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Besøk i Oslo byarkiv

          Visergutt i mors kolonial

Melkebutikk og kortevarehandel

Tron Øgrims politiske drøm

Innkalling til årsmøte 2011, mandag 28. mars kl. 19,  
på Haugerud Seniorsenter

Leif Gjerland kåserer med bilder om Østkanten
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Fra Postkassa
Etter en kald vinter går det nå mot vår og 
årsmøte.

Denne gang er hele styret uten to med-
lemmer og valgkomiteen på valg.

Det er fem år siden historielaget har hatt 
noen valgt leder, selv om valgkomiteen har 
stått på. Nå er det tid for oss alle til å gå i 
tenkeboksen for å finne en løsning.

Når det gjelder sted for møtene våre, 
blir det Haugerud seniorsenter dette året. 
Grunnen er at hovedhuset på Tveten skal 
rehabiliteres. Derfor må aktivitetene i Stor-
stua holdes andre steder. Seniorsentret på 
Haugerud er jo et sted som de fleste av oss 
har tilknytning til, så vi skal kunne kose oss 
der også.

Fotogruppa bruker fremdeles manda-
gene til å registrere bildene våre på Deich-
mans nett, og dette vil være arbeid i lang tid 
framover. Bildene kan sees på www.deich-
manske-bibliotek.oslo.kommune.no

Slektforskingsforumet vårt er fremdeles 
første mandag i måneden kl 1200 på Hau-
gerud seniorsenter. Her er det plass til flere 
interesserte.

Av litt større innkjøp som historielaget 
har gjort i fjor, er to arkivskap. Det ene står 
i rommet som vi har fått benytte på frivil-
ligsentralen. Det andre deler vi med folke-
akademiet i fellesrommet på Tveten. En 
annen stor utgift er betaling til Deichman 
for overføring av våre tidligere registrerte 
bilder til deres database.

I forbindelse med utgivelse av med-
lemsbladet har også utgiftene økt det siste 
året, men det er ikke utgiftene som først og 
fremst begrenser to utgaver i året. Ønsket i 
fremtiden er at flere kan bidra med stoff. 

Et lokalhistorielag skal som navnet sier, 
drive med lokalhistorie. Derfor er det om å 
gjøre at folk er flinke til å grave fram ting. 
Det kan være en gammel avisartikkel, en 
morsom historie som trenger å bli fortalt 
igjen eller en bortglemt ting som har sin 
spesielle historie. Noen artige skruer satte 
også sitt preg på området i tidligere tider. 
Kom med historiene!

Thormod Pedersen






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

Hellerud historielag
Historielagets formål er:
1. Å verne om det som finnes av historisk inter-
esse og verdi i området, samt i tilknytning til dette 
søke å vekke interesse for stedets og innbygger-
nes kultur, liv og virke gjennom tidene
2. Å fremme det alminnelige historiske vernear-
beidet
3. Å samarbeide med andre historielag om løsnin-
gen av oppgaver innenfor lagets virkeområde

Historielagets geografiske virkeområde er 
Tveita, Hellerud, Trasop, Haugerud, Trosterud og 
Alnabru, og de områdene som naturlig henger 
sammen med disse, samt nærområdene i Øst-
marka.

Ønsker du å bli medlem?
Som medlem støtter du det lokalhistoriske 
arbeidet, og du får direkte informasjon om alle 
historielagets arrangementer. Medlemskapet 
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 his-
torielaget skal ta opp eller bør vite om! Vi er også 
svært interessert i flere gamle bilder 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

Forsidebilde:
På besøk i Oslo 
bymuseum fikk 
historielagets 
medlemmer se 
en av arkivets 
godbiter, et geo-
metrisk kart fra 
1794. Det viser 
oppmålingen av 
«Christiania by 
med tilliggende 
Forstæder». El-
lers har arkivet 
også gamle kart 
over Hellerud 
og Tveita. (Foto: 
Thormod Peder-
sen) 
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Vi ble tatt imot av en 
av våre egne i Oslo 
byarkiv. Lars Rog-
stad jobber der, og 
han ga oss en grun-
dig innføring i «by-
ens hukommelse». 
Den blir ivaretatt av 
20 ansatte i byarki-
vet. (Foto: Thormod 
Pedersen)

Av Thormod Pedersen

Byarkivet i Oslo har en lang historie. I 
bygningene startet Christiania bryggeri opp 
i 1855, men før dette har det vært aktivitet i 
området helt fra middelalderen da havnivået 
lå høyere og vannstanden i Akerselva var 
mye større. Noe som tillot varetransport 
sjøveien helt opp hit.

Etter at Christiania bryggeri sluttet, 
hadde flere bedrifter holdt hus her, blant 
annet Schous bryggeri og Nora fra 1920. 
De sluttet i 1970. I dag er lagerlokalene blitt 
magasiner for byarkivet som startet opp her 
i 1992. Det er 20 km med hyller, så her er 

det mye informasjon lagret. Oslo byarkiv er 
Oslos hukommelse og er en del av Kulture-
taten. Noe av det eldste som er blitt bevart, 
er et privilegiebrev utstedt av Fredrik III.

Her er det folketellingsmateriale, arkiv 
for kommunale papirer, men også mange 
privatarkiver har funnet veien hit.

Tobias, tidsskriftet for Oslos historie 
er det byarkivet som utgir, og det deles ut 
gratis.

Av kilder som lokalhistorikere og slekt-
forskere kan øse av, kan nevnes de årlige 
kommunale folketellingene som startet i 
1863 og som fra 1899-1954 er komplette og 
bevarte. For kommunale tellinger er det 60-
års sperregrense.

Omvisning i Oslo byarkiv med Lars Rogstad 
onsdag 3. november 2010
Denne ettermiddagen ble en opplevelse for historielaget som vi vil huske 
lenge. Det er bare så synd at så mange gikk glipp av det hele. Vi var kun 
8 stykker som hadde funnet veien, og av disse var en fra Østensjø og en 
tilfeldig besøkende som hang seg på.
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For Aker var det for 1917-1939 kun syv 
tellinger, og disse er også vanskeligere å 
finne fram i siden adressene gikk på eien-
domsnavn.

I samarbeid med DIS-Oslo/Akershus 
blir nå 1923-tellingen digitalisert og er lovet 
ferdig til neste år.

I tillegg til folketellingene har vi Adres-
sebøkene, datidens telefonkataloger. Disse 
kom i Oslo(Kristiania) hvert år fra 1879-
1990. I Aker kom de i tidsrommet 1916-
1937/38. Adressebøkene er alfabetisk 
ordnet etter navn og gir fyldige opplysninger 
om stand og stilling.

Vi hadde jo valg og Manntallslistene 
ligger også i arkivet. Listen for 1834 er 
digitalisert og ligger på Byarkivets nettsider. 
Dersom en er så heldig å ha aner fra denne 
tiden, kan man få mange nyttige opplysnin-
ger på en lettvint måte.

