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Fra postkassa

n n Nå er utvendig restaurering av Tveten 
gård tilsynelatende ferdig. Det er moro å se 
storgården slik den må ha framstått før den 
begynte å forfalle. Vi venter i spenning på 
hvordan det blir innvendig. Hvordan blir det 
for de frivillige organisasjonene og de utal-
lige andre tilbudene som gården har hatt og 
fremdeles har? 

I neste nummer av «Ved postkassene» 
regner vi med å få inn en omtale av hva 
bruksområdet for de ulike bygninger var 
i den siste perioden da gården ble drevet. 
Dette blir interessante ting, og flere opp-
lysninger må kunne skaffes om tidligere 
perioder slik at historien blir mer og mer 
komplett.

Men vi har også noen andre hus i vårt 
nærdistrikt som ikke er så framtredende, 
men som likevel har sin historie å fortelle. 
De ble bygget de første tiårene da boset-
tingen startet og er 80-100år gamle. Noen 
har hatt mange eiere, men noen har hatt 
samme eierfamilie i 3-4 generasjoner. Det 
finnes også personer som det nå kanskje kan 
fortelles noen historier om.

Disse steder og personer trenger vi 
opplysninger om slik at beretningene kan 
komme inn i medlemsbladet vårt. Noen 
hus er om/og påbygget, men det eksisterer 
sikkert bilder av hvordan de så ut opprin-
nelig. Det gjelder at ikke bildematerialet og 
andre interessante ting havner på Haraldrud 
sammen med alt annet fra loftsryddinger.

Som medlemmer av et historielag har vi 
ansvar for at ting blir notert ned og brakt 
videre til framtidige eiere. Historielaget får 
spørsmål fra folk som vil vite mer om histo-
rien til det huset de bor i.

Under vandringen vår sist mai, oppdaget 
man et lite hus som hadde stått ubebodd 
lenge og som de færreste av oss kjente 
til, midt inne på en gjengrodd tomt med 
adresse Hellerudveien 6/8. 

Gå ut og fotografer de gamle husene 
som finnes i omegnen. Grav og spør etter 
opplysninger. La nysgjerrigheten råde!

Thormod
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Hellerud historielag
Historielagets formål er:
1. Å verne om det som finnes av historisk interesse 
og verdi i området, samt i tilknytning til dette søke 
å vekke interesse for stedets og innbyggernes 
kultur, liv og virke gjennom tidene
2. Å fremme det alminnelige historiske vernearbei-
det
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 Østmarka.

Ønsker du å bli medlem?
Som medlem støtter du det lokalhistoriske arbei-
det, og du får direkte informasjon om alle histo-
rielagets 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
Finn Bøhler, vara 22 26 07 03

Forsidebilde:
Den nordøstlige 
delen av Helle-
rud er bygd ut 
på tomter som 
Bertrand Jensen 
solgte fra gården 
Gytebråten. Bildet 
på forsiden viser 
et skjøte fra 1921, 
men Jensen 
begynte tomtesal-
get mye tidligere, 
kanskje like etter 
århundreskiftet. 
Det var billig på 
Hellerud den 
gangen, og han 
solgte på rimelige 
vilkår.
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n n Tore Bratlie, tidligere leder av Hellerud 
historielag og tidligere nestleder i Tveten 
gårds venner gikk bort 27.04.2012. Han ble 
83 år gammel.

Før de flyttet til Rundtjernveien bodde 
han med sin familie i Sørhellinga boretts-
lag, nær den gamle ærverdige Tveten gård. 
Driften av gården var avsluttet og forfallet 
var synlig. Noe måtte gjøres og på slutten 
av åttitallet tok han initiativet til og ble leder 
av «Utvalget for bevaring av Tveten gård». 
Representanter for de omkringliggende 
borettslagene, Tveitaskolene samt idrettsla-
get var med i utvalget. Formålet var moderat 
eller ingen utbygging og bevaring av gården 
til kultur og fritid. Det var på den tiden stor 
interesse fra utbyggere om blokkbebyggelse 
på jordene og riving av bygningene. Det ble 
heldigvis ikke en realitet for Tveten gård, 
noe som må tilskrives utvalgets innsats.

Etter at Bydelen kom inn som leietaker 
for over 15 år siden var han, som leder av 
et interimsstyre, initiativtaker til at Tveten 
gårds venner ble stiftet. I venneforeningen 
gikk han straks inn for å gjøre gården kjent 
ved å stå for omvisninger og arrangementer. 
Han var også svært opptatt av gårdens his-
torie som han skrev om i en utførlig artikkel 
i Groruddalen Historielags årbok for 1998. 
Vi glemmer heller ikke det eventyrlige his-
toriske tablået som han fremførte sammen 
med sin datter Kristine under en bydelsdag 
på gården. Det handlet om proprietæren 
Even Bernhard Stenersen som kom som ny 
eier til Tveten gård i 1810 sammen med sin 
unge hustru Christense. Tore spilte Even 
Bernhard i flosshatt og kjole og hvitt og 

Kristine spilte fru Christense, der de kom 
kjørende til gården med hest og karjol. 

I 1997 ble Tore leder av Hellerud His-
torielag. En av de virkelig store oppgavene 
historielaget hadde i den perioden var byde-
lens feiring av Oslos 1000 års jubileum. Med 
Tore i spissen ble dette arrangert som en 
Vikingfestival på Tveten gård, og mange ble 
satt i gang med å skape vikingmiljø på går-
den. Festivalen ble avsluttet med det histo-
riske spillet «Leidang på Tveitin». Her spilte 
Tore storgårdens eier som fikk besøk av to 
utsendinger fra Olav Trygvason som kom i 
leidang for å verve krigere for kongen.

Det var for øvrig stor aktivitet i historie-
laget i den tiden Tore var leder, med mange 
historiske vandringer og utflukter, for 
eksempel til Akershus festning og til klos-
terruinene på Hovedøya. Dessuten hadde 
han vandringer i nærmiljøet på Hellerud. 
Tore var en god forteller og folk strømmet 
til. Lokalhistorisk informasjon for bydelens 
befolkning hadde det ikke vært for mye av 
tidligere, så her har han virkelig satt spor 
etter seg.

Det var i Tores tid som leder at Histo-
rielaget i år 2000 mottok bydel Helleruds 
kulturpris. I 2007 ble han utnevnt til æres-
medlem i Tveten gårds venner.

Vi minnes Tore i takknemlighet for hans 
levende engasjement for å spre kunnskap 
om folks historiske og miljømessige tilhørig-
het, og som en idérik og god partner i alt 
vårt samarbeid.

