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I løpet av det siste året har det kommet mange 
bøker og publikasjoner med stoff  om Helle-
rud og Groruddalen. Groruddalen Historielag 
kom i fjor høst med den tradisjonelle årboka, 
og Finn Holden utga sin spennende bok om 
Akergårder i Oslo, som er omtalt i dette num-
meret.  

Og Hellerud historielag har i all beskjeden-
het kommet med fire nye nummer av med-
lemsbladet Ved postkassene med mange artikler 
med tilknytning til Hellerud. Dette viser med 
all mulig tydelighet at det er mye interessant lo-
kalhistorie som fortsatt formidles, og som for-
håpentligvis kommer til nytte og blir satt pris 
på av leserne.  

Det er viktig at vi fortsatt arbeider med å 
grave fram gamle historier fra dem som har 
opplevd dette selv - før det er for sent! Mange 
av dem som f.eks. Gerd Bratlie har pratet med 
i det siste er ikke akkurat de yngste blant oss, 
og det er viktig at vi får dokumentert slike his-
torier mens de som har opplevd dem selv kan 
fortelle med sine egne ord.  

Historielaget leker med tanken om å utgi en 
egen bok der bl.a. slike historier kan samles, 
men dette forutsetter at det er flere av med-
lemmene som kan og vil engasjere seg i arbei-
det. Og jeg kan forsikre dere - vel kan det kre-
ve litt innsats og arbeid i blant, men det er også 
utrolig givende og spennende å bli kjent med 
disse historiene og menneskene bak. Så ta kon-
takt og grip pennen - og gi deg selv sjansen til 
å oppleve nye sider ved nærmiljøet som du 
kanskje ikke kjente så godt fra før. 

Til slutt vil vi minne om at våren er 
vandringstid og at det er mange spennende ar-
rangementer å velge mellom - se på oversikten 
på side 9. Ha en fortsatt fin vår og forsommer! 
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Ane Marie Andersen Loro viser sine kalkuner og hø-
ner til ei ukjent jente. Ca. 1940. Ukjent fotograf. Bilde 
utlånt av Ane Marie og Waldemar Andersen Loro. 

Stiftet 22.03.1995 

Fra postkassa 

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

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

2. Å fremme det alminnelige historiske ver-
nearbeidet 

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

 
Historielagets geografiske virkeområde er 
Tveita, Hellerud, Trasop, Haugerud, Troste-
rud og Alnabru, og de områdene som na-
turlig henger sammen med disse, samt 
nærområdene i Østmarka. 
 
Ønsker du å bli medlem?  
Som medlem støtter du det lokalhistoriske 
arbeidet, og du får direkte informasjon om 
alle historielagets arrangementer. Medlem-
skapet koster 100 kr per år, som du kan 
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@ssb.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 
Kjell Berger, varamedlem 22 27 31 02  
Thormod Pedersen, vara 22 27 00 60 



Ved postkassene 2/2004 

3 
 

Historielaget gjentar suksessene fra i fjor og 
arrangerer busstur til Losby gods i Løren-
skog. Vi kjører buss fra Tveita, og på Losby 
blir vi tatt imot av Lørenskog Historielag 
som skal vise oss rundt og fortelle om ste-
dets historie.  

Vi skal se på det gamle vasshjulet ved 
Mønevann som i sin tid drev en av de størs-
te vanndrevne sagbrukene i Norge. Vasshju-

let er nå restaurert og blir brukt som motiv i 
Lørenskogs kommunevåpen.  

Videre skal vi rusle rundt på ”godset”, og 
kanskje kommer vi også inn i de gamle stue-
ne (dette er avhengig av om det er arrange-
menter i lokalene denne ettermiddagen). Vi 
avslutter turen med en kaffekopp i gårdska-
feen. 

Tirsdag 25. mai - busstur til Losby gods 

Praktiske opplysninger 
 

Vi reiser kl 18 fra Tveita senter, ved bussholdeplassen ved T-banestasjonen.  
Turen koster 50 kr inkl.. kaffe og vaffel (100 kr for ikke-medlemmer), og du kan 
betale på bussen.  
Det er ingen påmelding, så det er bare å møte fram.  
Kontakt eventuelt Lars Myhre (telefon 22 26 74 38) for mer informasjon. 

Losby gods i for-
dums storhet. 
Praktparken og 
hovedbygningen 
slik den så ut på 
slutten av 1980-
tallet. Foto: Øy-
stein Søbye 

Vasshjulet som 
drev Losby sag er 
nå restaurert. Det 
står på samme 
fundamenter som 
det har gjort siden 
1864. Vasshjulet 
er Lørenskogs 
kommunevåpen.  
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Hvem eide Losby 
Losby har trolig eksistert fra før svartedauden. 
Navnet kommer fra mannsnavnet Loptr som var 
i bruk i middelalderen og by som var den gam-
melnorske betegnelsen på gård. Losby utgjør i 
areal omtrent halvparten av Lørenskog kommu-
ne, og har i de siste 400 årene spilt en viktig rolle 
både for Lørenskog og store deler av Østlandet. 
Stedet har vært eiet av landets rikeste og mektigs-
te familier.  

Etter hyppige eierskifter kjøpte handelsman-
nen Peder Cudrio, som etter hver eide nesten 
hele Østmarka, godset i 1744, og det ble i denne 
familiens eie til 1829. Da kjøpte trelasthandler 
Jacob Meyer godset på auksjon. Han ble landets 
største sagbrukseier og trelasteksportør, og etter 
en kort mellomperiode bl.a. med en engelsk eier, 
var eiendommen i denne slektens eie helt frem 
mot vår tid. Mest kjent er Lorentz Meyer Boeck 
og hans kone Kathrine som overtok i 1898. 
Sammen drev de godset til hans død i 1936, der-
etter overtok enken, som drev skogseiendom-
men videre med sikker hånd i en lang periode. 
Hun døde i 1959.  

Boeck-ekteparet var barnløse, og godset ble 
nå testamentert til 18 slektninger, som dannet et 
interesseeselskap. Så kom en periode hvor drif-
ten ble sterkt redusert. Skogsdriften er nå ivare-

tatt av Norsk Skogbruksforening, og godset ble 
en politisk kasteball mellom Lørenskog kommu-
ne og private interessenter. Resultatet ser vi nå: 
en populær, eksklusiv 18 hulls golfbane på tidli-
gere jorder og skog, et flott hotell hvor omfat-
tende restaurering av den praktfulle hovedbyg-
ningen, som dessverre var meget forfallent, er 
ivaretatt.  
Vasshjulet på Østmorksaga 
Innenfor Losbys grenser fantes store skogseien-
dommer hvor tømmer kunne hugges, vassdrag 
hvor tømmeret kunne fløtes, elver hvor det kun-
ne drives sagbruk – og ikke minst mennesker 
som kunne holde hjulene i gang, og det var stor 
velstand på godset så lenge det var gode tøm-
merpriser og god omsetning på planker og bord. 
I 1864-65 ble Østmorksaga bygget, den sto i et 
eget saghus på 3 etasjer, hadde 2 sagvogner og et 
vannhjul med en diameter på 7 meter. Denne 
saga ble drevet med vannkraft helt til 1952, da 
fikk godset sagbruk som gikk på elektrisk kraft. 
En restaurert utgave av det originale store hjulet i 
Østmorksaga kan vi se nord for Mønevann på 
sine originale steinfundamenter, med status som 
verneverdig. 
Losbybanen 
I 1861 ble det anlagt et 6 km langt jernbanespor 

Losby gods 
Losby er på mange måter vår nabo på andre siden av skauen,  men vi vet lite 
om hvor mye direkte kontakt det var mellom Hellerud og Losby i tidligere tider. 
Men kanskje de møttes på jakt eller bærsanking en gang imellom? 

