
3-2-3-1 Arne Foss fra ”Oftebro-familien”, en allsidig, lokal samfunnsbygger 

og bauta i Amerika. 

3-2-3-1 Arne Foss var født i Durban, Sør-

Afrika 4. mai 1899. Hans foreldre 3-2-3 Lars 

(Rom) Foss og Serine (Jaabæk) Foss hadde 

utvandret dit fra Lyngdal, Norge. Lars, hvis far 

hadde opphav på gården Foss i Lyngdal, hadde 

bosatt seg på Rom samme sted, og derfor brukt 

Rom som familienavn. Lars tok imidlertid 

tilbake navnet Foss for seg og sin familie. Han 

hadde jordbruksutdannelse, men fant åpenbart 

ikke tilstrekkelig utkomme i Norge. Så søkte 

han arbeid i kullgruvene i Sør-Afrika. Serine 

var etterkommer av den berømte 

stortingspolitiker, bondehøvding, gårdbruker og 

lærer på Sørlandet, Søren Jaabæk. 

Etter først å ha returnert til Lyngdal i 1900, og 

etter at Lars for en tid bodde alene i Durban, 

emigrerte familien fra Norge til Amerika, Lars i 

1906 og Serine og Arne i 1907. Arne var da 8 

år gammel. 

Arne vokste opp i New York, og mens hans far 

Lars hadde livnært seg som bygningsmann, søkte Arne, etter highschool, kontorfaglige 

oppgaver. Hans yrkesvalg skulle bli innen forsikringsbransjen. 

Arne Foss giftet seg med Astrid Skaardal med slektsopprinnelse i Porsgrunn. De fikk døtrene 

Judith og Alice Foss samt sønnen Arnold Foss. Senere fikk Arne og Astrid adoptivdatteren 

Catherine Foss. 

Arne Foss arbeidet i det store forsikringsselskapet Frank B. Hall &. Company Inc. Her gikk 

han, etter en beskjeden start som renholder, gradvis mot toppen, og etter 31 år i firmaet, ble 

han valgt til president for selskapet i 1950. 

Arne gjorde seg ikke bare bemerket innen sitt fagområde. Han var en samfunnsengasjert 

person, og viet særlig interesse for organisasjonen Sons of Norway. Han var blant stifterne av 

organisasjonens Nansen lodge, hvor han var losjens første president. Men Arne stoppet ikke 

der. Han ble ”counselor” og president i distriktslosje nr. 3 og ”General director” i Sons of 

Norway’s øverste losje. 

 

I egenskap av president for Nansen lodge ledet han arbeidet med å reise midler for å støtte 

undergrunnsbevegelsen i Norge under andre verdenskrig. For denne innsatsen mottok han 

Kong Haakon 7.s utmerkelse i form av medalje og plakett. 

3-2-3-1 Arne Foss flankert av sin far 3-2-3 Lars 

Rom Foss og sin bror 3-2-3-2 Otto Foss. 



Arne bidrog også med midler og gjennom innsamling 

til finansieringen av den vakre Nansen Park som 

tjener sitt formål også i dag. 

I tillegg var Arne et aktivt medlem av en rekke andre 

klubber og sosiale virksomheter og ytet i det hele 

samfunnet, og særlig medlemmene av det norske 

immigrantsamfunnet, meget store tjenester. 

Arne Foss var grunnlegger av Our Saviour’s 

Lutheran Church på Staten Island, og fortsatte senere 

tilsvarende arbeid for Zion Lutheran Church. 

I kraft av sin posisjon, sitt engasjement og sin 

popularitet var det kanskje ikke så underlig at Arne 

Foss ble utpekt av Sons of Norway til å holde årets 

17. mai tale i New York i 1949. På tilstelningen i 

Carnegie Hall dette året satt tidens største norske og 

samtidig internasjonale kjendiser i salen. Disse var 

kunstløpdronningen Sonja Henie, operasangerinnen Kirsten Flagstad og vinner av Nobels 

litteraturpris, Sigrid Undset. 

Arne Foss skulle få en tragisk død. 9. januar i 1953 gikk han bort, bare 54 år gammel. 

3-2-3-1 Arne Foss med sin første nye bil 

rundt 1930. 

Arne og Otto Foss stående bak. Arnes kone Astrid 

og deres datter Judith omgitt av Serine og Lars. 

Arne og Astrid Foss med barna Judith, Alice og 

Arnold. Adoptivdatter Catherine foran. 