Bjørg Levorsen, Thormod Pedersen,  
Karsten Sølve Nilsen

Minneord om Tore Bratlie
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«Kaffekverna» i 
dag. (Foto Thormod 
Pedersen)

Av Kjell Berger

n n Bertrand Jensen var en del av det 
radikale kulturlivet i Kristiania. Han var 
engasjert på flere områder og hadde både 
antikvariat, bokhandel og forlag. Men det 
var vanskelige tider, og han tapte penger 
på forlaget, blant annet fordi han ga ut 
mange bøker på landsmål, og de gikk med 
underskudd. Så, i 1899, kjøpte han en gård 
på Hellerud for å flytte ut av byen. Stedet 
het Gytebråten, også kalt Jytestuen el-
ler Nordre Hellerud. Det var nærmest et 

større småbruk med en del skog, skilt ut fra 
gården Hellerud allerede i 1794. Her ville 
Jensen prøve seg som gårdbruker. Han var 
en foretaksom kar, som kom til å bety mye 
for utviklingen på Hellerud. Ellers var han 
en idealistisk romantiker og svermet for 
landlivet, men han hadde ingen erfaring som 
bonde. Når han kjøpte gården, var det ikke 
minst fordi han drømte om å vende tilbake 
til naturen. Her bygde han et eventyrlig hus 
med en tårnaktig overbygning, som vel kan 
kalles romantisk. I alle fall finnes det ikke 
maken til hus på Hellerud, og det er best 
kjent som «Kaffekverna», fordi det likner litt 
på ei gammeldags kaffekvern. Enda even-

Hvem var Bertrand Jensen?
Bokhandleren som bygde «Kaffekverna»
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tyrhuset er over hundre år gammelt, ligger 
det i dag som en velholdt villa, et blikkfang 
nederst i Venåsveien, i krysset ved Hellerud-
veien.

Under utbedringsarbeider ble det i 1990 
funnet en boks i gulvet i «Kaffekverna». I 
den var det en flaske med et brev skrevet 
av Bertrand Jensen og undertegnet av alle i 
familien. Dette historiske dokumentet gir et 
detaljert bilde både av byggearbeidet, kost-

nadene og de som bodde i det ferdige huset. 
Det forteller at undermurene ble påbegynt 
våren 1899 og hovedbygningen 2.oktober 
1900. Vi får vite navnet på håndverkerne og 
hva de utførte. Byggherrens familie besto av 
Jensen, hans kone Johanne Fredrikke og tre 
barn, to gutter og ei jente. Den eldste gutten 
var snart 17 år, jenta 12 og yngstemann 9 
år gammel. Her var også husmannsfolkene 
Carlsen med tre barn, som bodde i Lillestu. 
Besetningen var på fem kuer og en kalv, to 
griser og hesten Blakken. Dessuten var det 
to hunder, tre katter, ca. 30 høns og fem in-
diske dverghøns. Hele familien var til stede 
i dagligstua da Jensen skrev dette fredag 24. 
oktober 1902. Han opplyser at kostnadene 
var 5000 kroner, men så har han også bygd 
billig. Brevet slutter med et ønske om lykke: 
«Gid dette hus maa staa i flere hundre aar 
og være til lykke for dem der kommer til 
at bo i det! Det ønsker alle vi, der i dette 
øieblik er til stede.» Disse rørende ordene 
røper kanskje en uro for det som skulle skje 
videre. Idyllen i dagligstua var truet. Neste 
år gikk familien i oppløsning, og en nedslått 
og ulykkelig Bertrand Jensen forlot landet. 
Han var borte i tre år.

Fra manufakturhandel til antikvariat
Jens Bertrand Jensen var født i Kristiania 
12.oktober 1863. Han så dagens lys for 

«Kaffekverna» ny-
malt. «I 1902 blev 
huset malet, udført 
vindusgerikter og 
alle sviler, svaler 
og taarnet». Bildet 
utlånt av Jens K. 
Vinner, barne-
barn av Bertrand 
Jensen.

Bertrand Jensen 
var en dyktig foret-
ningsmann, men 
han var samtidig 
en generøs idealist 
og fordomsfri 
menneskevenn. 
Han stilte gjerne 
opp for de små i 
samfunnet. Foto 
fra «Norsk aarbok 
i1931».
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første gang i Enerhaugens bedehus. De 
unge foreldrene hans satt smått i det og 
bodde gratis på et værelse og kjøkken mot 
å holde bedehuset rent. Senere flyttet de til 
Fredrikstad. Her leide faren en butikk som 
han drev opp til å bli den største manufak-
turforretningen i byen. Jens Bertrand tok 
middelskoleeksamen og begynte på kate-
dralskolen i Kristiania, men sluttet på grunn 
av sykdom. Siden gikk han i handelslære hos 
Robsahm & Co. i Kristiania og var et par år 
i England for å lære språk og for å få mer 
merkantil utdannelse. Tilbake i Fredrikstad 
gikk han inn i farens manufakturforretning. 
I 1889 var han med og startet venstreavisen 
Fredrikstad Dagblad. Han var grepet av 
tidens radikale idéer, var både venstremann 
og frelst for målsaken. Noen rabulist var 
han likevel ikke, selv om han forskrekket 
omgivelsene med å ha omgang med radi-
kalere og antikristne. Han var beskjeden og 
stillfaren, skrek ikke ut sin overbevisning i 
tide og utide. Men han passet ikke inn i den 
konservative trelastsosieteten i plankebyen, 
og han trivdes ikke som manufakturhandler. 
Fine engelske tøyer, slips, hansker, silke og 
brokade var ikke noe for ham i lengden. 
Derimot var han tidlig blitt glad i kunst og 
litteratur. Skulle han fortsette i det merkan-
tile, måtte det bli som bokhandler. I 12-års-
alderen hadde han begynt å samle bøker, 
og alt som gutt hadde han en samling på 
flere hundre. I 1891 kjøpte han P. Omtvedts 
antikvariat nederst i Piletredet i Kristiania. 
Det første han gjorde, var å bestille en stor 
plakat med digre bokstaver, der «Jens» var 
sløyfet og navnet over døra var «Bertrand 
Jensen». 

Bygutten som elsket landsmålet   
Etter at han hadde etablert seg med an-
tikvariat, tok han i 1893 også til med å gi 
ut småskrifter, ofte med praktisk innhold. 
Samme året ga han ut den første boka, Hans 
Selands «Ei bergpreike». I årene som fulgte 
kom det bøker av en rekke forfattere, både 
på landsmål og riksmål. Nils Kjær debuterte 
hos Jensen med «Essays» i 1895. Men det 
var bøker på landsmål, eller nynorsk, som 
lå hans hjerte nærmest. Han ble blant an-
net forlegger for Rasmus Løland og ga ut 
nærmere 15 større og mindre bøker av ham. 

Fram til 1899 ga han ut 46 landsmålsbøker. 
De gikk for det meste med underskudd. 
Men han var en stor idealist og så det som 
en oppgave å støtte målsaken, selv om han 
ikke selv skrev på landsmål. I 1897 ga han 
anonymt ut skriftet «Praktisk målstræv. Et 
opråb til målfolket af  en målvenlig bygut». I 
pamfletten som var på 16 sider og trykt i et 
opplag på 5000, går han blant annet inn for 
at målfolket må samle seg i en landsomfat-
tende organisasjon, der medlemmene skulle 
love å bruke landsmål etter beste evne i 
skrift, og å bruke dialekt, tillempet landsmål 
så langt som råd, i tale. Men da Noregs Mål-
lag ble stiftet i 1906, var han ikke så opptatt 
av målsaken lenger.

Imens vokste antikvariatet og ble det 
største i landet. Jensen var den første norske 
antikvaren som la vekt på sjeldne skrif-
ter. Antikvariatet bar seg, og eieren tjente 
penger. I perioden 1893-1900 ga han også 
ut månedsskriftet Bogvennen, som til slutt 
hadde et opplag på 7500. Bladet hadde 
artikler og notiser om bøker og forfattere, 
boklister og meldinger fra bokhandelen. Det 
hadde en del abonnenter, men det meste av 
opplaget gikk gratis til bibliotek, lesesirkler, 
prester, lærere og de som var registrert som 
kunder hos Jensen. Dette var bokreklame 
langt forut for sin tid.

