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I år er det 70 år siden Norge ble okkupert, og i dette 
nummeret  har vi skrevet noen glimt om hvordan 
noen opplevde 9. april 1940. Her er det rom for at 
flere kan komme med sine inntrykk av denne dagen 
og hvorledes krigsårene artet seg. Jo flere som gir sitt 
bidrag desto bedre kan bildet bli om hvordan denne 
tiden ble opplevd i distriktet vårt. Det haster. Det blir 
stadig færre som har noe å berette, men sammen kan 
det bli en fyldig historie. 

Historielagets bildebase kommer nå på nett. 
Fotografier som medlemmer og andre har gitt til 
Historielaget, har fotogruppa brukt mandagene i høst 
på Deichmans filial, Oppsal til å få skannet, tekstet og 
overført til bibliotekets base. Tidligere har Lars 
Rogstad registrert og systematisert ca 400 bilder. Disse 
blir overført til den nye databasen, og vi planlegger en 
markering på biblioteket på Oppsal når alt er klart. 

Andre gledelige ting er at vi har fått et rom til 
disposisjon på Tveten gård sammen med Folke-
akademiet Hellerud, Tveten gårds venner og 
Alnaelvas venner. Dette avhjelper et savn vi har hatt 
med hensyn til kontorplass. Rommet vil også bli brukt 
til mindre møter. 

Når det gjelder Tveten gård, har dere sikkert 
observert at restaureringen av Brenneriet har pågått 
en tid. Der er det visstnok oppdaget flere problemer 
blant annet gulvet hvor dette ligger direkte på marka 
over noe som likner på en gammel brønn. Venne-
foreningen har som prosjekt å få klokketårnet med 
klokke på plass på stabburet. Her er det også 
oppdaget svekkelser i takkonstruksjonen slik at man 
må få utredet hva som må gjøres for at taket skal tåle 
vekten.  

Slektsforsking foregår i samarbeid med Folke-
akademiet og Frivillighetssentralen første mandagen 
hver måned på Haugerud seniorsenter. Deltakelse er 
gratis og det er plass til flere, så møt opp! 

Det blir årsmøte i begynnelsen av mars og 
hyggekveld noe seinere.  

Den viktigste oppgaven for Historielaget er å få 
samlet og skrevet ned ting som er i ferd med å gå i 
glemmeboken. Så derfor – ikke nøl! Sett i gang og 
grav! 

                                     Thormod Pedersen 
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Forsidebilde 
Unggutter fra Hellerud samlet ved postkassene i 
krysset Hellerudveien Stordamveien, rett ved Ottar 
Syvertsens kiosk. Fra venstre: Erling (Guttemann) 
Andersen, Lasse Lund, Rolf Johansen og Halvor 
Elverhøy. Foran fra venstre: Svein Johansen og 
Per Amundsen. Bilde fra 1954. 
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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    
vernearbeidet 

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 150 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 bil-

der fra bydelen.  

Styret i Hellerud historielag 
Thormod Pedersen 22 27 00 60 
Per Amundsen 22 26 39 41 
Svein Holmby 22 32 44 24   
Grethe Martinsen 22 26 58 36 
Per Ove Dahl 22 26 00 27 
 
Ørnulf Fremming, vara 22 32 43 63 
Liv Eilertsen, vara 22 27 62 79 
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Av Eva Kathrine Nilsen 
 

Husmannsplasser i Norge 
Husmannsvesenet i Norge stammer fra 
senmiddelalderen, og fra 1600-1700 tallet 
vokste det raskt til en ny samfunnsklasse. Un-
der folketellinga i 1801 omfatter husmennene 
30 % av befolkningen og rundt 1855 nådde 
antallet husmenn toppen med 65 000 hus-
menn. Men fra da av minker antallet, til ord-
ningen opphørte i 1929. De fleste husmanns-
plassene var da utløst fra hovedgården, og ble 
ofte selvstendige småbruk. 

Husmannsplassene kunne være nedlagte 
ødegårder eller steinete rydninger i utmarka. 
De tilhørte de store gårdbrukerne, og var of-
test utskilt som egne bruksenheter, men had-
de ikke eget matrikkelnummer. Det kunne 
høre en ku eller to, et par sauer og noen hø-
ner til plassen, og litt jord som 
husmannen kunne dyrke til eget 
bruk. Husmannen betalte en år-
lig leie til gårdbrukeren, og både 
han selv og ofte resten av famili-
en hadde arbeidsplikt på gården. 
Forholdet mellom gårdeier og 
husmann var regulert gjennom 
spesielle husmannskontrakter. 
Husmannsplassen var som regel 
for liten til å gi fullt levebrød for 
familien, som måtte ha annet ar-
beid ved siden av. 

Gnr. 141 Østre Haugerud 
gård 
Haugerud gård kan spores helt 
tilbake til 1300, da var den kirke-
gods, og på 1600-tallet ble den 
kronens eie. Eierne har skiftet 
opp gjennom tidene, med både 
borgermester, biskop og prest 
som eiere, men med andre til å 
drive gården. Fra nyere historie 

vet vi at Andreas Arnesen (Haugerud) over-
tok gården ved skjøte 1835, hans enke Maren 
Dorthea overtok med uskiftebevilling i 1878, 
inntil gårdbruker Martin Kjos overtok ved 
makeskifte i 1899 og drev gården til 1916. Da 
kjøpte A. Hansen den, solgte den igjen i 1923 
til Martin Andresen, som først drev gården 
selv og senere overlot driften til sønnen Per. 
Driften fortsatte helt til OBOS kom inn i bil-
det og bygde ut jordveien, mens hovedbyg-
ningen er fredet. 

Carlstuen, husmannsplass under Hau-
gerud gård 
Vi vet at gnr. 141 Østre Haugerud gård had-
de to husmannsplasser i 1771, Tamburstuen 
og Haugerudstuen, senere Carlstuen. Senere 
er også Larsbråten, Myrvold og Nordvold 
nevnt som husmannsplasser. I Ved postkassene 
nr 2/2009 side 4 og 5 er Carlstuen/Karlstuen 

Karlstua - husmannsplass fra 1771. En popu-
lær møteplass for barn og ungdom til 1960-
årene 
Lars Myhre hadde lenge ønsket å samarbeide om å skrive om Karlstua. Slik ble 
det dessverre ikke, men med god hjelp fra hans kone, Astrid Myhre og familie-
vennen Svein Holmby samt besøk i Oslo byarkiv er det mulig å gi et lite glimt av 
livet der i mer enn 200 år. 

Aker, 1938, 
Aker oppmålings-
vesen. Kartet viser 
bl.a. husene i 
Karlstua og bebyggel-
sen på Hagapynten. 
Kartet viser også for-
sorgskretser (stiplet) 
og skolekretser (hel-
trukket linje).  
Originalmålestokk 
1:10 000.  
Fra Oslo byarkiv.  
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avmerket på kart både fra 1797 og 1871. 
Jeg har ikke funnet noe nedskrevet om li-

vet på husmannsplassen, men vi vet at det 
har vært både ku og gris der. Hvor stor var 
plassen, og ble den bygget om og på opp 
gjennom tidene? I perioder har den også vært 
brukt som bolig for arbeidsfolket, noe som 
kan bekreftes av funn i folketellingene. 

Folketellinger 
1834 og 1836. Da Andreas Arnesen 
(Haugerud) og hans kone Maren Dorthea 
overtok gården i 1835, var Carlstuen drevet 
som husmannsplass. Husmannsvesenet var 
på sitt største på den tiden, og i folketelling 
for 1834, finner vi under Haugerud gård: 
husmand i Carlstuen: Haagen Larsen, 48 år, 
med kone Marie Andersdatter, 46 år. og 5 
barn. To år senere, i 1836, hadde de flyttet, da 
bodde et yngre par der, Iver Johnsen, 26 år, 
med kone Anne Dorthea Olsdatter 21 år og 
1 barn. Mannen er ikke oppført som 
husmand, og de ble ikke boende lenge. 

I 1840 hadde en ny husmannsfamilie flyt-
tet inn på husmannsplassen: Husmand Gun-
der Hansen, 39 år, med kone Christine 
Christofferdatter, 34 år , og deres 2 barn, 
Hans Anton og Maren Christine. Konas søs-
ter, Marie Christofferdatter på 25 år bodde 
også der, hun hadde noen år tidligere bodd 
på Haugerud gård. 

I 1843 bodde samme familie der, ved 

Gunder Hansens navn er - husmand hører 
sognet til - føyet til. Familien har fått et barn 
til, Jane Boletta, og konas søster har flyttet ut. 
Men nå har de Marthe Maria Melbye på 1 ½ 
år i pensjon - betales av faderen -. De har 
også et søskenpar i pensjon: Christoffer Her-
mansen, 82 år, antagelig konas far og Berthe 
Hermandsdatter, 89 år, antagelig konas tante. 
De to siste – understøttes av sognet -. 

Det bodde nå 8 mennesker fra 1 ½ til 89 
år på husmannsplassen. Haugerud gård var 
en storgård, med mange dyr på båsen, store 
jorder, utmark og skogområder, så det ble 
travle dager for husmannsfamilien, som ved 
siden av arbeid på gården skulle ta hånd om 
sin egen store husholdning. 

I 1865 bodde det to familier i Karlstuen: 
Andreas Hansen – husmand med Jord – 33 
år, hans kone Mari Olsdatter. 30 år og deres 
datter Bolette, 2. år. Den lille familien var net-
topp kommet flyttende fra Øier i Gud-
brandsdalen, hvor Bolette var født. 

