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22. mars i år er det 10 år siden Hellerud histo-
rielag ble stiftet. 10 år er kanskje ikke så lang 
tid, men det er allikevel imponerende å se til-
bake på hva som er blitt utrettet i løpet av dis-
se årene. Eva Kathrine Nilsen gir noen smake-
biter fra den første tiden i historielaget i inter-
vjuet i dette nummeret med Ragnar Ingvald-
sen, lagets første leder. All ære til dere ildsjeler 
som var med å  starte historielaget og sette i 
gang virksomheten! 

Vi legger ikke opp til noen storstilt feiring 
av 10-årsjubileet. Men styret planlegger å utar-
beide små informasjonsskilt med opplysninger 
om de enkelte bygningene på Tveten gård, og 
tanken er at dette kan være historielagets 10-
årsgave til befolkningen og brukerne av går-
den. Disse skiltene skal gi litt mer informasjon 
om for eksempel bygningene og hva de ble 
brukt til i tidligere tider. Vet du for eksempel 
hvor ishuset på gården er? Eller hvor den 
gamle smia stod? Vi tror dette vil være et godt 
tiltak for å informere ennå bedre om den 
spennende kulturhistorien på gården! 

Mange har nok en oppfatning av at histo-
rielaget er mest opptatt av de �riktig gamle da-
gene�, for eksempel tiden før drabantbyutbyg-
gingen på 1960- og 70-tallet. Men historien 
skapes hver dag! Og 1980-tallet er like viktig 
og spennende som det som skjedde i tidligere 
tider. Og det er nå vi har de aller beste mulig-
hetene til både å dokumentere og fortelle disse 
historiene, slik at de som kommer etter oss får 
høre og forstå hvordan det var å leve på Helle-
rud i vår tid. La oss ta denne utfordringen, og 
bidra til å formidle og dokumentere det vi sy-
nes er viktig, interessant, morsomt eller spen-
nende. Historielaget venter på din historie! 
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Postboks  20 Tveita, 0617 Oslo 

Nr 1, 2005 (8. årgang) 

Redaksjon:  Eva K. Nilsen, Gerd Bratlie 
og Lars Rogstad 

Redaksjonen avsluttet 15. februar 2005 

Postkassene var inntil 1947 møteplass 
for beboerne på Hellerud. Hit og ikke 
lenger ble posten brakt. Postkassene 
er nå en holdeplass på bussrute 69. 

Forsidebilde 
Løkenhuset i Hagapynten, 1905. Et staselig hus, og 
det første som ble bygget på Haugerud gårds nære 
utmark. Registrert som verneverdig av Riksantikvaren. 
  
Fra historielagets bildearkiv (00212); bilde utlånt av  
Ragnhild Tveten  

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 (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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Dagsorden 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Fastsetting av kontingent 
6. Aktiviteter og planer i 2005 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 
9. Eventuelt 
 
Forslag til saker som ønskes tatt opp på års-
møtet sendes til Lars Rogstad, Ivar Welles vei 
14, 0672 Oslo, innen 2. mars. 

 
Sakspapir til årsmøtet er trykket i dette num-
meret av Ved postkassene. Referat fra årsmøtet 
2004 ble trykket i nummer 2/2004. 
 
Etter årsmøtet vil Ivar Sekne kåsere om 
�Utbyggingen av Tveita, Haugerud og  
Trosterud� 
 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.  
Kontingent (kr. 100) for 2005 bes innbetalt 
før årsmøtet. Giro er vedlagt dette nummeret 
av Ved postkassene. 
Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer hjertelig 
velkommen! 

Innkalling til årsmøte 2005,  
onsdag 16. mars kl. 19, på Tveten gård 

Årsberetning 2004 
1. Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 17. mars 2004 ble følgende personer 
til styret valgt: 
Leder: Lars Rogstad, 2 år, gjenvalg 
Styremedlem: Lars Myhre, 2 år, gjenvalg 
Styremedlem: Arvo Larsen, 1 år, gjenvalg 
Styremedlem: Sidsel Hveem, 2 år, gjenvalg 
Varamedlem: Thormod Pedersen, 1 år, ny 
Varamedlem: Kjell Berger, 1 år, ny 
 
Styret konstituerte seg selv, og etter årsmøtet har 
styret denne sammensetningen: 
Leder: Lars Rogstad 
Nestleder: Lars Myhre 
Sekretær: Sidsel Hveem 
Kasserer: Arvo Larsen 
Styremedlem: Tor Haugerudbråten 
Varamedlem: Thormod Pedersen 
Varamedlem: Kjell Berger 

 
Videre ble Edmund Groshenning valgt til revisor 
og som valgkomite Gunnar Hjort (leder), Ragnar 
Ingvaldsen og Grete Martinsen. 

 
Det har i 2004 vært avholdt 8 styremøter. 
 
2. Arrangementer 
17. mars - årsmøte på Tveten gård. Etter års-
møtet med årsmelding, regnskap og valg kåserte 
Karsten Sølve Nilsen om teglverksindustrien i 
Oslo, med fokus på området vårt. Vi har mange 
nedlagt teglverk i nærheten og noen av bygninge-

ne står fremdeles og minner oss om en tøff  
hverdag for ikke så veldig mange år siden. 

 
12. mai - hyggekveld på Kringsjå. Historiela-
get inviterte til hyggekveld i velhuset. Vi hadde et 
tilsvarende arrangement i fjor og det var så vel-
lykket at det fristet til gjentakelse. Lars Rogstad 
viste lysbilder som fremkalte minner hos mange 
og praten gikk livlig. Lars Myhre hadde med 
trekkspill for allsang og bl.a. ble den gamle 
Kringsjåsangen avsunget. Det ble servert kaffe, 
kringler og rundstykker. Mellom 50 og 60 møtte. 

 
25. mai - busstur til Losby. Det var møtt frem 
58 turdeltagere på Tveita hvor bussturen startet. 
Dessverre ble det regnvær etter hvert, men turen 
gikk etter planen. Vi hadde alliert oss med Lø-
renskog Historielag, og to representanter derfra 
ble plukket opp underveis og fulgte oss på turen 
til vannhjulet ved den gamle Østmorksaga ne-
denfor Mønevann. Der fortalte de historier om 
hjulet fra gamle dager og hvordan det ble satt i 
stand av Historielaget i Lørenskog. Etterpå var 
det kaffe og rundstykker på gårdskafeen på Los-
by Gods. Lørenskog Historielag ga oss også et 
historisk tilbakeblikk om selve godset. 
 
20. juni - bydelsdager. Dette var de første by-
delsdagene i den nye Alna bydel og arrangemen-
tet ble lagt til juni. Værgudene var ikke på vår 
side og det var vått og kjølig, men en del møtte 
likevel frem til familiefesten på Tveten gård. His-
torielagets stand ble godt besøkt. Noen gamle 
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bilder av gården var forstørret og vakte interesse. 
 

