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ovedbygningen ble oppført omkring 1850 av daværende største
skatteyter til Christiania, Jacob
Meyer. Han hadde slått seg stort opp på
trelasthandel og skipsfart. Og Losby var
bare en liten del av hans imperium. Så
han bodde aldri der og overdro det hele
til sin sønn, Thorvald Meyer, og dennes
to svogere, Thomas Heftye og Thomas
Sewell i 1855.
Dette triumviratet kalte seg Laasby
Compagni og samlet de tre gårdene Losby,
Østmork og Vestmork til én eiendom
slik Losby Bruk fremstår med nesten de
samme eiendomsgrenser i dag. Der har
du årsaken til at 18-hullsbanen kalles Østmork, og at 9-hullsbanen har fått navnet
Vestmork. Men de glade svogere ble nok
mer kjent for festlige lag på Losby enn for
eiendomsutvikling, og Bruket endte, etter
noen mellomspill, hos Lorentz Meyer som
var eldste sønn av Jacob Meyer.
Fortsatt var det ingen eiere som ville bo
fast på Losby. Det skyldtes nok at sosieteten ville bo nærmere der man kunne
bli sett og beundret, nærmere bestemt i
Christiania. Men det var ikke uvanlig at
man hadde feriesteder til forlystelser i
sommersesongen, under høstjakten og
ved juletider. Lorentz Meyer hadde kjøpt
Refsnes Gods på Jeløya til det første og
benyttet Losby til de to siste.
Lorentz Meyer Boeck, svigersønn til
Lorentz Meyer, ble den første i slekten
som bosatte seg på Losby. Det skjedde som
nygift i 1893. Eneeier ble han først i 1901
da han overtok sin mors andel. Boeck ble
en sentral skikkelse i Lørenskog, og da
kommunen ble opprettet i 1908, ble han
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Jeg håper du har spilt Losby i
Lørenskog, en halvtimes bilvei fra
Oslo sentrum? Der sitter historien
bokstavelig talt i veggene. Banen er
bygget rundt Losby Gods som har
vært en del av Losby Bruk i flere
århundrer. Godset er nå drevet
som hotell og kjent blant annet for
å huse regjeringens tradisjonsrike
fredskonferanser.
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bygdas første ordfører. Sammen med sin
kone, Kathrine, ble han også kjent for sin
selskapelighet som også fristet kong Haakon
til høstjakt ved en rekke anledninger.
Da Boecks mor døde i 1917, overtok
sønnen både Refsnes og eiendommen
Munkedammen i Christiania. Da ble det
nok litt tungvint med bosted i Lørenskog.
Men Losby stod hans kone nærmest, og
da hun ble enke i 1936, flyttet hun tilbake.
Paret hadde ingen barn, og ved hennes
død i 1958 arvet nieser og nevøer og deres
barn hele eiendommen. Nå, nær 60 år
senere, er det fortsatt et familieselskap.
Men hvor kom golfen inn i bildet? Se,
det får utstå til neste nummer. Det dreier
seg om ideer, motstand, forfall, politikk
og kommunalt byråkrati. Men æren tilfaller dem som kjøpte hovedbygningen i
1987, og investerte et utall millioner kroner i restaurering og utbygging av hotell
og Norges mest komplette golfbaneanlegg.
som stod ferdig i 1999. Vel verdt et besøk.
Da vil du kanskje bli mottatt av dagens
utgave av Laasby Compagni, eller ”Losbykompaniet” i en litt mer moderne språkdrakt. Ikke som eiere av anlegget, men
med eierskap til miljø og trivsel for både
medlemmer og gjester. De kaller seg
klubbverter og møter deg med en kopp
kaffe ved startboden i helgene, er faddere,
dugnadsgjeng og funksjonærer ved større
turneringer og arrangementer. Eller kort
og godt ambassadører for Losby som
historisk golfdestinasjon.
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