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FELLESSKAP:  
– Det er klart vi 
holder kontakten 
med så mye til fel
les. Praten går av 
seg selv, forsikrer 
navnesøstrene. 
Cheryl Ann Nord
lund til venstre og 
Cheryl Ann Håbes
land til høyre.

– Skjebnen   
 førte oss   
 sammen
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To amerikanske damer feiret bryllupsdag på samme restaurant og  
kom tilfeldig i prat. De kunne ikke tro det da det viste seg at de hadde  
samme navn og hadde giftet seg med hver sin nordmann samtidig.  

TeksT: Tine Holm
FoTo: BriTT krogsvold  
Andersen og privAT

Denne kvelden i 2009 er 
Cheryl Ann Norlund 
(49), (med blondt hår), 

på vei fra hjemmet sitt syd i 
Oppegård kommune utenfor 
Oslo, for å feire bryllups
dagen sin på Gamle Tårnhuset 
 restaurant. Det er ikke tilfeldig 
at valget faller på dette spise
stedet. Hun liker å støtte lokal
miljøet, og dette sjarmerende 
huset fra 1912 er et yndet valg 
når de skal ut å spise.

Litt nærmere, men nord i 
samme kommune, gjør Cheryl 
Ann Håbesland (53), (med rødt 
hår), seg klar for å feire sin bryl
lupsdag. Også hun har bestilt 
bord på det gamle tårnhuset av 
samme grunn: Hun vil støtte 
lokalmiljøet. 

Tilfeldighetene vil det slik 
at begge ekteparene har fått 
bord i første etasje – rett ved 
siden av hverandre. Når maten 
serveres, kan ikke Cheryl Ann 
(med blondt hår) unngå å høre 
at kelneren gratulerer paret ved 
 nabobordet med bryllupsdagen. 

Selv giftet hun seg 24. juni 
1989, og nå blir hun nysgjerrig 
på når det andre paret sa ja til 
hverandre.

«24. juni 1989», svarer de.
Det er nesten for utrolig til å 
være sant. Cheryl Ann (med 
blondt hår) kjenner frysninger 
nedover ryggen.

Hun hører at kvinnen ved 
nabobordet snakker med aksent, 
akkurat som henne selv, og spør 
hvor hun kommer fra. Den 
andre kvinnen smiler og forteller 
at hun er amerikansk og heter 
Cheryl Ann Håbesland.

Amerikansk og heter Cheryl 
Ann? Er det noen som driver ap 
med henne? Mistenksom stirrer 
hun på mannen Sven, men han 
ser helt uskyldig ut. 

Herr og fru Håbesland ser 
også troverdige ut, og hun for

står at det er sant. Hun har 
truffet sin navnesøster fra 
USA, bosatt på samme lille 
tettsted i Norge, gift med 
en nordmann, akkurat som 
hun selv.

Når de prater litt mer 
sammen, viser det seg at 
begge har to barn hver på 
samme alder, 17 og 19 år.

Nå klarer ikke Cheryl 
Ann (med blondt hår) 
å holde seg lenger. Hun 
 begynner å gråte, så rørt er 
hun. Møtet er veldig spesi
elt og sterkt. 

Skjebnebestemt
Det skal også vise seg at 
det er en annen sak som 
binder dem sammen: Som 
politiker har Cheryl Ann 
(med blondt hår) akkurat 
engasjert seg i en bygge
sak. Kommunen har villet 
kjøpe opp en rekke boliger 
langs Kolbotnvannet. Hun 
har valgt å stemme mot opp
kjøpet. Dette kommer de nå i 
snakk om, og det andre paret er 
glade for hennes støtte – de bor 
nemlig ved Kolbotnvannet og 
har nesten ikke sovet om natten 
i frykt for at kommunen skulle 
totalendre boområdet.

– Det er godt jeg sa nei til for
slaget, slik at det ikke ble ved
tatt. Det var nok skjebnebestemt 
at vi skulle bli venner på grunn 
av dette, sier Cheryl Ann (med 
blondt hår).

Falt for nordmann (1)
Cheryl Ann med blondt hår 
vokste opp i California, og dro 
på ett års turné med Up With 
People, en ungdomsgruppe med 
vekt på å lære deltagerne om 
andre land og deres leveforhold. 
Der falt hun ganske snart for 
norske Sven, som også var med 
i gruppen. 

– Det var ikke lov å ha kjæ
reste i gruppen, og vi fikk mye 
kjeft av lederen. Men vi klarte å 

få møtt hverandre i smug likevel, 
minnes Cheryl Ann.

Paret var i tvil om hvor de 
skulle bosette seg. Det var ikke 
bare bare for Cheryl Ann fra 
varme California å flytte til lille, 
kalde Norge. Men da det viste 
seg at Sven ville miste studieplas
sen på BI om han ikke retur
nerte, valgte hun å bli med ham. 
Kjærligheten seiret.

Falt for nordmann (2)
Cheryl Ann med rødt hår er fra 
Wisconsin. Det var i studietiden, 
via en venninne, at hun traff 
norske Geir. Venninnen hennes 
skulle gifte seg med en norsk 
mann, og Geir var forloveren 
hans. 

Venninnen hadde ymtet 

frempå om at Geir kunne være 
noe for henne. Til Geir hadde de 
sagt at Cheryl Ann var en flott 
dame.

– De ønsket nok at vi skulle 
finne tonen, ler Cheryl Ann. 

Hun fikk stor sans for Geir i 
løpet av bryllupskvelden. 

