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Studentforeningene ved Universitetet i Oslo har i alle år vært betydningsfulle
samlingspunkter i studentenes faglige, politiske og sosiale utvikling. Gjennom årene
har deres aktivitet vært allsidig og skiftende – mange foreninger ble etterhvert nedlagt
men i dag finner vi over 50 aktive studentforeninger ved universitetet med aktiviteter
som spenner fra korsang til politikk. Den betydning foreningene har hatt gjennom
tidene ved universitetet har merkelig nok gått upåaktet hen i den 9 bind sterke
universitetshistorie fra 2011.
Svært mange foreninger har og hadde sine medlemmer knyttet til sine respektive
fagområder. Den geologiske studentforeningen GÆA NORVEGICA hadde klart sin
base ved Institutt for geologi fra stiftelsen i 1935. Men allerede i 1860 var det etablert
en “Forening for Mineraloger og Realister” i Christiania – en forening som etterhvert
ble til Realisforeningen.
I det følgende vil jeg gi en oversikt over viktige hendelser fra GÆA’s stiftelse i 1935 og
frem til 80-tallet da foreningen etterhvert begynte å slumre hen. En stor del av stoffet
ble presentert ved GÆA’s 70-års jubileum på Blindern i 2005.
Professor Olaf Holtedahl (1885- 1975) (Fig.1,2) var den som indirekte ga støtet til
GÆA’s tilblivelse i 1935. Som læremester, inspirator og ekskursjonsleder innstiftet han
det som i 30-årene var ganske uvanlig i akademia: Et læringsfelleskap.
Begynnelsen av 30-tallet var en trang tid på mange måter. I perioden 1928 - 1935 fant
vi kun én geologisk hovedfagstudent ved universitetet (Sven Føyn). Det var svært
vanskelig med jobber etter endt utdannelse – man hadde ingen vit.ass.stillinger, ingen
jobb i private firmaer. Intet forskningsråd var etablert. Men som bifag ble geologistudiet
svært populært, og de første GÆA-medlemmer var for en stor del geografer, biologer
og medisinere (!)
1935 representer et tidsskille for den geologiske undervisning i Norge. Ett av Norges
største byggeprosjekter sto ferdig på Blindern dette året: Fysikk-kjemibygget.
Realistene dro nå fra sentrum opp til Blindern.
Professor Holtedahl dro med sitt Geologisk Institutt fra Tøyen til Blindern og etablerte
seg med forværelsesdame på toppen av bygningen. Det besto av lite geologisk
auditorium, et geologisk leseværelse og kontor med forværelse for professor
Holtedahl. Herfra ledet han sin bifagsundervisning i geologi

Fig.1: Professor Olaf Holtedahl (1885 – 1975) på
ekskursjon 1934

Fig.2: På ekskursjon i Lier, 18/5 1934.
Fra v.: Henrich Neumann (1914 – 1983), Olaf Ranes (1902 - ), Kristian Horn (1903 – 1981), Olaf
Holtedahl (1889 – 1979), Per Holmsen (1911 – 1994)

I 1935 kom professor Goldschmidt tilbake til Tøyen fra Tyskland og Tom Barth fra USA
og sammen innledet disse en ny æra innen geokjemisk forskning i Norge.