Den andre familien var Skomager Karl M. 
Johnsen, 45 år, med kone Berte Olsdatter, 50 
år, og en pike, Karoline Juliusdatter 11 år, – 
Betaling af  Faderen -. Kan vi anta at de to 
konene Mari Olsdatter og Berte Olsdatter var 
søstre? Kan det også tenkes at Anne Dorthea 
Olsdatter, som hadde bodd en kort periode i 
Carlstua i 1836 og nå er 49 år, var fra samme 
familie? 

Familien i Karlstua, 
1933. 

Lars Myhre med kone 
Bertha og barna. Fra 
venstre: Gunnar, Leif, 

Ole, Knut, Lars og 
Barbro. 

Fra historielagets  
bildearkiv 

(H20090007) 
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I 1900 – samme familie i Karlstua i tre 
generasjoner 
Martin Kjos som nå eide Haugerud gård, var 
selv bonde, og gården ble drevet som en stor-
gård. Men husmannsvesenet var på retur, og 
Karlstua var ikke lenger husmannsplass, men 
ble brukt til bolig for gårdsarbeiderne. Andre-
as Hansen og hans kone Mari Olsdatter bod-
de fremdeles der, men Andreas var nå jord-
brugsarbeider. De hadde en ugift fostersønn 
Oskar Pettersen, 24 år, som også var jordbrug-
sarbeider. 

Det bodde en familie til der, nemlig datte-
ren Bolette Andreasdatter, som nå var blitt 37 
år, var gift med jordbrugsarbeider Johan Kor-
neliussen 40 år, og hadde 5 barn i alderen 6 – 
17 år. Den eldste, Christian Johansen var også 
jordbrugsarbeider. 2 familier, i alt 11 personer, 
hvorav 4 var jordbrugsarbeidere, bodde altså 
ved århundreskiftet 1899/1900 i Karlstua. 

Mye tyder på at den også videre ble brukt 
som bolig for gårdsarbeiderne, i hvert fall inn-
til 1916, da hadde Martin Kjos skilt ut noe av 
eiendommen til sine døtre, og solgte gården 
videre. Siden samme familie ble boende der i 
flere generasjoner med skiftende eiere, først 
som husmend, senere som gårdsarbeidere, må 
det ha vært godt forhold mellom gårdbruker 
og arbeidsfolk. Karlstua var et godt sted å bo, 
og romslig til husmannsplass å være. 

I 1928 - familien Myhre kommer til 
Karlstua 

Lars Arnesen Myhre var født i 1893 i Høre 
Vang i Valdres. Hans far, Arne Knutsen Finset 
hadde tatt navnet Myhre som slektsnavn etter 
gården de bodde på. I 1902 flyttet familien til 
Kykkelsrud ved Drøbak, hvor Lars ble kjent 
med Bertha Mathilde Fjellhammer fra Ullens-
aker, født i 1890. Hun var ekspeditrise på mei-
eriet i Drøbak, og de to giftet seg i 1917. 

I 1928 hadde Lars Arnesen Myhre kjøpt 
Karlstua, som nå var utskilt fra Haugerud gård 
med en tomt på ca. 11 mål. Familien kom flyt-
tende: far Lars med sin lastebil, mor Bertha, 5 
smågutter fra 5 til 10 år og ei lita jente på 3 år. 
”Vår” Lars Myhre ble født 4 år senere. Huset 
var ikke det største, og det kunne være både 
kaldt og trekkfullt om vinteren, når snøen la-
vet ned og kuldegradene beit seg fast ute. Det 
var en stor uthusbygning der, og etter en stund 
ble det bygget et bryggerhus. Det gikk ikke vei 
helt frem til husene – den siste biten måtte 
flyttelasset kjøres på en gangvei over Hauge-

rudjordet. En livlig bekk, Sølvdalsbekken, rant 
langs tomtegrensen - og det fantes en stor 
brønn like utenfor huset. 

Det beste av alt var den store, litt bratte 
tomta, som ble en spennende tumleplass for 
ungeflokken hele året. Det tok heller ikke lang 
tid før det ble plantet og sådd – poteter og 
grønnsaker, frukt og bær til eget bruk, og kan-
skje litt til salg. I uthuset var det god plass til 
både gris og høns og ofte kaniner. Trær var 
det nok av på tomta, så familien fikk snart et 
godt tilskudd av både mat og brensel. Det var 
bra, for det var mange munner å mette, og i 
den første tiden var det langt til nærmeste 
landhandler, enten på Alnabru eller på Godlia. 
Eiendommen var så stor at naboer med mind-
re tomter fikk anledning til å ha sin private po-
tetåker der under krigen. 

Far Lars Arnesen Myhre 
Det var travle tider for alle i familien. For far 
sjøl var lastebilen viktig, han kjørte søppel for 
Oslo kommune – og hadde lange og tunge 
arbeidsdager. Når arbeidsuka var omme, ble 
lastebilen spylt grundig ren, og egnesnekrede 
krakker satt opp på lasteplanet ”til helgebruk”. 
Idrettslag, skolemusikk og velforeninger på tur 
ble nå fraktet på lasteplanet. Det har Hellerud-
beboere gode minner fra, og forteller gjerne 
om kjøreturene. Etter noen år ble det planlagt 
å bygge på huset – da kunne naboene se Lars 
komme med lastebilen topplastet med materi-
aler fra Valdres, og på slutten av 1940-årene 

Karlstua 1940. 
Jon Holmby i barne-
vogna. 
Fra historielagets bil-
dearkiv (H20090071) 
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hadde han og de eldste sønnene bygd på en 
etasje og en stor veranda på huset. Far Lars 
ble tidlig kjent med Jørgen, en enslig arbeids-
kar, som tidligere hadde vært knyttet til Haga-
pynten og hadde en søster på Alnabru. Myh-
re ga ham tillatelse til å bygge et lite krypinn – 
en egen liten hytte nederst på tomta mot bek-
ken. Mange husker Jørgen, han bodde der i 
mange år, og var til nytte både ute og inne. 
Det var alltid han som fyrte opp den store 
vannkjelen ute, og hjalp til når grisen skulle 
slaktes og skolles. Han var også kjent for sitt 
fiolinspill. 

Mor Bertha Mathilde Myhre 
Det var vanlig at mye tungt arbeid falt på hus-
mødrene i 1930-40-50-årene, og Bertha Myh-
re var ikke noe unntak. Først i 1946 ble det 
lagt inn vann, før den tid måtte alt vannet bæ-
res inn fra brønnen. Klesvasken foregikk 
gjerne i Sølvdalsbekken, som rant like uten-
for, i hvert fall på sommertid. På kjøkkenet 
var det vedkomfyr som skulle fyres opp og 
holdes varm til brødbaking og matlaging. 
Strikkepinnene og stoppenåla gikk flittig, klær 
til den store familien skulle holdes i orden, og 
gleden var stor da hun fikk en symaskin til 
hjelp. Gris og høns skulle mates og stelles, og 
selvsagt tok hun et tak med i utearbeidet. Det 
var ikke så mange avbrekk i hverdagsslitet, 

men da Hellerud landhandleri i Tvetenveien 
kom, tok hun gjerne handleturen dit – det ble 
en sosial møteplass for naboene. Fru Myhre 
kjente mange og hadde satt seg i respekt. 

Myhre-guttene og søsteren 
Karlstua ble snart en tumleplass for ungene i 
nabolaget, her var liv og moro ute og inne for 
liten og stor. Det kunne fort bli 10-15 barn 
som holdt til her. Svein Holmby, som bodde 
like i nærheten, forteller at han og broren i 
oppveksten var mer i Karlstua enn hjemme 
hos sin egen lille familie, selv om de var yngre 
enn alle Myhre-barna. 

Det var fint å leke ute på den romslige 
tomta hele året – ikke minst var den så bratt 
at de kunne lage flotte hoppbakker og utford-
rende ski- og akebakker. Det var trær å klatre 
i og planker og bord å bygge hytter med, og 
pappa Myhre hadde lastebil! Det var dyr som 
på en liten gård, og Svein forteller om en ill-
sint, folkevond hane, som fløy på ungene og 
hakket og beit. Særlig lillesøster Barbro var 
redd for hanen, og trengte hjelp av store-
brødrene for å komme seg unna. Under kri-
gen ble en ilter gris kalt Hitler, men da ga 
mamma Myhre streng beskjed om at det måt-
te de aldri si så noen utenfor Karlstua hørte 
det. 

 

Karlstua, 1958. 
Ole Myhre foran  

huset. 
Fra historielagets  

bildearkiv 
(H20090074) 
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Skole og aktiviteter 
Det var ikke bare lek og moro. Etter hvert 
som guttene vokste til, måtte de hjelpe til ute 
og inne for å få alt til å gå i den store hus-
holdningen, og de hadde gjerne små jobber 
for andre, bl.a. på gårdene i området. Så var 
det skolen da, som slett ikke var det mor-
somste for alle. De gikk på Bryn skole, det 
var lang skolevei, som også gikk over ”Nord-
Atlanteren” (jordene rundt Tveten gård), og 
mange kan fortelle hvordan det kunne fyke 
og blåse der om vinteren. 

De var aktive i Østmarka idrettslag, som 
kanskje var den viktigste møteplassen for 
barn og ungdom på Hellerud fra 1930-årene 
og utover. Guttene var med på fotballaget, og 
hoppet på ski om vinteren, søsteren Barbro 
spilte håndball. Flere av guttene var kjent 
både for stor innsats på fotballbanen og i 
hoppbakken.  

Om sommeren foregikk treninga på Tørt-
berg i nærheten av Trasop, inntil Trasopba-
nen sto ferdig i slutten av 1940-årene, og 
hopptreninga var i Hellerudbakken. Det var 
et godt stykke å gå, særlig kunne det virke 
langt i mørke og kalde vinterkvelder. De var 
både våte og svette når de kom hjem – og det 
ble en del klær og treningstøy å vaske og tør-
ke og holde i orden for en travel mamma. 
Når det var renn og kamper lenger unna, stil-
te pappa Myhre opp med nyspylt lastebil, og 
kjørte hele laget trygt av gårde. 

