Byvandring med Jo Gjerstad og Christopher Harris

100 år siden madam Felle døde

D

en 6. mai 2008 arrangerte Sandviksguttenes forening byvandring med Jo Gjerstad og Christopher
John Harris. Tema denne gangen var madam Felle
og Sandviken. I år er det 100 år siden hun døde. Madam
Felle var en ivrig støttespiller for Sandvikens Bataljon. I
hennes hus holdt Rådet sine møter og korpsets effekter ble
i en lang periode oppbevart på loftet. Sønnen som i sangen
omtales som Johnemann gikk i Sandvikens Bataljon.
Vi vandret fra madammens siste hvile på «Fredens
Bolig», gjennom Sandviken, via statuen på Sandvikstorget
til buekorpshuset like oppe i bakken (Grensegrenden 1).
Underveis fortalte foredragsholderne om madammen
og hennes sønn Jonnemann. Det ble gjort stopp flere
steder underveis hvor Christopher Harris hadde gravet
frem detaljer om mor og sønns liv og levnet. Det viser seg
at Jonnemann hadde bodd flere steder i strøket med ulike
koner og samboere.
Gledelig var det at flere av madam Felles etterkommere
deltok på byvandringen.
I Huset var det en kort avslutning med servering av
kaffe og kaker og anledning til å se lokalitetene til Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes forening. Her kunne
man også skaffe seg boken «Hon som hadde øl te selle», en
oppdatert utgivelse fra 2007, Christopher J. Harris. Boken
ble signert av forfatteren og Jo Gjerstad.
Stort fremmøte (ca. 80), nydelig vær og et på alle måter
vellykket arrangement.
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Christopher J. Harris og Jo Gjerstad ved statuen av madam Felle på
Sandvikstorget.

Jo Gjerstad kåserer i parken ved Fredens bolig på Ladegården hvor
madammen ble begravet.

No kan dokkar i hvert
fall bli be’re kjent både
me’ madammen og
Jonnemann!
På oppfordring har
vi fått trykket en ny
og utvidet utgave om
den verdensberømte
Madammen og sønnen
hennes! (Begrenset
opplag.)
Etter hvert dukket det jo
opp ting vi ikke visste
om denne familien –
Jonnemann lurte oss alle!
Dette kan du lese om i den nye utgaven «Om hon så hadde
øl te selle». Her er det om å gjøre å være om seg – Det blir
garantert rift om denne boken!
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Christopher J. Harris assisterer formann i foreningen Kjell Lervik
som leder allsangen av «Kjenner dokker madam Felle».
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