I dette merkeår ble altså GÆA NORVEGICA stiftet - temmelig uformelt på en av
Holtedahls mange ekskursjoner. En dag i august dro 13 lærere og studenter til
Jotunheimen og Sogn - først med Valdresbanen til Fagernes så med buss til Tyin og
ned til Årdal. Så med båt til Flåm i Aurlandsdalen og så tok man beina fatt opp til
Vatnahalsen Hotell ved Myrdal der de ankom 31.august (Fig.4,5,6) . Deltakere på
ekskursjonen var:
Ledere:
Olaf Holtedahl (1885 - 1975),Anatol Heintz (1898 - 1975), Leif Størmer (1905 - 1979),
Trygve Strand (1903 - 1976), Halvor Rosendahl (1890 – 1963)
Studenter:
O. Bodahl (frk), Kaare Münster-Strøm (1902 - 1967), Carl Støp-Bowitz (1913 - 1997),
Jens Bugge (1913 - 1984), Arne Grønlie (1912 - 2000), Per Holmsen (1911 - 1994),
NN. Schreuder, NN. Schmidt-Nielsen
Her ble Olaf Holtedahl ved en tilstelning i kjelleren om kvelden tildelt “Den Gyldne
Hammer” som for anledningen var en geologhammer innpakket i aluminiumsfolie.
Foreningen ble egentlig ikke stiftet - den oppsto egentlig som et ordenskapitel for
denne ordenen.
En 7 vers lang Geologisk ekskursjonsvise forfattet av en av deltakerne, senere
professor i zoologi ,Carl Støp-Bowitz (1913-1997), ble her avsunget.
Man ønsket imidlertid ved hjemkomsten fra denne ekskursjonen å konsolidere
fagmiljøet og planene for en forening av geologistuderende ved Universitetet ble
drøftet.
Per “Petrus” Holmsen og Arne Grønli (Fig.7) var sammen med Olaf Holtedahl
pådrivere i denne prosess og i et oppslag på Blindern i mars 1936 står det:
“Der aktes stiftet en forening for studerende og Kandidater som akter å ta eller som
har tatt ett av de to geologiske fag - samt lærerne i faget”
Stiftelsesmøte ble avholdt torsdag 19. mars 1936 med foredrag av Arne Grønlie om
kvartærgeologiske forhold nordpå. Etter forslag av Olaf Holtedahl ble foreningen
hetende GÆA NORVEGICA etter Keilhaus’ klassiske avhandling fra 1850 (Fig.8).
Etterpå var det smørbrød i Blindernkjellern til 80 øre pr.stykk.
GÆA var en av de eldste guddommer i vår sivilisasjon (Fig.9) - hun ble dyrket i
paleolitisk tid. Hun fikk barn med seg selv -sønnen Uranus men var ikke snauere enn
at hun avlet 12 barn med sønnen – Titanene, og bidrog med to navn i det periodiske
system
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Fig.4: Gæa Norvegica’s
ekskursjonsrute høsten 1935

Fig.5: Vatnahalsen hotel,
Aurland

Fig.6: Deltakerliste fra Gæa Norvegica’s ekskursjon høsten 1935

For å feire begivenheten ble det i pinsen 1936 arrangert en stor ekskursjon rundt
Oslofjorden. Man klarte her å grunnstøte på Mølen i Vestfold, men deltakerne kom i
land - og i gleden over å være berget spanderte professor Goldschmidt hummer og
hvitvin på samtlige i Nevlunghavn. Her var han sammen med professor Assar Hadding
(Fig.11)som ledet en delegasjon svenske studenter på ekskursjonen.
Med på denne ekskursjonen var også en av GÆAS første kvinnelige medlemmer - 19
år gamle Brit Hofseth (Fig.12). Av hennes samtidige blir det fremholdt at Brit Hofseth i
størst grad bidro til det gode miljø i GÆA i de første år av foreningens arbeid - hun
holdt også foredrag om Kragerøfeltet sitt her og sto for mange oppdekninger ved
GÆA’s fester.- ofte sammen med sin søster Unni og har påstått selv at ekskursjonen
til Mølen bestemte hennes valg av studium
Brit utførte i løpet av sitt korte liv et betydelig geologisk feltarbeid for Norges
geologiske undersøkelse - i Vestfold, på Ringerike, Røros og på på Svalbard før hun
begynte sitt hovedfagsarbeid i Kragerøfeltet. I 1939 deltok hun på ishavsskuta
“Polarbjørn” til Østgrønland. Forfatteren Nils Johan Rud som var med på
ekspedisjonen var åpenbart fengslet av henne og lot henne bli hovedrolleinnhaver i
romanen “Drivende grenser” som utkom noen år senere. Våren 1941 dro hun til Troms
for å drive feltkartlegging for NGU men døde plutselig heroppe - bare 24 år gammel.
Foreningen ble i en årrekke styrt av Holmsen og Grønlie og fungerte uten noen av de
organer som er nødvendige for en forening var etablert - det var ingen kontingent,
styre, lover eller regnskapsfører. Det ble heller ikke ført noen protokoll før året 1941 da
GÆA fikk sin første sekretetær: Johannes Dons. Fra nå av har vi fyldige beretninger
om GÆA’s aktivitet.

