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Fra Postkassa
Har dere savnet høstens utgave av medlemsbla-
det? 

Grunnen er at vi ville prioritere å få samle-
utgaven ferdig slik at den kunne blitt en julepre-
sang. Derfor måtte utgivelsen av bladet utsettes. 
Noen julegave ble samleutgaven imidlertid ikke, 
men den ble ferdig like over nyttår og vil bli 
presentert på årsmøtet. 

På medlemsmøtene som historielaget arran-
gerer, er det bra frammøte. Dette tar styret til 
inntekt for at medlemsinteressen er upåklagelig.

Når det gjelder andre aktiviteter, er ikke 
interessen like synlig. Ved de vandringene vi har 
hatt, enten på vei eller skog, har kun en hånd-
full kommet. Dersom interessen er så laber for 
slike ting blant medlemmene, er det et spørsmål 
om vi skal fortsette dette opplegget.

Derfor, kom med innspill til steder vi kan 
gå, og eventuelle andre ting vi bør satse på!

Det er ellers ting i nærmiljøet som burde 
fenge interessen. Fremdeles er det eldre hus i 
området fra tiden da bosettingen skjøt fart. De 
fleste er kanskje om- og påbygget, men vi aner 
fremdeles historien. Hva om de som i dag bor 
i disse husene eller som lever i et nytt hus på 
samme tomta, kunne grave litt i gamle skjøter 
og grunnboka? Historiene er velkomment stoff  
til medlemsbladet.

Registreringen av bildene våre fortsetter 
hver mandag på biblioteket på Oppsal. Dersom 
du har lyst til å hjelpe til, så kontakt Per Ove, 
Thormod eller en annen i styret. Du vil bli tatt i 
mot med åpne armer, og jobben er ikke vanske-
lig.

Slektsforskning foregår på Seniorsentret 
Haugerud første mandagen hver måned kl 12-
15.

Se plakatoppslag eller ring dersom du er 
interessert i å starte med å finne dine aner.

Restaureringen av Tveten gård går sin gang, 
men når man skal rehabilitere på bevarings-
verdige bygninger hvor vedlikeholdet har blitt 
utsatt for lenge, møter man stadig negative 
overraskelser.

Når restaureringen blir ferdig, er det me-
ningen at Tveten gård skal gi et enda bedre akti-
vitetstilbud til områdets beboere og de forenin-
gene som har vært tilknyttet. Det var snakk om 
ferdigstillelse 2012. Vi får se!

Thormod Pedersen
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Hellerud historielag
Historielagets formål er:
1. Å verne om det som finnes av historisk inter-
esse og verdi i området, samt i tilknytning til dette 
søke å vekke interesse for stedets og innbygger-
nes kultur, liv og virke gjennom tidene
2. Å fremme det alminnelige historiske vernear-
beidet
3. Å samarbeide med andre historielag om løsnin-
gen av oppgaver innenfor lagets virkeområde

Historielagets geografiske virkeområde er 
Tveita, Hellerud, Trasop, Haugerud, Trosterud og 
Alnabru, og de områdene som naturlig henger 
sammen med disse, samt nærområdene i Øst-
marka.

Ønsker du å bli medlem?
Som medlem støtter du det lokalhistoriske 
arbeidet, og du får direkte informasjon om alle 
historielagets arrangementer. Medlemskapet 
koster 150 kr per år, som du kan betale til konto 
nr. 0530 51 22841.

Tips oss gjerne
Ta kontakt hvis du har noe som du ønsker at his-
torielaget skal ta opp eller bør vite om! Vi er også 
svært interessert i flere gamle bilder fra bydelen.

Styret i Hellerud historielag
Thormod Pedersen  22 27 00 60
Per Amundsen  22 26 39 41
Svein Holmby  22 32 44 24
Grethe Martinsen  22 26 58 36
Per Ove Dahl  22 26 00 27

Ørnulf Fremming, vara  22 32 43 63

Forsidebilde:
Sultne speidere 
koser seg på 
leir. Landsleir på 
Voss 1970. 
Bilde utlånt fra 
Groruddalen 
Historielag.
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Speiderstøtta ved 
Hauktjern ble reist til 
minne om Speider-
sjef Christian Dons 
i 1955.
Bilde utlånt av 
Østensjø historielag

Av Svein Holmby

H. Møller Gasmann virke i 
KFUM-arbeidet på Vålerenga 
og stiftelsen av 6. Kristiania 
Tropp i 1911 kan sies å være 
kimen til speiderarbeidet i vårt 
distrikt.

6. Kristiania Tropp ble stiftet 
av Vålerenga KFUMs gutteav-
deling i 1911 med ingeniør Ellef  
Ramnæs som leder. Arbeids-
vilkårene var godt tilrettelagt, 
og troppen hadde regelmessige 
møter i Ingeborggaten 8.

Få år etter starten var trop-
pen så sterk at den kunne avse 
krefter til å danne en ny tropp. 
Hans Angell og Thormod 
Føyen gikk da ut fra 6. Kristia-
nia og stiftet 1. Bryn.

Arbeidet i 1. Bryn fra 1917 
og frem til stiftelsen av 2. Bryn i 
1926 vet vi lite om, men i Oslo 
krets historiske oversikt for 
1918 nevnes Bryn som omegns-
tropp.

I 1918 består Oslo-kretsen 
av 13 Kristiania-tropper og 4 omegns-trop-
per med til sammen ca. 900 speidere.

2. Bryn 1926 – 1940
2. Bryn speidertropp ble stiftet 8. april 1926 
med Asbjørn Bakken som leder. Andre 
kjente navn fra troppens første tid kan 
nevnes: Emil Walløe, Olav Øyråker, Knut 
Rantrud og Einar Rantrud.

2. Bryns årsrapport ble gjengitt i med-
lemsbladet «Speideren» under Styrkeliste for 
Norsk Speidergutt-forbund, utgitt i for-
bindelse med Forbundets 25-års jubileum i 
1936. Her fremgår det at Knut Rantrud var 
troppsfører.

I et tidligere nummer samme år opplyses 
det at ny roverpatrulje er dannet med Einar 
Øfsdahl som fører.

Speiderarbeidet i vårt distrikt  
gjennom 100 år
Det var i årene 1910 og 1911 at speiderarbeidet i Norge først så dagens 
lys. I mars 1911 møttes Christian Dons og Hans Møller Gasmann hjemme 
hos Dons i Gamlebyen der de ble enige om å starte Norsk Speidergutt-
Forbund. Speiderarbeidet skulle i utgangspunkt følge Sir Robert Baden 
Powells ide i hans bok «Scouting for Boys» med speiderlov og speiderløfte 
direkte oversatt. Etter hvert har speiderarbeidet blitt en verdensomspen-
nende organisasjon med internasjonale speiderleire hvert fjerde år (Jam-
boree), I 2011 ble denne holdt i Sverige.
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Totalt antall medlemmer i styrkelisten er 
54 fordelt på:
3 ledere
10 rovere
1 1. grads-speider
22 2. grads-speidere
18 3. grads-speidere

Like før krigen søkte 2. Bryn speider-
tropp Aker kommune om tillatelse til å reise 
et minnesmerke på Haukåsen bak Sarabrå-
ten i Østmarka. Det skulle være til minne 
om den første norske speidertropp som ble 
stiftet der av Dons. Skriftlig tillatelse ble gitt 
like før krigen, og noe mer kunne ikke bli 
gjort med den saken da. Etter krigen arbei-
det Speiderforbundet videre med saken, og i 
1955 ble minnesmerke reist og innviet. 

Einar Rantruds fortelling om krigsut-
bruddet
Så kom den annen verdenskrig rasende inn 
over landet 8. og 9. april 1940. Vi fortsatte 
speidingen som før, og alle troppens ele-
menter fortsatte sitt arbeid. Troppen satte 
straks i gang etableringen av en kombinert 
førstehjelpsstasjon og brannobservasjons-
post på Nordre Skøyen Hovedgård. Vi fikk 
gratis lokaler og telefon på gården. Vi ble 
tildelt et omfattende sanitetsutstyr. Brann-
vaktene holdt utsikt fra tårnet på gården. Vi 
fikk støtte til dette arbeide fra distriktet, da 
det stadig var krigshandlinger med bombing 
og antiluftskyts over Oslo-området. 

De fleste patruljeførere, seniorspeidere 
og rovere deltok i dette arbeidet. Vi inndelte 
mannskapene i vaktlag, og holdt arbeidet i 
gang dag og natt. Mange av deltakerne var 
skoleelever, som fikk fri fra skolen for å 
delta. Styrken besto av 36 mann, og tjenes-
ten pågikk i april og mai 1940.

Våre vaktprotokoller er dessverre øde-
lagt.

Så vidt jeg husker, hadde vi bare en 
brannutrykning, og det var til skogen om-
kring Bjartbakken i Østmarka

I 1941 var 2. Bryn speidertropp 15 år. 
Troppen hadde over 80 medlemmer, fordelt 
på ulvunger, speidere og rovere. Den gang 
var Breidablikk speiderhus, og husleien ble 
dekket av vår medlemskontingent i Bryn 
Kristelige Ungdomsforening. Bryn KFUK 
og KFUM hadde også sine møter på Brei-

dablikk, så det ble ofte trangt om plassen.
Under okkupasjonen drev vi vårt spei-

derarbeid, men da det kom ordre fra tys-
kerne om at all speiding var forbudt og at 
alt speiderutstyr skulle beslaglegges, gikk vi 
under jorden, både mannskap og materiell. 
Kontakten mellom medlemmene av troppen 
var meget god under hele krigen. Flere av 
oss ble aktive i Milorg.

1945
Straks freden kom, samlet lederne på Bryn 
seg for å starte planleggingen av speiderar-
beidet i distriktet. Den 18. juni sendte Einar 
Rantrud ut følgende invitasjon:

Kjære speiderbror.
Alle troppens medlemmer, ulvunger, speidere, 

seniorer, rovere og «gamlekarer» innkalles til møte 
på Nordre Skøyen hovedgård, torsdag den 21. juni 
1945 kl. 1900. Speiderdrakt hvis du har og dessu-
ten sangbok. Vi regner med at du kommer.

Vel møtt.
En gang speider – alltid speider.
En medlemsoversikt fra 16. juni 1945 vi-

ser at 2 Bryn hadde 78 medlemmer. Det ble 
satt i gang aspirantpatrulje straks. Fra høsten 
av ble det satt i gang flere patruljer, og det 
var 60 aspiranter som skulle opptas ved års-
skiftet. Gruppen ble derfor delt i tre tropper 
1., 2. og 3. Bryn. Stiftelsesdatoen for 3. Bryn 
ble 28/12 – 45 og for 1. Bryn 31/12- 45.

