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I år skal det feires to jubileer i vårt distrikt. 
Hellerud Vel blir 100 år og Trasop skole 50 år. 
Elevene ved skolen har sunget inn en egen 
Trasopsang på CD, og jubileet blir markert 
også på andre måter.  

Hellerud Vel arbeider med et jubleumsskrift 
om utviklingen fra jordbruk til villabebyggelse 
og boligblokker. I 1908 var det verken veier, 
vannforsyning eller lys på Hellerud, og beboer-
ne dannet en velforening som i første omgang 
sørget for vei og snøbrøyting. Vellet tok seg av 
felles oppgaver som kommunen siden overtok, 
og som vi i dag regner som selvfølgelige of-
fentlige tjenester. Etter hvert ble det også bygd 
et forsamlingshus - Kringsjå - som har spilt en 
viktig rolle i livet på Hellerud.  

Kringsjå har vært et samlingspunkt med so-
siale sammenkomster for både eldre og unge 
med idrett, sangkor og musikk. Her har vært 
politiske møter og ikke å forglemme revyer, 
skuespill og dansefester. Fortsatt er Kringsjå 
mye brukt til møter og fester, og det er barne-
have her.  

Historielaget har også i år bestemt å arrang-
ere hygge- og mimrekveld på Kringsjå. Det 
blir onsdag 7. mai. Da håper vi å kunne sette 
Kringsjå som midtpunkt. 

Hellerud historielag ønsker Hellerud Vel og 
Trasop skole lykke til med jubileumsåret. 
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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 natur-
lig henger sammen med disse, samt nær-
områdene 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 be-
tale 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 bil-
der fra bydelen.  
 
Styret i Hellerud historielag 
Lars Myhre, fungerende leder 22 26 74 38 
Thormod Pedersen, sekretær 22 27 00 60 
Per Amundsen, styremedlem 22 26 39 41 
Liv Eilertsen, styremedlem 22 27 62 79 
Grethe Martinsen, kasserer      22 26 58 36 
 
Ørnulf Fremming , vara 22 32 43 63 
Arvo Larsen, vara 22 27 61 86  

Lars Myhre 
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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.  Innkomne forslag 
7.  Valg 
 
Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet 
sendes Lars Myhre, Trasopveien 15, 0671 Oslo, 
innen 22. februar. 
 
Sakspapir (årsberetning og regnskap) til årsmøtet 
er trykket i dette nummeret av Ved postkassene. Re-

ferat fra årsmøtet 2007 ble trykket i nummer 
2/2007. 
 
Før årsmøtet vil Finn Holden kåsere med lysbil-
der om Byløkker i Oslo - løkkene på Bymar-
ken. 
 
 Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. 
 
Kontingent (kr 100) for 2008 bes innbetalt før 
årsmøtet. Giro er vedlagte dette nummeret av Ved 
postkassene. 
 
Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer hjertelig velkom-
men!  

Innkalling til årsmøte 2008, 
onsdag 12. mars  kl. 19, på Tveten gård 

1.  Styret og tillitsvalgte  
På årsmøtet 21. mars 2007 ble følgende styre 
valgt, alle for 2 år 
 
Styremedlem:  Grethe Martinsen, ny 
Styremedlem:  Liv Eilertsen, ny 
Styremedlem:  Thormod Pedersen, gjenvalg 
Varamedlem:  Ørnulf Fremming, gjenvalg 
Varamedlem: Arvo Larsen, gjenvalg 
 
Videre ble Edmund Groshennig valgt til revi-
sor og som valgkomite: Finn Bøhler (leder), 
Halvor Elverhøi (medlem) og Per Ove Dahl 
(medlem). 
 
Valgkomiteen lyktes ikke i å finne noen ny le-
der. Det var heller ikke mulig på årsmøtet å 
finne noen ny lederkandidat. Lars Myhre har 
derfor også dette året fungert som leder. 
Situasjonen vil på sikt bli svært vanskelig der-
som ikke lederproblemet løses. Konsekvensen 
kan føre til at aktivitetsnivået i foreningen vil 
måtte reduseres ytterligere. 
 
Styret har vært fulltallig og arbeider bra sam-
men. Valgkomiteen har også dette året deltatt i 
møtene og støttet opp ved ulike arrangemen-
ter. 
 
Ved konstitueringen etter årsmøtet, har styret 
hatt denne sammensetning: 
 

Nestleder/fungerende leder:   Lars Myhre 
Kasserer: Grethe Martinsen 
Sekretær: Thormod Pedersen 
Styremedlem: Per Amundsen 
Styremedlem: Liv Eilertsen 
Varamedlem: Ørnulf Fremming 
Varamedlem: Arvo Larsen 
 
Det har i 2007 vært avholdt 10 styremøter. 
 
2.  Arrangementer  
21. mars – årsmøte på Tveten gård 
Før årsmøtet med årsmelding, regnskap og 
valg, kåserte Ingeborg Margrethe Andersen fra 
Hovin Bokkafe om fyrstikkjentene på Grøn-
vold. Marianne M. Bjørnerud framførte en 
sang om den mest kjente av dem, Karoline 
Kristiansen. 
  
25. april – hyggekveld på Kringsjå 
31 personer hadde funnet veien. Denne gang 
startet møtet med at Trine Knudsen, formann i 
Hellerud Vel redegjorde for det som hadde 
skjedd i de siste årene og hvilke planer og til-
bud man har i framtida. Etter pratepausen med 
kaffe kringle og loddsalg, framførte Ragnar 
Ingvaldsen, Sigrun Sjøberg og Lars Myhre en 
sketsj om Hellerud i gamle dager. Berit Gullik-
sen og Karin Wigen fra fotogruppa tok deret-
ter over og viste og snakket om bilder fra arki-
vet vårt.  

Årsberetning 2007 
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Siste post på programmet var utnevning av 
vårt første æresmedlem, og vår første leder -  
ja-personen Ragnar Ingvaldsen. Han fikk 
blomster og en flott klokke med inskripsjon og 
Kringsjå-motiv. 
  
15. mai – vandring langs Alna 
Turen gikk i strålende sommervær med start 
fra Tveten gård og 20 personer deltok. Vi fikk 
som vanlig profesjonell og engasjert guiding av 
Karsten S. Nilsen langs Alnas tidligere tegl-
verks- og annen industri samt frodig vegeta-
sjon. Etter mange gode historier, endte vi ved 
Kværner hvor elva forsvinner på sin siste reis 
gjennom Ekebergåsen. 
  
31. mai – stand på Frivillighetssentralen på 
Haugerud i forbindelse med bydelsdagene 
Vår samarbeidspartner, frivillighetssentralen på 
Haugerud har et utall av aktiviteter. Vi betjente 
en stand om slektsforsking og delte ut det som 
historielaget ellers har av materiell. Internettka-
feen som er meget populær, hjalp vi også til på.  
 
3. juni – bydelsdager på Tveten 
Tradisjonen tro, stilte vi med telt og stand med 
kalendere og et utvalg av tidligere ”Ved post-
kassene” etc. Det var et jevnt besøk, og noen 
nye medlemmer ble også tegnet. 
 
25. august – tur til Hadeland 
32 deltakere på turen som var et fellesarrange-
ment mellom Hellerud folkeakademi og Helle-
rud historielag. Vi fikk omvisning i Søsterkirke-
ne og Steinhuset samt Prestegårdshagen før vi 
etter en kaffepause dro videre til Gamle  
Tingelstad kirke. Etter lunch på Kafeen Oscar 
II og omvisning i vikingmuseet avsluttet vi 
med busstur til Raukr vikingleir.  
 
13. september – Lysvandring langs Alna 
Vi hadde samme opplegg som i fjor med uten-
dørs visning av gamle og nye bilder i tilknyt-
ning til elva og området. I år fikk vi en CD i 
tillegg fra Karsten S. Nilsen slik at vi nå har 
noen flere bilder. Alle bildene kan med fordel 
brennes på samme CD.  
 