12. september - kulturminnedagen. Historie-
laget invitere sammen med Folkeakademiet Hel-
lerud til søndagskafe i Veslestua på Tveten gård. 
Det var kåseri ved Åse Strømsted og temaet var 
� Fra stabbur til suppeposer�. Det ble servert og 
solgt helegrynsuppe, kaffe, saft og vafler. Etterpå 
hadde Karsten Sølve Nilsen omvisning i rulle-
bord, låve, ishus og vognskjul. Ca. 25 hadde fun-
net veien til Veslestua 

 
23. september - utendørs lysbildevisning. 
Under lysvandringen langs Alna som Alnaelvens 
venner. Arrangerte hadde historielaget utarbeidet 
en utendørs lysbildevisning. Vi hadde fått låne 
flere bilder fra bl.a. Østensjø lokalhistoriske bil-
der, Groruddalen Historielag og Fjellhus histo-
rielag Vi benyttet en mur som gikk ned til elven 
ved Nils Hansens vei på Bryn hvor vi hadde 
hengt opp et lerret. Det ble stemningsfullt når 
mørket seg på, og mange interesserte stoppet 
opp og flere hadde spørsmål om bildene vi viste. 

 
10. november � medlemsmøte på Tveten 
gård. Temaet var drabantbykritikken, og vi var 
så heldige å få arkitekt Jon Guttu fra Norsk insti-
tutt for by- og regionforskning til å foredra med 
temaet Drabantbyen som skyteskive. Har drabantby-
ene fått mye uberettiget kritikk? Et tredvetalls 
mennesker hadde møtt opp og mange engasjerte 
seg og hadde engasjerte synspunkter for og imot 
drabantbyer. 

3. Andre aktiviteter 
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for histo-
rielagene i Oslo, som avholder 2 møter årlig for 
alle historielagene i Oslo. Lars Rogstad og Thor-
mod Pedersen deltok på vårmøtet på Ekeberg. 

Historielaget er medlem i Alnaelvens venner 
og Landslaget for lokalhistorie.  

Historielaget samarbeider tett med Folkeaka-
demiet Hellerud, Tvetens Gårds venner og Fri-
villighetssentralen., og vi har hatt flere felles ar-
rangementer. 

  Historielaget deltok 2. april på årskonferan-
sen til Plankontoret for Groruddalen om Oslo 
kommunes Groruddalssatsning. Deltakere var 
offentlige etater, politikere og frivillige organisa-
sjoner. 

 Videre har historielaget uttalt sin bekymring 
for bruken av Trosterudvillaen, og at Oslo kom-
munes nye og høye leiepriser har fortrengt byde-
lens aktiviteter i huset. 

4. Lokalhistoriske bilder 
Styret arbeider fortsatt med å etablere et elektro-
nisk bildearkiv, som vil gjøre det enklere å bruke 
bilder til artikler, fotoutstillinger, kalendere, mm. 
Arbeidet med bildearkivet har stoppet noe opp i 
2004 pga. ressursmangel. 
5. Informasjon 
Medlemsbladet Ved postkassene har kommet med 
tre nummer (hvorav ett dobbeltnummer) i 2004. 

 Historielagets faste historiske bidrag i Tveita-
magasinet (magasinet for Tveita-senteret) ble 
dessverre ikke videreført i 2004 pga. ressurs-
mangel.  
6. Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde historielaget 197 medlem-
mer. Dette er en økning på 21 medlemmer fra 
året før. 

 Hellerud, 17. januar 2004 
 

 Styret i Hellerud historielag 
  

 Lars Rogstad, leder 
(sign.) 

Jentemoro på 
grinda. Astrid Tve-
ten og Ragnhild 
Wendt Tveten på 
grinda ved Lutvann, 
1918. Kanskje har 
de leid seg en robåt 
ved Fagerholt? 
Bilde utlånt av 
Ragnhild Tveten. 
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Regnskap 2004 
Konto Inntekt Utgift 
Kontingent 19 200, - 1 650, - 
Rente, gebyr, porto 201,77 145,50 
Frimerker 30, - 4 340, - 
Administrasjon  4 263,10 
Trykking medlemsblad  6 100, - 
Aktiviteter (bl.a. tur til Losby)  3 813, - 9 143, - 
Møter (loddsalg/utgifter) 1 345, - 2 254, - 
Anskaffelser  385, - 
Diverse  761,90  
Underskudd 1 443,73  
 
 24 688,50 24 688,50 
   
Balanse 1. januar 2004 31. des. 2005 
Bank  71 138,93 74 205,20 
Kasse 4 635, - 125, - 
Underskudd  1 443,73 
 
 75 773,93 75 773,93 
 

Oslo, februar 2005 
 
 Lars Rogstad Edmund Grohshennig Arvo Larsen 
 leder revisor kasserer 
 (sign.) (sign.) (sign.) 

Kommentarer til regnskapet 
 

Underskuddet er betydelig redusert fra 9 600 kr i 
2003 til 1 400 i 2004. Styret vurderer at dette un-
derskuddet er til å leve med. 

Det er betydelig større inntekter fra medlems-
kontingent i 2004, og  i praksis er det ingen res-
tanser. Styret gjennomførte en purrerunden i 
2004, og det viste seg at den var effektiv. 

De største utgiftspostene er trykking (6 100 

kr) og distribusjon (4 300 kr) av medlemsbladet 
Ved postkassene.  

I tillegg subsidierte historielaget bussturen til 
Losby med ca. 3 000 kr i tillegg til det hver delta-
ker betalte selv. 

Styret vurderer dette som positive aktiviteter 
for medlemmene. 

Søndagsidyll på 
Haugerudjordene, 
1913. Familien 
Wendt fra Haga-
pynten. Til høyre i 
bakgrunnen kan vi 
skimte låvebyg-
ningen på Hauge-
rud gård. Denne 
brant ned i 1988. 
Bilde utlånt av 
Ragnhild Tveten. 
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Hellerud historielag stiftet 22. mars 1995 
Ideen til å danne et eget historielag på Hellerud 
kom fra Edmund Groshennig, som var formann i 
Hellerud Vel, forteller Ragnar. - Man tenkte at det 
var på tide å komme i gang med å samle Helle-
ruds historie mens det ennå bor folk her som 
husker begynnelsen, sier han. 

Det ble innkalt til et vanlig møte i Hellerud 
Vel, hvor det ble annonsert at man ønsket å stifte 
et historielag, men Ragnar var ikke til stede på 
grunn av dødsfall. Da han kom tilbake, fikk han 
vite at historielaget var stiftet og et styre var valgt 
hvor han var valgt til formann. Beskjedent nok 
trodde han at dette valget skyltes at han er født og 
oppvokst på Hellerudtoppen. 