Skattemanntallet fra langt tilbake, helt fra 
1680, ligger her. Fra Aker er det eldste fra 
1835.

Anmeldelse, et annet navn på fødselsmel-
dinger fra sykehusene, var en av de artige 
tingene som Lars trakk fram. Som eksempel 
viste han meldingen da moren hans ble født. 
Her var mange interessante ting om fødsels-
forløpet. Det er 60-års klausulering på disse 
opplysningene, men de finnes helt fra 1898. 
I Aker er de fra 1902 og utover. 

Adopsjoner er det 100-års klausul på. Fra 
1915-1994 har vi Helserådets registreringer.

Dødsfallprotokoller finnes for perioden 
1867-1957 for Oslo, og for Aker har vi dem 
for 1915-1938.

Her har vi skilsmissebevillinger, borger-
lige vielser og hjemstavnsforhør fra fattigve-
senet. De siste gir meget gode opplysninger 
om hvor folk kom fra. Det var mange som 
trengte hjelp i tidligere tider, og mange barn 
var bortsatte.

Skal man finne ut hvor folk bodde, er det 
nødvendig å vite den geografiske inndelin-
gen av byen og når byutvidelsene foregikk. 
Byarkivet har detaljerte kart over dette og 

Gamle og skjøre 
papirer må behandles 
varsomt. Lars Rog-
stad må bruke hvite 
hansker når han blar i 
byarkivets dokumenter. 
(Foto: Per Ove Dahl )
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Det er ca.20 km. 
med hyller i byar-
kivets klimastyrte 
magasiner. De inne-
holder kommunale 
sakspapirer og også 
en del privatarkiver. 
Her kan vi finne Tve-
ten gårds papirer.

sognegrensene. Oslo og Aker ble sammen-
slått i 1948. Før dette var Aker delt inn i fire 
sogn.

Det hadde vært diskusjon om sammen-
slåing over tid, men det ble først mulig da 
Arbeiderpartiet som det mest ivrige fikk 
flertall både i Oslo og Aker.

Branntakstregisteret for 1850-1940 ligger 
på arkivets nettsider med register. I Aker 
finnes de fra 1843.

Sykehusene, de kommunale, hadde også 
pasientarkiv. Her er det riktignok også en 
klausul på 100 år, men en kan komme med 
skriftlig henvendelse dersom det er en god 
grunn for søket.

Etter denne utfyllende innføringen i noe 
av hva arkivet kan by på, var det kaffe og 
kringle som Lars hadde ordnet med.

Etter dette ble vi loset ned i magasinene, 
og sammen med to andre av arkivets 20 
medarbeidere viste Lars oss noen av godbi-
tene som kun måtte vises fram iført hansker. 
Utstilt i glassmonter så vi arkivets eldste kart 

fra 1794 som viste oppmålingen av byen. 
Protokoller og beretninger fra skolen som 
mange av oss gikk på, nemlig Bryn skole, ble 
tatt fram. Så dersom «han far» skryter for 
mye om hvor god han var, kan den oppvok-
sende slekt her kontrollere opplysningene.

Etter å ha sett dette og mange andre inter-
essante bøker, avsluttet vi på lesesalen hvor 
det var framlagt gamle regnskaper og notaer 
for Tveten gård, og Høyenhall teglverk. Kart 
over distriktet vårt fra ulike årstall var vel det 
som vakte størst interesse, eller var det folke-
tellingen fra 1926, som gjorde rede for folk 
med navn som vi kjente og hvor de bodde? 
Her finner vi alder, stand og stilling på alle.

Det var lite veier og veinavn på Hellerud 
i tidligere tider. Som nevnt, gikk adressene 
på hus- og eiendomsnavn. Derfor er det 
heldig at vi har gode og detaljerte kart over 
området hvor navnene er avmerket.

Er det noen som tror historielaget 
 mangler stoff  å arbeide med i årene som 
kommer?
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Reidar Arnesen 
sammen med mor 
og far bak villaen 
i Hellerudveien 
i 1938. Det var 
kolonialforretning 
i første etasje og 
leilighet i annen 
etasje. (Fra histo-
rielagets bildear-
kiv)

Å vokse opp i en kolonial
Han blir født på Grünerløkka og kommer til Hellerud som fireåring. Da 
står huset, som foreldrene har bygget, ferdig ved krysset Hellerudveien-
Stordamveien. Hedvig Prestegård i Rundtjernveien er arkitekten bak det 
stilfulle huset som faren, Johan Ludvig, moren, Petra og Reidar flytter inn 
i. De åpner kolonial i første etasje og leiligheten er i annen etasje. Det blir 
Reidars barndomshjem.
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Petra og Johan 
Ludvig Arnesen 
hadde butikk i Hel-
lerudveien, men 
det var Petra som 
sto for den daglige 
driften.

Av Gerd Bratlie

Moren driver kolonialen mens faren har en 
butikk på Grünerløkka å ta seg av.

På mitt spørsmål om hvordan det er å 
vokse opp i en kolonial, svarer han at det er 
slitsomt. Han er ikke stor før han begynner 
som visergutt etter at skolen er ferdig for 
dagen. I den jobben kommer han i kontakt 
med mange folk på Hellerud, og han blir 
fort oppmerksom på at det er lite penger 
blant folk. – På den tiden er Hellerud et fat-
tigland, sier Reidar. – Bare plankehytter på 
Hellerudtoppen .

Matvarebeholdningen under krigen 
1940-1945 og Reidar som er skolegutt 
og butikkmedhjelper.
Reidar er 15 år da krigen begynner. – Da er 
det nerveslitende å drive butikk, sier han. – 
Det er umulig å få tak i annen mat enn melk 
og brød og de varene som det er rasjone-
ringsmerker på, og i løpet av de fem årene 
krigen varer, blir det bare verre og verre.

En av de få tingene, som ikke er rasjo-
nert, er gjær, men den forsvinner med en 
gang den kommer, for den går til brenne-
vinsproduksjon, forteller han. Kaffen blir 
borte, så Freia lager kaffeerstatning. Av såpe 
har vi bare B-såpe, som er grov som sand-
papir og ikke skummer. – Alt er mangelvare. 
Mange kjøper blod i spann og lager blod-
klubb, men blod er også mangelvare.

Den maten som det er rasjoneringsmer-
ker på, må de gjøre regnskap for til myndig-
hetene. De vil ha kontroll over hvor mye de 
selger.

Reidar går på middelskolen på Grorud 
og tar toget frem og tilbake. Mesteparten av 
dagen går til skolen og reisen, men når han 
kommer hjem, må han hjelpe til i butikken. 
Hver kveld teller han rasjoneringsmerker og 
veier opp mel, salt, farin og raffinade for at 
det skal stå ferdig i hyllene til neste dag. –
Det blir liten tid igjen til lekser.