Fig.7: Arne Grønlie og Per (Petrus)
Holmsen – riddere av
sluskehatteordenen – i 1960

Fig.8: B.M.Keilhaus avhandling
GAEA NORVEGICA

Fig.9: Gæa

Fig.10: Mølen ved Brunlanes, Vestfold
(pil)

Fig.11: V.M.Goldschmidt (tv)(1888 – 1947)
og Assar Hadding (1886 – 1962) i Nevlunghavn,
pinsen 1936

Fig.12: Brit Hofseth (1917 – 1941)

Fig.13: Ekskursjon til Slemmestad 1943
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Fig.14: Karl Johans gate ved universitetetsplassen 30/11 1943

I de første krigsårene ble det avholdt en rekke ekskursjoner - spesielt i Oslofeltet da
det var strenge restriksjoner på reisevirksomheten under krigen, og det ble gitt
foredrag med rapport fra disse. Olaf Holtedahl arrangerte ofte til nachspiel hjemme hos
seg der GÆA’s medlemmer fikk en oppdekning man ikke var vant til i disse
rasjoneringstider - “med suppe og kjøtt” heter det i et referat. I referatet fra GÆA’s
møte 18 mars 1942 ser vi at professor Kolderup plutselig dukket opp - direkte fra Grini!
På samme møte presenterte senere professor Gunnar Henningsmoen sin nye
hyldningsvise til GÆA: “GÆA’s Skål”. I 1943 ga også Norsk Geologisk Tidsskrift
spalteplass til GÆA med referater og rapporter over virksomheten.
Høsten samme år inntraff en begivenhet som skulle få store følger for Universitetet.
Natten til 28. november 1943 ble Universitetets aula sentrum ble satt i brann, og med
dette mistet rikskommisær Terboven tålmodigheten med de norske studenter og deres
motstandskamp.
Den 30.november ble 1200 studenter som oppholdt seg på Blindern og i sentrum tauet
inn (Fig.14); 650 sendt til Buchenwald og Aachen og 17 studenter kom aldri hjem.
Universitetet ble stengt og all undervisning ble innstilt helt frem mot frigjøringen. Vi vet
ikke hvor mange GÆA-medlemmer som ble arrestert men vi vet at mange deltok aktivt
i motstandsarbeidet, og de geologiske instituttene på Tøyen og Blindern ble tidlig
viktige motstandsreder mot okkupasjonsmakten og NS.
Det var ikke før i 1946 at GÆA kom på beina igjen. Nå skulle undervisningsordninger
og fagpolitikk stå på dagsorden. I desember 1946 ble geologenes økonomiske og
vitenskapelige arbeidsforhold drøftet i GÆA. I innkallelsen ble det hevdet at da Norsk
geologisk forening ikke etter sine lover hadde anledning til å ta opp disse saker skulle

Fig.15: Blindern 1946

Fig.16: Ekskursjon til Alnsjøen 1946……………….Hans Holtedahl (1917 – 2001)
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Fig.19: GÆA’s ekskursjon med svenske gjester.
Takkekort med ekskursjonsrute