Det første styret 
På dette første møtet ble følgende styre valgt: 
 
Leder: Ragnar Ingvaldsen 
Sekretær: Grethe Stranger Jørgensen 
Kasserer: Reidar Hoelstad 
Styremedlem:  Arne Hult 
Styremedlem: Kjell Veivåg 
Varamann til styret:  Veslemøy Holt 
Revisor:  Edmund Grohshennig 
 

Mange oppgaver ventet 
Årsberetningen for 1995 viser at det var avholdt 3 
styremøter, og det må det ha vært stor aktivitet. Se 
bare hva som ble utrettet det første året: 

Lover kom på plass, samtidig som en informa-
sjonsfolder om lagets arbeid var under plan-
legging 
Den første logoen, basert på Hellerud Vels 
logo, ble utformet og tatt i bruk 
Et åpent medlemsmøte ble planlagt og gjen-
nomført 
En bydelsvandring ble planlagt og gjennom-
ført 
Planlegging og aktiv deltagelse ved bydelsda-
gene 1995 
Kontaktmøter med bydelsadministrasjonen/
planlegging av bydelsdager 1996 
Sist, men ikke minst; arbeidet med innsamling 
og avfotografering  av gamle fotografier var  

igangsatt, og det var søkt/innvilget pengestøt-
te fra bydelen til  dette arbeidet. 

Medlemmer 
Årsberetningen for 1995 viser at det i løpet av det 
første året var innmeldt hele 58 medlemmer, som 
i løpet av det neste året økte til 72. Adresselister 
viser at medlemmene bodde spredt utover store 
deler av det som den gang var bydel Hellerud. 
Dette forklarer Ragnar med at de i tillegg til alle 
andre aktiviteter hadde stand på Tveitasentret fle-
re lørdager for å presentere historielaget og verve 
nye medlemmer. 
Historisk kalender 1997 
Innsamlingen av gamle bilder kom fort i gang, og 
ildsjeler under innsamlingen var kasserer Reidar 
Hoelstad og styremedlem Arne Hult. Utlånte bil-
der ble forsiktig og omhyggelig avfotografert og 
tatt vare på. Planen om å kunne presentere bilde-
ne til et større publikum i form av en årskalender i 
1997 var født. Men mye arbeid gjenstod � aktuelle 
bilder skulle plukkes ut, tekster skulle skrives, kon-
takt med trykkeri etableres, osv. Styret sto på, men 
de ble fort enige om at for å unngå for mange dis-
kusjoner. måtte ansvaret for utvelging av bilder 
overlates til en person  Oppgaven ble overlatt til 

Ragnar Ingvaldsen, 
historielagets første 
leder. 

Hellerud historielag er 10 år! 
22. mars 1995 ble Hellerud historielag stiftet. Vi har snakket med Ragnar 
Ingvaldsen for å få han til å fortelle litt om hans tid som den første lederen i 
historielaget.  Ragnar var som alltid velvillig og behjelpelig, og fortalte at han 
hadde invitert Arne Hult, som var en sentral initiativtaker, til en mimresamtale.  
 

Av Eva K. Nilsen Eva Kathrine Nilsen 
er med i redaksjonen 
til Ved Postkassene. 
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Reidar Hoelstad, som gjorde en fantastisk innsats. 
Bydelen støttet tiltaket økonomisk, men allikevel 
hendte det at styremedlemmene måtte legge ut av 
egen lomme for å betale regninger mens de ventet 
på inntekter av salget. 

 Før jul 1996, bare 1 ½ år etter stiftelsen, kun-
ne en stolt leder fortelle i Akers Avis/Grorud-
dalen at Hellerud historielags Årskalender 1997 
var i salg, trykket i 700 eksemplarer. Kalenderen 
ble solgt av 3 ungdommer som fikk i oppdrag å 
gå fra dør til dør, den ble solgt på stands og direk-
te på medlemsmøter. Den ble populær, og kjøpt 
av Hellerudfamilier både til eget bruk og som 
gave til familiemedlemmer. 

Det var samlet inn bilder nok til flere kalende-
re, og det ble straks vedtatt å følge opp med en ny 
kalender for 1998. 

Veien videre 
Innsamlingen av gamle fotografier fortsatte. For 
øvrig var det økende aktivitet i historielaget, med 
vekt på møter med lokalhistorisk innhold samt 
vandringer i nærområdene. Møtene ble holdt på 
Hellerud seniorsenter, med 30 - 35 deltakere. Det 
ble utarbeidet et spørreskjema til medlemmene 
for å kartlegge hvilke ønsker de hadde og hva de 
eventuelt selv kunne bidra med. I intervjuet med 
Akers Avis/Groruddalen sa Ragnar: �Vi føler at 
vi er kommet i gang, men vil gjerne videre. Vi 
ønsker oss flere ildsjeler, og gjerne ungdom. Vi 
trenger folk som kan gå i gamle arkiver å lete frem 
historie om Hellerud.� 

Etter to år som leder ønsket Ragnar avløsning. 
Han trakk seg på årsmøtet i april 1997 etter å ha 
vært med på den krevende oppgaven å få Helle-
rud historielag på beina. 

Slektsforskningsforum 
 
Vi  fortsetter det uformelle slektsforskningsforu-
met  følgende mandager:  
 

4. april 
2. mai 
6. juni 

 
Alle dager kl. 18.00 i Inter-
nettk@feen i Miljøhus 15,  ved Hau-
gerud senter. 

 
 Deltakere fra slektsforskningskur-

sene er initiativtakere, som tror vi kan 
lære litt av hverandre �  nyte godt av 
hverandres erfaringer � og ha det hyg-
gelig sammen en gang pr. måned.   

 Møt frem hvis du vil finne ut noe 
om din slekt, og få et innblikk i hvor-
dan digitale data kan benyttes. Åpent 
for alle interesserte.   

 Arrangeres i samarbeid av Helle-
rud historielag, Folkeakademiet Helle-
rud og Hellerud Frivillighetssentral. 
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Av Eva Kathrine Nilsen 
Oldeforeldre Martin og Marie Kjos på 
Haugerud gård 
Jan Henrik Tvetens oldefar, Martin Kjos, kom fra 
Ullensaker og kjøpte Haugerud gård i 1899, og 
drev den til 1911. I utkanten av den nyeste små-
husbebyggelsen ved Haugerud kirke kan vi ennå 
finne hovedhuset og stabburet på Haugerud gård. 
Husene er holdt godt ved like, og hovedhuset er 
fortsatt bebodd. Gården kan spores tilbake til ca. 
1300 da var den kirkegods, og på 1600-tallet ble 
den kronens eie. Eierne har deretter skiftet opp 
gjennom tidene, med både borgermester, biskop 
og prest som eiere, men med andre til å drive går-
den slik det var vanlig for de fleste storgårdene i 
Aker. 