 Kålrot = kotelett.
Mange på Hellerud har en hageflekk. For å 
skaffe seg mat opparbeider de hagene sine 
og dyrker poteter og grønnsaker.- Kålrot 
er en grønnsak som det dyrkes mye av, sier 

Reidar, for den blir delt opp i skiver og stekt 
som kotelett. Dessuten er den rik på C-
vitaminer.

De som ikke har hager får tilgang på 
parseller som gårdbrukerne i distriktet deler 
ut, forteller han.

Fra svartebørshaier til kona som sam-
ler kronestykker på melkeflasker.
Etter hvert blir det mindre og mindre varer i 
forretningene, for mer og mer av varene blir 
omsatt på det svarte markedet, sier Reidar. 
Bøndene selger direkte til forbrukerne og 
svartebørshaiene. Prisene stiger, og han-
delen blir gjerne» smurt «med tobakk og 
brennevin for at folk skal være sikre på å få 
det de trenger.

Tyskerne finansierer mye av sin aktivitet 
i Norge ved å trykke opp nye pengesedler. 
Ved krigens slutt blir det klart at det er for 
mye penger i omløp i forhold til realøko-
nomien. Pengeinnløsing er løsningen, men 
det medfører at svarte formuer blir synlige, 
og det fører igjen til inndragning av penger 
og økt beskatning. Yrkesgrupper som blir 
spesielt rammet, er entreprenører som har 
utført arbeid for tyskerne, svartebørshaier 
og bønder.

En av våre kunder er fremsynt, forteller 
Reidar. I god tid før freden i 1945 begynner 
hun å samle kronestykker på melkeflasker. 
Mynter er ikke omfattet av pengesaneringen, 
avslutter han.
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Av Thormod Pedersen

Denne gangen ble det rekord i antall fram-
møtte. 49 hadde funnet veien til Storstua. 
Svein Holmby ledet møtet og introduserte 
foredragsholderen. Per Erling Johnsen er en 
sinsengutt som har skrevet flere erindrings-
bøker om det bymiljøet som de av oss som 
er over den første ungdom, husker godt. 
Den siste er om småbutikkene som vi var 
så avhengige av, og som dannet rammen 
om dagliglivet. Kåseriet hans baserte seg på 
denne boken, «Butikken på Hjørnet», som 
også var å få kjøpt etterpå. Han selv har 
arbeidet i Oslo bymuseum i 15 år. 

Johnsen var ikke tilhenger av å vise lysbil-
der, han trodde mer på de bildene vi klarte 
å danne oss inne i hodet. Derfor startet han 
og avsluttet kåseriet med «Lyckliga gatan», 
sunget av Hanna Lena Løfgren.

Tidligere gatebilder bar preg av høye 
hus med takrenner hvor vannet sprutet ned 
i steinfordypninger over fortauet. Innerst 
mot veggen over små kjellervinduer var det 
jernrister som slukte småpenger og alt annet 
småtteri vi mistet. Pengene ble fisket opp 
igjen og brukt hos «Cigaren», tobakksbutik-
ken med sin «Blue Master» og «South State» 
reklame. Postkassene var røde, og gatene 
besto av brostein som glinset vått. Nå er alt 
bare kjedelig asfalt, og kjellervinduene er 
murt igjen. Bygningene hadde gavlvegger 
som brøt ensformigheten. Hver gatestump 
hadde et utall av små spesialbutikker som 

solgte det som trengtes i dagliglivet. De var 
aldri langt unna.

Nå er dette borte fra bybildet. Det eneste 
som står igjen er glassrutene til kolonialbu-
tikkene

Han tok oss med på en tenkt vandring 
oppover Torggata og nedover Storgata i året 
1959 før de store forandringene i bybildet 
hadde skjedd. Hvem husker vel ikke Ele-
fantapoteket, Løveapoteket, Ingwald Niel-
sen, Brødrene Dobloug med sin innendørs 
skibakke i julestria? Nå er det ingen med 
varekunnskap bak disken i butikkene – hvis 
det finnes noen disk da.

Vi har fått et nytt gateliv og et nytt bu-
tikkliv. Oslos historie har blitt gradvis borte.

Dersom man ser på Oslo adressebok 
for årene 1957/1987 og 2007, ser man den 
katastrofale nedbyggingen i alle bransjer. 
En rekke bransjer eksisterer ikke mer. På et 
lite område som Sinsenterrassen hvor alle 
bransjer var representert, ser en utviklingen. 
Omtrent alt er borte.

I sentrum hadde man spesialfortetninger 
som «Knappehuset» og «Susanne Kjøste-
rud». Dette var forretninger som gikk godt, 
og som fylte et behov. Grunnen var at i 
2001 ble det bestemt at mye i sentrum skulle 
dreie seg om luksusvarer. Høye leiepriser 
med påfølgende nedleggelse ble utfallet.

I Oslo var det 760 melkebutikker med sin 
hvite innredning, marmordisker med lem 
og hvitkledde, ferme damer. De solgte ikke 
så mye bortsett fra meieriprodukter, men 
de overlevde på visse privilegier. Det var 
bare de som hadde rett til å selge melk. Et-
ter hvert fikk de ølsalg. Sammenslåing med 
kolonialen skjedde ofte.

Inntil 1957 ble melka fraktet ut med hest 
og vogn, og hvilken melk! Flaskene hadde 
aluminiumskapsler med ulik streket farge-
kode. Noe slikt tull som homogenisering 
fantes ikke. Her hadde nysiltmelka med 
blank kapsel fløte på toppen etter å ha stått 
litt. Kjernemelk hadde helt rød kapsel.

Medlemsmøte på Tveten gård 25.oktober 
2010
«Butikken på hjørnet». Per Erling Johnsen kåserte om småbutikker i nærmil-
jøet som nå er historie. 

I melkebutikken 
var det hvitkledde 
damer som ekspe-
derte. Innrednin-
gen var også hvit 
og hygienisk, og 
det var bare disse 
butikkene som 
hadde lov til å 
selge melk. (Foto: 
Leif Ørnelund. 
Oslo bymuseum)
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Per Erling John-
sen kåserte om 
småbutikkene i 
nabolaget som 
nå er forsvun-
net. Så sent som 
i 1960-årene 
var det ennå en 
dagligvarehan-
del i nærheten.
(Foto:Thormod 
Pedersen)

Damene bak disken – for det var stort 
sett damer – hadde alle priser i hodet og 
skrev tallene ned på små lapper. De hadde 
øvelse. Hadde ikke folk penger, skrev man 
på bok.

Kjøttpålegg ble skåret opp i ønsket tyk-
kelse på oppskjærmaskin og pakket inn i 
hvitt papir med hyssing rundt. Oppveiingen 
foregikk på desimalvekt, hvor det på bak-
siden var angitt hektopris og salgssummen 
kom automatisk.

Ble pakkene tunge, ble hyssingen forsynt 
med bærepinne, en praktisk ting som også 
er borte.

