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ASTRID SWENSEN (f. Lindeman) (1855–1936) 

Astrid Lindeman var datter av Just Lindeman (1822–1894) og Justine Emilie Therese f. 
Sparre (1825–1914). Hun ble født i Kristiansand, der faren var organist i årene 1853–1858. 
Da Astrid var 3 år, ble Just Lindeman utnevnt til organist i domkirken i Trondhjem. Moren, 
Justine Emilie Therese f. Sparre var også svært musikalsk og en god koloratursangerinne. Hun 
sang ofte under gudstjenester og større konserter i domkirken. 

Astrid Lindeman viste tidlig stor musikalitet og fikk tidlig lære å spille piano under kyndig 
veiledning av sin far. Under Just Lindemans studieår i Christiania i 1840–1849 var han blitt 
begeistret for ideene om det nasjonale og var slik blitt god venn med sentrale skikkelser 
innenfor bevegelsen. Både Bjørnstjerne Bjørnson, Ole Bull og Asmund Olavsson Vinje 
gjestet ofte hjemmet når de besøkte Trondhjem. I juni 1859 var Ole Bull i byen for å gi 
konsert.1 Astrid var da fire år, og Ole Bull, som hadde fått høre at hun allerede kunne spille, 
ville gjerne høre på. Astrid sang og akkompagnerte selv - ”vinteren gikk, forår vi fik osv.” Ole 
Bull syntes dette var morsomt og bad henne synge om igjen. Den lille piken var trolig litt 
sjenert, slik mange barn ville vært i samme situasjon, og avslo først. For å få henne på gli, 
foreslo Ole Bull at om hun ville synge en gang til, så kunne han være katt for henne. Etter at 
han hadde krøpet bortover gulvet og mjauet som en katt, så sang Astrid igjen. Om kvelden, 
under Ole Bulls konsert, kysset han på fingeren til henne. Etterpå fikk Astrid være med bak 
scenen og gi ham blomstene som hun hadde med.2

 Astrid som barn (foto i privat eie) 

   

Astrid Lindemans familie bodde, som flere andre nære slektninger i Lindeman-familien, midt 
i sentrum av Trondhjem by. De hadde nær omgang og feiret alle høytider sammen. I 
høytidene ble det spilt og musisert. Til en julehøytidelighet komponerte Just Lindeman Et 
Bondebryllup for to klaverer. Dette stykket fremførte Astrid og han sammen. Om sommeren 
var det vanlig for Trondhjems byborgere å reise ut av byen for å tilbringe noen uker på landet. 
En sommer på tidlig på 1870-tallet oppholdt både familien til Just Lindeman og familien til 
hans bror, Petter Lindeman, seg på to nabogårder ved Øisanden sør for Trondhjem. I nærheten 
hadde artilleriet en stor ekserserplass. På dagen da kompaniet skulle ankomme stedet, drog 
Astrid og hennes fire år yngre bror Eivind, kusinen Anna (se egen artikkel) og hennes bror 
Ludvig av sted for å se kanonene kjøre over den gamle Uddevold bro. Brua var skrøpelig og 
bare en kanon kunne kjøres over om gangen. Spenningen var om brua holdt vekten av 
kanonen. En av løytnantene som passerte spurte om Anna ville sitte på hesten hans, og om 
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kvelden var alle barna invitert inn til offiserene for å høre muntre sanger. I sine Erindringer 
beskriver Anna Lindeman denne opplevelsen som en av barndommens meste spennende.3

Astrid Lindeman fikk etter hvert opplæring i musikkteori av sin far og han underviste henne 
også i orgelspill. Astrid ble snart en svært dyktig organist og vikarierte som både i 
Hospitalskirken og andre kirker i byen. Da kong Oscar II skulle krones i Trondhjem i 1873, 
var Astrid Lindeman 17 år. Musikken som skulle brukes ved kroningshøytideligheten kan 
beskrives nærmest som et familieprosjekt. Onkelen, Ludvig Mathias Lindeman, hadde skrevet 
kroningskantaten og faren, domorganist Just Lindeman, spilte under hele seremonien.

 
Kanskje var det nettopp sommeren i nærheten av militærets ekserserplass på Øisanden som 
noen år senere inspirerte den voksne Astrid Lindeman til å skrive marsjer til egne barn.  