Martin Kjos var gårdbruker og han bodde 
med sin familie på Haugerud og drev gården selv. 
Den var stor i omfang og omfattet hele det om-
rådet vi i dag forbinder med Haugerud: Fra sent-
ret og T-banen til Rimi-butikken (eller Hellerud 
Landhandleri) i Hellerudveien (som nå er ned-
lagt), opp i skogen ovenfor Larsbråten, nedover i 
Hagapynten mot Karlstua og Tvetenveien, og 
videre mot Alnabru. Her var det dyrket mark, og 
det var beiteland for 25-30 kyr og et stort antall 
hester, tømmerdrift fra egen skog, dammer til 
isskjæring og eget vannanlegg i trerør til gårdsdrif-
ten. 

Det hørte tre husmannsplasser til gården: 
Karlstua, Larsbråten og Nordvoll. Bare hovedhu-
set på Karlstua kan vi enda se i Haugerudhagan 

(�Skilthuset�) og bygningene på de andre plassene 
er revet. Men navnene finner vi igjen, som f. eks. i 
Karlstua barnehage, Larsbråtveien og Nordvoll 
skole. 

Gården ble senere solgt flere ganger, og i 1924 
overtok Martin Andresen, som også drev med 
kjøp og salg av krøtter for Handelsfjøset i Oslo, 
og senere overtok sønnen Per Andresen. Fjøset 
med beitemuligheter for kyr ble en viktig del av 
deres virksomheten. Oslo kommune overtok går-
den i 1948. 
Besteforeldre Johanne og Hans Wendt - livet 
i Hagapynten i begynnelsen av 1900-tallet 
Marie og Martin Kjos hadde 3 døtre - Johanne, 
Lina og Minda, som fikk hver sin store eiendom i 

Hagapynten av foreldrene. I perioden 1900 - 1911 
fikk de bygget hvert sitt hus. Johanne fikk Haga-
pynten 12 som vi i dag kjenner best som det sto-
re, bevaringsverdige Løken-huset. Lina fikk Knau-
sen, som nå er revet. Minda fikk Bakkelund, det 
store tømmerhuset vi ser nærmest Hellerud seni-
orsenter. Her flyttet Martin Kjos og hans hustru 
inn da de solgte gården, og bodde der til sin død. 

Oppveksten i Hagapynten i storfamilien er 
fornøyelig beskrevet av Ragnhild Sofie Wendt 
Tveten, Jan Henrik Tvetens mor, i heftet �Gode 
minner fra en svunnen tid� (nedskrevet i 1988). 
Hun forteller der: 

�Mine erindringer fra Hagapynten er mangfol-
dige, men hovedtingen var at vi hadde et lite sam-
fund for oss selv, med far og mor, 7 søsken, hus-
hjelpen, gårdsgutt, guvernante, besteforeldre, tan-
ter og onkler i nærheten. Husdyr på båsen, stor 
have og kjærlighet og varme.� 

Hun forteller videre at det ikke var andre hus i 
nabolaget før i 1912. Barna hadde guvernante til 
de ble store nok til å gå på skole i byen. De lekte 

Seks generasjoner på Haugerud 
Sidsel Hveem inviterte Jan Henrik Tveten, Lars Myhre og undertegnede til 
formiddagskaffe og en prat om livet på Haugerud og Hagapynten i tidligere 
tider. Barnebarna er sjette generasjon på Haugerud, og Jan Henrik Tveten 
hadde mye å fortelle. 

Jan Henrik Tve-
ten hjemme i 
godstolen i 
Soltråkka.  Foto: 
Sidsel Hveem  

Løkenhuset i Haga-
pynten, 1905. Et 
staselig hus, og det 
første som ble byg-
get på Haugerud 
gårds nære utmark. 
Registrert som ver-
neverdig av Riksanti-
kvaren.  
Fra historielagets 
bildearkiv (00212);  
bilde utlånt av  
Ragnhild Tveten  

Eva Kathrine Nilsen 
er med i redaksjonen 
til Ved Postkassene. 
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med hverandre, og andre barn så de bare i høyti-
dene - da var det festlige selskaper med voksne og 
barn fra gårdene omkring, det var hest og slede 
og dombjeller om vinteren. Det kom sjelden folk 
til gårds i de første årene, og bare noen originaler 
kunne komme innom: en felespiller som fortalte 
eventyrlige historier fra sine vandringer omkring i 
landet, musikanter med papegøye og lykkebrev 
som kunne spå om fremtiden, lurendreiere og 

selgere med kofferter fulle av underlige gjenstan-
der. 

St. Hansaften kom familiene i nabolaget til 
feiring på St. Hansfjellet, hvor de brant bål, lekte 
uteleker, danset og spiste medbrakte smørbrød, 
kaker og godteri. De sprekeste dro til topps på 
Larsbråtfjellet og så på soloppgangen. 

Hun minnes gode, varme sommerdager, men 
med lang vei til sjøen. Bekker og små dammer 
gjorde nytten som badevann. Tante Minda tok 
ungene og en bøtte med seg, og fant et egnet sted 
bak et kratt ved vannet. Der kunne de helle vann 
over hverandre og løpe nakne omkring til stor 
moro for alle. Når barna ble litt større, gikk de av 
og til Lutvann, hvor det var en fin sandstrand i 
nordenden av vannet. 

Faren var en ivrig skiløper, og tok de større 
barna med på lange turer i Østmarka så snart snø-
en hadde lagt seg. Han måtte selv gå foran og 
brøyte løyper, og turene kunne være drøye for 
små barn: Puttåsen, Mariholtet, Gullsmeden, Sa-
rabråten, Lutdalen, Rundtjern og hjem var en 
vanlig tur som tok noen timer. Men de var innom 
på de små plassene hvor de fikk kaffe og vafler, 

og de lært å bli glade i Østmarka. 
Hun forteller også om gode minner fra besøk 

hos besteforeldrene på Haugerud gård, hvor hun 
ofte overnattet. Hun skriver: �Tantene Gina og 
Minda var dyktige husmødre hver på sin måte. 
Tante Gina stod for husholdning som matlagning 
(sylting, koking, vinterforsyning)�  Tante Minda 
drev med pynting og vedlikehold, stelte med 
blomster og broderier, og atmosfæren var alltid 
lun og varm��  Det var en herlig frisk duft av 
forskjellige godbiter som strømmet mot en når en 
kom ind der.� 
Foreldre Ragnhild Sofie Wendt Tveten og 
Gunnar Tveten - livet i Hagapynten fra 1933   
Etter å ha bodd noen år i utlandet og andre steder 
i byen, kunne Jan Henrik Tvetens foreldre kjøpe 
Fjellbugarden (Hagapynten 28) i 1933. Her vokste 
han opp sammen med en bror og en søster. De 
gikk på Furuset skole, og hadde lang skolevei � 
over jorder, på stier og småveier over Lindeberg, 
frem til skolen - på ski om vinteren og til fots res-
ten av året. Mange i følge og med mye støy og 
moro. Riktignok gikk det buss et par ganger om 
dagen, men den fikk de sjelden bruke. Senere ble 
det Østre Aker høyere almenskole (Teisen videre-
gående skole). 

