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Siden sist er rapporten om Tveten gårds 
framtid lagt fram for byråd, bydelspolitikere, 
organisasjoner og frivillige - senest på et 
møte på Tveten gård i midten av oktober. 
Rapporten er et grundig arbeid som skisserer 
flere veier å gå for videre utvikling og sik-
ring av eksisterende verdier, men konklusjo-
nene er klare - aktivitetene på gården må 
økes for å skape større inntekter som igjen 
kan finansiere nødvendig istandsetting og vi-
dereutvikling av tilbudene (og rapporten fin-
ner du her: http://www.bydel-
alna.oslo.kommune.no/dokumenter/
dokument/sentralt/sluttrapport.pdf). 

Senere har også bydelsutvalget vedtatt å 
be bystyret om å kjøpe gården i løpet av 
2006, og bydelsdirektøren er bedt om å opp-
rette et prosjekt for det videre arbeidet med 
videreutvikling av gården. 

Vi tror dette er en riktig (og den eneste!) 
veien å gå for å sikre Tveten gård til nytte 
for lokalmiljøet og andre brukere. Oslo 
kommune må gå tungt inn med investerings-
midler, samtidig som lokale krefter engasje-
res i et samarbeid (og gjerne en stiftelse) om 
drift og utvikling. 

Dette er det siste nummeret av Ved post-
kassene i 2004. Som du vel merket tidligere 
i høst kom det ikke noe nummer da, så dette 
blir et dobbeltnummer. Dette er et uttrykk 
for at det er krevende å utarbeide Ved post-
kassene med de ressursene vi disponerer i 
historielaget, og at vi ønsker oss flere hender 
og hoder som kan bidra! Vi er sikre på at det 
finnes ressurser blant medlemmene, men vi 
må komme i kontakt med dere. Så gi lyd fra 
deg, og du vil bli tatt godt imot! 
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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 (larsrogstad@tiscali.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 
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På begynnelsen av 1950-tallet ble ressursene 
satt inn for å løse boligmangelen i de større 
byene, og drabantbyen, etterkrigstidens by-
form, vokste fram.  

Ganske snart kom også den første kritikken 
mot de nye områdene – fra allmennheten og 
fra fagfolk. Foredraget vil først og fremst kret-
se om den faglig funderte kritikken, spesielt 
arkitektenes, slik den ble framført i aviser og 
tidsskrifter. Angrepene på drabantbyen rettet 
seg mot forskjellige sider ved utbyggingen og 

antok ulike former i de tjue årene som fulgte. 
Etter tur ble den anklaget for å være manipule-
rende, visuelt kjedelig, sosialt innholdsløs, an-
tiurban, barnefiendtlig, udemokratisk og dyr. 
Hvorfor ble drabantbyen lagt for hat? Hva var 
planleggernes argumenter mot utbyggingen? 
Og hva lanserte de som botemidler og alterna-
tiv? 

Drabantbyen som skyteskive  
Medlemsmøte onsdag 10. nov. kl. 19, Tveten gård 
Historielaget har vært så heldig å få arkitekt Jon Guttu (bosatt på Golia) fra 
NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning - til å komme og foredra om det-
te spennende emnet.  Har drabantbyene fått alt for mye uberettiget kritikk? Og 
i tilfelle hvorfor? Liker vi egentlig ikke drabantbyene? Eller er bildet mer nyansert 
enn som så, og er det ikke mange gode eksempler på flotte og trivelige dra-
bantbyer, f.eks. Tveita i vårt eget område. 
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Av Gerd Bratlie 
 

12. mai kl. 18.30 var vi invitert til hyggekveld i 
velhuset. Hyggekvelden 8. mai ifjor var så vel-
lykket at det fristet til gjentagelse. Huset hadde 
gjennomgått en betydelig oppgradering i løpet 
av dette året og mottok oss i nyoppusset til-
stand. Nymalte vegger, nye gardiner og ny 
belysning dannet en fin ramme om de innby-
dende langbordene, som arrangementskomite-
en hadde dekket. Rundstykker, kringle og kaffe 
ventet på kjøkkenet, Lars Myhre stod parat 
med trekkspillet for allsang, og leder i historie-
laget Lars Rogstad stod klar med lysbildene. 

Et perfekt forarbeid var nedlagt, og alle var 
spente på hvor mange som møtte opp denne 
gangen. Vi behøvde ikke å vente lenge. Det 
strømmet på med Hellerudbeboere, så det måt-
te dekkes ekstrabord, og gjensynsgleden var 
stor. Jeg telte ikke helt nøyaktig, men et sted 
mellom 50 og 60 vil jeg anta at vi var. 

Bernt Bertelsen, den nåværende formannen 
i Hellerud Vel, var tilstede, mens et utvalg av 
tidligere formenn i sine bilderammer lå på et 
bord i lokalet i påvente av å bli hengt opp på 
veggen etter oppussingen. 

Historielagets første formann, Ragnar Ing-
valdsen, vandret omkring med sitt snertne, 
gode fotoapparat og sørget for at kvelden skul-
le bli et varig og håndfast minne. Er det noe vi 
i historielaget vet å sette pris på, så er det gode 
bilder. 

Da alle var benket eller rettere sagt stolsatt 
rundt bordene, ønsket historieleder Lars vel-
kommen før Lars Myhre grep ordet: - Jeg tenk-
te at vi skulle begynne med Kringsjåsangen, sa 
han. - Den er blitt sunget mange ganger her. 
Hvis vi er rolige, så kjenner vi sikkert trykket 
fra veggene. Disse ordene ga en spesiell stem-
ning og fikk vel alle til å tenke bakover i tid, på 
de mange kvinner og menn, ja også barn, som 
har holdt til her oppover gjennom årene. 