GÆA kunne gjøre det. I flere møter 1947 ble undervisningsordingen på Blindern
diskutert.
Man begynte også nå et samarbeid med særlig nordiske geoinstitusjoner, “Mjollnir” i
Bergen, “Vasara” i Finland og “Steno” i Danmark. I 1950 arrangerte GÆA en større
ekskursjon for svenske geofagstudenter i Oslofjorden og Mjøsa rundt (Fig.17,18,19).
Byggerasjoneringen etter krigen gjorde at utbyggingen på Blindern stoppet opp, men
planene om et nybygg for geologene forelå.
Først i 1955 ble det gitt byggeløyve og i 1958 kunne geologene flytte inn i det som ble
hetende 3G-bygget etter sammenslåingen av de tidligere tre institutter - Geologisk
Institutt, Mineralogisk Institutt og Paleontologisk Institutt. Vi fikk nå et samlet Institutt
for Geologi der GÆA omsider endelig fikk sin egen hule.
I 1959 kunne landets eldste studentforening - Realistforeningen feire sitt 100-års
jubileum. Det gjorde de med pomp og prakt - med festmøte med Kongen i Aulaen og
der GÆA’s representant - Ellen Kildal - var tilstede (Fig.22,23).
Pomp og prakt ble det også over tildelingen av Den Gyldne Hammer i GÆA’s regi fra
1950 og fremover. Den hadde siste gang blitt tildelt Assar Hadding i 1939 som ble den
første utenlandske innehaver. Den Gyldne Hammer i sin nåværende form ble
presentert på et GÆA-møte allerede i 1941. Medaljen var utført av gullsmedfirmaet
Tostrup etter en tegning av firmaets sjef Eilert Krog Prytz (Fig.24). Av statuttene som
formelt ble innført i 1958 heter det:
“Den Gyldne Hammer tildeles ledere av geologiske ekskursjoner som gjentakne
ganger har vist fremragende egenskaper som ledere og som med sin interesse og sitt
gode humør har bidratt til å gjøre ekskursjonene særlig vellykkede”
I 1950 ble professor Leif Størmer slått til ridder (Fig.26) og i 1955 ble Olaf Holtedahl
tildelt ærestitelen Storhøvding av GÆA som ga ham “.. uinnskrenket makt som GÆA’s
overhode”
Den faglige møteaktiviteten var stor på 50-tallet og i 1958 ble det av GÆA foreslått
arrangert en feltspatkongress i Oslo. Den ble faktisk gjennomført sommeren 1962 med
bidrag fra NATO og Norges Almennvitenskaplige Forskningsråd og foredragene trykt i
Norsk geologisk tidsskrift. Pådriver for dette prosjektet var høvdingen i GÆA høsten
1958, Olav Christie. Han innstiftet senere i 60-årene det s.k. “Christies Legat” som
tallrike cand.real.- og cand.scient.-studenter bokstavelig talt har nytt godt av – med en
dram ved sensuren etter avlagt hovedfagseksamen. Med studenteksplosjonen i 70- og
80 årene ble det til at GÆA overtok forvaltningen av legatet.

Fig.20: Blindern 1951

Fig.21: Institutt- tomta

Fig.21: Mikroskoperingslab, Institutt for geologi ca.1958 (nå aud.2)
Fra venstre: Ebbe Zachrisson, Knut Ø.Bryn, Boye Flood, Viggo Wiik, Bitte Zwilgmeyer, Ole Ihle og
Magne Gustavsson
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Fig.24: Den Gyldne
Hammer

Fig.25: Professor Leif Størmer (m.pipe) på Malmøya 1941

Fig.26: Professor Størmer
tildeles Den Gyldne
Hammer 1950.
Fra v: Størmer, Steinar
Skjeseth, Tor Siggerud,
Fredrik Hagemann,
Gunnar Henningsmoen

Fig.27: På ekskursjon til Jotunheimen i 50-årene. Fra v.: ukj, Bjørn G.Andersen, Steinar Skjeseth,
Olaf Holtedahl, Leif Størmer, ukj.

