegget i de enkelte hyttene.

Forsamlingshuset / ”Huset”
Huset som det bare kalles, var opprinnelig ment som redskapshus, men alle-
rede i november 1929, like etter stiftelsen av Solvang, vedtok man å bygge det
på 60 m2 slik at det også kunne benyttes som forsamlingshus.

Uenighet om plassering

Det var stor uenighet om hvor huset skulle stå, men etter mange møter ble det
endelig bestemt at huset skulle stå der det nå står – på platået ovenfor fest-
plassen. Men der lå det opprinnelig en fjellknaus. For å få en heldigere plasser-
ing, samt for å skaffe kolonistene stein til grunnmurene, ble det derfor besluttet
å sprenge vekk denne knausen. Først hadde man et arbeidslag til å sprenge
vekk det grøvste, og deretter hadde kolonistene hendene fulle med å fjerne
resten.

Generalforsamlingen i 1931

På generalforsamlingen i 1931 ble det avsatt kr 1.000,- og den endelige størrel-
sen for huset ble satt til 85 m2. På en befaring med hagearkitekt Strøm samme
år ble den endelige utstikking av tomten foretatt. På medlemsmøte 30. juni
1933 ble det besluttet straks å igangsette bygningsarbeidet. Til finansiering ble
det vedtatt å pålegge en ekstrakontingent. Det ble også avholdt to basarer for
samme formål.

Smått med inventar

Det var smått med inventar i den første tiden, men det ble skaffet til veie en
del langkrakker og noen bord. Ellers hjalp man til så godt man kunne. I årenes
løp er det foretatt flere forbedringer av kjøkkenet og utskiftninger av møbler
og utstyr. Huset er i alle år flittig brukt til møter, festarrangementer, åpne lør-
dagskvelder, bryllup og familieselskaper av forskjellige slag.

Utvidelse / dugnadsinnsats

Etter hvert ble det klart at huset måtte utvides, og det ble dannet en bygge-
komité som foreslo et utbygg fremover platået og en forlengelse i lengde-
retningen. I alt en utvidelse på 45m2 – altså fra 85m2 til 130m2. På vårmøtet i
1976 ble det vedtatt å gå i gang med utvidelsen umiddelbart. Samme sommer
ble det nødvendige grunnarbeidet foretatt og grunnmurene støpt.
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I løpet av sommeren 1977 ble utbyggingen gjennomført med en betydelig dug-
nadsinnsats, og det var særlig Gubbelagets medlemmer som var aktive. Opptil
350 arbeidstimer for enkelte og i alt ble det registret ca. 2300 dugnads- og
pliktarbeidstimer. Utvidelsen kostet ca kr 40.000,-. Da var utskiftingen av det
elektriske anlegget med kr 12.000,- inkludert. I tilknytning til selve Huset
bygget også Gubbelaget for egen regning et lite lagerskur (”Brusboden”).

Den 20. august 1977 kunne vi holde avslutningsfest i de nye lokalene.

Frostfritt vann

På ekstraordinær generalforsamling 19. mai 1989 bestemte vi at det skulle leg-
ges frostfritt vann og avløp opp til Huset. På vårmøtet den 6. mai 1990 ble det
vedtatt å bygge sanitæranlegg på Huset. Styret hadde utredet kostnader og
plassering av et nytt sanitærbygg i skråningen foran Huset. Dette gikk man
bort fra, og det ble vedtatt å legge sanitæranlegget i en utvidelse av selve
Huset innover på parsell 88. En snipp av parsell 33 ble også tatt i bruk, samt at
parsell 81 måtte avstå litt veigrunn.

Garderobe, WC, sanitæranlegg, vaskemaskin og nytt styrerom

I mai 1990 ble byggearbeidet igangsatt. I løpet av sommeren ble arbeidet gjen-
nomført med stor iver og arbeidsinnsats fra mange av kolonistene. Huset ble
utvidet med ca. 85 m2, fra 130 til 215 m2.

Vi fikk da ny garderobe med 2 toaletter, sanitæranlegg med 3 toaletter, 3
dusjer, vaskerom med vaskemaskin. Det ble også plass til et styrerom på 20
m2. Kjøkkenet fikk en liten utvidelse og helt ny innredning. Alt ble innviet til
avslutningsfesten den 15. september 1990. Et betydelig løft var gjennomført,
og kostnadene (eksklusiv vann) kom på nesten kr 500.000,-.

Solpynten

Solpynten ble bygget i løpet av kun noen få uker sommeren 1997. Med stor
dugnadsinnsats fra Gubbelaget og andre frivillige, ble plattingen åpnet på
Grillfesten samme år. Utfallet av en navnekonkurranse avgjorde at plattingen

Utbygging av Huset i 1990
Foto: Trygve Hvass Nielsen
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skulle hete ”Solpynten”. Hagemøbler og parasoller ble kjøpt inn av Dame- og
Gubbelaget. Hele 90 personer var tilstede ved åpningen.

I høysesongen, når det er fint vær, serverer Damelaget vafler, kaffe og min-
eralvann hver søndag.

Utleie av Huset

Alle medlemmer har siden 1946 hatt anledning til å leie Huset i sommerses-
ongen relativt billig. Det primære ved utleien er ikke å høste økonomisk ge-
vinst, men i hovedsak å tilby medlemmene et sted der de kan holde forskjellige
jubileer og fester.

Da vi i 1990 fikk installert toaletter på Huset, og i den forbindelse bygget
ut kjøkkenet, bestemte styret seg for å starte med utleie av Huset hele året.

I de senere årene har det også vært tillatt for ikkekolonister å leie Huset.
Også idrettsklubber og ulike organisasjoner har benyttet seg av dette tilbudet.
Men stort blir Huset leid ut til medlemmene.

Toalettene:

Smetten og Kroken

Toalettspørsmålet ble tidlig løst ved at det ble bygget tre toaletthus, hvert med
3 ”bøttedoer” for kvinner og like mange for menn. Det ene av dohusene fikk
navnet ”Smetten” og lå i sydenden av avdeling 1, like ved parsell 20. Så ble

En driftig gjeng under arbeidet med Solpynten 1997
Foto: Rolf Gulbrandsen



- 13 -

”Kroken” det andre huset lagt i nordenden av avdelingen, like ovenfor parsell
99. Det tredje toaletthuset ble kalt ”Dalen” og lå like ved nedre port.

Kolonistene tømte dobøttene selv

I de første årene ble bøttene tømt av kolonistene, og innholdet ble gravd ned
på parsellene. Styret utarbeidet lister over de parseller som hadde tømmeplikt
for doene. Bøttene måtte bæres bort til egen tomt og innholdet måtte graves
ned der. Til hjelp ved bæringen bruktes et åk, hvorav ett fortsatt kan sees på
Museet som nå er innredet i gamle Smetten.

Fra 60-årene ble tømmingen overtatt av Renholdsverket. De gamle tømme-
listene gikk da over til å bli vaskelister. Etter at vi fikk avløp inn i hagen i
1989, ble ”Dalendoen” bygget om til ”Brusedoen”. Etter at vi fikk nytt sani-
tæranlegg på Huset, ble ”Smetten” omgjort til ”Museet” og ”Kroken” ble om-
gjort til lager for gjenstander for Gubbe- og Damelagets årlige Loppemarked.

Pliktarbeid og dugnad
Allerede i de første lover for kolonihagen ble det bestemt at ”Styret eller
medlemsmøtet kan beslutte at forefallende arbeide eller vakthold innen
kolonien skal utføres som pliktarbeide”. Styret skal hvert år fastsette hvor
mange timer pliktarbeid hver parsell skal gjøre i løpet av sesongen. Styret kon-
trollerer at pliktarbeidet blir utført, og kan kreve betaling for ikke utført plikt-
arbeid. Til eksempel kan nevnes at i 1976 var pliktarbeidet fastsatt til fem om-
ganger à 2 timer med en pris til kr 20,- per time.

Utover 1980-årene var det 8 timers pliktarbeid. Dette ble forhøyet i 1989 til
10 timer. I tiden 1990 og til 1997 har det vært 12 timer, noe som var nød-
vendig for å få utført alle de nye oppgavene som ble gjennomført i disse årene.
Fra 1998 er det 9 timer pliktarbeide og det betales kr 125,- for hver forsømt
pliktarbeidstime.

Pliktarbeidsordningen har alltid vært og er fortsatt for mange en veldig vik-
tig del av det sosiale livet i kolonihagen. Det gir nye parselleiere en fin anled-
ning til å bli kjent med andre kolonister, samt fin anledning til å utveksle hage-
nyheter og å høste av eldre parselleieres erfaringer.