Han var nær knyttet til Haugerud gård under 
oppveksten, selv om det var lenge siden hans ol-
defar hadde eid gården. Nå jobbet han som 
gårdsgutt i onnene, og han kan bl.a. fortelle om 
melkekjøring med hest og kjerre i området mot 
Godlia og andre ruter. På den tiden var det så 
mange jevnaldrende gutter i Hagapynt-området at 
det ble dannet en egen speiderpatrulje her oppe, 
under 2. Bryn speidertropp, hvor Jan Henrik var 
en av de ivrigste speiderguttene. Under krigen 
1940-45 ble all speideraktivitet forbudt, og der-
med gikk speiderne �under jorda�. Men speider-
ne, sammen med idrettslagene, dannet etter hvert 
grunnlaget for Milorg i Oslo-området, med den 
store, kjente avdelingen i Østmarka. Her var Jan 
Henrik meget aktiv, selv om han bare var 15 år da 
krigen startet. Engasjementet førte til stadig farli-
gere oppdrag, som endte med fengsling og tortur, 
og som satte en rask slutt på glade ungdomsår. 

Femte og sjette generasjon på Haugerud 
Noen år etter at krigen sluttet giftet Jan Henrik 
Tveten seg med Inger Else Rantrud, og de kunne 
bygge eget hus - Soltråkka i Hagapynten 36 - hvor 
de fremdeles bor, med barn og barnebarn i nabo-
laget. 

 I denne nedre delen av Hagapynten finner vi 
nå idyllisk, variert småhusbebyggelse innimellom 
de store, gamle eiendommene, som opprinnelig 
stammer fra oldefar Martin Kjos på Haugerud 
gård, og hvor mange av hans etterkommere fort-
satt bor. 

Knausen, i nåvæ-
rende Haugerudha-
gan. Bygget 1908, 
revet ca. 1960.  
Fra historielagets 
bildearkiv (00211);  
bilde utlånt av Ragn-
hild Tveten  

Bakkelund, 1935. 
Ligger ved Haugerud 
eldresenter. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00210);  
bilde utlånt av Ragn-
hild Tveten  
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Av Kjell Berger 
 

Der hvor den nedre Solstugrenda ligger i dag, lå det 
en gang et hus som ble kalt Solstua, På snuplassen 
foran garasjene ved enden av grenda lå dette gamle 
huset, og det hørte litt jord til eiendommen. I 
Solstua bodde Linnea og Olav Skjølberg. I slutten av 
1960-åra planla Erik Tosterud og Tre-C0-Bygg å 
bygge akkurat her. De ville rive Solstua og bruke den 
store tomta til å bygge eneboliger i rekke. Olav Skjøl-
berg var da nokså syk, så det var fru Skjølberg som 
forhandlet. Hun gikk med på å selge mot at Toste-
rud bygde et nytt hus til dem, en frittliggende enebo-
lig med halvannet mål tomt. Huset ble revet, og 
Linnea og Olav flyttet inn i den nye boligen sin, 
noen meter nedenfor stedet der den gamle Solstua 
sto. 

Den nedre delen av grenda var annet byggetrinn, 
og før det var ferdig, oppsto et problem: Hva skulle 
den nye bebyggelsen hete? Det dreidde seg om i alt 
31 hus i rekker ovenfor og nedenfor parkeringsplas-
sen, og en skikkelig adresse måtte de ha. Et interim-
styre med Arne Rolf  Bøe som formann utlyste en 
navnekonkurranse. Mange gode forslag ble drøftet 
på et møte i 1971, der også fru Skjølberg deltok. Da 
det var vanskelig i bli enig , grep hun ordet og sa hun 
syntes det burde være noe med Solstua, for det var 
jo det rette navnet. Dermed ble det Solstugrenda. 

Linnea Skjølberg var fra Torsby i Sverige, og det 
ble til at hun og mannen flyttet dit. I 1973 solgte hun 
huset til Erna og Torbjørn Hagen, som nå bor i den 
nye Solstua. De har interessert seg for det gamle 
huset som Solstugrenda er oppkalt etter, og Tor-
bjørn Hagen har i Riksarkivet fått tak i dokumenter 
om huset. De viser at Solstua opprinnelig var en del 
av Nedre Hellerud. I 1914 kjøpte Erik Grorud fra 
Gran på Hadeland denne gården av enkefru Karen 
Young etter at den var utskilt fra Teisen gård, og 
prisen var 37 500 kroner. Det var mye penger den 
gangen for en gård som besto av en gammel låve og 
en husmannsstue med navnet �Solstua�. Men det 
var også 200 mål innmark og 150 mål skog, som 
strakte seg fra området der Tveitasentret ligger i dag 
og opp til Hellerudveien. 

 - Jeg husker vedkomfyren i Solstua. Den sto rett 
på fjellet. Det var bare lagt gulv rundt den, forteller 

Eva, en datter av Grorud, i et intervju med Akers 
Avis i 2001. Grorud skulle selv pusse opp gården før 
han giftet seg med sin forlovede Anna, men krigen 
kom og forsinket byggeplanene. Derfor giftet paret 
seg mens de ennå bodde i Solstua og ble boende der 
noen år til hovedhuset sto ferdig. 

I 1921 ble Solstua utskilt. Grorud solgte plassen 
til Oskar Lind for kr. 28 000 for å finansiere gårds-
driften. Eiendommen fikk gårdsnummer 143, bruks-
nummer 116 � det samme som fellesarealet i nedre 
Solstugrenda. 

Siden har det vært flere eiere. I 1934 ble Solstua 
overført til Lars Aadne fra Akershus Skifteret på 
vegne av Oskar Lind og �gjenl. hustru Jensine Linds 

fellesbo for kr. 16 500�. Fru Lulla Haug kjøpte huset 
for kr. 20 000 i 1939, og Olav Skjølberg overtok det i 
1942 for kr. 35 000. Han var verksmester i renholds-
verket, og han og Linnea skal ha brukt Solstua som 
sommerbolig noen år før de slo seg til der for godt. 

Thor O. Haugerudbråten var som barn ofte på 
besøk i det koselige huset deres sammen med for-
eldrene sine. Faren bodde på hybel der mens han 
bygde sitt eget like ved. På den måten var han blitt 
godt kjent med folket i Solstua, som ellers holdt seg 
nokså mye for seg selv, forteller Thor. Men det var 
alltid hyggelig å komme der, for Linnea var en blid 
og vennlig dame. Hun var et aktivt menneske og 
drev mye med frukt og bær før Tosterud og hans 
bygningsarbeidere omskapte den landlige eiendom-
men til en del av et boligområde, Solstugrenda. 

Solstua som ble Solstugrenda 

Solstua.   
Låven og drenge-
stua tilhørte går-
den Hellerud. Lå-
ven brant visstnok 
ned i 1927. 
Fra historielagets 
bildearkiv; bilde 
utlån av  
Ellen Askeland.  

Solstua, 1915. 
Fra historielagets 
bildearkiv; bilde 
utlån av  
Ellen Askeland.  

