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Tiden flyr fort. Knappe to uker etter årsmøtet fyller 
historielaget 14 år. Som ”fjortiser” burde vi kanskje 
etter hvert begynne å tenke på framtida. Hvilke 
planer har vi? Hva ønsker vi å prioritere av opp-
gaver i årene som kommer? 

Vi har mye ugjort. Gjennomsnittsalderen for 
medlemsmassen øker, og de som husker noe og 
har noe å berette blir dessverre færre. Mandag 26. 
januar døde Ragnar Ingvaldsen som vel er den som 
har bidratt mest til at vår historie blir husket. 
Derfor er det om å gjøre å få flere med i de 
arbeidsoppgavene som historielaget utfører og som 
vi i egenskap av lokallag må utføre. Ikke minst er 
det viktig å få med yngre krefter og folk fra Tveita 
og Haugerud- og Trosterudområdet. 

I likhet med mange foreninger er også 
historielaget preget av ”Tordenskjolds soldater”. 
For noen år siden dannet vi ganske mange arbeids-
grupper på 3 - 5 personer som fritt skulle arbeide 
med ting som de ville gå inn for. De fleste ligger 
dessverre i dvale, men kan absolutt vekkes til live. 

Noen grupper er oppegående, og vi er stolte av 
det de gjør. Fotogruppa har tatt for seg utvalgte, 
interessante bilder på medlemsmøtene. Nå ser det 
også ut til at bildemateriellet vårt snart kan bli 
registrert i Deichmans system. Dette blir 
fotogruppas oppgave. Men her er det arbeid for 
flere, særlig fordi medlemmene sikkert har mange 
fotografier som ennå ikke er skannet og registrert. 

Vi er en gruppe som er i gang med å registrere 
bygninger og andre ting i området som er eller bør 
komme på byantikvarens Gule liste. Det er plass til 
flere grupper. Noen har begynt å gå i arkivene for å 
få samlet det som finnes om Hellerudgårdenes 
historie. Dette vil etter hvert komme på trykk i Ved 
postkassene. Vi har de siste årene maktet å få ut to 
utgivelser av medlemsbladet i året. Det er vi stolte 
av. Men det trengs stadig stoff. Bare kom med 
innlegg, kort eller langt om ting som har med 
området vårt å gjøre. Alle er kallet, men ingen må 
føle seg presset. 

Som dere ser av vårens program, blir det også 
en tur i samarbeid med Folkeakademiet Hellerud i 
juni. Dessuten blir det en vandring i Østmarka, og 
”slektforsk” på Frivillighetssentralen på Haugerud 
seniorsenter fortsetter i samarbeid med Folke-
akademiet og frivillighetssentralen første mandag i 
måneden. 

Vi får da ting til, men vi kan også strekke oss 
videre. 
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Forsidebilde 
Parktante Inger Marie Løken og noen av de glade bar-
na i den populære Haugerud og Trosterud barnepark, 
som Haugerud og Trosterud Vel hadde ansvar for i 
mer enn 30 år. Foto fra 1956. Bildet utlånt av Anne-
Lise Haslerud (Løken), som sitter forrest på bildet. 

Stiftet 22.03.1995 

Fra postkassa 

Hellerud historielag 
Historielagets formål er: 
1. Å verne om det som finnes av historisk 

interesse og verdi i området, samt i til-
knytning til dette søke å vekke interesse 
for stedets og innbyggernes kultur, liv og 
virke gjennom tidene 

2. Å fremme det alminnelige historiske ver-
nearbeidet 

3. Å samarbeide med andre historielag om 
løsningen av oppgaver innenfor lagets 
virkeområde 

 
Historielagets geografiske virkeområde er 
Tveita, Hellerud, Trasop, Haugerud, Troste-
rud og Alnabru, og de områdene som natur-
lig henger sammen med disse, samt nær-
områdene i Østmarka. 
 
Ønsker du å bli medlem?  
Som medlem støtter du det lokalhistoriske 
arbeidet, og du får direkte informasjon om 
alle historielagets arrangementer. Medlem-
skapet koster 100 kr per år, som du kan be-
tale til konto nr. 0530 51 22841. 
 
Tips oss gjerne 
Ta kontakt hvis du har noe som du ønsker at 
historielaget skal ta opp eller bør vite om! Vi 
er også svært interessert i flere gamle bil-
der fra bydelen.  
 
Styret i Hellerud historielag 
Lars Myhre, fungerende leder 22 26 74 38 
Thormod Pedersen, sekretær 22 27 00 60 
Per Amundsen, styremedlem 22 26 39 41 
Liv Eilertsen, styremedlem 22 27 62 79 
Grethe Martinsen, kasserer      22 26 58 36 
 
Ørnulf Fremming , vara 22 32 43 63 
Arvo Larsen, vara 22 27 61 86  

Lars Myhre 



Ved postkassene 1/2009 

3 
 

Av Thormod Pedersen 
 

Det er noen mennesker en har kjent og hatt 
som nærvær hele livet, og som er en tilstand 
som en tror skal vedvare. Ragnar var et slikt 
menneske. Derfor er det vondt å bli minnet om 
at ting tar slutt. Mandag 26. januar kom budska-
pet om at Ragnar hadde lagt inn årene for godt. 

Ragnar har jeg kjent hele livet. Våre mødre 
begynte i 1. klasse på Vålerengen skole i 1907. 
Hans mor flyttet snart til Hellerud med famili-
en som var en av de første som slo seg ned et-
ter utbyggingen 
oppover Hellerud-
åsen. 

Selv om Ragnar 
var ni år eldre enn 
meg, har han alltid 
vært en del av min 
bakgrunn i barn-
dom, ungdom og 
voksne liv, - noen 
ganger svært nær og 
i perioder fjernere. 
Men ettersom al-
dersforskjellen jev-
net seg ut ble bån-
dene sterkere. 

Ragnar var me-
get utadvendt, han 
hadde bestandig 
noe å snakke med 
alle om og hadde 
evnen til å lytte , sto 
alltid klar for å trå til 
og hjelpe andre. 

Fordi han hadde 
levd på Hellerud hele livet og samlet opplys-
ninger som en svamp, ble han en unik kilde for 
historielaget. Han var med og startet forening-
en i 1995 og ble vår første leder. Etter at Ragnar 
er borte er det nå få igjen som vi kan henvende 
oss til når vi trenger opplysninger. 

Ragnar var aldri vanskelig å spørre om et 
bidrag eller kåseri i lokalmiljøet. Dette ble be-
standig glimrende framført, og bestandig helt 
uten manuskript. Dette var en vane som kunne 
virke vel nervepirrende for hans nærmeste. 

Hvis Ragnar ikke var direkte involvert i his-
torielagets møteprogam, dro han alltid noen 
historier for å utdype det som ble diskutert. 
Utallige er de gangene forsamlingen humret et-

ter Ragnars tørrvittige kommentarer. For to år 
siden ble Ragnar vårt første og hittil eneste 
æresmedlem, en utnevnelse han var den eneste 
som ble forbauset over. Æren var velfortjent, 
og jeg tror Ragnar ble meget glad for oppmerk-
somheten. 

Ragnar hadde mange interesser. Hver eneste 
morgen hele sommerhalvåret matet han endene 
på Rundtjern. Han hadde med litt ekstra til krå-
kene også. Fotoapparatet hadde han alltid med, 
og hvor mange bilder han hadde av tjernet i alle 
årstider, visste han vel bare selv. Sitt siste foto-

apparat kjøpte han i 
fjor sommer med 
samme nyfikenhet 
som alltid, og da var 
han igjen straks klar 
til å gi bort det gam-
le. Romslighet var 
en merkelapp for 
Ragnar.  
    Sist sommer flyt-
tet han og Herlaug 
til Ammerud. Flyt-
tingen var et tap for 
miljøet på Hellerud, 
men Ragnar holdt 
kontakten både på 
telefon og e-post. 
Søndagsmorgener 
kunne han ringe og 
fortelle at nå satt 
han på bussen for 
igjen å besøke sitt 
kjære Rundtjern. Var 
jeg interessert i å slå 
følge? 