Fig.28: Sermonimester Gunnar Juve 1967 i
Grønland Ishockeyklubbs gevanter

Fig.29: Olav Christie

Fig.31: GÆA’s Italiaekskursjon 1959

Fig.30: Christie’s Legat

Fig.31: Fra GÆA’s 25-årsjubileum 1960 i Jernbaneskolen.

Fig.32: Festtelegram i anledning GÆA’s
25-års jubileum.

I 1960 arrangerte GÆA sitt 25-årsjubileum i stor stil. Jubileet begynte med et festmøte
med foredrag om formiddagen og bankett i Jernbaneskolens lokaler om kvelden. Og
festtelegrammene strømmet inn fra søsterforeninger i mange land (Fig.32).
Utbyggingen av Blindernområdet skjøt fart på 60-tallet som ble en gullalder for GÆA
som stadig fikk fler medlemmer. Det sosiale liv utspant seg også i hverdagen f.eks.på
“Praterommet” der GÆA’s abbonement på “Donald” var populært i steinsamlingene.
Festaktiviteten økte med møteaktiviteten og spesielt populære ble Fenalårsfestene om
høsten og selvsagt Julemøtet. Senere kom Grisefestene og 17 maifestene som har
vart helt opp til vår tid. I 50- og 60-årene var tiden for de utallige komiteer i GÆA. Den
mest eksotiske var vel Ballongkomiteen som virkelig bedrev utadrettet virksomhet
(Fig.40). Ellers hadde man Huskomite, Kulturkomite og Fotokomite. High Fidelity og
Stereo kom etterhvert til landet og det ble arrangert platekonserter i GÆA-kjelleren og
live-konserter i Aud.1 med GÆA’s eget orkester! (Fig.41). Det ble arrangert dugnader i
professor Holtedahls have og bingokvelder i Auditorium 1. Bridgeklubben i GÆA fikk et
langt liv med over 20 medlemmer der en vandrepokal ble innstiftet i 1962. De siste
referater herfra ble skrevet i 1975.
GÆA hadde hittil ikke hatt noen logo (eller emblem som man dengang sa), så det ble
utlyst en konkurranse om en slik en i 1964, men ikke før i 1966 ble Johan Naterstads
forslag godkjent etter behandling i fire generalforsamlinger. Den ble trykket på GÆA’s
nye brevark, men forslag om å trykke den på ølbrikker ble ikke realisert. men hvem
vet??
Det ble innledet et aktivt fagpolitisk arbeid i GÆA på 60-tallet med sterkt samarbeid
med det nyopprettede Geologisk Fagutvalg - et barn av 68-tiden. Organisering sto
sterkt i tiden, og i 1964 ble de gamle lover for GÆA revidert. I Finland ble det stiftet en
Internordisk Studentunion der GÆA var forpliktet til å sende inn GÆA’s planer m.h.t.
møter, ekskursjoner og utvekslingsprosjekter. GÆA fikk gjennom dette bl.a.
invitasjoner fra de nordiske land om å sende en eller flere representanter til
ekskursjoner og kurs. Selv nød jeg godt av dette i 1968 som representant til en Finsk
malmgeologisk ekskursjon som behørig måtte refereres fra på et GÆA-møte.
GÆA arrangerte i 1967 en stor ekskursjon til De Britiske Øyer og som ble muliggjort
gjennom Knut Bjørlykkes nettverk og kontakter på øygruppa. Etter utallige tiggerbrev
ble ekskursjonen realisert - ikke minst fra BP - og dette i en tid da våre petroleums
forekomster ennå ikke var oppdaget. Turen gikk fra Kanalkysten, gjennom Wales og
opp til Skottland og lokale geologguider stilte. Turen var vel forberedt med kollokvier
og møter over et halvt år. Mindre ekskursjoner i GÆA’s regi foregikk på 60- og 70tallet til Island,Polen, Tsjekoslovakia, Tyskland, Kanariøyene og Marokko og kontakter
med søsterorganisasjoner ble opprettet. I 1971 mottok vi således en Polsk delegasjon
som fikk sett på geologien i Valdres

Fig.33: Blindern 1964

Fig.34: Fra VM på skøyter 1965. “Praterommet”, Inst.f.Geologi Fra v.: Sigrun Holdhus, Lars Kirksæther,
Bjarne Liungh, Gudmund Grammeltvedt, Rolf Flatebø, Johan Petter Nystuen, Odd Nilsen

Fig.35: Fenalåraften, i GÆA. Fra v.: Juve, ukj., Bjørlykke, Reitan, Bollingberg, Hysingjord.