Ledere i de tre Bryn-troppene var:
1. Bryn: Johan Toftner, Nils Langaard og 

Rovar Magnum.
2. Bryn: Einar Rantrud og Sverre Låtun.
3. Bryn: Kåre Birkeland, Otto Hallan og 

Leif  Tansem
Arne Birkeland forlot 2. Bryn og star-

tet 1. Alnabru med møtelokale på Gåthåp, 
menighetshuset på Alnabru. Da Haugerud 
kirke ble bygget fikk speidergruppa møtelo-
kale i kirken og skiftet navn til 1. Haugerud.

Troppenes distrikt var:
1. Bryn: Fjellhus, Teisen, Malerhaugen og 

Etterstad
2. Bryn: Høyenhall, Ryenberget
3. Bryn: Godlia, Hellerud og Oppsal
1. Alnabru: Alnabru, Haugerud og Tros-

terud
Etter hvert som Oslo krets fikk fler og 

fler speidertropper ble kretsen inndelt i 
avdelinger der Bryn og Alnabru først hørte 
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inn under 5. avdeling sammen med bl.a. 
Kampen og Vålerenga. På slutten av 40-tal-
let ble Alna-Bryn avdeling opprettet og da 
speidertroppene på Bøler, Oppsal og Trasop 
ble stiftet, endret man navnet til Østmarka 
avdeling. Av disse troppene er nå bare Bøler 
aktiv.

Speiderhuset i Thygesons vei, fortalt av 
Nils Langaard
På Breidablikk skulle vi ha møtene - og nå 
ble det trangt om plassen! Da kom tanken: 
«Speiderhus!». En speiderfar nevnte for oss 
at en tyskerbrakke på Bygdøy skulle fjernes. 
Vi takket ja og han ordnet saken. Vi stilte 
med mannskap og utstyr for demontering. 
Dagen kom og en lastebil med store lyskas-
tere, bilbatterier og verktøy av mange slag 
dro til adressen på Bygdøy.

Brakka var bygget med vegger, dører og 
vinduer i seksjoner, og alt var i god stand. 
Hver veggseksjon ble pent demontert og 
lagt i stabler. Takåser og brukbare materialer 
ble samlet. Det ble natt og vi var slitne. Det 
kom et brøl da pipa datt.

Dagene fulgte med opprydding og bort-
kjøring av de delene som skulle bli speider-
hus. Ny oppgave: Hvor skulle speiderhuset 
settes opp? Kåre Birkeland skaffet lagerplass 
hos Grorud på Hellerud gård og spei-
dergruppa v/Kåre Hagerup fikk av Oslo 
kommune lov å plassere huset i det gamle 
steinbruddet i Thygesons vei ved Skøyen-
parken, 

Det kan nevnes at dette steinbruddet 
hadde gitt stein til bygging av Østensjøba-
nen, og etter som byggeplassen bare var på 
fjellgrunn, var det vanskelig å få frem vann.

Året var 1948, troppen hadde fått forel-
dreforeninger og vi sto med byggeplaner. 
Hvem skulle reise huset? Byggmester Alf  
Hansen i Godlia tok jobben, mens speider-
gruppa og arkitekt Arne Hertzenberg ord-
net tegninger og anmeldelser. Så kom en ny 
oppgave: Penger til huskomiteen som skulle 
følge byggingen av huset. Komiteen gjorde 
selv et godt arbeid, blant annet underhold-
ningsaften i Godlia Velhus 5. mai 1948 som 
var meget vellykket og ga hele 500 kroner i 
overskudd.

Nå var selve byggearbeidet i gang og 
huset ble reist. Speiderpappa Halvor Urang 

tok alt murerarbeid med pipe og peis, og alt 
arbeidet gikk videre etter programmet.

I troppsleder Johan Toftners årsrapport 
for 1949 står det skrevet:

«Speiderhuset». Eget lokale, innviet i år. 
Ingen gjeld!

På 50- og 60-tallet
Speidergruppene i vårt område var nå 3. 
Bryn og 1. Alnabru. En speidergruppe be-
står av Ulvunger (nå småspeidere) i alders-
trinnet 7 – 10 år, speidere i alderstrinnet 
11 – 16 år og Rovere fra 17 år og oppover 
(nå til 25 år). På denne tiden var fritidstil-
budet for det meste rettet inn mot idrett og 
speiding. Sommerleir ble arrangert hvert år 
for speidere og rovere enten som troppsleir, 
kretsleir, eller landsleir. Dette var noe en så 
fram til. 

I 1950 fikk speidergruppene på Bryn føl-
gende brev om den årlige 17. mai-paraden 
fra Erling Lystad, formann i 17. mai komi-
teen, datert 14. april 1950:

Ærede speidere.
På vegne av 17. mai komiteen, tillater jeg meg 

at forespørre om de vil gjøre 17. mai komiteen den 
glede og Ære at paradere som vanlig om morgenen 
kl 8 ved Bautaen i Skøyenparken. Denne parade 
med flaggborg, virker så verdig og imponerende, at 
jeg haaber den må bli en aarvis del av program-
met17. mai. Jeg tillater meg samtidig at takke for 
tidligere mønstringer. Dette er nå blitt tradisjon at 
speiderne møter opp på Bryn Torv og marsjerer med 
musikk-korps opp til bautaen.

Det har siden vært en tradisjon at spei-
dergruppene i distriktet (KFUK, KFUM og 
NSF) hvert år møter opp 17. mai og legger 
ned blomster ved minnesmerket.

Etter oppstanden i Ungarn kom det 

Innvielse av 
Speiderhuset i 
Thygesons vei. 
Midt på bildet med 
speiderhatt er 
forbundsinstruktør 
Rolf Lykken
Bilde utlånt av 
Østensjø historie-
lag  
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mange flyktninger til Norge. Et samarbeid 
mellom Flyktningrådet og Norsk Speider-
gutt- Forbund gjorde at mange speiderfa-
milier med jevnaldrende gutter tok til seg 
ungarere. Også i vårt distrikt, hvor i alt fem 
familier tok imot ungdommer i alderen 14 
–18 år. Meningen var at de skulle bo hos 
vertsfamilien i 6 mnd. De fleste bodde fak-
tisk lenger, og enkelte har ennå i dag kontakt 
med sin vertsfamilie.

I 1966 ble 1., 2. og 3. Bryn slått sammen 
til en gruppe sammen med 1. Ulven, som 
hadde startet speidergruppe i området Karl 
Staffs vei. 

På denne tiden hadde også Norsk Spei-
derpikeforbund startet opp i vårt område. 
Oslo 28 av NSPF hadde flyttet sin virksom-
het hit og rekrutterte medlemmer for det 
meste fra Tveita og Hellerud. 

Historien om Ulvenseter, hytta på 
Haukåsen 
Da 1. Bryns troppsleder Johan Toftner på 
en skautur i 1954 kom forbi hytta, var den 
nær ved å forfalle. Det var tydelig at den 
ikke hadde vært i bruk på lang tid. Tømmer-
veggene var fremdeles hele, men på grunn 
av et hull i taket, var både dette og gulvet 
helt råttent.

På forsiden av verandaen var hytta prydet 
med utskjærte dragehoder, som fortalte om 
svunne tiders storhet.

Johan så straks mulighetene i denne 
hytta. Han så hytta for seg som et ideelt tur-
senter for speiderne i 1. Bryn speidertropp. 
– Jeg må få greie på hvem som eier hytta – 
sa han til seg selv.

Guttene og foreldrene ble satt inn i sa-
ken, og mange turer ble fra nå av lagt denne 
veien. Spørsmålet var først: Hvem eier hyt-
ta? Det ble spurt i øst og vest – en henven-
delse til skogvokter Messelt ga svaret: Frk. 
Ingeborg Johansen. Dernest var spørsmålet: 
– Hvordan komme i kontakt med henne? 
Har noen kanaler som kan føre frem? –

På et foreldremøte i 1956 fortalte fru 
Hjerten at hun hadde en mulighet for å 
komme i kontakt med henne. Fru Hjerten 
meldte seg snart med resultater, foreldre-
foreningen ble innkalt til møte den 28.9 på 
speiderhuset, og hyttekomité ble nedsatt. 
Frk. Ingeborg Johansen var villig til å låne 

oss hytta, og etter en del forhandling kunne 
vi sette i gang.

Arbeidet er i gang
Før arbeidet på hytta kunne ta til på alvor, 
måtte alle nødvendige materialer være på 
plass, og transporten av disse var ikke gjort 
på en søndag. Følgende oppstilling kan for-
telle hva for en jobb dette var:

Murstein til pipe, 100 taksten, diverse 
maling, lakk og olje, skruer, stift og låser, 2 
ruller glassvatt,

2 sekker sement, 4 sekker kalk, 7 hl. Sand 
(våt), materialer til inventar, glass og kitt, 
parafinlamper, ovnsrør, dyttestry, ovn, 1300 
m. bord til gulv, tak og hems, 5 tylft lekter, 
tjærepapp.

Takket være fulltallig fremmøte av forel-
dre og gutter flere søndager på rad, ble ma-
terialene båret meter for meter opp bakkene 
fra Fagerholt og på plass på hytta, samtidig 
som arbeidet på hytta gikk med liv og lyst

Det gamle taket og takbjelkene ble fjer-
net. Gulvet ble brutt opp, da dette var helt 
råttent. Pipa og peisen var ikke i brukbar 
stand, og etter en del overveielser ble også 
denne revet. Det var nå på høy tid at hytta 
ble tatt hånd om, da den neppe hadde stått 
en vinter til. Det var til og med kommet 
så langt at de øverste stokkene var begynt 
å råtne. Også disse måtte skiftes ut, og så 
kunne oppbyggingsarbeidet begynne. Nye 
bærebjelker til taket ble hugget til på stedet, 
og lagt på plass. Likeledes nye stokker i veg-
gene. To lag med takbord ble lagt med glass-
vatt imellom, og tjærepapp, lekter og taksten 
til slutt. Nytt gulv og hems ble laget, og ny 
pipe ble murt opp stein for stein, og senere 
pusset. Nye vinduer ble satt inn, og vindus-
lemmer og dører forsynt med bolter og lås. 
Innvendig ble hytta dyttet med stry, vasket 
og gulvet oljet. På vinterføre ble ovnen kjørt 
på kjelke opp til hytta.

Hytta kan tas i bruk
Søndag 9. mars 1958 ble hytta offisielt åpnet 
med en skisøndag (åpen hytte) for hele trop-
pen med foreldre. Det ble arrangert skirenn 
med premier, og store og små koste seg i det 
fine været.