Etter Kringsjåsangen ble det sunget en til-
litserklæring til den forestående sommeren: 
"Jeg tror, jeg tror på sommeren".  

Under kaffen sirkulerte det en liste der alle 
skulle skrive adresse, eventuelt gårds- og 
bruksnummer på eiendommen, hvem som 
først bygget hus der og når, og eventuelt gamle 
navn. Hvor viktig det er å ha slike opplysning-
er har for alvor gått opp for meg etter å ha lett 
etter den eldste hytta på Hellerudtoppen. 

Styreleder Lars oppfordret alle til å lete 
fram gamle velprotokoller for å kunne samle 
dem på ett sted, til bruk for historielaget. Slike 
protokoller er en gullgruve verdt, med alle de 
sakene som velforeningen har befattet seg 
med.  

Lysbildene startet med mange festkledde 
mennesker rundt et like festpyntet bord. 
"Årsfest", mente noen, for de likte å lage fest. 
"30 årsjubiléet i 1939", mente andre. Diskusjo-
nen gikk livlig før neste bilde, som var fra søn-
dagsskolen i 1938, med Emil Haagensen og 

Mimretreff på Kringsjå 12. mai 2004 

God stemning 
rundt kaffebordet 
på Kringsjå, på 
historielagets hyg-
gekveld 12. mai 
2004. Foto: Rag-
nar Ingvaldsen 
(00204) 
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frk. Johnsen på hver sin side av barna. Haagen-
sen drev søndagsskolen, og iblant var den 
hjemme hos ham, fikk vi vite. Barnemisjonen 
ble den også kalt.  

Så er vi på gamle Hellerud trikkeholdeplass 
før T-banens tid Tvetenveien og Blåbussen. 
Ca.1955 trodde de fleste. Kart over eiendom-
mene fra tidlig på 
1900 tallet med 
gamle veinavn 
og gamle navn på 
eiendommene. 
Kartet ble funnet 
av Ingvar Sund, 
nåværende eier 
av Gydestuen 
(Kaffekverna) i 
en boks i kjelle-
ren i 1990. - Blir 
noen av disse 
navnene brukt 
nå, undret histo-
rielederen! 

Så kommer et 
bilde fra en befaring angående Tveitautbyg-
gingen og høyblokkene. En rekke viktige 
menn med hatt, og noen ganske få viktige 
kvinner uten. Møtestedet var krysset 
Rundtjernveien Hellerudveien, og det ble sendt 
opp ballonger for å vise hvor høye høyblokke-
ne skulle bli. Dette førte til at flere etasjer ble 
kuttet. 

Det ble satt opp mange revyer på Kringsjå 
med navnet Hellerudrevyen, og vi får se et 
bilde fra en av dem. Navnene på de opptreden-
de er det mange som vet. Videre er det en fa-
milie på ski i Skogliveien (Venåsveien), glade 
barn på skirenn med nummer på brystet, og 
skihoppere i Hellerudbakken der bakkerekor-
den er 28 meter. Det vises dyrking av grønnsa-
ker på Hellerud Hovedgård og eieren Erik 
Grorud. Fjeldhammer og Arnesenbutikken, og 
i den forbindelsen får jeg vite at den aller første 
butikken i området lå i Hellerudveien 6. 

Et staselig bilde av Karl Udahl og svoger 
fra 1906, og Loro hønseri med alle sine fjær-
kledde innvånere. Påfuglene var de som hørtes 
best, ble det opplyst, og en gammel historie 
sier at de skriker når de ser de stygge bena 
sine. 

Over til sommer og badeliv ved Rundtjern, 
og navnene til personene på bildet kommer 
raskt fra flere hold. 

Så Hellerudkiosken på hjørnet av Stordam-
veien Hellerudveien. Møtested og tilholdssted 
for ungdommene. - Jeg har en krimhistorie fra 
den kiosken, sier Hans Kristian Huseby, og 

forsamlingen lytter spent. Mine foreldre drev 
den fra 1948 1953, så på hjemveien fra Bryn 
skole gikk jeg ofte innom, fortsetter han. En 
gang jeg kom dit, satt ikke mor der, og da ble 
fristelsen for stor. Jeg tok 14 is fra kiosken og 
la i lomma mi, sier han, men som dere nok 
skjønner så fikk jeg ikke mye glede av de ise-

ne. Det får meg til 
å tenke på en an-
nen historie fra 
denne kiosken. 
Othar Syversen 
drev den fra 1943-
48, og han tok seg 
tid til litt oppdra-
gende virksomhet 
blant sine små 
kunder: En liten 
pike og hennes 
lillebror hadde fått 
en krone hver av 
mor og far, og de 
fikk lov til å gå 
den ganske lange 

veien til Othar i kiosken for å kjøpe noe godt. 
Den lille piken gikk først frem til kioskåpning-
en. - Jeg kan få ti 5-øres karameller, sa hun. - 
Det skal bli, lille frøken, kan jeg tenke meg at 
Othar svarte. Hun fikk ti karameller og 50 øre 
tilbake. - Hva skal så du ha? spurte han Lille-
bror. - Karameller for hele krona, kom det 
kvikt fra gutten. - Å nei du, sa Othar. Du får 
ikke noe mer enn din søster. Han ga også ham 
ti karameller og 50 øre igjen.  

Ettersom det ene bildet avløser det andre på 
lerretet, så avløser det ene minnet et annet min-
ne i hukommelsen. Ordene "husker du" bølger 
som ekko gjennom lokalet. Fjerne tider og 
gamle minner levendegjøres og gjenoppleves 
denne maikvelden.  