Fra Ivar Aasen til Oskar Bråten 
Bertrand Jensen ville helst utgi og forhandle 
god litteratur, særlig på landsmål. Men han 
skjønte etter hvert at han måtte skjøte på 
inntektene med mer populære utgivelser. 
Folkebøker som «Sterke-Nils» og «Hus-
mands-Gutten» satte fart i omsetningen, 
og han solgte tusenvis av morskapsskriftet 
«Askeladden». Han utga også drømme- og 
spåbøker, lykkebrev med mer. Visediktere 
kom med sine muntre og moralske skillings-
viser til Jensen. På den måten skaffet han 
seg forbindelser av et nytt slag, hundrevis 
av kunder og et økt liv i bua. Han hadde 
et våkent øye for alt særmerkt ved folk, og 
så var han velsignet fri for overklassesyn, 
forteller Olav Melkild i «Norsk Aarbok» fra 
1931. Han så bare det menneskelige hos alle. 
«Sjølv kalla han seg ’heidning’, men eg hev 
ikkje råka sers mange med eit finare kriste-
leg livssyn enn han,» skriver Melkild. «Det 
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Utenfor «Kaffe-
kverna». Det var 
gjestfritt og hyg-
gelig hjemme hos 
Bertrand Jensen 
på Gytebråten. 
Her med sveive-
grammofon på 
hagebordet uten-
for «Kaffekverna». 
Bildet er angive-
lig fra 1904,men 
da var Bertrand 
Jensen på New 
Zealand. Fotograf 
ukjent.

var ikkje talemåtar, men Kristi framferd som 
sermerkte ’heidningen’. Millom lirekasse-
menner, gateseljarar og andre som levde på 
livsens skuggesida, hadde han mange vener.» 
Han ba til seg mange slike som var hjem-
løse på julekveldene. Først da fikk jula sin 
rette glans, syntes han. Det gledet ham også 
svært at han en gang greidde å få Ivar Åsen, 
som bodde like ved, til å feire julekvelden 
hjemme hos seg. Åsen var så redd for å være 
til bry at det var nesten umulig å be ham, 
men han kom da Jensen kunne lokke med 
ekte Sunnmørs-julemat. De snakket ofte 
sammen, og Åsens kloke råd var trolig mye 
til hjelp for Jensen når det gjaldt å vurdere 
manuskripter til bøker på landsmål, tror 
Melkild.

Vi vet ikke mye om privatlivet til Ber-
trand Jensen. Selv hadde han ikke barn med 
den første kona si, forteller Melkild. Men 
han tok til seg tre foreldreløse barn. I 1899 
kom Melkild til Jensen som huslærer for 
disse barna, sikkert de samme som ble nevnt 
i brevet fra «Kaffekverna». Da bodde fami-
lien ennå i byen. Barna var både snille og 
gilde å arbeide med, og Melkild sier at han 
hadde sine rikeste minner fra dette hjemmet. 
«Her fekk eg næring for min målmannshug 

og mitt radikale livssyn. Mange landskjende 
menn gjekk der, og alle tankar som var uppe 
i tidi, vart drøfte og verdsette. For slik ein 
ungdom som eg då var, hadde dette mykje å 
segja.

Også andre fikk sin åndelige dåp i huset 
hos Bertrand Jensen. En svakelig utseende 
og unnselig 15-åring fra Sagene søkte i juni 
1896 en ledig post som visergutt. Han het 
Oskar Bråten. Jensen likte gutten med en 
gang- og ansatte ham. Dermed begynte et 
nytt liv for den unge mannen som siden 
ble østkantens dikter. Men jobben som 
visergutt var slitsom, og Jensen tok ham 
senere hjem til gården på Hellerud, der 
han skulle leve godt i frisk luft og passe-
lig utearbeid. Bymannen Jensen hadde lite 
greie på gårdsdrift, og han har selv fortalt 
hvordan han dummet seg ut i begynnelsen. 
Blant annet ville han kjøpe ei ekte romantisk 
telemarksku med lange horn i stedet for 
ei ku som melket godt. Det var ikke mye 
hjelp i den nye gårdsgutten heller. Han var 
så klønete at han ikke greidde å sele på en 
hest, og stort bedre dugde han ikke i annet 
arbeid på Gytebråten. Så ble han i stedet 
satt til å være lagersjef  i forretningen. Der 
passet han godt. Han har fortalt at trangen 
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til å dikte spiret hos ham når han hørte på 
sjefens samtaler med kjente forfattere som 
Ivar Mortenson Egnund, Per Sivle, Arne 
Garborg, Rasmus Løland og mange andre. 
Vennskapet mellom Bertrand Jensen og Os-
kar Bråten varte helt til Bråten døde i 1938. 

Som sauegjeter på New Zealand
Jensen hadde planer om å skape et større 
forlag, så han kunne gi landsmålsdikterne 
levelige kår. Når det ikke lyktes, hadde det 
særlig sammenheng med det økonomiske 
sammenbruddet etter jobbetiden i 1890-åre-
ne. Da han skulle selge det hyggelige huset 
sitt ved St. Hanshaugen, var krakket kom-
met, og han tapte mange penger. Arven 
etter mora og faren hjalp ham likevel til å 
kjøpe gården på Hellerud. I 1899 solgte 
han antikvariatet, holdt fram med forlaget, 
men måtte søke akkord og gikk konkurs i 
1901. Akkorden fikk han på rimelige vilkår. 
Likevel greidde han ikke å komme i gang 
med forlaget igjen. Melkild skriver at nye 
ting kom til som gjorde ham motløs og 
skuffet. Ny ting? Kanskje viser ordene bare 
til økonomiske problemer, men det ser ut 

som om Jensen var svært lei seg, og at det 
var skjedd noe han tok seg personlig nær 
av. Melkild sier ikke noe nærmere om dette. 
Men det er klart at ekteskapet tok slutt, og 
at familien ble oppløst. Det ville imidlertid 
vært indiskret av Melkild å røpe interne 
familieforhold mens Jensen, og kanskje også 
hans første kone, levde. I 1903 gjorde han 
opp boet sitt. Da eide han fortsatt Gytebrå-
ten, men han brøt over tvert. «Nu orket han 
ikke mer», skriver Olav Myre i festskriftet til 
80-årsdagen i 1943.»Han bestemte sig til å si 
sitt utakknemlige fedreland farvel for alltid, 
han ville reise bort så langt som mulig.» 

Det var ingen tom trussel. Han dro til 
den andre siden av jorda. Myre forteller 
at han sammen med en pleiesønn tok den 
lange båtturen til Australia og New Zealand. 
Han drev som sauegjeter og med annet 
arbeid. Det var et liv på prærien i telt som 
gjeter på en farm med 10 000 sauer. En tid 
var det hans fulle alvor å slå seg til på New 
Zealand. Men da han hadde vært der i tre 
år, ble hjemlengselen for sterk. Fattig som ei 
lus var han nødt til å ta seg arbeid som kul-
lemper på ei skute for å komme seg hjem. 
Dette førte til at han ødela den ene armen, 
fikk verk i såret og måtte bli tre uker på et 
sykehus i Montevideo i Uruguay.