Også i år deltok Østensjø historielag sammen 
med oss. 
 
16. september – fellesmøte med Grorudda-
len Historielag på Tveten gård  
Foredrag av Karsten Sølve Nilsen i Storstua, 
deretter rundtur på gården. Det møtte 3 styk-
ker fra oss og ca. 20 fra Groruddalen. Det bur-
de vært flere, men regnet får ta skylda. Det 

kom mange spørsmål både ute og inne, og dis-
se ble som vanlig fyldig besvart av Karsten. 
 
27. september – møte i byplankontoret et-
ter initiativ fra Fellesrådet for historielage-
ne i Oslo 
Dårlig oppslutning fra historielag og andre in-
viterte. Mest snakk om bygningsmassen i indre 
by. Det som angår oss er at markagrensen ikke 
skal berøres. 
 
9. oktober – møte med Byantikvaren 
Vi fikk en forespørsel om deltakelse i registre-
ring av verneverdige/bevaringsverdige byg-
ninger i området vårt. Byantikvaren har ikke 
ressurser til å gjøre dette selv. Det blir gitt opp-
læring. Vi har hatt et møte hvor 4 fra oss del-
tok. Vi venter på nytt utspill. 
 
31. oktober – medlemsmøte på Tveten 
Foredragsholder var Steinar Saghaug, leder av 
Østmarkas venner. 44 personer hadde møtt 
opp og fikk en instruktiv og morsom innføring 
om Østmarka før og nå samt hva vi kan vente 
oss i framtida. Flotte bilder fra nærområdet 
vårt og det litt fjernere. Innhenting av opplys-
ninger om gamle Hellerud-bilder ved Berit 
Gulliksen. Utlodning. 
 
3. Andre aktiviteter 
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for Histo-
rielagene i Oslo som holder to møter i året for 
historielagene. Historielaget er medlem i Alnael-
vas venner og Landslaget for lokalhistorie. 

Historielaget samarbeider med Folkeakademi-
et Hellerud, Tveten gårds venner, Frivillighets-
sentralen og Hellerud Vel. 

Det er blitt dannet arbeidsgrupper i histo-
rielaget som på fristilt grunnlag skal undersøke 
og skrive om ulike steder og interessante ting i 
vårt nærmiljø. På denne måten vil de enkelte 
medlemmene få anledning til å engasjere seg i det 
de spesielt brenner for. 
 
 4. Lokalhistoriske bilder  
Vi har vært i møte med Deichmanske bibliotek 
på Oppsal. Vi får hjelp til å laste inn bildene 
våre i deres system. Deichmanske har sendt 
oss et avtaleutkast. Lars Rogstad følger opp 
saken. Det som vi må ta stilling til, er innkjøp 
av utstyr (PC etc.) og praktiske ting med hen-
syn til bemanning på Oppsal. Fotogruppa vil 
stå sentralt i dette prosjektet. 
 



Ved postkassene 1/2008 

5 
 

5. Informasjon 
Medlemsbladet Ved postkassene har kommet 
med to nummer. 
 
6. Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde historielaget 251 medlem-
mer. Dette er en økning på 36 medlemmer fra for-
rige år. 
 
  

 Hellerud, 16. januar 2008 
 

 Styret i Hellerud historielag 
 

 Lars Myhre, fung.leder    Thormod Pedersen, sekretær 
(sign)   (sign) 

Regnskap 2007 
Konto Inntekt Utgift 
Kontingent 18 850, - 1 810, - 
Rente, gebyr 111,16 138, - 
Administrasjon  900,50 
Aktiviteter   11 262, - 
Anskaffelser  3 983, - 
Frimerker  3 668, - 
Postboksleie  375, - 
Underskudd 3 175,34  
 
 22 136,50  22 136,50 
 
   
Balanse 1. januar 2007 31. des. 2007 
Bank  79 123,12 74 162,28 
Kasse 895,65 2 681,15 
Overskudd  3 175,34 
 
 80 018,77 80 018,77 
 
 
 

Oslo, januar 2008 
 
 Lars Myhre Grethe Martinsen Edmund Grohshennig
 Thormod Pedersen  
 styret kasserer revisor 
 (sign.) (sign.) (sign.) 
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Av Ørnulf Fremming 
 
Dr. Dedichens privatasyl ble grunnlagt i 1901 av 
psykiater Henrik A.T. Dedichen. Han var sykehu-
sets overlege frem til 1933 da han fylte 70 år. Han 
ble etterfulgt av sin sønn, Hans Henrik Dedichen, 
som var overlege frem til sin 
død i 1960. Sykehuset fort-
satte med redusert drift i 
enda noen år med Staten 
som eier, men ble avviklet i 
1966. Da overtok Oslo kom-
mune, og det ble bestemt at 
Trosterud treningssenter 
skulle opprettes i sykehusets 
fasiliteter. 

Trosterud treningssenter 
(det formelle navnet er Ar-
beidstreningsbedriften Oslo 
KF) er et arbeidsforbereden-
de tiltak som eies og drives 
av Oslo kommune. Sentret er 
finansiert av Arbeidsmar-
kedsetaten og av inntekter fra 
salg av egenproduserte varer 
og tjenester. Det gis her et 
tilbud om opplæring til kvin-
ner og menn for bedre å 
mestre en arbeidsaktiv til-
værelse, eller til dem som trenger en avklaring i 
forhold til sin arbeidsevne. I 1998 ble det en sam-
ordning av Treningssentret og Arbeidstrening i 
Oslo, og det ble en økning i virksomheten slik at 

antallet av brukere nå er 130-140. Administrasjo-
nen ved sentret bistår også brukerne med en 
overgang til det regulære arbeidslivet ved bl.a. å ta 
kontakt med aktuelle arbeidsplasser. 

Det er mange forskjellige avdelinger ved Tros-
terud treningssenter. Her kan nevnes Gartneriet 

som driver med salg av 
blomster, Trevareavdelingen 
som bl.a. produserer have-
møbler og kjøkkeninnred-
ninger, Kontor og Dataavde-
ling med opplæring i kontor-
arbeid, PC-bruk etc. Det er 
også en Park- og idrettsavde-
ling som bl.a. har ansvar for 
parkanlegget rundt de tidlige-
re sykehusbygningene samt 
vedlikehold av haven til den 
tidligere overlegeboligen 
(Trosterudvillaen). Videre fin-
ner vi Monteringsavdeling 
(sammensetning av elektrisk 
utstyr), en Offsetavdeling som 
lager diverse trykksaker, en 
Kantineavdeling og en avde-
ling for Variert arbeidstrening. 
I den gamle låven var det en 
tid en brukthandel, og inntil 
ganske nylig et ride- og kjøre-

virksomhetssenter. Dette siste er nå flyttet til nytt 
anlegg nær Alnaparken. 

   Trosterudvillaen eies av Oslo kommune, og 
Kultur- og idrettsetaten er forvalter av eiendom-

Dr. Dedichens privatasyl og Trosterud treningssenter 

Centralbygningen, 
eller Nedre syke-
husbygning, ca. 
1910.  
Fotograf ukjent. Fra 
historielagets bilde-
arkiv (00214) 
 

Ørnulf Fremming er 
varamedlem i styret i 
historielaget. 
 
Les også Ved post-
kassene nr. 3/2003 
”Psykisk helsevern 
på Dr. Dedichen”, 
hentet fra boka ”Dr. 
Dedichens Privatasyl 
i Østre Aker” av Arne 
Hult og Henrik Dedi-
chen.  

Bysten av Henrik 
A.T. Dedichen, ut-
ført av Tor Vaa. 
Foto: Karsten Sølve 
Nilsen 
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men. Foreningen Trosterudvillaen står for selve 
driften med utleie til forskjellige sosiale og selska-
pelige formål. 

