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- lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret
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Hellerud historielag er en frivillig organisasjon
som har sitt utspring fra Hellerud Vel.
Historielaget ble stiftet 22. mars 1995.

Historielagets formål er:
• Å verne om det som innenfor Hellerud bydel fin-

nes av historisk interesse og verdi, samt i tilknyt-
ning til dette søke å vekke interesse for stedets og
innbyggernes kultur, liv og virke gjennom tidene

• Å fremme det alminnelige historiske verne-
arbeidet i bydelen

• Å samarbeide med andre historielag om løsning-
en av oppgaver innenfor lagets virkeområde

Vår oppgave er å konsentrere oss om lokalhistorien.
Det betyr å samle skriftlig materiale, gamle bilder og
ta vare på muntlig overlevering av historien, for
eksempel gjennom intervjuer med eldre folk i bydelen.

Historielaget arrangerer medlemsmøter og van-
dringer der vi presenterer lokalhistorien og lokal-
miljøet, og vi har omvisninger for skolelever og
medvirker på bydelsdagene. Medlemsbladet Ved
postkassene formidler lokalhistorie og informerer
om møter, vandringer, etc.

Laget har i 2003 ca. 160 medlemmer.

Ønsker du å bli medlem? 
Som medlem støtter du det lokalhistoriske arbeidet
i bydelen, og du får direkte informasjon om alle his-
torielagets arrangementer. Medlemskapet koster
100 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 histo-
rielaget skal ta opp eller bør vite om! Historielaget
er spesielt  interessert i flere gamle bilder fra byde-
len. Ta kontakt med Lars Rogstad (rog@ssb.no).

Styret i Hellerud historielag (2003)
Lars Rogstad, leder  . . . . . . . . . . . . .22 26 44 03
Lars Myhre, nestleder  . . . . . . . . . . .22 26 74 38
Sidsel Hveem, sekretær  . . . . . . . . . .22 32 27 16
Arvo Larsen, kasserer  . . . . . . . . . . . .22 27 61 86
Thor O. Haugerudbråten, 
styremedlem  . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 27 16 24
Eva K. Nilsen, varamedlem  . . . . . . .22 26 11 43
Kjell Pedersen, varamedlem . . . . . . .22 27 39 28

Lokalhistorie
8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for
publikum etter en omfattende og nødvendig
ombygging. Vi er stolte av å kunne presentere
et tidmessig og moderne senter med et rikhol-
dig tilbud som dekker det meste av de behov
våre kunder har for varer og tjenester. 

Det er 33 år siden vi åpnet døren for første
gang. Etableringen av senteret var en del av
en historisk utvilkling i etterkrigstidens Oslo
med et stort behov for moderne boliger og
etablering av drabantbyer i utkanten av byen.
Det var langt til inn til sentrum med sine
butikker og servicetilbud så det oppstod etter
hvert et behov for å kunne få det man treng-
te i nærheten av der man bodde. Senteret var
da det åpnet i 1970 noe av det mest moder-
ne som fantes og var Norges første overbyg-
de kjøpesenter. 

Senteret er nært knyttet til historien om
Tveita og i forbindelse med at senteret gjen-
åpnes synes vi i senterledelsen at det var på
sin plass å bidra til å dokumentere historien
om senteret og lokalsamfunnet som det er en
del av. Sammen med Historielaget og Unni
Kittelsen har vi laget et hefte som beskriver
historien i ord og bilder. Vi håper at heftet fal-
ler i smak og kan være noe å bla i, i de neste
33 år. God lesning!

Roar Sundbø, senterleder, 
september 2003

Slik var det engang på Tveita,
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Senteret skal fortsatt ha en sentral rolle for om-
rådet. OBOS bygde senteret fordi man ønsket å gi
et tilbud til de som kjøpte boliger i denne delen av
Oslo. Den gang var det få andre som så det som
interessant å skape et sted for handel i dette områ-
det. I dag tror jeg vurderingen ville være annerledes. 

Selv om det meste rundt oss har forandret seg på
33 år er målsettingen fremdeles at senteret skal
være et sted for handle og trivsel. Et sosialt sam-
lingspunkt og en møteplass hvor kjøp og salg kan
gå hånd i hånd med kultur.

235 millioner
Høsten 1997 fikk Sektor Eiendomsutvikling i opp-
drag å gjennomgå senteret. I mars året etter forelå
en rapport som konkluderte med at en videre drift
uten tiltak ville gi tapte markedsandeler. En utbyg-
ging og modernisering ville gi et slagkraftig bydels-
senter som ville gjennerobre sin posisjon. I etterkant
av dette ble det satt ned en gruppe som så på
mulighetene for revitalisering og utbygging. I 1999
vedtok styret hos eieren, OBOS Forretningsbygg, 
å gi klarsignal for prosjektet. Forprosjektet startet
samme år og i januar 2002 startet byggearbeidet.
OBOS er eier av senteret og har investert 235 mill-
ioner kroner i dette prosjektet. 

Endringer
Ombyggingen er i realiteten en totalrenovering av
senteret. I tillegg har vi fått en større bygningsmasse.
Salgsarealet har økt med 5 000 kvm, og senterets
totalareal er nå 17 000 kvm. De største grepene som
er gjort er om- og påbyggingen i 2.etasje. En mar-
kant visuell forandring på senteret er den nye hoved-
inngangen, med en flott glassfasade. Denne siden av
bygget var tidligere en beskjeden inngang som som
hovedsaklig ble benyttet av ansatte på sentret. Et
annet synlig tiltak, i tillegg til at bygningsmassen er

forandret, er utbedringene utomhus, rundt senteret,
som alene har kostet 10 millioner kroner. I undereta-
sjen er deler gjort om fra å være lager til å huse en
stor Rimi-butikk. Kontorblokka over T-bane-inn-
gangen har fått en ekstra etasje og vil i hovedsak være
tilholdssted for senterledelsen, eiendomsmeglere og
OBOS forvaltning.

Tveita Senter har de siste årene hatt drøyt 40 leie-
tagere. Nytt senter vil bestå av hele 70 leietagere. 

Møteplassen
Tveita Senter har gjennom tidene vært en møte-
plass for lokalbefolkningen. Da senteret ble bygd
var en del av det et samfunnshus. Vi har forsøkt
de siste årene å skape noe av den funksjonen et
samfunnshus skal ha, og vil i fremtiden jobbe med
de ambisjonene. Utgivelsen av Tveitamagasinet er
et tiltak for å styrke senterets rolle og bidrag til
lokalsamfunnet. Arrangementer som Talentiaden,
sjakkmesterskap og annet skal opprettholde at
dette er et sted for handel og trivsel. En møteplass
hvor kjøp og salg kan gå hånd i hånd med kultur
og være et sosialt samlingspunkt. 

