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Fra postkassa
Stiftet 22.03.1995

Vi skriver 2004 og vi har startet det nye året i en ny
bydel. Som har fått navna Alna, etter elva som renner gjennom hele området. Vi bor altså ikke lenger
i Hellerud, Furuset eller Helsfyr/Sinsen bydel, men
i Alna.
Hva betyr så dette? Hvilket forhold har vi til
navnet på den bydelen der vi bor? Kanskje er ikke
dette så viktig, vil mange hevde. Men engasjementet var ganske stort i fjor vår da diskusjonene gikk
om hva den nye bydelen skulle hete. Alna, Alfaset
eller Østmarka - dette var noen av forslagene. Og
til slutt ble det altså Alna. Men vi bor fortsatt på
Hellerud, eller Trosterud, Hagapynten og Alnabru!
Det er altså bare det formelle bydelsnavnet som er
endret, og ikke de ”gamle gode” områdenavnene.
Navn er identitetsskapende og knytter forbindelser til tidligere tider. I Groruddalen er det dessverre flere eksempler på uheldige navnsettinger i
forbindelse med overgangen fra det gamle jordnår nye navn skal fastsettes og tas i bruk. Stedsnavn er noe veldig konkret og de blir fort vedtatte
sannheter, og da særlig i områder hvor historie og
landskap skifter relativt raskt. Og stedsnavn skaper
engasjement! Det viser leserinnlegget i dette nummeret, som argumenterer ganske heftig for å fjerne
Groruddals-begrepet til fordel for Akersdalen. Vi
ser gjerne at flere av leserne engasjerer seg i denne
diskusjonen!
Det nærmer seg årsmøte, og status skal på
mange måter gjøres opp. Det arbeides godt i historielaget, og oppslutningen om våre aktiviteter er
bra. Men allikevel er det aktuelt å spørre seg om vi
klarer å aktivisere medlemmene på en riktig måte?
Har vi et tilbud som flest mulig av dere som er
medlemmer vil benytte seg av? Klarer vi å engasjere dere i lokalhistorisk arbeid? Og er det noe som
dere ønsker at historielaget skal arbeide med?
Nå har du sjansen til å si din mening og påvirke
arbeidet i laget. Vi ser fram til å treffe deg på årsmøtet og høre hva du mener!

Hellerud historielag
Historielagets formål er:
1. Å verne om det som innenfor Hellerud
bydel finnes av historisk interesse og
verdi, samt i tilknytning til dette søke å
vekke interesse for stedets og innbyggernes kultur, liv og virke gjennom tidene
2. Å fremme det alminnelige historiske
vernearbeidet i bydelen
3. Å samarbeide med andre historielag
om løsningen av oppgaver innenfor
lagets virkeområde
Ønsker du å bli medlem?
Som medlem støtter du det lokalhistoriske
arbeidet, og du får direkte informasjon om
alle historielagets 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 historielaget skal ta opp eller bør vite
om! Vi er også svært interessert i flere
gamle bilder fra bydelen. Ta kontakt
med:
Lars Rogstad (lars.rogstad@online.no)
Styret i Hellerud historielag
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
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Postkassene var inntil 1947 møteplass
for beboerne på Hellerud. Hit og ikke
lenger ble posten brakt. Postkassene er
nå en holdeplass på bussrute 69.
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Innkalling til årsmøte 2004,
onsdag 17. mars kl. 19, på Tveten gård
Dagsorden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning
Regnskap
Fastsetting av kontingent
Endring av lovene
Aktiviteter og planer i 2004
Innkomne forslag
Valg
Eventuelt

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Lars Rogstad, Ivar Welles vei
14, 0672 Oslo, innen 3. mars.

Sakspapir til årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved postkassene. Referat fra årsmøtet
2003 ble trykket i nummer 2/2003.
Etter årsmøtet vil Karsten Sølve Nilsen kåsere om teglverksindustrien i Oslo.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer hjertelig
velkommen!
Kontingent (kr. 100) for 2004 bes innbetalt
før årsmøtet.

Årsberetning 2004
1. Styret og tillitsvalgte

På årsmøtet 5.3.2003 ble følgende personer til
styret valgt:
Styremedlem: Tor Haugerudbråten, 2 år, ny
Varamedlem: Eva Kathrine Nilsen, 1 år, gjenvalg
Varamedlem: Kjell Pedersen, 1 år, ny
Etter valget har styret denne sammensetningen:
Leder::
Lars Rogstad
Styremedlem: Arvo Larsen
Styremedlem: Tor Haugerudbråten
Styremedlem: Lars Myhre
Styremedlem: Sidsel Hveem
Varamedlem: Eva Kathrine Nilsen
Varamedlem: Kjell Pedersen
Videre ble Edmund Groshenning valgt til revisor
og som valgkomite Gunnar Hjort (leder), Åse
Berit Morken, Ragnar Ingvaldsen (medlemmer)
og Tore Bratlie (vara).
Det har i 2003 vært avholdt 9 styremøter.
2. Arrangementer

5. mars - årsmøte på Tveten gård. Etter årsmøtet med årsmelding, regnskap og valg kåserte
Linken Apall Olsen fra Oslo Bymuseum om
”Østkantliv og Vestkantliv i 1800-tallets Christiania”, med vekt på Aker.

22. mars - marked på Trasop skole. Hellerud
historielag deltok, etter forespørsel fra skolen,
med stand og bilder. Vi informerte barn og
voksne om arbeidet i historielaget. Det ble delt
ut eksemplarer av Ved postkassene og kalenderne våre.
27. april - vandring og søndagskafe i
Veslestua. Arrangementet ble holdt sammen
med Folkeakademiet. Turen ”gård-i-mellom”
med Tore Bratlie som guide ble gjentatt. Vi arrangerte turen i fjor i forbindelse med bydelsdagene i øsende regnvær. Turen gikk forbi Trosterud, Haugerud og Hellerudgårdene ned til Tveten gård. Lars Rogstad holdt foredrag om Tveten
gård før og nå. Det var åpen kafe i Veslestua.
8. mai - ”eldretreff ” på Kringsjå. Lars Myhre
hadde sendt ut invitasjoner til de som hadde
bodd en stund i området og som kunne tenkes å
ha noe å fortelle fra den tid. Vi serverte kaffe og
kaker. Styret prøvde å etablere kontakter. De eldre synes dette var veldig hyggelig og kanskje vi
gjentar dette. Litt trekkspill og sang ble det også
tid til.
24. mai - busstur til Enebakk og Holtop
gård. Turen gikk først til Vangen hvor vi hørte
et foredrag om historie og dyreliv på stedet og
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områdene rundt. Så gikk turen til Holtop gård i
Enebakk. Vi spiste middag i fjøset som var gjort
om til et koselig spisested. Fruen i huset fortalte
om Ragnhild Jølsens liv og forfatterskap. Gården
Ekeberg hvor hun bodde lå ikke langt unna, og
fyrstikkfabrikkene kunne vi se rester etter. Vi var
også innom middelalderkirken i Enebakk med
foredrag og omvisning.
21. august - tur til Sandbakken. Vi hadde
medlemsmøte med vandring i området. Even
Saugstad, forfatteren av boka ”Østmarka fra A til
Å”, var guide og kåsør. Vandringen gikk til de
kjente fjellmaleriene av Jesus og Maria.
4. september - lokalhistorisk vandring Haugerud og Trosterud. Myldredagen, som
var en del av bydelsdagene, var blitt til på initiativ
fra bl.a. Eli Rasmussen fra Bydel Hellerud. Diverse organisasjoner, sangkor, skoler etc. var invitert til å bidra til en kulturdag med forskjellige
aktiviteter. Historielaget bidro med historiske
vandringer for skoleungdom fra femte klassene
på Trosterud skole, i tillegg til en åpen vandring
for alle. Guider var Lars Myhre, Tore Bratlie,
Kjell Pedersen og Lars Rogstad. Elevene tok bilder og sammenlignet dem med våre gamle bilder
fra de samme steder. Oppsummering og kulturkveld i kirken om kvelden for voksne og barn.
4. september - bildeutstilling i Haugerud
kirke. Dette var også en del av arrangementene
på myldredagen.
6. september - bildeutstilling på Tveten
gård. Dette var en del av bydelsdagene og familiefesten på gården. Vi viste gamle bilder fra Hellerud og prøvde å fange opp interesserte som
kunne bidra med flere opplysninger og kanskje
med gamle bilder. Mange fant veien til oss og
viste stor interesse.
14. september - kuturminnedagen - Vår medisinske kulturarv. Dagen ble markert ved at
lege Per Vium holdt foredrag om Psykisk helsevern
på Dr. Dedichens privatklinikk fra begynnelsen av
1900-tallet. Møtet holdt vi sammen med Folkeakademiet Hellerud, og det ble en hyggelig og utbytterik formiddag i annekset på Dedichen.
12. november - medlemsmøte på Tveten
gård. Temaet var Tveten gårds framtid - hva
skjer? Dette var et samarbeid mellom Tveten
gårds venner, Folkeakademiet og historielaget.
Innledninger var ved Leidulf Mydland fra Byantikvaren, bydelsdirektør i Hellerud HansChristian Ekenes, bydelsdirektør i Alna Erik
Kjeldstadli og områdeleder Inger Seim. Flere
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brukere ved bydelen holdt innlegg og belyste
bruken fra forskjellige vinkler. Fremmøtet var
formidabelt og viser at folk i bydelen er interessert i stedet.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for historielagene i Oslo, som avholder 2 møter årlig
for alle historielagene i Oslo. Lars Myhre og
Thor Haugerudbråten deltok på vårmøtet på
Nordre Skøyen hovedgård, og Eva Kathrine Nilsen representerte historielaget på høstmøtet på
Grünerløkka.
Kjell Pedersen og Thor Haugerudbråten har
deltatt på kurs i lokalhistorisk arbeid i regi av Fellesrådet.
Lars Myhre har pratet om lokalhistorie for
femteklassene på Trosterud skole.
Historielaget er medlem i Alnaelvens venner,
og Sidsel Hveem deltok i gjennomføringen av
lysvandringen langs Alnaelven den 18. september. Dette kommer forhåpentligvis til å bli en årviss begivenhet.
Historielaget ble forespurt av utbygger
(Byggholt) om navn på boligfeltet nedenfor Trasopklinikken. Vi foreslo "Trasopfjellet", men utbygger valgte i stedet navnet "Markatunet".
Historielaget uttalte seg om navnevalget
"Hellerudstubben" for adressen til Hellerudparken. Historielaget mente det var et bedre valg
med "Karlstuveien", men dette fikk vi ikke gjennomslag for.
Videre har historielaget uttalt seg med støtte
til forslaget om Alna som navn på den nye sammenslåtte Furuset Hellerud bydel. Vi deltok også
på en åpen høring i regi av kulturkomiteen i bystyret om navn på de nye bydelene.
Senterledelsen ved Tveita senter oppfordret
oss til å komme med forslag til navn på ganger
og plasser på det nye senteret. Dette er ikke avgjort p.t.
Vi har utarbeidet en innledende tekst om bydel Alna til den nye bydelsguiden.
Historielaget har mottatt 8 000 kr i frivillighetsmidler til et bokprosjekt om lokalhistorie fra
Hellerud.
Historielaget er representert i en arbeidsgruppe i forprosjektet om Tveten gårds framtid. Dette prosjektet drives av bydelsadministrasjonen,
og skal utarbeide et beslutningsunderlag for bl.a.
eierform, finansiering, istandsettingsbehov og
type aktiviteter i regi av gården.
Historielaget er i kontakt med et privat eiendomsselskap (Bryn Eiendom AS) med sikte på å
framskaffe bilder og kart som kan benyttes til
veggdekorasjoner, informasjonsmateriale, mm.
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4. Lokalhistoriske bilder