Den aktive og musikalske Lars 
Det var 13 år mellom eldstemann Åge og 
minstemann Lars, så han hadde mange store-
brødre å se opp til, ta etter og lære av. Ble han 
kanskje litt bortskjemt også? Han var den 
som var alene hjemme sammen med moren 
når de eldre fikk stadig flere aktiviteter uten-
for hjemmet, og etter hvert flyttet ut. Lars var 
kjapp og ivrig både på fotballbanen og i 
hoppbakken. I tillegg var han uvanlig musi-
kalsk, og kom snart med i musikkorpset på 
Bryn skole, hvor han utmerket seg som en 
dyktig musikant. 

Hvordan kom han i gang med spillinga – 
Astrid kan fortelle at en av brødrene, Ole, 
hadde fått et trekkspill og hadde lært å spille, 
men han brukte det ikke så mye. På brødres 
vis ville han ikke låne det bort til Lars, som 
hadde veldig lyst til å spille, så Lars lurte seg 
til å låne trekkspillet når broren ikke var 
hjemme. Men moren ville ikke ha noe bråk 

og krangel, så han fikk beskjed om å passe på 
så Ole ikke fikk vite om det. En dag kunne 
Lars overraske familien med å spille både en 
og flere sanger. Allerede da han var 7-8 år 
opptrådte han med sang og spill, og fra 15-års 
alderen spilte han trekkspill til dans på lokale 
fester. De fleste av oss har hatt gleden av å 
høre Lars synge og spille, og alle vet hvor 
dyktig og etterspurt han var, langt, langt uten-
for Hellerud. 

Tiden frem mot 1960-årene  
Det skjedde ikke mye av utbygging i perioden 
frem til 1960-årene. Det var byggestans i om-
rådet fram til 1967. Karlstuveien var fortsatt 
en smal grusvei, nå med innlagt vann i huse-
ne men med utedo de fleste stedene. Den 
mest omtalte utbyggingen var oppføring av 
ny hytte til Jørgen, som Dr. Nilsen administ-
rerte. Da den sto ferdig, ville han ikke flytte 
inn, så han ble boende i den gamle hytta, den 
han hadde isolert med gamle aviser.  

De blå omnibusser hadde holdeplass ved 
Hellerud Landhandleri. Karlstua lå fortsatt 
fredelig ”på landet”, med skog og jorder på 
alle kanter.  

Mor Bertha Mathilde Myhre døde i 1954, 
barna hadde flyttet ut, far Lars Arnesen Myh-
re bodde i huset inntil hele eiendommen ble 
ekspropriert i 1967. Den store utbygginga av 
Tveita og Haugerudområdet med skoler, bar-
nehager, butikksentre og T-bane kom i gang. 
Ringveien skulle gå over tomta, og Karlstu-
veien ble utvidet, med nytt opplegg for vann 
og kloakk. Veien ble omdøpt til Haugerud-
hagan fordi Karlstuveien kunne forveksles 
med Karlsrudveien på Nordstrand. 

Et viktig samlingssted og en miljøfaktor 
på det gamle Hellerud var forsvunnet. 

Huset, som familien bygde på og holdt i 
god orden, ser helt annerledes ut i dag. Det 
ble overtatt av kommunen, og brukes fortsatt 
til utleiebolig med adresse Haugerudhagan 
18. 

Navnet Karlstua har OBOS brukt i 
Karlstua Borettslag, og en barnehage i nabo-
laget heter Karlstua barnehage. 
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Av Lars Myhre 
 
Det går atter mot jul og julehøytid med de 
forventninger og forberedelser det innebærer. 
Julen er for meg, muligens også for dere, en 
høytid som vi stopper opp ved, og hvor vi lar 
våre tanker ga tilbake til året og årene fra tidli-
gere tider. Denne følelsen synes jeg, blir mer 
merkbar for hvert år som går, og etter som 
alderen gjør seg mer merkbar. Den juletradi-
sjonen vi har fatt 
med oss fra våre 
hjem, har vi på 
beste måte 
prøvd å overføre 
til egne barn 
gjennom fortro-
lige ”mimre-
samtaler” i kose-
lige sammen-
komster i julen. 
Jeg vil så gjerne 
dele noen av dis-
se «mimre-
samtalene» med 
Kirkekontakts 
lesere. 

 I våre samta-
ler er det alltid 
min mor som er 
sentral når det 
gjelder juleforbe-
redelsene så vel 
som julen. Det 
startet gjerne i 
begynnelsen av 
november med slakt av gris/griser. Under 2. 
verdenskrig og frem til 50- årene, hadde vi 
gjerne to griser. Den gang bodde vi i Vent�
skauen på plassen, Karlstua, som fra eldre ti-
der hadde vært husmannsplass under Hauge-
rud gård. (I dag heter området Haugerudha-
gan.) Tomten er på ca. 11 mål, så vi hadde 
god plass til griser, høns, kaniner, samt dyr-
king av poteter og grønnsaker. 

 Slaktingen var et årlig høydepunkt med 
spenning. Den var godt planlagt av mor og 

far. Den samme slakteren kom igjen hvert år. 
Han var en kjent mann fra Hellerud. 

 Jørgen var også en viktig person under 
slaktingen. Hans oppgave var å skaffe nok 
varmt vann til skollingen av grisene. Fra klok-
ken fem/seks om morgenen var Jørgen i 
sving med å fyre opp ildstedet ute under en 
stor jerngryte med vann. Den samme Jørgen 
var eneboer, som fikk lov til å sette opp en 
liten hytte i skogkanten av fars eiendom. 

 Når slakting og partering av grisen var 
gjort, tok mor 
over. Flesket ble 
saltet og lagt i 
tredunker. Kjøt-
tet ble malt til 
kjøttdeig og ikke 
å forglemme til 
mors hjemme-
lagde julepølser. 
     Når slakting-
en var unnagjort, 
var det tid for ju-
lebakst. Boller og 
fat med forskjel-
lige deiger sto 
over alt og fristet 
små fingre som 
ville smake. Un-
der stekingen 
ville jeg jo gjerne 
være flink og 
hjelpe til - kan-
skje var det mest 
for smakens 
skyld! 

 Når bakingen var overstått, kom vaskin-
gen. Det var den tiden jeg syntes minst om, 
for da sto alt på ”hodet”. Det var ikke en 
skuffe, hylle eller et skap, som ikke ble skrub-
bet og vasket. Gardinene måtte også ned, 
madrasser og sengetøy skulle ut for banking 
og lufting. Men oppi alt dette, skulle mor rek-
ke en tur i butikken for å kjøpe mat, lage mid-
dag og ha alt ferdig til kl. 17 når far og mine 
søsken kom hjem fra arbeid og skole. Jeg er 
den yngste av 7. Når jeg tenker på det mor 

Litt lokalhistorie fra Karlstua 
Lars Myhre skrev en artikkel om juleforberedelser og julefeiring hjemme i Karlstua 
i bladet Kirkekontakt nr 6 i 2006, menighetsbladet til Haugerud menighet. Vi 
gjengir artikkelen i sin helhet. 

Lars på tur med 
historielaget til  

Hurumlandet lør-
dag 13. juni 2009. 

Foto: Thormod  
Pedersen 
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I mange år var det Blåbussen som 
brakte Hellerudfolket til og fra 
byen. 

Bildet til høyre (fotograf  Ulf  
Berntsen) er riktignok fra Gref-
senkollen (1974), men det var til-
svarende busstyper som kjørte 
oppover Stordamveien og Rund-
tjernveien til Krysset og Toppen, 
og videre til Trosterud. Rutetabel-
len er fra en annonse i lokalavisa 
Akers Vel fra 1936. 

Du kan lese mer i Bjørn Syver-
sens artikkel På Strømsveien var tra-
fikken blå - om virksomheten til 
De Blå Omnibusser, i Grorudda-
len Historielags årbok 2005. 

rakk og fikk utrettet i løpet av en dag, må jeg 
si at det var beundringsverdig, ikke minst 
med tanke på hvor tungvint alt var den gang. 
Ikke hadde vi kjøleskap eller fryser. Vi var 
helt avhengig av en god kjeller og et spiskam-
mer for oppbevaring av mat. Vi hadde heller 
ikke innlagt vann før etter 2. verdenskrig. 

 Dagene gikk og julen nærmet seg raskt. 
Mor hadde stadig nok å gjøre. Nå var det 
penklær som skulle sys og strikkes til oss bar-
na. For å få dette ferdig i tide, arbeidet mor i 
sene kveldstimer etter at alle andre lå i dyp 
søvn. 

 På mange måter er det vel slik i dag også. 
Spørsmålet er nå som da: Blir vi ferdig med 
alt til jul? Vi som var barn, tenkte ikke så mye 
på det. Vi var mest oppatt med julegaver og 
julepynt. 

 Lille julaften matte vi hjelpe far med å 
bære ved for nå skulle stua varmes opp til ju-
lehelga. Det var ikke vanlig at stua ble brukt 
til daglig, for det var kun i høytidene og når vi 
fikk besøk. 

 Bare dette var med på å gjøre forvent-
ningen til julen enda mer spennende. Juletreet 
var kommet på plass. Det ventet bare på å bli 
tent. Vi hadde ikke elektrisk lys på den tiden, 
så det var stearinlys. Dette var det bare mor 
som tente pga. brannfare. 

 Selve julaften var det var tur til vask og 
bad. Vi måtte til ”pers” i tur og orden etter 
som vi kom hjem. Bad hadde vi ikke, så en 
stor dunk kom frem på kjøkkengolvet. Her 
hoppet vi oppi etter hvert. 