Hytta ble nå tatt i bruk i tiden fremover, 
og det som skulle til av inventar og utstyr, 

Ved postkassene 1/2012

6



Speiderhytta på 
Ulvenseter 1971
Hytta brant ned i 
1971

ble ordnet etter hvert.
Hytta ble straks et 

populært mål for pa-
truljeturene. Liste ble 
satt opp over hvilken 
patrulje som hadde rett 
til bruk av hytta hver 
helg. Maten ble laget på 
primus, eller på ovnen 
vinterstid. Etter hvert 
etablerte det seg også et 
rikholdig kjøkkenservise 
av gjenglemte kopper og 
bestikk. Det ble også et 
assortert utvalg av her-
reløse tøfler på hytta..

Hyttefuter de første 
årene var først Bjørn 
Kristiansen, senere 
Bjørn F. Larsen. Et år 
kom det radio på hytta, 
en riktig antikk, tung 
sak som krevde 90 volt 
anodebatteri og separat 
glødestrøm batteri.

Ingen lommeradio 
akkurat! Jeg husker en 
gang vi ankom hytta 
og oppdaget at radioen 
hadde stått på en uke. 
Nye batterier var ikke 
billige, og tunge var de å 
frakte opp.

Hvordan kommer  
vi dit?
Som regel kom vi til 
hytta ved å ta bussen til «Sandbakken» i 
nærheten av Dr. Dedichens klinikk. På 
veien passerte vi den nå gjenfylte dammen 
ovenfor Dedichen før Fagerholdt. Kjente 
og kjære steder fikk navn som ingen vil 
finne på Østmark-kartet, som for eksempel 
Ørkenlangen og Cornern. Senere da Østen-
sjøbanen var forlenget fra Oppsal til Bøler, 
ble den vanlige veien til hytta å ta trikken til 
Ulsrud, derfra til Ulsrudvannet og den stien 
vi bruker fremdeles fra Lutdalen. Ennå i dag 
ser vi her spor etter den gamle telefonlinjen 
til Branntårnet. Bakken fra Kroktjern opp til 
platået nedenfor Branntårnet fikk tilnavnet 
«Henget» fordi det var ganske tøft å kjøre 

ned der på ski med stor sekk på ryggen. Se-
nere er for øvrig skiløypa lagt i sikksakk her. 
Veien fra Mariholtet til Haukåsen har også 
gjort skituren til hytta enklere.

I det gamle Branntårnet kunne vi gå opp 
til en plattform under brannvakthytta på 
toppen. Om kvelden kunne vi derfra skue 
rundt og se lys fra nesten alle himmelretnin-
ger, deriblant på østsiden av Øyeren. Brann-
tårnet måtte i begynnelsen av 60-årene vike 
plass for områderadaren for Oslo lufthavn.

Ved trengs det mye av til en gammel og 
gissen tømmerhytte. Vedskjulet var ikke 
alltid like velfylt. Enkelte år måtte vi ut på 
vedhogst før vi kunne fyre opp. Etter slike 
opplevelser på kalde høst- og vinterdager 
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Av Gerd Bratlie

Ludvig i Smalvollskogen

La meg få presentere Ludvig, som vel må 
regnes som en original. Han var eneboer, og 
hjemmet hans var en liten hytte på ett rom 
som lå litt opp fra Smalvollveien, litt oven-
for skraphandler Stokstad. Bildet er tatt av 
Jan Ruud da han var omtrent 13 år og bodde 
i Sollia, den ene av de tre husmannsplassene 
under Tveten gård. – Jeg tok det med et kas-
seapparat 6 ½ x 11, så det ble ganske store 
bilder, sier han.––Jan var ofte på besøk hos 
Ludvig, som ikke hadde kontakt med noen, 
og ingen visste hvor han kom fra, men han 
hadde sine rutiner! – Hver dag gikk han til 
Bryn stasjon og tok toget til byen, forteller 
Jan.

Hvordan så han ut da? spør jeg. – Han 
var fæl å se på! Moren min ble veldig skremt 

første gang hun så ham, men han holdt 
orden omkring seg. Den bratte stien, som 
førte fra Smalvollveien og opp til hytta, 
hadde han belagt med heller. Utenfor hytta 
hadde han plantet blomster så de vokste 
oppover hytteveggen og dekorerte den 
også. – En gang så jeg inn i hytta, sier Jan, 
og da ble jeg veldig overrasket, for det var så 
ordentlig der!

Jeg takker for bildet og historien, som 
gjør at jeg kan feste den første originalen til 
papiret.

Arne Hult forteller!

Jeg tok egentlig en tur til Lindeberg om-
sorgssenter, hvor han bodde, for å høre 
ham fortelle om tiden på Østre Aker høyere 
almenskole, som det høytidelige navnet var. 
Han hadde imidlertid ingen minner å dele 
med meg derfra, men da jeg spurte om han 
gikk frem og tilbake, var det noe han kom til 
å tenke på!

Opplevelser av originaler og kjørekarer!

har enkelte av oss sagt at mangel på tørr ved 
må vi aldri få oppleve igjen. Skogen rundt 
Ulvenseter er jo full av tørrgraner!

Det tok lang tid å få varme i hytta på 
kalde dager. Med god fyring steg tempera-
turen 3 grader i timen, så leseren kan jo selv 
regne ut når temperaturen var passe. Var 
det riktig kaldt, fyrte vi opp to primuser i 
hjørnene lengst fra ovnen. Problemet var at 
temperaturen ikke sluttet å stige når det var 
varmt nok, og hemsen ble plagsomt varm 
når vi skulle sove.

Den gamle hytta var meget benyttet av 1. 
Bryn i årene fra 1958 til 1971. 11. desember 
dette året, en uke etter at kuskevillaen på Sa-
rabråten brant ned, fant vi Ulvenseter ned-
brent. Hytta var et stort savn for 1. Bryn, og 
ved hjelp av brannforsikringssummen gikk 
man nå i gang med å få gjenreist hytta på 
samme sted. Imidlertid gjorde drikkevanns-
restriksjonene dette umulig, så hytta måtte 
plasseres 50 m. lenger øst. Med ny leieavtale 
med grunneier kunne så byggesøknad sen-
des inn. Gårds- og bruksnummer er under 

Ellingsrud gård.
Den 30. april var endelig byggemeldin-

gen godkjent, og 1. mai 1973 startet bygge-
arbeidene med ny hytte. Hytta sto under tak 
i november 1973. Alt av materialer ble kjørt 
opp til den nye radarstasjonen på toppen av 
Haukåsen 

Fram til i dag
I 1978 ble Norsk Speiderpikeforbund og 
Norsk Speidergutt-Forbund formelt slått 
sammen. Året etter den 27. august 1979 
ble Oslo 28 og 1. Bryn samlet til en felles 
gruppe. 

I dag er gruppens navn fortsatt 1. Bryn 
speidergruppe med ca 40 medlemmer og 
med fortsatt speiderhus i Thygesons vei og 
hytte på Ulvenseter.

1.Haugerud har i dag ca. 5 medlemmer 
og fortsatt tilholdssted i Haugerud kirke.

Forbundet heter i dag Norsk Speiderfor-
bund, en felles organisasjon for jenter og 
gutter, og vi er igjen en felles krets i Oslo 
med navnet Oslospeiderne.
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«Ludvig», 1959. 
Ludvig var en av 
de siste enebo-
erne som bodde 
i Tveitaskogen på 
skrenten ovenfor 
Smalvoll. 
Bilde gitt av Jan 
Ruud.

Fra skolen og hjem tok jeg Strømsveien 
og svingte opp ved Åttekanten. – Det stedet 
har jeg aldri hørt om! sa jeg – Det var nær-
mere Furuset, sa han, og en del av Åttekan-
ten lå til Strømsveien. – Et veldig originalt 
bygg! Det ble til da det skulle bygges noen 
enkle, grove bygninger som tak over hodet, 
spesielt for løsgjengere. – Her bodde STRI-
LA. Som navnet antyder var hun stril, altså 
fra Bergenskanten. Hun var skinnmager, 
for hun hadde det vondt. – Ingen tok seg 
av henne. Det var et kaldt hus, og hun frøs. 
En på Alfaset skaffet henne en varmeovn. 
– Ungene som lekte langs Tvetenveien ertet 
henne, og da ble hun fykende sint! En gang 
gjemte vi oss i høyet på låven ved Nordli.– 
Hun var så sint at hun kastet store steiner 
inn i høyet. Bare flaks at ingen ble truffet! 

STRILA samlet tynne grankvister som 
det skulle lages kranser av, og hver dag gikk 
hun til byen og leverte dem ved Kirkeristen. 
– Hun hadde en datter som var frisk, men 
hun bodde ikke sammen med moren. – Et-
ter mange år begynte de eldste på Haugerud 
å ta seg av STRILA. De holdt henne med 
ovner og sørget for henne på andre måter, 
så hun fikk det bedre etter hvert. Hun ble 
også god venn med de som bodde på andre 
siden av Strømsveien. Alle ble opptatt av å 
hjelpe henne.

En annen original var ONKEL SUND-
BY, som vi kalte ham, fortsatte Hult. Han 
bodde nærmere Ellingsrud og var en stor og 
tjukk gubbe. En ordentlig buse, men ungene 
lekte med ham. Han pynta seg med flaske-
kapsler og spilte på stokken sin. Han lot vel 
som om han spilte fiolin. Han gikk også den 
lange veien til byen hver dag, for han likte å 
prate med folk.

Så har vi ABELONE! Hun var stor og 
tykk og aldri pent kledd og veldig sint, men 
hun skrek ikke så høyt som STRILA. – 
Hvor holdt hun til da? ville jeg vite. – Jo, sa 
Hult. – Hun bodde i Strilakomplekset, et av 
husene i nærheten av STRILA. – Jeg mener 
at det var Young som hadde satt opp disse 
husene.

Drikkfeldige kjørekarer og intelligente 
hester!
I gamle dager måtte de oslobeboere som 
drev forasjehandel kjøpe høyet i Enebakk 

og Rælingen, fortalte Hult. – Forasjehandel! 
undret jeg. – Det er handel med hestefor, 
forklarte han. – Høyet måtte bøndene frakte 
til Oslo med hest og vogn. Ved Åttekanten 
tok de pause så hestene skulle få drikke av 
vanntroa som var der. Hestene skulle van-
nes, ble det sagt. –På tilbakeveien stoppet 
de også der, og da var det ikke bare hestene 
som drakk. Bøndene drakk brennevin, og 
det fortsatte de med på kjøreturen hjem. 
Mange ganger sovnet de, men de kunne 
trygt overlate styringen til hestene, for de 
kunne veien og brakte husbonden sin trygt 
hjem.

