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Dette nummeret av Ved postkassene kommer 
ut i begynnelsen av mai, og i år er det 60 år si-
den frigjøringen i 1945. Gerd Bratlie har hen-
tet fram flere minner fra krigen og maidagene 
spesielt, og deler dette med oss i artikkelen 
”Flaggene frem, og vekk med blendings-
gardinene!” 

2005 står også i et annet jubileums tegn, for 
i år markeres det over en lav sko at det er 100 
år siden unionsoppløsningen i 1905, og at Sve-
rige og Norge skilte lag etter drøyt 90 års sam-
liv. Historielaget markerer ikke dette på noen 
spesiell måte, men på Linderud gård skal det 
være en stor folkefest i slutten av mai der du 
bl.a. kan oppleve arbeidsliv, håndverk, under-
holdning og den rike kunstnertiden omkring 
1905. Se nærmere omtale på side 15 i dette 
nummeret. 

En av historielagets oppgaver er å formidle 
små og store historier fra tidligere tider, og da 
gjerne fra dem som har opplevd dette selv - 
før det er for sent! Det er viktig at vi får doku-
mentert slike historier mens de som har opp-
levd dem selv kan fortelle med sine egne ord.  

Historielaget ser gjerne at flere av medlem-
mene kan og vil engasjere seg i dette arbeidet, 
og vi har da også et eksempel på det i dette 
nummeret. Og jeg kan forsikre dere - vel kan 
det kreve 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 kontakt 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. Ha en fortsatt fin 
vår og forsommer! 
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Forsidebilde 
 
Vettløyse Tor og Midgarsormen, ved innkjøringen til 
Tveita fra Tvetenveien  
 
Foto: Karsten Sølve Nilsen 

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 
Thormod Pedersen, styremedlem 
 22 27 00 60 
Kjell Berger, varamedlem 22 27 31 02 
Trygve Thori, varamedlem 22 26 58 02 
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Historielaget gjentar suksessene fra tidli-
gere år og  arrangerer busstur til flere 
spennende steder på Romerike, der vi 
skal besøke den gamle storgården Hvam, 
eventyrskolen Stein og Nes kirkeruiner. 

Den gamle storgården Hvam ligger 
vakkert plassert på en høyde. Med en slik 

beliggenhet lå husene tørt, og med utsyn 
til alle kanter kunne en følge med på ar-
beidet på jordene nedenfor og se folk 
som nærmet seg gården langs bygde-
veien. 

Vi kan se gården slik den var da 
kunstnere som Dagfinn Werenskiold og 
Henrik Sørensen hentet inspirasjon her-
fra til sine illustrasjoner i Asbjørnsen og 
Moes folkeeventyr.   

På Hvam har det vært fast bosetting 
og jordbruk i mer enn 1500 år. I hagen 
finnes gammeldagse stauder og busker 
med lang tradisjon på Romerike. Inne i 

stuene er det en del gamle stueplanter 
som vekker minner hos mange besøken-
de. 
Nes kirkeruiner ligger på tangen der 

elvene Glomma og Vorma møtes. Kir-
ken ble bygd på 1100-tallet og siden utvi-
det flere ganger.  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.  
Stein skole ved Vormsund er en spe-

siell opplevelse. 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 omska-
pe skolehuset til en fantasifull og farge-
strålende ramme rundt undervisningen. 

Lørdag 28. mai - busstur til Romerike  
- Gamle Hvam, Nes kirkeruiner og eventyrskolen Stein 

Praktiske opplysninger 
 

Avreise:  Vi reiser kl 10 fra Tveita senter, ved bussholdeplassen ved T-
banestasjonen.  

Varighet: Vi er tilbake på Tveita senter ca. kl. 17. 
Pris: Turen koster 200 kr inkl. lunsj (300 kr for ikke-medlemmer) 
Påmelding: Bindende påmelding til Kjell Berger (telefon 22 27 31 02) eller Lars 

Myhre, innen 21. mai - eller så lenge det er ledige plasser 
Betaling: Innebetaling til konto nr. 0530.51.22841 (merk talongen ”Busstur”),  
 eller betal på bussen. 

Hvam med den 
gamle svalgangs-
bygningen fra 
1728 

Stein skole 

Denne teksten er et 
utdrag av Kjell Ber-
gers artikkel 
”Severdigheter i 
Nes” i forrige num-
mer av Ved post-
kassene. 
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Av Gerd Bratlie 
  

Ettermiddagen 6. mai 1945 ble ingen vanlig etter-
middag. Det begynte å komme rykter om at tys-
kerne i Danmark hadde kapitulert - at det var 
fred! Ingen visste hvem som var opphavsmannen 
til nyheten, men sikkert skulle det være, og da ville 
det bli fred her også. Begeistringen lot ikke vente 
på seg. Flagg etter flagg kom til syne mellom trær-
nes nyutsprungne løvprakt etterhvert som nyhe-
ten spredte seg. Her på Hellerud søkte folk opp til 
Blystadsletta (der hvor politibyggene i Ivar Welles 
vei er i dag). Derfra hadde de god utsikt over byen 
og flaggene, og da det begynte å skumre, kunne 
de se lysene bli tent over byen for første gang 
etter fem år. 

 Noen fikk det travelt med å oppsøke kjeller, 
loft eller vedskjul, der de etter en del romstering 
fant det de lette etter. Radioen, som de hadde 
klart å lure unna. Naboene strømmet til samtidig 
som kjente melodier strømmet ut. Det var ikke 
alle, som hadde opplevet å eie en radio ennå. Hel-
ler ikke alle hadde sett en radio. - Pappa er ikke 
klok som setter varmeovnen på bordet! sa ei lita 
Hellerudjente til moren sin.  

 Den kvelden var det ingen som trakk ned 
blendingsgardinene. Mange rev dem ned med det 
samme og samlet dem i en haug som de satte fyr 
på. All innestengt vrede over tyskere og nazister 
gikk opp i røyk, som ble slukt av vårhimmelen. 
Lyset og gleden hadde tatt over makten. 

Et nytt rykte begynte å spre seg: - Kronprins 
Olav kom til å lande med fly på Nordre Skøyen 
Hovedgård. Folk speidet og speidet over mot 
gården, men ingenting skjedde. Det var ikke et 
rykte med rot i virkeligheten.  

8. mai - fangene slippes fri!  
21-årige Inger fikk tidlig fri fra kontoret i Kong-
ens gate den dagen for å lete etter sin forlovede 
Birger Lund, som hadde sittet tre uker i fangeleir 
på Mysen etter 2 1/2 år på Grini. Hun løp på 
måfå i kaoset av glade mennesker, for hun visste 
ikke hvor han ville komme og hva han reiste med. 
Hun lette på alle busser hun kom over og satte så 
kursen mot Østbanen, mens mange tanker pas-
serte i hodet hennes.  