Styret arbeider fortsatt med å etablere et elektronisk bildearkiv med opplysninger om bildet, dvs.
fotograf, motiv, sted, tidspunkt, mm. Bildene vil
bli benyttet i formidlingsarbeidet av lokalhistorie
fra Hellerud, f.eks. til artikler, fotoutstillinger, kalendere, mm.
Bildeutstillingene under bydelsdagene i september var svært populære, og vi vil fortsette
med slike utstillinger. For å lette tilgjengeligheten
til bildene har vi også startet arbeidet med å presentere bilder i album. Dette arbeidet vil videreføres i 2004.
Styret tror fortsatt at det er mange spennende
historiske bilder som ikke er kopiert, ikke minst
fra bydelens nære fortid (dvs. fra 1960-tallet og
framover). Det er viktig at disse bildene blir tatt
vare på og bevart for ettertiden, som viktig dokumentasjon av lokalhistorien. Ikke minst er det
viktig at vi dokumenterer hvordan bydelen ser ut
i dag, da dagens bilder er historie om ikke så
mange år, jf. utbyggingsprosjektene ved Tveitasenteret, Hellerudparken og Haugerud senter.
Styret oppfordrer alle til å ta kontakt hvis de
har aktuelle bilder. Ta kontakt med en i styret, eller direkte til Lars Rogstad, Ivar Welles vei 14, 22 26
44 03, lars.rogstad@online.no.
5. Informasjon

Medlemsbladet Ved postkassene har i 2003 hatt det
første fulle driftsåret etter omleggingene i 2002,
og det ble utgitt 4 numre. Vi håper at Ved postkassene kan bli et viktig hjelpemiddel i formidling av lokalhistorisk stoff fra vårt område. I
2003 ble det etablert en redaksjon for bladet, bestående av Eva Kathrine Nilsen, Gerd Bratlie og
Lars Rogstad. Arne Hult har også vært trukket
med i arbeidet.
Artikkelserien i Tveitamagasinet (sentermagasinet for Tveita-senteret) er videreført i
2003 med følgende tema:
februar:
april:
mai:
juni:

Nye og gamle bydelsgrenser
Idrettslag
Gytebråten
Bade- og båtliv i Rundtjern og
Lutvann
september: Eget bilag med 16 sider lokalhistorie
oktober:
Historiske kart
november: Historisk kart og gamle planer for
Tveita senter
desember: Tveten gårds framtid

dinger til disse artiklene. Styret vurderer dette
som en meget fin formidlingskanal for lokalhistorie, som når fram til et meget stort publikum,
da magasinet distribueres til alle husstander i bydelen pluss nærliggende områder.
I tilknytning til at Tveitasenteret gjenåpnet etter ombyggingen ble det i september utarbeidet
et eget bilag med lokalhistorie - "Ser deg på EPA!
- lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret".
Heftet ble utarbeidet av Lars Rogstad, basert
blant annet på materiale fra søylen med lokalhistorie som OBOS Forretningsbygg fikk utarbeidet til Tveita senter for noen år tilbake. Dette
materialet ble supplert med en omfattende artikkel av Gerd Bratlie om (handle) ”Livet på Hellerud før Tveitasenteret” og mange bilder fra
OBOS' bildearkiv. Dette heftet ble distribuert
sammen med Tveitamagasinet i et opplag på 30
000 eksemplarer.
6. Medlemmer

Ved årsskiftet hadde historielaget 175 medlemmer. Dette er en økning på 26 medlemmer fra
året før.
7. Oppsummering - styrets vurdering

Styret opplever at året har vært preget av stor aktivitet og engasjement. Historielaget har mange
planer og spennende aktiviteter på gang, og det
er viktig å trekke flere av medlemmene med i
dette arbeidet. En stor utfordring i kommende år
er å ferdigstille historielagets bildearkiv, og å fortsette kopieringen av gamle bilder. Videre vil vi
anbefale at det fortsatt arbeides med formidling
av lokalhistorisk stoff gjennom vandringer, medlemsblad og artikler i Tveitamagasinet.
Hellerud, 15. januar 2004
Styret i Hellerud historielag
Lars Rogstad
(sign.)
leder

Artiklene er skrevet av Lars Rogstad. Artiklene er
illustrert med bilder og kart. I tillegg har vi benyttet magasinet til informasjon om aktiviteter
og generell informasjon om historielaget.
Vi har mottatt mange positive tilbakemel-
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Årsmøtet, sak 4: Regnskap 2003
Konto
Inntekt
Kontingent
10 875, Rente, gebyr, porto
393,22
Frivillighetsmidler Bydel Hellerud
8 000, Frimerker
Administrasjon
Gaver
200, Honorar - lokalhistorisk bilag til Tveitamagasinet
Trykking medlemsblad
Annonser
Turer - Enebakk og Sandbakken
9 350, Møter (loddsalg/utgifter)
1 345, Anskaffelser
Underskudd

9 654,06
39 817,28

Balanse
Bank
Kasse
Underskudd

1. januar 2003
85 112,49
315,50
85 427,99

Utgift
650, 216,50
4 850,50
4 920,75
5 000, 2 100, 955, 17 680, 2 254, 1 190,53
39 817,28
31. des. 2003
71 138,93
4 635, 9 654,06
85 427,99

Oslo, februar 2004
Lars Rogstad
leder
(sign.)

Edmund Grohshennig
revisor
(sign.)

Arvo Larsen
kasserer
(sign.)