Dr. Dedichens privatasyl ble startet som et 
aksjeselskap i 1899, og det var dette aksjeselska-
pet som etter hvert solgte sykehusets totale eien-
dommer til staten og Oslo kommune. Det dreide 
seg om sykehusbygninger, diverse driftsbygning-
er, funksjonærboliger, overlegebolig samt skog 
og åkerland, i alt ca. 1000 mål. Styret i Dr. Dedi-
chens Privatasyl A/S besluttet i 1966, siden sel-
skapets sykehusdrift var opphørt, å skifte navn til 

Trosterud A/S. Dette selskapet ble et rent inves-
teringsselskap, og lever i dag fortsatt i beste vel-
gående. Aksjonærene er nå (som tidligere) i stor 
grad medlemmer av den etter hvert meget tallri-
ke Dedichenfamilien. I forbindelse med den årli-
ge generalforsamlingen avholdes det en middag 
for aksjonærene, der familiekontakten kan opp-
rettholdes – eventuelt utvides. Mange vennlige 
tanker går i den anledning til dr. Henrik A.T. De-
dichen som startet det hele. 

Arbeidstreningsbe-
driften (Trosterud 
treningssenter) i dag. 
Bilde fra Arbeidstre-
ningsbedriftens nett-
side. 

Parken rundt overle-
geboligen på Dedi-
chen, 1910.  
Utsikt fra villaen mot 
sydvest, de to syke-
husbygningene og 
SøndreTrosterud 
gård. Åpne jorder 
rundt omkring. 
 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av Grorud-
dalen historielag. 
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Av Kjell Berger og Lars Rogstad 
 
Når Trasop skole fyller 50 år, skjer det ikke i still-
het. Rektor Elisabeth Fremmergård har skrevet 
en Trasopsang, og elevene har sunget den inn på 
cd. Sangen handler om skolen som ligger rett 
ved marka, hvor elevene har et hemmelig sted. 
Dette med cd er litt spesielt også fordi elevrådet 
har bestemt at et eventuelt overskudd fra salget 

går til Redd Barna.   
CD-utgivelsen er ikke det eneste som skjer i 

jubileumsåret. Skolen deltok i desember under 
Nobelforestillingen i Rådhuset, og lager også 
film om skolen. Tirsdag 4. mars er det åpen 
skoledag der alle er hjertelig velkomne til å se 
hvordan skolen arbeider i praksis, og torsdag 6. 
mars kl. 18 blir det stor festforestilling i Oppsal 
Arena. 

Trasop skole 50 år - feirer med nyskrevet skolesang 

Rett ved Markas grenser vil du finne skolen vår 
Ligger her med skolegård så flott 
Her er fint å være, det er lærelyst som rår 
Alle her skal ha det trygt og godt 
Marka brukes mye, vi drar ut i all slags vær 
Finner oss et eget hem’lig sted 
Lavoen inn’ved Rundtjern, ligger skjult av høye 
trær 
 
Skogen gir oss kunnskap, ro og fred 
Norsk og matte og engelsk og kjemi 
Visdom, her kommer vi 
Lærerne har så mye fint å gi 
Tenk deg så kloke vi skal bli 
 
Trasop skole i vårt hjerte bor 
Vi er stolt av deg 
Derfor synger alle høyt i kor 
Hei – hei, glad i deg. 
 

Trasop er skolen vi alle liker 
Her leker vi både gutter og piker 
Trasop det er skolen vår 
Den er 50 år – YO! 
 
Små og store føtter løper glade Vårstafett 
Fellessang i samlingssal er topp 
”Vet du?”-konkurransen e’kke alltid like lett 
Men i fotball gir vi aldri opp 
Vennskapsbånd vi knytter 
Ingen skal vær’ sur og lei 
Smiler du, så finner du en venn 
Minner vil vi skape, tradisjoner viser vei 
Tenk om 50 år vi ses igjen? 
 
Vi er kommet fra øst, vest, sør og nord 
Og vil gjerne bli med 
Vi kan sammen endre på vår jord. 
Leve i frihet og i fred. 

Trasopsangen 
Tekst Elisabeth Fremmergård, meldodi Jan Wang Engedahl  

Elever på Trasop 
skole, høsten 
2007.  
Foto fra Trasop 
skoles nettsider. 
 
 
Trasopsangen på 
CD kan kjøpes for 
kr. 50 på kontoret 
på Trasop skole. 
 
 
Tirsdag 4. mars kl. 
17 - åpen skoledag 
 
Torsdag 6. mars 
kl. 18 - festforestil-
ling i Oppsal Arena 
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Fra åpningen av 
skolen. Tomanns-
boligene i Hellerud-
faret i bakgrunnen, 
og midtblokka ut 
mot Hellerudveien 
er ennå ikke bygget 
Fotograf: Aftenpos-
ten. Bilde utlånt av 
Trasop skole. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00401) 

Ordfører Stranger 
taler ved skolens 
åpning, februar 
1958 
 
 
Fotograf: Aftenpos-
ten. Bilde utlånt av 
Trasop skole. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00312) 

Fra åpningen av 
Trasop skole i 
februar 1958.  
Elevene marsjerer 
fra Oppsal skole til 
den nye skolen. 
 
 
Fotograf: Aftenpos-
ten. Bilde utlånt av 
Trasop skole. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00314) 

Ny skole på Trasop! 
I februar 1958 åpnet den nye Trasop sko-
le. Åpningen ble markert ved at elever, 
lærere og de inviterte øvrighetspersonene 
marsjerte fra Oppsal skole, som hadde 
vært benyttet fram til den nye skolen var 
ferdig.  
   Det var mange prominente personer 
tilstede ved åpningen, slik det passer seg 
ved slike høytidelige anledninger. Skjønt—
får nye skoler i dag like mye oppmerksom-
het som den gangen for 5o år siden? Med 
ordføreren i spissen? 
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Av Gerd Bratlie 
  

Et bilde av en blid og pen gammel dame lyser 
imot meg fra Akers Avis Groruddalen. ”Feirer 
103 år”, står det. Dagen var 2. september. Hun 
bor nå på Lindeberg omsorgssenter, men har si-
den 1928 bodd på Hellerud, unntatt en kort peri-
ode på Lutvann. Denne damen må jeg få snakket 
med! Jeg tar kontakt med omsorgssenteret, som 
gir meg telefonnummeret til niesen, Alfhild Larm, 
snart 85 år. Hun har kjent Svanhild hele livet og 
har mye å fortelle: - Vi har hatt mye hygge sam-
men, sier hun, sorg også, men vi får räkna de 
lyckliga stunderna blott! Alfhilds mann var 
svensk. 

Det første møtet - 28. september 2006 
Niesen og jeg bestemmer å møtes hos Svanhild, 
så jeg tar med fotoapparat og skrivesaker og gir 
meg i vei. I dagligstuen sitter hun, en liten spinkel 
dame med en mild utstråling fra de brune øynene. 

- Jeg kommer med en dame som vil skrive om 
deg, Svanhild, sier Alfhild. Svanhild smiler og ser 
på meg, men sier ingenting. - Hun har nesten slut-
tet å snakke, forklarer Alfhild, som har tatt med 
mange gamle bilder og setter seg ved siden av 
henne i sofaen. - Husker du dette, du? De hygger 
seg, og jeg fotograferer. 