 Det som nå gjensto for kvelden, var å 
hente min eldste bror, som kom med toget 
fra Valdres. Han flyttet til Valdres da jeg var 
bare 2 år gammel. Når som helst, ser jeg for 
meg matbordet, varmen og den lune hyggen, 
som mor hadde fått til. 

 Første juledag ble frokosten glemt. Det 
ble bare en kaffekopp med kaker, for denne 
dagen var mor sin dag. Hennes største ønske 
første juledag var å komme til kirken. Det var 
ikke så enkelt å komme til kirke den gang. 
Dersom man ikke fikk kjøre med noen til kir-
ke, var det bare å ta beina fatt. 

 Min bror, Ole, jobbet noe på Haugerud 
gård. Han var godt vant med hester og hadde 
god tillit til gamle Andresen på Haugerud 
gård. Ole fikk låne en fin traverhest med sle-
de og fell. Mor kom dermed til Ulven kirke i 
en staselig doning. Jeg, som yngstemann, var 
heldig og fikk være med. Mor sang ikke, men 
hun var glad i musikk og sang. Hun satt rolig 
og nøt hver tone og hvert ord med et avslap-
pet, varmt uttrykk i ansiktet. Turen hjem gikk 
fort for hesten skjønte nok at den var på veg 
hjem. Det bar oppover Fyrstikkbakken, Tve-
tenveien over jordene hvor Tveita skole og 
senteret nå ligger, og frem til Hellerudkrysset 
før vi stanset på jordet for Haugerud gård. 
Det var godt å komme i hus til en varm stue 
etter en uforglemmelig tur i kirken første jule-
dag.  

Med dette tilbakeblikk i min barndoms jul, 
ønsker jeg alle GOD JUL. 

Blåbussen til Hellerudtoppen 
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Av Gerd Bratlie 
 
Hvordan jeg som syvåring opplevde denne 
dagen har jeg skrevet ned i en bok til mine 
barnebarn, der jeg også forteller om andre 
hendelser gjennom den 5 år lange krigen. Jeg 
avslutter med fredsdagen 8. mai 1945. 

Hvordan folk på Hellerud opplevde in-
vasjonsdagen vil jeg gjerne snakke med dem 
om, men jeg begynner med min selvopplevde 
historie som syvåring på Lilleaker. 
Tidlig morgen 9. april 1940 
- Gerd! Du må våkne! Vi må gjemme oss! 
Mamma ristet forsiktig i Gerd, som sov godt 
i sprinkelsenga si. Gerd våknet av mammas 
stemme. Mamma sa at vi måtte gjemme oss, 
tenkte hun. Mente hun at vi skulle leke gjem-
sel? Gerd krøp langt under dyna og lo, men 
hun skjønte inne i seg at det ikke var noen 
lek. Mamma fant frem til Gerd under dyna 
og løftet henne opp på armen, enda hun var 
7 år og for stor til å sitte på armen. Mamma 
tok dyna opp fra senga og pakket rundt hen-
ne. 

- Det er krig! sa hun. Tyskerne har tatt lan-
det vårt!  

Hva hendte på Hellerud? 
Jeg ringer Margit Hansen, som er gift med 
Andor og bor i Rundtjernveien. - Kan du si 
noe om hvordan du opplevde 9. april 1940, 
spør jeg. Bodde du her da? 

- Nei, jeg bodde i Maridalsveien hos for-
eldrene mine, sier hun, og vi gikk ned i kjelle-
ren med en gang vi hørte alarmen. Den gikk 
over hele byen for å varsle om flyene som 
kom, men jeg så dem ikke. - Hvor mange 
kunne klokka være, tror du? - Det kunne 
være ved åttetiden om morgenen, for jeg ar-
beidet i butikken til foreldrene mine, som var 
i huset hvor vi bodde, og den var ikke åpnet 
ennå, svarer hun. 

- Kanskje jeg kunne få snakke med Andor 
for å høre hva han gjorde den dagen, sier jeg. 

- Det kan jeg fortelle deg, sier Margit. Med 
en gang alarmen gikk, reiste han ned til meg. 
Sammen tok vi buss til Nittedal hvor vi had-
de familie, for alle ville vekk fra byen. Det er 
en dag vi aldri glemmer, sier hun. 

Øivind Nilssen i Hellerudveien våknet av 
sirenene klokka åtte om morgenen, forteller 
han, men han dro likevel på jobben i Magasi-
net for Alle i Folketeaterpassasjen. Der gikk 
det rykter om bombing av byen, så han reiste 
snart hjem igjen. 

Minner om 9. april 
70 år er gått siden Tysklands invasjon av landet vårt. Det blir sagt at om 100 år er 
alt glemt, men jeg tror at de som opplevde 9. april 1940 aldri kommer til å 
glemme den dagen, selv om de skulle oppnå og bli 100 år gamle. 

Arbeiderbladets  
forside 9. april 1940 
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Et krigsminne i stua 
Eleonore Sørensen var 19 år da krigen be-
gynte. Hun bodde sammen med moren sin i 
Landeroveien. 

- Nå er det krig, Eleonore, for nå gikk ly-
set, husker hun at moren sa. 

- Fra der vi bodde hadde vi god utsikt, så 
vi kunne se flyene som landet på Linde-
rudjordene. Noe mer fra 9. april kan jeg ikke 
huske, men jeg har et minne fra krigstiden i 
stua, sier hun: Et par babysko med tåpartiet 
borte. De hadde tilhørt Ingebjørg, datteren, 
som ble født i 1941. - Det var ikke rare greie-
ne, sier Eleonore. De tålte ikke at hun krab-
bet. 

Når hun tenker tilbake på krigstiden kan 
hun ikke glemme at de skar kålrot i skiver og 
stekte som biff, og den kunstige saften, som 
de laget søtsuppe av. - Da spyttet vi rødt i fle-
re dager etterpå, humrer hun. 

9. april hos Erik Grorud 
Jeg tar en telefon til en av døtrene, Eva Brek-
ke, som bor på sin barndoms eiendom i Hel-
lerud gårdsvei. En ung og klar stemme svarer 
i telefonen, så da hun senere opplyser at hun 
er blitt 91 år, kan jeg nesten ikke tro det. 

- Jeg ville gjerne snakke med deg om 9. 
april 1940, sier jeg. Det er jo 70 år siden. - Ja, 
det var en forferdelig dag, sier hun. 

- Min far og jeg har fødselsdag på samme 
dag. Jeg ble født på hans fødselsdag 10. april, 
så 10. april 1940 skulle jeg forlove meg, og vi 
skulle ha stor fest. Den festen ble det jo ikke 

noe av, men forlovelse ble det. 
- 9. april fløy flyene over her, og vi hørte 

at de skjøt. Vi visste ikke at det skulle bli inva-
sjon, og det gikk veldig inn på oss. Far, mor, 
to av søstrene mine, min bror og jeg var 
hjemme, men min eldste søster Gerd, nå 96 
år, hadde leilighet i Hellerudveien 20. Far 
hadde engrosforretning med grønnsaker og 
frukt i byen, og der arbeidet Gerd. Hun kom 
ned hit hver morgen for å sitte på i fars bil til 
jobben. 

9. april kom hun også og kunne ikke be-
gripe hva som skjedde! Hun hadde ikke hørt 
på radioen. 

- Kom deg inn og ned i kjelleren, sa far. 
Tyskerne angriper! 

- Det var et mareritt, og vi ble engstelige, 
men far greide å berolige. Han var sterk og 
rolig. Tyskerne ble stasjonert nede på jordet 
her, og når de hadde øvelse, lå de og skjøt 
rundt hjørnet på huset. 

Far var jo fra Hadeland, og noe av det 
første han tenkte på var å få kjørt mat ut til 
distriktene der, så de ikke skulle sulte. Oskar 
Torgersen på Hellerud fikk ordnet med en 
jernbanevogn som skulle frakte maten dit. 
Han hjalp også til med det som skulle sendes. 

Jernbanevognen kom av gårde, men Eva 
mente at den ble stoppet alt på Roa. - Far var 
omsorgsfull sier hun. Streng også, men rett-
ferdig. 

- Vi glemmer ikke så lett 9. april, sier jeg.   
- Nei hverken den eller fredsdagen i mai 

Den unge Eva Grorud  
(til venstre) med 
venninnen Anna  
Lillegraven utenfor 
hovedhuset på Helle-
rud gård før krigen 
hadde kommet til 
Norge, 1938/39. 
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1945, sier Eva. Den ene dagen husker vi med 
sorg og fortvilelse og den andre med glede! 

9. april - en tankevekkende dato 
Jeg tar en tur til Arne Hult, som nå bor på 
Lindeberg omsorgssenter og synes at han har 
det veldig godt der. 

- Nå er det 70 år siden krigen begynte, sier 
jeg. Hva tenker du om okkupasjonsdagen? 

- Jeg trodde det var utenkelig at noe slikt 
skulle skje, svarer han. Det var masseevakue-
ring fra Oslo på grunn av bombetrussel. Hos 
oss var det over 20 mennesker som overnat-
tet, og mange dro inn i skauen i Østmarka. 

- Min far arbeidet på Dr. Dedichens pri-
vatklinikk på Trosterud. Han hadde en liten 
lastebil som han brukte når han skulle kjøpe 
mat til sykehuset, og jeg var ofte med. Det 
var ikke lett å skaffe brød, melk og annen mat 
til 160 pasienter i den tiden. 

Men med en gang jeg nevner 9. april for 
Arne Hult, skjønner jeg at det første han ten-
ker på er oppholdet i konsentrasjonsleir i 
Tyskland. En slik opplevelse er det ikke så lett 
å bli ferdig med. 
En femårings opplevelser 
Jeg spør Thormod Pedersen som bor på Hel-
lerudtoppen hvilke inntrykk han sitter igjen 
med fra den dagen. Han var fem år da krigen 
begynte. 