Birger hadde vært med i hjemmefronten, men 
da lederen for hans gruppe ble arrestert, måtte 
han gå i dekning før han dro over til Sverige. 
Falskt pass fikk han utlevert av Julius Nordstrøm. 
Dagen deretter skulle han av gårde. Han ville bare 
så gjerne se det første barnet til bestekameraten, 
Øivind Nilssen og kona Ingrid, så Inger og Birger 
gikk på barselbesøk. Etter besøket gikk han over 
til Lofthus, hvor han var i dekning hos Ingers far, 
som også var med i illegalt arbeid. At han var i 
tyskernes søkelys visste han ikke, men tidlig om 
morgenen, da Birger skulle reise, kom de for å 
arrestere faren. Birger ble også tatt.  

De ble kjørt til Grini og plassert sammen med 
mange dødsdømte fanger. En gymnastikksal i 
øverste etasje i hovedbygningen var gjort om til 

rom for disse fangene. De fikk 
aldri komme ut i luftegården. Bir-
ger ble satt til å være brakkesjef  og 
fikk den tunge jobben å overleve-
re de guttene som tyskerne spurte 
etter og oppgi hvor mange som 
var igjen. Det var et dårlig tegn når 
de hørte heisen komme tidlig om 
morgenen. Da visste alle at noe 
forferdelig skulle skje.  
    Birger ble overlatt mange av-
skjedsbrev, som han lovte å sørge 
for at familiene deres fikk hvis han 
selv kom ut. Det fantes et hem-
melig rom inne i veggen der han 
gjemte brevene. Utenfor hulrom-
met var det en spiker som de 
hengte tøy på. 
   Birger var en slags postsjef. 
Hver gang guttene hadde skrevet 
brev hjem, tok han på seg å få 

Flaggene frem, og vekk med blendings-
gardinene! 

Fra maidagene i 
Oslo i 1945. 

Gerd Bratlie er med 
i redaksjonen til Ved 
Postkassene. 
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dem dit. Han pakket brevene inn i en 
mursteinsfarget lerretspose med fasong 
som en murstein. Den heiste han ned 
foran et vindu i sykehusbygget ved si-
den av, men han måtte være veldig for-
siktig så ikke en av de alltid søkende 
lyskasterne oppdaget hva han holdt på 
med. En fange, som var sykepleier, 
brakte den videre til noen som fikk 
smuglet den ut av Grini. Slik gikk det til 
at mange forskjellige ukjente mennesker 
ringte på hos Inger og leverte brev fra 
Birger. 

Inger søkte mange ganger om å få 
besøke ham, men i svarbrevene stod det bare et 
"Nei". Så fant hun på å søke i sin svigermors 
navn. Da ble det "Ja". De to møtte opp på vakt-
rommet ved porten 11. desember 1944. Dit kom 
Birger fulgt av en fangevokter. En skranke delte 
rommet, og de fikk streng beskjed om ikke å 
komme nær hverandre. - Men jeg kan vel få gi 
forloveden min en klem, prøvde Birger seg og 
fikk merkelig nok ja. Over skranken ga de hver-
andre en klem, og han passet samtidig på å putte 
et brev oppi ermet hennes.  

Inger våknet opp av tankene da hun så Øst-
banen og det folkehavet som var der. Det kom 
akkurat et tog fra Mysen. Det var ennå blomster 
på det, for folk hadde hele veien stått langs toglin-
jen og kastet blomster. 

Hun ropte fangenummeret hans, men der var 
han ikke. Da reiste hun til svigerforeldrene i Ve-
nåsveien, men heller ikke der var han, så hun gikk 
til Hellerud stasjon for å ta Østensjøbanen til 
Oppsal og gå hjem. Men - der på trikken møtte 
hun Birger. Han hadde tenkt seg hjem til henne. 
På genseren stod fangenummeret hans. Det had-
de han selv brodert på cella. I hendene hadde han 
et flagg, en epletrekvist i blomst og en stor sam-
menrullet tegning av Inger. Hun hadde en gang 
fått smuglet inn et lite bilde av seg i en knekke-
brødpakke. Det bildet hadde en medfange laget 
en stor tegning etter.  

Det ble gjensynsglede! De reiste først hjem til 
Ingers mor og så til svigerforeldrene. Den kvelden 
hadde Kvinneforeningen møte på Kringsjå, men 
da de så hvem som gikk inn av porten tvers over 
veien, kom alle løpende ut og ropte: - Gratulerer! 

Birger hadde det stritt den første sommeren. 
Tankene på de som ikke overlevde plaget ham. 
Han hadde mange avskjedsbrev i det hemmelige 
rommet i leiren. De hentet han noen dager etter 
frigjøringen. Han skrev til alle pårørende og send-
te med avskjedsbrevene. 

På Kringsjå holdt han minnetale over Ingolf  
Nordstrøm og fortalte om oppholdet på Grini.  
Å være tilstede ved festlighetene i byen orket han 
ikke. Han lengtet etter å komme ut i naturen og 

ha det stille omkring seg. Da Øivind Nilssen fikk 
ferie reiste han sammen med Inger og Birger til 
fjellet. Birgers helse hadde klart seg bra gjennom 
fengselsoppholdet.  

Ingers far satt på Grini i ni måneder før han 
ble sendt til Sachsenhausen. Han kom også vel-
berget gjennom fengselsoppholdet og kom med 
fangetoget til Østbanen 27. mai. Mens Inger stod 
på perrongen var det plutselig en som ropte nav-
net hennes. I et av togvinduene oppdaget hun 
Willy Vraalsen, som stod og vinket. De hadde gått 
på samme skole.  

Ingolf Nordstrøms vei? 
Folk her på Hellerud tenkte mye på Ingolf  Nord-
strøm. Da politihusene skulle bygges måtte den 
nye veien der ha et navn. Hellerudfolket gikk 
sterkt inn for at den skulle oppkalles etter Ingolf, 
men oppfordringen førte ikke frem. Navnet ble 
Ivar Welles vei.  

Dans for liten og stor, og så fredsmarsj 
Engelskmenn flyttet inn i Lutvannsleiren, og de 
laget i stand til frigjøringsfest med dans. Mange 
fra Hellerud var det som svingte seg der. Ei lita 
jente var storfornøyd med å svinge seg hjemme 
på kjøkkengulvet. Pappaen hennes hadde vært 
med i hjemmefronten. Etter frigjøringen var han 
vakt for fangene på Bryn skole, og han var med 
på å rydde opp etter tyskerne som hadde bodd 
der. Da fant han en tysk, sort ulltrøye, og den tok 
han med hjem, for han tenkte at den kunne kom-
me til nytte, og det gjorde den. Kona hans sydde 
svingskjørt til den lille datteren av trøya, og det 
gjorde stor lykke. Hun svingte seg rundt og rundt 
og ble bare mer og mer begeistret over å se så fint 
skjørtet stod omkring henne. 

Så ble det fredsmarsj også på Hellerud. Den 
startet ved "Postkassene", svingte oppover  
Kløftabakken og snudde ved Furuset skole. Alle 
var med og gikk for å uttrykke sin glede over fre-
den. Og den vesle jenta uttrykte sin fredsglede 
ved å svinge seg rundt og rundt i sitt nyervervede 
sorte ullsvingskjørt. 