Våre ambisjoner er å lage flere aktiviteter som er
av interesse for både barn, ungdom og voksne.
Det kan være alt fra å lage temakvelder med fore-
dragsholdere, til å være et samlingspunkt for en
hobbyaktivitet eller rett og slett å skape et sosialt
treffpunkt for ulike grupper. Vi oppfordrer derfor
dere som har en hobby eller en annen glødende
interesse, til å ta kontakt med oss. Vi ønsker å
være en møteplass for lokalbefolkningen.

Et eksempel på tiltak vi har mulighet til å starte
når nye lokaler er ferdige, er sjakk for de som vil
ha dette som en hobby. På nyåret vil vi invitere til
sjakk en gang i uka hvor fokus blir opplæring,
uformelt spill og sosialt samvær. Dette uavhengig
av sjakkmesterskapet som er i ferd med å bli et
årlig arrangement. 

For mange oppleves et besøk på senteret som 
”nesten hjemme”. I en undersøkelse som ble gjort
i 2001 svarte 9 av 10 kunder at de pleide å være
på senteret. Beboerne i området har alltid vært
lojale kunder av senteret. Selv nå i byggeperioden,
som har vært en utfordring for både kunder og
leietagere, har mange vært trofaste. I fremtiden vil
vi tro at beboere i et ennå større geografisk område
vil velge å gjøre sine innkjøp her på senteret. 
Tveita Senter er det vi betegner som et ”bydels-
senter”, enkelt tilgjengelig både med buss, T-bane
og bil. 

Åpningen av Tveita Senter 8. oktober 2003 har gitt
et oss et moderne senter som forhåpentligvis vil være
til glede og nytte for lokalbefolkningen i minst like
mange år som det har vært frem til i dag. 

Norges første overbygde senter er på ny en topp
moderne og hyggelig møteplass for oss alle.

Tveita senter- en møteplass i 33 år

Tveita Senter har vært med på å prege
lokalhistorien i 33 år. 2003 vil være en
milepæl for senteret og for området. 
På samme måte som det var i 1970 da
Tveita Senter ble landets første overbygde
senter. 



Etter at den andre verdenskrig var slutt i 1945,
var det stor mangel på boliger i Oslo. I 1948 ble
Aker innlemmet i Oslo. Dermed mistet bøndene
det vern som odelsretten hadde gitt dem - odels-
retten gjaldt nemlig ikke i byer. Og så kom
maskinene… 

På folkemunne het vår lille bit av Norge Tveita.
Naturlig nok, ettersom den viktigste gården het
Tveten eller Tveiten - og bygdefolket omtalte den
alltid som Tveita-gården. Gården ble ryddet før
vikingtiden, og navnet kommer fra det norrøne
Tveitin som betyr utskilt engstykke. I 1408 ble
den skjenket til Hovedøen Kloster. Etter reforma-
sjonen ble den kongens eiendom, og i 1677 kom
den på private hender. 

Gården har hatt mange eiere opp gjennom tidene,
men da vår historie begynner, ca 1899, var det 
tredje generasjon Stenersen som eide den. Han
overtok den etter sin far, Julius, for 60.000 kro-
ner. Fra 1897 drev han også Høyenhall Teglverk.
Stenersen kalte seg brukseier, og gården kalte han
Tveten Bruk. Han var gift med Sigrid Stenersen,
og de fikk tre sønner. 

I året 1900 besto gården av 1.000 mål dyrket
mark, beite og skog. Den hadde 30 hester. De ble
brukt til å kjøre murstein fra teglverket. I slåtton-
nene kjørte de høy, og om vinteren fraktet de is
fra Østensjøvannet til bryggeriene i byen.
Familien hadde tre halvblods ride- og kjørehester

som ble stelt av en svensk herskapskusk. Det
hørte tre husmannsplasser til gården, Luren, Sollia
og Smalvold. Alle er revet i dag.

Tveten gård står heldigvis med alle bygningene
bevart. Våningshuset og drengestua i tømmer fra
1700-tallet, er forblendet og pusset, inspirert av
danske bondegårder. Våningshuset ble påbygd til
to etasjer ca. 1850. Dessuten finnes to stabbur, 
ett fra ca. 1800 og ett fra ca. 1855.
Brenneribygningen i utmurt bindingsverk er fra
1800. En stor låve med stall og vognskjul finner
man også der. Som så mange andre storgårder har
også Tveten gård sine spøkelser. Det blir sagt at
avdøde eiere av gården spiller kort og at man kan
høre klirring av glass, og ivrige stemmer. Tveten
gård har betydd mye for folk og fe i området vårt.
I dag ligger den som en fredet plass blant høyhus
og motorveier og dufter av en annen tid.

Den gamle jordbruksbygda
Aker var i mange hundre år en jordbruksbygd.
Bøndene drev med poteter, korn, husdyr og
fruktdyrking. Der blokkene nå ligger, bølget jor-
dene, og man så hester og gårdsfolket arbeide.
Gårdene Haugerud, Hellerud og Tveten var de
viktigste gårdene i vårt område. På bildet til ven-
stre ser vi Ravnsgård og Prestegaard som har fått
låne hest fra Haugerud gård til planering av
tomta Skogliveien 10-12, nå Venåsveien. Jordene i
bakgrunnen er området hvor de røde murstens-
blokkene på Haugerudfeltet står i dag.

Slik var det engang på Tveita
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For ikke så veldig lenge siden
lå Akergårdene på rekke og
rad med bølgende jorder ned
fra åsene på begge sider. 
I midten slynget Alna-elva seg
som et blått bånd. Det var et
kulturlandskap - naturskjønt
og fredelig. 

Nybråttsarbeid i Skogliveien
(Venåsveien) i 1976.

Tveten gård, 1935. Legg merke til
vogna med kålblekker.

Flybilde fra 1937. Tveten gård til venstre
for midten, og Tvetenveien på skrå opp-
over mot høyre.



Luren husmannsplass
Luren husmannsplass lå under Tveten gård.
Plassen lå i skogen på nedsiden av hovedgården,
med utsikt mot Alnabru. I året 1900 huset den
lille stua syv mennesker. Den så nok atskillig fatti-
gere ut den gangen - huset på bildet ble bygd i
1923 og påbygd i 1930 av tømmermester Inge-
bretsen som bodde der til huset ble revet i 1960.

Den gamle smia
Mange husker nok den gamle smia på Tveten
gård. Den ble revet i forbindelse med utbygging-
en av området på 1960-tallet. Her sto den sven-
ske smeden Karl A. Rehn og formet hestesko av
rødglødende jern. Ploger, harver, slåmaskiner og
andre ting på gården, holdt han i orden. Han
virket nok skremmende på mange, den gode
Karl, med det beksvarte ansiktet og den grove
språkbruken.