Fig.36: Julemøte i GÆA 1968. Olaf Holtedahl leser egne dikt.

Fig.37: Forberedelser til Grisefest 1974. Fra v.: Kari Ofstad (høvding 1974), Else Ormaasen (høvding
1973)

Fig.38: Professor Ivan Th. Rosenqvist
(1916-1994)

Fig.39: Grillfest i GÆA

GÆA’s aktiviteter hadde mer eller mindre jevnlig fra 1943 blitt referert i Norsk
Geologisk Tidsskrift som fra 1971 ikke så seg råd til foreningsnytt og liknende, så det
nyetablerte søstertidsskrift Geolognytt overtok referatspalten frem til 80-årene.
GÆA har aldri vært noen sportsklubb, men fra 70-tallet ser vi en begynnende
interesse for konkurranseutsatt fysisk fostring. Det startet med skirenn på
Øvresetertjern i mars 1971. I 1974 leide man en buss, dro til Burudvann i Lommedalen
og løp til skogs. Her var det var et samlet felt som kom til første matstasjon. Året etter
var det stort skirenn på Sognsvann. I 1993 ble det mer seriøst da GÆA stilte i
Holmenkollstafetten (Fig.45,46,47)
Dessverre finnes det fra 1982 ingen møtereferater, rapporter eller resultatlister fra
GÆA’s sportsevenementer som f.eks. dart-turneringene.
En ny æra for norsk geologi og for instituttet ble innledet i 70-årene med utbyggingen
av petroleumsgeologisk undervisning og forskning (Fig.49). Fler studenter og fler nye
stillinger gjorde behovet for større plass presserende og med en eksplosjon i den
geofaglige studenttilstrømming i begynnelsen av 80-tallet begynte ting å skje.
Byggearbeidene for et tilbygg til instituttet tok til i 1985 (Fig.50) og året etter kunne vi
innvie ny kursussal, bibliotek, mikroskoplab - mm.mm. Situasjonen på feltkurs
Sollihøgda i 1984 er talende (Fig.51) : her er 40 studenter - i 1981 altså nesten fire
ganger så mange!
Med det økende studenttall i begynnelsen av 80-tallet gikk det dessverre tilbake med
aktivitetene i GÆA og foreningen slumrer i dag mer som en geofaglig selskapsklubb.
Ved de geofaglige fusjonrer i 2003 fikk foreningen automatisk (?) en rekke nye
medlemmer og det er å håpe at faglige og sosiale aktiviteter igjen vil stå på GÆA’s
dagsorden i tiden fremover.

Fig.40: Anmodning fra Ballongkomiteen i GÆA av 1958

Fig.41: GÆA’s Orkester “Liv og Dans”1965

Fig.42: GÆA’s logo av 1966

Fig.43: GÆA’s ekskursjon til de Britiske Øyer sommeren 1967. Fra the Grampian Highlands, Skotland.

Fig.44: Ekskursjonsbesøk fra Polen 1971. Fra v.: Andresen og Ormaasen (ledere)

Fig.45: Terrengløp i Lommedalen 1974. Fra starten.

Fig.46: Terrengløp i Lommedalen. Første matstasjon.