Plastposer fantes jo ikke, så alle varer 
ble fraktet hjem i store «bøffelvesker». Hva 
dette navnet kommer fra er det i dag ingen 
som kan svare på.

Melkebutikkene var områdets informa-
sjonssentral. Husmødrene var hjemmevæ-
rende, og det var her man fikk vite alt nytt 
som hadde hendt. Som man forstår, måtte 
det beregnes svært god tid. Samtidig var 
stedet en sosial enhet. Det ble sørget for at 
varer ble brakt hjem til dem som trengte det. 
Det sosiale nettverk fungerte.

Det var noe som kaltes kortevarehandel 
av tysk Kurzwaren, og hva kunne det være? 
Jo, varer som ikke skulle måles og veies, fikk 
man her. Ukeblader for eksempel ble solgt 
her. Videre toalettpapir, stekepanner, knap-
penåler, spillkort osv.

Onsdag var ukebladdag, men husmø-
drene lurte seg til å få kjøpt bladene tirsdag 

kveld, rullet sammen og pakket i gråpapir. 
Det var lovbrudd selvfølgelig.

Fiskebutikker var det mange av. Man 
trengte ikke å gå langt. De fleste er borte nå.

En kuriositet var Erling Moe A/S som 
hadde kassadame i bur, noe som syntes som 
et unødvendig fordyrende element. Men sys-
temet var smart ble man forklart. Kunden 
tar i pengene. Ekspeditøren tar kun i fisken, 
som kunden først får når den er innpakket, 
og bongen viser at betaling er skjedd.

Noe av sjarmen med småbutikkene var 
lukten som var forskjellig fra sted til sted.

Bokhandel, skomaker, melkebutikk, far-
gehandel osv, det var aldri tvil om hvor man 
var. Sekkelageret på Grünerløkka med sin 
lukt av striesekker var helt spesiell.

Service fikk en overalt. Nå selger ben-
sinstasjoner kun pølser og mineralvann. Og 
sykkelen din, hvor kan den repareres?

I Arendalsgata på Sagene har vi Myste-
rud, en isenkramforretning av den gamle 
sorten. Her kan man få alt av jernvarer og 
andre ting. Det selges kanskje ikke så mye, 

Kortevarefor-
retningene hadde 
alt mulig som 
ikke skulle måles 
og veies. Her ble 
det blant solgt 
ukeblad, spillkort, 
stekepanner og 
knappenåler.
(Foto: Wilhelm 
Råger, Oslo by-
museum)
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men det prates desto mer. Her har varekun-
nskapen bestått. Men det kan være greit å 
forsøke en halvtime seinere.

Småbutikkene og de kjente stormagasi-
nene Silkehuset, Molstad, Hoff  og Stor-ko-
fa hadde nok en stor del kundetrofasthet. 
Hvorfor forsvant de fra bybildet likevel?

De fikk husleieøkning. Trenden i han-
delsnæringen ble selvbetjening. Folk fikk 
biler, lørdagsfri, kjøleskap og frysere. Kvin-
nene gikk ut i arbeidslivet.

Steen og Strøm eksisterer, men meget 
forandret. Juleutstillingen er ikke lenger uten 
konkurranse og rulletrappa fra 1935 har 
mistet sin sjarm.

Når det gjaldt landhandlene og de andre 
småbutikkene, er det vi selv som har en del 
av skylda. Vi handlet på stormarkedene og 
kjøpte kun det vi måtte ha glemt i nærbutik-
ken. Vareutvalget har også skiftet.

De småbutikker som overlevde, drives av 
dem som har eiendommene selv, og som har 
barn som vil overta.

Innvandrerbutikker ser ut til å gi noe liv 
tilbake til gatebildet. De har også lært oss å 
bruke ny frukt og nye grønnsaker.

Etter kåseriet var det pause med kaffe/
kringle og utlodning. En av gevinstene var 
en ny, flott trebolle som gevinst fra Arne 
David Andersen.

Som siste post på programmet kom bil-
deframsyning av våre egne nærbutikker ved 
Berit Gulliksen.

Den første kjente «landhandel» på Hel-
lerud var det som vi husker som drengestua 
på Nordre Hellerud. Her kan det ha vært 
utsalg av melk så tidlig som 1915.

Adressen var Hellerudveien 6. I dag lig-
ger det en garasje på omtrent samme stedet.

Lenger sydover ved hjørnet av Hellerud-
veien og Stordamveien, lå «Bua til Ottar», 
et meget kjent og kjært landemerke helt til 

den ble revet ca 1950(?). Bua som var liten 
og uanselig, ble bygget av Anders Olsen 
Landero for pølsemaker Hansen i 1930. 
Når Ottar Syvertsen kjøpte den og tomta 
rundt, må vi få brakt på det rene, men den 
var et samlingssted for folk i alle aldre hele 
tiden den besto. Samme hvor lite penger vi 
ungene hadde, så fant Ottar alltid noe til oss.

Bua ble seinere revet, og Ottar satte opp 
en ny og større kiosk 50m bort i Hellerud-
veien. Her ble tilbudet mye større, slik som 
mottak til filmframkalling, tipping og utle-
vering av medisin fra Bryn apotek. Kiosken 
ble revet i begynnelsen av 70-årene.

Rett over på den andre siden av Helle-
rudveien lå Arnesens kolonial og fedevarer 
som i dag er bolighus. Bygningen ble tegnet 
av arkitekt Hedvig Prestegård som bodde et 
stykke opp på høyre side i Rundtjernveien, 
hvor det nå er fylt opp med eneboliger.

Samvirkelaget ble ferdig i 1949 med le-
gebolig i 2.etasje og garnbutikk ved siden av 
i 1.etasje. I tillegg hadde vi fra før to land-
handlerier. 

Så da Tveitasentret åpnet på 70-tallet, var 
det vel noe som Hellerudfolk strengt tatt 
hadde liten bruk for. Men hvem påsto at vi 
var noe lurere enn resten av befolkningen.

Fjellhammer landhandleri var den butik-
ken som lå høyest oppe og betjente dem 
som bebodde Hellerudtoppen. Den ble star-
tet opp så tidlig som i 1915 av Karl Peder-
sen, «Fjellhammern». Folk handlet på bok 
og hadde vel ikke alltid penger å betale med, 
så han gikk konkurs i 1920. Etter dette over-
tok Martha Johansen. (Hun var kasserer på 
Schous bryggeri og fikk låne 600kr. Det var 
aldri mulig å få kjøpt noe annet enn Schous 
øl på Fjellhammer. I 20- og 30-årene hadde 
folk fremdeles like lite penger og handlet på 
bok, men «hu Martha» var smartere og tok 
pant i husene. Hun var ingen streng inndri-
ver, og de fleste greide å gjøre opp gjelda 
med små månedlige avdrag da tidene ble be-
dre.) Fra 1934 fikk de lastebil, og utkjøring 
av varer og koks til kundene startet.