Østre Aker kirke
Kirken ble innviet i 1860 og hadde plass til 800
personer. Det kostet 29 900 spesidaler å bygge 
kirken. I 1874 da spesidaler fikk kroneverdi, 
tilsvarte beløpet 119.600 kroner. Kirken har tre
klokker i tårnet, men bare to ovner skulle holde
varmen i folket. Ikke rart det var glissent på kirke-
benkene om vinteren! Østre Aker var kirken vår
fram til Oppsal (1961) og Haugerud (1975) kirker
ble bygd. Tveten Menighet ble utskilt fra Østre
Aker i 1966, men fram til Haugerud kirke var fer-
dig ble gudstjenestene holdt i Tveita Skoles aula.

Husmødrenes hverdag
Det var nok tøffere å være husmor på landet tidlig
på 1900-tallet. Innlagt vann og lys hadde de ikke, og
det var ikke bare å stikke bort på senteret og kjøpe
ferdigmat en halv time før mannen kom fra jobben.
Alt måtte lages. Middagsstellet kunne ta mange
timer. Kjøleskap var ikke engang en drøm. Det var
ikke lett å oppbevare maten. Klesvasken var tung.
Først måtte det fyres opp, klærne ble bløtlagt og
skrubbet og banket, og ingen husmor med respekt
for seg selv la ustrøket eller urullet tøy i skapet.
Mannen hadde som regel lang arbeidsdag, og det var
ikke stort han orket å delta i husarbeidet. Men hus-
mora sto igjen med oppvasken og så skulle ungene i
seng, og etterpå var det stopping og lapping. Akkja!

Vår første trikk
Folk herfra måtte gå ned Stordamveien til Bryn
hvis de skulle til byen. I 1921 ble det gitt grønt lys
for å bygge en bane mellom Vålerenga og Oppsal.
Helt fram til 1936 måtte man bytte trikk på Etter-
stad. Billetten kostet 35 øre for voksne og 15 øre
for barn. På bildet til høyre ser vi Akersbanen/
Østensjøbanen krysse Alna i 1926. 

Alna Teglverk
Alna Teglverk ble startet i 1897. Verket lå der Alna-
senteret ligger i dag. Eier var H.A.C. Furulund som
også eide Breivoll gård. Ca. 1930 var produksjonen
på topp med 7 mill. stein og 112 ansatte. Leiren ble
gravd ut for hånd helt til 1920. Før verket kjøpte
lastebiler til utkjøring av stein i 1927, hadde de 12
egne hester. Verket flyttet til Nes på Romerike og ble
nedlagt i 1976.
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Luren husmannsplass.

Skurtrekern går på 
Hellerud hovedgård 
så seint som i 1989. 

Den gamle smia

Østensjøbanen ved Bryn og brua over Alna, 1926.

Alna Teglverk

Bildet er fra Skogliveien (Venåsveien) i 1928 med
Haugerudjordene som bakgrunn. Etter 10 år med
utbedringer ble Venåsveien ferdig i 1949. Strøm
og gatebelysning kunne Hellerudfolket tenne 20.
april 1920.

Østre Aker kirke, ca. 1870.



Hvor skal vi handle?
Butikker og andre tjenester lå spredt omkring i
distriktet, og for de nyinnflyttede ble det mange
turer før alle ærend var utført. Ikke alle hadde bil,
så handlingen foregikk ved hjelp av bena - og trikk
og buss, som slett ikke gikk til husdøra. Men folk
var vant til å gå og bære. En liten butikk, Pettersens
kolonial, lå øverst i Fyrstikkbakken. Det var den
nærmeste matvarebutikken for mange på Tveita-
området. Det ble lengre å gå om man handlet på
Golia eller Teisen, hvor Oslo Samvirkelag hadde
avdeling, men det var en del som gjorde det også.
På Golia var det dessuten isenkram. Det nærmeste
stedet for bank- og posttjenester var på Høyenhall.
For de som bodde lengre innover i Tveita-

bebyggelsen var det ingen butikk som lå innen
rimelighetens grenser. Derfor ble det satt opp en
buss som kom kjørende med dagligvarer til faste
tider og et fast sted. Utstyr til hjemmet og klær til
familien måtte alle til byen for å kjøpe. For et
”pes”, ville dagens ungdom kanskje ha sagt, men
folk følte det ikke slik. De tok livets tilskikkelser
mer med ro. Stresset hadde ennå ikke slått rot, selv
om ordet stresskoffert var oppfunnet.

Et par år etter den første innflyttingen kom en
nærbutikk i Lønnealleen, ved siden av blokka i
Sigrid Undsetsvei 5. Det var Harry Schierning som
stod for den, og i Lavransvei åpnet et samvirkelag
dørene sine. Tilværelsen begynte å bli enklere. 

Tveita får et handlesenter
Da Tveitasenteret stod ferdig i 1970, gikk det ikke
helt opp for folk med det samme at de heretter
kunne få alt de trengte til livets opphold på ett og
samme sted til og med under samme tak. Butikker
av alle slag, og dessuten tannlege, lege, banker,
postkontor, frisører, kafeer og benker, der kundene
helt uten utgifter kunne slå seg ned, hvile bena -
og prate! Men et sted som er i daglig bruk av
mange mennesker, trenger oppgradering og kan-
skje også ombygging. I 1991 ble Tveita senter
gjenåpnet etter slike omfattende arbeider. Nå var
det på nytt nødvendig med oppussing og i tillegg
utbygging av senteret. Derfor har det i løpet av de
siste 2 år vært store omveltninger og høy aktivitet,
mens kundene trofast har møtt opp på handleste-
det sitt. Blant murpuss, støv, planker, ledninger,
arbeidsfolk og provisorisk oppsatte vegger må de

Arnesens ”kolonial og fedevarer”,
Hellerudveien 31, ca. 1930.
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Fra åpningen av senteret i 1970 
- Jens Evensen fristet med reker! 

Livet på Hellerud før Tveitasenteret

Av Gerd Bratlie

Et Hellerud uten Tveitasenteret!
Kan vi i det hele tatt forestille oss
det?  - Nei! Det har da vært der
så lenge jeg kan huske, vil mange
av oss si. Men da jordene på
Tveten gård ble omgjort til byg-
geplass for boliger, der de første
stod ferdige i 1964, så fantes
ikke noe Tveita senter. 



mange ganger ha følt seg som deltagere i et rebus-
løp, under sin jakt på de forskjellige butikkene,
som stadig har vært på vandring fra det ene stedet
til det andre. Men om kort tid vil et nytt og tids-
riktig senter stå fram, som en fugl Fønix som rei-
ser seg fra asken. 
Det får meg til å tenke bakover i tid. Før OBOS
hadde bygget ut Tveitaområdet på ca. 1000 mål til
boliger, skole og i tillegg skapt et handlesenter ved
hjelp av noe over 100 mål fra den tilstøtende
Hellerud gård. Hvilke muligheter hadde folk på
Hellerud til egen bolig og handling da?