Bonde og tomtegrossist på Hellerud
Tilbake på Hellerud fant han alt på Gytebrå-
ten som han forlot det. Festskriftet siterer 
ham på denne opplevelsen: «Endelig – etter 
tre års fravær – satt jeg utenfor huset mitt, 
grublende over min skjebne. Alt innenfor 
sto bedekket med et treårig støvlag. Intet 
levende vesen på hele eiendommen. I denne 
triste stund, da verden på ny forekom mig 
så håpløs, lengtet jeg tilbake til det sorgløse 
livet på Ny Seeland. Jeg var pengelens, ven-
neløs og invalid, med armen i en slynge.»

Men etter det festskriftet opplyser, varte 
depresjonen bare et par dager: «Han spyttet 
i sin friske hånd og gikk i gang med litt om-
reisende boksalg.» Han eide nemlig fortsatt 
forlaget, som senere ble solgt til Falck-Ytter, 
skriver Myre. Boksalget førte ham åpenbart 
vidt omkring i landet, for det finnes et bilde 
av ham i full kolportasjeutrustning i Kabel-
våg i Lofoten i 1906. Der er han sammen 
med sin tidligere huslærer Olav Melkild, 
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Portrettet av Ber-
trand Jensen som 
hang i alle år på 
«gamle» Kringsjå.

som ikke sviktet ham. En kan spørre om 
Bertrand Jensen selv sviktet noen? Hvordan 
gikk det med pleiesønnen som ble med til 
New Zealand? Hva skjedde med de to yngre 
pleiebarna på Hellerud? Hvor ble det av den 
første kona hans? Det sier våre kilder ikke 
noe om.

Drømmen om å drive et antikvariat og gi 
ut bøker på landsmål var slutt. Nå var han 
blitt gårdbruker for alvor og måtte streve 
for maten med jord under neglene. Det 
hadde han ikke så mye i mot. Begeistringen 
for bondeyrket var ekte. Men det viste seg 
at han satt på en verdifull eiendom. Selv om 
Hellerud på denne tiden var en fjern avkrok 
i Østre Aker, var det mange som flyttet hit 
fra trangboddheten i Kristiania. Det ble et-
terspørsel etter tomter, og Jensen begynte å 
parsellere ut jorda og skogen på Gytebråten. 
I «Kaffekverna» ble det funnet et kart som 
viser eiendommens utstrekning oppover 
mot Hellerudtoppen. Hytter og hus grodde 
opp, men det var ingen offentlige tjenester 
av noe slag, verken vei, vann eller strøm. 
Folk måtte samarbeide for å løse felles pro-
blemer, og 1.pinsedag, 7. juni 1908, stiftet 14 
grunneiere «Helleruds Vel». Nestformann 
og sekretær i styret ble Bertrand Jensen. 
Søndag 16. august var det første medlems-
møtet på «Kringsjå» – av gode grunner i 
friluft. Det ble nemlig holdt på Bertrand 
Jensens tomt, uten hus. Han var den store 

grunneieren, og på dette 
møtet 

kom han med det sjenerøse tilbudet om å gi 
tomta til Helleruds Vel, på betingelse av at 
det ble bygd et foreningslokale. Tilbudet ble 
tatt i mot med takk og vedtatt uten debatt. 
Men det var ikke lett å skaffe penger til et 
slikt velferdshus, for det var krig og dyrtid, 
og folk hadde lite å hjelpe seg med. Bygge-
saken gikk fram og tilbake helt til 1924. Da 
ble det endelig, like før jul, for første gang 
holdt medlemsmøte i eget hus.

Jomfruland ble siste stoppested
Bertrand Jensen var imidlertid ikke til stede 

for å feire begivenheten. Han hadde vel 
tjent en del på tomtesalg, og i 
1913 solgte han «Kaffekverna». 
Så kjøpte han en gård på Tjøme 
og drev videre som bonde. Senere 
flyttet han til Jomfruland utenfor 
Kragerø, denne gangen på nytt 
«med familie», i følge Myre. Og 
han fikk etterkommere, blant annet 
et barnebarn som har lånt historie-
laget bilder Bertrand Jensen tok av 
«Kaffekverna». Det var ikke tilfeldig 
at han havnet i skjærgården, for han 
hadde alltid hatt en dragning mot 
sjøen. I ungdommen ville han utdanne 
seg til sjømann, men måtte avstå fra 
det, fordi han var fargeblind. Han var 
tilfreds med livet på Jomfruland. Det er 

Hellerud Vels 
grendehus, 
«Kringsjå» sto fer-
dig i 1924. Slik så 
det ut syv år sene-
re. «Kaffekverna» 
sees under. Bildet 
sto i avisen Østre 
Aker 24.april 1931. 
Organ for Østre 
Akers velforbund.
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Det gamle skiltet 
på gjerdet ved 
innkjøringen. ( Foto 
2012 Eva Kathrine 
Nilsen.)

på denne øya han bor da han i 1943 fyller 
80 år og blir hyllet i festskriftet. Her står det 
at fødselsdagsbarnet er ved god helbred. 
Han leser bøker, aviser – og antikvarkata-
loger. Dessverre er det ikke noe bibliotek 
i skjærgården, men ellers er tobakk det 
eneste han savner nå under krigen. Uvisst 
av hvilken grunn har han igjen skiftet navn. 
Fredrikstadgutten Jens Bertrand Jensen, som 
ble bokhandler, forlegger og gårdbruker 
Bertrand Jensen, heter nå Bertrand Vinner. 
11.november 1946 døde han på Jomfruland, 
og i dødsannonsen i Kragerø Blad står det 
Bertrand Vinner.

Kilder
Jon Grepstad: Bertrand Jensen. Allkunne. Digitalt 
nynorsk leksikon.
Olav Melkild: «Bertrand Jensen. Ein norsk nybrots-
mann.» Norsk Aarbok 1931.
Olav Myre: En antikvarbokhandler fra nittiårene. 
Bertrand Jensen 80 år. Oslo 1943.
Olav Myre: Oskar Bråten hos Bertrand Jensen. Oslo 
1943.
Magne Aasbrenn: Fredrikstad-guten som blei ny-
norskforlegger – og sauegjetar på New Zealand.
Årbok for Østfold Mållag 2008
Forhandlingskatalog for Hellerud Vel.
Lars Rogstad (red.): Livet på Hellerud. Hellerud 
historielag. Hellerud 2011.

Av eVA KAtHrine nilsen 

n n Hva skjuler seg bak plankegjerdet? På 
venstre side når vi kommer nedover Tve-
tenveien, ved rundkjøringen Tvetenveien/
Ole Deviks vei, kan vi se et høyt gjerde. Jeg 
tok en tur dit for å finne ut hvordan det var 
bak gjerdet. Det gamle klosterheimskiltet er 
plassert godt synlig på gjerdet ved innkjørin-
gen, og den store, gulbrune bygningen ligger 
der som før. Ved sammenligning med gamle 
bilder ser vi at det ikke var foretatt store 
utvendige forandringer. Det var tydelig at 

huset nå var bolig for flere familier, kanskje 
var det et par kontorer der. Kjentfolk innen-
for Østre Aker Totalavholdsforening kan 
fortelle at private eiere har overtatt alt for en 
del år siden. 