Siste gang vi gikk, tok vi svingen oppom 
Solbergvann og veien over åsen tilbake. Han 
var vel litt andpusten i bakkene, men det har 
man da lov til når man fyller 82 år uka etter? Vi 
så begge fram til å gjenta denne og andre turer 
neste sommer, men slik ble det altså ikke. 

I romjula fikk Ragnar lungebetennelse og 
ble innlagt på A-hus. Det ble konstatert verre 
ting i lungene, og det gikk fort mot slutten. 
Men minnet om Ragnar lever og forsetter å leve 
så lenge de som har satt pris på han, tenker på 
ham. 

Tankene våre går til Herlaug, Bjørg, barne- 
og oldebarna som han var så opptatt av.  

Ragnar – til minne 

Ragnar i  ”Peis-
kroken” ved Sol-
bergvann. Bildet er 
tatt i august  2008, 
ei drøy uke før Rag-
nar fylte 82 år. 
 
Foto: Thormod  
Pedersen 
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Av Eva K. Nilsen 
 
Bakgrunnen for at dette vellet ble stiftet i 
1948 var at det lille bo-området oppe i skog-
kanten i utkanten av Alnabru følte seg glemt 
og tilsidesatt når det gjaldt å bli tatt vare på av 
det mye eldre Alnabru Vel som de sognet til. 
På den tiden var Alnabru senteret for de som 
bodde på Haugerud og Trosterud; dit kom 
toget, der var det butikk og en tettere bebyg-
gelse hvor vennene bodde, men det var langt 
å gå på dårlige og uopplyste veier. 

Om initiativtakerne og de første opp-
gavene 
Tanken om løsrivelse fra Alnabru Vel var be-
arbeidet i lengre tid, og en kveld i november 
1947 ble det bestemt å fremme en årsmøte-
sak om løsrivelse. Saken ble fremmet på års-
møtet i mars 1948, og Haugerud og Troste-
rud Vel ble stiftet. Initiativtakerne var bl.a. 
Gunnar Tveten, som ble den første forman-

nen, og Gunnar Wendt, Henry Ødegård og 
Agnes Wold, som alle var aktivt med i styret i 
mange år. 

Det nystiftede vellet skulle ivareta interes-
sene for et lite bygdesamfunn i utkanten av 
Oslo, med 16 husstander rundt Haugerud 
gård og 14 husstander rundt Trosterud gård. 
Vellet var lite, det var tilknyttet Aker Velsam-
menslutning, og alle formaliteter, lover og 
statutter ble etterfulgt. Etter hvert ble vellet 
tilknyttet Norges Velforbund. Det var helt 
klart hvilke oppgaver det aller først måtte tas 
tak i; nemlig veiene og bussforholdene.  
Aktive medlemmer  
Det startet med et 20-talls medlemmer. 
Årskontingent for grunneiere var kr 7,50 og 
for andre kr 5.00. Omfattende arkiver viser at 
formenn og styremedlemmer har vært aktive 
brevskrivere med verv og kontakter i herreds-
styre og bystyre, kommunale komiteer og 
administrasjoner, og dermed hatt godt kjenn-

Haugerud gård 1959, 
med Tvetenveien midt 

på bildet og villabebyg-
gelsen langs skogen i 

bakkant.   
Fra historielagets bil-

dearkiv (00045); bilde 
utlånt av OBOS. 

Haugerud og Trosterud Vel – på hugget for 
nærmiljøet i mer enn 60 år 
Hellerud Vel med sine 100 års aktivitet i nærområdet er kjent for de fleste av 
våre lesere. Men i Haugerud- og Trosterudområdet har også et annet vel gjort 
seg sterkt bemerket i mer enn 60 år.  

En telefon til vellets 
nåværende formann 

Åge Smedsrud førte til 
et hyggelig kaffebesøk 
hos ham og hans kone 

Else, sammen med 
mangeårig velformann 

og velveteran Inger-
Johanne Josefsen. Vi 
bladde i gamle proto-

koller og arkivmapper, 
og hadde senere kon-
takt pr. telefon og nett. 
Eva Nilsen prøver her 
å formidle noen sma-

kebiter fra vellets store 
engasjement og aktivi-

tet.  
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skap til hvor henvendelser, klager og protes-
ter skulle sendes. 

Medlemmene har fra første stund tatt del i 
nødvendig dugnadsarbeid for fellesskapet, 
noe som startet med vedlikehold av veiene. 
Senere har det vært søppelplukking under 
Ruskenaksjonen, hvor Vellet har fått hederlig 
omtale og mottatt både diplomer og statuet-
ter. Det har vært protestaksjoner mot høy-
blokker i nærområdet, trafikkaksjoner, opp-
sporing av eiere til hensatte bilvrak, nødven-
dig hjelp til vakthold ved T-banekiosken på 
Haugerud og treplantingsdugnad flere steder 
i området. I en periode med mange barn ble 
det holdt årlige skirenn og av og til grillar-
rangementer om sommeren. Noen fester har 
det også blitt, og gjerne en årsfest i tilknyt-
ning til årsmøtet. Engasjement, glød og inn-
satsvilje har alltid vært til stede. 

 

Veiene på Haugerud og Trosterud  
En egen veikomite ble raskt nedsatt, og etter 
60 år er veikomiteen fremdeles i full aktivitet. 
Omfattende korrespondanse mellom styret 
og de kommunale veimyndighetene fra vellets 
første år til dags dato viser det store engasje-
mentet, og en rekke viktige oppgaver er løst i 
løpet av denne tiden. Helt fra løsrivelsen fra 
Alnabru Vel er de kommunale veimyndighe-
tene holdt løpende orientert om styrets sam-
mensetning og aktiviteter.  
Veiforhold i 1950-årene 
Den offentlige hovedveien gjennom området 
var Tvetenveien, som hadde en annen trasé 
enn i dag. Den gikk utenom Tveten gård, 
kom opp mot Hellerudveien og fortsatte 
praktisk talt der hvor gangveien gjennom 
Haugerudbebyggelsen mot kirken går, videre 
i det som i dag er Dr. Dedichens vei, over i 
det som nå er gangvei fra Trosterud ned til 

Hagapynten og Hau-
gerud i 1956.  
Det var ikke så mange 
bygninger på Haga-
pynten da.  
Utsnitt av kartblad 
Haugerud, utgitt av 
Oslo oppmålingsve-
sen,1956.  
Originalmålestokk 
1:5000 
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undergangen ved Tvetenveien, derfra ned til 
gamle Strømsvei og Åttekanten ved Alnabru. 

Andre veier, som Haugerudbakken, 
Karlstuveien (nå Haugerudhagan) og Helle-
rudveien, var private, og det ble Vellets ansvar 
å sørge for vedlikehold, brøyting og strøing 
av disse veiene. Særlig brøytingen skapte 
problemer – den første tiden foregikk den 
med plog og hester utlånt fra gårdene, med 
en ansvarlig rodemester. Haugerudbakken 
var bratt, vinden tok godt og snøen la seg i 
store fonner. I løpet av vinteren vokste brøy-
tekantene så kjøreveien ble smalere og smale-
re, og til tider var det ufremkommelig både 
for folk og kjøretøy. Rett som det var måtte 
grunneierne trå til med spader og snøskuffer. 