De som bodde lengst nord på Hellerud, 
bort mot Haugerud og Vendtskauen, hand-
let hos Jacobsens kolonial på Alnabru. Sei-
nere kom Hellerud Landhandleri. Ellers var 
det Føyen på Brynseng, O, Jerpset kolonial, 
og Hellerud mat/Rimi.

Isenkram var et an-
net ord for jernva-
rer. En tradisjonell 
isenkramforretning 
er O.Mysterud i 
Arendalsgata på 
Sagene. (Foto: Rolf 
Thoresen, Oslo 
bymuseum)
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Av Kjell Berger

Tron Øgrim var født 27. juni 1947 og døde 
23. mai 2004. Han vokste opp i Trasop-
veien på Hellerud i en radikal familie. Faren 
var universitetslektor Otto Øgrim, kjent 
for en rekke populære fysikkprogrammer i 
radio og fjernsyn, Roteloftet, sammen med 
Helmut Ormestad. I studietiden hadde han 
vært med i den kulturradikale kretsen rundt 
Erling Falk og Mot Dag. Under krigen var 
begge foreldrene aktive motstandsfolk, Otto 
Øgrim som medlem av sentralledelsen i den 
hemmelige etterretningsorganisasjonen XU. 
Både oldefar og bestefar Øgrim var i perio-
der øverste sjef  for Frelsesarmeen i Norge, 
så en kan si at det lå til slekten å stå fram 
med et budskap.

Tron Øgrim forkynte « den store politis-
ke vekkelsen», som forfatteren Dag Solstad 
kalte 1970-tallets ml-bevegelse. Den gjorde 
noen tusen unge, evnerike mennesker til 
mer eller mindre lydige maoister. Alt i ung 
alder oppga han sin støtte til Norges Kom-
munistiske Parti, fordi han mente partiet 
viste en underdanig holdning til Sovjetunio-
nen. I stedet meldte han seg inn i Sosialistisk 
Folkeparti. Det var det året han fylte 14 år. 
Fra 1963 var han aktiv i SFs ungdomsorga-
nisasjon Sosialistisk Ungdomsforbund, SUF. 
Her fattet han interesse for den kinesiske 
kritikken av sovjetisk politikk, og allerede fra 
1965 kalte han seg maoist.

Et politisk partnerskap
Da hadde han truffet Pål Steigan, som har 
skildret ham i en minneartikkel i Klassekam-

Da Mao kom til Hellerud
Tron Øgrims fatamorgana
I ettertid kan det synes som han var offer for et synsbedrag, en synkver-
ving. Mange mente at han levde i en illusjon om en sosialistisk idealver-
den, som i alle fall ikke passet i Norge. Og at han stakk fingrene i ørene 
når noen fortalte sannheten. Det er én måte å betrakte Tron Øgrim på. 
Sett fra en annen kant var han et av Norges mest fargerike og kreative 
politiske mennesker. Han ble en ivrig tilhenger av en annen fargerik og 
kreativ politiker, formann Mao Tsetung i Kinas kommunistparti. Dermed ble 
Mao idealet for et nytt kommunistparti her i landet.

Maos kulturrevolusjon tente lyset for sufferne  i 
Norge, men for mange kinesere var  
den en katastrofe.
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pen: «Jeg møtte Tron første gang på Teisen 
skole i Oslo i 1964. Jeg hadde allerede hørt 
rykter om denne Øgrim, som visstnok var 
fullstendig uregjerlig. Og han ga et sterkt 
førsteinntrykk. Skinnjakke, pistrete skjegg, 
langt hår og med sandaler på føttene på 
tross av fem centimeter nysnø. Han sang ei 
Rolling Stones-låt, mens han knipsa takta. 
Kort tid etter slutta han på Teisen, noen 
påsto han ble utvist. Så satt han i stedet 
hjemme i Trasopveien og leste Kapitalen og 
diverse skrifter av Marx og Engels, foruten 
Scientific American og stabler med science-
fictionbøker.» 

Steigan hadde på denne tiden sterke mot-
forestillinger mot marxismen. Men Øgrims 
magnetisme var ikke til å motstå, så etter to 
år med diskusjoner og krangling dag og natt 
hjemme hos Tron i Trasopveien etablerte 
de «et særegent politisk partnerskap som 
skulle vare i om lag tjue år». Rundt miljøet 
på Teisen bygde de opp det som het Bryn-
Hellerud SUF. De gjorde SUF-laget om til 
en kommunistisk organisasjon innenfor 
rammen av SUF og SF. 

Fram til 1966-67 var samarbeidet mel-
lom parti og ungdomsorganisasjon godt. 
Det forteller SFs ledende politiker Finn 
Gustavsen i sin bok Kortene på bordet. 
Han besøkte Bryn-Hellerud SUF, «det mest 
imponerende og dominerende SUF-laget 
– Den mest dominerende skikkelsen var 
18-åringen Tron Øgrim. – Han fortalte stolt 
at laget hadde studiesirkler og nå skulle gå 
løs på Kapitalen av Karl Marx. Jeg prøvde 
å innvende at dette var en vel hard åpning 
for gutter og jenter i 15-årsalderen, og at 
det måtte være bedre å starte med et noe 
enklere innføringskurs i sosialisme. Tron var 
hyggelig, men lite mottakelig for mine råd.»

Mao og «sosialismens fyrtårn»
Det var først da Øgrim brakte Mao på ba-
nen at det skar seg mellom SF og ungdoms-
organisasjonen. I 1966 satte Mao i gang 
kulturrevolusjonen, angivelig for å hindre re-
visjonisme og borgerliggjøring av revolusjo-
nen. Dette ble en katastrofe for mange kine-
sere, men et ideal for opposisjonelle suffere 
i det fjerne Norge. «Vi var barn av Kultur-
revolusjonen i Kina, og forsøkte vel aldri å 
nekte for det», beretter Knut Pedersen i Dag 

Solstads roman Gymnaslærer Pedersens 
beretning om den store politiske vekkelsen 
som har hjemsøkt landet vårt. «For oss be-
tydde det at kommunismen for første gang i 
vårt liv framsto som noe attraktivt, noe som 
det var viktig å strekke seg etter, det blei det 
reelle alternativet i livet vårt.» 

Mao hevdet at Krustsjov hadde gjort 
kontrarevolusjon i Sovjet etter oppgjøret 
med Stalin-epoken i 1956. Følgelig bekjente 
sufferne seg til en tradisjon der Josef  Stalin 
ble et forbilde.