Årsmøtet, sak 9: Lovendring
Nåværende lover beskriver historielagetes geografiske virkeområdet til å være avgrenset av daværende Hellerud bydel:
Formål
Hellerud historielag har til formål:
a) å verne om det som innenfor Hellerud bydel
finnes av historisk interesse og verdi, samt i tilknytning til dette søke å vekke interesse for
stedets og innbyggernes kultur, liv og virke
gjennom tidene
b) å fremme det alminnelige historiske vernearbeidet i bydelen
c) å samarbeide med andre historielag om løsningen av oppgaver innenfor lagets virkeområde
Hellerud bydel ble 1. januar 2004 slått sammen
med bl.a. Furuset bydel til ny bydel Alna. Som følge av dette må beskrivelsen av historielagets virkeområde omformuleres. Det er ikke aktuelt å endre
det geografiske virkeområdet, men selve beskri-
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velsen kan ikke lenger knyttes til en bestemt bydel.
Følgende forslag fremmes av styret på
årsmøtet 2004:

Formål
Historielagets geografiske virkeområde er Tveita,
Hellerud, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru, og de områdene som naturlig henger sammen med disse, samt nærområdene i Østmarka.
Historielagets formål er:
a) å verne om det som finnes av historisk interesse og verdi i området, samt i tilknytning til dette søke å vekke interesse for stedets og innbyggernes kultur, liv og virke gjennom tidene
b) å fremme det alminnelige historiske vernearbeidet
c) å samarbeide med andre historielag om løsningen av oppgaver innenfor lagets virkeområde

Ved postkassene 1/2004

Isklumper og sild
Av Gerd Bratlie
Når dette bladet kommer ut er det midt på kaldeste vinteren, og vi går og fryser mer eller mindre
hele tiden. Det får meg til å tenke på en hendelse
Veslemøy Holt har fortalt om. Hennes mormor,
Martha Johansen, eide Fjeldhammer Landhandleri
i Rundtjernveien 36, så Veslemøy vokste nærmest
opp i butikken. Lite eller ingenting av det som
hendte eller ble snakket om der unngikk hennes
årvåkne sanser.
Rett over veien for butikken lå et hønseri. Til
beskyttelse mot reven hadde de satt ut en revesaks,
men en gang hadde de tatt en grevling med denne
revesaksa. Det kunne være på begynnelsen av 50tallet, og Veslemøy var 5 - 6 år gammel. Hun hørte
at det ble snakket om i butikken og syntes synd på
grevlingen. Det var veldig stygt gjort av hønseridamen, syntes hun.
En dag kom eierinnen av hønseriet inn i butikken og snakket om denne hendelsen. Veslemøy
hadde vært ute og lekt i snøen og satt på disken full
av snø og med isklumper på vottene. Hun var sint
på denne overlegne damen, som kunne snakke
med stolthet om noe slikt. Ganske stille tok hun en
isklump fra votten og slapp den nedover ryggen på
damen. Reaksjonen til hønseridamen forteller ikke
Veslemøy noe om, så det kan tyde på at hun ikke
mistet ansiktet, som det heter blant indianere.
Selv har Veslemøy tenkt etterpå, sier hun, at det

måtte ha vært veldig kaldt og vemmelig.
Med det samme jeg snakker om Fjeldhammer
Landhandleri kommer jeg til å huske på en annen
episode, som Veslemøy har fortalt om.
Det var lite penger blant folk, og alkoholmisbruket var stort. Det mennene tjente gikk ofte til
alkohol, så konene ikke fikk noe til å handle mat til
familien for. De var fortvilte. Martha og hennes niese, Else Syversen, arbeidet ofte på bakrommet om
kvelden. En kveld syntes Martha at hun hørte en
lyd fra butikken og sier til Else: Hørte du noe? Nei, sier Else, men hun går likevel ut i butikken for
å undersøke. Umiddelbart ser hun ingenting, men
så dukker hodet til en kone opp over disken. Først
ser hun bare hodet av henne, men idet hun reiser
seg videre mot ståstilling ser Else at det stikker to
sildehoder opp av kraven, inntil halsen. Hun har
vært desperat etter å skaffe mat, stakkar, men dette
synet gjør at ungjenta knekker sammen i latter og
farer inn på bakrommet til Martha, der hun ikke
klarer å få sagt noe på en lang stund, fordi hun
bare ler. Men tilslutt får Martha historien.
Sildetønna var alltid plassert utenfor disken for
at silda ikke skulle sette lukt og smak på de andre
matvarene. Derfor hadde kona funnet ut, at det
kunne være en utvei til å skaffe litt mat .
Vi kan bare glede oss over at den tiden er forbi,
og med den vissheten i tankene får jeg et pust av
varme i februarkulda.

Gerd Bratlie er
med i redaksjonen til Ved postkassene.

Fjeldhammer
Landhandleri i
Rundtjernveien,
1978. Foto: Øyvind Nilsen. Fra
historielagets bildebase (00041).
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På jakt etter Akersdalen
Hvordan begrepet ble brukt på 1900 tallet
Jan Arne Tangerud er styremedlem og en svært
aktiv skribent i
Groruddalen
Historielag. Denne artikkelen har
tidligere stått på
trykk i Groruddalen Historielags
årbok 2003.

Av Jan Arne Tangerud
Siden jeg er født og oppvokst i Østre Aker, har
akersnavnet for meg vært et dypt savn. Akersnavnet har en mangehundreårig tradisjon i vårt
distrikt og har forsvunnet etter at stedsnavnet
Groruddalen har vunnet innpass. Jeg stilte meg
dette spørsmålet: Ble det brukt et annet navn på
Groruddalen enn Østre Aker før 1960? Jeg har
merket meg at faghistorikere brukte Akersdalen i
forskjellige sammenhenger, og jeg synes det er lokalhistorisk interessant å se hvordan. Derfor har
jeg gjennomgått en del skriftlige kilder som jeg her
har gjengitt:
1. Oslo byleksikon, tredje utgave, Kunnskapsforlaget 1987, s.52 og 206.
2. Aschehougs konversasjonsleksikon, 1920, s.
143.
3. Bånkall kulturlandskap, Rapport om jordbruksdrift på Bånkall og landskapets endring. Byantikvaren i Oslo 1996, s.4 (kopi av forordet ved
Hans Jakob Hansteen).
4. H. 0. Christophersen: På gamle veier og nye stier i Oslomarka. Gyldendal 1956.
5. H. 0. Christophersen: Eventyr i dagslys. Gyldendal 1962.
6. H. 0. Christophersen: Fra allfar og kongevei.

Flyfoto over
Aker sykehus
og området
omkring mot
Lofthus, 1949.
Fra Groruddalen historelags
bildedatabase.

8

Gyldendal 1973.
7. Sigurd Senje: Oslo øst. Bystrøk og akergårder i
bilder. Pax forlag, 1993.
8. Groruddalen historielags årbok 1997, s. 158
Akers Sang, ved Inger Davidsen.
9. Tidsskriftet «Byminner», utgitt av Oslo Bymuseum, Billedartikkel om Akersdalen museum
som ble stiftet i 1935.
10. Johs Brenna: Toppen i Akersdalen. Utgitt på
eget forlag.
Fra punkt 9 og 10 har jeg ikke hentet noen sitater.
Jeg har tatt punktene med fordi Akersdalen har
blitt brukt i skriftene.
11. Oslo kommune, Friluftsetaten: Strategisk
grønnstrukturplan for Groruddalen, foreløpig
– mars 2003.
Foreløpig konklusjon
Stedsnavnet Akersdalen ble brukt av forfattere og
historikere som hadde behov for en samlebetegnelse for omtrent det området som i dag heter
Groruddalen. Akersdalsnavnet ble ikke brukt administrativt og var ikke kjent av mange i området,
men brukt om selve dalføret som landskapsnavn.
Flere historikere mener at Akersdalen strakte seg
videre nedover mot Oslofjorden, andre historikere
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Stjerneblokkene i Hagelundveien på Grorud, 1960tallet. Fra Groruddalen historelags bildedatabase.

sier at Groruddalen tidligere het Akersdalen.
Oslo Byleksikon
Side 52: Akersdalen, eldre betegnelse på landskapet
mellom innerste del av Oslofjorden og de nærmeste åsrammene.
Side 206: Under artikkelen om Groruddalen
skrevet av Turid Birkenes står det: Et eldre navn for
samme område (Groruddalen) er Akersdalen.
Disse to utsagnene er tilsynelatende selvmotsigende. Det første sitatet utelukker ikke at Akersdalen omfatter Groruddalen. Begrensningen østover
kan tolkes slik at Akersdalen stopper omtrent ved
Romsås, Gjelleråsen og Bakås. Det finnes ingen
åsrammer ved Bryn/Hovinområdet. Ut fra dette
kan en si at Groruddalen er en del av Akersdalen.
Aschehougs konversasjonsleksikon
Spalte 143: Under stikkordet Aker står det: Herredet, som svarer til prestegjeldene Østre Aker, Vestre Aker, Nordstrand og Ullern, omfatter den veldyrkede Akersdal nord og øst for Kristiania, med
Nordmarkens skogåser i nord og Ekeberghøiden
med nærliggende skogåser i syd.
Bånkall kulturlandskap (rapport)
Forord: Groruddalen som tidligere het Akersdalen..
Bånkall representerer et typisk gårdsanlegg i Akersdalen... et lite bilde av Akersdalen før den ble hetende Groruddalen.
På gamle veier og nye stier i
Oslomarka
Side 175, i avsnittet Langs den gamle Bergensvei:
Det er fire steinrøyser på Røverkollen, en på den
nordre og tre på den søndre toppen. Opprinnelig
er de vel bronsealderrøyser. Den nordre røys ligger