4 Astrid 
fikk i oppgave å hjelpe til med den viktige orgelregistreringen, en oppgave som krever både 
inngående kjennskap til orgelet og stor musikalitet. For sin innsats fikk Astrid 
kroningsmedaljen i sølv.5

Astrid som ung (foto i privat eie) 

  

Da Just Lindeman reiste på orgelkonsertturné i Nord-Norge sommeren 1875, overtok datteren 
undervisningen av farens orgelelever. Hun vikarierte også som organist i Domkirken og 
komponerte flere preludier til gudstjenestene. Fra denne tiden stammer også en del sanger og 
noen koraler. Astrid Lindeman var en dyktig improvisator og spilte ofte norske folkemelodier 
med fine selvlagede overganger mellom melodiene.  

 A. Lindeman: ”Kosakkisk vuggevise” 

Selv om andre i familien var begeistret over hennes musikalske talent, så mente den unge 
komponisten at verken hennes innsats eller komposisjonene hennes var noe å bli imponert 
over. Den da 20 år gamle Astrid Lindeman fremstår som svært selvkritisk. I et brev til faren 
skriver hun:  
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Onkel Peter og tante Louise var ”reint op i undra” over mine preludier, - men jeg ved 
nok selv at det i alfald ikke var noget at ”beundre”. Jeg mærker godt, at jeg ikke har 
lært videre og ærgrer mig over min dovenskab, – – tænk jeg har jo ikke haft en eneste 
time i ”harmoni” på et helt år. Imellom kan jeg komme med et tålelig godt preludium, 
men i almidelighed er det tøv og røre, – – ligedan bestandig.6

Nidarosdomen (Kilde: NTNU UB) 

   

 

Senere samme sommer, i august 1875, da Just Lindeman var kommet hjem fra sin 
konserturne, skrev han et brev til sin bror, organisten Ludvig Mathias Lindeman i Christiania. 
Fordi han hadde mottatt en sum penger fra sin bror Tobias, fikk han frigjort penger som han 
ville bruke til en videre musikkutdannelse for datteren Astrid. På en svært forsiktig måte ber 
han sin bror om hjelp til å gjennomføre planen: 

I neste Maaned har jeg tænkt at reise til Bergen, for der at give Kirkekoncert og derfra 
reiser jeg til Kristiania. Jeg har tænkt at Astrid skulde følge med, og vil at hun, hvis Du 
fremdeles kunde have Plads for hende, hun da kunde blive igjen i Kristiania nogle 
Maaneder for at tage undervisning hos Erika Nissen. Jeg synes nok, det er leit at 
spørge dig herom, thi du har vistnok nok med dine egne, men da du selv engang har 
været saa god at tilbyde det, saa tænker jeg, Du i aldfald ikke bliver vond fordi jeg nu 
ligefrem spørger Dig. Skulde det være til nogen Uleilighed for dig, at modtage Astrid, 
saa haaber jeg Du ikke genererer dig for ligefrem at sige det. Det forstår sig, at det jo 
også maa komme an paa om Fru Nissen er villig til at give hende Timer. Men dette 
kunde Du vel alltid faa at vide; Du kjender jo fru Nissen saa godt. Du ved at Tobias 
sendte mig for nogen Tid omtrent 100 Spd. Det er disse Penge, som jeg tænker at 
anvende til Astrids informasjon. […] (J.R. Lindeman: Brev til Ludwig Mathias 
Lindeman av 11. august 1875.(Nasjonalbiblioteket, Musikksamlingen, uregistert brev.)  