Kolonial I. Arnesen. Fedevarer
Hvor handlet f.eks. Erik Groruds familie på
Hellerud hovedgård? Jeg spør en av hans døtre,
Liv Jørgensen. - Vi handlet alltid hos Arnesen, sier
hun, men det var et Samvirkelag ved Postkassene,
og så var det Hellerud Landhandleri, som lå til
venstre like før den Rimibutikken som nå ligger
ved Haugerudveien.  - Men klesbutikk fantes det i
området? - Nei, mor reiste alltid til byen når hun
skulle handle klær, sier Liv Jørgensen.

Jeg tar en tur til Hellerudveien 31 og ser på huset,
som en gang i tiden var butikken til Arnesen. Det
tar seg atskillig bedre ut på det gamle fotografiet
jeg har. Riktig herskapelig ser det ut der med
Kolonial. I. Arnesen. Fedevarer på veggen.
Arkitekt Prestegaard i Rundtjernveien hadde teg-
net huset, og det ble bygget i 1928. Huset ble også
kalt Høiden. 

I Arnesens Kolonial, som ble drevet av fru Petra
mens mannen tok seg av butikken på Grüner-
løkka, hadde de foruten matvarer også serviser,
duker, parafin og tilbehør til parafinlamper. - Er
det noe spesielt du husker fra den tiden? spør jeg
sønnen Reidar Arnesen. Han var visergutt i butikken.
- De fleste hadde dårlig råd i 30-åra, så for å overleve
gjaldt det å finne frem til den billigste maten. Sild
og lungemos ble mye brukt til middagsmat og
blodklubb. Folk kom med spann for å kjøpe blod.
Noe de ikke kunne ta seg råd til å kjøpe, var siga-
retter og barberblad. Mange kom og kjøpte bare
en og en sigarett av gangen og bare ett og ett bar-
berblad. - Ble det handlet på bok hos dere? spør
jeg. - Ja, men ikke så ofte. Det var flere butikker
som gikk konkurs, fordi handelen ble skrevet opp
og mange ganger ikke betalt, for det var lite peng-
er blant folk.

Arnesen drev butikken til 1946. Etter det fulgte
flere leietagere, og butikken fikk navnet
Hellerudkrysset kolonial.

En av leietagerne som videreførte kolonialdriften
var Arne Pedersen. I 1961 solgte han forretningen
til det unge ekteparet Kari og Arne Rustad, 19 og
25 år, fra Hadeland. De kjøpte forretningen, det
vil si varelageret og tilbehøret, i 1961. Lokalene
leide de av Arnesen, som bodde i 2. etasje. 

Selv bodde de på hybel i Rundtjernveien. I hagen
bak butikken hadde de potetlager i en inngjerdet
binge. De tok opp bestillinger og kjørte ut vinter-
forsyning av poteter over hele byen. Det ble solgt
omtrent 300 tonn i året, for det var helt vanlig at
en familie kjøpte inntil 600 kg. 

Om høsten ble det kjøpt inn slakt av lam, som ble
hugget opp på en 50 x 50 cm hoggestabbe i et
nettingskur ved garasjen. Den kjøttøksa vi brukte
har vi tatt vare på, forteller Kari. Hun synes det er
rart å tenke på den tiden omtrent 40 år tilbake. 
- Melken, som kom i brune melkeflasker, ble sen-
ket i kasser ned i en melkebrønn. Kaffen fantes
bare som bønner. På veggen hadde vi en kvern
som vi malte dem på. Så hadde vi store, runde
oster. I 1973 var deres tid i butikken over. De
startet opp med kjøttforretning i Ullern. Skiltet
med Hellerudkrysset Kolonial ble fjernet.

De neste 5  årene var det urmakerforretning og
urmakerverksted i butikkens lokaler. Det var den
ikke helt ukjente Bjørklund, som stod bak dette,
forteller Reidar Arnesen. Han har i dag mange
butikker i Oslo-området. Norges største urmaker
og gullsmedkjede, står det i telefonkatalogen.
I 1978 ble huste solgt, og butikkdriften opphørte.

Historien om Fjeldhammereiendommen 
Jeg legger turen til det som var Fjeldhammer
Landhandleri i Rundtjernveien 36. Et eneste hus
står igjen og danner bakgrunnen, men ellers ser jeg
en steinrøys og to gravemaskiner. Det stedet, som
jeg har beundret så mange ganger for naturskjønn-
heten med vakre trær, et lite tjern og noen idyllisk
plasserte steinrabber! Nå er det som var, jevnet
med jorden. Her skal det bli boliger. Det gledelige
er at nr. 36 står fremdeles, og det har en lang his-
torie å fortelle. 

August Nordstrøm, som var født i Värmland, kom
til Hellerud med kone og barn i 1906 eller 1907.
Han kjøpte eiendommen Fjeldhammer og bygget
hus til seg og familien. Senere bygget han også hus
til datteren Dagmar og svigersønnen Karl Eugen
Pedersen, senere bare kalt Fjeldhammern.

Kolonial og T-Ford
Karl arbeidet på Nitedals Tændstikfabrik på
Grønvold, men han bestemte seg for å starte butikk.
Svigerfar hjalp også nå til med byggingen, og i ca.
1915 åpnet de en kolonialforretning. Dagmar drev
butikken, som startet med kaffe og ølsalg, men som
snart ble utvidet med flere vareslag. Karl hentet slakt
på Grønland, og andre varer i byen med hest og vogn.
Han brakte også varer ut til kundene, men var svært
uheldig med hestene. Den første han kjøpte var sta og
den andre var løpsk, så han bestemte seg for å kjøpe
bil. Karl fikk ikke sertifikat på grunn av hørselen, men
Dagmar tok sertifikat og hentet og brakte varer med
T-Forden. Den trivdes hun så godt med og var så kjø-
rekyndig, at hun til og med deltok i israce.

Kolonialen går konkurs
Kundene kjøpte varene sine på bok, men betalte
sjelden gjelden sin, for fattigdommen var stor.
Økonomien til kolonialen begynte snart å svikte,
En vinterdag, da Dagmar hadde hentet varer i
byen, satte T-Forden seg fast i snøen nederst i
Rundtjernveien. Hun måtte gå fra bilen der den
sto. Da hun dagen etter kom for å hente bilen, var
den borte. Den var blitt anbrakt på låven til
Haugerud gård, som hadde sikret seg pant i bilen
for varer, som ble levert til kolonialen derfra.
Dagmar og Karls kolonial var gått konkurs. T-
Forden ble stående på Haugerud gårds låve, der
den endte sine dager under en brann.