Alfhild tar et bilde ut av bunken og viser til 
Svanhild, som morer seg ved å se det. Bildet viser 
en pen ung mann, og bakpå bildet står det: ”Han 

ville ha meg, men jeg sa nei!” - Han fridde til hen-
ne, forteller niesen, men Svanhild var alt forelsket 
i Gude, som hun giftet seg med. Hun hadde 
mange friere, for hun var nydelig! Kullsvart bølget 
hår og brune øyne. - Det lukter fårikål, sier Alfhild 
plutselig, og det viser seg at middagen står på bor-
det. - Du liker ikke fårikål du, Svanhild? - Nei, sier 
Svanhild med et lite smil. - Hun har alltid vært så 
redd for å bli tykk, sier Alfhild. - Maten måtte ikke 
være fet og heller ikke stort krydret og saltet. Mye 

søtt spiste hun heller ikke, men frukt! 
Svanhild blir hjulpet bort til middagsbordet, 

og jeg takker for meg mens navn og historier vir-
rer rundt i hodet mitt. 
Til Ekeberg i Enebakk 
Svanhilds mor, Hilda Julie, er født 6. mars 1868 
på Teig gård, en husmannsplass under storgården 
Ekeberg. Foreldrene er Maren og Ole Jacob Teig, 
og søsknene Jacob, Kristian, Selma, Oline, Anna, 
Marie og Mina. Hilda er nest eldst i flokken. Etter 
hvert som de vokser til, er det naturlig å begynne 
å tjene til livets opphold på Holm Jølsens fyrstikk-
fabrikk som står ferdig i 1866. Men etter å ha blitt 
utsatt for tre branner, går den konkurs. Utstyr og 
produksjon blir i 1886 overført til Bryn Tændstik-
fabrik, og flere av Teigs etterkommere flytter etter. 
Kristian bor i Fyrstikkboligen helt til han kommer 
på gamlehjem. 

Alfhild minnes at de seks Teigsøstrene alltid 
snakket med ærbødighet om sine to brødre. De 
ble omtalt som Broder Jacob og Broder Kristian. 
Hilda Julie er gifteferdig 
Hilda flytter også til Kristiania. Der treffer hun en 
innredningssnekker fra Rakkestad ved navn An-
ton Pedersen, født i 1862, som hun gifter seg 
med. Det sies at hans far er av italiensk herkomst, 
og det kan nok medføre riktighet når man tenker 
på alle de brune blikkene i familien. 

Hilda og Anton flytter inn i Torshovgaten 20, 

Historien om Svanhild Kristine Nielsen 
En familiekrønike fra Hellerud 

Konfirmant, 1917. 
Svanhild Pedersen 
14 år, som konfir-
mant i 1917. 
Foto utlånt av Alf-
hild Larm 

Svanhild og Alf-
hild, på Lindeberg 
omsorgssenter, 
2007. 
Foto: Gerd Bratlie 

Artikkelen er skre-
vet etter intervju 
med Alfhild Larm, 
Tove Thanem, født 
Lørdahl, Arne Pe-
dersen og Tordis 
Andersen, født Pe-
dersen. 
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Fra hytta i Helle-
rudveien 58. 
Edvard og Hilda, 
moren til Svanhild. 
Foto utlånt av Alf-
hild Larm 

 og Hilda, som er en initiativrik, arbeidssom og 
myndig ung dame med orden i sakene, åpner mel-
keforretning i den samme gården. Hun får litt å 
henge fingrene i når de syv barna kommer i rask 
rekkefølge: Olav (1888), Elfrida Marie (1889), 
Thoralf, Alf, Bjarne, Sverre (1899) og Svanhild 
(1903). 

Mor Hilda er observant, og når barna viser mu-
sikalitet, sørger hun for at de får hvert sitt instru-
ment og spille på: Fløyte, mandolin og fiolin blant 
annet. Elfrida er utstyrt med en pen sangstemme. 
En periode synger hun i koret ved Nationaltheat-
ret. Svanhild får piano til konfirmasjonen og lærer 
seg klassiske pianostykker. 

 - Hun spilte så nydelig, minnes Alfhild. - Et 
notehefte som alltid sto fremme på pianoet het 
”Hjerter og blomster”. 

     Med alle barna på hvert sitt instrument har 
familien Pedersen sitt eget orkester, så det blir 
holdt mange huskonserter i Torshovgaten 20.  

    Faren dør tidlig, og mor Hilda gifter seg 
igjen. Denne gangen med Edvard Hansen fra Lø-
ten. Han er smed, arbeider ved Nora Fabrikker og 
beskrives som en stillferdig person, men et arbeids-
jern. Alle, til og med stebarn og stebarnebarn kaller 
ham bare Hansen, men Sverres sønn, Arne husker 
at han sa bestefar Hansen. 

Hellerudveien 58 
Senere flytter familien inn i Hellerudveien 58. Etter 
å ha tilhørt Hellerud hovedgård blir denne eien-
dommen utskilt og tinglyst 15. august 1924. Skjøtet 
av 1926 står i Edvard Hansens navn. På eiendom-
men er det en liten hytte, som de får benytte, men 

Hilda og Edvard har planer om å bygge hus og 
flytte dit. Planene blir snart realisert, og huset står 
ferdig i 1928. Annen etasje leier de ut, for av Hil-
das barn er det bare Svanhild som bor hjemme. 

Arbeidsomme som Hilda og Edvard er, utvik-
ler de fort eiendommen til en storslått have, med 
frukttrær, bærbusker og blomster. Bringebærbus-
kene blir så høye og frodige at de kan plukke 14 kg 
på en dag. Det er mange som er interesserte i å 
kjøpe bær og frukt fra den velholdte haven. 

Hellerudveien 58 blir et samlingssted for famili-

en. Barna som har flyttet hjemmefra, kommer 
jevnlig på besøk med sine familier. Alle elsker ste-
det! Avstander betyr ingenting! Bjørg Rigmor som 
bor i Dælenenggaten, går allerede som 7-8 åring 
den lange veien på ski for å besøke sin oldemor 
Hilda. 

Alfhild bor i Oppegård, men er likevel ofte på 
Hellerud. Hun og moren Elfrida tar toget til Bryn 
stasjon og går derfra. Det eneste huset de passerer 
på veien er Stenersen-huset i mur, som ligger i 
Stordamveien. Ellers er det bare jorder. Hun hjel-
per mange ganger til med å stelle i haven og luke 
bort løvetann fra den singelbelagte veien opp mot 
huset. Bestemor Hilda er svært nøye. Ikke et enes-
te ugress må det være i singelen.    

Hildas eldste bror Jacob er gårdeier og har fast 
bosted i byen, men han har sommerhytte oppe på 
fjellet bak nr. 58. Alfhild og de andre barna synes 
det er spennende å gå på besøk dit opp, for da 
krabber de under gjerdet. 

Svanhilds eldste bror Olav har bygget seg et 
hus i Hellerudveien 52 og bor der med kone og to 
barn. 

En annen bror, Alf, blir opphavet til et av eple-
trærne. Han putter en dag et eplefrø i en blomster-
potte, og stor blir forundringen når det begynner å 
spire. Det blir plantet ut og vokser seg til et kraftig 
tre med vinterfrukt. Alfs tre blir det kalt, og det får 
omsorgsfull behandling. Frukten må ikke få støt og 
blir forsiktig tatt ned, gnidd og pakket inn i tynne 
servietter. 
Husmoren Hilda 
Hilda er dyktig også med matlaging. Hun hermeti-
serer, safter, sylter og lager deilig helgryns saftsup-
pe med hermetiske kirsebær. Av kirsebær lager hun 
også vin, som hun serverer gjestene i sine mange 
selskaper. 

”Denne har du vært heldig med, Hilda!” Ro-
sende ord uteblir aldri, og denne setningen har 
brent seg fast i Alfhilds minne. 

Fra Hellerud hovedgård kommer hver kveld en 
gårdsgutt med 2 liter nymelket melk, og den blir 
behandlet etter alle kunstens regler. Alfhild er en 
våken og interessert iakttaker og merker seg at bes-
temoren først slår den over i en bolle og skyller 
spannet. Så setter hun bollen på kjellergulvet, med 
lokk over til neste dag. Da skummer hun fløten 

Huset i Hellerud-
veien 58, 2007. 
Foto: Gerd Bratlie 
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med skje, koker den opp og slår den over i en flø-
temugge. 