Mer allsang til akkompagnement av Lars 
Myhre ble det også, og Hellerudfolket viste 
tydelig at de var vant med å synge. 

Som det ofte ble skrevet i skolestiler: "Alle 
var enige om at det hadde vært en fin dag". En 
av de tilstedeværende sa det på en litt annen 
måte idet han passerte meg i bakken nedenfor 
Kringsjå, med en av gevinstene, en potte-
blomst i handa: - Det er hyggelig å mimre litt! 

 

Lars Myhre stude-
rer gamle bilder, 
på historielagets 
hyggekveld på 
Kringsjå 12. mai 
2004.  
Foto: Ragnar Ing-
valdsen (00207) 



Ved postkassene 3/4 2004 

6 
 

Av Gerd Bratlie 
 
Høsten er den tiden på året at naturen tilret-
telegger sitt spiskammer for oss mennesker, 
slik at vi i "august kan få litt bær å meske oss 
på", som Alf Prøysen skrev i visa "Året rundt". 

Som liten jente var jeg med familien min til 
skogs for å sanke inn av naturens gaver til høst 
og vinterhusholdningen. Utfluktene foregikk 
med sykler. Min far med en stor bærkasse på 
bagasjebrettet og min mor med meg, som ikke 
hadde annet å ta seg til enn å synge hele veien. 
Jeg tror ikke engang at jeg gikk i motbakkene 
enda så mange det er av dem fra Lilleaker til 
Sørkedalen. Når syklene ikke lenger egnet seg 
til videre fremkomstmiddel, ble de lagt godt 
skjult i en veigrøft for at ingen skulle finne 
veien til vårt spesielle bærsted. Under klatrin-
gen oppover i åsen kunne jeg ikke synge. Da 
måtte det bare snakkes lavt, og når vi var 
fremme, så måtte vi være enda stillere og 
passe godt på at det heller ikke kom en eneste 
lyd fra bærspannene. Ingen måtte høre hvor 
det var bær å finne. 

Hadde noen av Helleruds beboere sitt spe-
sielle innhøstningssted tro, og hvor var det? 
Har en av dere en historie å dele med meg og 
kanskje et bilde å låne bort for kopiering? 

Mor til Ragnar Ingvaldsen var den tredje 
yngste av de 14 barna til Amalie og August 
Nordstrøm, som bodde på Fjeldhammereien-
dommen fra ca. 1907. Hun fortalte at de tok en 
sinkbalje mellom seg og sinkbøtter i de ledige 
hendene og gikk inn i skogen på Hellerudtop-
pen, der det nå er fotballbane. De kunne være 
seks, syv stykker I alt, og når noen av barna 
giftet seg ble ofte også svigerdøtre og 
svigersønner med på familiebærplukkingen. - 
Det var fine bærsteder rett innenfor i skogen, 
med både blåbær og tyttebær. Til og med en 
moltemyr var det der, og et fint soppsted, for-
teller Ragnar. 

Er det flere som har noen bærhistorier tro? 
Jeg ringer Eleonore Sørensen, som er vokst 
opp i "Løvlia" og "Meløst" i Rundtjernveien, 
og i henne bor en virkelig energisk bærpluk-
ker. I en alder av 83 år drar hun ennå av gårde 
når det er bærtid.  Som barn var hun sammen 
med familien når de tok med seg kurver og 
spann og la ivei til Lutvannsåsen, Solbergvann 

eller Rundtjern. - Senere var vi to damer, som 
holdt sammen på bærturer, forteller hun. Da 
dro vi til den andre siden av Lutvannsåsen 
Lauvtjern, Kroktjern og Hauktjern. Det var 
nesten svarte natta før vi kom hjem, minnes 
hun. 

- Dere hadde ikke et spesielt bærsted da, 
spør jeg. - Nei, vi tråla rundt, sier hun og 
gleder seg til å ta fatt iår også. - Vi har modne 
blåbær i haven alt, forteller hun ivrig. - Blåbær 
er veldig fine å fryse ned, sier jeg , men det er 
hun ikke helt enig i. Hun synes ikke at smaken 
holder seg så bra da. - Jeg lager blåbær-
syltetøy, sier hun, og jeg må innrømme at det 
er den gamle, gode måten å behandle blåbær 
på. 

Med blåbærsmak i munnen takker jeg for 
praten, legger på telefonrøret og avslutter 
bærhistorien idet jeg håper at leserne har hatt 
en god høst og fine bærturer. Nå som julen 
snart star for døren er det praktisk å kunne 
hente fram resultatet av turene fra fryser og 
kjeller. 

Bærplukker i 
Nordmarka, med 
blåbær i store 
mengder! 
Foto: Johan Lyse 

Litt bær å meske seg på 
Høsten er innhøstingstid, og Gerd Bratlie har snakket med noen som sanket bær 
i skog og mark i tidligere tider. 
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Klipp fra lokalavisen 1936 
Det vi i dag kjenner som ”AKERS AVIS/Groruddalen” ble startet som velavis i 1928 
etter initiativ av Østre Aker-vellenes Fellesråd. Avisas navn var den første tiden 
”Østre Aker”, men da avisa senere ble slått sammen med ”Nordstrand Vellenes 
Avis” endret man navnet til ”Akers Vel”. I 1958 endret avisa navn til ”Akers Avis”, og i 
1960 ble ”Groruddalens Budstikke” tilføyd. 
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Av Karsten Sølve Nilsen 
 