Også lederen for kommunistpartiet i 
Albania, Enver Hoxha, ble et ideal etter 
at landet brøt med Sovjet. Albania dan-
net sammen med Kina en internasjonal 
marxist-leninistisk bevegelse, og Mao kalte 
Albania for «sosialismens fyrtårn i Europa». 
SUF la seg tett opp til albanerne og kine-
serne og tok i 1969 navnet SUF(m-l). Da 
hadde sufferne marsjert ut fra landsmøtet i 
Sosialistisk Folkeparti og etablert en selv-
stendig «partidannende» organisasjon. Dette 
førte i 1973 til dannelsen av Arbeidernes 
Kommunistparti(marxist-leninistene) med 
Rød Valgallianse som valgorganisasjon. 
Ved stortingsvalget dette året fikk RV 9000 
stemmer. Kanskje ingen dårlig begynnelse 
for et ferskt parti, men ingen trussel mot det 
sufferne kalte det borgerlige demokratiets 
«klassediktatur», som de ville erstatte med 
proletariatets diktatur.

Den sterke mann i AKP
Mager valgoppslutning og suksessen til 
Sosialistisk Valgforbund ledet til et internt 
oppgjør. Tron Øgrim mente at det var kref-
ter i partiet som virket i feil retning. Som i 
alle vanskelige perioder tok han kommando-
en. I 1975 skrev han et dokument som het 
«Teser om høyreavviket». Det var så kraftig 
kost at Steigan senere så seg nødt til å kriti-
sere kamerat Trons utspill. I sitt minneord 
om Øgrim kaller han dette for et «svært 
overdrevet oppgjør med det meste AKP(m-
l) hadde gjort til da. Dokumentet førte til en 
voldsom radikalisering av partiet, og bidro 
sterkt til at vi gjorde en rekke taktiske og 
politiske feil.»

Det store offeret for tesene ble den svært 
intellektuelle partiformannen, magister i 
sosiologi, Sigurd Allern. Han fikk sparken 
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Øgrim engasjerte 
seg i kultur-, tekno-
logi og språkspørs-
mål. Her under en 
byvandring i Oslo 
i februar 2006 i 
forbindelse med 
100-årsjubileet i 
Noregs mållag. 
(Foto:Kjetil Ree. 
Wikipedia)

for høyreavvik, og kamerat Pål, industri-
arbeider med historie mellomfag, ble ny 
formann. Hellerud-Bryn-gjengen hadde nå 
også det formelle grepet om bevegelsen. 
Øgrim nektet å ta ledervervet, men han satt 
i sentralkomiteens arbeidsutvalg, som styrte 
det meste. I virkeligheten var han den sterke 
mann i partiet. Dette skjedde etter at Øgrim 
og Steigan hadde vært i Tirana og fått 
kraftig refs av Enver Hoxha. Nå ble AKP-
regimet virkelig stramt med sterk kontroll 
over medlemmene. 

Proletariser dere

Typisk for denne perioden var den omfat-
tende kampanjen for å styrke klassegrunn-
laget: Proletariseringskampanjen. De fleste 
sufferne var studenter og akademikere, men 
det holdt ikke. Det kommunistiske arbei-
derpartiet manglet arbeidere. Altså måtte en 
proletarisere medlemmer som allerede var 
der. Et eget AKP-språk med østkantpreg 
og trykk på første stavelse hørte også med 
til proletariseringen. Øgrim ble selvfølge-
lig proletar så god som noen. Den viktigste 
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arbeidsplassen hans var på øltapperiet på 
Schous bryggeri i Oslo. Der gjorde han seg 
gjeldende som fagforeningsmann i likhet 
med mange andre ml-ere. De var dyktige 
og tok ledelsen i fagforeningene på mange 
arbeidsplasser. Ruvende personligheter i fag-
bevegelsen som Rolf  Utgård, Eldar Myhre, 
Per Østvold, Egil Mongstad, Eldar Myhre, 
Stein Stugu, Arne Byrkjeflot, Boye Ullmann 
og Terje Skog har bakgrunn i ml-bevegelsen. 
Andre begavete ml-ere har gjort karriere i 
det borgerlige samfunn, for eksempel var 
sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i Aftenposten 
leder av Rød Valgallianse før hun gikk til 
journalistikken.

Krigsfrykt og isolasjon 
I 1975 var Tron Øgrim sikker på at Sov-
jetunionen forberedte seg på å innta Norge. 
I egne øyne var han en hovedfiende for 
russerne. Han ville dingle i galgen. Skulle de 
russiske styrkene invadere landet, ville deres 
første mål være å eliminere AKP(m-l). Dette 
minipartiet med 3500 – 5000 medlemmer, 
studenter og nyproletariserte arbeidere, var 
Sovjets verste fiende. Det gjaldt å forberede 
seg. Ledelsen opptrådte som en monolittisk 
enhet i alle situasjoner. Norges kommunis-

tiske parti ble sett på som femtekolonister 
og quislinger. De ville stille seg til disposi-
sjon for Sovjet-hæren når den sto i landet. 
Imens forberedte ml-erne seg på krig ved 
fysisk fostring. På sommerleirene ble mor-
gengymnastikk og joggende ml-ere et vanlig 
syn. Det er ikke bevist at de drev våpentre-
ning, men slagord som «væpna revolusjon» 
skapte en mistanke om dette. Den eneste of-
fentlige talsmann ble nå Pål Steigan. Resten 
av partiet ble hemmeliggjort.

Den ekstreme kursen gjorde imidlertid 
partiet mer isolert, og nye problemer oppsto 
etter Maos død i 1976 og Albanias brudd 
med Kina. Hele ml-bevegelsen nærmet seg 
politisk og økonomisk konkurs, og i boka 
Marxisme – vitenskap eller åpenbaringsre-
ligion? fra 1979 kritiserte Øgrim den sekte-
riske politikken. Samtidig holdt han fast ved 
partiet. På kanten av stupet klamret han seg 
til en siste utopi, som var katastrofal – støt-
ten til Pol Pots skrekkregime i Kambodsja. 
Han og Pål Steigan var der sammen med 
en offisiell partidelegasjon bare få måneder 
før den vietnamesiske invasjonen i 1978. De 
fant ingen likhauger eller massegraver, slik 
det ble rapport om i medier verden over. Si-
den sosialimperialistene i Sovjet sto bak Vi-

Pål Steigan ble 
omvendt til marxis-
men og dannet et 
særegent politisk 
partnerskap med 
Tron Øgrim. (Foto: 
John Erling Blad)
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etnam, og Kina holdt med Kambodsja, var 
valget gitt for de norske «kineserne». AKP 
støttet Pol Pot med svært små forbehold, og 
Øgrim ville ikke høre når det var tale om at 
1,7 millioner mennesker døde som følge av 
Røde Kmers revolusjon.