sørøst for selve toppen. Skogen er vokset til rundt
her nå, så det er smått med utsikten. Men fra den
søndre toppen har en fremdeles fin utsikt over Romerike, Gjelleråsen, Oslofjorden, Akersdalen og
Lillomarka.
Side 224, i artikkelen om husmannsplasser i det
gamle Aker: De gjenværende husmannsplasser i det
gamle Aker byr på mangt av interesse som nå ligger
upåaktet hen. En etter en oppslukes de av villabebyggelse som velter oppover Sørkedalen, Maridalen
og Akersdalen som en langsom lavastrøm.
Eventyr i dagslys
Side 153: De gamles vei over Gjelleråsen er et minnesmerke av rang. En vesentlig del av folkets og
rikets liv har gjennom århundrene vært knyttet til
denne veien. For hovedstaden og Romeriksbygdene har den vært selve livsnerven. Ennå ligger den
over den gamle farmannsås som en sterk bindestrek mellom Akersdalen og Nitsundsletten... I de
aller eldste tider har vel hovedveien fra Akersdalen
til Romerike og videre til Trondheim gått gjennom
Grorudpasset.
Side 154: Etter anlegget av Kristiania ble
Trondheimsveien, der hvor den går gjennom
Akersdalen lagt nordligere.
Side 160: Tilbaketuren legger vi om selve Gjelleråstoppen. Straks bortenfor Lahaugmoen finner
vi et far som fører opp i den slakke ås. Det er så
som så med utsikten der oppe nå, for skogen er
grodd til på alle kanter. Men det er reist et utkikstårn av tre der. Det er i god stand og ufarlig å klatre
opp i. Fra toppen av tårnet er utsikten betagende
luftig og vid. Vi ser hele Akersdalen med åsene omkring.
Side 162 om skansene ved Gamle Strømsvei.
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Dette sitatet er viktig, da beskrivelsen forteller hvor
langt østover Akersdalen strekker seg: Strømsveien
går på bro over Alna. I stedsnavnet Alnabru har vi
et minne om den gamle ferdsel. Etter brostedet
passerer veien de to eneste set-gårdene i Aker, Arveset og Furuset. Særlig den siste hadde en viktig
posisjon. Den var selve portgården til Akersdalen
for den som kom fra Romerike og Opplandene.
Allfar og kongevei
I denne siste boka fra 1973 har H.0. Christophersen brukt mye stoff fra tidligere bøker. I mellomtiden har Hjalmar Kielland, redaktør av Akers Avis
Groruddalen gjort kjent Groruddalsbegrepet. Dersom Christophersen mente at Akersdalen og Groruddalen var sammenfallende stedsnavn, var det
rimelig å anta at han ville skifte ut stedsnavnet
Akersdalen med Groruddalen når han moderniserte sin siste utgave.
Side 69 under kapitlet Langs Gamle Strømsvei:
Fra alders tid har forsvaret av Oslo og Akersdalen
Osloskålen måtte baseres på den naturlige festning som Gjelleråsen og dens sydlige forlengelse i
Bakåsen danner. (Med ”Osloskålen” menes at landskapet danner en fordypning som likner en skål)
Side 83: Tilbaketuren legger vi om selve Gjelleråsen. Straks bortenfor Lahaugmoen tar vi til venstre inn i eldsteveien til Røa og Stovner. Den går i
jevn stigning opp i den slakke ås. Til høyre og til
venstre for veien har vi gamle skanser, stemningsfulle krigsminner hvor tyttebær og bringebær gror
villig på høstparten. Det er så som så med utsikten
fra selve åstoppen. Skogen er grodd til på alle kanter. Inntil for få år siden sto her et utkikstårn av tre.
Fra toppen av tårnet var utsikten betagende luftig
og vid. I vest så man hele Groruddalen med åsene
omkring.
Visste du at Henrik Ibsen omtalte Akersdalen?
Fra Kiærlighedens komedie (litt ut i første akt) heter det (side 322 i 1930-tgaven av samlede verker):
Lind: .....
For mig er høifjeldsluft i dalens bund;
her har jeg blomstersne og fjordens vidder,
her har jeg løvsalsang og fuglekviddeer,
og lykkens huldre, - for her er hun!
Falk: Ak, lykkens huldre her i Akersdalen
er sjelden som en elg; hold fast i halen!
Siste setning er omtrent det samme som står i
Eventyr i dagslys, side 160. En legger merke til at
Akersdalen er skiftet ut med Groruddalen.
Side 84 85: De gamles vei over Gjelleråsen er
et viktig minnesmerke; en vesentlig del av folkets
og rikets liv har gjennom århundrene vært knyttet
til denne veien. Fra hovedstaden og romeriksbygdene har den vært selve livsnerven. Og ennå i dag ligger denne veien over den gamle farmannsås som
en sterk bindestrek mellom Groruddalen og Nitsundsletten.
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Dette er temmelig nøyaktig det samme som står
på side 153 i Eventyr i dagslys, bortsett fra at
Akersdalen er skiftet ut med Groruddalen.
Side 91: Det er fire stenrøyser på Røverkollen...
osv. Avsnittet er uendret fra boka På gamle veier og
nye stier i Oslomarka (1956), side 175 bortsett fra
at sitatet er modernisert ved at Akersdalsnavnet i
siste linje er skiftet ut med Groruddalen.
Ut fra disse sitatene kan en trygt slå fast at H.
O. Christophersen bruker Akersdalen og Groruddalen om omtrent de samme områdene.
Dette stemmer godt overens med artikkelen
om Groruddalen på side 206 i Oslo Byleksikon, der
Turid Birkenes skriver: Et eldre navn for samme
område (Groruddalen) er Akersdalen.
Oslo øst
Side 115 i artikkelen om Groruddalen: Dette dalføret som før var kjent under navn som Akersdalen,
Alnadalen., Østre Aker, er det sentrale og største
området i Ytre by øst. Her bor rundt regnet hundre
tusen mennesker, eller mer enn en firedel av Oslos
befolkning. Navnet Groruddalen er en nyskapning
fra omkring 1960, et påfunn av lokalavisa. Den
grønne Akersdalen strakte seg fra Ammerud i nord
og sørover langs elva Alna til Bryn og videre, med
bondegårder på begge sider av elva hele veien.
(Sammenlign dette sitatet med punkt 11 der jeg siterer fra Strategisk grønnstrukturplan for Groruddalen. Groruddalsnavnet har blitt brukt i flere sammenhenger før 1960, noe som det kunne være interessant å gå nærmere inn på).
Akers sang
Denne hyllest til Aker er skrevet av Jonas Dahl, forfatter og salmedikter, sogneprest i Ullern menighet
1907 1919. Første vers lyder slik:
Aker, vi dig elsker, helt fra Nøklevann
op til Nordmarks furustokker.
Bedre herred eier ikke Norges land,
Akersdalen langveis lokker.
Du har byens gavn og landets varetekt,
byens lys og liv og landets likevekt.
Du skjøt blomst og blad
i vår hovedstad
ingen tvil den sannhet rokker.
Oslo kommune, friluftsetaten:
Strategisk grønn-strukturplan for
Groruddalen
Øverst på side 15 i strateginotatet under overskriften Groruddalen i et historisk perspektiv står det:
Navnet Groruddalen er relativt nytt og første
gang brukt i forbindelse med generalplanarbeidet i
1950. Fra gammelt av var Østre Aker navnet på
områdene øst for byen. Navnet Akersdalen har
også vært benyttet. Dalen har en sammensatt historie og mange ulike aktiviteter har eksistert side om
side eller avløst hverandre gjennom tidene.
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Hvor er det blitt av Akernavnet
i den såkalte Groruddalen?
Av Hans Henrik Petersen
Betegnelsen Groruddalen brukes, eller rettere sagt
misbrukes, i dag som navn på dalen fra Alnsjøen,
på folkemunne ofte feilaktig kalt Alunsjøen, langs
Alna ned til Bryn. Begrepet Groruddalen er av ny
dato og har ingen historisk eller tradisjonell forankring eller berettigelse. Det foreligger heller
ikke noen vektige lokalgeografiske grunner til å
kalle hele dette store området opp etter én bydel,
som verken er sentral eller har noen annen egenskap som skulle gjøre dette navnevalget rimelig.
Det finnes riktignok én grunn, og den er meget
spesiell og av temmelig privat art.
I 1960 hadde redaktøren av den daværende
Akers Avis behov for å definere avisens utbredelsesområde og la til undertittelen Groruddalen
Budstikke. Det nåværende navn Akers Avis Groruddalen er, i følge Oslo Byleksikon, fra 1991.
Det foreligger gode grunner til å hevde at det
opprinnelige navnet på området er Akersdalen, og
Akersdalen bør nå gjeninnføres som offisielt navn
på dalføret. Mot dette navnet har det vært anført
at Akersdalen har vært brukt om hele området
mellom den indre del av Oslofjorden og de omkringliggende åsene i vest, nord og øst. Det kan
være tvilsomt om denne oppfatningen er korrekt.
Det kan se ut som det foreligger en sammenblanding av Akersdalen og det større området Aker.
Det er utifra de geografiske forhold mindre sannsynlig at hele området har vært betegnet som dal.
Det består i virkeligheten av én stor og flere små
daler.
Den store dalen har vært kalt Akersdalen og
blir i dag stort
sett omtalt med
det svært lite
betegnende og
historieløse navnet Groruddalen.
Det finnes
historisk belegg
på navnet Akersdalen. I Aschehougs Konversations-leksikon,
Kristiania 1920,
bind 1, s. 143144, står det under oppslagsordet Aker:
"Herredet, som