I sommerhalvåret foregikk vedlikeholdet, 
og det skulle grøftes og dreneres, utvides til 
større bredde, lysmaster settes opp, osv. Mye 
arbeid ble utført på dugnad av pliktoppfyllen-
de grunneiere. En del av utgiftene ble refun-
dert av kommunen etter grundig dokumenta-
sjon, og resten ble dekket av Vellet. 

Boligutbygging og nye veitraséer 
Aktiviteten og engasjementet forandret seg, 
og ble enda større utover 1960-årene under 
planleggingen av de store utbyggingene på 
Haugerud og Trosterud. Det fremgår av års-
rapporter fra slutten av 1950-årene at en egen 
reguleringskomite var nedsatt, og den hadde 
kontinuerlig kontakt med kommunale by-
planleggere, for å holdes orientert om forelig-
gende reguleringsplaner for den kommende 
store utbyggingen. I årsberetningen for 1959 
kan vi lese: - En av hovedsakene for styret i året har 
vært oppfølging av arbeidet med de pågående regule-
ringsplaner for distriktet. Man har hatt flere møter 
med kommunens representanter, bl.a. byplansjef, hvor 
reguleringsplanene har vært drøftet. Arbeidet med 
dette fortsetter, og en redegjørelse vil bli gitt på årsmø-

tet. Etter hvert som konkrete utbyggingspla-
ner forelå, fikk vellet mulighet til å uttale seg, 
både når det gjaldt traseer for nye og forand-
ring av eksisterende veier. Det ble holdt 
grunneiermøter, og i 1964 sendte for eksem-
pel vellet uttalelse på vegne av 17 grunneiere 
om utbyggingen i Haugerudbakken/Karlstu-
veien. Bemerkningene ble innarbeidet i de 
nye planene. 

Trafikkforholdene 
De Blå Omnibusser sto for den offentlige 
kommunikasjonen i området inntil T-banen 
til Furuset var på plass. Ved flere anledninger 
har vellet engasjert seg her, og i årsberet-
ningen for 1955 fremgår følgende: - D.B.O. 
har foretatt diverse ruteendringer av Trosterud – Hel-
lerudruten i det forløpne år. Disse har ikke alltid vært 
til publikums tilfredshet, og Velforeningen har nedsatt 
et trafikkutvalg som i mange møter med busselskapet 
har forhandlet med busselskapet. 
     Saker som plassering av holdeplasser, opp-
setting og vedlikehold av leskur ved holde-
plassene, ruteplaner og forandring av takster 
ble tatt opp. Når det var saklig grunner for 
vellets protester, ble de tatt hensyn til; for 
eksempel ble ønskede leskur satt opp, og bus-
sene fikk beholde rutetidene hvor reduserte 
avganger var planlagt. 

Men trafikksakene har forandret karakter 
etter hvert som området ble utbygget med 
blokker, rekkehus, eldreboliger, butikksenter, 
kirke, skoler og barnehager. 

Fartsdumper og gangveier 
Helt opp til våre dager har det vært stort eng-
asjement for å ivareta trafikkforholdene, og 
nå har det bl.a. dreid seg om å sikre barnas 
skolevei. Mer enn en gang har medlemmene 
stillt opp på ”hindre trafikken-aksjoner” i 
kampen for å få fartsdempere og gangbroer, 
og fartsdempere og broer er kommet på plass 
etter iherdig innsats. Det siste er den nye 
gangbroa over Ytre Ringvei mellom Hauge-
rud og Tveita. 

Bilvrak parkert i veiene 
En annen trafikkhindring var i flere år alle 
bilvrakene som var henslengt langs veiene, og 
på det verste var opp til 20 ødelagte busser, 
gamle campingvogner og avskiltede biler 
plassert på strekningen mellom Haugerudha-
gan og Hagapynten, til stor hindring for må-
king av fortauer og gangveier, og til fare for 
små barn som kom smettende frem mellom 

Snøkav på Hauge-
rud, ca. 1950.  

Velmedlemmene 
måtte selv stå for 
snømåkinga når 
plogen sto fast. 

Foto utlånt av Inger 
Johanne Josefsen 

(Tveten) 
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bilene. Og her var vellet på hugget igjen. I 
juli 2003 trådte en ny og strengere vegtra-
fikklov i kraft, som gjorde at det ble lettere 
for Trafikketaten å sende vrak på dynga. 
Fra Akers Avis Groruddalen 10. juli 
2003 
Etter nærmere 10 år som leder i vellet gikk 
Inger Johanne Josefsen av i vår. De siste fem 
årene har vellet brukt mye tid på blant annet 
bilvrak i Haugerudhagan og Hagapynten. 
- Det har vært mange vrak her, og vi vil ha 
dem fjernet. De nye bestemmelsene viser at 
det nytter å ha stå-på-vilje og ikke minst tål-
modighet, sier Josefsen.  
    Vellet har gjort det reneste detektivarbeide 
når det gjelder bilvrak som til stadighet har 
blitt hensatt i gatene. De har undersøkt 
hvem som eier bilvrakene De har sjekket 
hvem som parkerer dem i gatene. De har fått 
greie på at bilene selges til utlandet. De har 
til og med stått på trappa til dem som selger 
de uregistrerte kjøretøyene og spurt om det 
er nødvendig å bruke offentlig vei som lag-
ringsplass. 
   - Takket være flinke medlemmer har vi 
klart å få greie på alt dette, sier Josefsen. Vel-
let har også gjort henvendelser til Kontaktut-
valget for vellene i Oslo, Hellerud bydel, 
Samferdselsetaten, politiet og Aps represen-
tant i miljø- og byutviklingskomiteen, Steinar 
Saghaug, som tok kontakt med bystyret og 
med daværende samferdselsminister Terje 

Moe Gustavsen. 

En problematisk parkerings- og snu-
plass ble til Inger Hagerups plass 
Inger Hagerups plass ligger øverst i Haga-
pynten. Her var det en asfaltert snuplass, 
som ble misbrukt til uvettig parkering. Vellet 
gikk i bresjen for å forbedre plassen, og etter 
fire intense år kom klarsignalet i mai 1999. 
Med støtte fra bydelen og Karlsstua boretts-
lag ble drømmen en realitet og plassen ble 
bygd om. En stor blomsterrabatt ble bygd 
opp, og skilt merket Inger Hagerups plass 
kom på plass. Ingers sønn Klaus Hagerup 
besøkte sin barndoms trakter, og stod for 
avdukningen av plassen. Han så det som en 
stor ære at plassen var kalt opp etter hans 
mor. Vellet har påtatt seg ansvar for planting 
og vedlikehold. 

Som vi alle vet, bodde Inger Hagerup 
(1905-1985) på Haugerud i nærmere 40 år, 

På tur i vårsola i 
1947. Tvetenveien 
mot Haugerud. 
Fotograf: Finn Bøhler. 
Fra historielagets bil-
dearkiv (00232). 

En fornøyd vel-leder 
Inger Johanne Josef-
sen under en vellykket 
aksjon i 2003 for å 
fjerne hensatte og 
langtidsparkerte biler. 
Foto: Akers Avis  
Groruddalen 
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til ca. 1976. Familien leide annen etasje i 
Bergslien, huset til Ruth og Erling Tveter i 
Hagapynten. Klaus Hagerup (født 1946) skri-
ver i boka ”Alt er så nær meg” om moren:  
”På den tida var Haugerud rene landet. Berg-
slien lå inne i skogen ved en vei som førte 
opp til Haugerud gård. Naboene bodde i 
gamle trevillaer som var spredt rundt i sko-
gen og oppe ved jordene som hørte til går-
den.”  

Naboene var konservative og holdt Aften-
posten, i motsetning til Hagerup-familien 
som abonnerte på Arbeiderbladet. Inger Ha-
gerup var en stor naturelsker, og mange hus-
ker at hun satt nede i det hvite huset og klap-
ret på skrivemaskinen dagen lang. 