Avisdugnaden og kulturen
På terskelen til en dyp krise gjennomførte 
ml-erne sitt største felles løft. De gjorde 
ukeavisen Klassekampen til dagsavis. Klas-
sekampen var partiets forlengete arm helt 
fra Øgrim og Steigan grunnla bladet som 
månedsavis etter bruddet med SF i 1969. Å 
gjøre den til dagsavis var « et prosjekt helt 
i Trons ånd», sier Steigan, «originalt, crazy 
og vanvittig spennende». Store pengesum-
mer ble samlet inn blant medlemmene, og 
1. april 1977 utkom Klassekampen som 
dagsavis. Ml-ere jobbet gratis med å bringe 
avisen ut. Trass i en voldsom dugnadsinn-
sats holdt Klassekampen på å gå konkurs. 
Ml-erne måtte kapitulere for klassefienden 
og ta imot pressestøtte etter mye intern 
uenighet. Dette var et alvorlig linjeskifte. Nå 
skled Klassekampen ned i lomma på den 
borgerlige kapitalen. Men med pressestøtte 
og frigjort fra ml-bevegelsen er avisen siden 
blitt en suksess som et radikalt debattorgan i 
norsk presse.

Øgrim grunnla også Forlaget Oktober, 
og han var sentral når det gjaldt å opprette 
Tronsmo bokhandel og plateselskapet Mai, 
alt sammen vesentlige deler av det kulturelle 
oppsvinget som ml-bevegelsen represen-
terte. Ml-litteraturen er et begrep i norsk lit-
teraturhistorie, og i dag utkommer noen av 
landets mest kjente forfattere på Oktober. 
Det er navn som Kjell Askildsen, Jon Mic-
helet, Dag Solstad, Tove Nilsen, Per Petter-
son, Anne B. Ragde, Tore Renberg og Karl 
Ove Knausgård. Øgrim var i en periode 
leder av AKPs kulturutvalg, og han så det 
som sin oppgave å ta vare på forfatterne og 
inspirere dem til å utvikle sitt forfatterskap.

Bak marxismen-leninismen
Etter å ha gått ut av sentralkomiteen i 1984 
gled han ut av politikken. I senere år virket 
han som kulturkritisk journalist med data 
som spesialfelt. Da nettleksikonet Wikipedia 
kom til Norge, kastet han seg over det, og 

etter hvert ble han en av de ivrigste bidrags-
yterne.

I mange år skrev han teateranmeldelser 
i Klassekampen og var særlig opptatt av 
dramatikken til Henrik Ibsen. Han holdt 
foredrag på Nasjonalteatret, på Ibsenhuset i 
Skien og på Ibsenmuseet i Oslo, et sted han 
hadde stor forkjærlighet for.

Det var mange som var rasende på Tron 
Øgrim. En hovedanklage var at han aner-
kjente kommunistiske statsledere som Mao, 
Enver Hoxha, Stalin – og særlig Pol Pot i 
flere år etter at folkemordet i Kambodsja 
var kjent. Men han gjorde aldri avbikt. Han 
var kommunist til sin død og beklaget in-
genting. Bak hans marxisme-leninisme lå det 
imidlertid en moralsk begrunnelse, som han 
bl.a. ga i et innlegg i Dagbladet i 2000: «Og 
mange så Kina som et eksempel på at det 
gikk an å gi de rikes jord til de fattige, slutte 
å selge jenter som slaver. Få unga på skole. 
Dette førte oss inn i det merkelige AKP.»

Kilder:
Hans Petter Sjølie: Mao, min Mao.
Pål Steigan: Tron Øgrim – kommunist og visjonær.
Nekrolog i Klassekampen. 25.mai, 2007
Finn Gustavsen: Kortene på bordet.

Tron Øgrim under 
et foredrag i Bergen 
i 2006. Han hadde 
allsidige interesser 
og var særlig opp-
tatt av teater. Som 
Ibsen-kjenner var 
han mye brukt som 
foredragsholder.
(Foto: Nina Aldin 
Thune. Wikipedia)
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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  
Thormod Pedersen,  
Rundtjernveien 56 B,  
0672 Oslo,  
innen 10.mars.

Sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved 
postkassene. Referat fra årsmøtet 2010 ble 
trykket i nummer 2/2010.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. 
Loddsalg.

Kontingent (Kr 150) for 2011 bes inn-
betalt før årsmøtet. Giro er vedlagt dette 
nummeret av Ved postkassene.

Når det gjelder parkering, skulle det være 
gode muligheter på Haugerudsentret. Første 
time er gratis. Deretter 15 kr/time. Dere går 

rett over vei og T-bane-bro til det store gule 
huset.

Styret ønsker alle nye og gamle medlem-
mer hjertelig velkommen!

1. Årsberetning 2010

Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 10. mars 2010 ble følgende 
styre valgt:

Styremedlemmer:
Grethe Martinsen (ikke på valg)
Svein Holmby (ikke på valg)
Thormod Pedersen (ikke på valg)
Per Ove Dahl, 2 år (gjenvalg)
Per Amundsen, 2 år (gjenvalg)

Varamedlemmer:
Ørnulf  Fremming (ikke på valg)
Liv Eilertsen (ikke på valg)

Revisor:
Edmund Grohshennig, 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:
Ingebjørg Engelstad, leder, 1 år (gjenvalg) 
Halvor Elverhøi, 1 år (gjenvalg)

Innkalling til årsmøte 2011,
Mandag 28. mars kl. 19, på Haugerud Seniorsenter(NB!)

Cand.  
Østkanten

Før årsmøtet vil lokalhistoriker, byvandrings-
guide og forfatter Leif  Gjerland, kåsere med 
bilder om Østkanten. Vi vil få en innføring i det 
som ennå finnes og det som dessverre er rasert. 
Vi husker med glede de underfundige histori-
ene han serverte oss sist han besøkte oss og ga 
oss smakebiter fra sin forrige bok: «Hvis Slottet 
hadde ligget på Tøyen». Nå har han lansert en 
bok om Østkanten.
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Berit Gulliksen 1 år (gjenvalg)
Rune Eriksen (vara), 1 år (gjenvalg) 
 
Heller ikke denne gang hadde det vært mu-
lig for valgkomiteen å finne noen lederkan-
didat.

Svein Holmby har også dette året ledet 
møter og Thormod Pedersen foretatt inn-
kallingene.

Denne lange mangel på leder, og det siste 
året også nestleder, er en situasjon som ikke 
kan vedvare. Det er fare for at foreningens 
aktivitetsnivå vil synke merkbart.

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:
Kasserer: Grethe Martinsen
Sekretær: Thormod Pedersen
Styremedlemer: Per Amundsen, Per Ove Dahl, 
Svein Holmby
Varamedlemmer: Ørnulf  Fremming, Liv 
Eilertsen

Det har i 2010 vært avholdt 9 styremøter.

2. Arrangementer 

10. mars – årsmøte på Tveten gård
Før årsmøtet holdt kunsthistorikeren Anne 
Kristine Kronborg et kåseri om» Det nye 
Oslo i det gamle Aker», et kåseri hvor ut-
byggingen av Tveita stod sentralt. 