svarer til prestegjeldene Østre A., Vestre A.,
Nordstrand og Ullern, omfatter den veldyrkede
Akersdalen nord og øst for Kristiania, med Nordmarkens skogsaaser i nord og Egeberghøiden
med nærliggende skogsaaser i syd" (uthevelsen er
gjort av undertegnede).
Artikkelen henviser til Edv. Bulls Akers
historie, Kristiania 1918. Edvard Bull var en av
Norges beste historikere, og hvordan han bruker
navnet Akersdalen må derfor tillegges betydelig
vekt. Betegnelsen er dessuten geografisk sett
fullstendig logisk.
Konklusjon
Det må sørges for at det historisk korrekte navn
Akersdalen blir offisielt gjeninnført. Betegnelsen
Groruddalen bør hurtigst mulig forsvinne ut av
historien som et kort og uheldig mellomspill. Det
vil heller ikke være noen ulykke for Akers Avis Groruddalen å kunne ta navnet Akersdalens Avis
eller Østre Akers Avis og således få utvidet sitt
utbredelsesområde gjennom et navn de fleste
beboerne i Akersdalen og tilstøtende områder vil
finne langt bedre enn den altfor snevre betegnelsen Groruddalen som nå er i bruk. Hvilken tilhørighet til Grorud føler folk i bydeler som f. eks.
Hellerud, Furuset og Bjerke?
Noen spørsmål gjenstår: Hvordan kan navneforandringen gjennomføres? Hva kan historielagene, velforeningene og andre organisasjoner
bidra med? Hva kan Byrådet, Oslo bystyre og
bydelsutvalgene gjøre? Initiativ må tas - og vi kan
neppe vente at det blir kommunalt!

Redaksjonen har
mottatt dette leserinnlegget fra
Hans Henrik Petersen. Hva mener du om dette
spørsmålet? Vi
mottar gjerne flere
slike innlegg!

Postkort over
Linderud gård
med omegn,
ca. 1950. Midt
på bildet over
Linderud gård
ser vi "de røde
stuene" på
Slettaløkka.
Veien som går
fra låven og
nordover het
Midtveien. Det
var en gårdsvei
som gikk fra
Linderudlåven
forbi Skrubbelund til Veitvetlåven. Fra Groruddalen historelags bildedatabase.
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Ivar Welles vei
Navn på veier kan av og til pirre nysgjerrigheten om hvem og hva skjuler seg
bak navnet. Forklaring på noen veinavn finner du i tidligere utgaver av Ved
postkassene, og her kommer en til.
Av Eva Kathrine Nilsen

Eva Kathrine Nilsen er med i redaksjonen og varamedlem i styret
i historielaget.

Vet du hvor Ivar Welles vei er? Ta en titt på kartet, så ser du en kort, noe svingete vei oppover
mellom Stordamveien og Rundtjernveien på
øvre Hellerud. Husene som ligger til veien er
ganske like; små velstelte tomannsboliger og rekkehus, som bokstavelig talt ble bygget av selvbyggere fra politiet (Politiets selvbyggerlag) på
slutten av 1950-tallet. Men hvem har gitt navn til
veien – er det kanskje en person med tilknytning
til politiet? Slik var det ikke!
I Arild Svensgams bok De er døde – men lever
fortsatt i Oslo finner jeg: ”Veien er oppkalt etter
teolog Ivar Welle, som var sogneprest i Østre
Aker 1934-46. Han utga ”Kirkens historie” i
1928-31 og ”Norges kirkehistorie” i 1948. Veien
er på Hellerud. Bystyrevedtak 10. desember
1959.” Tidligere har jeg sett Ivar Welles navn
som oversetter av den kjente franske filosofen
Pascals (1623-1662) tanker. Noe sier meg da at
han kan ha vært en betydelig kirkens mann, så
turen går til Deichmanns filial på Oppsal, hvor
det alltid er god hjelp å få. Her finner jeg snart ut
at mine anelser er riktige.
Hvem var han?

Ivar Welle (1875 – 1957) var prest, forfatter og
kirkehistoriker, lærersønn, oppvokst i Møllerga-

Fra byggingen
av politihusene i
Ivar Welles vei på
Hellerud. Både
hus og veier ble
bygd på dugnad
av politifolk som
seinere flyttet inn.
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ten i Christiania, gift med Cecil Kate Kobro. På
farssiden nedstammet han fra en haugianerslekt
på Sunnmøre. I barndomshjemmet vanket bl.a.
Ivar Aasen og Arne og Hulda Garborg – og fornavnet har han fått etter Ivar Aasen. De første 5
årene gikk han på Møllergaten skole, så leste foreldrene selv med han et års tid før han ble anbragt på Gundersens privatskole, hvor han kunne ta examen artium allerede i 1891, bare 16 år
gammel. Men allerede året etter døde faren, og
han ble familiens hovedforsørger og måtte ta arbeid som lærer samtidig som han gjennomførte
sitt påbegynte teologiske studium, som var fullført med glans i 1898.
Allsidig prestegjerning

Nå startet en allsidig prestegjerning under forskjellige himmelstrøk og i meget ulike menigheter. Han var først kapellan på Karmøy, senere i
Tromsø, Strømsø og Hvaler, sjømannsprest i
Glasgow og Buones Aires, sogneprest i Petrus
menighet i Oslo og til slutt sogneprest i Østre
Aker. Om sin prestegjerning sa han selv at han
startet på ”de helliges ø” (Karmøy) og senere var
”6 år i verdens verste by” (Buenos Aires). På det
siste stedet opprettet han et sjømannshjem, og
vel hjemme i Norge satte han i gang en innsamling for å bygge en kirke i Buenos Aires. Han
oppsøkte norske hvalfangere i Syd-Georgia og
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skandinaviske nybyggere i urskogen ved Brasils
grenser. Mens han var stiftskapellan i Tromsø besøkte han alle fiskeværene i Nord-Norge og var
feltprest i Tromsø bataljon i 1905. Han var en av
de første geistlige som ble avskjediget under okkupasjonen 1940-45, senere tatt til nåde av Terboven – og var helt til krigens slutt forvist til Lillehammer.

Ivar Welle, 1875 1957. Sogneprest
i Østre Aker 1934
- 46.

Samfunnsengasjement

Ivar Welle moret seg med å skjule og leke gjemsel
med sine egenskaper. Det var ikke om å gjøre å bli
tatt alvorlig – han kunne gi sine overlegne kunnskaper og veldige innsikt en så slentrende form at
det kunne forveksles med noe overfladisk. Men
han var et levende leksikon, han kunne gi svar på
det aller meste – fra teologi til høyere matematikk,
språk, historie og mye mer. Etter eget utsagn tilhørte han ”dem man i den norske teologiske
kredser pleier at kalde yderste ortodokse”. Den
tradisjonelle forsoningslære sto sentralt i hans
kristendomsoppfatning, og han var en av stifterne
til ”Bekjennelsestro kristnes Broderkrets”. Men
han ga på oppsiktsvekkende måte uttrykk for
synsmåter som avvek sterkt fra de som var vanlige
innenfor denne retningen. For eksempel tok han
avstand fra de kristne kretsers fordømmelse av
fødselsregulering, han var talsmann for innføring
av forplantningslære som skolefag, og for kvinners rett til å forkynne. Det kunne sies at han var
lavkirkelig i sitt kirkesyn, og etter Argentinatiden
markert antikatolsk.
Forfatter