 Just Lindeman (Kilde: NTNU UB) 



4 
 

Just Lindemans fortsetter brevet på en minst like forsiktig måte og spør sin bror om å gi 
Astrid undervisning i harmonilære. Og, selvsagt skal han ikke gjøre det uten vederlag. I 
samråd med Astrid foreslår faren at betalingen kan være å vikariere gratis for Ludvig Mathias 
Lindeman:  

Astrid har virkelig mer end almideligt Anlæg for Musik og hun fortjener virkelig at faa 
lidt ordentlig Undervisning. Du vil vel også være saa god at give hende lidt 
Undervisning i Harmoni, hvis hun skulde være saa heldig at komme ind til Kristiana. 
Medens jeg var paa min Nordlandsreise, spillede Astrid for mig i Kirken. Hun kunde 
saledes nok ogsaa spille for dig, om Du ønskede det. Hun anbefaler sig, som hun selv 
siger, ”til Udførelse af Brudemarscher og alt andet til Faget tilhørende, alt solid og 
godt og til Dagens billigste (det vil sige Dyreste) Priser”. ( J.R. Lindeman: Brev til 
Ludig Mathias Lindeman av 11. august 1875.(Nasjonalbiblioteket, Musikksamlingen, 
uregistert brev.)  

Både opphold og undervisning med Erika Nissen ble ordnet og Astrid Lindeman var senere 
flere ganger i Christiania for å få klaverundervisning. Sommeren 1876, da Astrid var 21 år 
gammel, var hun på et lengre opphold hos morens søster og hennes mann, Fanny og Carl 
Werner Jebe, i Porsgrunn. Derfra var planen å reise videre til hovedstaden.7

Så var det planen da! Her i Porsgrunn er folk svært musikalske, – du skulde rigtig give 
konsert her. Organisten her har netop fåt tilladelse til at give kirkekonsert, – så du får 
sikkert også. Kunde du ikke give konserter i byerne kysten rundt og så kom du til slut 
til Kristiania. Der hentede du dotter din (ikke fra Trollebollen heldigvis) og så reiser vi 
landeveien hjem til Thjem. – Var ikke den plan god, – – synes dem om hinner så vårå 
god og følg’en.

 Forholdet til faren 
må ha vært nært og godt, og denne gangen er det Astrid som har lagt en plan for domorganist 
Just Lindeman. Om denne planen skriver hun i juli 1876: 

8

Astrid hadde stort utbytte av undervisningen hos Erika Lie Nissen og læreren spådde henne en 
fremtid som pianistinne. Erika Lie Nissens skuffelse var derfor stor da Astrid, like før hun 
skulle debutere, bestemte seg for å gifte seg og følge sin kommende prestemann. Det fortelles 
at Erika Nissen gråt da hun fikk høre om avgjørelsen.  

 (Astrid Lindeman: Brev til Just Lindeman av 11. juli 1876, gjengitt i 
G.Wøien og H. Larsen, kap. om Astrid Lindeman)   

Den 27. september 1880 giftet Astrid Lindeman seg i Trondhjem Domkirke med presten 
Søren Hagrup Holck Swensen (1854–1921). Søren Swensen var oppvokst i Trondhjem bare et 
par kvartaler unna familien Lindemans hjem. Etter bryllupet fikk han jobb som kapellan i 
Melhus utenfor Trondheim. Her ble ekteparet boende til 1882, da Søren Swensen ble utnevnt 
som lærer ved den nyopprettede Trondhjem straffanstalt. I løpet av disse årene fødte Astrid 
fire barn.9 Dermed ble det mindre tid til musikk, selv om den fremdeles ble dyrket på et privat 
plan og i undervisningen av kusinen Anna Lindeman (se egen artikkel).  
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 Familien Swensen før avreise til Lofoten 1888 (foto i privat 
eie) 

Sommeren 1888 ble Søren Swensen utnevnt til sogneprest i Borge kommune i Lofoten. Astrid 
som nå var 34 år og hadde fire barn, og i tillegg ett i vente, fulgte med nordover. Overgangen 
til livet på en prestegård i Nordland ble stor. Begge ektefellene hadde sine familier i 
Trondhjem og Astrid lengtet etter å kunne besøke sine foreldre. Men trolig var hun i 
Trøndelag bare en gang under familiens opphold i Lofoten; sommeren 1894 etter hennes fars 
død. I løpet av årene i Lofoten fødte Astrid ytterlige fire barn. Med 9 barn og en stor 
prestegård å ta vare på, hadde hun hendene fulle og liten tid til å øve på klaveret. Bjørnstjerne 
Bjørnsons ord fra noen år tilbake var blitt gjort om til virkelighet. På midlten av 1870 tallet 
hadde Bjørnstjerne Bjørnson besøkt Trondheim og var da i selskap hos Just Lindemans 
leieboer. Her møtte han Astrid og ville gjerne at hun skulle spille. Astrid Swensen fortalte selv 
til sin sønn Wilhelm om hendelsen: 