- Jeg husker en vedvarende lyd langt borte 
og noen smell, sier han. Det var merkelig! 

Kunne det være tordenvær midt på vinteren? 
De voksne sa at det var blitt krig, men det 
forsto jeg ingenting av. 

- Utover dagen kom det masse folk til oss, 
bestefar, mange tanter og onkler.  Alle klemte 
meg og var alvorlige i ansiktet. Fettere og ku-
siner - de fleste eldre enn meg kom også. 

- Som enebarn var det flott å få så mange 
nye lekekamerater, så det var fine greier, syn-
tes jeg. 

Alle sammen skulle bo hos oss, og huset 
vårt besto av bare ett rom og kjøkken. Men 
der det er hjerterom er det husrom sies det. 

Mor fortalte senere at den natta bodde det 
25 mennesker hos oss. Da regnet hun ikke 
med schæferen min, Sita, som var like glad 
for innrykket som jeg var. 

At gjestene hadde med sengetøy tviler jeg 
på, men jeg hadde i alle fall min egen seng og 
resten lå vel så tett at de holdt varmen. Den 
eldste onkelen min, Einar, som var smed på 
Kværner, kom direkte i skitne, velbrukte ar-
beidsklær og med sluskehatt på hodet. Han 
og Sita bodde under kjøkkenbordet. 

Neste natt hadde noen flyttet til nabohu-
sene, og da ble det ikke fullt så folksomt hos 
oss. 

Grunnen til storinnrykket var jo at tysker-
ne truet med å bombe Oslo, og befolkningen 
fikk beskjed om å rømme byen. 

Vinteren 39/40 var en snørik vinter, og 
denne aprildagen lå det fremdeles 1-2 m høye 

Oslo 9. april 1940. 
Den tyske invasjonen 
i Norge. Tyske styrker 
rykker inn i Oslo, og 

marsjerer på Karl  
Johans gate ved  

Universitetet. 
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fonner rundt husveggene. Gjett om det var 
stas. Store fettere med spader i hånden lagde 
lange tunneler og festninger i snøeventyret. 
Når beksømstøvlene mine ble fulle av snø, 
sto de parat til å tømme dem for meg. Solen 
skinte og bestefar måkte snø. De andre 
mannfolkene var på arbeid, for riktignok var 
det krig men jobben måtte jo passes. 

Far tenkte vel at jeg trengte litt oppmunt-
ring siden det var krig og hadde kjøpt med 
seg en stor godteripose, som selvfølgelig ikke 
skulle åpnes før middagen var over. Men hva 
hjalp det når onkel Einar kom med to poser 
som jeg fikk rett i hånden. 

- Jo, det var noen uforglemmelige dager, 
som bare gikk så altfor fort, sier Thormod. 
Tingene begynte å normalisere seg i den grad 
krig kan kalles normalt, og folk flyttet tilbake 
til byen. 

I løpet av de neste fem årene begynte en 
jo etter hvert å forstå alvoret i situasjonen, 
men Hellerud lå tross alt noe skjermet i Østre 
Aker, en mil fra Oslo sentrum, avslutter 
Thormod. 

Smågutter på bombeutflukt 
Jeg tar en telefon til Arne David Andersen. 
Han forteller at han var 9 år da krigen begyn-
te og bodde på Fjellhøi i Rundtjernveien sam-
men med mor og far og seks søsken. - Far 
var ikke hjemme den morgenen, for han kjør-
te nattskift, sier han. Mor vekket oss ungene 
og var veldig redd, så vi ble redde vi også. 
Det smitter jo. Vi så svære, svarte tyske fly 
som kom innover Oslo, for vi hadde god ut-
sikt. Flyene ble skutt på av de norske, men de 
traff  ikke. Det ble bare hvite røykdotter i luf-
ta rundt flyene, sier han. Faren hadde hatt 
drosjetur til den andre siden av byen, og da 
han skulle hjem igjen, stod norske soldater 
vakt, så han ikke fikk kjøre gjennom byen.  
- Han havnet i Lommedalen, forteller Arne 
David. Der fikk han lånt et par ski av en fa-
milie og gikk gjennom skauen og hjem. Det 
ble en strabasiøs tur, sier han, for han hadde 
ikke gått på ski på mange år. Drosja måtte 
han hente noen dager senere. 

De tyske flyene slapp bomber på Kjeller, 
og det ble Arne David og en kamerat veldig 
nysgjerrige på. De lånte en sykkel og dro mot 
Lillestrøm. Det var en voksensykkel, så de 
rakk ikke opp til setet. En stod inne i ramma 
og syklet, og den andre satt på bagasjebrettet. 
På Kjeller fikk de se det store hullet etter 

bomben. Det var ved veikanten, for tyskerne 
hadde ikke truffet flyplassen. Arne David og 
kameraten var borte hele dagen på den turen. 

I byen gikk det rykter om bombing, så det 
kom flere lastebiler fulle av folk, som slo seg 
ned i skogen øverst i Rundtjernveien. Der lå 
det snø ennå, så de brøt kvist og tente opp 
bål, som de varmet maten på, forteller Arne 
David. Maten kjøpte de i Fjeldhammer Land-
handleri, som gikk tom for mat alt første da-
gen. – Det ble bare tomme hyller igjen, sier 
han. 

På Utsikten på Hellerudtoppen samlet 
mange ungdommer fra Hellerud seg. Det var 
de som senere ble med i hjemmefronten. Bir-
ger Lund var en av dem. Og de sang Gud sig-
ne vårt dyre fedreland. - Det var ganske al-
vorlig, sier Arne David.  

Fredelig på Sommerfryd 
Jeg avlegger et besøk hos snart 90-årige Julius 
Nordstrøm, eller for å være korrekt - Karl Ju-
lius etter sin far, Karl Arvid. Han er oppvokst 
i Sommerfryd i Rundtjernveien.   

– Vi hadde ikke noen tanke for krig eller 
noe, sier han. Det var så fredelig her. Langt 
på landet. Ingen skjønte noe. Vi så flyene 
komme og gikk ned på fjellet her for å se 
bedre. Jeg kjente en kaptein i luftvåpenet, 
som var oppe i fly og forsøkte å skyte dem 
ned, men de traff  ikke. 

– Var foreldrene dine redde? spør jeg. – 
Nei, mor var så rolig, svarer han. Det gikk så 
stille og rolig for seg at det tok et par år før 
jeg skjønte at det var alvor. Men i byen så jeg 
tyskerne komme marsjerende, sier han, og 
folk som stod langs fortauskanten og så på. 
Nysgjerrige på dette nye. 

Julius var mye på Oppsal og drev oriente-
ring sammen med noen Oppsalgutter. De ble 
med i hjemmefronten alle sammen.  

 
9. april 1940  

av Idar Handagard 
 

Hugsa deg skal me niande april! Inkje med 
gråt og inkje med smil, 

Inkje med ordrike flaumar. 
Hugsa deg skal me, alt av illt! Hugsa deg skal 

me, sterkt, men stilt, 
Og aldri meir lita på draumar. 

Aldri meir tru på eit prøysarord, aldri meir lita 
på ”brør” i nord, 

Aldri meir stola på andre. 
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Av Kjell Berger 
 
Så skriver en journalist i Aftenposten denne 
boka der det blir fortalt at en senere genera-
sjon av Tveitagjengen sto bak norgeshistori-
ens største ran. Det var det såkalte Nokas-
ranet mot en tellesentral i Stavanger 5. april 
2004. Politi & Røver vakte stor oppmerksom-
het. Kjetil S. Østli fikk Brageprisen for årets 
beste sakprosabok. Og siden den berører vår 
egen nære lokalhistorie, gjengir vi en del av 
innholdet 

Den myndige vaktmannen 
Østli skriver ikke bare om det farlige miljøet 
på Tveita, men det er kjernen i boka. Og en 
sentral person er en mann som mange hus-
ker, fordi han var vakt på Tveita-sentret i 

1980-årene. Han satte seg i respekt hos gutta 
som senere ble blant Norges mest kjente kri-
minelle. De var smågutter da, men miljøet var 
allerede så tøft at politiet hadde mistet kont-
rollen.  

Også inne på kjøpesentret var det lovløse 
tilstander. I 1979 fikk Jan Kvalen ett oppdrag 
av senterledelsen: Gjenskap ro og orden på sente-
ret, få slutt på narkosalget, få ut folk med våpen, 
stopp tyvene og slå ned på frekkheter. Det greide 
han bra, for han tok jobben alvorlig, og han 
var ikke redd for å operere på begge sider av 
loven. 

I ”Politi & Røver” forteller den senere 
torpedoen Kvalen om hvordan han vant re-
spekt ved å skape frykt, respekt og frykt i rik-
tig balanse. Samtidig krevde han at gutta skul-
le oppføre seg skikkelig mot vanlige folk. 
Han samarbeidet med politiet, som vel så en 
annen vei når han var litt for hardhendt på 
jobb. 

 Det var farlig å vise fingeren 
- Det var jo ikke noe jeg pleide å gjøre, men 
hvis noen viste meg fingeren, og jeg hadde 
advart dem, måtte jeg brekke den fingeren. 
Det var ingen tvil der. Filosofien er: Truer du 
med noe, må du ha baller til å løpe lina helt 
ut. 

Kvalen hadde også en egen teknikk med å 
knekke kjevebeinet på folk uten at noen la 
merke til det. Det kunne skje i en butikk inne 
på sentret, hvis noen for eksempel truet med 
kniv. Et kjapt albuestøt uroet ingen når en 
hjelpende hånd samtidig sørget for at offeret 
ikke falt og slo bakhodet. Varehussjefen kjen-
te en kjevekirurg som kalte det Kvalenbrudd. 
Dette effektive støtet mot kjeven gjorde han 
på liksom mot den livredde forfatteren, som 
forgjeves ba om nåde.  