Stubberudfyllinga 
Oslo bystyre kjøpte i 1939 Stubberud som da 
var en verdiløst dalslukt. Stubberud ligger 
mellom Tvetenveien, Strømsveien, Ytre Ring-
vei og E6. Stubberud ble hovedsøppelfyll-
plass for Oslo fra 1947 til 1963, og tok etter 
hvert imot all slags søppel. Plassen ble anlagt 
etter gjeldende regler og forskrifter for mo-
derne søppelbehandling, men etter hvert som 
avfallsmengden økte, ble disse ikke etterkom-
met, og det kom klager fra naboene. De klag-
de på lukt, gass, branner, røyk, rotter, fluer, 
etc. Men for barna var det en yndet lekeplass; 
utrolig mye rart kunne de finne her – og ikke 
noe kunne de ta med seg hjem – det var slett 
ikke lov å leke på søppelfyllinga! 

På vegne av nabolaget gikk vellet, med 
advokater til hjelp, i bresjen for omfattende 
protester utover i 1950 og 60 årene. Saken 
endte i rettsapparatet, og begrunnelsen var at 
fyllplassen ikke ble drevet i samsvar med de 
forutsetningene som lå til grunn for na-
boskjønnet fra 1941. Det ble slutt på søppel-
tømminga, men grunnen var blitt sterkt for-
urenset. 

Helt opp i våre dager ser vi krav om opp-

renskning av grunnen i Stubberudlia, sist i 
forbindelse med saken om plassering av ny 
postterminal. Saken inngår nå i den store 
kommunale Groruddalssatsningen. 

Populær parktante i Haugerud og 
Trosterud barnepark 
Tidlig i 1950 årene etablerte vellet parkvirk-
somhet i hagen til Løken i Hagapynten 12 B. 
Inger Johanne Josefsen kan fortelle at det var 
den lokale kvinneforeningen som tok initiati-
vet til å etablere barneparken. Hennes mor 
Ragnhild Tveten var formann for parkvirk-
somheten i 30 år, og innehaver av tomten. 
Inger Løken var parktante i like mange år. 
Som varmestue til barna ble en gammel støls-
bygning hentet ned fra fjellet i Hemsedal og 
satt opp på dugnad. 

Den står der fortsatt som et minne om en 
svunnen tid. Parken var meget populær, og 
for eksempel viser årsrapporten for 1966 at 
det sto mer enn 20 barn på venteliste for å få 
plass dette året. 

Naboer mot økt trafikk i Haugerudha-
gan  
Vellet har på ingen måte gitt opp å ivareta 
miljøet i nærområdet. I forbindelse med den 
siste OBOS-utbyggingen innerst i Hagapyn-
ten var vellet på hugget igjen. 

Fra Akers Avis Groruddalen somme-
ren 2007 
Tomta i enden av Haugerudhagan er klar for 
136 nye boliger. Haugerud og Trosterud Vel 
ønsker at området får adkomst direkte fra 
Tvetenveien. Det synes også Statens Vegve-
sen er lurt. Forslaget er avslått både i Oslo 
kommune og av fylkesmannen. - Vi synes det 
er urettferdig at vi som allerede bor her skal 
belastes, sier Finn Nygård i Haugerud og 
Trosterud Vel. 

Tomta ligger øst for Haugerudhagan i 
skråningen mellom E6 og T-banelinja på 
Haugerud. De nye boligene blir liggende kun 
70 meter fra Europaveien. Det forårsaker 
betydelig støy inn i området. Det var grunnen 
til at lokale politikere og beboere satte foten 
ned for boliger da forslaget var oppe til be-
handling i bydelen for to år siden. 

- Vi mener Haugerudhagan ikke bør be-
lastes ytterligere. Det er i dag cirka 60 hus-
stander som benytter veien. Derfor er 136 
nye boliger en formidabel økning, sier Ny-
gård. I tillegg fungerer veien som avlast-

Stubberudfyllinga ca. 
1950. En stor utfordring 

for vellet. Søppelet 
skulle legges i tynne 
lag og tildekkes hver 
dag (såkalt Bratford- 

fylling), men dette ble 
ikke alltid gjort for-

skriftsmessig.     
 

Fra historielagets bilde-
arkiv (00133), utlånt av 

Oslo renholdsverk. 
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Dr. Dedichens privatasyl og Trosterud treningssenter  

ningsvei i vinterhalvåret, da er det umulig å 
kjøre opp Haugerudbakken. 

Denne gangen nyttet ikke den iherdige 
innsatsen for å beskytte nærmiljøet, og boli-
gene er nå på plass med innkjøring fra Hau-
gerudhagan. 

Bydel Helleruds miljøpris i 2003 
I 2003 fikk Inger Johanne Josefsen bydelens 
miljøpris for sin utrettelige innsats for nær-
miljøet i mange år som styremedlem, og de 
siste 7 årene som formann i Haugerud og 
Trosterud Vel. Hun takket samarbeidspart-
nerne i vellet, og sa ved mottagelsen av prisen 
at hun og mange andre i vellet brukte mye av 
tiden til å være i dialog med dem som be-
stemmer over miljøets utvikling, i bydelen, i 
samferdselsetaten og i miljødepartementet. - 
Vi har ringt, skrevet brev, informert om pro-
sjekter etc. Å holde kontakt er viktig om man 
skal nå frem, asvluttet Josefsen. 
Til kamp mot store beslutninger 
Det er flere eksempler på aktivt engasjement 
og uttalelser ved store beslutninger med mil-
jøkonsekvenser i de senere årene, for eksem-
pel for å hindre for stor flytrafikk over boom-
rådet når flyruter til og fra Gardermoen skul-
le fastsettes, uttalelser for oppføring av høy-
spentmaster for føring av kraft fra nord til 
syd gjennom Østmarka i stedet for gjennom 
boområdene, og sterkt engasjement ved plan-
legging og bygging av Gardermobanen med 
tunnel gjennom Østmarka. 

Nye utfordringer venter  
Det lille bygdesamfunnet med noen få bebo-
ere rundt gårdene Haugerud og Trosterud 
har utviklet seg til et større samfunn med bo-
liger av alle slag, offentlige veier, T-bane, kir-
ke, skoler og barnehager etc. Med tre store 

veitraséer i området - Tvetenveien, Ytre Ring-
vei og E6 - er det nok å nevne trafikksikker-
het, luftforurensning og støyplager som vikti-
ge områder hvor vellet allerede er engasjert. 

Eksempler på nye utfordringer er forelig-
gende planer om utbygging av Johan Cast-
bergs vei 45 på Trosterud, hvor den planlagte 
utbyggingen stenger atkomsten til Marka. 
Her samarbeider vellet med Groruddalen 
Miljøforum for å tilbakeføre området slik det 
har vært, bl.a. ved å åpne bekkefaret som var 
her og åpne dammen som var vannreservoar 
for Dr. Dedichens klinikk. 

En annen utfordring er oppgraderingen 
av hele området omkring Haugerud senter, 
hvor vellet er sterkt engasjert i samarbeid 
med sentereier, andre interesseorganisasjoner 
i området og bydel Alna for å bedre miljøet, 
åpne opp området og høyne kvaliteten. 