Losby sag. Elva 
fra Mønevann 
drev saga fram til 
1952 da elektrisi-
teten tok over. 
Bilde fra Akershus 
Fylkesmuseum.  

Even Saugstad 
har skrevet mye 
om Losby i sin 
bok Østmarka fra 
A til Å, og vi har 
hentet tekst og 
bilder derfra. Ar-
tikkelen er sam-
menstilt av Eva 
Nilsen. 
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fra Losby til Fjellhamar langs elva. De tunge vog-
nene med bord og planker ble trukket av hester 
helt frem til motorvogner overtok i 1914. Losby-
banen var i bruk til lastebilene overtok i på 30-
tallet. Traséen er nå turvei og skiløype.  
Et eget samfunn 
Hovedbygningen ble oppført ca. 1850, og hadde 
etter en påbygging i 1910 en total grunnflate på 
550 kvadratmeter. Vest for hovedhuset ble det i 
1880-årene oppført en stor låve, stallbygning 
med teglstein i nederste del. I stallen var det plass 
til 35 hester. Låvebygningen ble senere flyttet, og 
på plassen ble det oppført bolig for bestyreren 
på bruket, som sto der helt til 1980-tallet.  

Losby var selvforsynt med det meste. Her var 
skole fra 1858 – den første faste skolen i Løren-
skog og skolehuset står fortsatt like ved parke-
ringsplassen. Det var egen mølle, teglverk for 
produksjon av murstein og takstein til eget bruk,  
smie, snekkerverksted og salmakerverksted. Ak-
tiv butikkvirksomhet var en selvfølge, og 1912 
fikk Losby sitt eget elektrisitetsverk, bare 20 år 
etter at første lyspære ble tent i Kristiania. Om-
kring 1900 bodde  det i alt 160 personer på bru-
ket, og dette utgjorde 16% av Lørenskogs inn-
byggere. 
Prominente gjester  
Begynnelsen av 1900 med Lorentz og Kathrine 
Meyer Boch som eiere, var en storhetstid for 
godset. Eierne var blant de rikeste i landet, og 
datidens ”kjendiser” ble hentet med hesteskyss 
på Lørenskog stasjon når de var invitert til gjeste-
bud på godset. Særlig nyttårsfestene var viden 
kjent, her svingte skogeiere og forretningsfolk 
som Løvenskjold-, Mathisen- og Treschow-
familiene seg i dansen, og nød de overdådige 

måltidene. Lorentz Meyer Boch var dessuten en 
ivrig jeger og friluftsmann, og både kong Oscar 
II og kong Haakon 7. kom hver høst for å være 
med på elgjakta. 

Kan det trekkes noen tråder fra denne stor-
hetstiden mot vår tid og dagens bruk av godsets 
fantastiske luksushotell og den landskjente golv-
klubben, som uten tvil tiltrekker seg vår tids rik-
folk? Nå ser vi at også Lørenskog kommune har 
en finger med i spillet, og sørger for bygdetun, 
besøksgård og serveringstilbud for liten og stor. 
Kanskje får vi i løpet av sommeren også mulig-
het til å oppleve det historiske musikkspillet 

”Fruen på Los-
by” nettopp fra 
denne.  

Fornemt interiør. 
Etter Kathrine 
Boechs død i 
1959 ble alle de 
eksklusive møble-
ne og maleriene 
fordelt mellom ar-
vingene. Bilde fra 
Akershus Fylkes-
museum. 

Golf.  
En 18-hulls golf-
bane er ablagt der 
det tidligere var 
jorder og skog. 
Foto: Even 
Saugstad 
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Av Gerd Bratlie 
 
Når vi kommer Hellerudveien og svinger opp 
Rundtjernveien, så merkes det fort at terrenget er 
forandret. Hastigheten settes ned et hakk, og pus-
ten er ikke like uanstrengt, for her går det bare 
oppover. Slik hver sving følges av en ny sving, slik 
går hver bakke over i en ny og stadig brattere bak-
ke. En ukjent kan begynne å undres over hvor 
dette skal ende! Bærer det rakt til himmels? Den 
samme følelsen hadde vel stedets smågutter om-
kring 1920! Der Hellerudgrenda nå ligger, hadde 
de fått laget et hopp i en allerede eksisterende 
bakke, og det ble deres hoppbakke. ”Himmel-
bakken" kalte de den.  

Vi fortsetter oppover til det ikke er noen ny 
stigning som venter oss, men en rett strekning 
med skogen innerst. Da snur vi og ser den andre 
veien, og for et syn! Hele Oslo med Oslofjorden 
ligger for våre føtter. Så har da også stedet fått 
navnet "Utsikten". I det øyeblikket kan vi forstå 
han som tenkte: - Her vil jeg bo. Om det da var 
en "han" som tenkte det. Det kan like godt ha 
vært en "hun", for vi trodde at alle kvinner bare 
holdt til ved kjøkkenbenken før i tiden, inntil det 
senere viste seg, at de hadde hatt en finger med 
både i det ene og det andre.  

Hvordan det enn er, så vil jeg vite hvem det 
var som først falt for dette stedet! Sikkert er det at 
store forandringer har skjedd fra den gang, men 
fjorden har ingen kunnet flytte på. 

Der vi startet vandringen var det omkring år 
1900 jorder og bondegårder. Ved nåværende Ivar 
Welles vei og politibyggene lå det da en liten 
sandslette med løvtrær omkring. Blystadsletta ble 
den kalt etter bondegården nedenfor. Erik Gro-
rud eide stedet, som var ment å være en park for 
alle aldersgrupper "fra vuggen til graven", som 
det står i protokollen til Hellerud Vel. 