Gartneri og kiosk
Karl hadde lest mye, og på den måten tilegnet seg
kunnskaper på mange områder. Mens ennå kolo-
nialen var i drift, startet han med gartneri etter
svært moderne metoder. Han la ned varmekabler i
bakken bak butikken og drev frem blomster til
våren. Disse blomstene var svært ettertraktet, så
han fikk en stor kundekrets. Folk kom helt fra
Golia for å handle. Det var forbi med kolonialen,
men de åpnet kiosk på eiendommen. De var ikke
alene om å drive kiosk der på stedet. Tvers over
veien hadde også Hansen en kiosk, men da
Martha Johansen kjøpte hele konkursboet, kunne
ikke Karl og Dagmar fortsette med sin kioskvirk-
somhet. De fikk bo i hjemmet de hadde skapt,
men måtte betale husleie, og halvparten av bofla-
ten ble leid ut til en annen familie. Likevel flyttet
en av sønnene med kone og datter senere inn til
dem, for husnøden var stor. 

Men om det var dårlig med utkomme og trange
levevilkår, så var humoren fullt levedyktig.
Dagmar kjøpte en gang et hårnett i
Fjeldhammerbutikken, som ble naboen deres. 
Det kostet ca. 45 øre. Dagen etter tok Karl med
seg hårnettet ned i butikken og sa: Vi har lite
penger, så dette har vi ikke råd til. Jeg veide det,
og kiloprisen blir altfor høy!
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Fortsetter neste side>>>



En dag kjøpte Karl seg en moped hos Gresvig,
som han selv kjørte hjem. Da var han å se i
Rundtjernveien hver morgen i sommerhalvåret
med en liten kasse med tomater, kruspersille og
gressløk på bagasjebrettet, på vei til Økern torg for
å selge det. Hørselen hans var ikke bedre, og han
kjørte midt i veien, men hvis bussen kom etter
ham, holdt den seg pent bak Fjeldhammern, 
som var lett å kjenne igjen i skinnjakke og lue
med øreklaffer. Det antrekket brukte han hele
året.

Starten på Fjeldhammer Landhandleri i nr. 36
Martha Johansen arbeidet som kasserer og var
dyktig i arbeidet sitt. Da Fjeldhammer-
eiendommen kom på tvangsauksjon, fortalte hun
sjefen sin om det, og sa at hun kunne ha lyst til å
kjøpe den og åpne butikk. Etter kort betenknings-
tid sa sjefen: - Gå du og kjøp eiendommen. Jeg
skal låne deg penger.  Martha så gjorde, og hun
fikk kjøpt eiendommen meget rimelig. Det fortel-
les om en pris mellom 500 og 1000 kroner. Da
eiendommen Løvlia i Rundtjernveien 34 kom på
tvangsauksjon, kjøpte hun også den. 

Så fikk Martha bygget et hus med en etasje og
kjeller, der hun åpnet butikk i ca. 1920. Hun
kjøpte inn hele slakt til oppdeling og videresalg.
Rundt hjørnet på huset stod en sirupstønne.
Butikken kom godt i gang, men lørdagsnettene
var et problem. Da var det ofte innbrudd. Det ble
begått hærverk og stjålet ølflasker, som ble drukket
opp og knust utenfor, så det til og med er funnet
rester av glass i senere år. Martha og Randi begyn-
te å overnatte i butikken på lørdagskvelder, men
fant fort ut at de ikke kunne fortsette med det.
Martha bygget på en etasje over butikken, og dit
flyttet hun og Randi.

Lastebil for utkjøring av slakt ble kjøpt i 1932.
Sjåfør og hjelpemann hentet også koks og kull på
brygga som de veide opp i mindre sekker og kjørte
ut til beboerne. De hentet også post til dem. Nesten
alle handlet på bok, for kontanter var det smått
med, men Martha tok pant i eiendommene om de
ikke kunne betale gjelden sin. På det viset overtok
hun flere eiendommer, blant annet Sommerfryd,
som Inga Nordstrøm fikk kjøpt i 1935. 

Den problematiske økonomien
Randi, datter til Martha, studerte medisin og det
var ingen lett oppgave å skaffe penger til studiene.
Hver søndag i sommerhalvåret stod hun og en
kusine, Else Syversen, og solgte is ved Postkassene.
Else hjalp til i butikken og overtok den senere. Da
kom også hennes søster Ingeborg til som hjelp.

Det stod dårlig til med økonomien blant folk, og
det mennene tjente gikk ofte til alkohol. Alkohol-
misbruket var stort, og som en følge av det, mis-
handling av konene. De var fortvilet over at de
ikke hadde noe igjen til å handle mat for til fami-
liene sine. Butikkeiere og ansatte var vitner til for-
tvilelsen og blåmerkene hos konene som kom til
butikken, men uten å kunne gjøre noe med det. 

Veslemøy har god hukommelse
Veslemøy Holt, barnebarn av Martha Johansen,
vokste opp i butikken og var en våken iakttaker.
Hun husker stabler av egg på bakrommet, parafin-
brenner bak disken, som ekspeditrisene varmet seg
på om vinteren til de brant seg. Hoggestabben til
slakt, som ble renset i kokende vann hver kveld og
kona som alltid hadde rød farge i kinnene, fordi
hun brukte rødt kreppapir for å gjøre seg fin. Og
så jula, da. Den var spesiell. Da kom det tønner
med druer i, og de var pakket i kork. På selve jul-
aften, da alle kundene var gått og butikken var
stille, dekket de julebord på disken med stearinlys
og det de hadde å pynte med. Så stod de rundt
disken og koste seg med kaker og annet godt de
hadde funnet frem.

Veslemøy hjalp tidlig til i butikken. Hun gjorde i
stand varer til kundene, var med og kjørte dem ut
og lesset dem av sammen med sin mors fetter, Odd
Amundsen, fra Sølvdal’n eller Venåsveien, som det
heter nå. En av kundene ble bare kalt Hoppla jeg
lever fordi hun alltid sa når hun fikk varer: - Hvis
jeg lever får jeg få lov til å bestille igjen.

Hellerud Landhandleri
Hellerud Landhandleri, ikke langt fra dagens
Rimibutikk på Haugerud, var trolig den første
butikken i området. Blåbussen hadde stoppested ved
butikken, og det skapte store problemer for den
mest benyttede billettøren når han skulle annonsere
holdeplassen. - Hellerud Landhandelri, ropte han
hver gang. Tross fortvilte forsøk mestret han det ikke
og laget til slutt sin egen vri ”Hellerud Land”, og det
ble navnet på stoppestedet og butikken.
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St. Bernhardshunder og sinkbøtter
Nøyaktig når butikken åpnet er vanskelig å finne
ut, men i 1910 var det en dame ved navn Anna
Larsen som drev butikken. Hun hadde katte- og
hundemani og en særskilt forkjærlighet for St.
Bernhardshunder. I 2. etasje hadde hun hunde-
oppdrett og salg. Sanitærforhold som passet
dagens krav til sanitær standard, var det nok ikke. 