Enda en original?
Jeg tenker over dette med originaler! – Er 
det noen igjen eller er alle borte? – Jeg får 
knapt fullført tankerekken før det stopper 
en stor og uflidd kar med et kaffebeger i 
handa foran meg der jeg står inne på ben-
sinstasjonen. – Jeg er ikke farlig! sier han 
til meg. – Det er du sikkert ikke, svarer jeg. 
– Da jeg kommer ut sitter han på bakken 
ved hjørnet av bensinstasjonen og drikker 
kaffen. – Du får sette deg ned og slappe av 
du også, sier han idet jeg skynder meg mot 
bilen. – Originaler finnes fortsatt ja!
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«Østkanten», kunstnerisk innslag på årsmøte 
og medlemsmøte 
28. mars 2011 på Haugerud seniorsenter

Manipulert veiskilt 
som viser bydelene  
på Oslo østkant. 
Fra Leif Gjerlands 
bok «Østkanten» 
s.5.

Av Thormod Pedersen

Ved møtets start var det 33 medlemmer til 
stede. ·

Før årsmøtet holdt lokalhistoriker Leif  
Gjerland et bildekåseri om «Østkanten». 

Han har nettopp skrevet en ny bok om 
dette emnet. 

Gjerland startet sitt kåseri med å si at han 
hadde noen leveregler: Den som kjenner 
fortiden, forstår nåtiden og behersker frem-
tiden. Ingen ting blir nemlig til av seg selv.

Det har vært en vanlig oppfatning at 
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Akerselva deler Oslo i Vestkant og Østkant, 
men slik er det ikke! Det er nemlig Uelands-
gata som er skillet.

Da industrien startet, kom det folk fra 
hele landet for å få arbeid, og blandings-
språket ble det som vi i dag kaller øskantdia-
lekten. Det ble liksom Sagene mot resten av 
verden.

Alt har en grunn, og historien startet 
på 1600-tallet med oppgangssaga. Midt på 
1700-tallet lå 24 sager ved Akerselva, og 20 
av dem lå samlet på et lite område rundt 
fossene i elva. 

Det som opprinnelig ikke hadde noe 
stedsnavn fikk navnet Sagene. 

Her rundt fossene fikk vi Norges første 
arbeidersamfunn med samme hustype som 
vi faktisk har i dag.

Christian IV bestemte i sin tid «her skal 
byen ligge», men byens borgere skulle også 
ha sine bymarker rundt byen. Disse skulle 
være felles for alle byborgerne, men etter 
hvert begynte noen « å spise av lasset». Kon-
gen ga noen borgere privilegier, og bymar-
kene ble etter hvert gjort om til inngjerdede 
løkker. Borgermester Lars Ruus for eksem-
pel fikk «Ruuseløkka» som var på 100mål. I 
løpet av 150år var alt gitt bort.

Neste steg var at man bosatte seg på 
«sommerløkkene» som i begynnelsen lå 
langt fra byen siden veiene var av dårlig 
standard.

Jean Baptiste Bernadotte, kong Karl 
Johan, bygde sitt slott på Bellevue som på 
denne tiden lå meget avsides.

Det var selvfølgelig «fint» å bo i nærheten 
av slottet. Derfor grodde Karl Johans gate 
opp med sine fine leiligheter. Området på 
den andre siden som nå er Studenterlunden, 
ble kjøpt opp for å få utsikt til sjøen.

På den andre siden av Slottet fikk vi 
Homansbyen som ble en borgerlig bydel. På 
denne måten ble skillet Østkant/Vestkant 
dannet.

Den neste omveltningen kom med 
spinnemaskinen, «Spinning Jenny» som er 
oppkalt etter oppfinnerens datter. Nå ble 
Akerselva tatt i bruk for alvor.

Akerselva er trolig Norges dårligste 
industrielv med få og små fosser med liten 
samlet fallhøyde. Men elva lå strategisk me-
get riktig plassert der eierne bodde.

I 1814 hadde Christiania ca 9000 inn-
byggere. I året 1899 var dette tallet vokst til 
230 000.

Året 1841 kom industrien. På grunn av 
bybrannene hadde Christian IV tidligere 
innført murtvangen, og forut for grenseut-
videlsene, ble det hver gang en hektisk og 
billigere trehusutbygging der det snart skulle 
bli murby. 

Murbyggingen rammet særlig de østre 
bydelene. Da ble det etter hvert slutt med at 
hver familie kunne ha sitt eget lille hus.

På siste halvdel av 1800-tallet kom lei-
egårdene som nok kunne ha «Nogenlunde 
smukke fasader» som Thorvald Meyers 
Grünerløkka, men bakgårdene var mørke og 
trange.

Disse årene var en potent voksentid, men 
10/6 1899 kom Kristianiakrakket.

Nå opplevde byen 5 år med fraflytting. 
Vi mistet 23 000 innbyggere. 

Dette er grunnen til at vi fikk så lite «Ju-
gend stil». Håndverkerne dro til Ålesund.

Den byggingen som kom i gang, var det 
kommunen som sto for. De private våget 
ikke.

På Ekebergskrenten kom Arctanderbyen, 
tjueni tomannsboliger bygget for arbeids-
folk, men det ble med det. Vi fikk Egne 
hjem-bevegelsen. Lys, luft og skjønnhet 
skulle det være.

I Arendalsgata kom Norges første ha-
geby hvor alle boligene hadde egen inngang. 
Ideen var at dersom arbeiderne trivdes, så 
gjorde de ikke opprør. På Sagene ble det 
også bygget frittstående blokker i nord-
syd-retning for å gi sol og utsyn. Men på 
Torshov kom «drømmen i den kommunale 
byggepølsa». Her kom det mye søyler og 
åpne områder med meget utsmykking. Vi 
fikk Oksefontenen og Torshovparken.

Etter krigen fikk Oslo en tung alder-
dom. Nå startet molbo-tenkingen. I 1948 
ble Oslo og Aker slått sammen. Man hadde 
store ubebyggede jorder hvor det ble bygget 
«drabantbyer». Disse byene skulle inneholde 
alt beboerne trengte, men de manglet totalt 
arbeidsplasser. Dette førte til mye arbeids-
reiser. Det store sammenbruddet kom 
1.november 1960 med frigivelse av nybilsal-
get. Disse bilene ble selvfølgelig brukt, og 
løsningen på dette problemet skulle være å 
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Av Thormod Pedersen

22 stykker hadde funnet veien til senior-
sentret denne mandagen. Grunnen til dette 
moderate frammøtet kan være at Folkeaka-
demiet har sitt faste møte på Tveten samme 
kveld. Slike sammentreff  må unngås i frem-
tiden. Hellerud er tross alt et lite område, 
og kommunikasjon mellom foreningene i 
distriktet burde ikke være så dårlig.

Årsmøtet vårt falt også sammen med fol-
keakademiets møte samtidig som Hellerud 
vel hadde informasjonsmøte om utbygging 
av Kringsjå. 

Hyggekvelden vår hadde denne gangen 

kun som oppgave å få flere opplysninger 
om bildene våre. Det ble i alt presentert 39 
bilder. Mange av disse var gruppebilder, 
hvor de som kan gi beskjed om personene 
på fotoer, etter hvert blir færre og færre. 
Thormod sto for presentasjonen og Svein 
og Ingebjørg skrev flittig.

Forsamlingen bidro med mange opplys-
ninger, og mange av bildene fikk nye opp-
lysninger. Noen fikk med gruppebilder hjem 
slik at de i ro og mak kunne fylle ut.

Vi bør gjøre til en regel at vi tar for oss 
noen bilder på alle møter vi har.

Loddsalget gikk så bra at vi spanderte 
fire vinflasker som gevinster. I tilegg kom 
Arne David med et stort glass med honning. 

Hyggekveld på Haugerud Seniorsenter 
mandag 2.mai 2011 kl 1900.

bygge en 12 felts motorvei tvers igjennom 
Oslo. Dette ville føre til mye riving av bestå-
ende bebyggelse, så protestene uteble ikke.

Løsningen ble å starte på Østkanten, for 
der var motstanden minst. Gamle Oslo ble 
fullstendig overkjørt. Vi kjenner alle den 
gamle innfallsveien gjennom Vålerenga, 
Strømsveien.

Ingen tok lenger sjansen på å pusse opp 
husene, for de ville jo bli verdiløse om kort 
tid.

Resultatet ble forfalne hus som ingen 
ville bo i. Når planene etter noen tiår ble 
forandret, rev man alt og bygget nytt i 
tilnærmet samme stil. Oslo fikk en løfterik 
gjenfødelse under oljekrisen da blant annet 

Kong Olav ble observert på Holmenkollba-
nen.

Det ble en radikalisering og bevaring ut-
over på 1970-tallet. Velforeninger og andre 
sto på. 25.juli 1970 startet det på Rodeløkka. 
Man utredet bevaring.

Hva kunne vi vente oss framover?
Det viste seg at 1800-tallet ikke var dødt. 

Det finnes fremdeles «Gråbeingårder», og 
1960-tallet lever fremdeles. Det utdeles 
«Gråbeinpriser» for trangboddheten.

Nå er det snakk om å åpne byen mot 
fjorden, hva man måtte mene med det. Det 
ser heller ut til at det planlegges høyhus som 
vil hindre alt som minner om utsikt. Snakker 
vi om utvikling og nytenkning?

Til avslutning tok Gjerland oss med på 
en bildevandring gatelangs i det området 
som er Østkanten. Med vekslende visning 
av bilder fra før og nå så vi hvordan gate-
bildet etter hvert har fått en ansiktsløftning. 
Husene står på samme sted. De er kun 
restaurert eller bygget opp på samme sted. 
Altså, vi er tilbake til noe som har skjedd i 
uminnelige tider i byen vår.

Strømsveien på Vå-
lerenga  1937. Et-
terstadgata går inn 
nedenfor til venstre 
ved «Sotahjørnet» 
som var områdets 
møteplass for fot-
ballprat og andre 
ting.
Bildet tilhører Oslo 
bymuseum 
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Ingebjørg Engelstad 
forteller om Trollda-
len. 
Foto: Thormod 
Pederse.

Av Thormod Pedersen

Ved oppmøtet ved Postkassene var det i 
alt 12 deltakere. Vi rekapitulerte noen av 
de opplysningene som knytter seg til dette 
krysset, særlig grunnen til navnet.

Inntil langt ut i 1940-årene var det her 
beboerne i distriktet hadde sine postkasser.

Dette var et tungvint og dårlig tilbud som 
ikke ble brakt til avslutning før noen driftige 
karer en sein nattetime rev ned hele postkas-
sestativet med kasser og det hele.

Etter dette fikk også hellerudtoppen 
postombæring. Dette er nå et fjernt minne, 
men navnet på bussholdeplass og kryss 
består. 