Ovenfor Blystadsletta beskrives terrenget som 
en bratt steinrøys med noen gran- og furutrær 
innimellom. Veier - om de i det hele tatt kan om-
tales som det, var et par skarve sådanne til gårde-
ne, resten var stier og tråkk. Vann var også mang-
elvare. Noen få var så heldige å ha brønn, men de 
fleste måtte ta til takke med dammer og bekker. 
Når de tørket ut om somrene, hentet folk vann 
fra en olle på Hellerudtoppen. Der var det alltid 
vann, men det kunne bli lang vei å bære for de 
som bodde nederst på Hellerud. 

Senere bodde det mange "skytebaser" på Hel-
lerudtoppen, får jeg høre. De som hadde en hytte 
der, kjøpte sin egen dynamitt og skjøt ut sin egen 
brønn.  

Den første hytta på Hellerudtoppen? 
Gerd Bratlie har ruslet oppover mot Hellerudtoppen og sett på noen av de få 
originale husene som fortsatt står. Hvem var de som bygde de første hyttene, 
og hvor kom de fra? Det er ikke så lett å se for seg bebyggelsen slik den var for 
nesten 100 års siden når vi i dag suser oppover Rundtjernveien i buss eller bil på 
vei hjem far jobb eller skole. 

Sommerfryd i 
Rundtjernveien i 
1946. Bilde utlånt 
av Ester Thorup 
(Nordstrøm). Fra 
historielagets bil-
dearkiv (00066). 
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Hellerud var et u-land, som lå mellom bonde-
gårdene Haugerud, Tveten og Nordre Skøyen og 
Østmarka, har jeg lest et sted, men et populært 
friluftsområde for spreke turelskere. Fra Kampen 
og Vålerenga kom de, med fiskestang og gikk over 
Hellerudtoppen til Lutvann for å prøve lykken. 
En av disse var nok Ingvald Aanestad fra Norby-
gata 16, og kanskje er det nettopp han jeg søker? 
Ved undersøkelse på Plan- og bygningskontoret 
av "Sommerfryd" i Rundtjernveien 49 finner jeg 
at 5. juni 1906 foreligger det anmeldelse til Byg-
ningsinspektøren i Aker om oppføring av en 
"Sportshytte", også nevnt som "Skihytte", på 
20,34 m2. Eier er Ingvald Aanestad og byggan-
svarlig er Albert Olsen, Thv. Meyersgt. I juli sam-
me år anmeldes oppføring av et vedskur, 12m2, 
og en privet. En nobel betegnelse på det lille huset 
med hjerte i døra. 

Om Aanestad ga hytta navnet Sommerfryd, 
står det ikke noe om, men navnet gir tydelig inn-
blikk i hva vedkommende følte for stedet.  

I 1921 finner jeg Lina Odofey som eier, idet 
hun bygganmelder en ønsket påbygging av hytta. 
En av mine kilder husker en liten mann med en 
svart kalott på hodet med dette etternavnet. Det 
var sikkert herr Odofey med adresse Café Heim-
dal, Karl Johansgt. 6. 

I 1935 får Inga Nordstrøm kjøpt Sommerfryd 
av Martha Johansen som eide Fjeldhammer 
Landhandleri. Inga hadde mann og fire barn og 
ikke noe fast sted å bo. Mannen hadde vært ansatt 
ved Stavanger Jernstøperi, men da det ikke var 
bruk for ham der lenger, fikk han arbeid ved Ny-
lands Værksted. Familien måtte flytte, men hvor? 
De fikk bo litt på Venås og litt i Østerdalen, for-
teller sønnen, Julius Nordstrøm. Etter noe for-
undring får jeg vite at stedene ligger øverst i Ve-
nåsveien. Da Julius giftet seg med sin svenske, 
Greta, spiste de og oppholdt seg sammen med 
familien i Sommerfryd, men om natten sov de i 
en liten hytte med ett rom og loft på eiendom-
men. Det var visst en tidligere dukkestue. I ca. 
1950 bygget Greta og Julius sitt eget hus bak 
Sommerfryd, der de fremdeles bor. Mor Inga 
bodde i Sommerfryd til sin død i 1979, forteller 

eldstedatter Esther, som flyttet inn der i 1983. Jeg 
veksler noen ord med den 85 årige damen mens 
hun raker utenfor huset. En søster, Astrid, har 
også hus på eiendommen. 

Julius føler stor takknemlighet med tanken på 
Martha Johansen, som lot moren få kjøpe stedet. 
- Hun var en snill dame, sier han. 

Vi forlater Sommerfryd og går til naboeien-
dommen med hytta Fjeldhøi. I min undersøkelse i 
Plan - og bygningsetaten finner jeg følgende brev, 
datert 13. mai 1911: 

"Til Akers Bygningskommission. Undertegne-
de tillader seg herved i ærbødighed at ansøge den 
ærede bygningskommission for Aker om tilladelse 
paa Parsel no 64 af Nordre Hellerud at opføre en 
Sommerbolig paa Grundmur og opført af 
Reisværk med 2 paneller med mellomlag af Isola-
tionspap. Rummenes høide i Lyset er 2,5 m, og 
Bygningens Grundflate 24 m2. Sommerboligen 
er tænkt anvendt til midlertidig beboelse, ikke til 
varig ophold. Ærbødigst Ole Hansen”. 

Ole Hansen har adresse Chr. Kroghsgt. 5B og 
står oppført som både eier, anmelder og ansvars-
havende. I 1913 bygges uthus med privet og 
redskapsbod, og i 1915 søkes om tilbygning til 
uthus. I april 1923 heter eieren Ivar Olsen, men 1. 
november 1929 kjøper Arne Andersen fra Skotbu 
i Østfold eiendommen av Bernh. Kristensen. Han 
betaler 6 000 kr for hytte, uthus, hageredskap og 
28 høner. Sommerboligen på 24 m2 blir barn-
domshjemmet til de 7 Andersen-barna. Far var 
drosjesjåfør og kjørte om natten, får jeg høre. 
Derfor trengte han å sove om dagen, så da måtte 
barna være stille. En ikke helt lett oppgave for 
mor, kan jeg tenke meg. 

Lett var det nok heller ikke for den damen, 
som satt i en dårlig hytte der oppe og frøs om vin-
teren, fordi hun ikke hadde penger til å kjøpe ved 
for. Litt etter litt tok hun ned den innvendige pa-
nelen i hytta og fyrte opp med. Veggene tapetser-
te hun med "kølasekker". 

Folk hadde funnet ut at de kunne få en billig 
tomt på Hellerudtoppen, så det dukket stadig opp 
nye hytter. Noen med byggetillatelse, andre uten, 
men det var ikke ofte at noen sladret. Når det 
skjedde, fikk de en reprimande, men det var ingen 
som rev hytta av den grunn. Et sted måtte de bo, 
og flere inspeksjonsrunder kom det ikke. De følte 
seg så trygge at de, som andre, bygget på et-
terhvert som barneflokken vokste. Når barna var 
blitt voksne, overtok de hytta og foretok ytterlige-
re påbygging. Tomtekjøperne kom fra Kristiania 
og bygdene omkring, og ofte kjøpte de 2-3 mål på 
en gang. Mange hytter ble satt opp av fiskekasser, 
andre av bord, og endel av kasser som T-Fordene 
kom i fra Tyskland. En familie kjøpte en hel jern-
banevogn og satte på tomta si, og den ble stående 
helt til 50 tallet.  