Kvalen ble nemlig oppmuntret av en an-
nen tøffing, den tidligere politimannen John-
ny Brenna. Han hadde spanet på Tvei-
tagjengen i mange år og var både fryktet og 

Politi og røver på Tveita. Fra guttestreker til 
sjokkbrekk. 
I 2009 kom det ut en bok, Politi & Røver av Kjetil S. Østli, om den såkalte Tveita-
gjengen. Dette begrepet har satt et lite hyggelig stempel på lokalmiljøet. Bebo-
erne har følt det som en belastning og ønsket å fjerne det. De fleste har vel 
også trodd at den kriminelle gjengen på Tveita var gått i oppløsning for en del 
år siden.  
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respektert i det kriminelle miljøet. Dermed 
ble han en døråpner for forfatteren og ordnet 
blant annet et møte med Kvalen, som var 
Tveitagjengens far. Senere ble han kalt torpedo-
kongen. Kvalen var sjefen i Oslos underverden 
på 1980- og 90-tallet, skal vi tro boka til Østli. 

- Gutta jeg jaget helt fram til 2004, begyn-
te på Tveita og i områdene rundt, sier Bren-
na. Den opprinnelige gjengen oppsto på mid-
ten av 1980-tallet og døde ut knappe ti år sei-
nere, da vennen til Jan Kvalen, Bjørn Arild 
Sjøsæther, alias ”Bønna”, ble drept. De starta 
med guttestreker, men steg i gradene, til bilty-
verier og sjokkbrekk. Gjengen tiltrakk seg kri-
minelle fra hele Østlandet. Da var det ikke 
Tveitagjengen lenger, men et nettverk med 
utspring derfra. 

Brenna kaller det ”2. og 3. generasjon 
Tveita”. - Du kan se utviklingen av kriminali-
tetsbildet de siste 20 årene gjennom den 
gjengen, sier han. Folk derfra er dømt i både 
Munch-saken og Nokas-ranet. David Toska 
som planla og ledet Nokas-ranet, var en del 
av det nettverket. 

Hvorfor ble de kriminelle? 
Forfatteren forsøker å finne forklaringer på at 
kriminaliteten generelt blomstret opp i 1980-
årene og utover. Blant annet retter han søke-
lyset mot lettjente penger på børsen og øko-
nomisk grådighet i samfunnet. For en del 
ungdom ble fast jobb og ærlig arbeid for kje-

delig. Det var ikke økonomisk nød som drev 
dem til biltyverier og innbrudd. De søkte 
spenning og romantikk i lovløsheten. De ville 
ha penger til det søte liv, og dristige kupp 
skapte respekt og status.  

Ingen vet sikkert hvorfor Tveitagjengen 
oppsto, sier forfatteren, men han peker på at 
det var en del arbeidsløshet i området. En del 
sosialklienter. Narkotika. Og det var få positi-
ve mannsforbilder. Her hadde Kvalen noe å 
bidra med. Derfor blir han omtalt som  
Tveitagjengens far. 

Mannsidealet på Tveita 
- Kvalen skapte en egen mentalitet, sier Bren-
na. Han lærte dem at du aldri må vise svak-
het. Å innrømme noe overfor politiet var 
svakhet. Da var du liten og svak, da. Å tyste 
var enda svakere. Ble noen i Tveitagjengen 
tatt, nektet de å snakke. De ville utstråle at de 
ikke fryktet fengsel. 

Gutta hang omkring på sentret og beund-
ret denne mannen som hadde makt og inn-
flytelse. Dessuten hadde han kontakter i poli-
tiet. Samtidig var han smart på en særegen 
måte. Bereist og populær blant damene. Snill 
og inkluderende. Han rørte knapt alkohol. 
Røykte ikke. Tok ikke dop. Løp og trente 
kampsport isteden. Kvalen skapte et manns-
ideal. Og han skapte en indre justis. Du skal 
være hard mot de harde og snill mot de snille. 
Han snakket mye med dem. Noen ville lære 

Kafeteriaen hos 
EPA, Tveita senter 
1972. Utsikt mot 
blokkene i 
Nåkkves vei. 
Bilde utlånt av 
OBOS. 
Fra historielagets 
bildearkiv 
(H20080022)  
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thaiboksing, og han trente sammen med 
dem, men han var ikke en del av deres gjeng. 

- Jeg hadde jo fast jobb og var eldre, sa 
Kvalen. Noen av dem så vel på meg som en 
farsfigur. Jeg belønnet riktig oppførsel. Og 
reagerte på dårlig oppførsel. Det skal sies: 
Gutta hadde en viss dannelse. De gikk ikke 
rundt og yppet til bråk. De var heller ikke 
ubehagelige og frekke mot folk. 

Kjernen i gjengen hadde spesielle evner. 
Noen var fryktløse, andre kunne ekstrem bil-
kjøring, noen var sterke og atletiske, andre var 
reflekterte og gode til å planlegge. - Når jeg 
tenker på det i dag, sa Kvalen, minner det 
meg om Drillos lag i gullalderen. Rekdal og 
Mykland og gjengen. De utfylte hverandre i 
et strengt system, og de fryktet ingenting. 

- I politiet leter vi etter svakhet. Er noen 
svake, rykker vi inn og forsøker å få informa-
sjon. Men det skjedde aldri med disse gutta, 
sa Brenna. Han har sluttet som spaner og po-
litimann og er i dag freelance, blant annet 
som ekspertkommentator i TV 2 på krim-
stoff. 

Jan Kvalen er i et etterord i boka fra i juli 
2009 blitt 57 år. Han er sommerbrun og vel-
trent, øynene stråler, og han smiler da Brenna 
og forfatteren ser innom. Fortsatt er han 
vakt, bestefar og barnevakt for Linn Mari. De 

har avtalt å lage havregrøt. 

Sviktet politikerne ungdommen? 
Så langt den prisbelønte boka. Der blir det 
nevnt at Tveitagjengen også kom fra område-
ne omkring. Dermed blir det kanskje litt mis-
visende og urettferdig med et slikt begrep 
som gir Tveita hele skylden. Medlemmer av 
gjengen bodde flere steder i Groruddalen. 
Og en kan lure på om der var spesielle for-
hold lokalt som førte dem inn på en kriminell 
løpebane. Hva betydde det for eksempel at 
det var mangel på fritidstilbud i Grorudda-
len? Bydelene la ned flere fritidsklubber. En 
del ungdommer hadde riktignok i tillegg til å 
delta på fritidsklubben også et nettverk innen 
idretten. For dem ble det naturlig å konsent-
rere seg om idretten.  

Men ikke alle følte seg hjemme i dette mil-
jøet, sier en som var idrettsleder i denne ti-
den. Han så at disse ungdommene søkte and-
re nettverk. I perioden 1985-90 ble de driven-
de gatelangs uten tilbud fra bydelene. Det var 
ikke lett å få innpass i de gjenværende fritids-
klubbene, sier den tidligere idrettslederen. 
Dette kan være en av årsakene til oppblomst-
ringen av nye gjenger. Han tror at mye kunne 
vært annerledes hvis bydelspolitikerne hadde 
stilt opp for ungdommen og satt i verk tilbud 
i stedet for å fjerne dem. 

Tveitagjengen finnes 
ikke lenger. Gjeng-
medlemmene har 

flyttet. Det sa etter-
forskningsleder Stein 
Erik Olsen ved Stov-
ner politistasjon, og 
det mente også be-
boerne på Tveita. 
Men i boka Politi & 
Røver blir det store 
ranet i Stavanger i 

2004 koplet til et kri-
minelt miljø som 

kommer fra  
Tveitagjengen. 

Fra Akers Avis Gro-
ruddalen, 25. april 

2004. 
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Av Kjell Berger og Thormod Pedersen 
 

Alle reiste seg og sto tause i ett minutt for å 
minnes Lars Myhre. Slik begynte et godt be-
søkt medlemsmøte i Hellerud historielag på 
Tveten 28. oktober 2009. Det var en takk og 
et farvel til en mann som i mange år hadde 
bidratt mye for å holde aktiviteten - og hu-
møret - i laget oppe. Alle kjente Lars, og han 
kjente alle. 

Svein Holmby introduserte kveldens fore-
dragsholder, Lars Rogstad. Han har også 
gjort mye for å holde liv i laget, blant annet 
som tidligere formann. Ved hjelp av gamle 
bilder og kart tok han oss med på en tidsreise 
gjennom Groruddalen. Det var en reise fra 
fjøs og villagris i Aker til den moderne stor-
byen. Han viste bilder som fortalte om de 
voldsomme endringene i Groruddalen etter 
at Oslo og Aker ble én kommune i 1948. 
Den gangen var Østre Aker fremdeles ei 
bondebygd med vidstrakte jorder og gårds-
bruk, mens Vestre Aker var mye mer utbygd, 
blant annet fordi en tidlig fikk Holmenkollba-
nen. 

På et kart fra 1938 fikk vi se at det bare 
var spredt villabebyggelse rundt Tveita, Hau-

gerud og Trosterud. En tegning av Ulf  Aas 
så sent som 1960 viste Tveten gård med vei-
en over jordene som ble kalt Atlanteren, fordi 
det blåste så surt der. Tegningen var laget i 
forbindelse med OBOS-programmet. Noen 
år senere sto Tveitablokkene på dette jordet. 
Mens det fremdeles var mye dyrket mark på 
Tveten og Hellerud, var villabebyggelsen i 
Godlia kommet alt på 1920- og 30-tallet. Og 
på Grorud var det ca. 1930 et eget lite sam-
funn med jernbanestasjon, kirke, skole, post-
kontor og politistasjon. Det var også andre 
områder med tettere bebyggelse. Et bilde fra 
1937 viste en stor villaby på Grefsen, med 
spredte jorder i mellom. 