Alfhild forteller at hun er oppkalt etter beste-
mor Hilda og onkel Alf. Hilda får sønnen Alf  på 
en av sine fødselsdager 6. mars. Han dør tidlig, og 
da søsteren Elfrida også får sitt barn, en pike, 6. 
mars, blir hun oppkalt etter både Hilda og Alf. 
København i Danmark 
Her tar jeg en avstikker til våre naboer i sør for å 
hilse på herr og fru Nielsen og deres fire barn: 
Anna, Wilhelm og to sønner jeg ikke vet navnet 
på. Wilhelm, som har boktrykkerutdannelse, får 
utferdstrang og setter kursen mot Kristiania på 
slutten av 1800 tallet. Der møter han en pike ved 
navn Anna Kock, født 1878, som han gifter seg 
med. De flytter inn i en gård i Sexes gate, og fire 
barn gjør sin entre: Olaf  (1900),  

Astrid (1902), Robert (1904) og Wilhelm 
Gude (1906). Mor Anna er en dyktig kunstmaler, 
og Astrid og Gude arver morens talent. 
Alle veier fører til Hellerud! 
Jeg antar at far Wilhelm, som så mange andre, tar 
ryggsekk og fiskestang og legger ut på tur over 
Hellerud og inn i Østmarka om søndagene. I 
hvert fall kommer han over et sted i Troll-
dalsveien, som han faller for og får tanker om å 
bygge en sommerhytte. Tankene får han virkelig-
gjort, og i 1917 kjøper han tomta og bygger hytte. 
Fra den dagen hytta står ferdig tilbringer familien 
store deler av året på Hellerud. Wilhelm går til 
jobben i byen hver dag, og alle går frem og tilbake 
hver gang de forandrer oppholdssted. 

I 1948 utvider de hytta til helårsbolig og flytter 
dit. Etter hva jeg forstår, så flytter ikke Wilhelm 
inn i huset, som får adressen Trolldalsveien 11.  

Mor Anna flytter inn i 2. etasje, og datteren 
Astrid, med mannen Oskar, og sønnen Tore, i 

første. Tore bor fortsatt i Trolldalsveien 11.  
Anna har et lite atelier i leiligheten sin, men 

om atelieret er lite, så er hennes produksjon desto 
større. Spesielt landskapsmalerier, men også port-
retter og stilleben. Anna beskrives som en nydelig, 
høy og slank dame. Snill, rolig og flink. 

Eldste sønnen, Olaf, møter Ingeborg Lørdahl, 
som bor i Trolldalsveien 18. Der slår de seg ned 
og stifter familie. 
Romansen Hellerudveien Trolldalsveien 
Gude, med aner fra København, og Svanhild, 
med aner fra Enebakk møtes naturligvis nettopp 
her. De bor i hver sin sommerhytte sammen med 
familien sin, men eiendommene er så store, at det 
ene hjørnet av tomten i Hellerudveien 58 grenser 
til Trolldalsveien 11. Dette blir Gude og Svanhilds 
snarvei til hverandre. De går over fjellet og kryper 
under gjerdet for å komme hurtigst mulig frem. 
Felles interesser har de mange av - musikk, kunst, 
natur og livsførsel. 

I 1934 gifter de seg. Svanhild er kledd i lang, 
flott kjole av silkefløyel. De flytter inn i 2. etasje 
hos mor Hilda. Svanhild er ansatt hos Gresvig i 
Storgaten som assistent til hovedkassereren, men 
det er vanlig at damene slutter med utearbeid når 
de gifter seg. Det er dårlig med arbeid, men Svan-
hild får fortsette i jobben når hun ber om det. 

Hver ferie går Svanhild og Gude i Jotunhei-
men. De sunne matvanene de har gjør at de er 
friske og lette på foten. Tykke vil de ikke bli. 

Alfhild forteller om sitt overraskelsesbesøk på 
Høvringen i anledning Svanhilds 80-års dag. De 
legger ut på tur sammen, men Svanhild bare 
spretter av gårde, så Alfhild ikke klarer å holde 
følge. 
Det er så dejligt at følges ad 
På sine vandringer i Jotunheimen er Svanhild og 
Gude ofte innom Memurubu. Der blir han en 
gang spurt av eieren om han vil dekorere brann-
mur og dører i peisestua. Det gjør han, og som 
betaling får han bygsle en tomt under eierens gård 
”Sveine” i Lom. Der setter de opp sin hytte 
”Lomsbu”, som blir deres faste tilholdssted i feri-
ene. På hyttetaket bygger Gude sitt eget solobser-
vatorium der han har en stjernekikkert, for han 
har et bredt interessefelt. Foruten interessen for 
stjerner har han en stor samling av mynter og fri-
merker, en stor boksamling, og han liker å foto-
grafere. 

Av yrke er Gude ingeniør. Han bygger radioer 
hos Standard Telefon- og kabelfabrikk. Dette ar-
beidet gir ham inntekten han trenger, men han 
har god kunstutdannelse: Statens håndverks og 
Kunstindustriskole i 1927, Statens Kunstakademi 
i 1929, under professorene Halvdan Strøm, Aksel 
Revold og Alf  Rolfsen. Studiereiser til Italia, 
Frankrike, Spania og England. Flere utstillinger 

Hilda Julie Peder-
sen (Hansen) og 
Svanhild Kristine 
Nielsen, i Hellerud-
veien 58. 
Foto utlånt av Alf-
hild Larm 
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har han også. Han maler på bestilling, men tjener 
ikke nok til å leve av det. Likevel vil jeg tro at han 
har noen av sine beste stunder ved staffeliet og 
med klassisk musikk på platespilleren. Resultatet 
har blitt vakre og fargerike bilder, og noen av dem 
kan jeg beundre på Svanhilds rom på omsorgssen-
teret. 
Livsforandringer 
I Hellerudveien 58 tar livet en annen vending. Hil-
da får slag i 1951. Det tar hardt på Hansen, som 
dør kort tid etter. Hilda blir sengeliggende etter sla-
get, og Svanhild og Gude steller for henne til hun 
dør i 1955. 

Etter Hansens død står Hilda som eier av Hel-
lerudveien 58. 

Et par år etter flytter Gude og Svanhild til mili-
tærleiren på Lutvann, der han underviser soldater 
ved Statens skole, og hun er sekretær. De får sitt 
eget hus. 

I 1959 inviteres det til fest. De har vært gift i 25 
år, og sølvbryllupet må feires. 

Gude finner frem fløyelskjolen som Svanhild 
bar på bryllupsdagen, og klipper ut små blomster 
av stoffet. De limer han på bordkortene. Alfhild 
har gjemt på sitt og viser meg det. 
Pensjonisttiden 
Svanhild og Gude arbeider til de fyller 70 år. Da 
flytter de inn i 10. etasje i Haugerudveien 72. Alle 
de nydelige, selvbroderte dukene hennes er med på 
flyttelasset. Det er også et piano, men det gamle 
som hun fikk til konfirmasjonen, er byttet ut med 
et nytt. Svanhild spiller ikke så mange årene etter 
dette, for hun faller og brekker en av tommelfing-
rene, og bruddet vokser galt sammen. Jeg må tenke 
på noen linjer i et skriv til 100 årsdagen hennes! 

 
   Du har alltid vært lett og spretten, 
  ofte løpt for å rekke alt. 
  Derfor hendte det nok dessverre 
  at du noen ganger skled og falt. 
 
Jeg nevner pianospillingen for henne på om-

sorgssenteret. Da rister hun på hodet og viser meg 
en tydelig ødelagt hånd. 

Svanhild og Gude trives i blokka, og naboene 
trives med dem. 

Som pensjonister kommer et nytt reisemål til å 
bety mye for dem - Fjellandsbyen Taormina på Si-
cilia. Jeg synes å ha hørt at de var der hele 28 gang-
er. 

Som 89 åring brekker Svanhild lårhalsen, og det 
er forbi med reisene. Gude dør i 1995, og Svanhild 
blir alene etter 61 års ekteskap. I 1999 flytter hun til 
Lindeberg Omsorgssenter. 