Etter Anna Larsen ble familien Andersen Meløst
innehavere av butikken omkring 1920. Det var
fruen som drev butikken. I hele 40 år var hun der,
så hun kjente sin kundekrets godt.

Butikken var en typisk landhandel de første årene,
med sinkbøtter hengende i taket med ymse småsa-
ker lagret oppi. Seletøy for hester skal også ha
hengt i butikken. 

En konkurransefaktor når det gjaldt kolonialbutik-
ker var om man maktet å bringe varene ut til kun-
dene. Dette kunne Hellerud Land tidlig da den
neste eieren Strand Syvertsen gikk til anskaffelse av
hest og vogn. Dermed kunne de bringe forhånds-
bestilte varer ut til kundene og hente varer fra
butikklageret i Oslo. Da fru Strand Syvertsen ga
seg med butikkdriften, overtok ekteparet Nervold
som eiere av butikken og hele huset. 

Haugerudbebyggelsen kommer
Litt etter litt forsvant åkrene og jordene til
Haugerud gård, og opp dukket den ene røde mur-
blokka etter den andre. I blokkene flyttet det inn
mennesker som trengte mat, og det kom stadig
nye munner som skulle mettes. Det krevde en helt
annen størrelse på butikker enn Hellerud Land, og
det ble vanskeligere tider for småbutikker.
Storbutikkene og handlesentrene overtok.

I hui og hast ble det satt opp en stor butikkbrakke
på hjørnet av Tvetenveien og Haugerudveien, og
med det er vi over i moderne tider. Det kom et stort
nybygg der Rimi nå ligger, og det ble åpnet en kolo-
nialforretning, som fikk navnet Hellerud Mat. I dag
er det ikke på mote med slike hyggelige navn lenger,
og hva roper mon tro dagens sjåfør på den røde bus-
sen når han kommer til stoppestedet Hellerud Land?  

Kvinner selv stod opp og strede som de vare menn
Bjørnstjerne Bjørnson var tydelig klar over kvin-
nenes innsats og gjøremål siden han gav dem to
linjer i selveste nasjonalsangen, og det er på-
fallende at butikkene i området for det meste ble
drevet av kvinner. De få stedene der sjefene var
menn, hadde de driftige kvinner som med-
arbeidere. Til og med en kvinnelig T-Fordfører har
vi kommet over, i en tid da det knapt fantes biler.
På den andre siden av disken møter vi også
kvinner, men der som representanter og drivkraft
for hjemmene. To av disse er svigerinnene Grethe
Parris Udahl og Sofie Øistad.

Sangfugler på handletur til Vålerenga
Jeg tar først en telefon til Grethe Parris Udahl. -
Hallo! Jeg lurte på om du kunne si meg hvor dere
handlet da du var liten, spør jeg. - Det var på
Vålerenga det, kommer det kjapt fra den 87-årige
damen. - Vi barna likte å gå til byen, og vi gikk og
sang nedover, men da sa mor at vi måtte være litt
stille.  - Handlet dere ikke på Fjeldhammer
Landhandleri da? sier jeg. Jeg visste at familien
hadde bodd rett ovenfor Sommerfryd på Hellerud-
toppen. - Jo, iblant, men vi gikk til byen og hand-
let for å spare noen øre. Om vinteren kjøpte vi
kull til å fyre med, og da hadde vi med kjelke og
spark til å dra alt sammen på. Det var mest før jeg
begynte på skolen, at jeg var med på disse handle-
turene, forteller Grethe. - Og melk hvor kjøpte
dere det? - Melk behøvde vi ikke gå ut for å kjøpe.
Det kjørte Haugerud gård rundt med. - Kan du
huske om det fantes eldre butikker enn Fjeld-
hammer og Hellerud Landhandleri? - Jo, det var
en liten butikk på eiendommen til gartner Olsen,
mellom Venåsveien og Rundtjernveien, men den
var ikke der lenger da Fjeldhammer åpnet. - Var
det noen kiosker på Hellerudtoppen? - Jo da, det
var to kiosker, og den ene solgte hjemmebrent.
Fort og bestemt kommer svaret fra damen. Ingen
usikkerhet der, nei. Jeg takker så mye for opplys-
ningene og legger på røret. Det var Grethes obser-
vasjoner som liten pike.

Lille Sofie i Hellerudveien 5
Jeg tar et formiddagsbesøk til den nå 93 år gamle
Sofie Øistad, og får vite at Randi, datter til
Martha på Fjeldhammer, var en god venninne av
henne. Sofie kjenner selv til livet bak disken etter å
ha vært ansatt i Oslo Samvirkelag omtrent hele sitt
voksne liv. Først i byen, og så i Hellerudveien, da
Oslo Samvirkelag åpnet en avdeling der. Men jeg
har tenkt å høre litt om barndommens butikk-
minner.

- Du fortalte en gang, at dere handlet på Alnabru,
sier jeg. - Ja, Jacobsen, som drev butikken der, var
en venn av far, sier hun, men vi handlet også på
Hellerud Landhandleri. - Bar dere alle varene helt
fra Alnabru og hjem? - Nei, vi gikk ned og bestil-
te, så ble det kjørt opp med hest og vogn en gang i
uka. Far kjørte varer for Jacobsen iblant. Varer
som folk på Hellerud hadde bestilt. Han satte det
inne hos oss, så de kunne hente det der, forteller
Sofie. - Far gjorde mye for folk på Hellerud, sier
hun. - Han arbeidet på Bryn Tændstikfabrik, men
etter arbeidstid hadde han i flere år mye å gjøre
med å være fattigverge. Folk,som manglet penger
til mat og klær fikk kuponger til å handle på, og
disse var det far som delte ut.  

Poteter og grønnsaker hadde mange i havene sine,
men klær måtte de ta bena fatt for å kunne kjøpe.
På Brynseng var det et lite klesutsalg som de gikk
til iblant, og så gikk de til byen. - Det fantes jo
ikke noe å kjøre med, sier Sofie. 

- Når mor hadde vært på Brynseng eller i byen,
kjøpte hun som regel en stor melpose, som hun
bar hele veien hjem, for hun bakte ofte brød!
Kjøpabrød hadde vi aldri.

Med disse to damene, Grethe og Sofie, som er 
svigerinner, berører vi sannelig selve gullalderen
for gåkultur, tenker jeg, idet jeg trykker på den
elektroniske garasjeportåpneren, åpner bildøra
med den elektroniske nøkkelen, trykker på knap-
pen for de elektroniske vindusheisene, starter bilen
med automatgir og drar til Tveita senter for å
gjøre innkjøp.