På et kart(Lowzow 1871) finner vi hus-
mannsplass(?) med navn Troldhulengen. 
Hvor dette stedet har ligget er det ingen 
som vet i dag, men det er en mulighet for at 

beliggenheten var området sydøst for krys-
set Stordamveien/Hellerudveien. Her er det 
gressletter som under krigen ble utparsellert 
til matdyrking. Nå er hele området småhus-
bebyggelse.

Etter 100-150m oppover Stordamveien 
gikk ferden inn i Trolldalen, et tidligere sum-
pig og myrlendt område som nå er kultivert 
til et flott anlegg til bruk for nærområdet. 
Ingebjørg redegjorde for historien det siste 
hundreåret.

Neste del av vandringen omfattet øvre 
del av Trolldalsveien og Trasopterrassen. I 
dag er det flotte og attraktive ene-og to-
mannsboliger hele veien, men også her i 
likhet med Hellerudtoppen startet det hele 
i 1920-årene med små og enkle sommerhyt-
ter. Historielaget har fotografier av noen av 
disse hyttene og utbyggingen på dugnad i 
Trasopterrassen. Kopier av disse ble delt ut 
slik at man fikk en anelse om utviklingen.

Vandring i nærområdet fra Postkassene, 
Trolldalen, Trasoppterrassen og videre til 
Trasop før avslutning ved Tørtberg. 
Onsdag 11.mai 2011 kl 1800. Ledet av Ingebjørg,Per og Thormod

Ved postkassene 1/2012

13



Per Amundsen 
forteller om plassen 
Trasop og de som 
bodde der. Selve 
husmannsplassen lå 
like bak her i krysset 
Hellerudveien/Hel-
lerudfaret.
Foto: Thormod 
Pedersen.

Kart Lowzow 1871 
utsnitt . Bebodde 
plasser på Hellerud 
før 1900.
Legg merke til «Trol-
huldengen» som vi 
ikke vet noe om i 
dag.

Etter å ha tatt gangveien ned til Helle-
rudveien, var det Pers tur til å fortelle litt om 
husmannsplassen Trasops historie. Plassen 
som kan stedfestes like til venstre på øst-
siden der Hellerudfaret svinger av fra ytre 
ringvei, var bebodd til ut på 1950-tallet.

Et gammelt epletre står fremdeles igjen. 
Jordene som hørte til plassen gikk sydover 
langs med det som nå er Ringveien.

Siste stopp på ruta var stedet hvor en kan 

ane restene etter en annen husmannsplass, 
nemlig Tørtberg. Denne ble også utradert 
i 1950-årene da utbyggingen av området 
krevde tomteplass. Det er bare å følge 
turstien som går mellom Godlia skole og 
Stordamveien.

Thormod hadde samlet noen opplysnin-
ger om stedet og dets tidligere beboere. Det 
er ikke så mye vi vet, og av ting som kan 
sees er restene av en lønneallé og et gam-
melt kirsebærtre. Noen store steiner bærer 
bud om at her har det vært en grunnmur en 
gang i tiden. Brennesle og mjødurt tyder på 
at her har det bodd folk en gang.

Barnehagebarna benytter området, og en 
morsom aktivitet er å plukke gamle spiker.

Det som måtte være av trematerialer fra 
plassen er ryddet bort for lengst.

Av dyreliv kan nevnes at rådyr kan på-
treffes.

Vandringen tok i underkant av tre timer i 
flott sommervær.

En fyldigere omtale av stedene vi besøkte 
kan leses annet sted i bladet.
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Kart Darre 1797. 
Kartet viser boset-
tingen på slutten av 
1700-tallet. Merk at 
plassen «Troldda-
len» er avmerket.

Trolldalen

Av Ingebjørg Engelstad

Vi har en perle på Hellerud som heter Troll-
dalen. Den er flittig brukt av beboere, skoler 
og barnehager, men det er ingen selvfølge-
lighet at slike områder blir bevart, og det var 
det heller ikke for Trolldalen.

Bystyret hadde sine planer og det skulle 
bygges boliger her. Dette er sikkert ukjent 
for mange av stedets brukere i dag. Det 
skulle bygges garasjer nede inntil fjel-
let med et utluftningsrør for eksos opp til 
Hellerudtoppen, og hus skulle boltes fast i 
fjellet. Hus nede inntil dalen skulle rives bl.a. 
Hellerudveien 46 A som ble bygget i 1955 
slik at utluftningen ble bedre. Det er nemlig 
stillestående luft i Trolldalen til tider, og de 
fant heller ikke «fast» grunn der når det ble 
tatt målinger av grunnen.

Det var en klausul på bebyggelsen på 
Hellerud, og det var ikke lov å bygge høy-
ere enn toetasjes hus i 50årene – (kanskje 
gjelder det enda)? Hellerudtoppen var ikke 
et aktuelt tema, da bystyret med ordfører 
Brynjulf  Bull i spissen, mente at hus på top-
pen ville skjemme ut byens åskant mot øst.

Heldigvis fikk noen av oss «gamle» 

beboere nyss om planene og satte i gang en 
underskriftskampanje. De 3 som gjorde det 
var: Ingeborg Nielsen i Trolldalsveien 16 
– Eleonore Sørensen i Hellerudveien 46 B 
og Ingebjørg Engelstad samme adresse. Vi 
fikk mange underskrifter, men også mange 
rare argumenter for ikke å skrive under. 
Disse underskriftene ble overlevert ordfører 
Brynjulf  Bull, og bystyret gjorde et kost-
nadsoverslag, samt ny befaring, – og saken 
ble forkastet. Dette førte til at Hellerudtop-
pen ble utbygd. Sikkert til glede for beboere 
på Hellerud i dag. Det nytter å protestere 
noen ganger.

Litt historie om Trolldalen fra ca. 1940-
50 årene kan vi jo også ta med. Det sto 
ei hytte inne i Trolldalen hvor det bodde 
en skomaker Karl Andersen, f. 1870. Han 
hadde en «husholderske» som vi ungene 
kalte Tilla. Jeg husker at han satt på stolen 
på Fjellhammer landhandleri og skalv eller 
ristet i hele kroppen; – hadde kanskje Par-
kinson, hva vet jeg? Det virket litt skummelt 
syntes jeg. I valglisten for valget i 1949 for 
Hellerud krets sto Karl Andersen oppført 
med adressen: Trolldalshytta v/Stordam-
veien.

Skomakeren døde, men Tilla levde og ble 
nesten blind. Hun fikk inn en hjelper på sine 
gamle dager som het Hans Solli og han ble 
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boende i hytta etter Tillas død. Hans fikk 
en samboer i hytta og det var Asta Bråten 
i Trolldalsveien. Moren til Asta gikk med 
avisen på Hellerud. Etter hvert ble det byg-
get en hytte til ved siden av Trolldalshytta 
og der bodde en danske, men navnet husker 
jeg ikke. Hyttene ble påtent og brant ned til 
grunnen.

Det var anleggsarbeide i Trolldalen etter 
dette. Det skulle bygges en vanntunnel fra 
Skullerud til Trosterud og den gikk i fjel-
let under Hellerudtoppen. Her skjedde en 
dødsulykke. En sprengladning gikk av for 
tidlig og en person omkom. Jeg husker vi 
var der og så på da dr. Nielsen, som var 
legen vår på Hellerud, hentet vedkommende 
ut av tunnelen. Brann var det også i en av 
brakkene, og hele kjøkkenbrakka brant ned. 
Det har skjedd saker og ting i vårt nærom-
råde som kan være artig for nye beboere å 
vite.

Trasop

Av Per Amundsen

TRASOP, en husmannsplass under Nordre 
Skøyen Hovedgård.

De siste som bodde her var Ole Hansen, 

populært kalt Ola Trasop eller Trasopen 
født 10/6-1878 og kona Kristine født 5/5-
1883. Ole flyttet inn på Trasop sammen 
med foreldrene Oleane og Andreas Hansen 
i 1907. Ole giftet seg i 1909 med Kristine Jo-
hansen. Oles far døde i 1915, moren i 1932. 
Hun døde på Trasop 86 år gammel. 

Etter hvert fikk Ole og Kristine 8 barn 

Møkkakjøring på 
Trasop ca 1920. 
Ola Trasopp med 
hesten Borken. Til 
høyre, «Jensen fra 
Låveveien». Gut-
tene foran er trolig 
Jensens sønner.
Bilde utlånt av 
Østensjø historielag.

Ola Ingvald Hansen 
«Ola Trassop». Ola 
bodde på hus-
mannsplassen Tras-
op fra 1907-1960. 
Han drev plassen 
fra 1915 og var en 
markant skikkelse i 
nærmiljøet.
Bilde utlånt av 
Østensjø historielag.
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som alle levde opp. Huset var ikke stort, 
kjøkken, stue og kammers, så med så mange 
mennesker måtte det være trangt om plas-
sen. Barna gikk på Østensjø skole. Bare 
en «kjerrevei « gikk ned mot Godlia. Om 
vinteren var det å vasse gjennom snøen. Ski 
brukte de ikke, da de hadde for lite utstyr. 

Det hørte med ca. 20 mål jord til Trasop. 
De hadde 2 kuer, kaniner, høns og av og til 
gris. Ole arbeidet på Skøyen, for liten be-
taling. De første årene var daglønnen 1,50. 
Arbeidstiden var fra kl. 6 om morgenen 
til kl. 18 om kvelden. Arbeidet på plassen 
gjorde han om kvelden og på søndager. Han 
hadde også jobb for Aker Renholdsverk 
med å tømme doene for en del av distriktets 
befolkning. Dette gjorde han lørdag etter-
middag og kveld. 

Ole må ha hatt det nokså slitsomt for å 
skaffe det nødvendigste til livets opphold, 
men han var bestandig i godt humør og 
pratsom. Alle i distriktet kjente Ola Trasop.

Da gårdsdriften på Nordre Skøyen ble 
nedlagt, begynte han å arbeide på Søndre 
Skøyen, hvor han arbeidet til han ble pen-
sjonist. Han kjøpte aldri Trasop, men hadde 
en kontrakt med kommunen om at han og 
kona skulle få bo der så lenge de levde. 

Husdyrhold ble det slutt med ca. 
1946/47, og omtrent samtidig ble det satt i 
gang bygging av «svenskehusene» på jorde-
ne. Kristine døde 12/2 1957 og Ole 27/10 
1957. Huset ble revet ikke lenge etterpå. 
Det som er igjen etter Trasop er et gam-
melt epletre av frø som Oles mor engang la 
i jorden.