Så var det en vinter, at en foredragsforening hadde fåt Bjørnstjerne Bjørnson op til 
Trondhjem. Han holdt ypperlige foredrag f.ex. om det sixtinske kapell, - og han blev 
også forgudet, og der blev holdt selskaper rundt om for ham. Så var der selskap hos 
O.R.sakfører Dahl (siden kriminal-dommer). De bodde nedenunder hos os og vi var 
budne. Jeg hadde nettopp vært min første gang hos Erika Lie Nissen, og så skulde jeg 
spille og var meget redd. Jeg valgte at spille Schumanns ”Aufschwung” og spilte visst 
ikke rart. Så kom Bjørnstjerne Bjørnson, mægtig og stor, - kastet hodet bakover og sa: 
”Det var ikke Aufschwung!” – Det har du ret i, tænkte jeg,- ”Men jeg kan spille,” – jeg 
var ærgerlig på mig selv, ser du – og så spilte jeg Mendelssohns ”Rondo Capricioso”, 
og de som var der sa: ”nei Astrid, sånn har du aldrig spilt den!” – Så kom atter B.B. – 
blid og forundret – tog min hånd og sa ”og med de små fingrene!” Kunstkjenner har 
han aldrig vært i musikk iallefald, men profet var han, da han slap min hånd og sa: ” Å 
ja – de blir nu bare til at stoppe pølser allikevel.”10

Men Astrid Lindeman Swensen kunne bruke hendene til mer enn å stoppe pølser. Hun greide 
å organisere tiden slik at hun jevnlig fikk brukt fingrene også på klaviaturet. Hver lørdag og 
søndag klokken seks om ettermiddagen samlet hun barna i stuen. Her fikk de sitte stille og 
lytte til sin mors spill. På denne måten ble de introdusert til den klassiske klaverlitteraturen. 
Astrid hadde et stort repertoar og spilte stykker som hun selv hadde lært i sin oppvekst og som 

 



6 
 

stammet fra bestefarens, Ole Andreas Lindemans, notebøker. Verker fra 1700-tallet av J. P. 
Kirnberger, J.S. Bach, C.P.E. Bach og I.G. Wernicke ble spilt mens barna satt musestille. 
Også stykker av Thomas Tellefsen og hans lærer Chopin, ble spilt slik Astrid Lindeman hadde 
lært av familiens venn Tellefsen. Astrid Swensens sønn Wilhelm har senere fortalt om 
musikkstundene i boken Prestegårdsliv: 

Klokken 5 lørdag og søndag ettermiddag var fast musikkstund, – først mors spill fra et 
utrolig rikt repertoar, som lot oss barn få den klassiske klavermusikk inn som et slags 
forberedelseskurs, og dertil lekkerbiskener som Kernberger[sic], Philip Emanuel Bach 
og stormesteren Sebastian Bach i en nærmest autentisk gjengivelse, - ført fra oldefar, 
som var elev av Werniche [sic] i København, som igjen var elev av Philip Emanuel. 
Chopin hadde på samme måte en direkte overføring, idet hans kjæreste elev, Thomas 
Tellefsen, var en venn i min mors hjem.11

Astrids musikkstunder fikk etter hvert sitt eget helt spesielle navn: Bueses.

   

12 Et av barna, som 
ennå ikke snakket rent, hadde fått med seg at spillestunden startet i ”Stuen klokken seks”. 
Beskjeden ble enkelt og greit omsatt til ”bue sess”. Som belønning for at barna hadde vært 
rolige og sittet stille under mors konsert, ble hver Bueses avsluttet med at barna fikk marsjere 
rundt bordet til Astrids selvkomponerte marsjer. Bueses-marsjene er bevart i Astrids egne 
manuskriptbøker.13

 ”Agnetes sang” fra Bueses 

  

Etter sju år, i 1895, forlot familien Lofoten. Søren Swensen var blitt utnevnt til sogneprest i 
Steinkjær og familien, med 9 barn i alderen 14–1 år, flyttet sørover. 14

I den samme perioden begynte de eldste barna å flytte hjemmefra for å ta utdanning. Men, 
stadig med 9 barn i huset var det fremdeles liten tid til å øve for Astrid Swensen. Allikevel var 
det alltid musikk i hjemmet, for både egne barn og noen betalende klaverelever skulle ha 
undervisning. Hennes egne spillestunder begrenset seg til Bueses-tradisjonen, som levde 
videre i beste velgående.   