Fjeldhøi i 
Rundtjernveien i 
1946. Bilde utlånt 
av Ivar Hauger. 
Fra historielagets 
bildearkiv. 
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Hyttene var beregnet for sommerbruk, men 
de som hadde satt dem opp leide ofte ut til huslø-
se fattigfolk om vinteren. Mange av eierne fortsat-
te selv og bo i dem utover vinteren når de ikke 
hadde noe annet sted å bo. Fattigdommen var 
stor, og det store alkoholforbruket gjorde ikke til-
standene bedre. 

I begynnelsen av 1920-årene hadde et firma 
satt seg fore å bygge hus for arbeidsfolk på Helle-
rudtoppen. De støpte byggestener på størrelse 
med lecablokker av sand fra sandtaket ved 
Fjeldhammerbutikken. To hus ble satt opp og tatt 
i bruk. De var i to etasjer med ett rom og kjøkken 
i hver etasje. Det tredje huset stod for tur, men 
det raste sammen av seg selv under byggingen. 
Husprosjektet ble stoppet. Sanda inneholdt for 
mye jord fant de ut, men ett av disse husene står 
fremdeles. Det er huset der Loro hønseri holdt til 
(se egen artikkel om Loro hønseri).   

I Skogstua, som lå på Utsikten, bodde en som 
var ansatt i Sporveien. Derfor hadde han en fin, 
staselig uni-
form, og det 
ble lagt godt 
merke til på 
den tiden. 
Hver hytte 
hadde sitt 
eget navn. 
Foruten de 
to jeg har 
nevnt, var 
det Solbak-
ken, Fjell-
stua, Troll-
stua, Top-
pen, Hulder-
heia, Setra, 
Rolig, Venås, 
Glitne, Pipen, Kokshus, Panorama og Maristua 
med uthuset Tordenskjold. Veistykkene het Gren-
seveien og Maristien, og noe så storslått som 
Sølvdalen og Diamantdalen. Sølvdalen ligger et 
lite stykke opp i Venåsveien, og Diamantdalen er 

en bratt forlengelse av Grankollveien. Hellerud 
har sin egen Østerdal, som jeg har nevnt tidligere 
og sin egen torvplass: "Torvet" rett ut for Gran-
kollveien. 

Det er Helleruds levende oppslagsverk, Rag-
nar Ingvaldsen, som deler sin viten med meg. Han 
forteller også at hans bestemor fikk kjøpt en to 
mål tomt med hytte på for 300 kroner, i 1915. I 
Grankollveien 8 ligger en hytte med navnet Setra. 
Det var det første hjemmet til Ragnars foreldre, 
da de hadde giftet seg i 1921, men hytta var i en 
svært dårlig forfatning. Det var mange hull i taket, 
som de måtte henge bøtter under, så når det reg-
net sa det plipp - plopp - plipp - plopp hele tiden. 
Navnet Setra kom av at stedet hadde vært seter 
under gården Gydebråten i Hellerudveien, som 
Bertrand Jensen eide. 

Jeg fortsetter jakten på Hellerudtoppens eldste 
hytte, og det blir foreslått meg å snakke med As-
laug Langaard i Rundtjernveien 46. - Hun er over 
90, men hun husker, sier en av hennes naboer. Jeg 

ringer opp, 
og en klar, 
velartikulert 
damestem-
me svarer. 
Hun har 
bodd i den 
hytta, som 
huset er byg-
get omkring 
hver som-
mer fra hun 
var 2-3 år, 
forteller den 
hyggelige 
damen. Hun 
mener at 
1908 var 

første gang.  
Da blir jeg nysgjerrig og farer ned til Plankon-

toret igjen. Kanskje det er Hellerudtoppens elds-
te! Der står det skrevet at 10. mai 1909 søker tom-
tens eier, Karl Pettersen, Markveien 3, om tillatel-

Sommerfryd i 
Rundtjernveien i 
2002. Ikke så mye 
forandret siden 
1946? Foto: Rag-
nar Ingvaldsen. 

Kart over eien-
dommen Gy-
tegraaten (143/5). 
Ca. 1910 (?) 
Med en rekke veier, 
parseller og ikke 
minst navn innteg-
net. For de med 
godt syn er det mu-
lig å lese Karl Jo-
hans Gade 
(nederst i Rund-
tjernveien), Myra-
gata (Stormyr-
veien), Grubeveien 
(Landeroveien), 
m.fl. Originalmåle-
stokk 1:2000  



Ved postkassene 2/2004 

9 
 

se til å sette opp et "Udhus" (sommerbolig) på 15 
m2. Han er snekker og ansvarshavende. Vel et år 
senere søker daværende eier, Johan Johansen i 
Heimdalsgt. om å få bygge på til 18,85 m2 og om 
tillatelse til å benytte huset til sommerbolig. Året 
etter finner jeg at eieren heter Nils Thorkildsen, 
Chr. Kroghsgt. og han ønsker å bygge på til tillatt 
størrelse på 25 m2. 

Så endelig 29. januar 1941 står Aslaug og Kaa-
re Langaard som eiere av stedet, som familien til 
Aslaug har leid om somrene. Tilbygning og om-
bygning av uthus til våningshus skjer i 1951. 

Men av de hyttene jeg til nå har foretatt under-

søkelse av, har jeg en klar vinner, som jeg tror ikke 
vil miste ledelsen heretter heller: 

Sommerfryd, som ble satt opp av Ingvald Aa-
nestad i 1906 som Sportshytte (Skihytte).  

Hvem var da denne Aanestad, bortsett fra at 
han bodde i Norbygata 16 på Tøyen. Jeg griper 
telefonen og ringer rundt til alle Aanestader i 
Oslo og omegn. Mange av dem kommer fra Jæ-
ren, men ingen kjenner Ingvald. Statsarkivet står 
for tur. Resultatet derfra kommer i neste "Ved 
Postkassene" på sensommeren. Inntil da ønsker 
jeg leserne en fin vår og sommer!      

Andre arrangementer og vandringer 
Våren er tid for vandringer og rusleturer, så vi tar med en oversikt over andre 
aktuelle arrangementer på vår kant av byen. 
 