Ole handlet på Fjellhammer landhand-
leri, og ettersom jeg nesten vokste opp i 
butikken, kjente jeg Ole og Kristine samt 3 
av barna: Olaug, Borghild og Anne. (Anne, 
kalt Anne Trasop). Hver fredag hadde vi 
vareutkjøring, og det siste stedet vi leverte 
varekassa var på Trasop. Det var litt av en 
prøvelse å komme inn på kjøkkenet med 
kassa. Det var strøm i huset, men Kristine 
lagde mat og varmet vann på en vedkomfyr 
så temperaturen var ganske høy inne. OK 
om vinteren, men om sommeren!!!.

Ole var glad i mørk eksport, han satt 
ved kjøkkenbordet med «jekken» i hånda 
og ventet på varekassa, (2 eksport var blant 
varene). Ole ble syk på sine eldre dager. Han 

ble blind, smakssansen forsvant og helsen 
skrantet. Legen frarådet øl, men noen gleder 
måtte han jo ha. Eksporten ble byttet ut 
med vørterøl, en flaske er jo en flaske selv 
om innholdet er forskjellig. 

Jeg husker også den siste kua Ole hadde. 
Da den døde var det min far som kjørte den 
til Cheval, et slaktehus ved Vestbanen. Ole 
gråt mye da kua ble levert.

Pappa fortalte at kuas dødsårsak trolig 
skyltes matforgiftning.

Under en loftsrydding i sommer fant jeg 
et konfirmasjonstelegram fra Ole og Borg-
hild Trasop. Jeg ble konfirmert høsten 57 
rett før Ole døde. Borghild bodde på Trasop 
til foreldrene døde, Olaug med familie fikk 
leilighet i det svenskehuset som lå nærmest 
Trasop 

Tørtberg

Av Thormod Pedersen

Tørtberg lå i skogkanten litt syd for der Vet-
landsveien møter Stordamveien. I forkant 
er det en gresslette. En turvei fører opp på 
kollen. Restene av et hageanlegg markerer 
hvor plassen lå. Noen steiner ligger samlet 
på østsiden av den lave kollen, litt nærmere 
Vetlandsveien. Husene ble revet omkring 
1950. Kollen er avmerket på dagens Oslo-
kart med benevnelsen Tørtberg.

Når det gjelder gamle bygninger og 
steder som vi har et minne om i Hellerud-
området, er Tørtberg et sted vi vet lite om. 
I det siste hundreåret er det omtrent ingen-
ting som Historielaget sitter inne med av 
opplysninger. 

Jane foran Tørtberg. 
Jane bodde med sin 
familie som var de 
siste som bodde på 
Tørtberg før stedet 
ble revet (ca 1953).
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Det ble døpt en pike der i 1757 som fikk nav-
net Giertrud Maria. 

Fra folketellingen i 1801 er det oppført i alt 
11 husmenn under Skøyen østere, men hvor 
de bodde er ikke nevnt.

Men vi finner en gutt på 5 år med navn 
Lars Andersen som var sønn av Anders Pe-
dersen, «husmand og jordbruker».

Vi kjenner festebrevet som ble utstedt 
for husmannsplassen Tørtberg datert 
23.12.1828. Da var Lars Andersen husmann 
på Tørtberg ¸ og det var Niels Emanuel de 
Thygeson som var eier av Skøyen.

Betingelsene for plassen var: 
1. Det skal betales årlig avgift med 8 ½ specie-

daler.
2. Husmannen skal drive og dyrke plassen 

forsvarlig. Hus eller jord skal ikke forringes, samlet 
gjødsel skal forbli på plassen, og plassens avgrøde 
skal ikke føres bort eller selges.

3. Husmannen har arbeidsplikt overfor eieren 
av Skøyen etter tilsigelse og mot vanlig betaling.

4. Når eieren vil bruke plassen selv eller overlate 
den til andre, skal plassen fravikes uten utkastelse.

5. Også kona og barna på plassen har arbeids-
plikt etter tilsigelse. Ved lovlig forfall for kona må 
husmannen skaffe et annet voksent fruentimmer.

6. Ingen trær skal hogges fra rot uten tilvisning 
fra eieren, og husmannen skal heller ikke rydde på 
egen hånd.

Det var altså en skikkelig «husmannskon-
trakt»

Folketellingen i 1865 angir at Lars An-

dersen fremdeles var husmann med jord på 
Tørtberg. Det er registrert i alt 7 personer 
på plassen. De hadde 2 kuer og dyrket noe 
bygg, havre og poteter.

Lars var da selv 70 år men hadde en 
hjemmeværende sønn på 23 år, og en gift 
datter med sin datter. Barnepiken på hoved-
gården bodde også på Tørtberg.

I 1900 var Nils Nilsen husmann med jord 
på Tørtberg. Han bodde der med kone og 
5 barn hvorav den yngste Gunvor, var født 
18.03.1900. Familien flyttet seinere til Nor-
mannsgata på Kampen.

Tørtberg ble frikjøpt omkring 1912/13 
av Karl Kjærnes. Han drev først som vogn-
mann, siden som svineholder.

Hva vet vi ellers om Tørtberg?
Av et situasjonskart ser det ut til at små-

husbebyggelsen ligger på det som må ha vært 
størstedelen av husmannsplassens jordbruks-
areal. I tillegg må det ha vært noen dekar 
jord sørover mot Godlia skole hvor Tørtberg 
hadde en liten frukthage blant annet.

Noe uproduktiv mark som nå er friområ-
de med stier, hørte vel også med til plassen.

På situasjonskartet (og i følge Svanhild 
Pettersen som var nabo) lå våningshuset på 
Tørtberg der redskapsboden til Vetlands-
veien 21 ligger i dag. 20 m vestover, tett opp 
mot stien er avtegnet en meget liten hytte. 
Hytta hadde jordgulv. Hvordan det ellers så 
ut inne i hytta, er det ikke opplyst noe om.

Sydsydvest for våningshuset på Tørtberg 

Tørtberg ca 1925. 
Husmannsplassen 
ble frikjøpt fra Nor-
dre Skøyen av Karl 
Kjærnes ca 1912. 
På bildet ser vi Karl 
Kjærnes bakerst 
til høyre nr.2. Hans 
kone nr. 2 nederst 
til høyre. Nr. 2 fra 
venstre bak er Ola 
Trassop. 
Bilde utlånt av 
Østensjø historielag.

Ved postkassene 1/2012

18



var det en liten lønnealle´ med noen få trær. 
Et par av disse kan sees i dag og er meget 
store og flotte. De er visstnok fredet.

Syd for denne alleen var frukthagen, og 
bak denne var det en liten låve/fjøs. Det 
foreligger ikke opplysninger om de hadde 
dyr av noe slag på plassen.

Bak den lille hytta, på den andre siden 
av nåværende hovedsti, hadde familien en 
brønn.

Husene på Tørtberg ble trolig revet om-
kring 1953, og hvor det ble av familien som 
bodde der, vites ikke. Byggematerialer og 
inventar ble bare kastet.

Noen hustufter er fortsatt synlig i skog-
kanten sydvest for der Vetlandsveien møter 
Stordamveien.

På friarealet kan man se brennesle og an-
dre «kulturvekster» mellom huset og hytta. 
Hadde de en avfallsdynge der?

Den siste som bodde her var Ola 
Pokkværket. Han bodde alene i den lille 
hytta. 

Han var gårdsarbeider på Søndre Skøyen. 
Paul Skappel forteller at stua hadde ett rom 
med jordgulv og enkel innredning. «Pok-
ken», som han også kaltes, levde svært spar-
tansk. Maten var heller ikke av den kraftigste 
kosten. Det gikk mye i kålrabi og poteter 
som han kokte i gryta på komfyren. Litt 
ekstra fikk han nok også av sin arbeidsgiver. 
Hans fattigslige levesett gjorde nok inntrykk 
på eieren av Søndre Skøyen – det vanket 

nok litt hjelp i ny og ne. Men særlig renslig 
skal han ikke ha vært. Det sies at han vasket 
seg kun en gang i uka.

Ola var snill og populær blant barna i 
området. De likte potet og kålrabistappen 
han lagde og det var artig å se hvorledes han 
bodde. Som spiskammer brukte han ei gam-
mel ølvogn som ungdommene i området 
ofte stjal fra.

Ola var en original som det ellers ble 
fortalt mange historier om.

Som gårdsarbeider hadde han oppga-
ven med å pløye jordene. Nederst på et 
av jordene var det ei dump og noen trær 
som skjermet for innsyn fra bygningene på 
gården. Her var det greit å ta en hvilepause 
innimellom. Dette funket bra i alle år inntil 
datteren på gården og mannen Øivind Fjeld-
stad bygde seg bolig. Etter dette følte han 
seg overvåket overalt fortalte han til Ragnar 
Ingvaldsen. 

De hadde vel sikkert andre ting å ta seg 
til enn å kontrollere Ola.

Ref.
Historien om Nordre Skøyen hovedgård 
gjennom 600 år
Samtaler med:  Leif-Dan Birkemo, Ragnar 
Ingvaldsen, Svanhild Pettersen

«Ola Pokkverket». 
Gårdsarbeideren 
som bodde i ei lita 
hytte i Godliasko-
gen, er den som 
holder hesten. Bildet 
er tatt på Søndre 
Skøyen gård. 
Bilde utlånt av 
Østensjø historielag.
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Av Thormod Pedersen

Even Saugstad som driver Sandbakken kom 
og fortalte om «Mystikk og overtro i Os-

lomarka». Siden han er en som har tilbrakt 
mye tid og snakket med mange mennesker 
i marka, hadde han også mye å berette om 
dette emnet. Men han måtte skuffe dem 
som ventet fotoer av overnaturlige ting.

Medlemsmøte på Haugerud Seniorsenter  

onsdag 26.oktober 2011 kl 1900.

«Mystikk og overtro i Oslomarka»
Denne gangen var vi hele 43 stykker på møtet, og det var maksimum 
av hva lokalet kunne romme. Grunnen var dobbeltbooking ,så vi måtte 
være i aktivitetsrommene ved siden av kafeteriaen.

Skrømt på høylys 
dag (Troll/tusse/
bjørn).
Foto: Thormod 
Pedersen.
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Han begynte med en historie fra Trollda-
len pinseaften 1894. En familie på vei forbi 
Trollvann opplevde noe merkelig. Familiens 
tolvåring forteller 50 år etter om et plask i 
vannet. Det var ei hulder, splitter naken på 
en plattform som tok seg et nattbad. Hun 
forsvant da det ble ropt etter henne, og 
morgenen etter var det ikke spor å se.

Trollvann har fått navnet sitt etter alle 
«rumpetrollene». Vi har tre Trollvann i Øst-
marka.