 I Steinkjær fødte Astrid 
Swensen ytterligere to barn. Justine Emilie Therese ble født i 1897. I desember, bare måneder 
etter den store bybrannen i august 1900, fødte hun sitt ellevte barn, Marie-Louise.  

Familien bodde like ved Steinkjersannan ekserserplass. I første etasje i huset der familien 
Swensen bodde var det vaktrom, og bataljonmusikken spilte utenfor hver dag, både morgen 
og kveld. Slik ble reveljen, ulike militære signaler og marsjer del av familiens musikalske liv.  
Astrid spilte også militære melodier og laget Soldatermarsjer på piano for barna.15 Det 
fortelles at Astrid spilte med så stor fart og kraft at folk stoppet opp på gaten utenfor. 
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Marsjene ble spilt og gjentatt i alle år, og Astrid spilte dem også for familien på 80-årsdagen 
sin.  

Med flyttingen til Steinkjær var Astrid Swensen igjen kommet nærmere familien i Trondhjem, 
og, når de møttes, inngikk musikken som en naturlig del av samværet. Trolig forsøkte 
slektningene å oppmuntre og inspirere Astrid til å øve mer jevnlig og strukturert. Både 
fetteren, Kristian Lindeman, som var organist i domkirken, og sønnen til hennes kusine 
Christiane Augusta Lindeman Krogness, Ole Andreas Krogness, var naturlige 
samspillpartnere.16

Onkel Kristian og jeg skal spille en septet af Hummel for 2 pianoer, når jeg nu 
kommer til byen, men jeg kan ikke mit parti, for jeg har så liden tid til at øve mig. Ole 
Krogness har ledet mig til at spille et par af Beethovens violinsonater sammen med 
ham og det skal blive morsomt. 

 Men tiden ble nok litt for knapp til å kunne øve tilstrekkelig. I 1903 
forteller hun til sønnen Halvdan om et av sine planlagte besøk til Trondhjem:  

17

Sønnen Halfdan gledet seg over at moren fikk anledning til å spille sammen med sine 
slektninger. Men, da han i neste brev spør om hensikten med møtet var å øve til konsert, blir 
han møtt av en forbauset og litt bestyrtet Anna Swensen:   

 

Kristian og jeg spilte en del sammen og det er så morsomt for mig, - du er nok rent 
rusk som spørger om din gamle uøvede mor skal spille på koncert!! 

Ole Krogness og jeg fik bare så vidt spille igjennem en af Beethovens sonater for 
piano og violin, men de holdt en musikaften medens jeg var der og det var riktig 
ordentlig morsomt. En hel del gamle nye damer og herrer musiserer sammen,- piano, 
cello, violiner og sang. De har stadig mer været sammen i vinter og nu skulde de 
komme sammen en aften hos Ole og Anna Krogness, så jeg skulde få være til stede.18

Imidlertid ble tiden til videre øving for knapp. Med stor barneflokk og fremdeles to barn 
under 6 år skulle det mye til for å finne nok tid til å spille. Verkene som Astrid Swensen 
skulle innstudere hadde høyt teknisk nivå og krevde både regelmessig og mye øving. I et brev 
skrevet senere samme høst forteller hun til sønnen Halfdan: ”Spiller du mye på din violin? Jeg 
spiller næsten aldri, jeg har ikke lyst nå som før, men hvis jeg kunde få til at øve lidt, kom vel 
lysten igjen.”