Onsdag 26. mai, kl. 18. Alnaelvas Venner inviterer til tur langs Alna. Lokalhistorie 
og botanikk, møt ved Steinhoggerstatuen ved Grorud Senter. Vi går til 
Hølaløkka. 
Torsdag 3. juni, kl. 18. Rusletur langs Hovinbekken til Borrebekk og Lunden, og 
ender ved Linderud gård med omvisning. 50 kr for voksne og 25 for barn. 
Frammøte ved Brobekkveien 2. Arr.: Goruddalen Historielag. 
Onsdag 2. juni, kl.18 inviterer Lillomarkas Venner til tur i Hestehagan og Kolås 
med utgangspunkt i nytt hefte, Geologi og lokalhistorie. Møt i krysset Furer 
Nymoens vei - Hans Aaneruds vei.  
Søndag 6. juni, kl. 12.30. Lokalhistorisk vandring langs Oldtidsveien over 
Gjelleråsen. Det blir fortalt om veiens historie som pilegrimsled og Oldtidsvei. Man 
får også høre om skålgroper, gravrøyser, skansene på Gjelleråsen, Norges første 
enveiskjøring og mye, mye mer. Vandringen tar ca. 3 timer. Det lønner seg å ha 
godt fottøy på seg og noe å drikke med seg. Frammøte ved Øvre Fossum gård. 
Arr.: Goruddalen Historielag. 
Torsdag 17. juni kl 18 inviterer Alnaelvas Venner til tur på Romsås. Lokalhistorie og 
botanikk. Møt ved trappa fra sydinngangen Romsås Senter. Turen går via 
Svarttjern til Svartberget. 

Har du glemt å betale medlemskontingenten? Fortsatt er det noen som ikke har 
betalt for 2004, så hvis du betaler med en gang så lipper vi arbeid og kostnader 
med å purre på deg. 
 
Vi mottar stadig noen innbetalinger uten avsender, så husk å oppgi navn og 
adresse (gjelder særlig nettbank og telegiro). 
 
Hellerud Vel savner sine gamle møteprotokoller! Senest på møtet i Kringsjå i fjor 
hadde vi noen av dem, men du som lånte dem da må gi lyd fra deg! 
Protokollene er særdeles viktige historiske kildedokumenter som det er viktig at 
vi får oppbevart på en forsvarlig måte og gort tilgjengelige for flere. 
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Eva Kathrine Nil-
sen er med i redak-
sjonen av Ved 
postkassene. Hun 
tok kontakt med 
ekteparet for å få 
vite litt om hønseri-
et som så mange 
på Hellerud har 
minner om, og ble 
godt mottatt. De 
fortalte om sin tante 
og onkel, og om 
deres arbeid med 
hønseriet, og histo-
rielaget fikk overta 
spennende gamle 
aviser fra 1930-
årene og mange 
morsomme bilder. 
Tusen takk til Jon-
na og Niels. Vi hå-
per dere fortsetter 
som medlemmer i 
historielaget, selv 
om dere nå flytter 
ut av Oslo. 

Av Eva Kathrine Nilsen 
 
Fra Aftenposten aften 23. juni 1943 klipper vi 
følgende under overskriften ”Hvordan man klarer 
krisen i Noas Ark:”: 

”Under åsene som løfter seg over bakkene 
oppe mot Bryn og løper i flokkevis østover for å 
stupe ned i Lutvatnet, har der i de siste årtier reist 
seg stadig tettere rekker av vennlige små villaer og 
egne-heimer. Men oppe under åskanten er der 
enno så meget uberørt natur igjen at det overdådi-
ge panorama over byen og Oslo-dalen ligger like-
frem usannsynlig nær. Særlig hvis man en silde 
kveldsstund slår inn på en av de steinete vegene 
som orrekrattene lukker seg over, og plutselig 
stopper opp for et ljomende skrik inne fra lauv-
henget, eller et besynderlig fuglepludder, som for 
den saks skyld kunne stamme fra busjen eller 
sumpene sønnenfor Sahara. Og det hjelper heller 
ikke stort på orienteringen at man fremme i 
svingen støter på en mann i gressgrønn overall 
med en kjerre trukket av en veldig hund. Men alt 
har en forklaring: Et diskret skilt opplyser at man 
er på vei til Loro Hønseri, den besynderlige Noas 
Ark oppe i Bryn-åsen. Indianerbrølet stammer fra 
”Prince Charming”, arkens mektige påfugl, som 
har for vane å kalle sammen til aftensang på den-
ne tiden. Det afrikanske fuglepludder skyldes den 
anseelige flokk perlehøns som napper mark, sniler 

og maur innimellom furustammene – og som 
notorisk stammer fra Afrika. Og Noa selv, den 
danske ingeniør W. Andersen, som har påtatt seg 
å vise verden at det går an å drive hønseri selv i 
tider da de vesentligste ingredienser for hønsediet-
ten uteblir. Nå kjører han aftenrunden etter skyl-
ler til sine kjære undersåtter.” 

Ane Marie og Waldemar Andersen Loro 
hvem var de egentlig? 
De var blant sin tids kjendiser i nærmiljøet; aktive, 
arbeidssomme og sosialt interesserte. Om dette 
forteller større artikler i avisene - bl.a. i forbindel-
se med feiring av runde år og jubileer – og om 
aktive medlemmer i Oslo og omegns Fjær-
feavlslag. Begge to kom fra Danmark, født i 1888 
og 1887. Waldemar var utdannet ingeniør, og rei-
se- og eventyrlyst hadde ført ekteparet både til 
Tyskland og USA før de kom til Oslo i 1917, hvor 
han fikk betydelige stillinger i flere ingeniørfirma-
er. Men de trivdes ikke så godt i byen, de ville bo 
fritt og fredelig på landet, og flyttet i 1929 til Hel-
lerud hvor de først leide og senere kjøpte en eien-
dom i Rundtjernveien på mer enn tolv mål. Begge 
to var glødende opptatt av landlivet med alle slags 
dyr og planter, fru Ane var oppvokst på sine for-
eldres hønserieiendom, og et eget hønseri var 
nettopp det de kunne tenke seg å få til. Dette ble 
starten på det etter hvert så landskjente Loro 

Hønseri. 
Et hønseri – hva er nå det? 
Trodde du som jeg – at et hønseri var et 
inngjærdet område, et uthus med verpe-
plass, og et antall høner som legger egg for 
salg til forretninger og privathusholdning-
er? Kanskje kan det være slik også, men 
Ane Marie og Waldemar Andersen Loro 
bygget, med flid og for det meste med 
egne hender, opp noe mye mer enn dette. I 
løpet av en 10-års periode frem mot krigs-
utbruddet i 1940, hadde de fått til en utro-
lig fjærfefarm: det var en flott påfugl, en 
flokk perlehøns, fasaner, kalkuner, ender og 
gjess – og sist, men ikke minst hele 1200 
skinnende hvite italienere. Det de mer enn 
noe annet produserte, var dag-gamle kyl-
linger, som det etter hvert ble stor etter-
spørsel etter fra hele landet. Hønseriets 

Loro Hønseri – høns – kalkuner – prydfugler. 
Hellerud pr. Bryn 
Jonna og Niels Sørensen er i ferd med å flytte fra Hellerud, hvor de har bodd i 
hele sitt voksne liv i huset etter Ane Marie og Waldemar Andersen Loro, som 
drev Loro hønseri i Rundtjernveien i mer enn 25 år fra 1929. Niels Sørensen er en 
nevø av eierne.  