Som vi skjønner er det stadig nye oppga-
ver å ta fatt på for Haugerud og Trosterud 
Vel, som ser det som en viktig utfordring å 
ivareta de små boligenhetene, den enkelte 
husstand – men også ønsker å samarbeide 
med så vel borettslag som bydelsadministra-
sjon og andre instanser for å bevare og utvik-
le et godt nærmiljø i fremtiden. 
Formenn 
Oversikt over Haugerud og Trosterud Vels 
formenn gjennom 60 år: 
 
Gunnar Tveten 1949 - 1950 
Finn Låtun 1951 - 1952 
Arne Hult 1953 - 1963 
Jan-Henrik Tveten 1963 - 1967 
Henry Ødegård 1967 - 1969 
T. Josefsen 1969 - 1971 
Jon Holmby 1971 - 1972 
Gunnar Tveten 1972 - 1974 
Sverre Eriksen 1974 - 1976 
Per Kristian Løken 1976 - 1979 
Harald Wendt 1979 - 1983 
Per Kristian Løken 1984 - 1986 
Svein Holmby 1987 - 1989 
Knut Jenssen 1990 - 1991 
Per Ugland 1992 - 1994 
Inger Johanne Josefsen 1995 - 2002 
Sverre Eriksen 2003 - 2003 
Per Wium 2004 - 2005 
Sverre Eriksen 2006 - 2006 
Per Wium 2007 - 2007 
Åge Smedsrud 2008 – 
 
Les også artikkelen Seks generasjoner på  
Haugerud, i Ved postkassene nr. 1, 2005. 

Vinterlek 1984 i Hau-
gerud og Trosterud 
barnepark med den 
solide varmestua som 
fortsatt står på samme 
sted.  
Foto utlånt av Anne-
Lise Haslerud (Løken) 



Ved postkassene 1/2009 

10 
 

Av Gerd Bratlie 
 
Når du går Hellerudveien, så svinger du opp 
Rundtjernveien, og går de lange og bratte 
bakkene helt til topps. Da er du på Hellerud-
toppen, og hele marka ligger innbydende fo-
ran deg. Det er bare å ta fatt på stien som 
snor seg mellom furu og grantrær, mose og 
bergrabber. Etter omtrent 20 minutters vand-
ring åpenbarer det seg en perle av et lite tjern. 
Det er Rundtjern, som alltid har vært et kjært 
og ettertraktet tilholdssted for Hellerudfolk, 
og ikke bare dem. Folk fra Godlia, Bryn, 
Grønvold og Etterstad likte også å tilbringe 
mye av fritiden ved Rundtjern. 

Rundtjernbakken 
Jeg tar kontakt med Øivind Nilssen for å 
høre hva han har å fortelle. - Det var i juni 
1928 at jeg som 10-åring kom flyttende hit til 
Hellerud fra Grünerløkka, sier han, og det 
første jeg fikk høre om av guttene var Rund-
tjernbakken. Der hadde det vært et stort 
hopprenn den vinteren. Det hadde vært flere 
store hopprenn der forstod jeg, men bakken 

var ikke god å hoppe i. Unnarennet var laget 
så altfor bratt på grunn av stien som gikk til 
vannet. 

Har du hoppet der noen gang?, spør jeg 
Øivind. - Nei, jeg var for liten, og bakken for-
falt fort, for den ble ikke vedlikeholdt, sier 
han. Han hadde i hvert fall kort vei dit, for 
familien på syv var flyttet inn i Fjellbakken i 
Rundtjernveien, et murhus som hadde det til 
felles med Rundtjern, at det var på sitt beste 
om sommeren. - Det var deilig å ha et sted å 
bade, men myrene kunne være skumle, sier 
Øivind. 

Onkel Sigurd som lærte hele Hellerud 
å svømme 
Sigurd Andresen Paris var hans fulle navn, 
men alle kalte ham bare onkel Sigurd. Han 
var født i Vika under trange kår i 1891. Nav-
net Paris kom fra hans fiskerslekt på Paris ved 
Nesset i Bunnefjorden. Sigurd begynte ikke 
med fiske. Han dro til sjøs i 1910 eller 1911 
og var ute under verdenskrigen 1914 - 1918. 
To ganger ble båten han var på torpedert, 
men Sigurd klarte seg. Det gjorde også hu-

Rundtjern i våre hjerter 
I flere generasjoner har Rundtjern vært en populær møteplass og et yndet 
badested. 

Badeliv ved Rund-
tjern, ca. 1948. Fra 

venstre Gerd Halvor-
sen, Arne David An-
dersen, Berit Nilssen 
(på fanget), Liv Mjø-
lund, Sigurd Nilssen 

(på fanget), Inge-
bjørg Sørensen, Kari 

Hansen, Jan Roy 
Hansen, Randi Mjø-

lund.  
 

Fra historielagets 
bildearkiv (00009), 

bilde utlånt av  Eleo-
nore Sørensen. 
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 møret hans. - Han var en artig fyr med et 
kjempehumør, sier Øivind. 

Etter krigen kom Sigurd til Hellerud og 
flyttet inn i en liten hytte i Sølvdalen som en 
del av Skogliveien (nåværende Venåsveien) ble 
kalt. Han fikk arbeid i Chr. Kull- og vedbolag, 
men det var bare om vinteren. Om sommeren 
var han ledig. Da bodde han i et telt ved 
Rundtjern og gjorde stedet hyggelig for seg 
selv og andre. Han satte opp krakker langs 
fjellveggen og hadde som mål å lære alle på 
Hellerud å svømme. Selv ble han norgesmes-
ter i brystsvømming i 1912, og han vant hav-
nesvømmingen i årene 1932 – 33 – 34. Da var 
han i oldboysklassen, men han var best av alle 
som deltok. Han hadde også vært svømmelæ-
rer ved Filipstad svømmestadion, så hans kva-
lifikasjoner var det ingenting å si på.  

Stuping fra land var han derimot motstan-
der av. Han visste hvor farlig det kunne være å 
stupe ut i tjern og små vann, så det ville han 
ikke tillate. - Var det ikke han som satte opp to 
stupebrett ved Rundtjern da?, spør jeg. - Nei, 
det var etter Sigurds tid, svarer Øivind. - Det 
var ett stupebrett der på den tiden, men det 
var det andre som hadde satt opp. 

Opplæringen fant sted i sørenden av Rund-
tjern hvor det er grunne. Sigurd hadde laget 
en lang stang med tau på, der det ytterst var 
festet et belte som ble bundet rundt den som 

skulle lære å svømme. Så gikk han langs land 
og fulgte svømmeeleven. De som var nervøse, 
fikk i tillegg et korkbelte på seg. Da de ble litt 
tryggere, slakket han på tauet, og en dag kun-
ne de svømme helt alene. 

Øivind lærte også å svømme av Sigurd. At 
nettopp Sigurd senere i livet skulle bli hans 
svigerfar, var nok noe som lå utenfor Øivinds 
tankeverden den gang.  

Skøytemaker´n 
Det var far til Astrid Olsen, Sigurds kommen-
de hustru, som fikk det tilnavnet. Han jobbet i 
Hagen Sport der han også hadde aksjer. Yrket 
hans var skøytemaker, og han hadde et helt 
spesielt håndlag med det han gjorde. - Noen 
russere oppdaget det og ville ha ham med til 
Russland, men det ville han ikke, forteller Øi-
vind. Han tok med seg kona og de fire barna 
og flyttet til Hellerud, hvor de fikk leid seg inn 
i andre etasje hos gartner Olsen. Astrid som 
var eldst i søskenflokken, utdannet seg til bok-
binderske. 

Astrid og Sigurd 
Det var ikke langt mellom Sølvdalen og gart-
ner Olsen, så jeg vil tro at de tidlig stiftet be-
kjentskap og ble betatt av hverandre. - Du for-
talte at Sigurd hadde et enestående godt hu-
mør. Hvordan var Astrid?, spør jeg Øivind. - 
Hun var en levende sol, svarer han. De hadde 
det godt sammen. Da de hadde giftet seg, flyt-

Badeliv ved  Rund-
tjern, ca.  1955. 
Vi kjenner ikke så 
mange navn, men nr 
to fra venstre er  
Bredo Andresen med 
datteren Kirsten  
foran. 
 