Etter frokost neste dag reiste 
han hjem. Hun fikk tak i adres
sen hans og skrev et brev til ham 
der hun ymtet frempå om at det 
kunne være hyggelig å besøke 
Norge til høsten.

«Nei, på høsten er det dårlig 
vær», svarte nordmannen, hun 
burde heller komme i påsken og 
stå på ski!

– Han tenkte bare rent 
praktisk, han, forteller 
Cheryl Ann. 

UtroLig, mEN SANt:  
24. juni 1989 gifter Cheryl 

Ann Beukema seg med nor
ske Sven Norlund (t.v.). Et 

annet sted gifter Cheryl Ann 
 Lueders seg med   

geir Håbesland. 

Når jeg forteller det til folk, tror de  
nesten ikke på meg

 Cheryl Ann (med blondt hår) 

Gift på samme dag, 
24. juni 1989



NU nr. 49-11118     

UtroLig SAmmEN
trEFF: Cheryl Ann 

Norlund (t.v.) og 
Cheryl Ann Håbes

land er blitt gode 
venner etter at de til
feldigvis møttes her 

på restauranten 
gamle tårnhuset på  

Kolbotn, på deres  
felles bryllupsdags

feiring for  
to år siden.

Hun ville gjerne kommet før, 
men var tålmodig og holdt ut 
til påske. Da dro de på hyt
tetur, og der løsnet det. De ble 
et par, forteller hun med glimt 
i øyet.

Etter et par år orket de ikke 
å bo fra hverandre lenger, og 
Cheryl Ann flyttet til Norge. 
Hun hadde studert ett år i 
Danmark og visste at hun ville 
trives med den skandinaviske 
kulturen. 

Gledestårer
Halvannet år er gått siden de to 
Cheryl Ann’ene møttes for første 
gang. De er fortsatt rørt over at 
de traff hverandre så tilfeldig 
denne kvelden.

– Når jeg forteller det til folk, 
tror de nesten ikke på meg, sier 
Cheryl Ann (med blondt hår). 

Nå er vi hjemme hos Cheryl 
Ann (med rødt hår) ved Kol
botnvannet, og Cheryl Ann 
(med blondt hår) er ikke 
overrasket over å opp
dage at navnesøsteren 
bor i et gammelt hus, 
akkurat som henne 
selv. De er blitt 
vant til likhetene 
nå, og morer seg 
med å finne flere.

– Når er ditt 
hus fra? spør hun.

– 1921, svarer 
Cheryl Ann (med 
rødt hår).

– Da slår jeg deg litt, 
da, spøker Cheryl Ann, 
(med blondt hår). 

Hennes hus er bygget i 1910.
Det å bo i et gammelt hus 

med hage var en drøm de begge 
fikk oppfylt da de kom til 
Norge. Norsk natur setter de 
stor pris på. Begge er frilufts
mennesker, den ene har kajakk, 
og den andre kano. De liker 
begge struktur og orden og 
planlegger gjerne lang tid i for
veien. Begge er aktive i kirken, 
begge har vært søndagsskole
lærer og begge har europeiske 
røtter. Men her slutter likheten. 
For mens Cheryl Ann Håbes
land har lærerjobb ved Oslo 
International School, er Cheryl 
Ann Nordlund salgssjef i et 
forsikringsselskap. Og det er 

bare sistnevnte som driver med 
politikk.

– Men vi er like glade i å 
prate, ler de to og forteller at de 
nylig var på kanotur sammen. 

Felles bryllupsdag
Selv om damene har det godt i 
Norge, er de ikke i tvil om hva 
de har slitt mest med:

– Været! Den lange vinteren 
og mørketiden! 

Men den første sommeren 
var verst. De hadde gledet seg 
så veldig til at det skulle bli 
sommer, og når den kom, var 
det under 20 grader og regn. Var 
det dette de kalte sommer? For 
en skuffelse.

Skjebnetreffet
Det er kun seks kvinner  

i Norge som heter Cheryl Ann. 
oppegård kommune, der begge 

våre to Cheryl Ann’er bor, har 
bare 25 000 innbyggere.

restauranten gamle tårn 
huset på Kolbotn, der de  

møttes, har kun  
15 bord.

– Jeg sa til mannen min at 
for å holde ut måtte jeg ha 
minst én tur hvert år til sydlige 
strøk,  forteller Cheryl Ann (med 
blondt hår). 

I dag har ekteparet Norlund 
feriebolig på  Lanzarote.  

Damene slet også i begyn
nelsen med å forstå kulturen i 
Norge.

 – Vi er mer åpne og blir let
tere kjent med hverandre i USA. 
Sånn er det ikke her. Vi gruet oss 
til å gå på fester, og kunne føle 
oss litt utenfor, sier de begge. 

Begge ler de av noen 
 morsomme ulikheter mellom 
kulturene:

– Dere har dugnader hvor 

dere rydder i nærmiljøet, det 
har ikke vi. Og bunad har vi 
heller ikke, vi pynter oss ikke 
så veldig i høytider. 

De gjør begge det beste ut 
av forskjellene, feirer både 
amerikansk og norsk jul, og 
ser på det som et pluss å ha 
ett ben i hver kultur. Å oppdra 
barn i Norge synes de er 
veldig bra.

– Neste år må vi feire 
Thanksgiving sammen, blir 
navnesøstrene enige om. 

– Og så må vi få til en 
felles bryllupsdagsfeiring. 
Denne gangen godt planlagt! 
sier Cheryl Ann (med blondt 
hår).

Vi må få til en felles bryllupsdags- 
feiring. Denne gangen godt planlagt!

Cheryl Ann (med blondt hår)