Navnet på vår kjære bydelselv, som etter hvert 
er kommet mer og mer i fokus er er likeså mys-
tisk som Oslo-navnet. Det har ingen sikker og 
entydig forklaring. Men først litt om uttalen: 

De gamle østkantfolk uttalte neppe navnet 
på den forfinede måten som vi gjør i dag,  
A l n a. Under en kveldstur med historielaget 
kom jeg i prat med en eldre dame om kommu-
nikasjonene på Hellerud i hennes ungdom. - Vi 
tok som oftest toget på Ærnabru, sa damen. 
Altså sa de ikke Alnabru på den tiden. Oslodia-
lekten i eldre tider var jo ikke så avslepet som 
nå, de kunne nok si både Ænders og ælboga. Å 
kalle elva for Alna og ikke Ærna ville nok ha 
virket temmelig jålete. En gammel skrivemåte 
for Alna fant jeg i et kart fra 1757. Der var en av 
Alna-gårdene avmerket med Elna. I forbindelse 
med skrivemåten Alnsjøen fikk jeg vite av en 
sakkyndig at elvas navn var Aln med gammel 
uttale Æln som i bestemt hunnkjønnsform var 
blitt til Alna.  

Mer og mer tyder dette på at vår Alna-uttale 
er kunstig og uriktig i forhold til den opprinneli-
ge. Allikevel ser jeg ingen grunn til å gå tilbake 
til gammel uttalemåte nå. Navn har det med å 
utvikle seg, og Alna er jo bra nok for oss. Men 

det kan være artig å fundere litt på sammen-
hengen, og kanskje kan det hjelpe oss med å 
løfte litt på hemmeligheten om navnets egentli-
ge betydning. Hemmeligheten har forresten 
ikke blitt mindre ved at Alna, som var det opp-
rinnelige elvenavnet, ikke har vært i bruk på 
lang tid., men bare har overlevd i sammenheng-
er som Alnabru (Ærnabru) og Alna-gårdene. Fra 
lang tid tilbake ble de nedre deler av elva kalt 
Loen elv, noe som etter hvert ble til Loelva. Det 
opprinnelige navnet som vi henter fram nå, og 
vil bruke for hele elveløpet, er bare bokstavbil-
det A l n a og vi uttaler det selvfølgelig som vi 
leser det. 

Forklaringene på et navns betydning kan 
være et ømtålig emne, og for en amatør er det 
oftest sikrest å holde munn. Men vi prøver oss 
allikevel med en betenkning, av interesse for 
elva og litt undring. Undringen går ut på at det 
foreligger to helt forskjellige og ikke helt over-
bevisende tolkninger av elvenavnet Alna. Den 
ene tolkningen forklarer navnet som elva som 
bukter seg som en albue, og den andre som elva 
som vokser av verbet å ale. Men har noen sett 
en albue bukte seg? Den kan jo bare bøye en 
vei. Da hadde det vel vært mer nærliggende å 
kalle elva for Ormen. Og hvorfor skulle bare 
Alna kalles elva som vokser om våren. Det gjør 

Karsten Sølve 
Nilsen er mange-
årig aktiv både i 
Hellerud historie-
lag, Oslo Elvefo-
rum og Alnaelvas 
Venner. Denne 
artikkelen har 
tidligere stått på 
trykk i AKERS 
AVIS/Grorud-
dalen. 

Alna-navnet 
Karsten Sølve Nilsen er kjent både som lokalhistoriker og elve- og bekke-
entusiast, og hva er da mer naturlig enn at han tar for seg mulige forklaringer 
på hva Alna-navnet kommer av. Bli med på en spennende reise gjennom Alna-
historien! 

Skipsslep fra Hå-
kon Håkonssons 
tid. Vikingskip blir 
trukket opp Alna 
eller Tokerudbek-
ken slik tegneren 
forestiller seg at 
det hendte. 
Bilde utlånt av 
Groruddalen 
historielag.  
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jo alle elver i Norge. Og så dette med at vi har 
to helt ulike forklaringer på navnet. Da må jo 
den ene være gal, og da kan de jo like gjerne 
være gale begge to! 

 Kan det for eksempel hende at navnet Æln/
Ælna kan være avledet av noe så nærliggende 
som ælv/ælva? Om vi tenker oss tilbake til tiden 
for bosettingen i Viken, så var språket den gang 
norrønt. I området omkring Alnas utløp var det i 
tillegg flere bekker. og for å skille den store 
Alna fra dem var det vel naturlig at de kalte den 
for ælva, eller ælfrin på norrønt mål. Her har vi 
altså både æ, l og n som i formen æln, elvas 
gamle navn.  

I læren om språkutvikling bruker fagfolket 
et uttrykk som kalles synkope. Det har med 
”oppspisning” av bokstaver eller bokstavledd 
inne i ord å gjøre. Det var i denne sammenheng-
en et spesielt nordisk fenomen at mange norrø-
ne ord ble sterkt forkortet. Dette stemmer godt 
med at ælfrin har blitt ”spist opp til” æln. (ælfrin 
–ælfrn – æln). Når denne utviklingen har skjedd 
har med tiden for bosettingen ved elva å gjøre, 
men kan godt være fra førhistorisk tid, dvs.. fra 
før år 1000. Etter at det forkortede uttrykket 
Æln hadde satt seg, var det naturlig at det ble 
brukt som elvas navn gjennom de kommende 
århundrene. Ved overgangen fra norrønt til våre 
tiders målformer ble den bestemte hunnkjønns-
endelsen endret til a, og elva med navnet Æln 
ble til Ælna, eller som vi litt forfinet sier det, 
Alna.  