Hjem fra tysk fang-
enskap. 
Illustrasjonsfoto.  
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Av Gerd Bratlie 
 

Vi var kommet flyttende fra Tveita til Rundtjern-
veien et snaut år tidligere og befant oss, uten å 
være klar over det, på gamle Hellerud med histo-
riebevisste mennesker og et historielag. I nærheten 
bodde Eva Kathrine og Karsten Sølve Nilsen, 
som var bekjente av oss fra over 40 år tilbake.  

I april 1997 ble Tore med Karsten til historiela-
get, som viste seg å ha årsmøte nettopp den kvel-
den. Laget stod uten formann da lagets første for-
mann, Ragnar Ingvaldsen, ikke ønsket å ta gjen-
valg. Han var med på å starte historielaget i 1995 
og hadde vært en driftig og engasjert formann i to 
år i selve innkjøringsperioden. I 1997 hadde valg-
komiteen ikke funnet noen som sa seg villig til å 
overta formannsklubba.  

- Vi får ta kaffe og noe å bite i først, sa valgko-
miteens formann, Lars Myhre. Under kaffen sa 
Karsten til meg: - Du vil ikke bli formann du da, 
Tore? Jeg svarte med å spørre: - Kan ikke du? Det 
ville han bestemt ikke, så jeg sa at jeg kunne bli 
det. Karsten gikk bort til Lars Myhre og prøvde 
nok å overbevise ham om at jeg ville klare jobben, 
for han kjente meg jo ikke. - Slik ble jeg formann, 
sier Tore. 

Den første tiden husker jeg at du var mye på 
Tveten gård, sier jeg. - Ja, jeg fant gårdens historie 
veldig interessant, svarer han.  

Karsten og Tore slo ofte følge til gården, og 
Karsten fotograferte de gamle bygningene, trærne, 
blomstene og haven. Sammen var de på oppdagel-
sesferd i de gamle husene, og noe gjorde dem vir-
kelig nysgjerrige. Hovedbygningen hadde to kjelle-
re. Den ene var ganske sikkert bygget på 1700-
tallet, men i den andre var det tegn som tydet på at 
den var atskillig eldre. Kanskje fra før Svartedauen, 
eller fra munkenes tid på 1400-tallet. - Det ville 
Karsten og jeg finne ut av, sier Tore, og jeg ser 
dem for meg med lamper, lange ledninger og mye 
annet utstyr som de lastet inn i bilen. Utallige ti-
mer tilbrakte de i kjelleren, men alderen var og ble 
et stort spørsmål. De tilkalte Leidulf  Mydland fra 
byantikvaren, men heller ikke han kunne løse den 
gåten.  

Tore kjente snart til gårdens og menneskenes 
historie, så alt i juni samme år hadde Karsten og 
han kveldsvandring på gården. Det fulgte mange 
omvisninger, vandringer og kåserier på gården et-
ter det. Tore ble så godt kjent med Stenersen-
familiens historie at jeg er overbevist om at han 
følte seg som Even Stenersen i tablået om Even 

og Christense, som ankommer gården kjørende 
med hest og karjol i 1810. Even viser sin unge 
hustru gården som han har kjøpt, og Christense 
begynner straks å planlegge hvordan hun vil ha 
eiendommen. Tablået ble oppført på Tveten gård 
under bydelsdagene i 1998. Hest, karjol og kusk 
var leid fra Trosterudstallen, og vår yngste datter 
Kristine, hadde rollen som Christense. I stor fart 
suste karjolen med ekteparet inn på tunet, som var 
fullt av skuelystne. 

De vakre fotografiene som Karsten tok av ste-
det og husene, kom til sin fulle rett i guiden om 
gården, som var ferdig i 1999. Der fortelles også 
historien til hver av de gamle bygningene. - Kars-
ten har en stor del av æren for den guiden, sier 
Tore. - Den ble sendt til styrene i samtlige boretts-
lag. Vi ønsket å komme i kontakt med dem for å 
få medlemmer derfra, men det lyktes ikke helt, 
forteller han.  

Det vesentlige i min tid som formann var sam-
arbeidet med Eva og Karsten. Eva var sekretær i 
laget, og det var hun og Tore som reiste på besøk 
til historielag over hele Oslo, som innbød til felles-
møte for historielagene.  

- Et slikt kunne jeg gjerne tenke meg å arrang-
ere, sier han, så på et møte gikk jeg bort til koordi-
natoren i fellesrådet. - Vi i Hellerud historielag 
kunne tenke oss å stå som arrangør for et slikt 
møte, sa jeg. Vi mener at vi har et meget egnet lo-
kale på historisk grunn. Og i april 2001 var det vår 
tur. - Jeg åpnet med å fortelle om vårt historielag 
og om gården og fikk inntrykk av at møtet ble vel-
lykket, forteller Tore.  

- Noe annet som jeg hadde tenkt på en stund, 
var å få unge til å spørre eldre om gamle dager. En 
ny vri på et vanlig historielagsmøte under tittelen 
”Ungdom spør eldre svarer”. Jeg spurte June Rag-
nif, en ung journalist fra Tveita, om hun ville være 
spørsmålsstiller til et panel av eldre. Det ville hun, 
og det ble en meget interessant kveld. 

 - Jeg husker at du snakket veldig engasjert om 
det, sier jeg. - Ja, jeg var engasjert i alt jeg drev 
med, sier Tore. Det ville bli for mye å nevne alt 
sammen. - Omvisningen i klosterruinene på Ho-
vedøya må vi vel ta med, mener jeg. Det er han 
enig i. - Den var spesiell, sier han. Nydelig vær og 
bortimot 100 mennesker som strømmet til for å 
høre om livet i klosteret fra år 1147 og fremover. 
Jeg hadde en anelse om at det ville komme en del 
interesserte, for det var flere som ringte hjem og 
sa at det var blitt annonsert under ”Hva skjer” i 
Aftenposten. Da båten la inn til brygga så jeg at 

Tore har ordet! 
 - Skulle ikke du skrive om meg som formann, sa Tore plutselig en sen februar-
kveld. - Jo, det skal med i neste nummer, sa jeg. - For det var litt pussig den 
måten jeg ble formann på, fortsetter han. Karsten spurte om jeg ville bli med på 
et møte i historielaget! 

Hellerud historielag 
er 10 år, og i dette 
nummeret fortsetter 
vi med intervjuer av 
tidligere ledere. Tore 
Bratlie overtok som 
leder etter Ragnar 
Ingvaldsen i 1997, 
og Tore var leder i 
fem år fram til 2002. 
 
”Tore har ordet” var 
tittelen på Tores fas-
te spalte i medlems-
bladet Historielags-
posten (nåværende 
Ved postkassene). 
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Fra vikingfestivalen 
på Tveten, 2000. 
Eva Kathrine Nilsen, 
Gerd Rotmo og Tore 
Bratlie. 

det var mange som gikk i land, men jeg trodde at 
det også var andre som hadde omvisning der den 
kvelden. Jeg bad dem som skulle følge Hellerud 
historielag om å komme etter meg, og da kom alle 
som var på brygga, så det ble en lang rekke. Det 
var en ganske overveldende oppdagelse, minnes 
Tore. 