Frivillig dugnad

I tillegg til pliktarbeidet har styret i alle år ”invitert” til frivillig dugnad både
vår og høst for å få utført nødvendig forefallende arbeid i hagen. Det har i alle
år vært meget godt frammøte til disse dugnadene, som gjerne har vært av-
sluttet med et hyggelig fellesmåltid på Huset.

Kolonister over 67 år og pliktarbeid

Kolonister over 67 år og som har hatt hytte i 30 år, er helt fritatt for plikt-
arbeid. Halv fritakelse får den som har fylt 70 år og har hatt hytte i over 10 år.
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Veiene i hagen

Navn

Høsten 1983 arbeidet Kvinneforeningen med et forslag om at veiene i avd. 1
skulle få navn og veiskilt. Det ble foreslått å bruke blomsternavn.

Og til vårmøtet i 1984 framla Kvinneforeningen sitt forslag med kartskisse
påført følgende veinavn:

Roseveien Irisveien
Liljebakken Peonveien
Tusenfryden Kaprifolveien
Lupinstien Krokusveien
Jasminveien Valmuestien
Syrinalleen Fiolveien

Forslaget ble vedtatt uten innvendinger. Kvinneforeningen bestilte deretter
skilt i tilstrekkelig antall for hver vei. I løpet av sommeren 1985 ble skiltene
satt opp av Gubbelaget, dels på bestående stolper og dels på nye stolper som
laget skaffet.

Veibelysning

Høsten er en travel tid i kolonihagene. Frukt og bær skal høstes inn, redskaper
skal etterses og repareres, og hytta skal settes i stand for vinteren. Etter at bo-
tiden ble forlenget til 31. oktober, kom det stadig krav om veibelysning. Det
hjalp lite at styret oppfordret kolonistene til å holde utelyset på hytta tent.

Representantskapet for Solvang opplyste på vårmøtet i 1984 at man ar-
beidet med saken, men intet skjedde. På vårmøtet 1986 i avdeling 1 la styret
fram et tilbud om veibelysning som var innhentet utenfra. Etter dette anbudet
skulle oppsetting av 29 stolper med armatur koste ca kr 75.000,-. På møtet var
det derimot stemning for å finne billigere løsninger, med bruk av dugnadsar-
beid, samt å benytte de stolper avdelingen allerede hadde.

Gubbelaget tok utfordringen

Gubbelaget tok utfordringen og på et lagsmøte høsten 1986 ble det vedtatt å
kjøpe nødvendige armaturer - som et av medlemmene kunne skaffe rimelig.
Det ble vedtatt at laget skulle bekoste oppsettingen og under et lagsmøte den 3.
september 1987 ble de to første lampene satt opp. Etter at det i samråd med av-
delingens styre var truffet bestemmelse om oppsettingen, ble det sommeren og
høsten 1988, satt opp elleve lysarmaturer på stolper vi hadde fra før. Arbeidet
ble utført av to lysteknikere. Gubbelaget betalte.

Det gjenstod etter dette 9 lyspunkter som det skulle skaffes stolper til. Et
av lagets medlemmer skaffet brukte stolper for en slikk og ingenting og ordnet
selv med transport. Høsten 1989 ble stolpene kjørt på plass og gravd ned av
lagets medlemmer. Det ble også kjøpt en spesialstige for lysstolpene, for at vi
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kunne skifte pærer selv. Alle armaturer ble utstyrt med fotoceller slik at lyset
tennes automatisk ved mørkets frembrudd, og slukkes om morgenen. Avdeling
1 ble med dette den eneste av Solvangs fem avdelinger som hadde full vei-
belysning. Med den utstrakte bruken vi gjennom hele vinteren nå gjør av
Huset, er veilyset blitt helt uvurderlig.

Vedlikehold av veiene

I perioden 1991 – 1994 foregikk det mye oppgraving i forbindelse med det nye
vann- og avløpsnettet til alle hyttene. Veiene fikk stor medfart i denne peri-
oden. Høsten 1997 ble det derfor asfaltert på nytt.

Kolonihagehyttene

Størrelse på hyttene

De var ikke sene med å sette i gang nybrottsarbeidet – de 113 som i dagene 14.
– 17. juni 1929 hadde fått anvist sin parsell. Noen gikk straks i gang med å
rydde parsellen for stein, kveke og annet ugress. Små skur av planker ble reist
for å gi ly mot vær og vind. Flere bodde også i telt helt i starten.

1929 ble 1930 før det ble noen bevegelse i byggesaken. Byggekomiteen og
myndighetene i Oslo og Aker hadde utallige møter før man endelig 29. mars
1930 kunne meddele at alle formalia var i orden. Med dispensasjon fra
byggeloven hadde man fått godkjent 7 forskjellige hyttetyper. De fleste valgte
Oslo Parkvesens type II på 19,6 m2 – senere utvidet til 22 m2. Noen få valgte å
bygge hyttene etter de øvrige 6 tillatte hyttetypene. Flere av disse eksisterer
fortsatt på vår avdeling. Bygningsetaten i Aker krevde at det skulle støpes
grunnmur under hele hytta – noe som vakte liten begeistring blant nybyggerne.
Pilarer mente man var tilstrekkelig, og det ville falle billigere ut. Et pris-
overslag viste at kostnadene ikke var så forskjellige og misnøyen stilnet.

Spørsmålet om kjeller var ikke berørt i bygningsreglene for hagehyttene.
Mange var ivrige etter å få reist sitt krypinn, og unnlot å grave kjeller – noe de
angret på senere. Utgraving av kjeller etter at hyttene var reist ble en tung og
langdryg jobb.

De ble gitt tillatelse til at kolonistene selv skulle få lov å bygge sine hage-
hytter. Bygningssjef Munch i Aker kommune foreslo en felles ansvarshavende
for Solvangs fire avdelinger. Thomas Gudmundsen ble ansatt etter forslag fra
avdeling 3.

For de fleste nybyggerne var det et økonomisk løft å få reist sine hytter.
Barnerike familier med beskjedne inntekter hadde ikke midler til å legge byg-
gesummen på bordet. Imidlertid ble det inngått en fordelaktig overenskomst
med firmaene Delphin og Kværner og Frognersæterens Bruk om månedlige
avdrag på innkjøp av de nødvendige byggematerialene. Avdelingene stilte seg
som garantister overfor leverandørene.

Sesongen 1930 var forståelig nok hektisk og preget av stor aktivitet. Hver
ledige stund var flittige hender i sving med hammer og sag for å få tak over
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hodet. Hammerslagene kunne høres nesten døgnet rundt, og før sesongen var
over, hadde de fleste fått reist sine sommerhytter. Det var vanskelig å skaffe
nok dører og vinduer, men det forhindret ikke kolonistene i å ta i bruk hyttene
sine.

Tilbygg

Opp gjennom årene har det naturlig nok blitt tillatt med en del forbedringer.
Først og fremst et tilbygg som varierte i utforming ut i fra hvilken hyttetype
man hadde. Maksimal grunnflate var og er 6,7 m2.

Veranda

Det ble tillatt med overbygd veranda på 6,7 m2. Senere ble det gitt anledning
til å bygge inn verandaen med 7,4 m2 som maksimum mål. I dag er det tillatt
med vinduer rundt hele verandaen, samt dør med glassfelt øverst. Det utvend-
ige panelet skal være av samme type som hytta for øvrig – ”Vestlandspanel
med hulkil”.

Redskapsbod

De første redskapsbodene hadde 2,3m2 som maksimumsmål. Senere er det gitt
tillatelse til å utvide redskapsboden til 4,2 m2. Etter at vår avdeling fikk frost-
fritt vann og avløp, har mange brukt deler av redskapsboden til å installere
dusj og WC.
Den utvendige bordkledningen av redskapsboden skal ha stående panel med
lister over skjøtene.

Overbygd kjellernedgang

Til tross for at mange i 1930 valgte å ikke grave ut kjeller, er det mange hytter
som i ettertid fikk full kjeller. I dag er det tillatt å sette opp et overbygg med
dørhøyde over kjellernedgangen. Overbygget skal paneles som redskapsboden
og taket på bygget skal skråne nedover i flukt med kjellertrappen.

Farge på hyttene

Allerede ved starten i 1929 ble det etter krav fra kommunen innført i Solvangs
lover en bestemmelse om at hyttene skulle ”males etter den fastsatte farge-
plan”. En slik fargeplan ble utarbeidet av hagearkitekt Eyvind Strøm som også
hadde laget Solvangs reguleringsplan. Styret lagde en ordning med maler-
mester Alf Bjerke slik at man ved å oppgi sitt hyttenummer fikk utlevert sin be-
stemte farge.