  

19

 Astrid Swensen (foto i privat eie) 

  



8 
 

I 1905 ble Søren Swensen utnevnt til sogneprest i Strinda og i 1906 flyttet familien til Berg 
prestegård som lå like utenfor sentrum av Trondhjem by. Astrid Swensen var da 51 år og 
hadde 8 barn i alderen 6–20 år i huset. I løpet av årene i Trondhjem skjedde det mye på det 
familiære planet. Mange av barna var i gang med sin utdannelse, flere flyttet hjemmefra og de 
første barnebarna meldte sin ankomst. I 1911–1915 flyttet familien igjen nordover, denne 
gangen til Tromsø, hvor Søren Swensen var blitt utnevnt til sogneprest. Denne gangen var 
barneflokken blitt langt mindre, og bare 3 barn fulgte med nordover. Nå fikk Astrid Swensen 
tid til å gjøre mer enn å administrere familien, og hun begynte igjen å ta klaverelever. Med 
pengene hun tjente kunne hun både betale hjemreise for barna som studerte og gi dem en slant 
ekstra i hverdagen:  

[…] Nu har jeg på mine gamle dage vovet mig til at tage musikelever her på Tromsø 
og på den måde kan jeg koste dere hjem til jul og – hvis jeg får være frisk – kan jeg ha 
en ”skilling”til en og andre af dere, som intet har selv. […] 20

Inntektene for en privatpraktiserende klaverpedagog var den gang som i dag både ustabil og 
ikke av de største. Astrid Swensen ønsket seg både flere elever og nye noter. Noter til 
undervisningsbruk var ikke enkelt å skaffe i Tromsø, og hun ba derfor sønnene i Trondhjem 
om å undersøke for henne: 

 

Nu fik jeg en elev og det var bra, for jeg mister nok snart frk. Hirsch, hun har en halv 
time bare, så da vinder jeg 5 kr. Gid der snart kunde komme endnu et par 
formiddagselever. […] Jeg skulde også været en tur til frøken Lange og få nogle 
noter.21

Melling: 6 lyriske stykker, op. 3                                                         

 Kunde ikke Wilhelm spørge om prisen på: 

Merikanto: Valse Lente og Sommeridyll                                                 

Moszkowski: Serenata                                                                      

Sinding: Miniatures                                                                      

Grieg: poetiske tonebilledet og lyriske stykker 

Frk. Lange kunde sende mig en katalog, så kunde jeg streke under hva jeg vil ha. Hun 
låner vel ikke ut til gjennemsyn helt her oppe? 22

 

 

Løsningen ble at en av sønnene gikk til musikkhandelen i Trondhjem og ordnet det slik at 
moren fikk tilsendt et utvalg noter til gjennomsyn. På denne måten kunne hun selv finne ut 
hva hun ville ha, og så returnere det som ikke var interessant for henne:  

[…] Vil du Wilhelm gå ind til frøken Lange og bede hende sende mig en del musikk 
(piano) til gjennomsyn og utvalg. Spørg om hun ikke kan gjøre det. Jeg skal sende det 
tilbake det jeg ikke kan bruke så snart jeg har spilt det igjennem. Foruden de stykker 
jeg har skrevet op vilde jeg gjerne ha noget for viderekomne, - spørg om hun ikke har 
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nogen Chopinalbume – Mendelssohn – Grieg – og hva der ellers går til undervisning 
for viderekomne[…]23

 

 

I 1915 fikk Søren Swensen nok en gang et nytt kall. Denne gangen ble han utnevnt til 
sogneprest i Vor Frue kirke i Trondhjem. Men, bare får år senere, i 1921, døde Søren 
Swensen og Astrid ble enke i en alder av 66 år. Hun var et stort musikktalent som hadde valgt 
famileliv og plikter som prestefrue fremfor egen pianistkarriere. Dette angret hun aldri på. I et 
brev til sønnen Wilhelm skriver hun, med henvisning til Bjørnsons lite respektfulle spådom 
om pianofingrene som kun ville bli brukt til pølsestopping: 

Men det skal jeg si dig, at jeg aldrig har angret at jeg valgte ”pølsestoppingen.” – Og 
den julaften da kirken var brændt og Mise blev døpt under juletræet med ti søsken til 
vidner, er et vakrere minde end mange konsertseire, om jeg hadde nåd så langt.24

 

  

Som enke i Trondheim bodde Astrid Swensen sentralt til i Arkitekt Christies gate ikke langt 
fra Domkirken. Hun ga pianoundervisning og er beskrevet som en dyktig lærer som stilte krav 
til sine elever. Astrid Swensen døde i 1936 og er begravet på Tilfredshet Kirkegård i 
Trondheim.  
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Swensen, Wilhelm: ”Der har jeg sagt godmorgen til min lykkeligste dag” i Prestegårdsliv. 