Bilde utlånt av   
Kirsten Andresen. 
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tet de inn i en liten hytte halvveis opp mot 
Hellerudtoppen som ble kalt Tordenskjold. 
Vinteren var kald i denne hytta på ett rom 
uten ovn. Lite penger var det også, så de 
holdt varmen med primus. 

Tre barn ble de foreldre til: Gunvor, Ing-
rid som giftet seg med Øivind, og Bredo. 
Hvert år, fra mai- måned til høsten, bodde 
hele familien i et stort telt ved Rundtjern. Øi-
vind forteller at Sigurd også var en tur til sjøs 
etter at de hadde giftet seg. Det var et par år 
omkring 1922- 23. 

Etter noen år i Tordenskjold flyttet famili-
en til Pipen som lå omtrent 100 meter bak 
Fjeldhammerbutikken. Jeg antar at den var 
noe bedre i vinterkulda enn Tordenskjold, for 
i Pipen bodde de til 1937 - 1938. Da flyttet de 
til Lørenskog. I 1953 vendte de tilbake til 
Hellerud. Eldste datter Gunvor var da gift, og 
hun og mannen hadde bygget hus i Stordam-
veien, så Astrid og Sigurd flyttet inn hos dem. 

Ragnar – Helleruds hukommelse! 
Jeg ringer til Ragnar Ingvaldsen som er vokst 
opp på Hellerudtoppen og kjenner Rundtjern 
som sin egen bukselomme. - Jeg pleide å løpe 
barbeint dit inn for å bade, forteller han. Alle 
guttene på Toppen gjorde det. Søsteren min 
og jeg hadde en rød badedrakt på deling. - 
Lærte du å svømme av Sigurd?, spør jeg.  
- Nei, jeg lærte av faren min, men han brukte 
den samme opplæringsmetoden som Sigurd.  
  Jeg husker at det var tre stolper som var slått 

ned i myra. På de stolpene var det lagt en 
rund stokk omtrent to meter lang som den 
lange stanga kunne hvile på. Ellers ble den 
for tung å holde, og da ble det ikke trygt for 
den som skulle lære å svømme. Så ble stanga 
ført fram og tilbake langs stokken mens 
svømmeeleven svømte.  
  Det var en stor dag da jeg kunne svømme 
alene. For de som hadde lært å svømme, var 
neste mål å kunne svømme tvers over Rund-
tjern. Så trente vi på hopping og stuping. Jeg 
var den eneste i klassen som kunne svømme 
da jeg begynte på skolen. Tre ganger tok jeg 
svømmeknappen, men jeg hadde ikke råd til 
å kjøpe den, forteller han. Øivind fortalte 
også at det var mye fattigdom blant folk på 
den tiden. De levde på havregrøt, for de ville 
ikke ha noe av forsorgsvesenet. 

- Det myldret av folk ved Rundtjern, fort-
setter Ragnar. -  Alle møttes ved Rundtjern. 
Familiene tok med mat og lagde middag der. 
Nylig fikk jeg bekreftet akkurat dette da jeg 
møtte Margit og Andor Hansen under et be-
søk hos Sigrid Martinsen på Lindeberg om-
sorgssenter. De hygget seg med minnene om 
de somrene for lenge siden, da de møttes ved 
Rundtjern hver dag etter arbeidet og laget 
middag. 

Ragnar minnes at de var en gjeng med 
gutter som mange ganger hadde myrkrig, for 
en del av Rundtjern er myr. - Noen vintre ble 
det måkt til skøytebane der, legger han til. - 

Badeliv ved  
Rundtjern,  

ca. 1937  
Fra venstre Frank 

Larsen, nr 3 Bredo 
Andresen, nr 4 bak 

Hans Nilsen, nr 5 
bak Fridolf Petter-
sen, nr 6 bak Ole 

Vehus. 
 

Bilde utlånt av   
Kirsten Andresen. 
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Den gang brukte vi krøllskøyter eller 
skruskøyter som det også het. 

Ragnar forteller om Sigurd 
- Hvordan var Sigurd?- , spør jeg. - 
Han var en flott kar og sterk som en 
bjørn. I arbeidet sitt ved Christiania 
kull- og vedbolag tok han en 50 kg 
sekk i klypa og satte den på lastepla-
net av bilen. 

Det var oppe på fjellet ved Rund-
tjern at Sigurd og Astrid hadde satt 
opp det store tykke teltet som de 
bodde i om somrene. - Det liknet 
nærmest et militærtelt, sier Ragnar, - 
og rommet hele familien. For å kom-
me dit opp laget Sigurd mange trap-
petrinn ved å sette bolter i det bratte 
fjellhenget. Langs tjernet plantet han 
blomster, og han laget en stor flåte 
som lå på tønner ute i vannet. - Der 
var det plass til mange som ville ligge 
og sole seg”. forteller Ragnar. Trapp 
til å bruke ved ned- og oppstigning 
fra vannet hadde han fått til, og et 
omkledningsrom med strie foran. 

Benker til å sitte på langs fjellet var 
på plass. - Sigurd ordnet alt ved 

Teltliv ved  Rund-
tjern, ca. 1935. 
Bredo Andresen 
(venstre) og Fridolf 
Pettersen. 
 
Bilde utlånt av  
Kirsten Andresen. 

Badeliv ved  
Rundtjern,  
ca. 1935  
Nederst, fra høyre 
og oppover:  
Torger Andersen, 
Jens Jensen,  
Fridolf Pettersen, 
Åse Andresen. 
Bak til venstre Sol-
veig Andersen, ne-
denfor Hjørdis And-
resen, jenta til høy-
re er Astrid Nord-
strøm, nedenfor 
Edvard Nilsen.  
 
Bilde utlånt av   
Kirsten Andresen. 
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Rundtjern i 2008. 
Nye generasjoner  

koser seg ved  
vannet. Håvard og 
Guro Strachan le-
ker med barkebå-

ter.  
Foto: Thormod  

Pedersen 

Rundtjern, sier Ragnar, og daglig var det ting 
han forbedret. - Så var han en veldig god 
svømmer. Havnesvømmer ble det kalt. De 
svømte langs havna. Alle konkurranser ble 
holdt der, og den gang var det rent vann. - Ja, 
Øivind har fortalt at han ble Norgesmester 
en gang og at han tyve år senere vant Havne-
svømmingen tre år på rad., sier jeg. 

Astrids hverdag 
Hun var bokbinderske og hadde jobb i byen. 
Det var et myrparti ved Rundtjern som hun 
måtte over. Der var det bare plassert noen 
planker, så det var umulig å komme tørr-
skodd over. Men over måtte hun for å kom-
me på stien som førte ut av skogen. Så hun 
brukte ett par sko over myra og ett par pene-
re sko til byen. Hun hadde en fast plass der 
hun foretok skobyttet og oppbevarte det pa-
ret hun ikke brukte. - Jeg visste om den plas-
sen, sier Ragnar. 

St. Hansaften 
Den kvelden var det folkevandring til Rund-
tjern. Noen hadde gått sammen om å lage en 
danseplass oppå fjellet, og den ble pyntet 
med japanske lykter. En sveivegrammofon 
sørget for musikken. - Folk hadde med seg 
mat som de laget til på bål, og en god del 
sprit, forteller Ragnar. - Men Sigurd så jeg 
aldri full. - Sigurd var snill, sier han, men reso-
lutt. - En gang så han noen gutter som holdt 
på å hugge i stykker stupebrettet. Da kom Si-
gurd og kastet øksa langt ut på vannet. Hær-
verk ville han ikke ha noe av. 