Dette kan være enkelt og greit for en amatør, 
men det kunne være interessant å høre hva en 

språkkyndig som interesserer seg for navne-
granskning mener om navnet på vår nå så aktu-
elle elv. Er det noen av alle våre historieinteres-
serte medlemmer som kan noe faglig om dette? 
Vi håper på et oppklarende svar! 

Både Alna og 
Loelva på samme 
bilde? Alna med 
Lohøgda boretts-
lag på Tveita i 
bakgrunnen.  
Foto: Karsten 
Sølve Nilsen. Fra 
historielagets bil-
dearkiv (00188). 
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Av Gerd Bratlie  
 

I øsende regnvær 24. juni drar jeg spent i vei til 
Byarkivet. Etter å ha gått rundt hele kvartalet 
for å finne inngangen, kommer jeg ganske våt 
til målet og fremlegger mitt ærend ved ekspe-
disjonsskranken: - Jeg skriver i avisen til Hel-
lerud historielag og har funnet ut at Ingvald 
Aanestad var den første som bygget en hytte på 
Hellerudtoppen. Det var i 1906, og han vil jeg 
gjerne vite litt mer om.  

Damen setter straks igang med å lete på 
dataen, men hun får ingen lett oppgave. Det 
går minst en time før Aanestadnavnet plutselig 
står der: - Ingvald Tønnes Aanestad, født 1882 
i Vanse i Vest-Agder. Skomagerlærling - ugift. 
Innflyttet i Kristiania 1901. 

Hvor bodde han tro? Den tålmodige 
hjelpersken leter og leter. Det viser seg at Ing-
vald har hatt vanskeligheter med å finne et sted 
å bo. I 1902 bor han i Torvgt. 26, og i 1903 i 
Korsgt. 12. Da står han oppført som fabrikkar-
beider. I 1904 bor han i Trondhjemsveien 54 
og er skomagersvenn ved en skoreparasjons-

fabrikk. Han er fortsatt ugift og bor nå sammen 
med sin søster, Mally, født 1880 og hennes 
mann, Harald Olsen, født 1880 i Drammen. 
Han er kontorist. 

Så kommer det en viktig opplysning: 23. 
juni 1906 meddeles det at alle 3 + søsterens 
sønn, Sigurd, født i det historiske året 1905, er 
flyttet til Hellerud, Bryn 15. juni. Det betyr at 
de er flyttet inn i den nyoppførte ski - og sport-
shytta Sommerfryd på 20,34 m2. Den ble ikke 
bare en fryd om sommeren, som den var 
godkjent for , men en helårsfryd. Jeg håper at 
de ikke frøs om vinteren. Om andre sommer-
hytter på Toppen, som også ble brukt som 
vinterbolig, har jeg hørt at vannet i vannbøtta 
frøs til is i løpet av natten. 

I 1907 finner vi Ingvald igjen. Han bor 
fremdeles på Hellerud, men er nå skraphandler 
med forretning i Nordbygt. 16 på Tøyen. Det 
samme står oppført i 1908. Min tålmodige 
hjelperske har ikke tid til å gå igjennom hvert 
år etter det, så hva Ingvald foretok seg da 
skulle jeg gjerne ha visst, men i 1917 har det 
skjedd noe interessant. Han bor på eiendom-

Den første hytta på Hellerudtoppen - del 2 
Gerd Bratlie har fortsatt sine vandringer på Hellerudtoppen, og lett etter spor av 
de første beboerne. Kildene er mange - bl.a. de som har levd en stund, Byarkiv 
og folketellinger. Bli med Gerd på denne annerledes reisen tilbake til tidligere 
tider. 

I forrige nummer av 
Ved postkassene 

startet Gerd Bratlie 
jakten på Hellerud-
toppens eldste be-
byggelse, og i dette 
nummeret fortsetter 
hun sine vandringer 
i tidligere tider. 

Fjellhammer, ca. 
1915.  Bygget ca. 
1907 av August 
Norstrøm, som 
bodde her til ca. 
1922. På bildet 
Karl Pedersen 
Fjellhammer, med 
kona Dagmar Pe-
dersen. Foran fra 
v. barna Bjarne, 
Andor og Milliam.  
Revet ca. 1960. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00201);  
bilde utlånt av Kjell 
Pedersen.  
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men Heimen i Korsvollveien, står oppført som 
kjørekarl, og en dame, Hilda Olava Aanestad fra 
Vestby, er kommet inn i livet hans i et av de 
årene jeg ikke har oversikt over. Hun er husmor 
og gift. Det må være hans hustru, men hva betyr 
dette? Hun er født 9. mai 1859. Den alders-
forskjellen! Nær 23 år! Kan det være penger 
inne i bildet her? Han har jo fått sitt eget hus 
etter mange kummerlige år. Kjørekar er han 
fortsatt. 

De håndskrevne, gamle Folkeregisterarkene 
farer over skjermen. Det letes! Der er Aanestad-
navnet igjen: - Hilda Olava Aanestad. Enke. 
Eier av Heimen, Korsvollveien. Det er Folk-
eregisteret 1. des. 1923 som gir denne op-
plysningen. En øyeblikkelig tristhet kommer 
over meg. Etter ytterligere søking får jeg vite at 
han døde på Aker Sykehus 18. januar 1923. 
Oppgitt dødsårsak er brukket rygg. Han rakk 
ikke engang å fylle 41 år. 