Kjell Berger er 
varamedlem i styret 
i historielaget. 
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Av Kjell Berger 
Den gamle storgården 
Vakkert plassert på en høyde ligger den gamle 
storgården Hvam i Nes på Romerike. Med en slik 
beliggenhet lå husene tørt, og jordene nedenfor 
fikk tilsig av gjødsel fra stall og fjøs. Med utsyn til 
alle kanter kunne en følge med på arbeidet på 
jordene nedenfor og se folk som nærmet seg går-
den langs bygdeveien. 

Vi kan se gården slik den var da kunstnere 
som Dagfinn Werenskiold og Henrik Sørensen 
hentet inspirasjon herfra til sine illustrasjoner i 
Asbjørnsen og Moes folkeeventyr. I den praktful-
le svalgangen fra slutten av 1720-tallet er det rike 
interiørutstillinger som viser hvordan storbonden 
på Romerike bodde i gammel tid. Det var slik 

kongsgården ble skildret i folkeeventyrene, og 
kongen var ikke annerledes enn en velfødd bonde 
med langpipe i svalen. Tar vi oss tid til å lytte og 
fornemme, kan vi kanskje høre skrittene til Chris-
ten Hellesen som bodde her for 350 år siden. 
Eller vi ser den mektige Anne Antonidatter , som 
gjemte bort en sølvskatt under golvet i den sønd-
re stua. Og det store tuntreet står som det har 
gjort i flere hundre år. 

På Hvam har det vært fast bosetting og jord-
bruk i mer enn 1500 år. Gården var i privat eie til 
1908. I dag er den museum. Det er Akershus Fyl-
keskommune som eier og driver museet. Her kan 
en gjennom redskaps- og temautstillinger følge 
utviklingen i jordbruket fra omkring 1770 og fram 
til ca. 1970. I bygdeutstillingen på låven er en rek-
ke håndverk representert: salmaker, skredder, sko-
maker, vulkanisør, urmaker og lokalavis. 

I hagen finnes gammeldagse stauder og bus-
ker med lang tradisjon på Romerike. Inne i stuene 
er det en del gamle stueplanter som vekker min-
ner hos mange besøkende. 

I en gammeldags landhandel kan vi få kjøpt 
drops, sjokolade og lokalproduserte suvenirer, og i 
en koselig kafé serveres kaffe, vafler, kaker, is og 
brus. En kan også bestille mer solid mat til den 
som trenger å styrke seg for å delta i det strev-
somme livet på en gammel storgård. 
Nes kirkeruiner 
Nes kirkeruiner ligger på tangen der elvene 
Glomma og Vorma møtes. Kirken ble bygd på 
1100-tallet og siden utvidet flere ganger. I 1567, 
under sjuårskrigen mot Sverige, ble den satt i 
brann. Den ble gjenreist og i 1697 utvidet til kors-
kirke. I 1854 slo lynet ned, kirken brant og ble 
ikke gjenoppbygd. Kirkeruinene ligger vakkert til 
med utsikt til elvemøtet og det storslagne kultur-
landskapet i Nes-bygda. Ruinene benyttes ofte til 
gudstjenester, brylluper og som konsertarena. 
Eventyrskolen - Stein 
Stein skole ved Vormsund er en spesiell opplevel-
se. I 1930-årene ble denne vanlige skolebygningen 
utsmykket av en rekke kjente norske kunstnere. 
Reidar Aulie, Dagfinn Werenskiold, Henrik Sø-
rensen og mange flere bidro til å omskape skole-
huset til en fantasifull og fargestrålende ramme 
rundt undervisningen. Henrik Wergelands tanker 
om folkeopplysning var en sterk inspirasjon for 
skolestyrer Erling Elverhøy og Ingeborg Refling 
Hagen, drivkreftene bak arbeidet. Skolen var i 
bruk fra 1912 til 1972 og er kjent som eventyrsko-
len. Ved siden av Stein skole ligger  gammel-
skolen� fra 1852. 

Severdigheter i Nes - busstur lørdag 28. mai 
Lørdag 28. mai skal historielaget på tur igjen, og denne gangen skal vi besøke 
flere spennende steder på Romerike - den gamle storgården Hvam, 
eventyrskolen Stein og Nes kirkeruiner. Til denne turen blir det påmelding og mer 
informasjon kommer i neste nummer av Ved postkassene, og sett av datoen i 
kalenderen allerede nå! 

Hvam med den 
gamle svalgangs-
bygningen fra 
1728 

Stein skole 
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Av Gerd Bratlie 
 
Jeg tenker spesielt på familien Nordstrøm i 
Rundtjernveien. En av sønnene � Julius - vanket i 
oppveksten mye på Oppsal der han hadde mange 
kamerater. De dro på skogsturer og drev oriente-
ring sammen. Det var begynnelsen til Oppsal 
idrettslag. 

Da krigen kom, ble hele kameratflokken med i 
hjemmefronten. Julius var 20 år. Hans bror Ingolf  
på 18 1/2 ble også med. Hele hjemmefrontgrup-
pen på Oppsal bestod av vel 30 gutter. De ble delt 
i smågrupper på ca. 10 i hver.  

Etter å ha hørt på engelsk radio ble det trykt 
opp aviser med de riktige nyhetene. - De ble lagt 
omkring i postkassene eller levert rett i lomma, 
forteller Julius.  

Flukten  
Lenge gikk dette bra, men i 1943 - 44 ble en av 
guttene oppdaget og arrestert. Julius fikk vite at 
hans navn var oppgitt, så han måtte flykte til Sve-
rige. Derfra gikk ferden over til London, hvor alle 
flyktningene ble samlet i en leir. Han ble tilknyttet 
flyvåpenet og sendt til Shetlandsøyene. Der fikk 
han opplæring i flysikkerhet, som skulle bli hans 
yrke gjennom 40 år - instruktør i sikkerhetsutstyr.  

Budskap fra Norge 
Mens han var der fikk han vite at faren var om-

kommet i en krigssabotasje ved Nylands Værk-
sted der han arbeidet, og han skulle få enda et 
dødsbudskap. Det kom i april 1945. Gjennom 
radio fikk han høre at broren Ingolf  var blitt skutt 
på Akershus festning. Han ble tatt i Østmarka og 
satt på Grini i ca. 1/2 år. Så kort tid det skulle til 
for at han hadde overlevet krigen. 

En uke etter freden kom Julius i engelsk fly-
uniform til Sola ved Stavanger med sjøflyet 
Squadron 330, men han ble ikke dimitert for å 
kunne reise hjem til Hellerud før et halvt år var 
gått. 

Ingolfs navn er skrevet på minnesteinen over 
falne hjemmefrontgutter, som er reist på Sarabrå-
ten ved Nøklevann.  
Urolige tider 
Det var mange som var med i hjemmefronten i 
de årene, og mange var de, kjærestene og konene, 
som satt urolige hjemme og ventet. 