Denne ordningen virket bra en tid, men etter hvert, særlig under krigen, da
man brukte det som kunne skaffes, fungerte ordningen dårligere og dårligere. I
1964 fastsatte derfor Representantskapet en ny fargeplan med sju (senere åtte)
hovedfarger på selve hytta, samt en del stafferingsfarger for karmer, hjørne-
kasser og vindussprosser. På hver enkelt hytte skulle det være tre farger.
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I 1990 ble denne fargeplanen opphevet av Representantskapet. Vår avdeling
var uenig, og vedtok på første generalforsamling en egen fargeplan foreslått av
Damelaget. Et forslag i 1995 om oppløsning av fargekomiteen ble nedstemt
med 60 mot 15 stemmer.

Fargekomiteen nedlagt

Men på generalforsamlingen i 1997 ble det framsatt et forslag om at det i lik-
het med de andre avdelingene på Solvang, også skulle være fritt fargevalg på
avdeling 1. Dette forslaget vakte stor motstand, men ble vedtatt med 33 mot 32
stemmer. Vi får håpe at kolonistene i fremtiden klarer å beholde den harmoni i
hyttefargene som hittil har preget avdelingen vår.

Brannsikring

Under krigen ble det på grunn av mangel på parafin tillatt å bygge ildsteder og
piper på hyttene. I de siste 20 årene har flere og flere kolonister anskaffet seg
ovner og piper. Dessverre er det kun et mindretall som har fått godkjent ild-
stedene av Oslo brannvesen. Styret har sommeren 1999 tatt kontakt med Oslo
feiervesen. I løpet av høsten vil det bli foretatt kontroll av ildsteder og feiing
av pipene.

På 80-tallet innførte norske brannvernmyndigheter regler om at alle leilig-
heter, bolighus, fritidshus etc. skulle ha installert røykvarslere og pulver-
apparat eller vannslange. Dette gjelder også for hyttene på Solvang. Ved taks-
ering fratrekkes derfor inntil kr 500,- for hytter som mangler dette.

Byggekomiteen og de nyeste byggeforskriftene

Kolonihagene i Oslo har siden de ble etablert, behandlet alle byggesaker
internt etter retningslinjer godkjent av Oslo kommune. I de tilfellene hvor de
enkelte styrene har hatt ønske om generelle endringer i forbindelse med
utbygging av hyttene, har disse kontinuerlig blitt sendt Oslo kommune for for-
håndsgodkjenning.

Den nye byggeloven

I henhold til den nye byggeloven er denne praksisen ikke lenger tillatt. Alle
byggemeldinger (utbygging av eksisterende hytte) og byggesøknader (bygging
av ny hytte) skal sendes Oslo kommune for godkjenning. Det er kun mindre
utbygginger som ikke skal byggemeldes.

Norsk Kolonihageforbund og Oslokretsen har i 1999 hatt løpende kontakt
med Plan- og Bygningsetaten, bl.a. for å få avklart hvorvidt Oslo kommune
kunne frafalle kravet om byggemelding i henhold til tidligere praksis og av-
taler. Kommunen har presisert at Plan- og Bygningsloven av 14. juni 1985, sist
endret ved lov av 9. januar 1998, ikke hadde hjemmel for å gjøre unntak for
kolonihagene.
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Midlertidig byggestopp

I innkallingen til siste vårmøte fikk medlemmene orientering om at Represen-
tantskapet hadde innført midlertidig byggestopp vedrørende alle bygnings-
messige arbeider på parsellene.

I skrivende stund venter alle styrene i Solvang kolonihager på utspill fra
Fellesstyret, som vil komme med nye retningslinjer for alle avdelingene.

Omsetning av hyttene
I den opprinnelige leiekontrakten med kommunen av 29. april 1938, § 7 ble
det bekreftet følgende: ”Når en leier fratrer før leietidens utløp, kan han
overdra hagen og sine eiendeler til en av styret godkjent leier, men da må
overdragelsessummen godkjennes av styret. Finner styret overdragelses-
summen for høy, avholdes det takst…”.

Noe tilsvarende var allerede bestemt i Solvangs lover av 1931. Det var
altså selgeren som måtte finne en kjøper og fastsatte prisen. Denne ordningen
fungerte i 50 år, men man hadde ingen kontroll med at salget skjedde til de
priser som ble oppgitt til styret.

Ved den siste kontraktsfornyelsen av 23. mars 1982 fastsatte kommunen
følgende helt nye salgsregler i § 7: ”En leier kan ikke overdra sin parsell til ny leier
eller framleie parsellen. Ved ledighet går disposisjonsretten over til foreningens styre. Par-
sellen takseres av styret eller spesiell takstnemnd. Styret overdrar parsellen uten mellomledd til
ny leieretter takstpris. Styret sender hvertår innen 31.12. rapport tilOslo kommunev/Park-og
idrettsvesenetomomsetningavparseller tilhvilkepriser,og tilhvemtildelingenerskjedd.”

Taksering av hyttene / utvelgelse av kjøpere
Det var enighet med kommunen om at takstene skulle være lave slik at alle
skulle ha mulighet til å kunne kjøpe seg en kolonihagehytte. Oslokretsen i
samarbeid med en overtakstkomite skal fastsette grunnpris hvert år. Prisen har
nå stått uforandret siden 1993 – noe som ikke har vært i tråd med intensjonene
om justering i forhold til det generelle prisnivået.

Avdeling 1´s styre framla på vårmøtet 9. mai 1982 detaljerte bestemmelser
om salg og taksering. Det ble laget søknadsskjemaer og opprettet et register
over aktuelle søkere. Det ble laget et detaljert takseringsskjema for hyttene,
tilbygg, kjeller etc. Også selve parsellen skulle takseres. Det var avdelingens
medlemmer som skulle taksere etter vedtatte regler.

Et viktig prinsipp i disse reglene lød slik: ”Ved utvelgelse av kjøpere ved det
enkelte salg skal styret førstog fremst ta hensyn tilat kolonihagen skal fungereetter sin hensikt.
Bl. a. må det skaffes en rimelig rekruttering til praktiske oppgaver og tillitsverv innen
avdelingen. Styret bør også foretrekke kjøpere som antas å ville utnytte hagens rekreasjons-
muligheter og som ønsker å bo i hytten i ferietiden og kan ventes å ville holde parsellen og
hytten igodhevd.”

Vi godtok altså ikke et rent ansiennitetsprinsipp etter tidspunkt for mottagelse av
søknad - som mange andre kolonihager fulgte. På ovennevnte medlemsmøte ble det så
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vedtatt nye salgsregler. Disse inneholdt bl. a. bestemmelsen om at overdragelser skulle
skje via styret og regler for hvem som skulle tilbys ledige parseller.

Vi ville ha kolonister i alle aldre med forskjellige kunnskaper som fellesskapet
kunne ha glede av. Vi prioriterte barnefamilier i mange år, men klarte aldri å få det slik
vi tror det var før og rett etter krigen. Mange yngre familier har hatt kortere opphold i
kolonihagen, mens de middelaldrende og eldre har bodd her lengre. Parselleiere har
hele tiden hatt forkjøpsrett ved salg av parseller. Det har ikke vært tillatt for kolonistene
å bytte innbyrdes. Ved arv er det tillatt for barn, barnebarn eller foreldre å overta par-
sellen. Forutsetningen er at de har bostedsadresse i Oslo kommune og samtidig skriver
ny kontrakt. Utenom disse har ingen fått tildelt parsell uten å ha vært registrert på søk-
nadslisten.

Avdelingen takserte etter ovenstående regler fram til 1986. Da tok vi i bruk krets-
ens takstskjema, men vi beholdt våre egne regler om justering av alder og først fra 1993
vedtok vi å følge Oslokretsens regler helt ut. Endringen i 1993 medførte et prisfall på
våre parseller på mellom kr 15 - og 25.000,-. I 1999 er reglene om alder endret noe, slik
at halvparten av prisfallet elimineres.

Innvendig hegn
Det som særpreger Solvang avdeling 1 framfor de andre avdelingene i Oslo er
de vakre ensartede og velstelte hekkene langs alle veiene i hagen. Allerede i de
første årene ble det diskutert inngående om det skulle være nettinggjerde,
trestakitt eller hekker som innvendig hegn langs veiene. Generalforsamlingen i
1933 bestemte å bruke hekk. Det ble for dyrt å kjøpe ferdige hekkplanter. I
stedet kjøpte man inn alle stiklingene som Olsens Enke hadde på lager. Mange
hadde bare et overbærende smil til overs for disse fattigslige ”pinnene” som
ble helt borte i kveke og ugress. Men etter et par år stilnet latteren.