På Plankontoret finner jeg ut at huset 
Heimen, som der har adresse Korsvollbakken 
16, ble bygget i 1915. Det ble også bygget et 
uthus. Etter hva jeg skjønner av folketellingen, 
så har Hilda antagelig sin far boende hos seg: 
Ole Anton Hansen, født 1834 i Vestby. Enke-
mann uten erverv. Han står oppført både i 1917 
og i 1923. I 1923 står det dessuten en pike: - 
Aase Rigmor Olsen født 15. april 1912 i Kristi-
ania. Kan det være en slektning eller en annen 
de har tatt til seg? Det blir slått opp på fødsels-
datoen, og der er en pike, som er født som sy-
vende barn i rekken av Albertine Olsen 36 år, 

med ektemann Gustav 35 år. Han er arbeider. 
Bosatt på Nytorvet 2. Pikens navn finner jeg 
ikke ut til tross for flere innfallsvinkler. 

Så forsøker vi å finne frem til Ingvalds røtter 
i Vanse. I folketellingen år 1900 for Farsund står 
det ett Aanestadnavn: Amalie født 1889 i Vanse. 
Det må være en søster. Som hennes mor er 
oppført Inger Buland, arbeiderske, enke, født i 
Lyngdal 1846. Hun kan ha tatt sitt pikenavn 
tilbake etter ektemannens død, eller ha giftet seg 
igjen og blitt enke på nytt! 

Jeg er nysgjerrig på Korsvollbakken 16. 
Gjennom Plankontoret får jeg navnene på de to 
nåværende eierne og ringer dit. De leter frem 
kjøpekontrakten, og jeg får opplyst at de kjøpte 
huset i 1989 av en dame som var født der i 
1916. Jeg får navnet og ringer. Det er hennes 
sønn jeg kommer til, og han kjenner huset godt 
etter å ha bodd der i 22 år. I den senere tid er det 
bygget ut, forteller han, men det var opprinnelig 
i to etasjer med soverom, stue og kjøkken i hver 
etasje, og en trappegang som tok 1\3 av arealet.  

Hilda og Ingvald Aanestad hadde nok aldri 
huset for seg selv. Han som har bodd der i 22 år 
kjenner husets historie og kan fortelle at leieta-
gere var det mange av. I uthuset var det to op-
pholdsrom, som også ble leid ut. Jeg spør om 
han kjenner til navnet Aanestad, men det er uk-
jent for ham. Her lar jeg Korsvollbakken 16 
hvile og går tilbake til Sommerfryd i Rundtjern-
veien 49. Den tomten kjøpte Ingvald ganske 
sikkert av Bertrand Jensen, som eide Gyde-
braaten (Kaffekverna) i Hellerudveien 4. 

Fjellhammer, ca. 
1915.  Bygget ca. 
1907 av August 
Norstrøm, som 
bodde her til ca. 
1922. Revet ca. 
1960. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00202);  
bilde utlånt av Kjell 
Pedersen.  
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Gården hadde vært i hans eie siden før år 1900, 
og til eiendommen hørte et stort område. Tom-
ten til Kringsjå velhus fikk vellet i gave, men 
han solgte en mengde andre tomter også.  

Ragnar Ingvaldsen forteller at Hjalmar Pet-
tersen skrittet opp tomtene for ham og fikk en 
tomt på syv mål for den jobben. Av ham får jeg 
også vite at Bertrand Jensen hadde andre planer 
enn å være fast Hellerudbeboer. Etter at alle 
tomtene var solgt, så solgte han også Gy-
debraaten og flyttet til Jomfruland utenfor 
Kragerø. Det var omtrent i 1914. Som etternavn 
tok han navnet Vinner. 

På begynnelsen av 1900 tallet kom det til 
Hellerud en annen person, som skulle bli mye 
benyttet av velforeningen: Peder Pedersen, født 
i Trondhjem 1878. Etter å ha jobbet som sten-
bryter ved Bergensbanen, kom han hit og giftet 
seg med Lovise Andersen, født 1880 i Østre 
Aker. Han kjøpte Hellerudveien 14, som han 
kalte Lykkeholmen og bygget et hus for seg og 
Lovise. Peder fortsatte å arbeide på anlegg, og 
da han hadde lagt seg opp litt penger, kjøpte han 
en rekke tomter, som Bertrand Jensen hadde 
utparsellert. Han ga ca. 2 - 300 kr for hver tomt. 
På tomtene satte han opp hytter, som han solgte. 
Alle hyttene var like: Kjøkken og stue nede, 
bratt trapp og ett soverom oppe. 

Peder bygget også velforeningens hus 
Kringsjå , som sto ferdig i 1924. Den forenin-
gen var han med på å stifte 1. pinsedag, 7. juni 
1908 og hadde formannsvervet fra 28. oktober 
1917 til 2. november 1919. Senere ble han 
æresmedlem.  

I ca. 1920 bygget han seg et hus på Hel-
lerudtoppen, nå Rundtjernveien 58. Den lille 
stikkveien kalte han Maristien, og huset fikk 
navnet Maristua. Han var veldig interessert i 
hagestell og gjorde eiendommen om til en perle 
av en naturtomt, forteller sønnesønnen Thor-
mod Pedersen. 

En vakker naturtomt var også Fjeldham-
mereiendommen i Rundtjernveien 36, som ble 
kjøpt av Ragnar Ingvaldsens morfar August 
Nordstrøm, i ca. 1908. Det var også en tomt 
som var utparsellert og solgt av Bertrand Jen-
sen. Da datteren Dagmar og Karl Eugen Peder-
sen, kalt Fjellhammer´n, overtok eiendommen, 
bygget også August seg et hus på Hellerudtop-
pen. Det lå helt øverst, med en storslått utsikt.  