Mor Hildas barn 
De var 7 i alt: Olav, Elfrida, Thoralf, Alf, Bjarne, 
Sverre og Svanhild, men det blir tidlig frafall i søs-

kenrekken. Bjarne dør så tidlig at han knapt nok 
huskes. Thoralf  faller av hesten i militæret og dør. 
Alf  omkommer i en trafikkulykke. Olav har bare 
bodd et år i huset sitt i Hellerudveien 52, da han 
dør under en tyttebærtur i Østmarka 40 år gam-
mel. Han etterlater seg kone og to små døtre, Ing-
rid og Tordis. Tordis bor fremdeles i huset, men 
hennes mann Arnold Andersen er død. De har 
tvillingdøtrene Tove og Evy. Tove som blir Hildas 
oldebarn, har drevet Ekeli frisørsalong i husets 
første etasje i 30 år. Hun har to barn, som blir Hil-
das tippoldebarn. 

Hellerudveien 58 i dag 
Jeg tar en telefon til Hildas barnebarn, Arne, sønn 
av Sverre og nevø av Svanhild, som har bodd der 
nær 50 år. Kona og han har trivdes på stedet og 
har fostret opp tre barn. Begge har sunget i Helle-
rudkoret, og han synger også i Bryn korforening. I 
yngre år spilte han piano, så musikken ligger i ge-
nene. 

Nå er han alene i huset etter at kona døde for 
tre år siden, men han forteller at sønnen har planer 
om å bygge hus på en del av eiendommen. Han 
høres fornøyd ut med å få sønnen med kone og 
tre barn nærmere. 

- Det blir hyggelig å ha et hus tett innpå, hvor 
det lyser, og vite at der bor det familie! sier han. 

Etterord 
Tirsdag 23. januar 2007 sovner Svanhild Kristine 
Nielsen stille inn på Lindeberg omsorgssenter etter 
en ukes sykdom. 

Sammen med hennes og Gudes familie tar jeg 
avskjed med henne, som en takk for denne histori-
en, som hun er opphavet til. 

  

Staute karer! 
Postkort fra Thoralf, 
poststemplet 1915.  
Foto utlånt av Alf-
hild Larm 
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Lang vei til skolen! 
Området har fortsatt 
karakter av jord-
brukslandskap, med 
gårder, plasser og 
åkermark. Det er 
noe villabebyggelse 
på Hagapynten ved 
Haugerud, på Helle-
rud og Godlia. Legg 
også merke til plas-
sene Luren, Karl-
stuen, Nordvold og 
Larsbråten.  
Jytestuen er det 
samme som ”Kaffe-
kverna” nederst i 
Venåsveien. 
Originalkart: NGO, 
Oslo omegn, Bl. IV. 
Utgitt 1908, revidert 
1921-24, delvis 
revidert 1932.  
Originalmålestokk 
1:25 000 

Av Aimée Dedichen Fremming  
 

Valget sto mellom Bryn og Furuset skole da jeg 
skulle begynne i 1942, begge lå langt borte – men 
Bryn ble valgt for dit gikk det buss – De Blå Om-
nibusser med timesrute. Vel, den bussgleden ble 
kortvarig. Drivstoffmangel og/eller tyskerrekvire-
ring stoppet bussene, og en liten pike med lange 
fletter og korte ben måtte gå de ca. 5 km. Den 
første delen fra det som nå heter Trosterudvillaen, 
gikk jeg alene; forbi den urolige avdelingen på sy-
kehuset, forbi Haugerud gård over Nord-
Atlanteren til Hellerud landhandel hvor Inger, Sig-
ne og Monica kom til. Vi fortsatte langs Tveitajor-
dene – en annen Nord-Atlanteren – det er kamp 
om den tittelen, men begge strekningene gikk 
gjennom åpne jorder hvor alle vinder fikk uhem-
met tak. De føltes som nordavind uansett retning. 
Og veien føyket ofte igjen, tross lange vindskjer-
mer. 

Forholdene ble lettere ned mot Fyrstikkbak-
ken, men den var jo en skikkelig omvei. Trøsten 
var den sinte kalkunhanen som fikk hysterisk an-
fall hver gang vi passerte. Det var moro det! 

Vi var nøysomme – ikke underholdningsvante. 
En dag på skolen fikk vi se en film om jordbruk, 
den ble kjørt baklengs så møkka hoppet opp i 
kjerra – snart 70 år etter husker vi det. Fra Fyr-
stikkbakken – over gangbrua og vi var fremme. 
Hjemover var det uendelige motbakker. 

I frøken Aabels pikeklasse var ro og orden, det 

var trygt og godt å gå i pikeklasse – og jeg har fort-
satt glede av det. Etter å ha vært isolert fra det an-
net kjønn i 7 år, tror jeg fortsatt at de er spennen-
de. 

Tiden på Bryn fikk en brå slutt da tyskerne tok 
skolen. Vi var hjemløse til vi fikk et kummerlig 
rom i Kirkestua ved Ulven kirke (Østre Aker kir-
ke). Var skoleveien tuklete før, ble den ille nå. Fra 
kirken gikk vi langs åsen bort til jernbanen, så fulg-
te vi Strømsveien til Alna teglverk – en Strømsvei 
uten trafikk! Og så kommer snarveien våre foreld-
re umulig kan ha visst at vi tok – gjennom teglver-
ket. (Teglverket lå omtrent der hvor ULTRA på 
Alnasentret ligger nå). Det var trangt, det var 
mørkt, det glødet flammer her og der og det var 
fullt av gamle menn (gamle i våre øyne; nå ville vi 
kalt dem unge). Noen av disse mannfolkene var 
uteliggere – det var deilig varmt i Teglverket.  

Skoleveien var ofte kald, ofte glatt, jeg husker 
jeg krabbet opp Brattbakken; hardt på rasjonerte 
strømper (vi hadde skjørt bortsett fra på skidage-
ne). Vel oppe av Brattbakken gikk det til Hauge-
rud gård og så hjem. Det var mange skritt – synd 
vi ikke hadde skritt-teller. 

Etter Kirkestua kom vi til ”funkisen” på Hels-
fyr – dit gikk det trikk, vi måtte ”bare” gå til Helle-
rud stasjon. I dag går jeg til Trosterud skole, hvor 
jeg ser unger bli kjørt hvis de bor lenger unna enn 
rødblokkene på Haugerud (og av og til da også). 
Våre skoleveier var trøblete og slitsomme – men 
dagens unger som ofte er overvektige, ville sikkert 
hatt nytte av slikt. 

Skolevei i andre tider 
Aimée Dedichen 
Fremming er opp-
vokst på Trosterud. 
Hun er barnebarnet 
til Henrik A.T. Dedi-
chen, grunnleggeren 
av Dr. Dedichens 
privatasyl. 
 
Les også Ved post-
kassene nr. 2/2003 
”På vei til Bryn skole 
for første gang”, for-
talt av Ragnar Ing-
valdsen i artikkelen 
”Glimt fra livet på 
Hellerud”. 
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Bryn skole var som mange andre Osloskoler pre-
get av den andre verdenskrig. De få elevene som 
dukket opp den 9.4. ble sendt hjem igjen. Allerede 
den 10. april 1940, ble 40 personer innkvartert i 
naturfagrommene på skolen. De evakuerte ble der 
i 14 dager og hadde ikke med seg annet enn det de 
stod og gikk i.  

'Ingen kan tjene to herrer' sa trafikkinspektøren 
for Statsbanene, som fikk begge håndarbeidsrom-
mene til 'hemmelig' jernbanekontorer. Egen tele-
fonkabel ble lagt og herfra ble det 
organisert togtrafikk som tyskerne 
ikke kjente til.  

I gymnastikksalen ble det oppret-
tet en sanitetsstasjon for Bryn distrikt.  