Minner fra norske prestegårder, bind 1, Oslo, Gyldendal Norsk Forlag, 1976, s. 104–111, 
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Tandberg, Elisa: Slekten Swensen fra Vestre Moland. Oslo, Hellstrøm & Nordahls boktrykkeri 
AS, 1954, s. 66.  

Vinje, Synnøve Agdestein: ”Åtte kvinner i familien Lindeman”i i E. Solbu og H. Jørgensen 
(red.): En levende tradisjon. Jubileumsskrift til 100-årsdagen for opprettelsen av 
Musikkonservatoriet i Oslo, 1983, s. 66-  

 

Trondhjems Musiklærerforening 1905–2005 (Jubileumsskrift), s. 19–20. 

 

Nettsider: 

Om norske kroningsmedaljer: http://www.muv.uio.no/uios-historie/epoker/1811-
1870/kroningsmedaljen-kvist-200807.html. (informasjon hentet 01.08.2013)  

 

Brev:  

Lindeman, Astrid: Brev til faren Just Lindeman av 29. juni 1875 (privat eie). Brevet er 
gjengitt i Grete Wøien og Harald Larsen: Astrid f. Lindeman og Søren Hagerup Holck 
Swensen. Deres liv og levnet.(upublisert hefte, 2007)    

Lindeman, Just R.: Brev til Ludwig Mathias Lindeman av 11. august 1875. 
(Nasjonalbiblioteket, Musikksamlingen, uregistert brev.)  

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnen Just Lindeman Swensen av 29.1.1912. (privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnene Wilhelm og Just L. Swensen av 9.11. 1911. 
(privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnen Halfdan Swensen av 27.4.1903. (privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnen Halfdan Swensen av 18.5.1903. (privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnene Wilhelm og Just L. Swensen av 25.4. 1912. 
(privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til Halfdan Swensen av 19.09.1903. (privat eie) 

Swensen, Astrid Lindeman: Brev til sønnen Wilhelm Swensen av 14.1. 1932. (privat eie) 

 

Musikalier: 

Bueses I (ms., privat eie) 

Bueses II (ms., privat eie) 
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Soldatermarsjer 1895–1900, samlet og bearbeidet av Wilhelm Swensen (ms., privat eie) 

Vuggevise (ms., privat eie) 