Østre Aker (Bryn) Totalavholdsforening
På initiativ fra teologistudent Johannes Ris-
tesund ble Østre Aker totalavholdsforening 
startet i 1893 med 58 medlemmer. Medlem-
stallet økte jevnt og trutt, typisk for tiden 
var at de som sluttet seg til foreningen stort 
sett var folk fra arbeiderklassen. Allerede 
etter ½ år var 250 personer til stede på den 

Klosterheim – Avholdsbevegelsens 
høyborg i vårt nærområde

Ved postkassene 1/201310



offisielle stiftelsesfesten 11. mars 1894. Ole 
Devik, aktiv i nærområdet, bl.a. kjent som 
kirkesanger og klokker i Østre Aker kirke, 
senere Bryn skoles første overlærer, var fra 
første stund en aktiv og viktig person for 
avholdsforeningen. Harald Halvorsen, som 
ble foreningens første sekretær, var også en 
aktiv og godt kjent person i området, med 
stor innflytelse. 

Bygging av et eget forsamlingslokale ble 
snart et høyt prioritert ønske for avholds-
foreningen, som tydelig så det store beho-
vet for et forsamlingslokale for den stadig 
voksende befolkningen langt ute på landet 
i Aker kommune. De så seg om etter egnet 
tomt, og kunne i 1906 sluttføre forhandlin-
ger om kjøp av en parsell av Tvetenbråten, 
en tomt ble kjøpt for 1500 kroner og fikk 
navnet Klosterheim etter avholdsbevegel-
sens grunnlegger i Norge, Asbjørn Kloster 
(1823-76).

Klosterheim blir en realitet 
Nå var tomtehandelen i havn – men hvor-
dan kunne bygging av et forsamlingslokale 
finansieres? Et lykkelig sammentreff  førte 
til et samarbeid med Bryn skolekrets. Der 
hadde det lenge vært enstemmig krav om å 
innføre gymnastikk som nytt fag ved Bryn 

skole, men skolen hadde verken ledige eller 
egnede lokaler. Advokat Wessel som så at 
foreningen manglet forsamlingslokale og 
skolen manglet gymnastikksal, foreslo i 1910 
for Formannskapet at Bryn Avholdslag 
skulle gis et byggelån for å starte bygging. 
5. oktober 1910 ble kr 9.500 bevilget mot at 
Formannskapet skulle godkjenne tegningene 
for et bygg som også ivaretok Bryn skoles 
behov. Restbeløpet ble dekket av oppsparte 
midler. Den kjente og innflytelsesrike Ole 
Devik engasjerte seg sterkt. Arkitekt Paulsen 
fikk i oppdrag å lage tegninger, byggmester 
Edvardsen sto for oppførelsen, glassmester 
G.A. Larsen skjenket blyglassvinduer bak 
talerstolen. 5.juli 1911 kunne forsamlings-
huset Klosterheim overleveres, Bryn Total-
avholdsforening fikk sitt forsamlingslokale, 
Bryn skole fikk lokaler til sin gymnastikkun-
dervisning. 

Et sted å være 
Østre Aker (Bryn) Totalavholdsforening 
vokste raskt, en aktiv kvinneforening ble 
dannet, sangkoret «Fjelljom» var på plass før 
avholdsmannen Georg Eriksen i 1922 stiftet 
Bryn korforening, som hadde sitt faste 
tilholdssted og øvingslokale på Klosterheim 
fra starten og til lokalene ble overtatt av 

Det nybygde 
Klosterheim ca 
1912. ble både 
forsamlingslokale 
for avholdsfore-
ningen, etterleng-
tet møtested for 
foreningslivet og 
gymsal for Bryn 
skole. (Bilde tatt 
fra «Bryn vel 100 
år).

Ved postkassene 1/2013 11



private eiere. Etter en tid kom avisen «Ty-
ristikka», hvor et gjennomgående tema de 
første årene var hvorvidt «Bryn bryggeri var 
til gavn for befolkningen». Også andre losjer 
var stiftet: Losje Bryns fremtid, Barnelosje 
Ove Carlsens Minde, Bryn lag av Norsk 
Godtemplarungdom osv. Alle de lokale av-
holdsforeningene kunne bruke det populære 
forsamlingshuset til sine aktiviteter, og var 
viktige elementer i lokalmiljøet. 

Klosterheim ble også senter for andre 
foreninger og organisasjoner i området. 
Bryn kristelige ungdomsforening benyttet 
for eksempel lokalene inntil speiderhuset 
Breidablikk var ferdig i 1927, Bryn Orkes-
terforening var i alle år knyttet til stedet, 
det samme var bl.a. Tveita husmorlag. De 
romslige lokaler egnet seg til basarer, mar-
keder, juletrefester og andre tilstelninger. 
Bryn skoles musikkorps, som var stiftet 25. 
november 1925, hadde sitt aller første spil-
leoppdrag på en juletrefest på Klosterheim 
i 1925.

Bryn skole og Klosterheim
I 1889 var den nye folkeskoleloven vedtatt 
med krav om undervisning bl.a. i gymnas-
tikk. Det tok noen år før loven ble innført i 
Aker kommune, og det var stor glede blant 
foreldre og lærere da Bryn skole fikk en 
egen sal på Klosterheim til undervisningen. 
I første omgang var det guttene som fikk 
gymnastikkundervisning, for det meste 

streng linjegymnastikk, selvsagt med mann-
lig lærer. Først i 1931 fikk skolen sin egen 
gymsal i et eget nybygg, hvor det også var 
plass til eget legekontor. Før det foregikk 
legeundersøkelsene der det var plass, for 
det meste i gymsalen i Klosterheim. Under 
krigen ble noe av undervisningen flyttet hit. 

Krigstiden 194045 
Tyskerne stanset de fleste foreningsaktivi-
teter i krigstiden, men det gjaldt ikke av-
holdsbevegelsen som kunne fortsette sin 
virksomhet på Klosterheim. Dette kom også 
andre foreninger til gode, de fikk leie lokaler 
mer og mindre i det skjulte. 

Lokalene ble i perioder også benyttet 
som rasjoneringskontor, hvor befolkningen 
kunne hente sine rasjoneringskort. En natt 
gikk alarmen, det hadde vært innbrudd - 
«gutta på skauen» trengte rasjoneringskort, 
og det fikk de. 

Da Bryn skole ble okkupert av tyskerne 
fra høsten 1943, fikk skolen disponere 2 
klasserom, kjeller og scene i Klosterheim. 
5 klasser holdt til der, skoledagen var delt 
i 3 skift: 8.30-11, 11.00-13.30, 15.30-16. 
Det kunne være trangt om plassen både for 
elever og lærere. Rommene var provisorisk 
innrettet som klasserom, med dårlig plass 
å bevege seg på mellom pultene. Det var 
heller ikke noen god lekeplass ute, kaldt og 
blåsete uten vern mot vær og vind, ofte folk 
i kø for å få rasjoneringskort. 

Bryn korforening 
på Klosterheim 
under 75 års jubi-
leet i 1997. Koret 
ble startet her i 
1922 og hadde 
sin faste base og 
alle øvelser her 
inntil bygningen ble 
solgt. (Bilde utlånt 
av Margrethe K. 
Sørum)
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Klosterheim 2012. 
Nytt panel og 
takvinduer, men 
eksteriøret ellers 
nesten uforandret 
på 100 år. (Foto Eva. 
K. Nilsen.)

Skole i tre skift, musikkorps, jazzband, 
foreninger, private fester, søndagsskole, 
rasjoneringskontor – alt i samme bygning. 
Mye av det nødvendige renholdet måtte 
foregå sent på natten eller tidlig på morgen 
av slitne renholdere. Strevsomme forhold 
for alle, men de gjorde sitt aller beste for 
å få det til å gli, og alle var ved godt mot. 
Samholdet mellom lærere, elever og alle 
andre brukere av Klosterheim var hele tiden 
det aller beste..