1000-års feiringen i år 2000 stod sentralt i hele 
Tores formannstid. Så tidlig som høsten 1997 star-
tet bydelens planlegging. Tore ble valgt som histo-
rielagets representant til komitéen for vikingfesti-
valen. - Politikere og meg, sier han. - Jeg ønsket 
noe mer handlekraftig, så jeg spurte om jeg kunne 
få ansvaret for arrangementet på gården. Sette 
sammen en komité, sier han. Det fikk han. Komi-
téen skulle stå an-
svarlig for arrang-
ementet og sørge 
for å få medhjel-
pere. - Det var 
ikke mangel på 
ideer, forteller 
han, men jeg kun-
ne ikke sette i 
gang med noe 
uten å ha velsig-
nelse fra høyeste 
hold. Bydelens 
representant måt-
te godkjenne ut-
giftene til alt som 
skulle foregå og 
alt som skulle lei-
es. Jeg tenkte på 
etterbruk av det vi 
fikk i stand. En 
fast husflidsgrup-
pe på gården, og 
en fast danse-
gruppe for eksempel. 

Et vikingskuespill ble skrevet for anledningen. 
Selve vikinghøvdingen, Svein Bjerke, var behjelpe-
lig med vikinguttrykkene. Det ble bygget opp en 
scene på gården. Tore spilte ”årmann", husbond 
på Tveten, i skuespillet, som fikk tittelen ”Leidang 
på Tveitin” (dvs. Mobilisering på Tveten). Ordfø-
rer Per Ditlev Simonsen ble invitert og takket ja til 
å komme. 

- Jeg reiste rundt til alle skolene og barnehage-
ne i området og snakket om vikingfestivalen, sier 
Tore. - Der fremla jeg ønsket om deltagelse av 
barna i vikingdrakter om formiddagen. Den festi-
valen var den største oppgaven jeg hadde som 
historielagsleder, og det største løftet arrange-
mentsmessig. 

På plakaten stod det: ”Vikingfestivalen 12 - 13 
mai 2000. Velkommen til årtusenets største fest på 
Tveten gård.- Kan du se for deg flokker av viking-

er strømme ned til gården fra Groruddalen? I spis-
sen kommer høvdingene til hest, og på tunet står 
vertskapet og tar imot. Med sagn og kvad på vi-
kingvis, etegilde, tevlinger og ulike håndverkere i 
aksjon blir Tveten gård en frodig møteplass for 
alle som vil oppleve noe av vår felles norrøne his-
torie. Etter overnatting drar alle vikingene, også de 
fra Hellerud, i samlet flokk til Gamle Oslo, hvor 
Olav Tryggvasson stevner ut fjorden med sine 
folk i vikingskip. ” 

 12. mai opprant med sol og blå himmel. - Ar-
rangementskomiteen gikk omkring som konger 
og dronninger i sine vakre drakter med viking-
smykker, sier Tore.  

Så kom barnehagebarn og skolebarn marsje-
rende inn i grup-
per, med forskjel-
lige farger på sine 
selvlagde viking-
drakter. - Det sy-
net kommer jeg 
aldri til å glemme, 
sier han. Bare det 
alene var verdt all 
jobbingen! Hele 
arrangementet ble 
tvers igjennom 
vellykket, med 
unntak av at det 
var kaldt om kvel-
den, sier Tore, 
men det mener 
jeg nok at arrang-
ementskomiteen 
ikke kan lastes for. 
Som siste del av 
bydelens 1000-
årsfeiring var his-
torielaget med-

ansvarlig for opplegg av rute og ledelse av en his-
torisk turmarsj i bydelen under tittelen "Det histo-
riske Hellerud. Har du hørt om Kaffekverna eller 
hva vet du om Stordammen?” Til tross for øsende 
regnvær gjennomførte 30 - 40 unge og gamle be-
boere turen. Jeg møtte dem i Hellerudveien. Tore 
foran en lang rekke med paraplyer og en del uten. 
Interessen var så stor at det å bli litt våt ikke betyd-
de noe.  

Tore hadde flere vandringer som ikke akkurat 
solen stilte opp på. Det gjorde derimot lyn, torden, 
hagl, styrtregn og flere interesserte vandrere, som 
av og til fikk vanskeligheter med å høre Tores 
stemme gjennom tordenskrallene. 

Som avslutning på turene ble det servert kaffe 
og kringle på Tveten gård, og at det smakte er jeg 
sikker på.  

Her avslutter også jeg min vandring blant To-
res erindringer som formann. 
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Av Thor O. Haugerudbråten 
 

Aslaugs familie på farssiden kommer fra Vestby 
og på morssiden kommer den fra Sverige. Hun 
bodde de første årene av sitt liv ved Nybrua i 
Oslo sentrum (dvs. daværende Kristiania) og gikk 
på Vaterland skole. 

Hennes far, Nils Anton, kjøpte tomt i 
Rundtjernveien 46 i 1908. Hun forteller at han 
måtte låne 10 kroner for å finansiere kjøpet. Som 
mange andre på den tiden satte han først opp en 
hytte på tomten. Den ble flittig brukt som ferie-
sted, og Aslaug og familien tilbrakte hele somme-
ren, påsken og mange helger i ”hytta på Helle-
rud”. Sett med nåtidens øyne var det en heller 
strevsom vei for å komme frem til hytta for en 
kort helg. De tok gjerne trikken til Etterstad eller 
toget til Bryn. Så var det å ta bena fatt.  

Det var alltid noe å bære på selv om de hand-
let det meste på Hellerud Landhandleri og etter 
hvert hos Karl Pedersen (Fjellhammer´n) som 
holdt til rett nede i veien. De gikk gjennom 
Youngsdalen, opp Stordamveien og Sandtaket til 
enden av Rundtjernveien som sluttet litt nedenfor 
hytta. Rundtjernveien ble ikke bygget ferdig før i 
1942 som nødsarbeid.  

De hadde tre hunder i pensjon på den tiden 
og hun forteller at hundene alltid stoppet i 
Youngsdalen og ikke ville gå videre før de hadde 

fått mat. 
Det var aldri kjedelig for en liten jente å være 

på hytta. Blant allerede fastboende fant hun flere 
venninner å leke med. De lekte teater og badet i 
Østmarka. Dessuten hadde de også familie i om-
rådet. Veivokter Sandbek som var bror til hennes 
mor bodde rett nedenfor. 

Aslaug giftet seg i 1939 med Kåre som jobbet 
i A/S Bærumsbanen. Først bodde de litt forskjel-
lige steder, blant annet på Høyenhall og i Stor-
damveien. Men i 1949 eller -50 bygget de hus 
etter først å ha revet den gamle hytta.  

De fikk to barn, Tore og Gunnar, som begge 
vokste opp på Hellerud. Kåre døde allerede i 
1969, bare 58 år gammel. Sammen med familien i 
huset bodde også Aslaugs bror Frimann som var 
tre år eldre enn henne. Han var en kjent fiolinbyg-
ger som både lagde og reparerte fioliner i eget 
verksted i huset. Han var høyt premiert blant an-
net fra Sverige.  