Så begynte storbyen å sette ut enkelte for-
poster. Det kom opp noen stjerneblokker ved 
Grorud stasjon. De sto ferdige i 1953. Her 
stilte foredragsholderen et interessant spørs-
mål. Er vi på Hellerud groruddøler? Nei, sa 
forsamlingen enstemmig. Groruddølene 
holdt imidlertid lenge stand mot urbanise-
ringen. Så seint som i 1960 var det mye dyr-
ket mark igjen øverst i Groruddalen. Et bilde 
av Furuset skole og Lindeberggårdene kunne 
vært fra hvor som helst på landsbygda i Nor-
ge, bare 10 kilometer fra Oslo rådhus. I et 

Tidsreise i Groruddalen på høstmøtet. 
Ett minutts stillhet for Lars Myhre 

Flyfoto fra Tveita og 
Hellerud, 1960. 
Hellerud gård, Tveten 
gård til venstre, Tve-
tenveien, Stordam-
veien, Vetlandsveien. 
Fjellanger Widerøe. 
Foto utlånt av Oslo 
byarkiv.  
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ekte jordbrukslandskap beitet kuene på Ned-
re Kalbakken gård i 1944. Aker var en av de 
størst jordbruksbygdene i landet, med mye 
fruktdyrking og hagebruk og mange gartneri-
er. Særlig viktig var husdyrholdet. Nærheten 
til byen gjorde det lønnsomt med melkepro-
duksjon. Flaskemelk ble levert på døra, bl.a. 
fra Hellerud Hovedgård, som hadde egen 
melkebil. Noen drev intensivt med skiftefjøs. 
Det vil si at en skiftet besetning et halvt år et-
ter kalving for å ha høyt-ytende kuer hele ti-
den. 

Jordbruket tapte stadig terreng. I 1949 var 
det 45 kv.kilometer dyrket mark i Oslo, og det 
holdt seg slik en ti års tid. Men fra 1960-årene 
gikk det raskt tilbake. Tallet på storfe/kuer 
sank fra 3100 til 63 i 1999. 5900 svin i 1949 
var ved hundreårsskiftet borte fra statistikken. 
Hestene forsvant etter hvert som jordbruket 
ble mekanisert, men i 1999 var det fremdeles 
registrert 100. Høns var det mye av. Loro 

hønseri på Hellerud drev 
også med kalkuner, som 
vi så på et bilde fra 1940. 
En trivelig gris på vei inn 
i et skur var et eksempel 
på at villaeiere hadde dyr. 
Villagris var det mest av 
under krigen – foret opp 
på skyller og matavfall. 
Gartneriene holdt det 
gående lenger enn andre 
deler av jordbruket, men 

også de måtte gi tapt. Sjøbergs gartneri på 
Hellerud hadde blomstersalg på Youngstor-
get i 1950-årene. Det er for lengst borte fra 
landskapet. 

Barn som lukte, kjørte høy og plukket po-
teter var en del av livet i Groruddalen før 
byen rullet fram og bulldosere endret land-
skapet radikalt, særlig på 1960- og 70-tallet. 
Jorder ble bebygd med blokker, skoler og kjø-
pesentre. Bekkedaler ble jevnet ut og planert. 
Vi så at T-banen brøytet seg fram på Linde-
rud i 1960, utbyggingen av Furusetbanen, 
Trosterud senter og stasjon under oppføring i 
1974.  

Et flyfoto fra 1970 viste utbyggingen av 
Tveita. Høyblokkene ble bygd på de jomfrue-
lige jordene – Atlanteren – som Ulf  Aas teg-
net. Og så sto OBOS-direktør Ivar Mathisen 
der ved åpningen av sentret i 1970. Tveita er 
OBOS-land, ingen tvil om det. Et stykke 
OBOS- historie var bildet av det unge paret 

Melkebil fra Linderud 
gård , 1930.  

Melkekjører Sigurd 
Gundersen med  

sønnene Oddvar og 
Bjarne på vei til Ham-

mersborg torg med 
melk fra Linderud . 

Bilde utlånt av Grorud-
dalen historielag 

Tveten - Nord-
atlanteren 

Tveten gård med vei-
en over jordene som 
ble kalt Atlanteren. 

Ulf Aas,  
blyantskisse, 1960.  
Illustrasjon brukt i 

OBOS’ bebyggelses-
plan for Tveita.  

Utlånt av OBOS. 
Fra historielagets 

bildearkiv 
(H20080206) 
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som ser opp mot den store blokka der de skal 
bo, og neste bilde av mannen som bærer en 
madrass fra flyttelasset med hvitevarer mot 
høyblokka. Dette var den nye byen til avløs-
ning av trangboddheten i den gamle. 

Storbyen hadde erobret det gamle jord-
brukslandet. Det hadde gitt mange mennes-
ker boliger og muligheter til et bedre liv. Men 
foredragsholder Rogstad framholdt også at 
noen tapte i dette slaget mellom by og land. 
Bøndene mistet leveveien. Vi fikk se et bilde 
fra 1985 av 99-åringen Erik Grorud med 
Tveitablokkene som bakgrunn. Han kjøpte 
og bygde opp gården Nedre Hellerud, som 
han kalte Hellerud Hovedgård. Grorud had-
de store planer om å bygge ut selv, men nåd-
de ikke fram i kampen med OBOS og Oslo 
kommune. Imidlertid ble ikke alt bygd ut 
med en gang. Så seint som i 1989 kjørte Gro-
rud – over 100 år gammel - skurtreskeren på 
Hellerud. Og skjult bak blokker, skoler og 
høye trær ligger ennå et gårdsanlegg med nes-
ten alle driftsbygningene godt bevart, den 
gamle storgården Tveten. Der så vi at det var 
fullt av mennesker på et tradisjonelt 17. mai-
arrangement, slik vi kan oppleve det i dag. 
Med dette aktuelle sluttbildet fullførte Lars 
Rogstad sin tidsreise. Da hadde han gjort det 
store spranget i Groruddalens historie godt 
synlig for oss. 

Etter foredraget opplyste Svein om for-
andringer i styret etter Lars Myhres død. Per 

Ove Dahl er kommet inn som styremedlem, 
og Berit Gulliksen er i valgkomiteen. Thor-
mod Pedersen redegjorde for arbeidet med å 
publisere historielagets bilder i Deichmanns 
bildebaser. Foreløpig er det scannet og tekstet 
ca. 30 bilder. Bildegruppa (Berit, Per Ove og 
Thormod) arbeider på Deichmans filial på 
Oppsal hver mandag fra 10-12. I løpet av in-
neværende og i begynnelsen av neste år vil 
også bildene som Lars Rogstad har scannet 
og systematisert, bli overført. Det gjenstår 
noen tilpasninger som Lars tar seg av. Resten 
av overføringen gjøres av Deichman mot et 
vederlag. Vi har mange bilder klar for scan-
ning og ønsker at flere kommer inn. Det blir 
sendt ut brev til rettighetshaverne om tillatel-
se til offentliggjøring, og vi trenger opplys-
ninger og kommentarer til bildene. 

Da kaffen ble servert, var det utlodding av 
vinflasker og en trebolle, som Arne David 
Andersen hadde laget. For dette overrakte 
Thormod ham blomster og en flaske. Dess-
uten hadde han dreid en skikkelig formanns-
klubbe, som ble behørig demonstrert. Den 
har lenge vært et savn når en skulle lede et 
møte på en myndig måte. 

I 1985 hadde den 
vitale 99-åringen 
Erik Grorud 
ennå igjen noe av 
jorda til Hellerud 
hovedgård. 
Fra historielagets 
bildebase 
(H20080295) 
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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 års-
møtet sendes Thormod Pedersen, Rund-
tjernveien 56 B, 0672 Oslo, innen 20. febru-
ar. 

 
Sakspapir (årsberetning og regnskap) til års-
møtet er trykket i dette nummeret av Ved post-
kassene. Referat fra årsmøtet 2009 ble trykket i 
nummer 2/2009. 
 
Kontingent (kr 150) for 2010 bes innbetalt 
før årsmøtet. Giro er vedlagte dette numme-
ret av Ved postkassene. 
 
Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer hjertelig 
velkommen!  

Innkalling til årsmøte 2010, 
onsdag 10. mars  kl. 19, på Tveten gård 

Før årsmøtet vil Anne-Kristine Kronborg 
kåsere med lysbilder om Det nye Oslo i det gamle 
Aker. 
      Anne-Kristine Kronborg er kunsthistori-
ker og arbeider ved Arkitekt- og designhøg-
skolen med en avhandling om forholdet mel-
lom arkitektur og politikk. Hun har  skrevet 
OBOS’ historie 1970-2009 - Hele folket i hus - 
sammen med Bjørn Bjørnsen, og en rekke 
artikler om arkitektur i OBOS-bladet. 

Det nye Oslo i det gamle Aker 

Soldiagram fra OBOS’ bebyggelses-
plan for Tveita. 
Skissen viser slagskyggene fra høyblok-
kene ved sommersolverv og høst- og 
vårjevndøgn. 
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1.  Styret og tillitsvalgte  
På årsmøtet 11. mars 2009 ble følgende styre 
valgt, alle for to år: 

Styremedlem: Grethe Martinsen, gjenvalg 
Styremedlem:  Svein Holmby, ny 
Styremedlem:  Thormod Pedersen, gjenvalg 
Varamedlem:  Ørnulf Fremming, gjenvalg 
Varamedlem: Liv Eilertsen, ny som vara 

 
Styremedlemmene Lars Myhre og Per Amundsen 
var  ikke på valg.     