Slutt på krigen
Våren 1945 kunne mange foreninger kom-
me frem fra det skjulte. Bryn skoles musik-
korps hadde klart å gjemme instrumenter og 
ha hemmelige øvelser på Klosterheim under 
ledelse av sin ivrige og dyktige dirigent, 
Østen Toft. Mødreforeningen hadde tryllet 
frem stoff  til nye uniformer. Med stor stolt-
het kunne Bryn skoles Musikkorps marsjere 
på Karl Johan 17. mai 1945 og spille «Ja 
vi elsker» med blankpussede instrumenter 
foran Stortinget i sine nye uniformer.

Tyskerne forsvant fra Bryn skole, og etter 
noen måneders klargjøring kunne elevene 
flytte tilbake dit. Rommene skolen hadde 
disponert kunne igjen tas i bruk til andre 
aktiviteter. 

Allerede i 1930-årene var Oslofrokosten 
fast innført i Osloskolene - frokost for elev-
ene med servering av melk, knekkebrød og 

ost før skolestart. Bryn skole hadde helt fra 
starten leid lokaler på Klosterheim til serve-
ringen, til dette ble stanset under krigen. Et-
ter krigen kom Oslo-frokosten i gang igjen i 
lokaler på Klosterheim helt til 1963. Da ble 
Oslo-frokosten avløst av Sigdalsfrokosten, 
som på Bryn skole ble servert i klasserom-
mene inntil skolen fikk egen matsal i 1974.

Opp mot vår tid så ikke avholdsorgani-
sasjonene seg i stand til å fortsette driften 
lenger, og Klosterheim ble overtatt av pri-
vate eiere i 1990-årene. Inntil da var lokalene 
en populær arena for kor, orkestre, lokale 
lag og foreninger, og mange Hellerudboere 
har gode minner derfra. Med sorg måtte alle 
finne nye arenaer for sin virksomhet. 

Kilder:
Bryn skole 1900-2000, Bryn Vel 100 år, Hipp hipp 
hurra – Teisen borettslag 50 år
Samtale med representanter for Norske totalavholds-
selskap 

Løkkefotballen på Østkanten 
Utdrag av ArnUlf gUndersens 
 artikkel i st. Hallvard 3. hefte 1973. 
 skrevet av sVein HolMBy

n n Når man i dag slåss drabelig om hver 
kvadratmeter av Oslos jord til beste for 
lekeplasser og idrettsanlegg for barn og ung-
dom og de som eldre er, lever det fortsatt 
dem av hovedstadens gamle garde som kan 
tenke tilbake på glade barne- og ungdomsår 
og sukke «Den gang da jeg var ung, da var 
der piger til» – og løkker. Den gang da det 
var plass nok og ingen problemer forbundet 
med trafikkmessig livsfare. Løkkene, inni-

mellom de mer eller mindre glisne bolig-
strøk, var de lett tilgjengelige steder hvor 
barna tumlet seg i leken, og hvor man etter 
hvert som årene gikk kunne få tilfredsstillet 
og avreagert sitt fysiske overskudd i tran-
gen etter å kappes, etter mer eller mindre 
uskrevne spilleregler og lover. Det var ikke 
så mange «Adgang forbudt» – og illevars-
lende trafikk- og parkeringsskilt den gang.

Ikke bare var det løkker nok, det var god 
plass på dem også, og leken florerte ved at 
barn og ungdom på den måten og i «uinn-
vidd jord» sådde spiren til hovedstadens 
idrett, hvoretter idretten gjennom annen 
halvdel 1800-tallet vokste seg gjennom 
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Fotballgutter Øst-
marka IL (1939)

knoppskytingen og frem til de stadier da 
fruktene kunne høstes. 

Løkkenes betydning for Kristianias opp-
voksende slekt kan nok ikke overvurderes, 
selv om medaljen hadde sin bakside. Det var 
miljøskadd ungdom den gang som nå, man 
hadde «løkkeramp», kortspill og fyll, og man 
hadde «gateslag» og «løkkekrig» hvor blodet 
fløt. Ikke alt var i pakt med lekens natur og 
idrettens utfordring til fair play.

Etter hvert som løkkene utover på 
1900-tallet ble færre og mindre, og en fas-
tere organisert idrett vant terreng, meldte 
behovet seg for spesielle idrettsplasser. 
Løkke-idretten som sådan var ikke lenger 
enerådende. Fotballen fikk ikke skikkelig 
fotfeste i Kristiania før omkring år 1900. 
Det var også da man fikk den første og 
lenge eneste skikkelige banen, nemlig «Sta-
dion» - idet det ikke het Frogner Stadion 
fra begynnelsen av. Bislett kom i bruk først 
i 1907, Dælenengen ti år senere og banen 
på Jordal en gang på 1920-tallet. Dermed 
måtte trening, til dels også «ordentlige» 
kamper, foregå på de løkkene som var av en 
slik beskaffenhet at lærkulen kunne spilles 
noenlunde skikkelig. Men det meste av ut-
styret var helst ytterst primitivt. Det hendte 

vel at gutteklikken fikk ordnet med staur til 
sidestenger i målet, men det greide seg også 
fint med oppstablede murstein på hver side 
av den målstreken som ble oppmålt med så 
og så mange fotlengder. Og gikk skuddet 
som ble avfyrt inn men over målvokterens 
fingertupper i en viss høyde, ble målet ikke 
godkjent. Mål-nett var ikke til å tenke på en 
gang. Dommere var det heller ikke så nøye 
med, slik at frispark, «hands» og andre regel-
brudd og ulovligheter ble det ofte tilspisset 
strid om; men lagene kom som oftest til 
enighet, og spillet kunne gli videre. En grei 
«paragraf» i løkkefotballens florisante tid var 
at tre cornere ble vurdert og belønnet som 
straffespark!

Av de fotball-løkker som lå lengst øst kan 
nevnes Hasle-banen som lå på Frydenberg, 
bak Per Kures bygninger, Grønvoldbanen 
tett innpå fyrstikkfabrikkens arbeiderboliger 
og Normannsløkka på Kampen der hvor 
man nå finner Ensjø T-banestasjon. 

Dermed er vi kommet til Vålerenga og 
tar utgangspunkt i Klosterenga ved Åke-
bergveien, like bak Botsfengslet og Akti-
ebryggeriets hovedbygning som i sin tur ble 
Oslo Kretsfengsel avd. B. Et ganske høyt 
nettinggjerde omga plassen. Selv om Klos-
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terenga ikke akkurat holdt internasjonale 
mål, så sto det «farve» av banen, som var 
som en magnet for fotballungdommen fra 
Vålerenga-, Kampen- og Jordal-strøkene. 