Når det er snakk om hærverk, må jeg nev-

ne noe som Arne David Andersen fortalte. 
Han hadde ikke lært å svømme i Rundtjern, 
men han badet mye der. Det var laget en smal 
bru langs fjellveggen, forteller han, og brua 
hadde et rekkverk, men dette gikk ofte i styk-
ker slik at det måtte settes opp nytt. Det måt-
te også et stupetårn eller stupebrett som var 
laget, så de kunne stupe ovenfra det 3 – 4 
meter høye fjellet. Folk brukte det som ved 
om vinteren når de var på tur og ville tenne 
bål. 

- Etter krigen ble Rundtjern drikkevann, 
fortsetter Arne David, - så det ble satt opp 
plakater med ”Bading forbudt”. - Vannet fra 
Rundtjern renner ned i Nøklevann og det var 
drikkevann på den tiden, avslutter han. 

Avskjed i skumringen 
De som har vanket ved Rundtjern, kan aldri 
glemme den helt spesielle stemningen og 
roen som det er på dette stedet. Jeg er blitt 
fortalt om en mor og datter som en sensom-
meraften ble observert ved Rundtjern. Det 
var sent i skumringen, så lysene langs stien 
ble tent idet de nærmet seg tjernet. Jeg har 
fått vite at datteren for tiden var bosatt i Dan-
mark, men hun hadde vært på ferie hos for-
eldrene på Hellerud. Hun skulle reise tilbake, 
men måtte ta avskjed med Rundtjern. 

Helt nede ved tjernet stilte hun seg og lot 
blikket gli over den rolige vannflaten. Lenge – 
lenge sto hun der, som om hun ville fange 
synsinntrykkene og ta dem med seg for å 
hente dem frem igjen senere. Denne sensom-
meropplevelsen er et av mange bevis på at 
kjærligheten til Rundtjern har sterke røtter. 
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Av Thormod Pedersen 
 
Ved møtestart var det 43 personer til stede. 

Hovedprogrammet for møtet var kåseri 
om de siste tre gårdsguttene på Tveten gård 
ved to av dem; Knut Erik Thomassen og Jan 
Ruud. Begge to bor i vårt nærområde, og 
Knut Erik var med på å stifte Tveten gårds 
venner. Den tredje - Bengt Halstensen - er 
bosatt nær Karlstad i Sverige. Veiene skiltes i 
15 - 16 årsalderen for snart 50 år siden, men 
etter mange år fant de sammen igjen 
og nå holder de tett kontakt.  

Lars Myhre ønsket velkommen 
og ga straks ordet til Thomassen og 
Ruud. Karsten Sølve Nilsen sørget 
for at det tekniske fungerte, og et bil-
dekåseri med utallige anekdoter fulg-
te. Bildene som ble vist var fra Knut 
Eriks gamle fotoalbum. Det rommet 
mange minner om hvordan livet på 
og rundt Tveita artet seg for 50 - 60 
år siden. 

Etter kåseriet takket Lars og over-
rakte blomster til gårdsguttene. Etter 
en kaffepause med salg av lodder, 
tok våre egne krefter i fotogruppa 
fatt. Berit og Per Ove hadde funnet 
fram en del av våre egne bilder for 
sted, tid og navnsetting. Det er flott 

at de tar på seg denne viktige oppgaven med 
kartlegging av noen av fotoene våre på hvert 
medlemsmøte. Som vanlig ble oppgaven pro-
fesjonelt utført. 

Historielaget har fått tilbud om å kjøpe en 
DVD med Oslos historie gjennom 1000 år. 
Vi gikk til innkjøp av 5 eksemplarer. Disse ble 
solgt på møtet etter at vi hadde vist noen 
smakebiter. Det kan bestilles flere. 

Møtet ble avsluttet etter trekking av ge-
vinstene fra loddsalget.  

Ragnar Ingvaldsen 
vinner blomster 
som overrekkes av 
Lars Myhre. 
Foto: Thormod  
Pedersen 

Medlemsmøte på Tveten gård 29. oktober 2008  
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Arne David Ander-
sen, Gerd Bratlie 
og Tore Bratlie. 
Foto: Ragnar  
Ingvaldsen 
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Av Thormod Pedersen 
 

Jan Ruud er født og oppvokst i Sollia, den 
ene av tre husmannsplasser under Tveten. 
Den ble visstnok bygget ca 1820. Bestefaren 
”Kal” i Sollia plantet ei bjørk da Jan ble født, 
og den kan ennå sees i dag. Katter var det all-
tid mange av i Sollia, og dem vokste Jan opp 
med. Han så nesten ikke andre unger i de 
første leveårene. 

Plassen Sollia lå der de øverste rekkehuse-
ne i Sørhellinga Borettslag er bygget vest for 
alleen. Litt lenger bort lå Brakka hvor Jørgen-
sen-familien holdt til. Faren og den eldste 
sønnen kjørte lastebil for veivesenet i Oslo 
kommune. Dette hadde familien i Sollia god 
nytte av når de fikk brøytet tilførselsveien vin-
terstid. Sønnen kjørte et beist av en fire-
hjulstrekker, en GMC. Referenten husker 
godt de vinterdagene Blåbussen fikk drahjelp 
opp til Hellerudtoppen av denne kraftige ka-
ren. 

Julaften 1961 brant både Sollia og Brakka 
ned. De ble påtent og man vet hvem som 
gjorde det. Det sto tomt før utbyggingen av 
området og ingen bodde der, men det var li-

kevel sørgelig for Jan å se barndomshjemmet 
gå opp i røyk. 

Knut Erik Thomassen som er født i 1946, 
vokste opp på Hermannsengen like ved huset 
der Rehn, smeden på Tveita også bodde. 
Smia på Tveten lå der hvor ”Atlanteren” og 
den gamle hovedveien gikk. I følge Rehn 

Møte med gårdsguttene på Tveten gård  
De siste tre gårdsguttene på Tveten gård ved to av dem; Knut Erik Thomassen 
og Jan Ruud, har mye å fortelle fra tiden på Tveten gård. Veiene skiltes i 15 - 16 
årsalderen for snart 50 år siden, men etter mange år fant de sammen igjen og 
nå holder de tett kontakt.  

Knut Erik Thomas-
sen (til venstre) og 

Jan Ruud. 
Foto: Ragnar  

Ingvaldsen  

To av gårdsguttene,  
i noe yngre dager? 
Bilde utlånt av Knut 

Erik Thomassen 
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kom navnet av at veien gikk nærmest endeløst 
rett fram, og dette kunne sammenliknes med 
Atlanterhavet. 

Vi som brukte veien vinterstid, ser ellers 
den gjennomtrengende iskalde vinden som 
opphav til navnet. Begge deler kan vel være 
like riktig. 

Livet på en gård av Tvetens størrelse med 
20 kuer og 3-4 hester virket attraktivt på gutter 
før og i tidlig skolepliktig alder, og Knut Erik 
forteller at han begynte å kjøre hest i sjuårs-
alderen og Jan ennå før. Minda, moren til Jan, 
forteller at da hun var liten var det 32 arbeids-
hester på gården. Vannhenting til Sollia var en 
tidlig jobb, dessuten foring av og måking for 
dyrene. Det kunne bli lange dager. Ellers ble 
det mye høykjøring fra Smalvollen og opp 
Fyrstikkbakken, alleen og til gårds. Lønna kun-
ne være så som så; 5-10 kr per uke eller ei bøt-
te poteter når de hadde vært med å ta dem 
opp en hel uke. Det gikk vel to år før de fikk 
lønn, men de likte seg og hadde lite annet å ta 
seg til. 

Den siste jobben de hadde for Tveten gård 
var i 1959/60 da de hogde tømmer der Opp-
sal kirke nå står. Da arbeidet de sammen med 
Halvor i Luren. Den jobben fikk de 50 kr for. 
Bukk og geit som da ble brukt står fremdeles i 
vognskjulet på gården.  