Dvergmispel og krossved

Det ble kjøpt to sorter: dvergmispel og krossved. Hekketypene har klart seg
godt gjennom alle disse årene – både mot insekter og snøtyngden om vinteren.
Enkelte steder har hekkene skrantet en del, men det har vist seg at når hekkene
har blitt kuttet helt ned, har de spirt opp igjen med full kraft. Før St. Hans skal
alle hekker være nyklippet. Det er en ufravikelig regel, noe som alltid har blitt
respektert av de aller fleste.

Trær og busker

I leieavtalens § 11 med Oslo kommune heter det ”at der i hagen kun plantes
dvergfrukttrær”. Representantskapet vedtok i 1995 at maksimalhøyden på trær
og andre vekster ikke skulle være mer enn fire meter. Kvist og kutt av trær kan
kjøres til kommunens tomt på Gaustad, men det er viktig å frakte det helt fram
til anvist plass. Grener skal ikke henge utover hekkene slik at frukt faller ned
og ligger og råtner i veiene.
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Fra matauk til grønne plener

Kolonihagen var ikke bare en kjærkommen avveksling for småkårsfolk i
trange, mørke bygårder. Sommermånedene på Solvang ga fornyet energi – noe
å gå vinteren i møte med.

Men vel så viktig var tilskuddet til et trangt budsjett i form av selvdyrkede
grønnsaker og frukt. Matauk var vel så viktig som rekreasjon og fornyende
krefter. Blomsterprakt og gressplener var det lite av i kolonihagene.

I mange år var det markens grøde som stod i sentrum. Mesteparten av
parsellene ble benyttet til å dyrke grønnsaker som tålte vinterlagring – så som
poteter, kål og gulrøtter. Mye av frukten ble også hermetisert.

Overraskende nok lot tyskerne kolonihagene være i fred under okkupa-
sjonen. I krigsårene kunne avlingene fra parsellene gi hardt prøvede familier et
kjærkomment tilskudd til husholdningsbudsjettet.

Etter hvert som velstanden økte, dalte interessen for å dyrke matnyttige
vekster. Tilværelsen ble mer bedagelig for de fleste, og grønne plener og vakk-
ert blomsterflor overtok plassen til potetene og grønnsakene. Imidlertid har det
i de senere årene kommet en fornyet interesse for å dyrke matnyttige vekster.
Mange er opptatt av forskjellige urter og kryddervekster – og disse er blitt en
naturlig ingrediens i norsk matlaging.

Utstillinger og konkurranser

I ”gamle dager” var det vanlig å være med på utstillinger og konkurranser hvor
hagenes produkter ble vist fram og bedømt. Avdeling 1 var godt representert
og oppnådde blant annet bronsemedalje i 1938 på Gartner- og Hagebruksut-
stillingen. I 1952 var avdelingen representert sammen med Solvangs øvrige
avdelinger på Kolonihageutstillingen. Denne ble arrangert av Norsk Koloni-
hageforbund i forbindelse med dets 25-årsjubileum. Fellesutstillingen ble til-
delt sølvmedalje og Arbeiderbladets ærespremie.

Bedre tider og mindre matnyttig dyrking førte til at de tradisjonelle utstill-
ingene avgikk en stille død.

”Årets kolonihage” ble innført i 1991 i regi av Oslokretsen. En komite med en
landskapsarkitekt fra Ås Landbruksskole og en representant fra Slottsgartneriet
går på befaring i alle Oslos kolonihager og skaffer seg et helhetsinntrykk av
enkeltparseller og fellesanlegg. Vår avdeling ble tildelt æresprisen i 1991. Det er
ingen ting som sier at samme avdeling ikke kan tildeles prisen flere ganger.
Kanskje et nytt mål å strekke seg mot i nærmeste framtid?
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Dalen
Dalen var i utgangspunktet en dyp dal hvor det rant en bekk. Bekken er nå lagt
i rør. Helt fra starten har Dalen vært prosjektert som forsamlings- og lekeplass.
Før krigen ble den benyttet til sammenkomster for barn og voksne med under-
holdning av forskjellig slag. Dans, skytekonkurranser, ballkast, skolekorps,
lykkehjul etc. var da vanlig. Kolonistene betalte 10 øre per dans til delvis dek-
ning av musikken! Dessuten opptrådte bl.a. sirkusdirektør Arnardo med sine
tryllerier og Gunders med sine ablegøyer.

Nye lekeapparater

På grunn av en ønsket oppgradering og de nye EØS-reglene om lekeapparater
og lekeplasser, utføres i disse tider en utskiftning av de gamle apparatene.
Etter en oppfordring fra lederne på Solvang, bevilget Solvangs Representant-
skap sommeren 1999 derfor kr 50.000,- til hver avdeling til nytt lekeutstyr.
Lekeapparatene er ikke på plass ennå, men dette arbeidet er planlagt ferdig i
løpet av inneværende sesong.

Bålet i Dalen

I mange år hadde man vår og høst adgang til å brenne avskjær fra busker og
trær på bål i Dalen. Styret fastsatte i sine innkallinger til vår og høstmøter det
nøyaktige tidsrom for bålbrenningen - gjerne 14 dager sist i mai og september.
Dessuten kunne man legge brennbart avfall på St. Hansbålet.

Denne greie ordningen ble det slutt med fra sommeren 1988 da kommunen
nedla allment forbud mot bålbrenning i Oslo. For dem av oss som ikke selv
komposterer på egen parsell, har vi heldigvis kommunens komposteringsplass
like nedfor Gaustad. Hvor lenge – det får tiden vise.

Barna i fokus

I beretningen fra 1929 - 1945 kan vi lese at ”i 1933 nedsatte Kvinneforeningen
en komité som fikk i oppdrag å ta seg av de minste en par timer om for-
middagen. Den virket i 3 år og gjorde et utmerket arbeide.” Målet for dette
var å få barneaktivitetene inn i mer konkrete former og for å ta seg av barnas
trivsel. Rett etter krigen ble daværende scene flyttet fra sydenden av Huset ned
i Dalen og den ble brukt flittig av barna. Etter krigen og utover i 50-årene var
det stor aktivitet blant barna i hagen. Det var filmkvelder på Huset, teateropp-
setninger ved barna, de bygde hytter i skogkanten, og gjennom lek og moro
ble vennskapsbånd knyttet livet ut.
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Barnas dag

Barnas dag ble for første gang arrangert i 1948. Dette har blitt en kjær tradi-
sjon hvor voksne sammen med barn og barnebarn samles til kostymeopptog,
leker, underholdning, konkurranser, servering etc. Det var vanlig at en hest
med blomsterpyntet kjerre fra Gaustad gård ledet an i opptoget sammen med
en musikant. Som regel arrangeres Barnas dag på en søndag like før skolestart.

Barneaktiviteter lå nede

Fra slutten av 70-årene var det få organiserte aktiviteter for barna bortsett fra
Barnas dag. En viktig årsak til dette var at det var få barn i aktuelle årsklasser.
I jubileumsskrivet fra 1979 kan vi lese at ”Heldigvis har vi nå mange mindre
barn slik at vi på sikt skulle være sikret rekruttering. Ja, allerede nå burde
noen initiativrike voksne starte opp med barnearbeidet.” I 1982 ble det bygd
en lekestue i skråningen i Dalen, men den ble ikke mye brukt.

Lekestuekomite ble etablert

Vi måtte vente helt fram til våren 1997 før at noen foreldre og besteforeldre på
egen hånd etablerte en selvstendig lekestuekomite. Komiteen inviterer hver onsdag
alle barn på avdelingen til lek, lesing, tegning og diverse andre aktiviteter. I tillegg
har de enkel servering. For å finansiere utstyr til lekestua har de hatt utlodninger.

Vann og avløp inn i hagen
Det gamle vannanlegget fra 1929 var etter hvert blitt så dårlig at det hvert en-
este år oppstod brudd på ledningene. Vannrørene ble også så tette og gjennom-
rustet at det i den øverste delen av kolonihagen ble altfor lavt vanntrykk.

Barnas dag 1997
Foto: Berit Ringdal
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Detaljerte vanningsbestemmelser

Styret prøvde gjennom mange år å hjelpe på dette med å sette opp detaljerte
vanningsbestemmelser, slik at bare et begrenset antall parseller kunne vanne
samtidig, og hver enkelt bare et par timer daglig. Allikevel forble vanntrykket
altfor lavt for store deler av avdelingen. - Noen hytter fikk ikke kaffevann en-
gang.