Muntlige kilder: 
Liv Jørgensen
Reidar Arnesen
Kari Rustad
Ragnar Ingvaldsen 
Veslemøy Holt 
Grethe Parris Udahl 
Sofie Øistad.
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De første planene for Tveitablokkene om-
fattet inntil 20 etasjers blokker, og dette
utløste en storm av protester. Man så for seg
en massiv betongvegg som stengte for utsyn
og ville legge den bakenforliggende lavhus-
bebyggelsen bokstavelig talt i skygge. Som en
følge av alle protestene arrangerte OBOS en
befaring på Tveita i februar 1961. For å gi et
bilde av bygningenes omfang og skygge-
effekt ble det forsøkt en markering ved hjelp 
av ballonger.

Tveita reiser seg
Drabantbyen Tveita ble i løpet av få år bygget på
de store jordene til Tveten gård. Det gamle gårds-
tunet med omtrent alle bygningene er fortsatt
intakt.  De store Tveitablokkene er ett av seks
borettslag i området. Det som av utenforstående
lett nedvurderes som bomaskiner har opparbeidet
seg et godt rykte som eldreboliger med god til-
gjengelighet, stor trygghet og trivsel. Veien til sen-
teret er kort, og det er alltid noe å følge med på.
Blokkene er de største som er bygget av OBOS. 

Optimistisk etterkrigstid
Tveten gård sett over Atlanteren; blyantskisse Nils
Aas, 1960. Skisse fra utbyggingsprogrammet >

Disse jordene har Obos merket ut til boliger >>

Modellen over Tveita lå hos Obos.

Befaring i Tvetenveien,
ca. 1960 - hvordan skal
det bli her?

Befaring i Hellerudveien i 1961 
- hvor høye blir Tveitablokkene?



Tveita
28. februar 1967 kunne den første familien flytte
inn i Vei nr. 2639 nr. 601 - senere Nåkkves vei 5.
Siste innflytting: 18. Februar 1969 i Nåkkves vei
nr. 1.

Luren
Luren Borettslag var det siste som var klart til inn-
flytting. Året var 1968. Borettslaget består av rek-
kehus med 4-roms leiligheter. Adressen ble
Ragnfrids vei. Her som rundt de andre borettsla-
gene, er trær og busker bevart.

Kupper’n på Hellerud
Knut Kupper’n Johansen ble en av verdens fremste
hurtigløpere med 5 OL-medaljer, 2 VM og 2 EM
allround. Til sammen vant han 21 distanseseire i
VM og EM, 8 NM allround. Hvor var du da
Kupper’n ble olympisk mester i Squaw Valley 2.6
sekunder foran Victor Kositsjkin i 1960?

Tveita senter
Tveita senter skulle dekke 30 mål og være kjøpe-
senter for minst 25.000 innbyggere. Planene inne-
bar at det skulle være to varehus, postkontor, bank
og mange spesialforretninger.

De opprinnelige planene inkluderte også et 
friluftsbad i Youngsdalen, dvs. i frimorådet
mellom Tvetenveien og Stordamsnaret. Fra
plandokumentene sakser vi følgende: ”50 bil-
plasser for kjøpmenn, og 150 parkerings-
plasser for kunder. .... Boliger i senteret, 12 stk
for kjøpmennene, hadde det ikke vært nød-
vendig å bygge. Heller ikke spesielle hybler for
butikkpersonale. Både garasje- og parkerings-
arealene kunne gjerne vært større (!).”

Vi er sannelig i overgangen til en ny tid, 
og mon tro om ferskvaresjefen på Meny 
savner boligen i senteret i dag. Og hvem
kunne forutse den eksplosive økningen i
biltrafikken?

Tømmermann Knut og arbeidskamerater på det
store byggefeltet på Hellerud i 1955.

Fra utbyggingsplanene for Tveitasenteret.
Blyantskisse Ulf Aas

Det planlagte senteret - her et alternativ med en
åpen plass i midten.
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Forretningssenter på Hellerud
Det var ikke bare på Tveita det var planer om for-
retningssenter. En tilsvarende tanke hadde også
Erik Grorud, eier av Hellerud gård fra 1914 og en
meget samfunnsorientert og -interessert Hellerud-
beboer. Han ante tidlig at Oslo kommune ønsket
å ekspropriere eiendommen hans til boligbygging,
men den ville han bygge ut selv. Han hadde 
planene klare: Det skulle bli boliger og barnehave,
og det foreligger en nøyaktig og imponerende
beskrivelse av et stort forretningssenter. Under
gjengir vi disse planene, i form av et notat fra arki-
tektene som utarbeidet forslaget. Vi kjenner ikke
statusen til disse planene, og hvor langt man kom
i forsøket på å utvikle dette senteret. Men planene
ble ikke realisert - det vet vi jo i dag - og det er vel
ikke utenkelig at Erik Grorud ikke ble møtt med
like stor velvilje i de kommunale kontorer - 
konkurrent som han var til kommunens og OBOS’
planer om utviklingen av Tveita. Tilsvarende mot-
bør møtte jo særlig Olav Selvaag, selv om han etter
hvert i større grad ble akseptert og sluppet til i
utviklingen av den gamle Akerbygda.

Fra åpningen av senteret, 1970.

Fra åpningen av senteret, 1970. Mange hadde møtt
fram for å se det første kjøpesenteret i Oslo med over-
bygget torg.

Tveita med senteret, og Ytre Ringvei under 
bygging, 1970. Hvor er alle bilene, og kan du se
varebilen fra IKEA?

Forretningssenter - Hellerud.v/ disponent E. Grorud. 

Arealet, hvorpå ovennevnte bebyggelse er prosjektert utgjør noe over 30 mål. 

Bebyggelsen er lagt opp etter moderne prinsipper og vil dekke strøkets

påtenkte boligmasse. Bebyggelsen ligger ved en hovedtrafikkåre, og en regner

derfor også med en god del gjennomgangstrafikk. Tilsvarende reguleringer i

utlandet viser at en kan regne med et stort kjøpende publikum som kommer i

biler og disse kan parkeres på arealet. I sentrum av større byer er det

store parkeringsvansker og publikum foretrekker derfor ofte å handle i 

periferien.

Hovedbebyggelsen er lagt opp rundt et fotgjengertorg. Varetransport og 

økonomiinganger er konsentrert vekk fra den gående trafikk. 