Vi lar Henry «Tippen» Johansen, ekte-
født Vålerenga-gutt fra 1904, den elegante 
og humørfylte målmann som i årene 1928 – 
38 spilte 48 landskamper for Norge og som 
dessuten ble tildelt «Egebergs Ærespris» 
for allsidig idrett fortelle: Som guttunge sto 
jeg i en klubb som het «Radik». Selv bodde 
jeg i Sverigesgate helt øverst på Vålerenga, 
så jeg hadde ikke lang vei til trening. Den 
forgikk på Radik-banen, en løkke ved enden 
av Etterstadgata inn mot teglverksområdet 
(Jordal Teglverk). Senere ble det stiftet en 
klubb som het «Spring», vi hadde også en 
som het «Olymp», og begge disse klub-
bene dannet grunnstammen i Vålerengens 
Idrettsforening som ble stiftet i 1913. Vi 
hadde treningsmuligheter nok, fortsetter 
«Tippen». – På den svære Etterstadsletta 
hadde vi en mindre løkke, «Steinløkka» som 
bar sitt navn med rette. I alt var det fire 
slike små-løkker inne på Etterstadsletta, og 
fotballen trillet overalt. Ikke til å undres over 
at fotballmiljøet var tett. Vi hadde forres-
ten en femte bane på Etterstad. Den lå litt 
høyere oppe på platået, omtrent der hvor 
Helsfyr T-banestasjon ligger. Men dit opp 

kom vi aldri vi smågutta, det var de eldre 
som hadde hånd og hanke om den plassen. 
Når gamlekara skulle opp for å trene, bar 
de velfylte ølkasser på nakken, så det ble 
trening kan jeg tenke meg. Men moro var 
det lell, flirer «Tippen», som ingenlunde er 
alene blant Vålerengen-guttene om å ha fått 
løkkefotballens sjarme og opplevelse inn fra 
barnsben av.

«Tippen» bodde som nygift i Stordam-
veien11, og hadde således tilknytning til vårt 
distrikt.

Løkkefotballens historie er overmåte 
interessant, fordi dens spektrum spenner vi-
dere enn til fotball og idrett alene. Løkkene 
hadde også sin store sosiologiske betydning 
for byens ungdom gjennom viktige 10-års-
perioder. Men løkkene ble etter hvert færre 
og færre, og de tidsmessige og kommunal-
bygde og administrerte idrettsplasser over-
tok rollen som populære samlingssteder for 
aktører og publikum.

Arnulf Gundersen,
Født i Oslo 1918. Artium 1936, handelsgymnasium. 
Journalist i Dagbladet 1945/49, Sportsmanden 
1949/55, Morgenbladet 1955/61 (sportsredaktør fra 
1958), og sportsredaktør i Morgenposten 1961/70. 
Siden 1970 informasjonssjef  i Kværner-konsernet 
(Kværner Industrier A/S).

referent: tHorMod Pedersen

n n Ved møtestart var det 35 frammøtte 
medlemmer.

Bryn som nærmest må betraktes som 
vårt «moderområde» når det gjelder skole, 
kommunikasjon og handel i ikke så fjern 
fortid, startet sitt vel noen år etter oss på 
Hellerud. De feiret sitt 100-årsjubileum i 
2011. De utga en flott bok i den anledning, 
og denne boka om starten og de seinere 
store omveltninger i området ga Bjørn Lil-
leeng oss en innføring i.

I 1911 ble det oppnådd trådløs forbin-

delse mellom Spitsbergen og det norske 
fastlandet.

Hæren foreslo å bevilge 3000kr til et 
aeroplan for militært bruk. Roald Amundsen 
konkurrerte med Scott om å beseire Sydpo-
len. Anna Rogstad møtte på Stortinget som 
første kvinnelige representant. Mona Lisa 
ble stjålet fra Louvre. Kina erklærte seg som 
uavhengig stat. I tillegg til dette ble altså 
Bryn Vel stiftet.

Som vi forstår, var store ting på gang.
Hundre år etter har vi trådløs forbindelse 

til omtrent hvert hjem og nesten til hele 
verden. Vi planlegger å kjøpe JSF jagerfly til 
3 milliarder kroner pr stykk. Hvert år besø-

«Bryn Vel 100 år», et bildekåseri av 
Bjørn Lilleeng på årsmøtet 20120321
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ker 46 000 turister 
Antarktis. Kvinnean-
delen i Stortinget er 
på 39,6 %, og Bryn 
Vel har rukket å bli 
100 år.

Bryn stasjon 
som første stopp 
på Hovedbanen var 
det meget lenge ikke 
noe trafikkmessig 
grunnlag for å ha. 
Det bodde meget få 
mennesker her, og 
toget stoppet kun på 

nedovervei. I 1903 var det meget få passa-
sjerer og sjeldne avganger. Grunnen til plas-
seringen av stoppestedet, var at en hadde 
behov for å koble til bremsene nedover. Selv 
i dag er stigningen opp til Bryn den bratteste 
i landet.

Men selv om passasjergrunnlaget var lite 
og avgangene få, var stasjonen et yndet sted 
for møtevirksomhet og passiar. Bryn var 
dog en forstad i vekst, og etter hvert kom 
det jo opptil et tog i timen og da var det jo 
liten vits å gå hjem i mellomtiden.

På gamle kart ser vi at bebyggelsen stort 
sett var oppover Skøyenbakken. Fugleliveien 
var kun en blindvei.

Motivasjonen for å starte Bryn vel, var å 
fylle noen behov som Aker kommune ikke 
ivaretok.

Det manglet veibelysning og i området 
kunne mange skumle personer påtreffes.

Østensjøveien og Teisenveien trengte 
både vedlikehold og lys. Offentlig renova-
sjon fantes i Oslo men ikke i Aker. Bryn vel 
fikk til en frivillig ordning for renovasjon i 
1928. Sundby-brødrene fikk anbudet.

Før 1900 var det ikke mange bygninger 
på Bryn. Det var fabrikkene langs Alna og 
det gamle Bryns bryggeri. Arbeiderne fikk 
ofte lønna utbetalt i naturalia. På grunn 
av dette og andre forhold på stedet ble 
det sammenkalt til et møte for å stifte en 
avholdsforening. Møtet ble kun en betinget 
suksess som også medførte pøbeloppløp. 
Men i 1911 ble Klosterheim innviet. Lokalet 
ble samtidig brukt som gymnastikksal for 
Bryn skole.

Østensjøbanen ble påbegynt i 1921 

og etter hvert ble det prøvedrift fram til 
Oppsal. Men innføring i Kristiania bød på 
problemer. Man ble ikke enige om noen 
sammenkopling med byens bane, og man 
måtte skifte ved bygrensen. I 11år fortsatte 
uenigheten og floken ble ikke løst før bebo-
erne langs Østensjøbanen streiket.

Bryn startet som et fabrikkstrøk med få 
boliger, Men etter hvert kom boligene rundt 
fabrikkene

Bryn fikk aldri sitt eget velhus. Ei tomt 
ble innkjøpt i 1936 der kiosken på Høyen-
hall står i dag. 

Så lenge Bryn vel eide tomta, hadde de 
høye leieinntekter på kiosksalget. Vellets 
møter ble i stedet holdt på Skøyen hoved-
gård. I dag eier kommunen både kiosk og 
tomt.

Kommunen eksproprierte Skøyen hoved-
gård, og Skøyenparken sørget Bryn vel for 
at ble bevart i 1961.

Alnaelva har etter hvert blitt bedre enn 
på 100 år, så det finnes da noen parker og 
vassdrag i området.

Men nye aktiviteter har oppstått. Vi har 
fått blokker og flere vil komme. Men «Den 
gule stue» står fremdeles og inngår nå i et 
nytt bomiljø.

Bryn torg har ikke forandret seg mye 
med hensyn til bygningsmasse, men inn-
holdet i bygningene har endret seg fra 
manufaktur, apotek, bokhandel osv. til pub, 
rørlegger og pizza. Banken eksisterer frem-
deles, men den har gått fra Aker sparebank 
via utallige fusjoner til DNB.