Fra tidlig i sin prestetid var han en flittig bidragsyter både i norsk og utenlandsk kirkelig presse,
hvor han skrev om en mengde ulike emner. I
1916 debuterte han som skjønnliterær forfatter
med sjømannsromanen ”Hav og himmel”, senere
skrev han flere historiske og bibelhistoriske romaner i en livlig fortellerstil, og også en roman fra
Kristianiamiljøet i hans egen studietid i 1890årene. Han utga også verker av rent oppbyggelig
karakter; for eksempel ”Tanker og sanger om
Herrens lidelse” og ”Fadervår”, samtidig var han
en ruvende oversetter – mest utbredelse av alle
hans bøker har oversettelsen fra fransk av et lite

utvalg av ”Blaise Pascals tanker” fått (utgitt i 1917,
13. opplag i 1970). Hans litterære hovedverk er
allikevel en stor, populært skrevet og rikt illustrert
”Kirkens historie” i 2 bind, samt en stor ”Norges
kirkehistorie”. Fremstillingene røper stor kunnskap om stoffet, han har sans for det dramatiske,
og karakteristikker av personer og retninger er
ofte både fornøyelige, temmelig håndfaste og karikerende.
En sjelden forekommende blomst i de
geistlige bed

I en artikkel av Arne Prøis finner vi følgende utsagn om hans karakter:
”Han var en merkelig mann. Jo mer man lærte
ham å kjenne, dess merkeligere fortonet han seg
for en. Kom en innenfor skallet, et lag av ertelyst,
det drag av kritisisme og mild ironi som lå som en
aura om ham, ble han en dragende mann.”
”Meget hadde Welle lest, meget hadde han
reist, og meget hadde han sett, men et indre sikte
– en indre samlethet gjorde at han aldri fløt ut.”.
”Noen stor predikant var han ikke. Det
muntlige lå best for ham i en mindre krets, da
hadde det noe av hans skriftlige forms sjarme,
vidd og artisteri. En kan ikke annet enn sørge litt
over at kirken i sin tid ikke hadde en spesialstilling
til en så sjelden forekommende blomst i de geistlige bed.”

Ivar Welles vei
på Hellerud.
Utsnitt av kart fra
Bydelsguiden.
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Min far fattigforstanderen
Av Gerd Bratlie
Gerd Bratlie er
med i redaksjonen
til Ved postkassene

Solbakken i Hellerudveien 5, ca.
1919. Johanne og
Karl Udahl med
barna Nils, Sofie,
Johan, Gotfred og
Ottar.
Fra historielagets
bildebase (00190),
bilde utlånt av
Svein Udahl.
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I ungdommen

Året var 1905. Et meget spesielt år fordi unionen
med Sverige ble oppløst. I Eidsberg kirke i Østfold en søndag i juni var det dette prestens preken
handlet om. På en av kirkebenkene satt også en
meget spesiell ung mann på 18 år og lyttet til denne prekenen. Hvert ord festet seg i minnet hans,
og i alle år fremover. Ja, så lenge han levde kunne
han gjengi den.
Denne unge mannen var Karl Udahl. Den
yngste av de fem sønnene til Nils og Karen på
Udahl gård, som hadde tilhørt slekten fra 1600
tallet. En gård med 250 mål jord, der unge Karl
viste seg å være en nevenyttig arbeidskar. Han
hjalp også til på andre gårder i distriktet, men inntekt var det smått med. Da han hadde giftet seg
med Johanne, som også var fra Eidsberg, begynte
han å søke arbeid i Kristiania.
Karl fikk arbeid ved Nitedals Tændstikfabrik
på Bryn, og på Hellerud Hovedgård fikk Johanne
og Karl leid et lite hus. Slik ble de Hellerudbeboere. I dette huset ble deres første barn, sønnen
Nils, født i 1909. Sofie kom i 1910 og Johan i
1913, men så flyttet Karl med familien inn i eget
selvbygget hus, med navnet "Solbakken". Adressen ble senere Hellerudveien 5. Der ble Gotfred
født i 1915 og Ottar i 1917.

Fattigforstanderen

I begynnelsen av 1920 årene ble Karl fattigforstander for Hellerud. Det var stor arbeidsledighet,
og mange av de som hadde arbeid brukte opp
lønna på alkohol. Mat og klær ble det ikke noe
igjen til. Hver fredag var det utdeling av
"kuponger" i Hellerudveien 5. Et beløp til mat og
et til klær. - Store ark, sier Sofie, datteren på 93 år,
og viser til noe i A4-format, som ligger på bordet
på rommet hennes ved Hellerud omsorgssenter. Jeg glemmer aldri de arkene, sier hun. De ble rullet sammen. De dagene var det kø hjemme, forteller hun. - De som skulle hente kuponger kom
før far kom fra arbeidet, så noen satt inne i trappa
til annen etasje og ventet mens andre stod utenfor. Noen møtte far på veien også, sier hun. Det
var konene som hentet kupongene får jeg vite.
Karl var streng og nøye og ville sikre seg at beløpet kom i rette hender og ble brukt til det som var
meningen at det skulle brukes til. - Mange syntes
at beløpet på kupongene var for lite, fortsetter
Sofie, men det var jo ikke far som bestemte. Mor
var alltid redd for at far skulle bli overfalt av noen
som ikke var fornøyd.
En gang slo noen hatten av ham, får jeg høre.
Når han skulle ut om kvelden var ofte noen av
barna med. - Nå må dere ta vare på han pappa da,
sa mor Johanne bestandig.
På Kringsjå Velhus pleide det å være basarer,
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og dit gikk Karl og barna. Han må ha hatt vinnerlykke, for han vant rett som det var. Da ropte de
som var der: Det er bra at fattigforstander’n vinner, så får vi mere på lappa våre!
Sofie gir et levende bilde av hver situasjon hun
forteller om. Dette er noe som sitter fast i minnet
hennes, og god hukommelse er vel kanskje noe
hun har arvet, nettopp fra sin far.
- Far gjorde mye for folk på Hellerud, sier
Sofie. - Når det var bråk på Hellerudtoppen sendte de bud på far, forteller hun. Han fikk roet ned
gemyttene, forstår jeg. Så det stod nok respekt av
Karl Udahl.

Karl Udahl,
fattigforstander
på Hellerud
(sittende). Fotografert sammen
med sin svoger.
Fra historielagets bildebase
(00191), bilde
utlånt av Svein
Udahl.

Skoleveien og Fyrstikkfabrikken

Barna i Udahlfamilien gikk på Bryn skole som
de andre barna på Hellerud. - På hjemveien gikk
vi ofte innom far, sier Sofie. Der hjalp vi ham
med å sette sammen fyrstikkesker, så han kunne
komme tidligere hjem. Fyrstikkeskene kom som
store, flate ark, minnes hun.
Hvordan var Karl Udahl?

Jeg tar en ringerunde til eldre Hellerudbeboere og
stiller spørsmålet. Ikke et negativt ord er å høre:
Han var en aktiv kar og innbygger! En respektert
mann, som hadde godt rykte, for han behandlet
folk bra! Han hadde godt humør! Udahl-familien
var en solid familie!
Jeg får vite at han sa seg villig til å være rodemester. Et ubetalt arbeid, som bestod i å ta seg av
snøen når den kom. Da var det å gi seg ut og låne
hest på Haugerud gård. En snøplog, som passet
til en hest, stod ved Kringsjå Velhus. Det var vellets eiendom. Senere ca. 1937 gikk vellet til innkjøp av en bredere plog, og da lånte rodemesteren
to hester til snøryddingen. Det var vellet som sørget for at det var en rodemester, men de hadde
ikke økonomi til å betale for arbeidet.
Velformann fra 1934 til 1937

Som den aktive og interesserte mann Karl var, falt
det naturlig at han ble valgt til formann for velforeningen. Han kjente Hellerud og innbyggerne og
visste hvilke saker han måtte kjempe for. Det vet
derimot ikke jeg. Derfor har jeg vært på intens
jakt etter vellets protokoll fra denne perioden,
uten å lykkes.
En av sakene, vet jeg, var å få Hellerud tilknyttet det kommunale vann- og kloakknettet,og det
var en meget langsom prosess. Et annet stort irritasjonsmoment var Østensjøbanen, som stoppet
på Etterstad! Der måtte passasjerene gå av, skifte
til bytrikk og betale på nytt. Hellerud hadde endelig fått bedret sine kommunikasjonsproblemer i
1926, men skifte trikk på Etterstad! Nei!! De berørte velforeningene gikk sammen om å boikotte
trikken, og 4. januar 1937 åpnet A/S Bærumsbanen en rute mellom Oppsal og Kolsås via Etterstad.