Videre ble Edmund Grohshennig valgt til 
revisor og som valgkomite: Ingebjørg 
Engelstad (leder), Halvor Elverhøi (medlem), 
Per Ove Dahl (medlem) og Rune Eriksen 
(varamedlem). 

Valgkomiteen lyktes heller ikke denne 
gang å finne noen ny leder. Det var heller 
ikke mulig på årsmøtet å finne noen ny leder-
kandidat. Lars Myhre har derfor også dette 
året fungert som leder inntil han døde 14. au-
gust. Etter dette har Svein Holmby ledet sty-
remøtene og Thormod Pedersen foretatt inn-
kallingene 

Lederspørsmålet er fremdeles uløst. Dette 
kan gå utover foreningens aktiviteter i framti-
da. 

Styret har vært fulltallig og arbeider bra 
sammen. Valgkomiteen har også dette året 
deltatt i møtene og støttet opp ved ulike ar-
rangementer.  

Ved konstitueringen etter årsmøtet, har 
styret hatt denne sammensetning: 
Nestleder/fungerende leder:  Lars Myhre 
Kasserer: Grethe Martinsen 
Sekretær: Thormod Pedersen 
Styremedlem: Per Amundsen 
Styremedlem: Svein Holmby 
Varamedlem: Ørnulf  Fremming 
Varamedlem: Liv Eilertsen 

 
Da Lars Myhre dessverre døde 14. august, 

ble det på styremøtet 9. september bestemt at 
Per Ove Dahl overtar som styremedlem og 
Berit Gulliksen kommer inn som nytt med-
lem i valgkomiteen. 

Det har i 2009 vært avholdt 9 styremøter. 

2. Arrangementer  
11. mars – årsmøte på Tveten gård 
Før årsmøtet kåserte Christine C. Heftye med lys-

bilder om Med Karjol til Korketrekkeren og Sarabråten. 
Etter forslag  fra revisor blir kontingenten økt 

til 150 kr fra år 2010. De to siste årene har regn-
skapet gått noe i minus på grunn av økte utgifter.  

29. april – hyggekveld på Tveten gård 
40 personer hadde funnet veien. Even 
Saugstad kåserte og viste bilder fra sin nye 
bok om Oslos byoriginaler, Fotogruppa sør-
get for at vi fikk ytterligere opplysninger om 
bilder fra samlingen vår.  

9. mai – vandring til Hellerudbakken, 
Skøyenputten og Østmarksetra  
Turen gikk i flott vårvær under utmerket le-
delse av Per Amundsen. Men kun 9 stykker 
deltok.  

7. juni – kulturdag på Tveten 
Tradisjonen tro, stilte vi med telt og stand 
med kalendere og et utvalg av tidligere Ved 
postkassene etc. Det var et jevnt besøk. Selv 
om det ikke ble vervet så mange nye med-
lemmer, er slike arrangementer en utmerket 
måte å eksponere oss på. 

13. juni - fellestur med Folkeakademiet 
Hellerud 
Turen gikk med full buss til Hurum med 45 
deltakere. Høydepunktene på den flotte turen 
var Holmsbu kirke med sin spesielle utsmyk-
ning av lokale kunstnere og Henrik Søren-
sens samlinger. 

17. september – Lysvandring langs Alna 
Vi hadde samme opplegg som tidligere med 
utendørs visning av gamle og nye bilder i til-
knytning til elva og området. Noe færre folk 
enn tidligere, men standen vår ble godt be-
søkt. 

28.oktober – medlemsmøte på Tveten  
Lars Rogstad kåserte med bilder om en tidsrei-
se fra fjøs og villagris i Aker til den moderne storbyen. 
Full Storstue med 47 personer. Utlodning. 

3. Andre aktiviteter 
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for 
Historielagene i Oslo som holder to møter 
i året for historielagene. Historielaget er med-
lem i Alnaelvas venner og Landslaget for lo-
kalhistorie. 

Historielaget samarbeider med Folkeaka-
demiet Hellerud, Tveten gårds venner, Frivil-
lighetssentralen og Hellerud Vel. 

Årsberetning 2009 
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Slektforskingsforum har vært avholdt på 
Haugerud seniorsenter første mandag i må-
neden med til sammen 9 ganger. 

4. Lokalhistoriske bilder  
I september 2009 startet publisering av bilde-
ne våre i Deichmans bildebaser. Tillatelse til å 
publisere bildene ut nettet fra dem som har 
gitt oss bilder, er innhentet. Det p.t. registrert 
ca. 100 bilder. De bildene som Lars Rogstad 
tidligere har skannet og tekstsatt, vil Deich-
mann overføre for oss mot en godtgjørelse. 
Fotogruppa foretar fortløpende registrering  
på mandager på Oppsal bibliotek.  

5. Informasjon 
Medlemsbladet Ved postkassene har kommet 
med to nummer. 

I Aftenposten Aftens bydelstutgave på 
onsdager har det jevnlig vært vist bilder fra 
historielagets samling. 

Styret ser på dette som en fin måte å eks-
ponere foreningen og vårt område på. 

Lars Myhre døde 14. august og ble bisatt 

fredag 21.august i Haugerud kirke. Full kirke. 
Det var krans fra historielaget, og mange 
minneord ble sagt.  

6. Medlemmer 
Ved årsskiftet hadde historielaget 238 med-
lemmer. Dette er en tilvekst på 5 medlemmer 
fra forrige år. 

Historielaget ønsker å takke ledelsen på 
Tveten gård for støtte og hjelp og for at vi får 
låne lokaler og kopiere gratis. 

Vi har også sammen med Tveten gårds 
venner, Folkeakademiet Hellerud og Alna-
elvas venner fått et rom i hovedhuset til dis-
posisjon. Møbler og annet inventar er inn-
kjøpt. 

 
Hellerud, 12. januar 2010 

 
Styret i Hellerud historielag 

 
Svein Holmby, Thormod Pedersen 
 styremedlem sekretær 
 (sign) (sign) 

Regnskap 2009 
Konto Inntekt Utgift 
Kontingent 20 800, -  
Kulturlegat fra Tveitalagene 31 789, - 
Rente, gebyr 119,74 232, - 
Administrasjon  8 597, - 
Aktiviteter   5 174, - 
Anskaffelser  4 330,25 
Ved postkassene  8 692,29 
Frimerker  6 016, - 
Postboksleie  375, - 
Overskudd  19 667,20  
 
 52 708,74 52 708,74 
   
Balanse 1. januar 2009 31. des. 2009 
Bank  70 160,26 89 888,46 
Kasse 1 642, - 1 581, - 
Overskudd 19 667,20  
 
 91 469,46 91 469,46 
 
 

Oslo, januar 2008 
 
 Svein Holmby Grethe Martinsen Edmund Grohshennig
 Thormod Pedersen  
 styret kasserer revisor 
 (sign.) (sign.) (sign.) 
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Vi  fortsetter det uformelle slektsforsknings-
forumet mandager kl. 18 til 21::  
• 1. mars 

• 12. april 

• 3. mai 
 
- internettk@feen 
- Haugerud seniorsenter 
- Hagapynten 38 C  
  
 Deltakere fra slektsforskningskursene er ini-

tiativtakere, som tror vi kan lære litt av hver-
andre –  nyte godt av hverandres erfaringer – 
og ha det hyggelig sammen en gang pr. må-
ned.   

 Møt frem hvis du vil finne ut noe om 
slekten din, og få et innblikk i hvordan digita-
le data kan benyttes. Åpent for alle interesser-
te.   

 Arrangeres i samarbeid av Hellerud histo-
rielag, Folkeakademiet Hellerud og Hellerud 
Frivillighetssentral. 

Alle er hjertelig velkomne! A
rr
a
n
g
e
m
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n
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r 

Slektsforskningsforum  

Historielagets bildebase er endelig på nett! 
Du finner bildebasen slik: 
1. Gå inn på www.deichmanske-

bibliotek.oslo.kommune.no 
2. Eller søk på Deichman i Google eller en 

annen søkermotor 
3. Velg Bildebaser øverst i midtspalten 
4. Velg Hellerud historielags bildebase i 

høyre spalte 
 
Du finner bildebasen også på  
hellerud.wordpress.com 

Bildegruppa har registrert bilder, og de 
tidligere registreringene er konvertert inn i det 
nye systemet. Fortsatt gjenstår det arbeid med  
å korrigere de tidligere registreringene, men 
alle bildene er nå tilgjengelige på nett.  

I alt er det ca. 500 bilder i basen, og 
mange nye bilder ligger klare til registrering 
og publisering. 

Bildebasen vil bli presentert på histo-
rielagets hyggekveld mandag 19. april kl. 
19 på Tveten gård. 

Bildebasen er på nett! 



Postboks 20 Tveita 
0617 OSLO   

Returadresse: 

B 

Program våren 2010 

Mandag 19. april kl. 19 

Hyggekveld - Tveten gård 
 

Vi presenterer historielagets nye bildebase på internett! 
 

Prøv bildebasen på hellerud.wordpress.com 
 

Se omtale av bildebasen på side 23. 
 

Onsdag 5. mai kl. 18 

Vandring fra Hagapynten til Trasop 
 

Vi møtes utenfor Haugerud seniorsenter (ved Haugerud T-banestasjon) 

Onsdag 10. mars kl. 19 
Årsmøte - Tveten gård  

Før årsmøtet vil Anne-Kristine Kronborg kåsere med  
lysbilder om Det nye Oslo i det gamle Aker. 

 

Innkalling, årsmelding og regnskap er i bladet.  
Se omtale av kåseriet på side 20. 

 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i, 

og gamle og nye medlemmer er velkomne! 