Vi fikk også anledning til å se familiens talen-
ter i Aslaugs arbeider. Hun har drevet med rose-
maling i 35 år og har fortsatt ikke tenkt å gi seg. I 
sine yngre år drev Aslaug systue både i Arbiens-
gate og senere også i Kristian Krohgsgate. Allere-
de i 1938 tok hun førerkort og kjørte bil helt til 
hun var 80 år. 

Vi ønsker Aslaug Langaard flere gode år foran 
seg på Hellerud. 

Aslaug Langaard - en av Helleruds eldste beboere 
Aslaug Langaard, som er født i 1910, er en av Helleruds eldste beboere som 
fortsatt bor i sitt hjem og klarer seg selv. Det var lørdag 12. februar 2005 at 
historielaget var så heldig å bli invitert hjem til Aslaug for en prat. Ivar Hauger 
som formidlet kontakten, var også med. 

Aslaug Langaard 
hjemme på Helle-
rud.  
Foto: Lars Myhre 

Thor O. Haugerud-
bråten er tidligere 
styremedlem i histo-
rielaget. 
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Av Karsten Sølve Nilsen 
 

Vanligvis er jo Tor med hammeren i farta med 
bukkene sine, så vi må jo lure på hvorfor billed-
kunstneren 
her har plas-
sert ham i en 
båt. I boka 
Den enøyde har 
Tor Åge 
Bringsværd en 
levende skild-
ring der Tor 
fikk være med 
jotnen Hyme 
på en fisketur, 
og det må vel 
være fra denne 
episoden 
skulpturen er 
laget. Vi sakser 
litt fra boka:  
 
”Hyme låner 
ham snøre og 
krok, men agn 
får du finne 
selv, sier han. 
Da går Tor inn 
i fjøset …  og 
vrir hodet av 
den største 
stuten. Så set-
ter han seg ved 
årene – og ror 
så det fosser 
om baugen. 

To hvaler 
dukker opp 
like bak dem. 
Hyme kaster 
ut snøret… og 
fanger begge 
to. Han ler og ser stolt på Tor, som for å si: - Nå – 
kan du gjøre meg dette etter? 

Tor har satt seg på aktersetet. Nå fester han 
oksehodet på kroken… og kaster så langt ut han 
kan. Straks er det som om hele havet begynner å 
koke! Bølgene reiser seg høye som fjell omkring 
dem. Og opp av sjøen stikker et fryktelig hode. 

Det er selveste Midgarsormen som har bitt på 
kroken! 

Ormen brøler – og giftige flammer slår ut av 
kjeften på den, men Tor haler og drar. Når det 
digre dragehodet er like ved båtripa …  løfter Tor 

Hammeren sin, 
og slår Midgar-
sormen mel-
lom øynene. 
Uhyret skriker 
så det drønner 
over hele Jo-
tunheimen. Og 
Hyme er så 
redd at han 
nesten biter av 
seg tungen. 
Enda en gang 
svinger Tor 
hammeren 
Mjølner. Men 
nå klarer ikke 
Hyme å sitte 
stille lenger. 
Han river opp 
tollekniven sin 
… og kapper 
snøret. 
- En gang, Tor 
… en gang skal 
det være jeg 
som er den 
sterkeste av oss 
to! hveser or-
men., og bukter 
seg bort fra 
båten. Tor ler 
og hytter med 
hammeren 
etter den. - Slik 
er det spådd. 
Slik er det skre-
vet! roper Mid-

garsormen – og med et sukk og et stønn synker 
den i havet.” 

Vettløyse Tor og Midgarsormen 
Ja det heter denne skulpturen som står ved innkjørselen til Tveita fra 
Tvetenveien. Den er laget i bronse av Arne Vinje Gunnerud og er reist for 
kommunale midler i 1980. 
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Vettløyse Tor og 
Midgarsormen, 
ved innkjøringen til 
Tveita fra Tveten-
veien  
Foto: Karsten Søl-
ve Nilsen 
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Av Eva Kathrine Nilsen 
 

12. april 2005 var det 100 år siden Inger Hagerup 
ble født i Bergen, hun levde til 1985. I nærmere 
40 år, til ca. 1976 leide familien annen etasje i 
”Bergslien”, huset til Ruth og Erling Tveter i 
Hagapynten på Haugerud (adressen er nå Haga-
pynten 40).  

Sønnen Klaus Hagerup (født 1946) skriver i 
boka Alt er så nær meg: ”På den tida var Haugerud 
rene landet. Bergsli-
en lå inne i skogen 
ved en vei som førte 
opp til Haugerud 
gård. Naboene bod-
de i gamle trevillaer 
som var spredt 
rundt i skogen og 
oppe ved jordene 
som hørte til går-
den.” De var kon-
servative og holdt 
Aftenposten, i mot-
setning til Hagerup-
familien som abon-
nerte på Arbeider-
bladet. På den store 
tomta var en liten 
dam med vannliljer, 
og en stor, stygg 
dam med et ukjent 
dyp. På gårdsplassen 
spilte de krokket og 
boccia; det var eple-
trær og bærbusker 
som de kunne spise 
av, og store områder 
å utfolde seg på - et 
eldorado for barn 
og voksne. - Eierne bodde selv i første etasje, og 
fant seg stilltiende i det livet som utspant seg 
over hodene på dem og i hagen deres når ”alle 
de kulturradikale, ubehøvlede, selvopptatte, gud-
løse menneskene” som vanket der slo seg løs. 

 Plassen som har fått navn etter Inger Hage-
rup, finner vi like ovenfor dette huset, øverst i 
Hagapynten, nedenfor Hellerud seniorsenter. 
Kanskje litt underlig at en så kjent person som 
var knyttet til vårt område gjennom store deler 
av sitt voksne liv, bare har fått denne lille rund-

kjøringen oppkalt etter seg!  

Den unge Inger 
Hennes egen erindringsbok Det kom en pike 

gående  begynner slik: ”En gang i min tidlige barn-
dom fortalte min mor at som ung pike var hun 
blitt tilbudt post i Danmark, men jeg hadde ikke 
lyst til å reise utenlands,” og la til: ”Forresten, 
hvis jeg hadde reist til Danmark, hadde jeg kan-
skje ikke møtt far, og så ville ikke du vært født.” 

Dette enkle reson-
nementet slo av-
grunnsdypt ned i 
lille Inger. Tenk – 
det var på et heng-
ende hår at hun var 
blitt født! 
    Ingers far døde 
tidlig, og moren, syk 
av sorg med to far-
løse barn, kom til-
bake til sin far og 
nære slektninger i 
Nordfjord, hvor 
Inger bodde en tid, 
til moren reiste til-
bake til Bergen og 
senere til andre 
plasser på Vestlan-
det for en tid, inntil 
de kom til Slagnes i 
Nordfjord, hvor 
morens brødre had-
de gård, drev med 
notfiske, blårevavl, 
landhandleri og 
sildesalteri. Dette 
stedet husker Inger 
som sitt barndom-
hjem.  