19. april – hyggekveld på Tveten
36 personer hadde funnet veien. Denne 
gang hadde vi gleden av å høre Lars Rog-
stad presentere bildebasen vår som nå via 
Deichmans nettsider er gjort tilgjengelig for 
publikum. Ved å henvende seg til oss, kan 
andre også nyttiggjøre seg det som vi har 
fått samlet.

5. mai – vandring i nærområdet 
I år tok vi turen på vei i vårt nærområde. Vi 
startet i Hagapynten og fortsatte Haugerud-
hagan og Hellerudveien fram til Postkassene 
før vi tok Stordamveien nedover og avsluttet 
ved Stordammen. Så mange som 24 stykker 

hadde møtt opp og Svein, Per og Thormod 
sørget for guidingen.

5. juni – stand i Youngslunden på Bryn i forbin-
delse med kulturdagene
Vi fikk forespørsel fra Alna bydel om å ha 
stand i Youngslunden ovenfor Bryn skole. 
Siden Bryn og Fjellhus er vårt interesseom-
råde selv om vi har gjort lite der, tok vi i 
mot tilbudet. Mange foreninger deltok med 
stands. Ordføreren åpnet arrangementet, og 
det var musikalsk underholdning og opptre-
den hele tiden. Været var fint og mange kom 
også bort til oss. Flere meldte sin interesse 
for å bli medlem. Siden det var arrangement 
hele dagen, bør vi nok være flere som stiller 
et annet år.

8. juni – kulturdag på Tveten
På dette arrangementet har vi deltatt i alle år 
og er noe vi må fortsette med. Men det har 
etter hvert blitt så mye som foregår, at det 
ikke er like mange som kommer bort til oss 
som tidligere. Tradisjonen tro, stilte vi med 
telt og stand og et utvalg av tidligere «Ved 
postkassene» etc. Vi må vise ansikt på en 
dag som denne.

 
28. august – dagstur til Ringerike, fellestur med 
Folkeakademiet Hellerud.
I år gikk fellesturen med folkeakademiet til 
Ringerikes historiske landskap. 35 stykker 
fikk en fin innføring om et område som 
rommer minner fra yngre jernalder og helt 
opp til vår tid.

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

13. oktober –opplysningsstand på kjøpesentret, 
Tveita

25. oktober – Medlemsmøte på Tveten 
Per Erling Johnsen som har skrevet flere 
erindringsbøker, kåserte om sin siste, «Bu-
tikken på Hjørnet». Av de 49 frammøtte lot 
det til at flesteparten husket tilbake til alle de 
ulike småbutikkene som nå kun er historie. 
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Etter utlodning og kaffepause tok Berit 
oss med på en bildevandring til våre egne 
nærbutikker.

3.november- omvisning i Oslo byarkiv.
Lars Rogstad fortalte hva byarkivet har å 
tilby historielagene og andre som er interes-
sert i hva som har skjedd i byen vår. Senere 
ble vi guidet ned i arkivene som dekker 
20 000 hyllemeter med materiale som står til 
disposisjon. Noen av godbitene vi fikk se, 
var protokoller for Bryn skole og regnskaper 
for Tveten gård. Synd at det kun var seks 
av medlemmene som hadde anledning til å 
møte.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for 
Historielagene i Oslo som holder to mø-
ter i året for historielagene. 26.oktober var 
Frogner historielag vertskap, og to fra styret 
deltok. 

Vi deltok også på en workshop i Oslo 
byarkivs regi. Det er foreslått at historielage-
nes bilder på Deichmans nettsider, og bilder 
fra en del andre sammensluttninger, skal slås 
sammen med oslobilder.no, slik at tilbudet 
blir enda bedre.

Historielaget er medlem i Alnaelvas ven-
ner. 

Siden historielaget fylte 15 år i fjor, plan-
legges det en samleutgave av «Ved postkas-
sene» som medlemmene vil få tilbud om 
å kjøpe. Vi har fått noe tilskudd av frivil-
lighetsmidler til prosjektet. Ideen kom fra 

Lars Rogstad, og det er også han som vil stå 
for redigeringen. Et fyldig register har Berit 
Gulliksen stått for.

3.mars presenterte Oslo bymuseeum og 
Oslo byarkiv sitt samarbeidsprosjekt oslo-
bilder.no som nå er lagt ut på nettet til fri 
avbenyttelse.

Historielaget samarbeider med Folke-
akademiet Hellerud, Tveten gårds venner, 
Frivillighetssentralen og Hellerud Vel.

Slektforskingsforum har vært avholdt på 
Haugerud Seniorsenter første mandag i må-
neden med til sammen ni ganger. I høst har 
det forsøksvis blitt gjennomført på dagtid.

4. Lokalhistoriske bilder 
Fotogruppa fortsetter registreringen og 
oppdateringen av bildene våre hver mandag 
på Oppsal bibliotek. Eldre fotografier som 
medlemmene eier, kan leveres der for skan-
ning. Bilder kan også leveres til styret.

5. Informasjon
Medlemsbladet «Ved postkassene» har kom-
met med to nummer.
 
6. Medlemmer
Ved årsskiftet hadde historielaget 242 med-
lemmer. Dette er det fire mer enn forrige år. 

Historielaget ønsker å takke ledelsen på 
Tveten gård for støtte og hjelp, og for gratis 
lokaler og kopiering. Møterommet i 2. etasje 
som vi deler med de tre andre foreningene, 
har fylt behovene for et sted å ha styremøter 
og andre småmøter.

Hellerud, 14. januar 2011

Styret i Hellerud historielag

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

En liten gylden ring
Etter forrige medlemsmøte på Tveten gård ble det funnet en ring med innskrift.
Ringen kan fås tilbake ved henvendelse til styremedlem Per Amundsen Venåsveien 19. 
Tlf  22 26 39 41.
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Program våren 2011
Mandag 28. mars kl 1900.

Årsmøte på Haugerud Seniorsenter,Hagapynten38 C.

Før årsmøtet vil lokalhistoriker Leif Gjerland kåsere om Østkanten
Innkalling, årsmelding og regnskap er i bladet.

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Loddsalg. 
Gamle og nye medlemmer er velkomne!

Mandag 2. mai kl 1900

Hyggekveld på Haugerud seniorsenter. Hagapynten38 C.

Denne gangen satser vi på god tid til utveksling av medlemmenes opplys-
ninger og historier.

Fotogruppa viser bilder fra arkivet vårt.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i. Loddsalg,

Alle er velkomne.

Onsdag 11. mai kl 1800

Vandring i nærmiljøet.

Vi møtes ved Postkassene.
Vi går i området Postkassene, Trasop, og ender opp på Skøyenbrynet. 

Første mandagen i måneden kl 1200-1500.

Møtested for slektsforsking.

Datoene er 4. april og 2. mai.
Stedet er Internettkafeen,

Haugerud seniorsenter, Hagapynten 38C.
Vi fortsetter til høsten

Ved å bruke nettet hjelper vi hverandre med å finne våre aner.
Ikke nøl, møt opp!