Av andre saker, var det veiene, som måtte forbedres og utvides, og det var et stort behov for
veilamper, noe som ikke var helt lett å få igjennom. Jo det var nok av viktige oppgaver for Karl
og Velforeningen.
Farvel til Hellerud

I 1936 flyttet Johanne, Karl og de to yngste sønnene til gården Udahl i Eidsberg. Karls foreldre
var døde, og Karl ble utvalgt til å drive gården.
Hellerudveien 5 ble overtatt av sønnene Nils og
Johan med familier. 5. november samme år fylte
Karl 50 år. Da leide Hellerud Velforening en av
De Blå omnibusser for å hylle Karl i Eidsberg.
Som gave fra Hellerudbeboerne fikk han et kaminur.
Karl XII og Karl Udahl

Han kunne inte vika/blott falla kunne han
står det på bautaen over Karl XII ved Fredriksten
festning i Halden, der han falt i 1718 i forsøk på å
innta festningen. Dette var linjer som Karl alltid
husket, og som har gått i arv til barnebarna. Om
Karl vil jeg si for å fortsette på svensk:
Han ville inte vika, /men falla? Inte han!
9. april 1940 ble Norge okkupert av tyskerne!
Karl kunne ikke fordra dem, og det var det mange
av oss som ikke kunne, men å jage et helt kompani med tyskere på flukt alene! Det var det nok
bare Karl Udahl som gjorde. Fra Høytorp fest-
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ning kom det en gang et kompani av tyskere for å
trene på jordene hans. De delte seg i to lag, som
skulle angripe hverandre. Det ble satt opp snøskjermer av tre, med staur som holdt dem sammen. Bak dem lå de i skytestillinger og ventet på
angriperne. Da kom Karl med bestemte skritt
nedover jordet grep en staur og rev ned snøskjermene. Deretter løftet han stauren og gikk til angrep på tyskerne. De gikk heldigvis ikke til motangrep, men pakket sammen og flyttet treningen til
naboens jorder.
I blant kom det tyskere til gården og spurte
om å få kjøpe egg, men det ble ingen egg. Karl
jaget dem bort med knyttede never. Under låvegulvet var det lager for hjemmefronten, der Gotfred og Ottar var med.
Svein forteller om sin farfar

- Husker du Karl godt, spør jeg. - Å ja. Han levde
jo helt til 1975, sier Svein. - Hvordan var han? vil
jeg vite. - Han var middels høy og kraftig, og han
hørte dårlig så lenge jeg kan huske, men han hadde en fantastisk hukommelse. Han kunne gjengi
ordrett det som hadde stått i skolebøkene hans.
En gang han var i et stort selskap var det en som
deklamerte Wildenvey, men plutselig stod det
stille for ham. Han husket ikke mer. - Jeg kan det
diktet, sa Karl, så jeg kan godt fortsette og slik ble
det.
I 1920 var det profesjonelt skøytemesterskap

Slektsforskningsforum
Vil du være med i et uformelt slektsforskningsforum?
Vi møtes en mandag i måneden kl. 18-21 i
Internettk@feen, Haugerud senter 15
(Miljøhuset.)
Følgende datoer i vår:
1/3, 29/3, 26/4 og 14/6.
Unni Caspersen er inspirator og hjelper.
Deltakere fra slektsforskningskursene er initiativtakere, som tror vi kan lære litt av hverandre
– nyte godt av hverandres erfaringer – og ha det
hyggelig sammen en gang pr. måned.
Møt fram – alle er hjertelig velkomne!
Folkeakademiet Hellerud
Hellerud historielag
Hellerud Frivillighetssentral
Bydel Alna
- Teisen – Tveita – Haugerud - Trosterud
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på Frogner stadion mellom Oscar Mathisen og
amerikaneren Bobby McLean. Alt var utsolgt til
denne spesielle begivenheten. Det ble Oscar Mathisen som vant, og neste dag stod det et stort
referat i Dagsavisen. Karl leste referatet en gang
og husket det for bestandig. Karl likte å prøve
huskesansen til barnebarna. Noen år etter krigen,
da familien reiste sammen til Trysil, stoppet de i
Nybergsund og så på den høye minnesteinen over
kong Håkon VII og kronprins Olav der det stod:
"Kong Håkon VII og kronprins Olav søkte dekning i dette skogholt under tyskernes bombeangrep 11. april 1940- Reist av Tryslinger i 1946".
- Dette må dere huske, sa Karl til barnebarna.
To år etter spurte han dem. - Hva stod det på
stenen? Han selv husket, men det var det ingen
andre som gjorde, enda barnebarna hadde stor
respekt for bestefar.
Derimot var det et dikt, som stod i et ukeblad
under krigen. Karl leste det for Svein og bad ham
om å huske det, og det husker Svein:
Tross krig og uro/og tronge tider
så skinner sola i grønne lier,/og gauken galer så vel i
vår/som før om våren i alle år.
Med dette diktet avslutter jeg historien om
Karl Udahl idet jeg tenker fremover og ønsker
dere en fin vår.
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Ungdom og oppvekst på Hellerud
Tilrettelagt av Eva Kathrine Nilsen
Ut i arbeidslivet

For de fleste unge på Hellerud i 30-årene var skolegangen slutt etter folkeskolen. Det var stor arbeidsledighet på den tiden, og vanskelig å komme
i arbeid. Arbeidsledigheten hadde ført til at mange
familier måtte få understøttelse fra forsorgen for å
livberge seg. Kommunen fant da ut at mye bra,
billig arbeidskraft drev dank, og såkalt nødsarbeid
ble igangsatt. Øverste delen av Rundtjernveien ble
først bygget av nødsarbeidere. Senere ble nedre
delen av Rundtjernveien bygget av arbeidsledig
ungdom for en luselønn på fem kroner dagen, og
av den femmeren blev det trukket premie til Trygdekassen. Mange ungdommer fra Hellerud og

Ragnar forteller: ”Det kunne sitte 8 eller 9
stykker på kjelken, og jeg skal love vi fikk fart. Det
var mange skarpe svinger, så det hendte vi havnet
langt inne i granskogen. Da måtte vi komme oss
fort opp, for vi visste det kom flere etter oss, og
det kunne bli en farlig mølje. Det var ikke bare
ungene som akte på kjelke når det var måneskinn
og stjerneklart. Nei, da kom også de voksne, og
da var det liv i Toppenbakkene. Det hendte at vi
akte helt ned til Bryn. Det var langt å gå hjem
etter ferden, men som regel var vi mange i flokk,
så det gikk fort – og moro var det! Måkingen var
så som så – Hellerud Vel hadde kjøpt en snøplog
for en hest, men den ble for liten og lett når snøen var kram, og gikk da bare oppå snøen – eller
den tok en tur utenfor veien. Men hjem kom vi.”
Ikke mer moro enn en
lager sjøl

omegn fikk dermed sin første arbeidsplass som
veiarbeider, og lærte hva hardt arbeid var. Alt ble
gjort med handkraft, slegge, spett, spader, meisler
og bor, med trillebora som eneste redskap til å
frakte stein og jordmasser med. I ettertid ser vi
det positive både i at ungdommen kom i arbeide
og at veier ble bygget. For mange unge ble det en
fin start for et senere yrke.
Fritid

Sport og idrett til alle årstider betydde mye for
ungdommen på Hellerud, det ser vi av den store
aktiviteten i Idrettslaget. Dette håper vi å komme
tilbake til i senere nummer av bladet. Det falt alltid mye snø på Hellerudtoppen, biltrafikk var det
praktisk talt ikke, så det var bare å sette utfor for
den som hadde ski, kjelke eller spark. Det gjeveste
var fiskekjelke med lang styrestang.

Dette var før radioen hadde
fått innpass i de tusen hjem,
bare noen få familier hadde
skaffet seg krystallapparatet og
øretelefoner. Det var ikke så
mye annen underholdning enn
den man lagde sjøl. Sveivegrammofon fantes riktignok i
enkelte hjem, og i noen hjem
fantes en gitar eller en mandolin, men det gjeveste var trekkspill. De som kunne traktere et
instrument var alltid velkomne.
Det var derfor helt topp når
det stod på plakaten at det var
revy eller annen underholdning på Kringsjå Velhus. Det
var ikke så mye som skulle til
før det trakk fulle hus, og både
Østmarka idrettslag og Hellerud kvinneforening
hadde flere vellykkede forestillinger og revyer
med bare kjente krefter. Enda i dag er det flere
som går og nynner på enkelte av revyvisene.
Ragnar forteller: ”Vi lo oss både halte og skakke av alt det galne kvinner kunne finne på. Ja, det
var skikkelige revyer. Vi minnes fru Sjøberg med
sitt enrader trekkspill, fru Vinnes med sin lyrikk,
og det var mange flere, det var skikkelig festaftener. Hellerud vel og Hellerud kvinneforening
avholdt basarer med basarbord rundt hele lokalet
på Kringsjå. Det var mange fine gevinster og hele
Helleruds befolkning kom og tok lodd. Den dagen det skulle trekkes var lokalet stapp fullt av
folk med store forventninger og håp om å vinne
den gevinsten som de hadde ønsket seg mest, og
hadde tatt flest lodd på. Gevinstene kunne være

Ragnar Ingvaldsen var den første
lederen i Hellerud
historielag. Han og
hans slekt har bodd
på Hellerud fra begynnelsen av 1900.
Ragnar husker ”alt”
fra gamle dager, og
er en ivrig forteller
til stor glede for oss
innflyttere. Han har
skrevet ned noen
av sine minner, og
gitt oss lov til å bruke stoffet her i bladet. Noe er publisert i tidligere nummer av Ved postkassene, her kommer mer.