Erik fra Grefsen ble tatt av nøkken i 
Trollvann. Trollvann hadde dobbelt bunn, 
og der bodde Nøkken. Da de sprengte tun-
nel gjennom området forsvant alt vannet i 
likhet med hva som skjedde i Romerikspor-

ten. Det finnes ingen rapport om at Nøkken 
kom til syne.

Skraperudtjern i vårt nærdistrikt virker 
også skummelt. Det kommer bobler fra 
bunnen og stammer selvfølgelig fra Nøk-
ken. Eller er det rett og slett sagflis fra Solan 
Gundersens arbeidsplass, Rustadsaga som 
råtner. Et fly fra krigens tid skal også ha 
forsvunnet der.

I dag er det få som tror på nisser og troll, 
men de som hadde besteforeldre som bodde 
på setra, har noe å berette. Elektrisiteten og 
gode briller har ødelagt mye for mystikken.

På Sandbakken er det lite spøkeri, men 
de har en nisse som i sterk vind gjør seg 
hyppige turer på utedassen for herrer.

Selv har Even en amulett på seg når han 
holder foredrag. Den har han fått av Cathri-
ne Senje. Den bringer lykke, og Sigurd Senje 
brukte den bestandig når han kåserte.

På Lutvangen, i sydenden av Luttvann 
bodde Ola Vangen som kunne mer enn 
sitt fadervår. En gutt fra Tømmerhol kom 
for å få medisin til ei ku. Han måtte bare gi 
medisinen med ryggen til og ikke snakke 
med noen.

Nordoverrennende vann hadde både 
legende virkning og var ungdomskilde.

I vårt område er Elvågavassdraget og 
Losbyvassdraget slike vannkilder.

På Myrsetra, hvis ruiner flyktningeruta 
passerer, bodde Troll Eli tidlig på 1800-tal-
let.

Hun kunne mangt og mye. Hun satte 
kniver i fjøsveggen slik at kuene melket av 
seg sjøl. Hun kunne lage smør uten melk. 
Dessuten kunne hun trollbinde folk.

Anna Kristiansen hadde sett huldra, og 
mannen hennes ble trollbundet på tross av 
at han bar stål.

Karl Hansen fra Rausjø som bodde på 
Myrsetra i 28 år, hadde sett nissen. Nissen 
lagde bl.a.fletter på hestene. Det ble skutt tre 
skudd over fjøstaket. Da ble det rolig. Når 
man flyttet fra et sted ble nissen alltid med 
på lasset.

På Ellingsrud mølle gjorde nissen spil-
lopper. Han satt oppe på mølleåsen og 
stengte igjen for vannet slik at malingen av 
kornet stoppet opp. (Det er greit å skylde på 
nissen når en sovner på jobben!!).

På Høias, det høyeste punktet på veien 
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mot Vangen gjerdet oppsitteren inn dyra 
med besvergelser. Han gikk rundt bølingen 
og leste. Tjore hesten når han var ute og 
reiste, gjorde han heller aldri.

Gudbrand Dalbakk, en eneboer og 
eremitt døde 1930. Han gjorde korsets tegn 
og hadde stoppenål i melkebøtta for å holde 
de underjordiske borte. Når dyra gikk ut og 
inn, måtte de gå over fjøsnøkkelen. Det var 
det sikreste.

På veien mellom Bysetermåsan og Van-
gen ved Kjerrmåsatjern, var det en som for 
hundre år siden så noe underlig. På sleden 
bak en hest med kiste gikk det mange men-
nesker. Mange var kjente, men hadde vært 
døde i lang tid. Han kjente blant annet sine 
besteforeldre.

Da han skulle se nøyere etter, var det 
ikke spor i snøen. Han forsto at dette måtte 
han ikke berette om til noen. Men da han 
snart etterpå skadet seg stygt under tøm-
merhogst, skjønte han opplevelsen hadde 
vært et varsel om at det gikk mot slutten. Da 
fortalte han om det.

I Nordmarka ved Katnosa går det en 
historie om Sterkemagistraten, Nordmarkas 
oppdager. Han var en lærd drukkenbolt med 
mye makt.

Han passerte Katnosa mens en dro fiske-
fangsten sin. Fiskeren visste ikke hvem han 
hadde foran seg, og da magistraten spurte 
om han hadde brennevin, øl eller i det min-
ste en saltfisk å avse, ble han tvert avvist. 
Da ble magistraten så sint at han sa at aldri 
skulle noen få fisk mer i dette vannet. Og 
så blei det. Da fiskeren trakk garnet, var det 
kun skitt og lort, og siden har vannet vært 
fisketomt i 200 år inntil våre dager. 

I Sørmarka berettet to tømmerhuggere 
om en spesiell los ved Åbytjern. Ei ung vak-
ker jente løp barbeint med to svære hunder 
etter seg. Så smalt det et skudd. Seinere så 
de jegeren og hundene igjen. Da hadde han 
ei jente hengene bak på børsepipa og halen 
til huldra slepte etter.

På Tussetjern i Ski kommune møtte man 
et følge på isen av småvokste folk. Det var 
tussefolket på vandring.

Ved Gjersjøen var det ei ung jente ved 
navn Mari som rodde to karer over vannet 
på selveste julekvelden. De forsvant rett inn 
i berget. Der de ble satt i land heter det den 

dag i dag Julekvelden.
En tidligere orienteringsløper, Lillian 

Røst som var en hyppig gjest på Sandbak-
ken, fortalte om en opplevelse hun hadde 
ved en post i nærheten av et vann.

Det hun så som ikke var avmerket på 
kartet, var en rød stue i en eng ned mot van-
net. Ved rekognosering fantes verken stua 
eller enga. Hun mente det måtte ha vært en 
luftspeiling. Men en tømmerhugger rappor-
terte det samme i 1885. Denne historien var 
ukjent for Lillian Røst.

I Lillomarka var det noen ungdommer 
som så en skiløper i anorakk og rød nikkers 
et stykke foran seg. De prøvde å nå ham 
igjen, men forgjeves. Etter en sving visste 
de at det var et langt rett stykke før der de 
skulle overnatte, så nå skulle det skje.

Rundt svingen var ingen å se, heller in-
gen skispor. Vel framme var det ingen som 
hadde ankommet. Det de derimot fikk høre 
var at en person som var savnet for mange 
dager siden var kledd akkurat som han de 
hadde sett.

Svein Holmbys sønn og noen andre spei-
dere hadde leiret seg for natten i en gapahuk 
ved Røverkollen langt inne i skogen. Midt 
på natta i lysskjæret fra bålet passerte ei 
gammel dame i mørke klær forbi.

De tenkte ikke så mye mer over det, 
men på morgenen kom en hundeeier. Han 
var forbauset over at de våget å overnatte 
på stedet. Han fortalte at hunden hans var 
veldig tøff  overalt, men akkurat her senket 
den halen og holdt seg bak beina hans. Så 
det måtte være noe mystisk ved plassen.

Ved Klemetsrud kirke skal det ha ligget 
et kapell, og til dette knytter det seg et sagn 
fra 1316. Tre munker på vei til Nidaros skal 
ha bli slått ned og ranet ved Klemetsrud.

Hvert 50 år kommer munkene opp fra 
Gjersrudtjernet natt til 1.mars. Dette sto i 
Nordstrand Blad 1.april.

Neste gang er 2016.
Etter kåseriet var det kaffe og kringle. 

Det ble loddsalg og vist noen av våre egne 
bilder som man prøvde å få flere opplysnin-
ger om. Framvisningen led under at lokalet 
ble for trangt, men folk hygget seg likevel.
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1. Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 28. mars 2011 ble følgende 
styre valgt:

Styremedlemmer:
Grethe Martinsen 2 år (gjenvalg)
Svein Holmby 2 år (gjenvalg)
Thormod Pedersen 2 år (gjenvalg)
Per Ove Dahl (ikke på valg)
Per Amundsen (ikke på valg)

Varamedlemmer:
Ørnulf  Fremming 2 år (gjenvalg)
Varamedlem: (ingen valgt)

Revisor:
Edmund Grohshennig 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:
Ingebjørg Engelstad,  leder 1 år (gjenvalg)
Halvor Elverhøi 1 år (gjenvalg)
Berit Gulliksen 1 år (gjenvalg)
Rune Eriksen (vara) 1 år (gjenvalg)

Heller ikke denne gang hadde det vært mulig 
for valgkomiteen å finne noen lederkandidat.

Svein Holmby har også dette året ledet 
møter og Thormod Pedersen foretatt inn-
kallingene.

Innkalling til årsmøte 2012
Onsdag 21. mars kl. 19, på Haugerud Seniorsenter(NB!)

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Fastsetting av kontingent
6. Innkomne forslag
7. Valg

Forslag til saker som ønskes tatt opp på 
årsmøtet sendes Thormod Pedersen, Rund-
tjernveien 56 B, 0672 Oslo, innen 10 mars.

Sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved 
postkassene. Referat fra årsmøtet 2011 er tryk-
ket i dette nummer av «Ved postkassene»

Før årsmøtet vil en av forfatterne av 
Bryn vels 100-årsberetning Bjørn Lilleeng, 
kåsere med bilder.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Loddsalg
Samleutgaven, «Livet på Hellerud i 

mer enn 100 år», vil bli presentert, og det 
vil være anledning til å få kjøpt denne for 
150kr. Godt gavetips!

Kontingent (Kr 150) for 2011 bes inn-

betalt før årsmøtet. Giro er vedlagt dette 
nummeret av Ved postkassene.

Når det gjelder parkering, skulle det være 
gode muligheter på Haugerudsentret. Første 
time er gratis. Deretter 15 kr/time. Dere går 
rett over vei og T-bane-bro til det store gule 
huset.

Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer 
hjertelig velkommen!

Årsberetning 2011
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Denne lange mangel på leder og de to 
siste årene også nestleder, er en situasjon 
som ikke kan vedvare. Det er fare for at for-
eningens aktivitetsnivå vil synke merkbart.

Styret mangler et varamedlem, men ar-
beider bra sammen. Valgkomiteen har også 
dette året deltatt i møtene og støttet opp ved 
ulike arrangementer. 

Ved konstitueringen etter årsmøtet, har 
styret hatt denne sammensetning:

Kasserer: Grethe Martinsen
Sekretær: Thormod Pedersen
Styremedlem: Per Amundsen
Styremedlem: Per Ove Dahl
Styremedlem Svein Holmby
Varamedlem: Ørnulf  Fremming
Varamedlem: Ingen kandidater

Det har i 2011 vært avholdt 9 styremøter.

2. Arrangementer 

28.mars – årsmøte på Haugerud seniorsenter
Ved møtets start hadde 33 medlemmer 
innfunnet seg. Kunstnerisk innslag denne 
gangen var Leif  Gjerland som holdt et in-
teressant bildekåseri med bakgrunn i sin nye 
bok «Østkanten». 