Fig.47: GÆA’s herrelag, Holmenkollstafetten 1993

Fig.48: Dart i GÆAkjelleren.
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Fig.49: Student-tilgang og oljepriser 1979 - 1992

Fig.50: Institutt for geologi – nytt tilbygg 1986
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Fig.51: Fra feltkurs på Sollihøgda 1981

Fig.52: Fra GÆA’s 50-års jubileum 1985 Med transport i gammel holmenkolltrikk m. champagne til
Holmenkollen
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Johan F.
Per Aksel
Bjarne
Henning
Dirk
Hans
John Martin
Tove
Else
Kjartan
Kari
Halfdan

ETTERNAVN
Siggerud
Heier
Lien
Lien
Hysingjord
Sverdrup
Ihle
Christie
Flood
Wiik
Falkum
Grammeltvedt
Nilsen
Roaldset
Skaar
Bockelie
Lindberg
Korbøl
Qvale
Van der Wel
Øines
Østby
Bockelie
Ormaasen
Brastad
Ofstad
Carstens

75v
75h
76v

Svein
Hilde
Terje
Hagemann
Bjarne
Torleif
Karen
Anders
Erling
Sven
Erik
Terje
Tone
Knut
Kristin
Espen Sletten
Narve
Arnt Olav
Katia
Katia
Idar

Eggen
Skauli
Kristiansen

76h
77v
77h
78v
78h
80v
80h
81h
82v
83h
84v
84h
85h
86v
87v
87h
88v
88h

Tveiten
Agdestein
Lie
Solheim
Nilsen
Dahlgren
Endre
Endresen
Svestad
Kvingan
Rangnes
Andersen
Ringseth
Håøya
Svendby
Svendby
Horstad

DEN GYLDNE HAMMER

ÅR
91h
92v
92h
93v
93h
94v
96h
97v
97h
98v
98h
99v
99h
00v
00h
01v
01h
02v
02h
03v
03h
04v
04h
05v
05h
06v
06h

FORNAVN
Gerd Merethe
Finn B.
Finn B.
Unni
Unni
Ellen
Andreas
Stine
Knut Øyvind
Kari
Børre Hauge
Børre Hauge
Børre Hauge
Øyvind
Cecilie Vendel
Cecilie Vendel

ETTERNAVN
Andersen
Gustavsen
Gustavsen
Strand
Strand
Eckhoff
Harstad
Røisheim
Engseth
Berner
Eriksen
Eriksen
Eriksen
Marcussen
Førre
Førre

Per Helge
Anja
Anja
Anja
Ingrid
Edina Pozer
Edina Pozer
Marie
Marie
Anne Brit
McFarlane

Semb
Sundal
Sundal
Sundal
Aarnes
Bue
Bue
Berstad
Berstad
Lothe

ÅR
1935
1938
1939
1950
1955
1958
1959
1963
1963
1967
1971
1971
1974
1974
1978
1983
1983
1983
1985
1985
1985
1987
1988
1989

NAVN
Olaf Holtedahl
Nils Henrik Kolderup
Assar Hadding
Leif Størmer
Johannes Dons
Christoffer Oftedahl
Trygve Strand
Gunnar Henningsmoen
Nils Spjeldnæs
Inge Bryhni
David Bruton
Johan Naterstad
Knut Bjørlykke
Per Jørgensen
David Worsley
Henrich Neumann
Ivan Th. Rosenqvist
Jens A.W.Bugge
Else-Ragnhild Neumann
Natascha Heintz
Odd Nilsen
Bjørn G. Andersen
Henning Dypvik
Torgeir Andersen

OPPNAVN
Kaledonide-Olaf
Niels Henrik hin Buesterke
Assar fra Skåne
Leif Luseveidir
Gange-Dons
Tuffe-Toffen
Trygve den lagvise
Gunnar Lagabøter
Soge-Nils
Inge Krokfjell
David hin Lusgode
Dekke-Johan
Knolle-Knut
Per Vassvis
David Armfot
Henrich Gjevstein
Ivan Qvikke
Jarn Jens
Rifte-Ragnhild den Smeltekunnige
Odd Kjappfot
Jardar-Bjørn Den Isvise
Sandkunne Henning
Torgeir Vestfjellskunne