Etter hvert dukket elevene opp 
igjen og skolen kom i mer normal 
gjenge frem til februar 1942 da det 
ble proklamert brenselsferie. I løpet 
av denne perioden ble skolens overlæ-
rer og en annen lærer arrestert og 
sendt til Kirkenes. Det øvrige perso-
nalet tok opp undervisningen igjen 
utpå våren med begrenset timetall for 
klassene.  

Den tilsynelatende fredelige sko-
len 'huset' et trykkeri for en hemmelig avis i materi-
ellrommet. På loftet der kretsens radioapparater 
var lagret, ble London avlyttet. Det ble laget en 
hemmelig inngang utenom den døra som politiet 
hadde plombert. Skolen var hoveddepot for Hjem-
mefrontens aksjonsutvalg i Aker av illegale skriv og 
paroler. Lærerparolene lå blant skolemateriell og 
bøker før de ble sendt videre på bygda.  

Regnskaper og arkivsaker fra det illegale arbeid 

var gjemt i kjelleren. Der lå også 300 speidermad-
rasser lagret i 2 år og kom senere i de rette hender. 
Luftekanalene var gjemmesteder for telt og rygg-
sekker. Loftet var lagringssted for møbler tilhøren-
de jøder, som hadde flyktet til Sverige. Lærerboli-
gen var samlingssted for pakker som skulle smug-
les til lærerne i Kirkenes. I et skur i hagen var det 
lagret bensin til flyktningtransport til Sverige. Dette 
kunne ikke ha foregått uten det samlede persona-
lets vilje.  

De to lærerne som var blitt sendt til Kirkenes 
kom tilbake i november samme år. De så at barna 
hadde forandret seg mye på denne tiden; nå var de 
svært tynne og gustne. 1942 var det året som er-
næringsmessig var vanskeligst. Elevene var slappe 
og fikk ikke fult utbytte av skolegangen.   

 Den 3. august 1943 ble Bryn skole rekvirert av 
tyskerne. Rektor og vaktmesteren hadde det stritt 
med å få brakt inventar og skolemateriell i sikker-

het. Direktør Frølich tilbød Bryn-
selevene skolestue i festsalen på 
fyrstikkfabrikken og lagringsplass i 
nærheten. Et par rom på Bryn ble 
beholdt til materiell. Et av disse 
rommene fikk skolen beholde 
frem til frigjøringen. På den måten 
var det adgang til skolen. Vakt-
mesteren bodde på skolen så han 
hadde tilsynet med bygningene.  
    Da freden kom var skolen for-
holdsvis lite ødelagt. Tyskerne 
flyttet ut i løpet av sommeren og 
1. september kunne Bryn skole 
heise flagget.  

Bryn skole,  
klassebilde 3. klas-
se, 1928. 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av  
Ester Thorup 
(Nordstrøm) 
Fra historielagets 
bildearkiv (00074) 

Bryn skole under krigen 
En skole som er over hundre år bærer på mye historie. Til 100 års jubileet i 2000 
ble det skrevet en jubileumsbok. Her kan interesserte lese mer detaljert om Bryn 
skole. Boken kan kjøpes ved henvendelse til skolens kontor.  

Teksten er hentet fra 
Bryn skoles nett-
sider, som igjen er 
basert på en artikkel 
av Bernhard Stokke i 
Bryns skoles jubi-
leumsbok 1975 

Bryn skole, ca. 
1917 
Fotograf ukjent.  
Utlånt av Østensjø 
lokalhistoriske  
bilder 
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Av Per Amundsen og Thormod Pedersen 
Kåseri om Østmarka. Av Steinar 
Saghaug, leder i Østmarkas venner  
44 personer hadde møtt opp denne onsdagskvel-
den i oktober og fikk en instruktiv og morsom 
innføring i Østmarka før og nå samt hva vi kan 
vente oss i framtida. Flotte bilder fra nærområdet 
vårt og det litt fjernere. 

Det startet med den hendelsen fra den siste 
tiden som vi har vært mest opptatt av, nemlig 
Gardermobanen og den ulykksalige Rome-
riksporten. Bildene fra idylliske Nordre Puttjern 
med fisking før og hvordan det så ut etter utbyg-
gingen, talte sitt tydelige språk. De seineste bilde-
ne etter kontinuerlig tilbakepumping av grunn-
vannet fra tunnelen til tjernet, viser at det igjen 
kan bli bra. På grunn av at myra har ligget brakk 
og gjort forholdene for sure, har det ikke blitt noe 
fisk foreløpig. Men det skal komme! Likeledes er 
håpet at grunnen kan tettes igjen slik at avren-
ningen kan stoppes. Puttjern sank 2 – 3 meter. 

Også Lutvann ble rammet og på det verste 
rant det ut 2.8 mill liter/døgn. Det foregår en 
kontinuerlig grunnvannssjekking.  

 Vi ”kriget” mot Gardermobanen og NSB. 
Saghaug har om ikke en bauta, men i alle fall ei 
myr oppkalt etter seg. Denne Saghaugmyra var et 
referansepunkt under striden som man stadig 
kom tilbake til. Steinar Saghaug ble av daværende 
riksrevisor Bjarne Mørk -Eidem kalt for ”Norges 
dyreste mann”. Jojo, men geologien i tunneltrase-
en var vel ikke totalt ukjent. 

Østmarkas venner har et vidt spenn i medlem-
menes alder. Den yngste er ca 8mnd. 

Når det lages lysløyper, blir det dessverre alt 
for store inngrep i naturen. Man trenger tydeligvis 
autostradaer for å dyrke skisporten. Men fremde-
les så trives dyrelivet. 

Det er observert ulv i den sørlige delen av 
Østmarka, og streifdyr kan sikkert forekomme så 
langt nord som vårt nærområde. Gaupa er obser-
vert flere ganger, og spor er konstatert på begge 
sider av Lutvann. Gaupa Håkon og venninnene 
hans er med i et prosjekt. 

Det som gjør Østmarka så spesiell og spen-
nende, er furuskogen. Ja visst har vi gran og løv-
skog, men den store furudelen, gir åpenheten og 
utsynet. 

Det som finnes av tørrgraner, blir flittig brukt 
til treningsdagbøker. Vi kan finne opptegnelser 
over år. 

Vi har ei flyktningrute gjennom marka fra 
Skullerudstua helt til svenskegrensen. Langs den-
ne har Østmarkas venner arrangert vandringer i 
deler av den og hele ruta. Den lengste turen had-
de tre overnattinger ute.  

Plankeveien fra Ekeberg til Rustadsaga er mer-
ket. Veien ble anlagt i 1760-årene. Et skår i gleden 
ved utnyttelse av markas sørligste deler, er at bon-
den på Børter nekter folk å passere gjennom går-
den, dessverre. 

 Markagrensa skal bevares, men vi ser stadig 
overtramp. Eksempel på dette er bebyggelse helt 
inn til markagrensa slik som vi ser på Trosterud, 
for ikke å snakke om Trollåsveien. 

Noen steder ser vi at kulturlandskapet kom-
mer tilbake, og Lutvann skole har startet opp med 
tre-adopsjon. 

Vi fikk en vernelov for marka på slutten av 
1970-tallet, og for å protestere mot kraftlinjer 
gjennom Nordmarka, møtte det opp 40000 på 
Nytorget. Kraftlinjene kom, men dette viser at 
folk engasjerer seg når det gjelder. 

På slutten av 1700-tallet ser vi Lutvann som 
navn på kartene. 

Det var en masse plasser rundt Nøklevann før 
området ble regulert for drikke-
vannsforsyning. Vi ser restene 
etter disse i dag. Ved Elvåga 
hadde vi Guldsmeden, Skytten, 
Mariholtet. Likeledes var det 
mange setre i Losbymarka. Til 
stedene for noen av disse går 
det merkete stier i dag 
En av de plassene som seinest 
ble avfolket, er Fagerholt ved 
Lutvann. Der står fremdeles ei 
bjørk fra 1868. Skjulet ligger 
som ruin, men kan kanskje 
ennå restaureres. Lutvann slik 
det ligger er markas flotteste. 
En av foreningene i marka som 

Medlemsmøte på Tveten gård, oktober 2007  

Steinar Saghaug 
kåserer om Øst-
marka, i storstua på 
Tveten gård. 
Foto: Thormod Pe-
dersen 
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setter spor etter seg er ”Foreningen ØX” som 
driver med kloppbygging i fuktige områder. 