2.mai– hyggekveld på Haugerud seniorsenter
22 personer hadde funnet veien. Grun-
nen til dette moderate frammøtet kan være 
at Folkeakademiet hadde møte på Tveten 
samme kveld. Slike sammentreff  må unngås 
i fremtiden. Hellerud er tross alt et lite om-
råde. Kommunikasjon mellom foreningene 
i distriktet burde ikke være så dårlig. Møtet 
hadde denne gangen som hovedoppgave å 
samle flere opplysninger om bildene våre. 
Det ble i alt presentert 39 bilder. En del 
opplysninger kom fram.

11.mai – vandring i nærområdet 
Også i år tok vi turen på vei i vårt nærom-
råde. Ved oppmøtet ved Postkassene var det 
i alt 12 deltakere. Vi rekapitulerte noen av 
de opplysningene som knytter seg til dette 
krysset, særlig grunnen til navnet. Ferden 
gikk videre gjennom Trolldalen og Trasop-
terrassen ned til der husmannsplassen Tras-
op engang lå. Vandringen ble avsluttet på 

Tørtberg hvor vi kan se noe av grunnmuren 
og rester av frukttrær som viser at her lå en 
annen av Nordre Skøyens husmannsplasser. 
Ingebjørg, Per og Thormod hadde ansvar 
for hver sin del av guidingen.

15. september – Lysvandring langs Alna
Vi hadde samme opplegg som tidligere med 
utendørs visning av gamle og nye bilder i til-
knytning til elva og området. Noe flere folk 
enn i fjor og standen vår ble godt besøkt.

Været var som alltid ved lysvandringene, 
bra.

26.oktober – Haugerud-seniorsenter
Denne gangen var vi hele 43 stykker på 
møtet, og det var maksimum av hva lokalet 
kunne romme. Grunnen var dobbeltboo-
king så vi måtte være i aktivitetsrommene 
ved siden av kafeteriaen.

Even Saugstad som driver Sandbakken 
kom og fortalte om «Mystikk og overtro i 
Oslomarka». I kaffepausen ble det informert 
om samleutgaven vår og loddsalg. Tilslutt 
før trekning av gevinstene, viste Thormod 
noen av våre egne bilder. Det er viktig at 
bildene våre presenteres slik at nye opplys-
ninger kommer fram

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for 
Historielagene i Oslo som holder to møter 
i året for historielagene. I 2011 var Ullern 
historielag og Kampen historielag vertskap.

Historielaget er medlem i Alnaelvas ven-
ner. 

Siden historielaget fylte 15 år i 2010, ble 
det laget en samleutgave av «Ved postkasse-
ne» som medlemmene får tilbud om å kjøpe. 
Vi har fått noe tilskudd av frivillighetsmidler 
til prosjektet. Ideen kom fra Lars Rogstad, 
og det er også han som har stått for redige-
ringen. Et fyldig register har Berit Gulliksen 
og Svein Holmby sørget for. Prisen til med-
lemmene blir 150kr. Ved forsendelse, vil det 
bli et tillegg på 75kr. Boka blir presentert og 
solgt på årsmøtet. Ellers kan man henvende 
seg til medlemmene av styret og valgkomité.

Historielaget samarbeider med Folke-
akademiet Hellerud, Tveten gårds venner, 
Frivillighetssentralen og Hellerud Vel.

Slektforskingsforum har vært avholdt på 
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Haugerud Seniorsenter første mandag i må-
neden med til sammen 9 ganger. Det gjen-
nomføres nå på dagtid, noe som har ført til 
at oppslutningen har tatt seg noe opp.

4. Lokalhistoriske bilder 
Fotogruppa fortsetter registreringen og 
oppdateringen av bildene våre hver mandag 
på Oppsal bibliotek. Eldre fotografier som 
medlemmene eier, kan leveres der for skan-
ning. Bilder kan også leveres til styret.

5. Informasjon
Medlemsbladet «Ved postkassene» har kom-
met med ett nummer.

6. Medlemmer
Ved årsskiftet hadde historielaget 230 med-
lemmer. Dette er 12 mindre enn forrige år. 

Tveten gård har vært under restaurering 
fra våren 2011, og vi har derfor ikke kunnet 

holde møter på gården. Restaureringen har 
også medført at kopieringsmulighetene er 
borte.

Møtene blir derfor holdt på Seniorsentret 
i overskuelig framtid. Vi er glade for at vi 
har kunnet benytte denne muligheten, og 
vil takke ledelsen for senteret. Videre vil vi 
takke Frivilligsentralen på Haugerud for at 
vi disponerer skapplass og rom for småmø-
ter.

Hellerud, 14. januar 2012

Styret i Hellerud historielag

 Svein Holmby,  Thormod Pedersen
 styremedlem  sekretær
 (sign) (sign)

Samleutgaven er kommet!
Vi har nå fått samlet samtlige «Ved postkassene» 
fra starten i 2002. Dessuten er de historiske artikle-
ne som tidligere ble publisert i «Tveita-magasinet» 
med. Boken på vel 300 sider er blitt en ypperlig 
gavebok til alle.

Boken har et fyldig stikkordregister i tillegg til 
emneregister og tittelregister. Dette gjør at den er et 
oppslagsverk over det som er skrevet om distriktet 
vårt.

Samleutgaven kan kjøpes på årsmøtet onsdag 21. mars 
2012 eller bestilles på telefon og hentes på følgende 
adresser:
Svein Holmby, Haugerudhagan 33, tlf  22 32 44 24
Grethe Martinsen, Hellerud gårds vei 15, tlf  22 26 58 36
Per Amundsen, Venåsveien 19, tlf  22 26 39 41
Thormod Pedersen, Rundtjernveien 56B, tlf  22 27 00 60
Halvor Elverhøi, Venåsveien 1, tlf  22 26 88 56

Prisen ved henting blir 150 kr.

Hvis boka skal sendes, blir det et portotillegg på 75 kr 
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Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning
Regnskap
Fastsetting av kontingent
Innkomne forslag
Valg

1. Godkjenning av innkalling og dagsor-
den
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Svein Holmby ble valgt til møteleder og Thor-
mod Pedersen ble valgt til referent.

3. Årsberetning
Svein Holmby gikk gjennom årsberetningen, 
som ble godkjent.

Av aktiviteter ble det redegjort for arbeidet 
med bildedatabasen vår som tre av oss arbeider 
med hver mandag på biblioteket på Oppsal. Vi 
tar gjerne imot flere historiske bilder. Dessuten 
at Slektforskingsforum foregår hver første man-
dag i hver måned.

4. Regnskap
Grethe Martinsen la fram revidert regnskap som 
ble godkjent. 

Regnskapet viste et underskudd på 10 
545,61kr. I tillegg til økte utgifter til «Ved post-
kassene» skyldes underskuddet at vi har kjøpt to 
nye arkivskap. 

5. Fastsetting av kontingent
Kontingenten er 150 kr. Intet forslag om økning 
i år.

6. Innkomne forslag
Det var ingen forslag 

7. Valg 
Valgkomiteens innstilling:

Til styret: 
Grethe Martinsen Gjenvalg (2 år)
Svein Holmby Gjenvalg (2 år)
Thormod Pedersen Gjenvalg (2 år)

Per Ove Dahl (ikke på valg)
Per Amundsen (ikke på valg)

Varamedlem:
Ørnulf  Fremming Gjenvalg (2 år)
Ingen kandidat

Revisor:
Edmund Grohshennig 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:
Ingebjørg Engelstad, leder Gjenvalg (1 år)
Halvor Elverhøi Gjenvalg (1 år)
Berit Gulliksen Gjenvalg (1 år)
Rune Eriksen (vara) Gjenvalg (1 år)

Alle ble valgt med akklamasjon.
Styret konstituerer seg selv.
Vi går nå inn i det 5. året uten noen valgt 

leder. Nå mangler vi ytterligere en vararepresen-
tant til styret. Dette er en uholdbar situasjon, og 
Ingebjørg Engelstad som ledet valget, henstilte 
til forsamlingen om å komme med forslag. Etter 
henstilling fra møteleder til årsmøtet, fikk valg-
komiteen mandat til å arbeide videre for å finne 
en løsning.

Medlemsmøte
Når det gjelder historielagets videre aktiviteter, 
opplyste Svein Holmby at vi skal ha hyggekveld 
på Haugerud seniorsenter mandag 2. mai hvor 
vi prøver å få navn/tid og stedfestet så mange av 
de bildene i databasen vår som fremdeles man-
gler vitale opplysninger. Her står medlemmene 
sentralt med sin bakgrunn. Viktig at så mange 
som mulig møter. Vi håper også at vi kan pre-
sentere et utkast til samleutgaven av «Ved post-
kassene». Onsdag 11.mai planlegges en vandring 
fra Postkassene via Trolldalen til Trasop og Tørt-
berg før vi avslutter ved Stordammen.

Liv Eilertsen som gikk ut av styret etter 4 
år med flott innsats, fikk blomster overrakt av 
Thormod.

Til utlodningen kom også Arne David An-
dersen denne gang med en flott trebolle.

Hellerud, 31. mars 2011

 Svein Holmby Thormod Pedersen
 møteleder  referent

Referat – årsmøte / medlemsmøte  
28. mars 2011 på Haugerud seniorsenter
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Program vår 2012
Onsdag 21. mars kl 1900

Årsmøte på Haugerud seniorsenter, Hagapynten 38C

Før årsmøtet vil Bjørn Lilleeng fra Østensjø historielag presentere  
Bryn vels 100-årsbok.

Innkalling, årsmelding og regnskap er i bladet
Samleutgaven vår presenteres og selges.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Loddsalg

Nye og gamle medlemmer er velkomne

Onsdag 9. mai kl 1900

Hyggekveld på Haugerud seniorsenter, Hagapynten 38C

Vi utveksler og viser gamle bilder, samt kommer fram med  
opplysninger og historier.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i,
Nye og gamle medlemmer er velkomne

Loddsalg

Mandag 21. mai kl 1800

Vandring i nærmiljøet

Denne gangen starter vi nederst i Venåsveien ved «Kaffekverna», tar turen 
om «Kringsjå» til Rundtjernveien og avslutter nederst i denne.

Møtested for slektsforskning

Vi møtes første mandag i hver måned kl 1200-1500.

Datoene er: 5.mars og 7. mai. før sommeren, og vi starter opp igjen  
i september. Se oppslag.

Stedet er Internettkafeen på Haugerud seniorsenter, Hagapynten 38C.
Ved å bruke nettet hjelper vi hverandre med å finne våre aner.

Ikke nøl, møt opp!

Returadresse:

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo
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