- Det ble mange våkenetter, sier en av dem til 
meg. - Jeg lurte lenge på hva han holdt på med, 
for det ringte så ofte på døra om kvelden, og de 
som han snakket med kom aldri opp i leiligheten. 
- Det er bare idrettsgutter som vil snakke om id-
rett, sa mannen hennes, men en av dem som hun 
åpnet for kjente hun til, og han drev ikke med 
idrett. - Da spurte jeg rett ut, sier hun. - Hva er 
det dere driver med? Hun fikk forklaringen på de 
underlige besøkene. 

Rundt 1943 
ble lederen av 
gruppa tatt. 
Da ville man-
nen hennes at 
hun skulle ta 
med den lille 
babyen deres 
og flykte, men 
nei, det ville 
hun ikke. - Jeg 
var nok gans-
ke egen, me-
ner hun, men 
jeg ville være 
der jeg var. 
Mannen gikk i 
skjul noen 
netter. 
- Det var flere 

Fredstanker skaper krigsminner 
I jubileumsåret 2005 er det mange tanker som kjemper om førsteplassen! Det er 
et historiemettet år vi er inne i, med 100 år siden unionsoppløsningen fra Sverige 
og 60 år siden det ble fred etter fem år med okkupasjon.  Gerd Bratlie minnes 
krigen og hva hennes egen familie opplevde. Gerds familie slapp uskadd 
gjennom krigen, men det var dessverre ikke alle familier som var like heldige.  

Avduking av  
minnestøtten  
på Sarabråten,  
16. juni 1946.  
Fra historielagets 
bildearkiv (00071);  
bilde utlånt av Ester 
Thorup. 

Gerd Bratlie er med 
i redaksjonen til Ved 
Postkassene. 
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Minneplaten med 
navnene på de 
falne fra vårt områ-
de. På støtten på 
Sarabråten. 
Foto: Gerd Bratlie 

som flyktet, og jeg så lastebilen som 
de kjørte bort med, forteller hun. 
Barna ble lagt på lasteplanet med 
presenning over. 
Knubbesild og garn 
Jeg forhører meg litt om hvordan 
det var med mat. - Vi dyrket poteter 
og grønnsaker selv, sier hun, så det 
ble ofte potetlomper. For å få noe å 
steke i, byttet vi brennevinsflasker 
mot tran. Så kjøpte jeg knubbesild. 
Jeg stusser over navnet.  
- Det er sild som er mindre enn spe-
kesild, forklarer hun. For å få klær 
brukte hun alle tøystykker hun kom 
over og sydde. Strikke gjorde hun 
også, men det var lange køer for å få 
kjøpt garn. 

Et ikke kjærkomment besøk! 
Jeg spør om det er en hendelse hun husker spesi-
elt. - Jo, en gang ble jeg virkelig redd, forteller hun. 
Det ringte på døra, og jeg så at det stod en hird-
mann i uniform utenfor. Jeg hadde sagt opp job-
ben min fordi jeg skulle ha barn, og han hadde 
sett at jeg var registrert på arbeidskontoret. - De 
er arbeidsledig, sa han, så de skal til festningen for 
å reparere uniformer for tyskerne! - Men se her, 
sa hun og pekte mot stua. - Jeg har et barn på to 
uker, som jeg ikke kan gå fra! Da gikk hirden og 
kom ikke tilbake. 
Mat og tobakk 
- Lomper med svart sirup på og søtsuppe, som vi 
spytta rødt av lenge etterpå, kommer det raskt fra 
Eleonore Sørensen, da jeg nevner maten under 
krigen. Hun ler litt ved tanken på det. Som mange 
andre hadde også de i en periode en gris i hagen, 
og den ble fordelt på ni personer. Hun arbeidet på 
en tobakksfabrikk i Torggata på den tiden. Eieren 
var jøde og hadde mange jøder til å arbeide for 
seg. - Det var mange av dem som ble kjørt avgår-
de, sier Eleonore. - Når det var flyalarm satt vi 
nede i kjelleren mens tyskerne trampet i gata uten-
for. Den lyden sitter godt festet i hukommelsen, 
skjønner jeg. 

En ting var bra med arbeidet på tobakksfab-
rikken. Hun brukte brennevinsmerker og tobakk 
som byttemiddel for å få brød og mel.  
Tyskerbrakker og melsekker 
- Hvor var det nærmeste dere hadde tyskere her 
på Hellerud, spør jeg. - Jo, det var på Tveita-
jordene, sier hun. - Der hadde de brakker. I nær-
heten hadde Grorud en potetkjeller som vi pleide 
å gå forbi. - Den var nifs i mørket, sier hun, og 
enda nifsere ble det å gå der om kvelden når vi 
visste at tyskerne var like bortenfor.  

Fra annet hold har jeg fått vite at det også var 

radiomaster der, som var så høye som 50 - 60 
meter. Det var tyskernes lyttestasjoner. 

Så får jeg en artig opplysning fra Eleonore. - 
Vi sydde laken av melsekker, forteller hun. - I 
Fjeldhammerbutikken fikk vi tomme melsekker, 
men det var en veldig jobb med først å få dem 
rene. Vi gned og gned på vaskebrett. Etterpå måt-
te vi ofte lappe dem fordi det var hull, og så kun-
ne vi sy laken. 

Jeg ringer til Øivind Nilssen for å høre hvor-
dan han opplevde frigjøringen. - Det beste var at 
gutta kom ut fra Grini, sier han. - Ble fri! Han 
kjente flere som satt på Grini, deriblant den beste 
kameraten hans, Birger Lund.  

Øivind selv delte ut hemmelige aviser. Han 
syklet først til Asker for å hente dem, for de var 
trykket i Vikersund. - Jeg syklet bestandig, sier 
han. Han kommer inn på samholdet som var 
blant folk under krigen. Gleden over å kunne 
hjelpe hverandre. Han forteller om en hendelse 
hjemme hos dem. En slektning var brødkjører, så 
de fikk i blant brød av ham. En gang - det var 
enda julaften - og de hadde fått fem brød. Tvers 
over veien for dem bodde en familie med tre barn 
i tenårene; den verste voksealderen. Øivinds kone 
Ingrid tok med seg tre av brødene og gikk over til 
dem. Han forteller om hvordan det strålte av hen-
ne da hun kom tilbake etter å ha hjulpet noen 
som virkelig trengte det. 

- Vi ønsket så sterkt at alt skulle bli normalt 
igjen. sier Øivind, så vi kunne kjøpe en bit flesk 
og dra på vanlige skogsturer med familien. Helt 
dagligdagse, enkle ting. Som Birger Lund uttrykte 
det i et brev han hadde fått smuglet ut fra Grini:   
- Jeg ønsker å se de små spirene på de små bjer-
ketrærne! 

Her avslutter jeg krigsminnene og vender sin-
net mot den store glede som frigjøringen ga og 
bare kan beskrives med det ene ordet: GLEDE. 
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Av Bjørn H. Syversen. 
 