Vann og kloakkledninger kom ikke til Hel-
lerudtoppen før i ca. 1962, sier Ragnar Ingvald-
sen. Det første hjemmet til hans foreldre var 
Setra i Grankollveien 8, som jeg fortalte om i 
vårnummeret av historiebladet. Hytta var i en 
elendig forfatning med mange hull i taket som 
de hengte bøtter under, slik at det ble et stort 

plipp - plopporkester hver gang det regnet. Etter 
et par år bygget de selv en større hytte i Dia-
mantdalen, rett nedenfor Setra. Der bodde de til 
omkring 1924, da de kjøpte eiendommen 
Solstua i Stormyrveien 16. Hytta var bygget i 
1918 av Peder Pedersen. Prisen på den var  
1 500 kroner, og med på kjøpet fulgte en sy-
maskin og et stuebord. Ved overtagelsen var alle 
inne i hytta unntagen selgerens lille gutt. Uten-
for stod også det omtalte stuebordet. Ventetiden 
ble lang for gutten, som så seg om etter noe å 
leke med . En sag var det han fant, og da var 
lekeproblemet løst. Han kortet ned ventetiden 
med å sage alle de 4 bena av stuebordet, så da 
alle kom ut for å drikke kjøpskål ved nettopp 
det bordet, fantes det ikke lenger noe bord å 
sitte ved, forteller Ragnar. Symaskinen derimot, 
ble flittig brukt av moren, som sydde klær til de 
fire barna. 

I tankene begynner jeg nå å vandre nedover 
Rundtjernveien igjen. Jeg passerer Fjeldham-
mer-eiendommen, som tidligere var skog-
bevokst med et idyllisk tjern, Loro, der et rikt 
utvalg av fjærkre holdt til kikker til høyre mot 
skomaker Ruud på Fjeld der Velforeningen ble 
stiftet. Litt lengre nede ser jeg for meg kona til 
Andresen, kalt Skaugrim, med sele på foran 
plogen i mangel av hest før jeg begynner på 
Karl Johans gate, den nederste delen av 
nåværende Rundtjernveien. Ole Præstegaard, 
som eide eiendommen i Rundtjernveien 9 var så 
fornøyd med arbeidet sitt da han hadde satt is-
tand den nederste veistrekningen mot Hellerud-
veien, at han sa: - Den er jo like fin som Karl 
Johansgate, og det navnet fikk den. Navnet står 
på gamle kart over Hellerud. 

Jeg er tilbake ved utgangspunktet og håper 
at leserne sammen med meg har hatt en spen-
nende jakt på Hellerudtoppens eldste hytte og 
eier.  
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Forhandlingsprotokol for Foreningen 
”Helleruds Vel”. Stiftet 7. Juni 1908 
Historielaget har fått låne den første ”forhandlingsprotokollen” (dvs. referater fra 
styre- og medlemsmøter) for Hellerud vel. Protokollen dekker perioden fram til 
27. oktober 1912.  

Etterlysning!  
Historielaget søker 
de andre protokolle-
ne fra vellet. Har du 
noen tips eller idéer 
til hvor de kan befin-
ne seg? 

Den første siden i 
den første proto-
kollen: 
Møte paa ”Fjeld” 
1ste pintsedag 7. 
juni 1908 klok. 4.  
 
Til stede var føl-
gende grundeiere 
paa Norde Hellerud 
- til sammen 14 
mand. 

Styret i historielaget 
ønsker å skanne 
sidene i denne pro-
tokollen og legge 
den på nettet, men 
er det noen der ute 
som kan hjelpe oss 
med dette arbei-
det? Ta kontakt 
med styret! 
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Ingen hadde golfkølle, men noen hadde paraply. 
Det kom godt med på turen til golfgodset Losby 
i Lørenskog på den andre siden av skauen. Mør-
ke skyer samlet seg da bussen startet fra Tveita 
tirsdag 25. mai klokken 18 med alle seter besatt 
og trangt om ståplasser i midtgangen. Vi var 58 
vitebegjærlige fra Hellerud historielag, og det 
var så vidt plass til de tre fra Lørenskog Histo-
rielag som steg om bord for å guide oss inn til 
herlighetene på Losby. 

Det store vasshjulet som drev Østmorksaga i 
Losby var det viktigste reisemålet. Vasshjulet er 
symbolet i kommunevåpnet til Lørenskog, og 
Ragnar Birkeland fra historielaget tok oss med 
på en liten vandring fra dammen og ned til det 
gamle drivverket. Nedbøren var ikke verre enn 
at selv de uten paraply eller regntøy fulgte inter-
essert med da han fortalte om skogsdriften og 
tømmertransporten i vassdraget ned til saga. 
Losby Bruk hadde 38 000 mål drivverdig skog, 
og vannene innover i Østmarka var både trans-
portsystem for tømmeret og ga drivkraft til 
vasshjulet. Sagbruket ble drevet med vannkraft 
helt til 1952, men etter den tid ble ikke vasshju-
let vedlikeholdt, og det holdt på å bli ødelagt da 
Lørenskog Historielag i 1989 startet restaure-
ringen. Birkeland fortalt om hvordan historiela-
get med pågangsmot og stor oppfinnsomhet 
greidde å skaffe penger til gjenreisingen. 

I dag er hjulet i full stand med en diameter 
på sju meter og er et kraftfullt minnesmerke om 
industri i gamle dager. Imponert ble noen ståen-
de og diskutere hvor mange hestekrefter det kan 
ha prestert, men noe endelig svar fikk vi ikke. 
Bruket med sagene som hjulet drev, eksisterer 
ikke lenger. En tegning på et oppslag viser imid-
lertid hvor sagene sto i forhold til drivverket. Vi 
fikk høre om hvordan det var å arbeide her, om 
slitet for føden, men også en mer munter histo-
rie om han som ikke alltid var like stø når han 
passet saga. 