Vannkomite nedsettes

Styret oppnevnte høsten 1987 en komite som tok kontakt med Oslo kommune
Vann og Avløpsverket (OVA) for å undersøke mulighetene for tilknytning til
hovedledningen i Sognsveien. Det ble også innhentet flere tilbud på graving og
nedlegging av rør både for vann, avløp og drenering. Kommunen hadde gitt
beskjed om at det nå ville bli slutt med kommunal tømming av hagens tre
priveter. Vi måtte derfor finne på en annen løsning.

På vårmøtet i 1988 la styret fram komiteens opplysninger om at vann og
avløp til felles sanitæranlegg ville komme på ca 1 million, dvs ca kr 10.000,-
per medlem. Da hadde komiteen fått skriftlig bekreftelse av OVA om at vi
bare skulle betale én tilkoblingsavgift for avløp på ca kr 10.000,- som gjaldt
for alle våre 113 parseller.

På generalforsamlingen 28. august 1988 ble det vedtatt å føre vann og av-
løp fra Sognsveien fram til nedre port innenfor en ramme på kr 450.000,-. Det
ble også fastsatt en ekstra kontingent på kr 4.000,- fordelt på årene 1988 og
1989.

Arbeidet ble utført av Vann-Teknikk A/S senhøstes 1988. Siden grøfta
måtte krysse Sognsveien, ble veien stengt den natten det ble gravd. Det måtte
plasseres en automatisk pumpe i en avløpskum for å få kloakken over de elek-
triske kabelgrøftene som går utenfor nedre port. Denne kummen har siden vært
et stort problem og kostet avdelingen betydelige beløp. Nytt vann og avløp var
innenfor gjerdet i kum ved Søppelskuret i desember 1988, men først tidlig i
1989 ble den nye vannledningen tilkoblet det eksisterende nettet i hagen. Av-
løpet var ikke tilkoblet, men første byggetrinn ble likevel ansett for ferdig.

Brusedoen

På en ekstraordinær generalforsamling 19. mai 1989 ble det vedtatt å foreta
som pliktarbeid ombygging av det gamle privetbygget i Dalen og å installere 4
toaletter, 2 dusjer, 2 håndvasker, 1 varmtvannsbereder og 1 spylekum. For å få
tilstrekkelig fall på avløpet, ble bygget hevet med 2 lecablokker.

Den nye Brusedoen ble høytidelig åpnet 6. august med kranseskål, taler og
champagne. Dermed var andre byggetrinn ferdig.
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Vann og avløp opp til Huset

På møtet 19. mai ble det også bestemt å legge frostfritt vann og avløp opp mot
Huset. Høsten 1989 ble graving og legging av rørene til Huset påbegynt, og i
løpet av våren og gjennom hele sommeren 1990 nedla kolonistene et veldig
arbeid med tilbygget til Huset, dels gratis - dels betalt. Kort før høstfesten
kunne man innvie ny garderobe, toaletter, dusjer, styrerom og større kjøkken.
Dermed var tredje byggetrinn avsluttet, og man kunne for første gang i avdel-
ingens lange historie feire julebord og nyttårsselskap i eget hus.

Vann og avløp inn i hyttene

Nå var dugnadsgløden på topp i avdelingen og styret diskuterte på nytt spredning av nettet ut
til alle 113 hyttene. Tidligere var dette forkastet på grunn av prisen (Vann-Teknikk’s tilbud
var på kr 4.212.000,- i 1988). Men dersom medlemmene kunne tenke seg å fortsette med
den store dugnadsinnsatsen de hadde vist, kunne arbeidet muligens gjennomføres.
Vannrørene var som tidligere nevnt i svært dårlig forfatning, og det hadde vært lekkasjer da
vannet ble satt på tidlig omvåren 1991.

Ekstraordinær generalforsamling 16. juni 1991

I ekstraordinær generalforsamling 16. juni 1991 ble styrets forslag om å gjenn-
omføre spredning vedtatt. Det ble diskutert om vi måtte betale tilkoblings-
avgift slik som de andre parselleierne på Solvangs øvrige avdelinger. General-
forsamlingen mente derimot at OVA´s bekreftelse av 4. november 1987 og vår
betaling av 1. september 1988 var tilstrekkelig, slik at det var unødvendig å

Åpningen av Brusedoen i 1989
Foto: Trygve Hvass Nielsen
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kontakte OVA. Dessuten var dette arbeid på eget område. (I slike tilfeller
overlater de forskjellige tekniske etatene både det administrative og det prakt-
iske arbeidet til ansvarshavende, jfr. Oslo Bygningsråd og Oslo Energi.)

Det ble vedtatt på generalforsamlingen å kreve inn kr 10.000,- fra hver par-
sell innen 1. oktober 1991. Årsaken var at styret hadde innkalkulert kostnad-
ene med å få rørene til kjellerveggen i stedet for til parsellgrensene slik det
framgikk av innkallelsen. Siden ble det utvidet til innenfor kjellerveggen. De
som ikke hadde anledning til å betale kontant, kunne velge en avdragsordning
over seks år, men da måtte de betale kr 12.000,- som inkluderte kr 2.000,- i
renter.

Kostnadene langt lavere enn i tilbudet fra Vann-Teknikk AS

Arbeidet startet senhøstes 1991 og den 13. februar 1992 orienterte vannkomi-
teen medlemmene om at framdriften pågikk for fullt. Kostnadene var langt
lavere enn i tilbudet fra Vann-Teknikk AS. Entreprenørfirmaet Ole Reiersgård,
som hadde maskinpark til å ta de tyngste takene i grøftene, var engasjert til
gravearbeide. Rørlegger Kyrre Hoff var engasjert til å koble rørene.

Dugnad og samarbeide med håndverkerne

Mest mulig av arbeidet ble gjort på dugnad. Begge håndverkerne var innstilt
på et samarbeide og at alt skulle gjøres så rimelig som mulig. Nå avdøde
Trygve Nielsen tok mange bilder fra denne tiden der kolonistene holder på med
graving av grøfter, bærer på rør og lignende. Avdeling 1 har spart betydelige
summer på dugnadsinnsatsen og det smidige samarbeidet med håndverkerne.
Foruten å ha ansvaret for rørleggerarbeidet på fellesanleggene, utførte også
Kyrre Hoff oppdrag direkte for den enkelte hytteeier.

Vann- og avløp legges inn i hagen
Foto: Trygve Hvass Nielsen
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Skriftlig og muntlig informasjon om framdriften

Etter hvert som vannprosjektet skred framover, ble berørte kolonister inform-
ert direkte i skriv og i møter. På hvert vårmøte og hver generalforsamling ble
det informert både skriftlig og muntlig om framdriften, økonomien og om dug-
nadsinnsatsen. Misfornøyde kolonister kom med sine synspunkter – som ble
forsøkt løst på best mulig måte. Misnøyen gikk på forskjellige skader mange
parseller fikk i forbindelse med gravingen som måtte gjøres.

Ferdig våren 1994

Vannprosjektet ble stort sett ferdig våren 1994 og da var 111 hytter tilkoblet nytt
vann og avløpsnett. Ca. 30 % av hyttene hadde da samtidig lagt inn wc og/eller dusj.

Jordingsmuffer og økte kostnader for den enkelte

I ettertid ble avdelingen ved kontroll av OVA pålagt å montere jordingsmuffe i
samtlige hytter. Enkelte andre småting ble også påpekt ved samme kontroll.
Dette medførte økte kostnader for den enkelte. Fjerde og foreløpig siste bygge-
trinn ble dermed ansett som ferdig. Alt i alt mener de fleste at vi har fått et
meget godt anlegg.

Vannsaken
Vannsaken oppstod i 1994 da OVA kontaktet avdelingen og påstod at vi hadde
bygd ut vann- og avløpsnettet uten tillatelse fra dem. Vi var da på det nær-
meste ferdige, men en del arbeid på enkelte hytter gjenstod. Vi hadde holdt på
siden den 1. september 1988, da vi betalte tilkoblingsavgift etter den faktura vi
hadde fått fra OVA.

OVA kunne ikke finne noen av de papirene styret viste til, og de var lite
villige til å diskutere med oss. Men ved inspeksjon var de stort sett fornøyd
med det vann og avløpsanlegg vi hadde skaffet oss. Spesielt var de fornøyd
med at privetene var fjernet.

Styret skaffet advokathjelp og papirer kom etter hvert på plass. OVA var
likevel ikke villige til å stå ved dokumentet de selv hadde skrevet. Begrunn-
elsen, etter at skrivet var funnet hos OVA, varierte mellom det at saks-
behandleren hadde handlet uten fullmakt til at det som stod i skrivet var så
fordelaktig for avdelingen at styret måtte skjønne at det ikke kunne være sant!