Etter artium i Volda og et år som guvernante 
i Finnmark, kom den 20-årige Inger Halsør til 
Oslo for å ta Treiders handelsskole. Hun hadde 
da allerede begynt å skrive dikt, og hadde langt 
større forventninger enn en handelskoleeksa-
men. Hun vill sette seg grundig inn i psykoanaly-
se, så vel som i marxisme, skrev hun selv. Men 
som for så mange andre unge kvinner på den 
tiden, ble det kontorpost i hovedstaden – selv 
om hun var landsbyungdom, fra selve Sunnmøre 
– det verste av alt for mange – med et språk og 

Inger Hagerups plass 
Er Inger Hagerup en av de mest betydelige personene som har bodd i vårt 
nærområde? Navn på veier kan av og til pirre nysgjerrigheten om hvem og hva 
som skjuler seg bak navnet. Forklaring på noen veinavn finner du i tidligere 
utgaver av bladet, og her kommer en til.  

Inger Hagerup.   
Ungdomsbilde  
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Eva Kathrine Nil-
sen er med i re-
daksjonen i Ved 
postkassene. 
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en ubegripelig dialekt, hentet fra de forskjellige 
stedene hun hadde bodd til nå.  

Skuespillerinne ville hun bli 
I sin erindringsbok Ut å søke tjeneste skriver hun: 
”Men det var jo til syvende og sist skuespillerinne 
jeg ville bli.” Full av optimisme tok hun kontakt 
med Johanne Dybwad for å få lesetimer. Hun ble 
der avbrutt midt i sin innledende forespørsel på 
trappen, og sendt videre til Ragna Wettergren, 
hvor hun i det minste slapp innenfor døren. 
Ukjent med at det foregikk en maktkamp mellom 
de to store skuespillerinnene, innledet hun sin 
samtale med å si at Johanne Dybwad hadde anbe-
falt henne gå dit. Svaret hun fikk var: ”De har en 
forferdelig dialekt. Prøv målteatret.” Hun lot seg 
ikke slå ut, men tok kontakt med sjefen på Det 
norske Teatret, og fikk foretrede for ham. Hun 
slapp å si noe der, han bare kastet et kort blikk på 
henne og sa ”Nei, man må være pen hvis man 
skal bli skuespillerinne.” Tårene rant i strie strøm-
mer, og etter å ha betraktet henne i et halvt mi-
nutt, sa teatersjefen ”Det skulle forresten ikke 
undre meg om De hadde talent. Øv inn noe og 
kom igjen om en uke, så skal De få prøve. det er 
ikke nødvendig å være stor-pen heller”. 

For fem kroner timen prøvde hun å lære 
stemmebruk hos en mislykket skuespillerinne 
som averterte i Aftenposten, men ga opp dette 
håpløse prosjektet etter noen få timer. Til slutt 
prøvde hun seg med en telefonhenvendelse til 
Agnes Mowinchel, ungdommens forkjemper 
fremfor noen. Der ga en hysterisk skuespillerinne 
med premierenerver henne en dundrende overha-
ling på bergensk, som endte med: ”Og eg som 
har lagt tevarmeren over telefonen for å få fred.” 
Det satte et endelig punktum på teaterdrømmene. 

Dikter ble hun 
Hun bodde på hybel i Oslo, var utadvendt og 
populær i en stor vennekrets, hadde kontorpost 
om dagen, studerte om kvelden, var aktiv venstre-
radikal politiker. I 1931 giftet hun seg ”etter åtte 
dagers bekjentskap” med ”en pen, ung mann, 
utdannet lektor”, Anders Hagerup; et stormfullt 
ekteskap som varte livet ut. Hele tiden skrev hun 
dikt – enkle, lettforståelige om hverdagsliv og alt 
som skjedde i omgivelsene, men også erotiske 
kjærlighetsdikt. Diktene ble tatt inn i aviser og 
ukeblader, hun prøvde flere ganger å få utgitt en 
diktsamling, men ble refusert hos forleggerne, 
inntil hun debuterte i 1939 med diktsamlingen 
”Jeg gikk meg vill i skogene”, som ble meget vel 
mottatt.  

I 1936 hadde familien flyttet til Haugerud, den 
eldste sønnen Helge var født i 1933. Da krigen 
kom i 1940, måtte familien flykte til Sverige. Der 
skrev hun bl.a. flere krigstidsdikt, i 1941 diktet 
Aust-Vågøy, som ble lest opp i radio under krigen, 

og vakte usedvanlig stor oppsikt. Det ble utgitt i 
Norge i 1945 i samlingen Videre. Og nå kom dikt-
samlingene på løpende bånd, i alt 11, hvorav to 
med barnedikt. Hun skrev også tre erindringsbø-
ker, flere høre- og skuespill og var kjent for sin 
gjendiktning av Shakespeare og Goethe. Hun var 
blitt en betydelig dikter.  

Les mer om mennesket Inger Hagerup, dikt-
ningen og livet på Haugerud i Alt er så nær meg, 
Klaus Hagerups portrettbok om moren fra 1988. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Aust-Vågøy 
 
 De brent våre gårder. 
 De drepte våre menn. 
 La våre hjerter hamre det 
 om og om igjen. 
 
  La våre hjerter hugge 
 med harde, vonde slag: 
 De brente våre gårder. 
 De gjorde det i dag. 
 
  De brente våre gårder. 
 De drepre våre menn. 
 Bak hver som gikk i døden, 
 står tusener igjen. 
 
  Står tusen andre samlet 
 i steil og naken tross. 
 Å, døde kamerater, 
 de kuer aldri oss. 
 
  

Diktet Aust-
Vågøy , skrevet i 
mars 1941 
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Av Hans Henrik Petersen 
 

Gamle skriftformer som 'Luutvann' og 'Luut-
dalen' viser at navnet, i alle fall av noen hjemmels-
personer, har vært uttalt med lang u. I skattelisten 
for Aker 1821/22 er den gamle plassen 'Lutt' 
skrevet 'Luth', en form som tyder på at u'en har 
vært kort. 

Ettersom navn på vann og vassdrag ofte er 
eldre enn navn på boplasser, kan dette tyde på at 
Lutvann opprinnelig har vært uttalt med kort u.  

Spørsmålet om lang eller kort u spiller ingen 
avgjørende rolle. Det er nok av eksempler i nors-
ke dialekter på at uttalen av ett og samme ord har 
variert. Dessuten har det ikke alltid eksistert rett-
skrivningsregler. Skrivemåten av ord har ofte vært 
avhengig av personen som har skrevet dem ned. 
Dette er ikke minst tilfelle når det gjelder steds-
navn. 

Vi må heller ikke glemme at det først var rett-
skrivningsreformen i 1917 som innførte obligato-
risk dobbeltkonsonant etter kort vokal: bratt, tørr, 
null istedenfor brat, nul, tør. 

Vi kan derfor ikke trekke sikre konklusjoner 
om uttalen av en vokal på grunnlag av skrivemå-
ten før denne tiden. 'Lut' kan ha vært uttalt med 
kort eller lang u, selv om meget taler for at u'en i 
virkeligheten har vært kort. 

Men det kan likevel vise seg å få stor betyd-
ning dersom det skulle lykkes å finne ytterligere 
belegg for navnet i gamle, skriftlige kilder, særlig 
hvis vi skulle være så heldige å vite mer om skrive-

tradisjonen i det miljøet nedskriveren tilhørte. 
Dessverre er slike belegg manglevare i dag. 