Kaffekos med ven-
ner i Ane Marie og 
Waldemar Andersen 
Loros stue.  
Ca. 1940.  
Ukjent fotograf. Bil-
de utlånt av Ander-
sen Loro; fra histo-
rielagets bildearkiv. 
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egne høner kunne ikke produsere alle eggene som 
skulle til for å tilfredsstille den voksende etter-
spørselen, så egg ble innkjøpt fra andre hønserier 
og ruget ut i store rugemaskiner, som ble drevet 
med motorkraft og oljefyring. Ved krigsutbruddet 
9. april 1940 hadde de bestillinger inne på hele 
8000 kyllinger, som de nå fikk store problemer 
med å effektuere fordi egg de hadde bestilt ble 
holdt tilbake, og kyllingleveransene måtte baseres 
på egne høners eggproduksjon. Hønseriet påtok 
seg også å ruge ut kyllinger fra kundenes egg, og 
da ble det nøye passet på at alle eggene ble tydelig 
merket med eierens navn, slik at det aldri var tvil 
om at alt gikk riktig for seg – når det hendte at det 
bare var kylling i et lite antall av de innleverte eg-
gene. 
Mang nebb å mette – mat til mange 
Enorme mengder mat skulle til for å holde liv i de 
store fjærfeflokkene. Det fortelles at leverandører 
satte av lass med fisk og annet fór nede i Rund-
tjernveien – den siste bakken opp til hønseriet var 
så bratt at eierne selv måtte ta 
ansvar for å få fóret fraktet opp. 
Krigen medførte også at det ble 
vanskelig å skaffe fór, men dette 
ble løst bl.a. ved at eieren hentet 
skyller og matavfall i nabolaget. 
Selv om antall dyr måtte redu-
seres, var virksomheten i full 
gang gjennom hele krigstiden – 
og fikk om mulig en enda større 
betydning også for egg- og mat-
produksjonen. Jonna Sørensen 
forteller for eksempel at den 
alltid aktive og kreative tante 
Ane bygde kjøkkenet om til 
nærmest et laboratorium, hvor 
hun bl.a. produserte gryteferdi-
ge kalkuner for levering til her-
skapshus og ambassader på 
Vestkanten i Oslo. Dette var 
lenge før kalkun kunne hentes 
frossen og gryteferdig fra fryse-

diskene og var vanlig kost i vårt land. Men egg, 
høne og kylling var velkjent og verdifull mat for 
de som hadde råd til å kjøpe. 

Også andre skapninger var interessert i matfa-
tet – eieren kunne i et avisintervju fortelle om en 
stadig kamp mot grevling og rev som forsynte seg 
med både ender og gjess og en høne når de kom 
til. Kråker og skjærer var nærgående eggtjuver, 
særlig var de etter kalkunene, som pleide å gjem-
me seg bort når de skulle legge egg. Han la ikke 
skjul på at det var nødvendig å legge ut sakser for 
å få has på røverne, når ikke andre metoder nyttet. 
Men ikke alle naboene var like glad for saksene 
ute i skogen – og barna ble advart mot å komme 
for nær. 
Landskjent hønseri 
Både Ane Marie og Waldemar Andersen Loro var 
ivrige medlemmer i Oslo og omegns fjærfeavlslag, 
og var i perioder aktive i styret. Regelmessig ble 
det arrangert fjærfeutstillinger over hele landet, og 
det ble sagt at man alltid måtte regne med at de 
flotteste premiene og utmerkelser gikk til Loro 
Hønseri. En hylle full av premier i alle størrelser 
vitner om dette, og allerede i 1935 fikk de på en 
utstilling sølvmedalje med diplom fra Det konge-
lige selskap for Norges Vel. Norsk Folkehelses 
bakteriologiske institutt kjøpte egg til sin forsk-
ning herfra, og NRK brukte hønseriet når de 
trengte fuglelyder til sine reportasjer. Historien 
om Loro Hønseri kan virke som et eventyr i vår 
moderne tid, heldigvis er trofeer og minner tatt 
vare på av Jonna og Niels Sørensen, men både 
hovedhus og uthus vil snart forsvinne, og nye 
bolighus dukker opp på det som er igjen av eien-
dommen. 

Kakling i kjøkken-
hagen. Et av de 
siste bildene som er 
tatt av det gamle 
hønsehuset før en 
brann ca. 1946.  Fru 
Ane Marie med 
noen av sine fugle-
venner. Fotograf 
ukjent. Bilde utlånt 
av Andersen Loro; 
fra historielagets 
bildearkiv. 

Bolighuset på Loro 
Hønseris eiendom 
ca. 1930. Ane Marie 
og Waldemar Loro 
leide huset fra 1929, 
kjøpte  stedet i 1937.  
Senere på- og om-
bygget.  Fotograf 
ukjent. Bilde utlånt 
av Andersen Loro; 
fra historielagets 
bildearkiv. 
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Av Gerd Bratlie 
 

Inger, en niese av Sofie, hørte dette bli fortalt gjen-
tatte ganger fra hun var ganske liten, og hun var 
fast bestemt på å gå i tantens fotspor. Heller ikke 
hun skulle ha en eneste fraværsmelding i meldings-
boken da hun gikk ut av Bryn skole, - men i krigså-
rene 1940 - 45 var det noe som het potetferie. Pote-
ter var en viktig del av kosten i disse årene, da svært 
lite mat var å få kjøpt. Hver familie fikk tildelt et 
jordstykke, der de satte poteter, og om høsten skul-
le barna hjelpe til med å ta dem opp. De fikk et par 
dager fri til dette, men til Ingers store forskrekkelse 
ble det ført opp i meldingsboken som fravær. Hun 
var så fortvilet at moren ikke fant noen annen utvei 
enn å ta med boken og gå ned til Bryn skole. Der 
bad hun læreren om å stryke fraværsmeldingen, for 
det var jo ikke sykdomsfravær. Læreren så gjorde, 
og Inger betraktet med lettelse de rene sidene i 
meldingsboken. 

Men - en dag fikk hun kusma. Det måtte skju-
les. Hun tullet seg inn i et stort, blått skjerf og gikk 
på skolen, men en skolekamerat visste om kusmaen 
og klarte ikke å tie om den. Han rakte opp handa. - 
Andersen, sa han. Inger har kusma! Slaget var tapt. 