Saksbehandleren selv påstod at han ikke husket noe om saken p.g.a. de
store saksmengdene han hadde hatt. Men han vedkjente seg selve dokumentet
etter at han omsider hadde funnet det.

Pressen, politianmeldelse og intern konflikt

Pressen kom bort i saken. Særlig Aftenposten skrev mye uriktig i sakens an-
ledning uten at dette er blitt dementert. Bl. a. at kolonistene ”stjal vann”.
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Formannen ble politianmeldt, men saken ble selvfølgelig henlagt idet politiet
anså intet straffbart bevist.

Flertallet støttet styret i dets arbeid for å få overbevist OVA og, etter hvert Eien-
domsetaten om at det var inngått en avtale. Men en mindre gruppe kolonister mente
at styret løy og gjorde alt for å sverte styret og dets formann.

Forberedelse til sak mot Oslo kommune

Styret fikk ikke gjennomslag for sitt syn i kommunen, og i samråd med advo-
katen startet forberedelsen til sak mot Oslo kommune. Styret mente da at OVA
ikke hadde rett til å kreve tilkoblingsavgift ut over det beløp som allerede var
betalt i 1988. Representantskapet på Solvang fattet vedtak om at rettssak måtte
unngås. Det kom også signaler fra Oslokretsen og Forbundet om at en rettssak
ville kunne skade kolonihagesaken og på negativt vis påvirke kontraktsfor-
handlingene med kommunen.

Urolige år i hagen

Årene 1994 – 1996 var noen urolige år i hagen og de kulminerte med at ekstra-
ordinær generalforsamling 29. august 1996 vedtok å betalte kr 1.033.122,84 i
tilkoblingsavgift for avløp. Beløpet ble betalt uten forbehold, og sak ble ikke
reist.

Fremtiden vil vise om dette vedtaket var lurt. Daværende formann, Sverre
Andresen, angrer iallfall på at det ikke ble sak.

Særlag på avdelingen

Gubbelaget
Den 1. november 1945 møttes tyve ”gubber” i alderen 30 til 58 år i Grüner-
løkka Folkets hus for å stifte Gubbelaget. Formålet med laget var å fremme
kameratslig samvær mellom mannfolkene i avdeling 1, og dertil å delta i det
oppbyggende arbeidet i hagen.

Det var Gerhard Johansen som hadde ideen til laget, og han ble valgt til
lagets første formann. Han fungerte som formann i flere perioder, i alt i 10 år.
Senere har laget hatt åtte forskjellige formenn, inntil Tor W. Olsen overtok for-
mannsklubba i 1983. Han har i de påfølgende seksten årene, uten avbrytelse,
vært lagets formann

Initiativtaker til flere store dugnadsarbeider

Gubbelagets medlemmer har gjennom mer enn femti år utført en rekke små og
store oppgaver til beste for avdelingen. Laget har også vært initiativtaker til
flere store dugnadsarbeider, som utvidelse og rehabilitering av Huset, utvid-
else av redskapshuset, samt ombyggingen av Brusedoen og oppsetting av Søp-
pelhuset.
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Loppemarked og Barnas dag

Lysanlegget på veiene er for en stor del bekostet og utført av Gubbelaget. Alt
arbeid med arrangering av det årlige Loppemarkedet og Barnas Dag, har vært
utført av laget – i nært samarbeid med Damelaget.

Laget har i sommertiden møter hver 14. dag. I vintertiden har det også vært
avholdt noen få møter. Før vi fikk vintervann på Huset i 1990, ble vinter-
møtene holdt hjemme hos noen av medlemmene eller i leide lokaler utenfor
Solvang. Laget har forestått og forestår fortsatt turer både i inn og utland, og
arrangerer lørdagsfester med dans og bevertning.

I 1995 feiret Gubbelaget 50-års jubileum med stor fest med fruer og inn-
budte gjester. Ved jubileet hadde laget 35 medlemmer, hvorav fire hadde vært
medlemmer i over 25 år.

Damelaget
Damelaget ble stiftet 19. juli 1933. Laget har i alle år arrangert utlodninger og
tilstelninger. Inntektene av dette har i årenes løp gått til innkjøp av kjøkken-
utstyr, benker i hagen, flagg, flaggstenger, komfyr og fryser, stoler til Huset
m.m.

Damelagets formål
Damelagets formål har i alle år vært å vekke kvinnenes interesse for koloni-
hagen, økonomisk og kulturelt. Dette har vært en rettesnor for samtlige styrer

Gubbelagsmøte i fint vær utenfor Huset
Foto: Rolf Gulbrandsen
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gjennom disse 66 årene. Alle styrene har hatt varierte og utfordrende
oppgaver, og i disse årene har det vært 18 ledere. Nåværende leder, Eva
Leitemo Olsen, går inn i sitt 12. år som leder. En rekord det blir vanskelig å
slå. Medlemstallet i laget er nå ca. 40 stk.

I hele sesongen har laget jevnlige medlems- og styremøter, og en tidlig vår-
fest hvor laget ”slår på stortromma” med god mat og drikke.

Arrangør av ulike turer

En tradisjon laget fortsatt holder i hevd, er å arrangere ulike turer. Nå arrang-
erer Damelaget i fellesskap med Gubbelaget båtturer enten til Kiel, Hirtshals
eller København.

Tidligere arrangerte laget dagsturer til forskjellige steder rundt Østlands-
området. I de siste fem årene har laget i stedet arrangert utflukter rundt om-
kring i Oslo. Første turen gikk til øvre del av Akerselva. Nedre del ble foretatt
året etter. Siden har laget besøkt Etterstad og Rodeløkken kolonihager. I år vil
turen gå til Akershus festning.

Fra Kvinneforeningen til Damelaget

I 1986 endret Kvinneforeningen navn til Damelaget. Årsaken til navneend-
ringen var at de fleste syntes at Kvinneforeningen hørtes tungt og gammeldags
ut i forhold til Gubbelaget.

Damelagets styre i jubileumsåret.
Fra venstre: Anne Grethe Nilsen, Liv Nordvik, Eva Leitemo Olsen, Mona
Wahlgreen, Bergliot Myrhaug, May-Liss Knudsen, Astrid Næss og Grete Vie.
Agathe Kolflaath var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Rolf Gulbrandsen
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Noen oppgaver utført i Damelagets regi

Før 1985 syntes medlemmene og besøkende i hagen at det var vanskelig å
finne fram til de enkelte parseller når de bare hadde hyttenummer å forholde
seg til. Derfor påtok Damelaget seg å lage veinavn i hele hagen, og hver vei
fikk sitt blomsternavn. Samme år gikk Damelagets forslag om å utvide red-
skapsboden fra 2,3 m2 til 4,2 m2 gjennom på årets generalforsamling.

Da avdelingen i 1989 og 1990 fikk installert toalett og dusjer i Dalen og på
Huset, påtok laget seg jobben med maling og lakkering. Festsalen fikk også en
omgang eller to med koster og pensler. I 1997 ble alle bordene slipt og lakket
på et av lagets medlemsmøter.

Den 8. august 1993 ble lagets nye stolthet, avdelingens museum, åpnet. Ideen ble født
av noen medlemmer i laget, og ble igangsatt i Damelagets regi.

Kulturmønstring

På Kolonihagedagen, søndag 27. juni 1999 arrangerte laget sin første Kultur-
mønstring. Laget visste at mange av medlemmene og andre kolonister hadde
forskjellige kreative og kunstneriske ferdigheter – noe som laget ønsket at den
enkelte kunne vise fram og eventuelt selge.

På Huset ble det derfor satt opp ulike utstillings- og salgsbord med
porselens-, glass- og rosemaling. I tillegg var det også akvareller, malerier,
dekorasjoner og forskjellige kunsthåndverk. En egen ”stuntpoet” fra Dame-
laget hadde fått med seg noen venner som hadde satt opp en lyrikkbod. Her
kunne publikum bestille dikt til barna, bekjente, kjærester og andre. Interessen
for mønstringen var stor, og laget satser derfor på at dette skal bli en tradisjon.

Bridgelaget
Bridgelaget ble stiftet like etter krigen. I de første årene besto laget kun av
kolonister fra avdeling 1. Men etter hvert ble det åpnet for alle kolonister fra
de andre avdelingene på Solvang kolonihager. I de siste årene har laget også
medlemmer fra Rodeløkkens kolonihager. Laget spiller hver tirsdag på Huset i
sommersesongen.