                                                           
1 Ole Bull besøkte landbruksdagene i Trondhjem i 1959 og holdt i anledningen både foredrag om det nasjonale 
og spilte konsert. Se H. Herresthal: Ole Bull, bind 1, 301.  
2 Historien er fortalt av Astrid til sønnen Wilhelm Swensen i et brev av 14.1.1932. Brevet er skrevet ned på 
maskin av Grete Wøien.  
3 Anna Lindeman, Erindringer, s. 54–55. 
4 Se H. Herresthal: ”Lindemanslektens betydning for katedralmusikken i Norge i En levende tradisjon,1983, s. 
15–52.  
5Av medaljen til minne om kong Oscars kroning i 1873 ble det preget 3 i gull, 123 i sølv, 50 i tambak og 510 i 
bronse. Se http://www.muv.uio.no/uios-historie/epoker/1811-1870/kroningsmedaljen-kvist-200807.html. Se 
også Synnøve Agdestein Vinje: ”Åtte kvinner i familien Lindeman”i En levende tradisjon,1983, s. 66. 
6 Astrid Lindeman: Brev til faren Just Lindeman av 29. juni 1875. Brevet er gjengitt i Grete Wøien og Harald 
Larsen: Astrid f. Lindeman og Søren Hagerup Holck Swensen. Deres liv og levnet (upublisert hefte, 2007.  
7 Se Grete Wøien og Harald Larsen: Astrid og Søren Hagerup Holck Swensen. Deres liv og levnet, kap. ”Astrid 
Lindeman”. (ms. Privat eie) 
8 Astrid Lindeman: Brev til Just Lindeman av 11. juli 1876, gjengitt i G.Wøien og H. Larsen, kap. ”Astrid 
Lindeman”.  
9 Trygve (1881), Halfdan (1883), Astrid (1884) og Ingrid (1886).  
10 Astrid Swensen: Brev til sønnen Wilhelm Swensen av 14.1. 1932. Skrevet ned på maskin av Grete Wøien.) 
11 Wilhelm Swensen: ”Der har jeg sagt godmorgen til min lykkeligste dag” i Prestegårdsliv, bind 1, 1976, s. 
104–111, deler av artikkelen er gjengitt i Wøien/Larsen i kap. ”Tiden i Borge i Lofoten”.     
12Se ”Ingrids barndomserindringer” og Wilhelm Swensen: Prestegårdsliv, bind 1, 1976, utdrag fra begge er 
gjengitt i Grete Wøien og Harald Larsen: Astrid og Søren Hagerup Holck Swensen. Deres liv og levnet, i kap. 
”Tiden i Borge i Lofoten”.   
13 Det finnes to hefter fra musikkstundene, Bueses I og Bueses II 
14 Barna som var født i Borge i Lofoten var: Søren 1887, Borghild (1889), Just Riddervold (1891), Ragnhild 
(1892), Wilhelm Henrik Carl (1894) 
15 I heftet Soldatermarsjer 1895–1900, samlet og bearbeidet av Wilhelm Swensen finnes en rekke av Astrid 
Swensens marsjer fra familiens tid i Steinkjer. 
16 Kristian Lindeman (1870–1934) var organist og komponist. Han var sønn av Ludvig Mathias Lindeman. 
Kristian Lindeman overtok organistembetet etter sin onkel Just Lindeman og fungerte som organist i domkirken i 
Trondhjem i årene 1894–1934. Kristian Lindeman var sentral i opprettelsen av Trondhjem musikklærerforening 
i 1905 og var også med på etableringen av Norske musikklæreres landsforening (sammen med bl.a. direktør 
Peter Lindeman) i Kristiania i 1914. Ole Andreas Krogness (f. 1886–1934) var sønn av Astrid Swensens kusine 
Christiane Augusta Lindeman Krogness (1850–1928) (en eldre søster av Anna Lindeman) og presten Ole 
Andreas Krogness (Juliane Lindemans tidligere ektemann). Ekteparet hadde et barn til, Anna Karithe Krogness 
(f. 1884–?). Se Thv. Lindeman: Den trønderske familie Lindeman, Trondhjem, 1924, s. 39–40 og Trondhjems 
musikklærerforening 1905–2005, s 19 og 23., Trondheim, Trondhjems musikklærerforening, 2005.  
17 Astrid Swensen: Brev til sønnen Halfdan av 27.4.1903. 
18 Den Anna, som det refereres til i Astrid Swensens brev, var trolig Anna Karithe Krogness (1884–?), datter av 
Christiane Augusta Lindeman Krogness (1850–1928) og presten Ole Andreas Krogness (1832–1887). Astrid 
Swensen: Brev til sønnen Halfdan av 18.5.1903.  
19 Astrid Swensen: Brev til sønnen Halfdan av 19.09.1903. 
20 Astrid Swensen: Brev til sønnene Wilhelm og Just av 9.11. 1911.  
21 Frøken Ragnhild Lange drev en av Trondhjems musikkforretninger. Hun var fra 1913 medlem av styret i 
Trondhjems musiklærerforening. I hele perioden fram til 1941 var hun kasserer og forretningsfører i foreningen. 
Se Trondjems Musiklærerforening 1905–2005, s 19–20. 
22 Brev til sønnen Just Lindeman av 29.1.1912.  
23 Astrid Swensen: Brev til Wilhelm og Just av 25.4. 1912. 
24 I 1925 giftet Marie Louise (Mise) Swensen seg med sin tremenning Trygve Lindeman, som senere ble direktør 
for Musikkonservatoriet i Oslo. Astrid Swensen: Brev til sønnen Wilhelm Swensen av 14.1. 1932. (Skrevet ned 
på maskin av Grete Wøien.) 
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