I forbindelse med okonomiinganger er lagt lettere småindustri, lagre, 

bensinstasjon med vaske og smørehall m.v. 
Mot vest er tenkt plassert forretninger i l. etg. med tilhørende bakenfor-

liggende varelagre. I 2. etg. plasseres delvis kontorer for leger, tannlege,

kretssykekasse, bibliotek, handelsvirksomhet o.s.v. I samme etasje mot 

torget plasseres forretninger, posthus, bank, 
apotek o.s.v.

På motsatt side av torget plasseres lett småindustri og håndverksvirksomhet

som trenges, et mindre ekspedisjonslokale som f.eks. 

skomaker, skredder, urmaker.Helt mot øst er plasert lagerlokaler og garasjer som står i forbindelse med

eierens egen virksomhet. Ved nordre ende av torget er plasert et punkthus i l8. etasjer hvor de

nedre etasjer nyttes til forretning, kantine, kontorer, mens de øvre etasjer

nyttes til hybler.

Adskilt fra den konsentrerte forretningsbebyggelse er plasert et vellhus med

forsamlingslokaler. I bygget er det muligheter å plasere en mindre kino. 

I det nordre areal, som ligger utenfor forretningsbebyggelsen kan det i den

parkmessige behandlete skråning, gis plass til en kirke m.m. 

Gulvmeterareal for bebyggelsen inkludert kjeller 

utgjør 27.000 m2 og kubikken for hele anlegget utgjør 83.000 m2

ArkitektfirmaetO.P. Hjorth G.W. Thuesen
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Hvor blir det av T-banen
Det ble jobbet hardt for å få Furusetbanen til
Tveita. I begynnelsen gikk den til Hellerud.
Beboerne på Tveita kom til og fra med matebus-
ser. Men i 1970 åpnet endelig stasjonen i senteret. 

Tveita skole
Tveita barneskole åpnet i 1966. Dagens hovedta-
ler var ordfører Brynjulf Bull. I slutten av 1960-
årene åpnet dessuten Tveita ungdomsskole, men
den ble senere nedlagt. Hellerud videregående
skole bruker lokalene idag.

”Ser deg på EPA!”
Folk snakket like ofte om EPA som om
Tveitasenteret. ”Ser deg på EPA!” var en mye
brukt hilsen, også lenge etter at EPA stengte
dørene en gang på åtti-tallet. Ja selv i dag sier
noen at de må passe seg så de ikke forsnakker seg
når de omtaler senteret. Er man vokst opp med
EPA, så sitter det tydeligvis lenge i blodet!

Ja, det var faktisk det – før spillemaskinene og
før T-banen,  før H-sko, før Nille, før Meny,
det var færre mennesker og mindre leven.
Men et senter var det likevel, og det var et
hyggelig senter. Vi hadde EPA, Tveita foto,
musikkforretning, bank, og i annen etasje,
over Jens Evensen, holdt Samfunnshuset til. 

Jazzballettskolen startet i 1972 
Der var det kamp om leietidene! Himmel og hel-
vete sloss om plassen, i hvert fall i noens ører.
Jehovas Vitner gjorde nettopp det, høylytt. I salen
ved siden av skrek Bee Gees i falsett., og innehave-
ren av Unni Hellesøes Ballettskole skrek nesten like
høyt: ”og-fem-og-seks-og-syv-og ått!” I etter-
tankens skjær kan man kanskje forstå at det falt
noen av vitnene tungt for brystet når de møtte
halvnakne 17-åringer på toalettet – der var husets
eneste dusj, og man blir svett av å danse jazzballett!

Brann!
Natt til fredag den 26. oktober 1978 brant det i
Samfunnshuset. Onsdag uken etter skrev Akers
Avis under overskriften:

VAR SIGARETTSTUMP ÅRSAKEN?
Tveita Samfunnshus ble totalskadd i en eksplo-
sjonsartet brann. Den tok til på kjøkkenet og la i
løpet av kort tid samfunnshuset i ruiner. (…)
Bryn brannstasjon rykket ut med fire vogner og
13 mann, og innen de fikk brannen under kon-
troll, var det gjort skader for vel en million kroner.
(…) EPA måtte stenge forretningen i annen etasje
inntil kl. 12 fredag, og likeså kafeteriaen som ikke
ble åpnet før utpå ettermiddagen. Det er store
vannskader også hos Jens Evensen, Tveita Foto
A/S og på lege- og tannlegekontorer. Størst er ska-
dene hos EPA, og her anslår butikksjef Sigurd
Bakken skadene til et sted mellom 500-600.000
kroner.

Formannen i styret for Tveita samfunnshus, Aage
Klefos, sier til Akers Avis at brannen har skapt
kaotiske forhold, i det samfunnshuset var selve
”hjertet” i bydelen. – Man står nå så godt som
uten møtelokaler og lokaler for utleie. 

Akers Avis skrev:
- Tveita-dagene ser ut til bare å bli bedre og bedre
for hver gang. Det er varehussjefen i EPA, Sigurd
Bakken, som sier dette til Akers Avis. -
Tilstrømningen til Tveita sist lørdag var så stor at
vi en stund lurte på om vi hadde tatt oss vann
over hodet. Interessen i alle fem dagene har vært
enorm, for å nå en rekord på henimot 20.000
mennesker på senteret i løpet av dagen. Unni
Jazzballett hadde sin siste oppvisning etter å ha
deltatt i flere dager med dans og annet. Dette til
tross for store problemer på grunn av brannen i
Tveita samfunnshus, hvor de hadde alle sine kos-
tymer, og som de brukte til garderobe. Det lot seg
ikke gjøre fredag ettermiddag, og en heller trang
garderobe hos EPA ble stilt til disposisjon. 

Tveita senter i 70-åra
– en fredelig oase

Dårlig isolasjon
og vanskelige gar-
derobeforhold
fører til at det
ikke kan være
ballettpartier i
Tveita samfunns-
hus, sier Else
Lome.

Elever fra Tveita, Hellerud og Karihaugen. Fra ven-
stre bak: Marianne, Elin, Hege, Bente, Bente, Foran
fra v.: Katrine, Unni, Birgitte og foran Lene.

Vaktmester Olsen peker bekymret inn i kjøkkenet
hvor brannnen oppsto.

Benedicte (tv) som den forsvarsløse, Helga som ram-
pen og Nina som den reddende Kojac

Kafeteriaen på EPA, ca. 1972
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I forgrunnen ser vi Sigrid Undsets vei, og Hellerud
og Haugerud i bakgrunnen til høyre. Ikke lett å fore-
stille seg gult korn og hester på jordene.

Naturen er tatt vare på så langt det er mulig. Alle
borettslagene har fått beholde trær og busker, og
fremdeles finner man idyller som denne. Utsikten er
upåklagelig!

Bildet er tatt fra Sigrid Undsets vei med Østre Aker
kirke i bakgrunnen. 

Tveita i dag
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Fra 25 års-feiringen av Tveita senter i 1995.

Senteret myldret...