Fra byggingen av
Trasoppterassen i
1930-årene. Arnold
Andersen midt i
bildet (ca. 15 år
gammel), og i mørk
vest til venstre; Riste - forretningsmann
(manufaktur) på
Bryn Torg. Bilde
utlånt av Arnold
Andersen; fra historielagets bildearkiv
(00193).
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så forskjellig. Jeg kan huske at en vant en hjemmestrikket genser, men den var ikke ferdig for den
skulle passe til den som vant den. Loro hønseri
loddet ut et hønseslakt , men siden høna ennå var
i sin beste verpetid, måtte vinneren vente noen
dager. En vant en tønne poteter som skulle taes
opp til høsten. Ellers kunne vi vinne en kvart gris
som skulle slaktes til jul. Folk hadde lite penger,
men de fleste hadde allikevel noe å gi bort til et
godt formål, eller å kjøpe lodd. Jeg vil påstå at det
var lettere for oss unger å selge Maiblomsten den
gang en det er i dag”.
På sykkel

Ungdom på Hellerud, 1934. Fra
Trsaoppterassen.
Fra historielagets
bildearkiv (C-022);
Berg/Sissel Vernly

Hellerudkiosken, ca.
1940, 1947. Fra
historielagets bildearkiv (ukjent,
Ragnar Ingvaldsen, 00042)
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Det å eie en sykkel var ikke alle forunt, nesten
ingen av fattigungene hadde sykkel til tross for at
det fint gikk det an å
sykle, for det var
ingen stor trafikk.
Det var bare grusveier med smådumper
som ble kalt vaskebrett. Aker kommune hadde flere veihøvler som høvlet
bort de største dumpene, men det kunne
være farlig å sykle
rett etter en veihøvel,
for den la igjen løs
sand og grus, og den
som kom ut i dette
mistet styringa og gikk ”på tryne", som de sa.
Ragnar forteller: ”Jeg var elleve år da en onkel
av meg lagde en sykkel til meg av forskjellige sykkeldeler han hadde samlet sammen. Og jeg skal si
at jeg var glad den
dagen jeg kunne sette
meg på min egen
sykkel. Dessverre var
det dårlige bremser på
denne sykkelen, så jeg
hadde mang en farlig
seilas, og slo meg
ganske kraftig når jeg
kjørte nedover de
bratte Toppenbakkene og ikke kunne
bremse. Hadde noe
slikt hendt i dag med
den trafikken vi har
nå, nei det er ikke til å
tenke på.”
Kiosken

Kiosken til Ottar,
som lå på hjørnet av
Stordamveien og Hellerudveien var et fast

tilholdssted for ungdommen. Hos Ottar kunne de
få kjøpt for fem øre peanøtter, og da fikk de et
fullt kremmerhus. Sjokoladene kostet fem øre, ti
øre og femogtyve øre. Sigaretter og tobakk var det
enkelt og få kjøpt, og en tobakkspakke femti gram
Mørk Bjørn kostet femti øre. Av sigaretter var det
den gang et stort utvalg av forskjellige merker, de
mest kjente var Blå Golden, Tiedemanns Teddy,
Sossidi, Speed og Hobby. Siden kom Blue Master
som ble populær. Den gang som nå smugrøkte
ungdommen, men de hadde kanskje mer respekt
for de voksne enn det ungdommen har i dag.
Ragnar forteller: ”Det var en fin solskinnsdag
en kamerat og jeg hadde fått tak i noen ører og vi
spleiset på en pakke Speed. Vi var nok ikke mer
en ti eller elleve år gamle,
og vi hadde fyrstikker og
drog opp i skogkanten,
der tente vi hver vår
sigarett. Jeg tror ikke at
det smakte godt, men du
verden hvor spennende
dette var, vi var kan hende litt stolte av vår
bragd, men etter en
stund ble vi sjuke. Vi lå i
veigrøfta og spydde, jeg
mener vi begge var
grønne i ansiktet. Mens
vi lå der i vår elendighet
kom det en voksen
mann, han var forresten ekspeditør og visegutt på
Arnesenbutikken. Han kom bort til oss og spurte
om hva det var som feilte oss, han hadde nok
tenkt å skaffe hjelp. Men da han bøyde seg over
meg og kjente røyklukta, sa han, å er det dette
som feiler dere. Han tok
de sigarettene som vi ikke
hadde rukket å røyke
opp, smuldret dem i stykker, deretter sa han at
dette har dere godt av når
dere er så dumme. Så gav
han oss en ørefik hver før
en han gikk. Den gang
lærte jeg hva det er å bli
slukøret og skamfull. Jeg
mener bestemt at vi ikke
røkte på en lang stund
etter denne hendelsen.”
Dette er en smakebit på hvordan det var å være ung på
Hellerudtoppen i 1930-årene.
Kanskje var også du minner
fra andre sider ved livet på
Hellerud som du vil dele med
leserne?
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Medlemsmøte 12. nov. 2003 - Tveten gårds framtid
Hva skal skje med Tveten gård?

Dette var tema for et bredt anlagt møte som ble
arrangert på Tveten gård onsdag 12. november.
Møtet ble arrangert i samarbeid mellom Tveten
gårds venner, Folkeakademiet Hellerud og Hellerud historielag, og sjelden har vi sett storstua på
gården så full! Nærmere 100 mennesker hadde
møtt fram, så dette er et tema som engasjerer.
Tema for møtet var Tveten gård, planer og
potensialet for framtida, behov for rehabilitering,
mm. Alle lokale BU-politikere og bydelsadministrasjonen ønsker å arbeide for fortsatt kommunal
drift av Tveten gård, og aller helst også kommunal
overtakelse. Hva blir da de neste konkrete skrittene på veien mot dette målet? Hva gjør vi når inneværende leieavtale med familien Stenersen utløper
om tre år? Hvilke løsninger kan tenkes – fortsatt
leieavtale, kommunalt kjøp eller overdragelse til en
stiftelse? Og hva gjør vi på kort sikt med det akutte vedlikeholdsbehovet, og hvordan kan vi utløse

det store potensialet som ligger i lokalene på låven?
Innlederne på møtet var Leidulf Mydland fra
Byantikvaren), bydelsdirektør Hans-Christian
Ekenes, bydelsdirektør (i Alna) Erik Kjeldstadli og
Inger Seim, områdeleder på Tveita. Karsten Sølve
Nilsen fra Tveten gårds venner viste bilder fra
mange av de frivillige aktivitetene på gården.
Fra venstre Erik
Kjeldstadli (bydelsdirektør i Alna), Inger
Seim (områdeleder
Tveita), Leidulf Mydland (byantikvaren)
og Karsten Sølve
Nilsen (Tveten gårds
venner). Bak Lars
Rogstad (Hellerud
historielag) (foto:
Anne Hjort-Larsen)

Søndagskafe 15. februar 2004
- Akergårder i Oslo
Dette var tema for en søndagskafe i
februar i Veslestua på Tveten. Vi hadde fått Finn Holden fra Vinderen
Historielag til å fortelle om boka han
hadde skrevet om Akergårder i Oslo.
Han holdt et engasjerende og innsiktsfullt kåseri og viste mange nye og
gamle bilder.
Kafeen var svært godt besøkt (til
tross for det fantastiske vinter/vårværet), og 50 - 60 personer hadde funnet veien til Veslestua denne dagen.
Boka kan anbefales til alle som er
opptatt av lokalhistorie, og spesielt gir
den ny innsikt til de prosessene som
førte til at den gamle jordbruksbygda
Aker forsvant og ble oppslukt av den
stadig ekspanderende storbyen Oslo.
En prosess som skjedde gradvis i
Vestre Aker, men desto mer ”brutalt”
og over en kortere tidsperiode i deler
av Østre Aker - for eksempel i vårt
område - på Tveita, Haugerud og
Trosterud.
Boka kan kjøpes bl.a. i bokhandlene
på Tveita.
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Returadresse:

B

Postboks 20 Tveita
0617 OSLO

Program våren 2004
Onsdag 17. mars kl. 19
Årsmøte - Tveten gård
Etter årsmøtet vil Karsten Sølve Nilsen Nilsen
kåsere og vise lysbilder om teglverksindustrien i Oslo.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i,
og gamle og nye medlemmer er velkomne!

Tirsdag 25. mai kl. 18
Busstur til Losby Gods i Lørenskog
Vi besøker Losby Gods og tar en titt på det gamle vasshjulet ved Mønevann. Guider er Lørenskog historielag. Enkel servering
Mer informasjon og påmelding til bussturen kommer seinere, så følg
med! Men sett av datoen i kalenderen din allerede nå.

Redaksjon søker medarbeider!
Redaksjonen i Ved postkassene er fortsatt på jakt etter en som vil
være med på å skrive og produsere medlemsbladet vårt.
Neste nummer kommer ut i midten av mai 2004, og vi tar gjerne i mot
stoff og manus av alle slag! Manusfrist er 10. mai, og send det til
Lars Rogstad (lars.rogstad@online.no).