I vintersesongen samles laget i Rodeløkkens forsamlingshus, Toppen.
Antall spillere varierer, men laget har nå omlag 30 medlemmer som møtes
jevnlig. I skrivende stund er spillere fra avdeling 1 lite representert. Oddvar
Myrhaug som nå er leder for bridgelaget, ser gjerne at flere melder seg på.

Skytterlaget
Avdelingen hadde eget skytterlag fra like etter krigen og til ca. 1977. Skyt-
ingen foregikk så vel i Dalen som inne på Huset. Skytterlaget konkurrerte med
andre kolonihager, bl.a. Hjemmet og Rodeløkken.
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Museet og museumskomiteen
På vårmøtet i 1991 ble det opplyst at det i regi av Damelaget var dannet en
gruppe som ønsket å lage et museum i det nettopp nedlagte dohuset Smetten.
Kolonistene ble bedt om å ta vare på gamle ting som fantes i hyttene og levere
dette til museumsgruppa.

Åtte driftige damer satte igang arbeidet med å rive ned de gamle dobenk-
ene, vaske og snekre. Dette arbeidet pågikk de to påfølgende somrene. Den 8.
august 1993 kunne museumsgruppa invitere til åpning av et trivelig og vel-
utstyrt lite museum, hvor det også var avsatt plass til en av doene med benk og
bøtte! På åpningsdagen ble museet besøkt av ca. 70 kolonister.

Museet har siden starten vært åpent et par dager hver sommer. Samtidig som
NRK fjernsynet var her og filmet Barnas Dag i 1996, ble også museet besøkt
og filmet. Programmet ble sendt på TV den 2. påskedag i 1997. Museums-
gruppa er fortsatt i virksomhet og tar gjerne imot gamle ting som kan passe
inn, særlig gamle leker.

Arrangementer i hagen

Tradisjonelle fester

Det arrangeres hvert år flere åpne lørdagskvelder med dans til levende musikk
og noe å bite i. Avdeling 1 arrangerer også julebord og fra tid til annen også
påske- og nyttårsfest.

Elsie Nævestad på Museet
Foto: Rolf Gulbrandsen
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St. Hansfest

Hvert år arrangerer styret en St. Hansfest på Huset og med bål i Dalen. Som
ellers på alle andre fester på Huset er det som oftest levende musikk med salg
av mat og forfriskninger. Bålet tennes i 10-tiden uansett vær – forutsatt til-
latelse fra brannvesenet.

Visekveld

Første gang en egen visekveld ble arrangert var i 1995. Dette har vist seg å
være et populært arrangement og et aktivt alternativ til de ordinære festene
med dans og levende musikk. Her er det kolonistene selv som synger og
spiller.

Grillfest

Like populært er våre grillfester hvor kolonistene tar med seg grillmat og
tilbehør. Styret ordner med grill og kull. Mange kolonister som ikke møter på
de tradisjonelle festene, finner veien dit.
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Formenn i avdeling 1 gjennom 70 år
Solvang avdeling 1 har i disse år hatt følgende 23 formenn:

1929 Harald Berntsen
1931 O. M. Fredriksen
1932 Harald Amundsen
1935 Åge Tønsberg
1937 K. E. Johansen
1938 Robert Lindahl
1939 Kr. Grønsund
1941 Gerhard Johansen
1943 Harald Amundsen
1945 Øivind Mathisen
1947 Anton Skovlund
1949 Reidar L. Roos
1953 Johan Jensen

Av disse må særlig Sverre Andresen bemerkes, som gjennom 13 år har vært en
drivende kraft til å få gjennomført alle de store oppgavene som er løst i de
siste tyve årene i vår kolonihage.

1954 Sverre Larsen
1956 Ola Rønneberg
1958 Ole Sæterdal
1960 Anton Skovlund
1962 Trygve Jørgensen
1966 Johan Jensen
1970 Svein Jørgensen
1975 Ida Arnesen
1976 Asbjørn Bielig
1984 Sverre Andresen
1997 Tore Olsen
1998 May-Liss Knudsen

Hovedstyret i
jubileumsåret:

Fra venstre:
Tore Akselsen,
Reidar Karoliussen,
Liv Nordvik,
Jens Lorentsen,
Christian Knudsen,
May-Liss Knudsen,
Henry Kringler,
Knut Johannessen og
Tor W. Olsen.
Jan Vie var ikke til stede
da bildet ble tatt.
Foto: Rolf Gulbrandsen
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Framtida for Solvang kolonihager

Kontraktsforhandlinger med Oslo kommune

Oslokretsen og Norsk Kolonihageforbund har i de siste årene vært i forhand-
linger med Oslo kommune i forbindelse med at leiekontraktene for alle koloni-
hagene i Oslo visstnok opphører i år 2001. Kommunen har kommet med
mange innspill i saken som Oslokretsen og Kolonihageforbundet ikke kan si
seg spesielt fornøyde med.

Vi i avdeling 1 har ikke hatt noen direkte innvirkning på disse kontrakts-
forhandlingene. Vi kan ikke annet enn å håpe at våre sentrale tillitsvalgte
greier å få i havn en avtale som vi alle kan leve med.

En kolonist fra Solvang skrev i forbindelse med en undersøkelse som Oslo
Byplankontor utførte i 1976, da Sogn og Solvangs framtid atter en gang skulle
avgjøres:

”Kolonihagen gir trivsel, glede, forventning og et fullt liv istedenfor slapp
tilværelse i sommervarm leilighet. Rik grøde av frukt og bær, som oppbevares
eller konserveres og deles med slekt og venner, som for øvrig nyter dager og
kvelder som gjester i disse avstressede omgivelser. Et nært og åpent samfunn
gir tilhørighet og kontakt. Generasjonene lever side om side, det har betydning
for barns og ungdoms utvikling og for de eldres trivsel. Eldre får et menings-
fylt liv og holder seg lenger i form, samtidig som samfunnet innsparer meget
betydelige summer på sykehus- og institusjonskontoene.”
Hentet fra Jubileumsskriftet ”Solvang kolonihager 50 år 1930 -1980”.

Verdi for enkeltmennesket og samfunn

Som gjentatt til det kjedsommelige: Kolonihagene har en stor verdi for enkelt-
menneskene som er så heldig å ha en kolonihage. Mange av oss utnytter i stor
grad muligheten til å dyrke egne grønnsaker, frukt og bær – noe som er helse-
bringende på alle måter. Tenk på gleden av å kunne ha friske blomster på
bordet uka gjennom! I kolonihagen har barna et trygt og avskjermet område til
lek og moro. Unge og eldre kan holde seg i aktivitet og de forskjellige gjøre-
målene på parsellen gir den enkelte glede, samhørighet, trim og helse... Fester
og sammenkomster mellom unge og gamle bidrar, i en raskt omskiftelig ver-
den, til å lage et tettere og bedre forhold mellom generasjonene.

Vi for vår del håper og tror at også Oslo kommune ser noen av de verdiene
som vi kolonister ser. Vi venter derfor i spenning på resultatet av kontrakts-
forhandlingene.
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Sanger i hagen

Solvang, jeg elsker deg

Solvang, jeg elsker deg, du er min lykke.
Min sol på hverdagsvei, frihetens smykke.
Du byr meg kjærlighet, vennskap til neste.
Alt som gir livet fred, får grobunn, feste.

:/: Rundt om i hage – grend,
trofaste kvinner – menn,
samles om deg vår venn
Solvang, mitt Solvang :/:

Du tar mitt barn i fang og med det leker.
En barnesjel i sang, mot det du peker.
Du taler eventyr, så skjønt - fortrolig
og inn til lykken flyr, du småens bolig.

:/: Her blir han sterk og stor,
støtte for far og mor.
Stem opp i samlet kor:
Solvang, mitt Solvang :/:

En mor som sliten er, du giver styrke.
Og, røde rosenskjær får kinn ved yrke.
Her ser vi himlen fritt, glemt er vårt fengsel,
mens minnet slumrer blidt om by og trengsel.

:/: I duft fra rosenblad
styrket av solens bad
synger vi fri og glad:
Solvang, mitt Solvang :/:

Du tenner ild i barm, stråler fra øye,
så ”Gude-buen” varm for pilen bøye.
Du åpner syn for to, de vil deg lønne
i kjærlighet og tro i minner skjønne.

:/:Herinn’ blant blomsters prakt
sluttes der samholds - pakt
hjerte mot hjerte lagt.
Solvang og hjemmet :/:

Tekst: Otto Mørck
Melodi: Santa Lucia
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Sang til Solvang 1

Melodi: Pål sine høner
Tekst: Ragna Larsen

Solvang du er nå det gjeveste stedet,
som av Vårherre er skapt på vår jord.
Siden så har vi forsøkt å forbedre
og følge med tiden så godt vi formår.