Husmannsplassen Luren lå i nordhellingen 
ut mot dalen ovenfor Alnabru omtrent innerst 
i det som i dag er Ragnfrids vei. Der hadde de 

en olm geitebukk som skulle skytes. Hagle-
skuddet gjorde lite med bukken; den mistet 
kun en hårdott. Men i hønsehuset lå det fire 
døde høner. Og nedenfor Luren lå en hopp-
bakke der en kunne hoppe 30 meter. 

Det ble alltid holdt god avstand mellom 
eierne av gården og de ansatte. Ingen beveget 
seg innenfor gjerdet mot våningshusene. Man 
satt utenfor og spiste sin medbrakte mat. Bare 
Jan hadde tillatelse til å bevege seg innenfor 
dersom det var noe man ville gi beskjed om. I 
løpestreng som akkurat gikk fram til trappa 
for Veslestua, sto ei illsint elgbikkje i band. Det 

 
”Kal” i Sollia  
Bilde utlånt av Knut 
Erik Thomassen. 

 
Husmannsplassen 
Sollia.  
Husene brant julaf-
ten 1961, men det 
bodde heldigvis ing-
en der da. 
Bilde utlånt av Knut 
Erik Thomassen. 
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var hårda bud. 
Even, den av eierne som sto for den dagli-

ge drift av gården, opptrådte alltid med hvit 
lue og vest. Han var meget nøye med det 
som skulle gjøres, men var hyggelig. Han 
hadde en ridehest som het Bunty. Den fikk 
guttene jobben med å strigle og sele på før 
Even red en tur til kiosken ved Hellerud sta-
sjon for å kjøpe Dagbladet. Dette var daglig 
rutine inntil Bunty slo seg vrang og sparket 
inn døra på Blåbussen. Even falt av, og etter 
dette tok Even turen til fots. 

Før snøbrøytingen i området ble gjort ma-

skinelt, hadde Tveita med sine hester ansvaret 
for ryddingen. De gamle plogene av tre som 
gikk på meier, sto rundt om på flere steder i 
distriktet. 

Vannforsyningen til gården i tidligere tider 
kom via rør fra Stordammen. Denne lå 
egentlig på naboeiendommen, Hellerud (gnr 
143 bnr 1, Solumgården). Selve dammen fikk 
derfor av praktiske hensyn eget bruksnum-
mer; gnr 143, bnr 2. Og da man anla ny Tve-
tenvei lenger ned mot bekken fant man rester 
av de gamle trerørene. 

I 1950 årene bodde det mange uteliggere i 
Smalvollskogen hvor 
de hadde satt opp 
enkle hytter. Den de 
hadde mest kontakt 
med, var Ludvig 
som bodde ytterst på 
pynten. Han gikk 
hver dag fram og til-
bake til byen via Fa-
gerlia. Hva han gjor-
de i byen og hva han 
levde av, visste ingen. 
Han var snill som 
dagen var lang men 
hadde et litt vridd 
ansikt. Dersom 
gjenger fra andre by-
deler begynte å bli 
pågående, var Lud-
vig grei å true med. 

Utsikt fra Sollia ned-
over mot Fyrstikk-

bakken og Bryn. De 
to store arbeiderboli-

gene øverst i  
Fyrstikkbakken 

(daværende Tveten-
veien) kan så vidt 

skimtes i venstre del 
av bildet.  

Bygningene er revet. 
 

Bilde utlånt av Knut 
Erik Thomassen 

Stolte byggherrer  
foran sitt nye mester-

verk.  
Bilde utlånt av Knut 

Erik Thomassen 
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Slektsforskningsforum 
 
Vi  fortsetter det uformelle slektsforsknings-
forumet mandag 4. mai kl. 18 - 21: 
- internettk@feen 
- Haugerud Seniorsenter 
- Hagapynten 38 C  
  
Deltakere fra slektsforskningskursene er  
initiativtakere, som tror vi kan lære litt av 
hverandre –  nyte godt av hverandres  
erfaringer – og ha det hyggelig sammen en  

 
 
 
gang pr. måned.   

 Møt frem hvis du vil finne ut noe om 
slekten din, og få et innblikk i hvordan digita-
le data kan benyttes. Åpent for alle interesser-
te.   

 Arrangeres i samarbeid mellom Hellerud 
historielag, Folkeakademiet Hellerud og Hel-
lerud Frivillighetssentral. 

 
Alle er hjertelig velkomne! 
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Av Trygve Thori og Eva K. Nilsen 
 

 I år samarbeider Hellerud historielag og Fol-
keakademiet Hellerud om en forsommertur  
til Hurumlandet lørdag 13. juni. Vi starter fra 
Tveita T-bane kl. 9 og kjører E23 til Sætre, 
hvor vi ankommer ca. kl. 10.20. Der blir vi 
møtt av dagens første guide, som blir med 
oss et stykke 
på turen. Vi 
kjører om 
Storsand, Filt-
vet og Tofte, 
og får bl.a. 
høre om flyet 
med de jødis-
ke barna, som 
styrtet i sko-
gen her, hvor 
bare en gutt, 
Isak Allal, 
overlevde. 

Turen går 
videre til den 
gamle, erver-
dige Tronstad 
gård, som har røtter tilbake til jernalderen, og 
er et kulturminne. Gården er stor og velholdt, 
med en flott låve hvor Hurum historielag har 
samlet gamle landbruksgjenstander fra Hu-
rumlandet til et lite museum.  Vi får høre om 
gården og får omvisning i museet.  Kaffe og 
rundstykker blir servert. 

Så reiser vi til Holmsbu kirke, hvor en ny 
guide tar imot oss. Vi får høre om kirken og 

om kunstnerne som har dekorert kirken. 
Etter besøket i kirken, går turen til Henrik 

Sørensens billedgalleri, hvor vi igjen blir møtt 
av en guide, som forteller om Henrik Søren-
sen og hans bilder. De som ikke vil bli med 
opp til galleriet, kan gå ned til Støa ved 
Drammensfjorden, der det tidligere var los- 
og tollstasjon. Stedet er nå omgjort til kunst-

galleri. Selv 
om galleriet 
ikke har åpnet 
for sommeren, 
er det en kose-
lig rusletur ned 
til fjorden. 
     Nå er vi 
sikkert mette 
av kunst, og 
det skal smake 
med en mat-
bit. Middagen, 
som består av 
skinkestek, ka-
ramellpudding 
og kaffe, ser-
veres i den lil-

le, idylliske restauranten Privaten i Holmsbu. 
Etter middagen avsluttes besøket i Holmsbu, 
og turen går tilbake til Tveita, hvor vi vil være 
ca. kl. 18. 

Turen er støttet av Historielaget og Folke-
akademiet, og koster kun kr 330,- pr. person. 

 
God tur, og se vedlagte ark for påmelding. 

Tur til Hurumlandet 

 
Tronstad gård  
– fra vikingegård og 
adels-sete, til mo-
derne gårdsdrift 



Postboks 20 Tveita 
0617 OSLO   

Returadresse: B 

Program våren 2009 

Onsdag 29. april kl. 18 
Hyggekveld Tveten gård 

 

Even Saugstad kåserer om  
byoriginaler og personligheter i Oslo  

 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, 

og gamle og nye medlemmer er velkomne! 

Lørdag 9. mai 
Vandring i Østmarka 

 

Onsdag 11. mars kl. 19 
Årsmøte - Tveten gård  

Christine C. Heftye kåserer med lysbilder:  
Med karjol til Korketrekkeren og Sarabråten 

 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, 

og gamle og nye medlemmer er velkomne! 

Lørdag 13. juni 
Busstur til Hurum 

- i samarbeid med Folkeakademiet Hellerud 