Heldigvis står vi ikke helt uten spor. I følge 
eldre, innfødte personer i Østre Aker har navnet 
'Lutvann' alltid blitt uttalt med kort u og har i ge-
nerasjoner hatt ry på seg for å være meget rent og 
ha en usedvanlig god drikkevannskvalitet.  

Jeg vokste som barn opp på Disen, helt vest i 
Østre Aker, og husker godt at de voksne uttalte 
navnet med kort u og betegnet vannkvaliteten 
som den beste i hele Aker. 

Disse to momentene - den korte uttalen og 
vannkvaliteten - er viktige når vi skal forsøke å 
finne grunnbetydningen av stavelsen 'lut' i navnet 
Lutvann.  

I noe eldre norsk har vi uttrykkene 'lutter øre' 
og 'et lutred sinn'. Ord av samme opprinnelse 
som 'lutter' og 'lutre' og med samme betydning er 
skriftlig belagt i gamle, germanske språk. Grunn-
betydningen er 'vasket, renset, ren'. 

I eldre dansk finnes 'lutter vin' i betydningen 
'ublandet vin'. På andre germanske språk har or-
det betydningen 'ren, ublandet, klar'. Eldre dansk 
har også ordet 'lutendrank' om en kryddervin. Ut-
trykker kommer fra middelnedertysk, som i ling-
vistisk sammenheng står dansk nær, og hadde 
opprinnelig betydningen 'avklaret vin'. 

I gammelnorsk (norrøn) ordbok er det ikke 
noe belegg for ordet, men dette vil ikke nødven-
digvis si at det ikke har vært brukt på norsk i nor-
røn tid (ca. 700 til ca. 1350).  

Ordet kan også ha kommet inn på et senere 

Lutvann - det rene vannet? 
Hittil har ingen, hverken språkforskere eller historikere, funnet en sikker forklaring 
på navnet ”Lutvann”, som i dag uttales både med lang og kort u. Meget tyder 
på at folk som er født og oppvokst eller har bodd lenge i Østre Aker (vet 
forresten alle hva det er eller var?) bruker kort u, mens innflyttere bruker skrift-
uttalen og sier ”Luutvann”. 
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Redaksjonen har 
mottatt dette le-
serinnlegget fra 
Hans Henrik  
Petersen.  

Båttur på Lutvann, 
ca. 1920.  
Fra historielagets 
bildearkiv (00012); 
bilde utlånt av  
Thormod Pedersen. 



Ved postkassene 2/2005 

13 
 

Damer på tur ved 
Lutvann, ca. 1920. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00013); 
bilde utlånt av  
Thormod Pedersen. 

tidspunkt som lånord fra dansk eller nedertysk. 
Ut ifra tilgjengelige opplysninger og materiale 

er det derfor ikke urimelig å tolke navnet Lutvann 
som 'det rene vannet'. Denne teorien er blitt fore-
lagt en person i Institutt for nordistikk og littera-
turvitenskap, som også omfatter det tidligere 
Stadnavnnarkivet. Vedkommende avviste ikke te-
orien, men var heller ikke helt overbevist. Det er 
viktig å presisere at navnet kan bety 'det rene van-
net', men at tolkningen ikke er uomtvistelig. 

En innvending er at det ikke foreligger noen 
kjente belegg på andre stedsnavn med leddet 'lut' i 
betydningen 'klar, ren', selv om det finnes en rek-
ke eksempler både i Norge og Danmark der 'lut' 
med uklar betydning inngår som første ledd i et 
stedsnavn.  

Når det gjelder vårt hjemlige Lutvann, så har 
navneforskere i årenes løp satt frem tre mer eller 
mindre mulige forklaringer på navnet: 
1. Norrønt -'hlutr', lut/lott, - del, part av noe et-

tersom vannet var delt mellom flere eiendom-
mer. Ingen overbevisende forklaring. 

2. Norrønt - lotr eller lutr, -fremoverbøyd, ned-
bøyd. Betydningen kan være fordypning i ter-
renget, en forklaring som kan passe topogra-
fisk, men som likevel ikke er overbevisende. 

3. Norrønt - luta, - falle stupe, lute. I så fall må 
elven/bekken og 'Lutdalen' ha fått navn før 
vannet. Denne forklaringen virker topografisk 
lite troverdig. 'Lutdalen' er ikke spesielt bratt.  
 
En mer folke-etymologisk forklaring går ut på 

at navnet har forbindelse med det gamle vaske-
middelet 'lut'. 

Denne teorien forkastes kategorisk av språk-
forskere, men paradoksalt nok er den ikke galere 
enn at den etymologisk ikke er tatt ut av løse luf-
ten. 

'Lut' er beslektet med 'lauga', som betyr vaske. 
Vi finner ordet igjen i 'laugardag', vaskedagen lør-

dag. Lauga er igjen beslektet med 'lut' i betydning-
en 'ren, klar'. Væsken 'lut' har dessuten på norsk 
også vært kalt 'lutvann'. 

Som et rent kuriosum, eller for å vise hvor 
vanskelig det kan være å forstå den opprinnelige 
betydningen av et ord, kan jeg nevne at den ger-
manske grunnformen av 'lutre' er *hlûtra. Ordet 
betydde 'rense' og finnes i samme betydning igjen 
på gammellatin som 'cluere'. På klassisk latin har 
dette ordet dannet stammen i' cloaca'. Og 'kloakk' 
på moderne norsk er ikke akkurat det vi forbinder 
med rent vann. Heller ikke med Lutvann - selv 
etter Romeriksportens herjinger i undergrunnen.  

Det må også nevnes at det i Østmarka finnes 
ett vann til med leddet 'lut': Luttjern ved Mosjøen 
i Enebakk. Om dette momentet bringer mer klar-
het eller ytterligere forvirring får hver og en avgjø-
re. Det foreligger heller ikke her noen sikker for-
klaring på navne-leddet 'lut', selv om tjernet er 
omgitt av forholdsvis høye åser.  

Som nevnt finnes stavelsen 'lut' også i en rekke 
andre stedsnavn i Norge og Danmark. Særlig når 
det gjelder Danmark, er det grunn til å tro at be-
tydningen ikke er den samme i de forskjellige nav-
nene. Det er ikke urimelig å anta at det samme 
også gjelder norske navn. 

Når det gjelder stedsnavn generelt, og kanskje 
Lutvann spesielt, kan det være hensiktsmessig å 
prøve å finne en forklaring ved å legge vekt på de 
lokale forhold. Det er en kjensgjerning at vann-
kvaliteten i Lutvann gjennom generasjoner har 
vært betegnet som usedvanlig ren og god, noe 
hydrologer kan bekrefte fullt ut. 

Ingen av andre forklaringer gir en god og 
overbevisende forklaring på betydningen av led-
det 'lut'. Jeg vil derfor etter en samlet vurdering 
våge den påstand at Lutvann kan bety 'det rene 
vannet'. Av flere usikre forklaringer er denne den 
minst usikre - og så får vi heller glemme at ordet 
er beslektet med Romerrikets 'cloaca'.  
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Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent 
3. Årsberetning 2004 
4. Regnskap 2004 
5. Fastsetting av kontingent 
6. Aktiviteter og planer i 2005 
7. Innkomne forslag 
8. Valg 
9. Eventuelt 

1. Godkjenning av innkalling og dags-
orden 
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 2004 
Lars Rogstad gikk gjennom årsberetningen, som 
ble godkjent. 