Karl-Henrik Amundsen forteller: Ved Tveita, på 
et jorde som tilhørte Tveten gård, anla tyskerne 
en radiostasjon. Anlegget, som jeg tror ble anlagt i 
1942, var delvis i underjordiske bunkere, men 
antennemastene var godt synlige.  De var bygget 
av tre, kledd med planker utvendig og raget 60 
meter i været. De var malt skiftevis i hvitt og rødt, 
to røde og to hvite felter på hver av mastene. Inne 
i mastene var det en trapp eller leider. Noen av 
guttene i nabolaget våget å klatre til topps etter at 
tyskerne hadde forlatt stedet. Stasjonen sendte 
propaganda på tysk og norsk, men hovedsakelig 
dansemusikk. Den var muligens en tysk service-
stasjon for soldater. En mellombølgekringkaster 
som dette hadde sannsynligvis et dekningsområde 
som strakte seg til Danmark og Sør-Sverige, og 
det kan forklare propagandasendingene på norsk. 
I Norge var det bare tyskerne og NS-medlemmer 
som hadde lov til å ha radio på denne tiden. Alle 
andre radioapparater måtte innleveres til myndig-
heten høsten 1941. Jeg (Amundsen; red�s anm.) 
hadde laget meg et krystallapparat, og på loftet 
hjemme fikk jeg fint inn denne senderen, som 
kalte seg for �Radio Norden� eller noe liknende. 

Så vidt jeg kan huske ble bardunene kappet 
relativt snart etter frigjøringen og antennemastene 
ble lagt i bakken. Jeg vet ikke om det var milorg 
eller andre som gjennomførte dette. Ved siden av 
den sørligste av de tre store Tveita-blokkene kan 
man se et par store hauger. Dette er sannsynligvis 
rester etter bunkere som bare er overfylt med 
jord. 

Bjørn Stenersen forteller at det antakelig var 
mannskaper fra Luftwaffe som betjente senderen. 
Uniformene de bar kan tyde på det. Han sier også 
at det gikk stille og rolig for seg helt til noen få 
måneder før krigens slutt. På et tidspunkt om-
kring årsskiftet 1944/-45 økte den synlige aktivite-
ten ved at det kom flere soldater på plass.  

Godt synlige rester i 1960 
I bildearkivet til Byantikvaren i Oslo finnes det et 
flyfotografi tatt av Fjellanger-Widerøe i august 
1960. Fotografiet viser klart restene etter radiosta-
sjonen. Det er godt mulig å se betongfundamen-
tene for de tre antennemastene og rester etter 
forankringspunkter for barduner. Rester etter 
bunkerne er også godt synlige. 
Høye master og �sint� tysk piggtråd 
Bjørn Stenersen forteller at området var gjerdet 

Radiomastene på Tveita 
Grordudalen fikk i løpet av okkupasjonen under siste krig en rekke tyske militære 
etableringer. En av disse var radiostasjonen på Tveita, der de mest synlige 
innstallasjonene var de høye radiomastene. Karl-Henrik Amundsen fra Godlia 
og Bjørn Stenersen fra Hellerud  forteller til Bjørn H. Syversen. 

Radiomastene på 
Tveita? 
Dette kan være ra-
diomastene på 
Tveita, avbildet i det 
svenske tidsskriftet 
Röster i Radio, 29. 
juli 1945. Veien i 
forgrunnen kan 
være  den gamle 
Tvetenveien. Foto: 
Kungl. Biblioteket/
Bjørn H. Syversen 

Bjørn H. Syversen 
er leder i Grorud-
dalen Historielag og 
en svært aktiv skri-
bent. Dette opp-
slaget er basert på 
artiklene Groruddals-
ungdom i krigstid og 
�Hallo Norden!� Tys-
ke propagandasen-
dinger fra Hellerud/
Tveten under krigen, 
fra Groruddalen 
Historielags årbok 
1994 og 2004. 
 
I den siste artikkelen 
er det bl.a. mer de-
taljer om det radio-
tekniske utstyret, og 
en redegjørelse for 
den spennende jak-
ten på informasjon 
om senderen. 
 
Se også http://
www.northernstar.no
/konigs.htm for mer 
informasjon. 
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inn med solid tysk piggtråd. Det var port i gjerdet 
fra den gamle Tvetenveien som avgrenset sta-
sjonsområdet mot øst. Antennemastene raget 
minst 60 meter opp fra bakken, det vil si at de var 
mer enn dobbelt så høye som Tveita-blokkene 
som råder grunnen der i dag. Bjørn Stenersen 
husker at hans onkel Even ikke kunne dyrke jorda 
der hvor radioanlegget hadde stått. Bakken var 
full av armert betong og andre fremmedelemen-

ter som umuliggjorde pløying og annen bearbei-
ding av jorda. Even Stenersen tok i bruk noe av 
den etterlatte tyske piggtråden som radiostasjonen 
var inngjerdet med. Denne piggtråden var langt 
�sintere� enn den norske, med lengre og flere 
pigger, forferdelig mye rust og vanskelig å arbeide 
med. Even Stenersen sluttet å bruke den så fort 
det ble mulig å få tak i galvanisert tråd. 

Utsikt nordover mot Haugerud og Trosterud, 1946. 
Før mastene ble revet var det noen som dristet seg til å klatre til topps. En av de vågale var Henrik Dedi-
chen. Han tok mange bilder og foreviget det fantastiske rundskuet der opp fra, 60 meter over bakken. Pilen 
på bildet markerer sentralbygningen  på Dr. Dedichens privatasyl. Foto: Henrik Dedichen 

Flyfoto fra Hellerud og Tveten, august 1960. Vi ser drengestua på Tveten gård helt i venstre bildekant. 
Midt i bildet ligger Bryn skole og blokkene på Tveita. På jordet i forkant er det tydelige rester etter radiosta-
sjonen, bl.a. diverse betongfundamenter og -forankringer for antennemastene. De synlige stiene og tråkke-
ne kommer sannsynligvis fra hestene fra Iversliens rideskole. Foto: Fjellanger-Widerøe/Byantikvaren i Oslo 
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Program våren 2005 
 

 
Onsdag 16. mars kl. 19 
Årsmøte - Tveten gård  

 
 

Etter årsmøtet vil Ivar Sekne kåsere om 
�Utbyggingen av Tveita, Haugerud og Trosterud�. 

 
 

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

 
Neste nummer kommer ut i midten av april 2005, og vi tar gjerne i mot 

stoff og manus av alle slag! Manusfrist er 1. april, og send det til 
Lars Rogstad (larsrogstad@tiscali.no). 

Lørdag 28. mai 
Busstur til Romerike - Gamle Hvam,  

Nes kirkeruiner og eventyrskolen Stein 
 

Se eget oppslag i dette nummeret. 

Torsdag 28. april 
Hyggekveld på Kringsjå 

 

Tirsdag  10. mai 
Langs pilegrimsleden  

- fra Fyrstikktorget til Åttekanten 
 