Det var to slags mennesker på Losby – sli-
terne og eierne. Husmennene, og de som arbei-
det i skogen og på sagbruket levde i en verden 
for seg, og eierne på godset hadde sin verden. 
Vertene våre fra historielaget fortalte at det 
fremdeles lever mennesker på Losby som ikke 
vil sitte ved samme bord som eierne, fordi noe 
slikt var utenkelig i Kathrine Boecks tid. Hun 
døde i 1959 og var den siste eieren av den gam-
le godseierslekten. Hovedbygningen der hun 
hersket, står fortsatt med møbler og fullt utstyr. 
Vi fikk dessverre ikke slippe inn, fordi et annet 
arrangement opptok plassen. Stedet er påbygd i 
den opprinnelige stilen og drives nå som hotell. 

Til Losby hørte også 1000 mål dyrket jord, 
og fjøset var i drift til 1956. Da ble kuene solgt. 
I låvebygningen er det innredet en koselig kafé 

der vi fikk vafler 
og kaffe. Trygve 
Baarlid, leder i 
Lørenskog Histo-
rielag, fortalte om 
livet på Losby i 
storhetstiden med 
besøk av konger 
og annet fint folk, 
som blant annet 
gikk på elgjakt. 
Da hendte det at 
kvinner fra stuene 
omkring på god-
set ble budsendt 
for å holde gjeste-
ne med selskap, 
og ryktet sier at 
blått blod fra de 
svenske bernadot-
tene pulserer i 

Turen til Vasshjulet 
Tirsdag 25. mai dro historielaget på busstur til Losby gods i Lørenskog. Dette var 
tydeligvis et populært reisemål, for mange ville være med og bussen ble stapp 
full. Kjell Berger, styremedlem i historielaget, har skrevet om turen. 

Losby sag og det 
restaurerte vass-
hjulet ved Øst-
morksaga, i elva 
fra Mønevann. 
Foto: Ragnar Ing-
valdsen (00198) 
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bygda. 
En vet mye om eierne av Losby gjennom 

hundreårene, men historielaget har også samlet 
opplysninger om andre som bodde og arbeidet 
på godset, sliterne som ikke er omtalt i skriftlige 
kilder. Gjennom samtaler med gjenlevende fra 
godseiertiden, har en samlet 
stoff om en viktig del av 
fortiden som ellers ville ha 
blitt glemt. 

Fru Boeck hadde ingen 
barn, og da hun var borte, 
var det ikke lenger mulig å 
holde Losby  samlet. En ny 
tid forvandlet jord- og 
skoggodset til et fritidsom-
råde. Nå driver forskjellige 
eierselskap en 18 hulls 
golfbane, hotellet i hoved-
bygningen og skogen. 
Vasshjulet er blitt en mu-
seumsgjenstand, og sag-
bruksdriften er slutt for 
lenge siden. Men  Løren-
skog Historielag har sørget 

for å holde fortiden levende, og det hadde vi fra 
Hellerud stor glede av, ikke minst fordi vi fikk 
en så hyggelig og gjestfri mottakelse. Vår egen 
reiseleder, Lars Myhre, sa på bussen hjemover 
at han håpet ingen angret på turen. Det var det 
visst ingen som gjorde. 

Bydelsdag 21. juni på Tveten gård 
Dette ået var det første bydelsdager for den nye Alna bydel, og arrangement-
ene ble denne gangen lagt til juni. Den tradisjonelle familiefesten på Tveten 
gård gikk av stabelen søndag 21. juni. Til tross for litt rufsete vær, med regn på 
formiddagen og ganske kjølig, var det mange til stede på festen og historie-
lagets stand var godt besøkt. Dette året la vi vekt på å vise bilder i stort format 
fra Tveten gård, og bildene ble ivrig studert av store og små. 

Bydelsdag 20. 
juni. Historiela-
gets stand på 
Tveten gård, Fra 
venstre styremed-
lemmene Kjell 
Berger, Sidsel 
Hveem, Thor 
Haugerudbråten 
og nestleder Lars 
Myhre. 
Foto: Foto: 
AKERS AVIS/
Groruddalen 

Losby sag og det 
restaurerte vass-
hjulet ved Øst-
morksaga, i elva 
fra Mønevann. 
Foto: Ragnar Ing-
valdsen (00197) 
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Onsdag 10. november kl. 19 
Medlemsmøte på Tveten gård  

 

Drabantbyen som skyteskive  
 

Foredrag og lysbilder ved arkitekt Jon Guttu, NIBR 
(og Golia) 

 

Enkel servering 
Alle hjertelig velkomne 

 
Neste nummer kommer ut i slutten av februar 2005, og vi tar gjerne i 
mot stoff og manus av alle slag! Manusfrist er 15. februar, og send 

det til Lars Rogstad (larsrogstad@tiscali.no). 

Det går mot advent og jul, og vi avrunder dette nummeret med et dikt 
som forteller om en gammel skikk i tidligere tider. 

 
Tjærekorset, av Hans Børli 
 
Ho bessmor fortalte at 
far hennes hver julekveld 
malte et tjærekors på fjøsdøra  
til vern mot vonde makter. 
Så var det et år 
det blåste og snødde julenatta lang; 
de store fillene av våt-tung kramsnø 
festnet i tjæren på nauthus-døra. 
Da været letnet i juleotten, sa bestemor, 
sto tjærekorset og lyste 
drivende hvitt. 
 
Slik så det ut 
det vakreste minnet hennes bessmor. 
 

Redaksjonen ønsker alle leserne en riktig god jul! 