Ortienteringskonkurransen Ola Dilt er det 
mange som har glede av. 

Et av de turmålene som markatraverne av 
den litt eldre garde godt husker, er det gamle 
branntårnet. Det nye tårnet som vi ikke kan 
komme opp i, har ikke den samme sjarmen, 
men er synlig i store deler av Oslo og Romerike.  

Østmarksetra, samlingsstedet før og etter 
turer i marka samt ofte ellers eksisterer med sin 
fine beliggenhet, men er dessverre tapt for tur-
folket. Men vi kan ennå glede oss over veien 
som Heftye bygget innover mot Sarabråten. 
Denne veien med broen og Korketrekkeren 
som er et mønster i ingeniørkunst fører forbi 
Nøklevann og inn i marka. På og rundt Sarabrå-
ten, tidligere 
Jørgensrud, 
ligger Milorg-
bautaen, Spei-
derstøtta og 
Haukåsenkløf-
tene. Fossen 
og de flotte 
navneskiltene 
på stiene som 
Heftye anla, 
ligger der. Av 
selve villaen til 
Heftye er det 
kun grunnmu-
rene tilbake. 

Båtene Sara  
og Draugen ligger på bunnen av Nøklevannet 
og er en stadig utfordring for sportsdykkere. 
Det ville være moro om noen hadde lykken 
med seg. 

Noen ”gamle gutter”(og jenter?) har laget 
noen flotte kaffeplasser litt bortgjemt, men godt 
kjent for innvidde. Her finnes bålplass, vedfor-
syning, foringsplass for fugler og gjestebok. Alt 
gjøres på dugnad og alle er velkomne. Den flot-
teste er kanskje ”Måsaplassen” ovenfor Rund-
tjern. 

Etter kåseriet fikk Saghaug overrakt bloms-
ter og en vinflaske av Lars Myhre. 

Fotogruppa v/Berit Gulliksen 
Etter en kaffepause hvor diskusjonen gikk livlig, 
og det foregikk loddsalg, var det fotogruppas 
tur. 

Fra Østensjø historielags bildebase hadde vi 
fått låne noen bilder av hytter på Hellerud. Fo-
tograf  og tid var klarlagt, men mennesker og 
sted var usikkert. 

Berit Gulliksen viste bildene på overhead og 
ved hjelp av forsamlingen kom man fram til at 
en av hyttene var hytta til Eriksen øverst i Trol-

låsveien. Nå står det et nytt hus på stedet, men 
huset er ikke beboelig så lenge utbyggingen (les: 
raseringen) av området rundt foregår. De andre 
hyttene og menneskene var mer usikre, men det 
kom fram noen spor som ble notert.  

Deretter fortsatte Berit å vise før- og nåbil-
der fra området vårt. Medlemmene bidro med 
supplerende opplysninger. 

Steder som vi skulle hatt flere bilder og opp-
lysninger om, er våre husmannsplasser. 

Vetland vet vi omtrent ingenting om bortsett 
fra veiene som er oppkalt. Av Bråten eksisterer 
vel grunnmuren fremdeles, samt et og annet 
bilde. Her gjelder det å få undersøkt mer før den 
ulykksalige veien bort til Trasophallen blir byg-
get. Den ser ut til å rasere Trasop skoles friareal 
og mer til. Trasop vet vi litt mer om. Tørtberg 

som var bebodd 
til et godt stykke 
opp i 50-årene, er 
det lite nedskrevet 
om. 

Bilder i data-
base 
Vi har 6-700 bil-
der i vår database. 
Omkring halvpar-
ten har Lars 
Rogstad rukket å 
registrere og syste-
matisere. Det står 
mye igjen og nå er 
planene å få disse 

inn i systemet til Deichmanske bibliotek i 
likhet med det som andre historielag har fått til. 
Her er det en stor jobb for historielaget å gjøre, 
også når det gjelder mottak og registrering av 
nye bilder som medlemmene kommer med. 
Dette er en jobb der fotogruppa vil stå sentralt, 
og her er det grunnlag for utvidelse av antall 
deltakere. Det vil bli gitt opplæring fra Deich-
manns side. 
Byantikvaren 
Byantikvaren har også kontaktet oss for å få 
registrert interessante ting i området vårt, se det 
siste ”Ved postkassene”.  
Stoff til framtidige medlemsblader 
Dessuten oppfordres medlemmene til å komme 
med stoff  til fremtidige medlemsblader.  
Gevinster 
Møtet ble avsluttet med trekning av gevinstene. 
Det var noen vinflasker, men størst lykke ga 
nok de dreide trebollene som Arne David An-
dersen også denne gang kom med. 

Astrid Stenbråten 
(Fagerholt), Steinar 
Saghaug og Lars 
Rogstad i samtale 
om gamle bilder. 
Foto: Thormod  
Pedersen 
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Bilder fra Kaffekverna 
Historielaget har mottatt mange spennede bilder fra Kaffekverna fra Jens K.  
Vinner i Kragerø, barnebarnet til Bertrand Jensen. Bertrand Jensen kjøpte 
eiendommen Jytestuen i Østre Aker i 1899, og fikk bygget det særpregete huset 
som vi i dag kjenner som Kaffekverna. 

Hest med høylass, 
ca. 1905. 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av Jens 
K. Vinner. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00379) 

Familiehygge på  
låvebrua, ca. 
1905. 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av Jens 
K. Vinner. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00381) 

Kaffekverna 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av Jens 
K. Vinner. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00382) 

Bildene og Jens K. 
Vinner er oppsporet 
etter iherdig innsats 
av Ragnar Ingvald-
sen. 



Ved postkassene 1/2008 

19 
 

Slektsforskningsforum 
 
Vi  fortsetter det uformelle slektsforskningsforu-
met følgende mandager:  
 

7. april 
5. mai 

 
Begge dager kl. 18 i internettk@feen,  
Hellerud Seniorsenter, Haga-
pynten 38 C  
  

 Deltakere fra slektsforsknings-
kursene er initiativtakere, som tror vi 
kan lære litt av hverandre –  nyte godt 
av hverandres erfaringer – og ha det 
hyggelig sammen en gang pr. måned.   

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

 Arrangeres i samarbeid av Helle-
rud historielag, Folkeakademiet Helle-
rud og Hellerud Frivillighetssentral. 

 
Alle er hjertelig velkomne! 

Familien Jensen 
og gjester foran 
Kaffekverna, ca. 
1905. 
Legg merke til 
grammofonen til 
venstre, og det er 
ikke noe å si på 
herrenes hattepryd! 
Fotograf ukjent.  
Bilde utlånt av Jens 
K. Vinner. 
Fra historielagets 
bildearkiv (00390) 



Postboks 20 Tveita 
0617 OSLO   

Returadresse: B 

Program våren 2008 

Onsdag 7. mai kl. 18 
Hyggekveld Kringsjå  

 

Mimrekveld med bilder fra fotogruppa  
 

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

Onsdag 14. mai kl. 18 
Vandring i Østmarka med Lars Myhre 

 

Rundtjern- Nøklevann-  
Østmarksetra - Ulsrud 

 
Vi starter på Hellerudtoppen i krysset Rundtjernveien/Stormyrveien 

Onsdag 12. mars kl. 19 
Årsmøte - Tveten gård  

Før årsmøtet vil Finn Holden vil kåsere med  
lysbilder om Byløkker i Oslo - løkkene på Bymarken 

 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, 

og gamle og nye medlemmer er velkomne! 

Søndag 8. juni 
Bydelsdag og familiefest på Tveten gård 

 