Inger måtte pakke sammen sakene og gå hjem. 
Sofie hadde nok vært svært heldig og spesielt 

motstandsdyktig mot sykdom. Hun måtte jo over 
den forblåste "Atlanter'n" (Tvetenjordene) for å 
komme til skolen. - Hva hadde du på deg når det 
var vinter og kaldt?, vil jeg vite. - Jeg hadde blått 
folleskjørt både sommer og vinter! sier hun. Men 
jeg hadde raggsokker og beksømstøvler om vin-
ter'n. - Over folleskjørtet da? spør jeg. Der hadde 
jeg en genser, som mormor hadde strikket og en 
jakke utenpå. Mor strikket strømper til meg.  

Slik gikk da Sofie i all slags vær over Atlanter`n, 
gjennom Tveten gård, ned alleen og Fyrstikkbak-
ken, over Fyrstikkbrua og mot skolen. Når det var 
veldig stygt vær ventet faren og tok følge med hen-
ne før han gikk til sitt arbeid på Fyrstikkfabrikken, 
forteller Sofie. Når skoledagen var over gikk hun til 
Fyrstikkfabrikken og ventet på faren for å få følge 
hjem. En dag da det hadde vært veldig stygt vær 
dagen i forveien, sa læreren til en elev, som var 
nabo til Sofie: - Du var ikke på skolen i går! Eleven: 
-Nei, det var så dårlig vær. Læreren: - Sofie var på 
skolen! 

 - Jeg kan ennå høre lærer'ns stemme, sier Sofie. 
Hun morer seg over minnet.    

 

Gerd Bratlie har 
snakket med So-
fie Øistad, som 
gikk ut fra Bryn 
skole i 1925. 

Men  - Sofie var på skolen! 
Det går mot slutten av skoleåret, og det får meg til å tenke på Sofie Øistad, født 
Udahl. Hun er født i 1910, så det skulle bety at det er hele 80 år siden hun gikk ut 
av folkeskolen på Bryn etter syv år som elev. Da stod det et bilde og omtale av 
henne i en avis, for hun hadde ikke hatt en eneste dags fravær på disse syv 
årene. Det var en sjelden forekomst, om det i det hele tatt hadde forekommet. 

Avgangsklassen 
ved Bryn skole i 
1925. Sofie 
Øistad (den gang 
Udahl) er nummer 
to fra venstre i 
andre rekke. Foto 
utlånt av Sofie 
Øistad. Fra histo-
rielagets bildear-
kiv (00196). 
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I tilknytning til at Tveitasenteret 
gjenåpnet i oktober 2003 ble det 
utarbeidet et hefte med lokalhistorie - 
"Ser deg på EPA! - lokalhistorie fra 
Hellerud, Tveita og senteret". Heftet er 
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. Heftet ble distribuert 
sammen med Tveitamagasinet i et 
opplag på 30 000 eksemplarer. 
Alle medlemmene som er bosatt i 
vårt område skal ha mottatt heftet i 
posten (sammen med Tveita-
magasinet), men hvis du sender oss 
XX kroner i frimerker kan vi sende deg 
et eksemplar i posten. 

Groruddalen kulturminneatlas 

I mars lanserte Byantikvaren i Oslo en 
lekker publikasjon - Groruddalen 
kulturminneatlas - en bok som alle 
lokalhistorisk interesserte vil ha 
interesse av. Boka inneholder kart 
med registrerte kulturminner, og faglig 
spennende artikler om gårder og 
kulturlandskap, samferdsel, 
industriutvikling, boligutbygging og 
fellesskapets bygninger og anlegg. 
Boka er til salgs hos bl.a. bokhandlene 
på Tveita, og den koster 175 kr. 



Ved postkassene 2/2004 

14 
 

Referat fra årsmøtet 17. mars 2004 på Tveten 
gård. Ved møtets start var det 30 medlemmer til 
stede. 
 
Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Fastsetting av kontingent 
6. Endring av lovene 
7. Aktiviteter og planer i 2004 
8. Innkomne forslag 
9. Valg 
10. Eventuelt 
 
1. Godkjenning av innkalling og 
dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
2. Valg av møteleder og referent 
Lars Rogstad ble valgt til møteleder og Sidsel 
Hveem ble valgt til referent. 
3. Årsberetning 
Lars Rogstad gikk gjennom årsberetningen, som 
ble godkjent. 
4. Regnskap 
Lars Rogstad la fram revidert regnskap. Et under-
skudd  på ca. 9 000 kr skyldes subsidiering av tu-
rene til Enebakk og Sandbakken. Det ble kom-
mentert at inngangen av kontingenter viser at ikke 
alle 175 medlemmer har betalt. Videre har vi store 
portokostnader fordi medlemsbladet Ved post-
kassene også sendes til  bydelen, biblioteker, andre 
historielag etc. som ikke er medlemmer. 
5. Fastsetting av kontingent 
Styret har foreslått at kontingenten forblir ufor-
andret (100 kr). 
6.        Endring i lovene 
Bydel Hellerud ble 1. januar slått sammen med 
bl.a. Furuset til ny bydel Alna. Som følge av dette 
ble beskrivelsen av historielagets geografiske vir-
keområde omformulert. Det er ikke aktuelt å end-
re virkeområdet, men beskrivelsen er ikke lenger 
knyttet til en bestemt bydel. Forslaget fra styret 
ble endelig vedtatt, og formål i lovene har følgen-
de formulering: 
 
”Formål 
Historielagets formål er: 
a) å verne om det som finnes av historisk interes-

se og verdi i området, samt i tilknytning til 
dette søke å vekke interesse for stedets og inn-
byggernes kultur, liv og virke gjennom tidene 

b) å fremme det alminnelige historiske vernear-
beidet 

c) å samarbeide med andre historielag om løs-
ningen av oppgaver innenfor lagets virke-
område" 

 
Historielagets geografiske virkeområde er Tveita, 
Hellerud, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alna-
bru, og de områdene som naturlig henger sam-
men med disse, samt nærområdene i Østmarka. 
 
Kommentar fra årsmøtet: Hva med Teisen/
Fjellhus? Teisen er et nærområde og dekkes av 
virkeområdet vårt. Det eksisterer et Teisen/
Fjellhus Historielag. Det ble foreslått å ta kontakt 
med dem. 
7.        Aktiviteter og planer i 2004 
Onsdag 12. mai - hyggekveld i Kringsjå med 
visning av gamle bilder 
Tirsdag 25. mai busstur til Losby. Lørenskog 
Historielag er vertskap og viser oss rundt på god-
set, demningen ved Mønevann og det gamle vass-
hjulet. Gårdskafe med servering etterpå. 
Søndag 20. juni - bydelsdag og familiefest på 
Tveten gård. 
Søndag 12. september - kulturminnedagen - 
"Fra fiskehjell og stabbur til dekket bord". Endelig 
program fastsettes seinere. 
Torsdag 23. september. Lysvandring med Al-
naelvens Venner langs Alna. Vi melder interesse 
for å vise lysbilder fra bildebasen vår på en egnet 
vegg i høstmørket. 
Torsdag 4. november - medlemsmøte. Endelig 
program fastsettes seinere. 
 