Refreng:
Solvang du kjære, til deg vil vi komme.
Ener´n vi elsker hver eneste tomme.
Hit opp vi trekker med trosten som følge,
når hvitveisen blomstrer, og løvtannen gror.

Her har vi dugnad hver eneste sommer,
her kan vi samles og ha det litt gøy.
Noen kan snekre, og noen kan male,
andre kan luke, og en vaske tøy.

Refreng:
Solvang du kjære, til deg vil vi komme.
Ener´n vi elsker hver eneste tomme.
Hit opp vi trekker med trosten som følge,
når hvitveisen blomstrer, og løvtannen gror.
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Solvangsangen

Melodi: Norge i rødt, hvitt og blått
Tenk, når vi går inn Solvangs port Tekst: Liv Ragnhild Nordvik
ja sorger og bekymringer de svinner nesten bort.
For våren venter alle på.
Især vi som har Solvang kjær
det er et sted blant få.
Vi legger bak oss alt stress og alt mas,
for hytte på Solvang det synes vi er stas.
På parsellen der vokser og trives,
planter, grøntfor det gror dag for dag.
Og det bygges og bankes og rives.
Ja, det skjer no, det går slag i slag.

Ja, Solvang er jo delt i fem.
Det vet jo alle, men da vil vi også da få frem:
At Ener’n vår avdeling er,
og stolte av den alle er, som har en hytte her.
Grupper er stiftet med trim og med spill.
Ja, moro på Solvang det hører også til.
Og med Dame- og Gubbelag har vi,
ja, et samvær til alle som vil.
Vennskap knyttes blant unge og eldre,
for på Ener’n der får vi det til.

De første kolonister var
familier med mange barn som tunge byrder bar.
Der matauk viktig var for dem
For ”pottitter” og grønnsaker det måtte dyrkes frem.
Hytta var enkel med sitt inventar.
Ja, tilbygg, veranda hvem visste hva det var.
Hadde de nå sett våre parseller,
lekre hytter med tilbygg vi har,
Og med ”brusedo” dusj, ja det teller,
det blir toppen, den saken er klar.

På Solvang må vi regler ha,
og de skal følges det er klart, det er nå vel og bra.
Men regler skal ei styre oss,
ja, nytenkning det trenger vi, for det bør vi og sloss.
Riktig det er jo, det vet alle vel,
en botid på Solvang der folk kan vær’ seg selv.
Tenk på barna og unge og gamle
danner sammen et miljø så flott.
Og på Ener’n vi ønsker å samle,
glede, trygghet, da får vi det godt.

-------------
Ja, for det er vansk’li å verra beskjeden
når vi hytte på Ener’n nå har.
Vi er størst, vi er best, vi har gleden.
Og vi står på, den saken er klar.
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Solvang-sangen

På Solvang har jeg hytte på parsell nummer x,
og kjemper mot ugress og bladlus og veps.
Jeg avler tomater,
og dyrker salater,
og sol om sommer og jordbær og sex.
Chorus:
For, her på Solvang/ er det bedre/ enn i London, Wien, Paris…
Og her skinner sola mere, mere enn i paradis.

Jeg luker og jeg klipper, og jeg vanner min plen,
så hagen blir yndig og praktfull pen.
Og tar jeg en pause,
så tar jeg ei ause
med vann – kjøpt svart med litt dollar og yen.
Chorus:
For, her på Solvang/ er det bedre/ enn i London, Wien, Paris…
Og her smaker vanner mere, mere enn i paradis.

De fleste passer hytta – og steller hagen godt.
Men noen har tørna og bygget flott.
Selv bruker jeg penger
til levende senger
som blomstrer og gror og pryder mitt slott.
Chorus:
For, her på Solvang/ er det bedre/ enn i London, Wien, Paris…
Her på Solvang trives flere, flere enn i paradis.

På ”Huset” er det moro for alle som har lyst.
Og aldri blir det tamt og kjedelig og tyst.
For du som vil danse
kan svinse og svanse,
og klå på rumper og føle på bryst.
Chorus:
For, her på Solvang/ er det bedre/ enn i London, Wien, Paris…
Her har folket flere gleder, flere enn i paradis.

Det hender jeg blir frakta i nabo´ns trillebår,
når hodet har sovna og beina er sår.
Det skyldes promillen
og verten og grillen.
Men, det har visst ikke skjedd meg i år?
Chorus:
For, her på Solvang/ er det bedre/ enn i London, Wien, Paris…
Her på Solvang har jeg funnet, funnet meg mitt paradis.

Tekst og melodi:
Kurt Evert Stenbakk
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Medlemsliste juli 1999

Fornavn Etternavn
001 Kari/Øyvind Ruud/Hærland
002 Torhild Berg

003 Liv og Knut Gabrielsen

004 Trygve Hovland

005 Eyvind Haug

006 Ingrid Devor

007 Kari M. og Liv Sundbye/Nordvik

008 Erling Kolflaath

009 Berit Ramsdal

010 Ulf Rød

011 Mona Wahlgreen

012 Didrik Dyrnes

013 Lilly Magnor

014 Cecilie c/o Solveig Larsen

015 Inger Lise Bergsli

016 Ruth Helene Aas

017 Tove Kielland

018 Annie van Baelen

019 Viktor Holstad
020 Tore Kruge Eiken
021 Heidi Steinum
022 Karsten Johnsen
023 Arne Nitteberg
024 Cora/Runa Østerberg/Belle
025 Erna Bøgwald
026 Danuta Kot Digranes
027 Arne Hansen
028 Lars Jostein Græsli
029 Ingunn/Ca rl F. Skulberg/Nordheim
030 Marion Larsen
031 Marit Shum
032 Yvonne Dengin
033 Håkon Gundersen
034 Rolf Gulbrandsen
035 Otto Fossnes
036 Jens og Åse Lorentsen
037 Arild Rio Eriksen
038 Per Waaler
039 June Heggernes
040 Lillian Lydersen
041 Dag Bøgeberg
042 Anne Lise Lunde
043 Arne Borg
044 Bjørn Allan Eriksen
045 Elsie Nævestad
046 Greta/Kurt E. Sandberg/Stenbakk
047 Iver Andersen
048 Bjørn/Hege Flåten/Øygaren
049 Vegard Johnsen
050 Inger Johanne Barth
051 Marit/Hartmut Lauvli/Schley
052 Georg Stafne
053 Kjell Bjaanes
054 Bjørn/Kari M. Lappen/Slinde
055 Henry Kringler

Fornavn Etternavn
056 Kari Linna Myhrvold
057 Sverre og Berit Andresen
058 Mette Appelon Jensen
059 Tove S. Andersen
060 Oddvar Myrhaug
061 Harald Birkeland
062 Ernst Nielsen
063 Morten Rønningen
064 Svein Sæterdal
065 Reidar Karoliussen
066 Jan Vie
067 Lise Lotte Harang
068 Tore Akselsen
069 Kurt Myhre
070 Gerda Rønningen
071 Kari Anne Jacobsen
072 Berit Hoff
073 Erling Vie
074 Knut Johannessen
075 Eva Olsen
076 Hilde Prydz
077 Ragnar Samuelsen
078 Berit Ringdal
079 Harald Søderholm
080 Grete Larsen Isdal
081 U./M. Hajdu/Andersson
082 May-Liss/Arne Knudsen/Mikalsen
083 Svein Bredesen
084 Christian Knudsen
085 Irene Lien
086 Oddrun Sæther
087 Simen Sæterdal
088 Evy Hansen
089 Jan Erik Dysterud
090 Gro Jarto
091 Randi/Hans Eikenes/Hauger
092 Bergliot Karlseng
093 Ruth Bøler
094 Per Ørmen
095 Wenche Sørvik
096 Terje Strømdahl
097 Ann Mari Rustad
098 Guttorm Hansen
099 Leif André Grone
100 S. R./H.S. Hansen/Skavlem
101 Anne Grethe Nilsen
102 Bjørg Vagleng
103 Bjørn Næss
104 Bjarne Tranholt
105 Eigil Odvar Madsen
106 Liv Jørgensen
107 Bjørg Tvede
108 Åsbjørg Nilssen
109 Kjell Olsen
110 Kjell Arne Klemetsbråten
111 Asbjørn Andersen
112 Egil Olafsen
113 Audun Kolgrov
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Utgitt av styret på Solvang Kolonihager, avdeling 1

Solpynten, ferdig nylakkert og klar til å ta imot sine første gjester!
Foto: Rolf Gulbrandsen