 4. Regnskap 2005 
Lars Rogstad la fram revidert regnskap. Historie-
laget har en rimelig og forsvarlig økonomi, selv 
om det var et lite underskudd. 

5. Fastsetting av kontingent 
Styret har foreslått at kontingenten forblir ufor-
andret, dvs. kr. 100. 

6. Aktiviteter og planer i 2005 
Torsdag 28. april: Hyggekveld på Kringsjå. 
Tema: Foreningsliv på Hellerud i gamle dager.  
Tirsdag 10. mai: Langs pilgrimsleden, med Jan 
Arne Tangerud fra Groruddalen Historielag som 
guide. 
Lørdag 28. mai: Busstur til Romerike- Gamle 
Hvam, Nes kirkeruiner og eventyrskolen Stein 
Søndag 5. juni: Bydelsdager, med familiefest på 
Tveten gård 
Forslag til høstens program: Besøk på Oslo 
Ladegård kafe og middelalderruinene med et fo-
redrag. 

Vandring i høstskogen. Steinkirken ved Grønmo 
og langs Ljanselva. 
 
Ragnar Ingvaldsen kom med forslag til temaer: 
Livet ved Rundtjern med bade-, telt- og danse-
plass i gamle dager, og om pokerspill ute i natu-
ren. 

8. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag 

9. Valg  
Lars Rogstad la fram valgkomiteens forslag, som 
ble vedtatt med akklamasjon: 
  
Styremedlem: Arvo Larsen, 2 år, gjenvalg 
Styremedlem: Thormod Pedersen, 2 år, ny 
Varamedlem: Kjell Berger, 1 år, gjenvalg 
Varamedlem: Trygve Thori, 1 år, ny 
    
Revisor: Edmund Groshenning, 1 år, gjenvalg 
    
Valgkomité, leder: Reidar Holstad, 1 år, ny 
Valgkomité, medlem: Grete Martinsen, 1 år, gjen-
valg 
Valgkomité, vara: Finn Bøhler, 1 år, ny 
 
Leder Lars Rogstad og styremedlemmene Lars 
Myhre og Sidsel Hveem var ikke på valg, og de 
har ett år igjen av perioden. Lars Rogstad takket 
Thor Haugerudbråten for arbeidet i styret. 
 
Styret konstituerer seg selv.   

10. Eventuelt 
Ingen saker. 
 
     Hellerud, 22. mars 2005 
  Lars Rogstad  Sidsel Hveem 
    møteleder      referent 
 
Etter årsmøtet kåserte Ivar Sekne om ”Utbyg-
gingen av Tveita, Haugerud og Trosterud”, og 
Lars Rogstad viste lysbilder. 
  

Referat fra årsmøtet 2005 

Har du glemt å betale medlemskontingenten? Fortsatt er det noen som ikke har 
betalt for 2005, 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). 
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Langs pilegrimsleden - fra Fyrstikktorget til Åttekanten 

Andre arrangementer og vandringer 

Våren er tid for vandringer og rusleturer, så vi ter med en oversikt over 
andre aktuelle arrangementer på vår kant av byen. 

 
Torsdag 12. mai, kl. 18. Hverdagsliv for allmuen i 1905. Kulturhistorisk vandring fra Aker 
sykehus til Løren skole. Oppmøte ved inngangen til Aker sykehus fra Trondheimsveien. Arr. 
Groruddalen Historielag. 

Søndag 29. mai, kl. 13. Historisk opptog for å markere at en skanse ved Bakås er ferdig res-
taurert. Mannskaper fra Fredriksten Artillerie Compagnie vil forsvare befestningen mot et 
"angrep" fra Bohus Elfsborgs Caroliner. Både norske og svenske soldater bærer tidsriktige uni-
former og våpen fra tiden omkring 1716. Arrangementet er i regi av Skanse-komiteen og støttes 
av Bydel Alna. Frammøte ved Bakås skole kl. 12.45. Arr. Groruddalen Historielag. 

Lørdag 28. og søndag 29. mai. Linderud gård anno 1905 - Den store folkefesten i Grorudda-
len. Opplev arbeidsliv, håndverk, underholdning og den rike kunstnertiden omkring 1905. Begge 
dager er spekket med opplevelser både for barn og voksne!  Du kan oppleve markedsplassen med 
bødtker (tønnemaker), repslager, salmaker, smed, treskjærer og andre håndverkere, sukkertøyfab-
rikk og flatbrødbaking. Moteoppvisning med drakter og hatter fra 1905. Underholdning med gjøglere, 
lirekasse, sang, musikk, teateropptrinn og kadetter fra Krigsskolen. Variert program fra scenen:, med 
Steinhoggerne fra Grorud, utdrag fra Peer Gynt og Roald Amundsens kvinner. Stort barneprogram 
med eventyr, runderidning, dyr, klovnen Knut, papirlaging og toving av ull. Spennende utstilling 
med historiske bilder og kunstverk av våre mest kjente billedkunstnere fra denne tidsepoken. 
Omvisninger med teateropptrinn inne i hovedhuset på Linderud gård 

Gratis adgang!  Se Akers Avis/Groruddalen for detaljert program.  

Tirsdag 10. mai er det vandring 
langs pilegrimsleden fra 
Fyrstikktorget til Åttekanten, ved 
Ballerud driftsstasjon der 
Tvetenveien møter Strømsveien.  

Vi starter kl. 18 utenfor 
postkontoret ved Fyrstikktorget på 
Helsfyr. Guide er Jan Arne Tange-
rud fra Groruddalen Historielag. 
Han vil bl.a. fortelle om Fyrstikk-
torget, Teisenskatten, Østre Aker 
kirke, Alnabru, Alfaset (Arveset) 
gård og den tyske krigskirke-
gården.  
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Postboks 20 Tveita 
0617 OSLO   

Returadresse: 

B 

Program våren og høsten 2005 

Tirsdag 10. mai kl. 18 
Langs pilegrimsleden  

- fra Fyrstikktorget til Åttekanten 
Vi starter utenfor postkontoret på Fyrstikktorget og avslutter ved  
Ballerud driftsstasjon (ved krysset Tvetenveien/Strømsveien). 

Lørdag 28. mai kl. 10 
Busstur til Romerike - Gamle Hvam,  

Nes kirkeruiner og eventyrskolen Stein 
Avreise kl. 10 fra Tveita senter - se eget oppslag i dette nummeret. 

Søndag 5. juni 
Bydelsdag og familiefest på Tveten går 
Historielaget har stand med informasjon og gamle bilder. 

Torsdag 15. september 

Lysvandring med Alnaelvens Venner langs Alna.  
Historielaget viser gamle bilder på en egnet vegg i høstmørket. 

Lørdag 24. september 

Vandring i Østmarka  
Skullerud, Ljanselva og steinkirken ved Grønmo 