Av andre planer ble det trukket fram å fortsette å 
skrive i Tveitamagasinet, oppdatere bildebasen, gi 
ut Ved Postkassene, bokprosjekt og feiring i for-
bindelse med historielagets 10-års-jubileum i 
2005, intervjue eldre mennesker, dokumenterer 
gamle stednavn i området og arrangere bildeutstil-
linger. Vi skal også se på om vi skal utgi kalendere 
igjen med gamle bilder. 
 
Det ble sendt rundt en liste for å få interesserte til 
diverse arbeidsoppgaver, men det var kun en per-
son som skrev seg på - men som blir et kjærkom-
ment tilskudd til arbeidet med bildedatabasen! 
8.        Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag 
9.        Valg 
Valgkomitéens leder Gunnar Hjort la fram komi-
teens forslag, som ble vedtatt ved akklamasjon: 
 

Referat fra årsmøtet 2004 
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Leder: Lars Rogstad, 2 år, gjenvalg 
Styremedlem: Arvo Larsen, 1 år, gjenvalg 
Styremedlem: Lars Myhre, 2 år, gjenvalg 
Styremedlem: Sidsel Hveem, 2 år, gjenvalg 
Varamedlem: Kjell Berger, 1 år, ny 
Varamedlem: Tormod Pedersen, 1 år, ny 
 
Styremedlem Thor Haugerudbråten var ikke på 
valg, og har ett år igjen av perioden. 
    
Revisor: Edmund Groshennig, 1 år, gjenvalg 
Valgkomité, leder: Gunnar Hjort, 1 år, gjenvalg 
Valgkomité, medlem: Ragnar Ingvaldsen, 1 år, 
gjenvalg 

Valgkomité, vara: Grete Martinsen, 1 år, ny 
 
Styret konstituerer seg selv.  
 
10. Eventuelt 
Lars Myhre orienterte om turen til Losby 25. mai 
 
Hellerud, 22. mars 2004 
 
 Lars Rogstad  Sidsel Hveem 
   møteleder    referent 
 
 
Etter årsmøtet kåserte Karsten Sølve Nilsen om 
teglverksindustrien i Oslo, med fokus på området 
vårt. 

Lover for Hellerud historielag 
Vedtatt på stiftelsesmøtet 22. mars 1995, og sene-
re endret på årsmøtet 17. mars 2004. 
 
Formål  
Historielagets formål er: 
a) å verne om det som finnes av historisk interes-

se og verdi i området, samt i tilknytning til det-
te søke å vekke interesse for stedets og innbyg-
gernes kultur, liv og virke gjennom tidene 

b) å fremme det alminnelige historiske vernear-
beidet 

c) å samarbeide med andre historielag om løs-
ningen av oppgaver innenfor lagets virkeområ-
de 

 
Historielagets geografiske virkeområde er Tveita, 
Hellerud, Trasop, Haugerud, Trosterud og Alna-
bru, og de områdene som naturlig henger sam-
men med disse, samt nærområdene i Østmarka. 
 
Medlemskap 
Alle som ønsker det kan tas opp som medlemmer 
av historielaget, også firmaer og foreninger.  
 
Æresmedlemmer kan innvelges etter forslag fra 
styret.   
 
Medlemskontingent skal betales inntil medlem-
met selv melder seg ut av historielaget. Medlem 
som ikke har betalt kontingent i de siste 2 år kan 
strykes.  
 
Årsmøtet og styret  
Årsmøtet er Hellerud historielags høyeste myn-
dighet og skal holdes hvert år innen utgangen av 
april.  
 
Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut med 
minst 3 ukers frist sammen med fullstendig saks-

liste. Forslag til årsmøte må være styret i hende 
senest 2 uker før årsmøte holdes.  
 
Årsmøtet skal:  

Godkjenne innkalling og saksliste.  
Velge dirigent og sekretær for årsmøtet. 
Behandle årsberetningen.  
Behandle det reviderte regnskapet. Regnskaps-
året følger kalenderåret. 
Fastsette kontingent.  
Velge følgende tillitsmenn/kvinner:  

Styret, bestående av leder og 4 styremed-
lemmer velges for to år av gangen og 2  
varamedlemmer velges for et år av gangen. 
Første gang velges likevel leder og halvpar-
ten av styremedlemmene for ett år. 
Revisor velges for et år.  
Valgkomite bestående av leder, 2 medlem-
mer og l varamedlem, alle for l år.  

 
Lovlig innkalt årsmøte i Hellerud historielag er 
vedtaksført ved vanlig stemmeflertall. Ingen har 
mer enn en stemme. Styret konstituerer seg selv 
med valg av nestleder, sekretær og kasserer. Styret 
kan oppnevne de utvalg det ønsker.  
 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret 
eller hvis en fjerdedel av medlemmene krever det. 
Frist for innkalling som ved ordinært årsmøte.  
 
Oppløsning og lovendring 
Forslag til oppløsning av Hellerud historielag eller 
endring av lovene kan bare behandles på ordinært 
årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslista. Ved-
tak i slike saker krever minst tre fjerdedels flertall. 
Med vanlig flertall avgjør årsmøte hvordan lagets 
midler skal disponeres.  
 

Lovene for Hellerud 
historielag ble ved-
tatt på stiftelsesmøtet 
22. mars 1995. Helle-
rud bydel ble 1. janu-
ar 2004 slått sammen 
med bl.a. Furuset 
bydel til ny bydel 
Alna. Som følge av 
dette måtte beskrivel-
sen av historielagets 
virkeområde omfor-
muleres.  



Postboks 20 Tveita 
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Returadresse: B 

Program våren og høsten 2004 
 

 
Tirsdag 25. mai 

Busstur til Losby gods i Lørenskog 
 

Lørenskog Historielag er vertskap og viser oss rundt på godset, dem-
ningen ved Mønevann og det gamle vasshjulet. Gårdskafe med enkel 

servering etterpå. 
 

Avreise kl. 18 fra Tveita senter - se eget oppslag på side 3 i dette 
nummeret. 

 
Neste nummer kommer ut i begynnelsen av september 2004, og vi tar 

gjerne i mot stoff og manus av alle slag! Manusfrist er 15. august, 
og send det til Lars Rogstad (lars.rogstad@ssb.no). 

Søndag 20. juni 
Bydelsdag og familefest på Tveten gård. 

Historielaget har stand med informasjon og gamle bilder. 

Søndag 12. september 
Kulturminnedagen  

"Fra fiskehjell og stabbur til dekket bord" 
Endelig program fastsettes seinere. 

Torsdag 23. september 
Lysvandring med Alnaelvens Venner langs Alna. 

Historielaget viser gamle bilder på en egnet vegg i høstmørket. 
Mer informasjon kommer seinere. 

Torsdag 4. november 
Medlemsmøte  

Endelig program fastsettes seinere. 