Bryn senter er kommet opp der vi tid-
ligere hadde Høyenhall teglverk. Bryn vel 
gikk imot byggingen, men det ser ut til å 
virke bra i ettertid.

Da Gardermobanen skulle komme, ble 
det planlagt å rasere hele området og bygge 
nytt trafikknutepunkt for tog og bane på 
Bryn stasjon. Vel og lokalbefolkning rea-
gerte så slik ble det heldigvis ikke.

Slik ser vi at Bryn vel også i dag har sin 
store oppgave. Det gjelder å passe på.

Etter kåseriet fikk Lilleeng overrakt takk 
og blomster fra Svein.

I kaffepausen ble det loddsalg og anled-
ning til å få kjøpt Bryns jubileumsbok og vår 
egen samleutgave.

Bjørn Lilleeng 
kåserer om jubile-
umsboka til Bryn 
Vel. (Foto Thormod 
Pedersen.)
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referent: Berit gUlliKsen

n n Hellerud historielag inviterte til hygge-
kveld på Seniorsentret en kveld i mai 2012.

Vi så for oss en samling i storsalen – men 
den gang ei. Dobbeltbooking hadde skjedd 
– vi måtte ta til takke med datarommet, men 
fikk lov til å trakte kaffe på kjøkkenet. Un-
der mottoet « der det er hjerterom – er det 
husrom», ble kvelden rodd fint i land. Folk i 
styret er av den fleksible og problemløsende 
typen og medlemmene er sporty nok til å 
sitte trangt og gjøre det beste ut av kvelden. 
Vi kunne telle rundt 30 frammøtte.

Vi viste bilder fra området der histo-
rielagets neste vandring 21. mai, skulle gå. 
Som så mange ganger før startet vi med 
Kaffekverna og bygningene rundt den. Vi 
ville vise noe av det Kjell Berger hadde 
skrevet om i artikkelen: «Nordre Hellerud 
– fra jordbruk til boliger» (Ved Postkassene 
2/2009). Om mannen Bertrand Jensen, som 
kjøpte Gytebraaten i slutten av 1890-årene, 
hadde vi samlet en del stoff. Vi vet en del 
om denne mannen nå, men mer kan graves 
fram. 

Under utbedringsarbeider som ble gjort 
på Kaffekverna rundt 1990, ble det funnet 
en blikkboks som inneholdt et kart og et 
brev. Da vi viste fram kartet og siterte noe 
fra brevet, kunne Reidar Hoelstad fortelle at 
han hadde lest hele brevet som de fant den 
gang. Han hadde vært tilstede under fun-
net, og vært med å «oversette» brevet til vår 
tids språkdrakt. Dette er opplevelser som 
varmer. Her kommer det fram puslebiter 
som gjør Hellerudhistorien mer fullstendig. 
Reidar Hoelstad har tidligere vært aktiv i 
Hellerud historielag. Han har dessuten tatt 
utrolig mange bilder av situasjoner under 
endringer på Hellerud. Han har dokumen-
tert mye av: – «slik det en gang var og slik 
det ble». 

Det ble vist bilder av hus og hytter i 
Venåsveien, eller Skogliveien som det het 
den gang. Navnebytte skjedde i 1952. Venås-
veien 4 ble kalt Lillehagen, det kunne Reidar 
Hoelstad bekrefte – han bor der nå. Var det 
lille huset som sto på eiendommen Lillestu? 
Altså der husmannsfolket på Gytebraaten 
bodde. Vi spør og spør! 

Venåsveien 12, «Fagertun», sto ferdig 
1935. Borghild Ravnsborg var byggherre 
mens mannen, Rolf, var til sjøs. Dette er en 
parsell utskilt fra Venåsveien 17, «Ravns-
borg». 

Venåsveien 17, Ravnsborg; sto ferdig 
så tidlig som 1909. På denne eiendommen 
ble det blant annet bygget stall med plass 
til dyr og høns. Her kan vi sikkert få flere 
opplysninger rundt eiendommen og de som 
bebodde den.

Vi viste bildet av Venåsveien/Skogliveien 
fra 1928. Etter 10 år med utbedringer, ble 
veien ferdig i 1949. Veitraseen gikk opp-
rinnelig på sørsiden av huset, Sølvdalen, 
Venåsveien 19B. Som vi ser av bildene er 
veien flyttet lenger nord, nærmere Hauge-
rudjordene. Strøm og gatebelysning kunne 
Hellerudfolk tenne 20. april 1920. 

Vi har fått inn mange bilder som doku-
menterer utviklingen rundt Skogliveien/ 
Venåsveien. Vi er sikre på at det finnes flere 
bilder i skuffer og skap som kan være av in-
teresse for det arbeidet vi driver. For mange 
av oss er det viktig og svært interessant å 
kjenne fortiden for å skjønne nåtiden. 

Vi viste også noen bilder fra og rundt 
Kringsjå. Velhuset rommer mye Hellerud-
historie. Det var her alle møter i foreninger, 
søndagskole, fester, basarer, juletrefester osv, 
ble holdt. Om veggene kunne tale … Etter 
å ha sett bilder av barnehagebarn fra da 
barnehagen ble startet på slutten av 40-tallet 
og fra 1972, gikk vi videre til å vise bilder fra 
Fjellhammer. 

Da Erling Andersen fikk sitt første 

Hyggekveld på Haugerud 
seniorsenter 9. mai 2012
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fotoapparat tidlig i 1950 årene, var han ute 
i tunet på Fjellhøi og fotograferte drivhuset 
og hagen til Fjellhammer`n. Dette bildet 
viser at huset er slammet og kalket. Det 
viser et område som i dag er helt endret. 
Huset Fjellhammer ble revet rundt 1960. I 
dag er det oppført 4 boliger og fjellet som 
gav stedet navnet, er sprengt bort. Vi viste 
to andre fotoer av Fjellhammer fra 1915. 
Her kan vi se at huset opprinnelig ble satt 
opp i treverk. Huset ble bygget av August 
Norstrøm ca 1907. I 1915 starter svigersønn 
til August Norstrøm, Karl Eugen Pedersen, 
en kolonialbutikk på Fjellhammer. Han 
kjøper slakt på Grønland, og andre varer i 
byen og frakter det hjem med hest og vogn. 
Kundene har lite penger og handler på bok. 
Kolonialen går konkurs. 

Fjellhammer Landhandleri 1958, ble også 
vist. Bildet er tatt av Randi Holt. Det var 
Randi Holts mor, Martha Johansen, som 
åpnet butikken rundt 1920. Hun kjøpte 

eiendommen som da var på tvangsauksjon. 
Folk hadde fremdeles lite med penger. Når 
kundene ikke kunne betale, tok Martha pant 
i eiendommene. På det viset overtok hun 
flere eiendommer. Blant annet eiendommen 
Løvlia som var naboeiendom til Fjellham-
mer. Løvlia var det siste bildet vi viste. Her 
mangler vi historien bak, men den kommer!!

Under bildeframvisningen ble det stilt 
flere spørsmål. Det er ikke alltid vi kan gi 
gode svar. Ofte er det folk som er til stede 
som kommer med gode svar eller tips til 
hvordan vi kan lete videre for å finne løsnin-
ger på undringer. 

Det ble servert kaffe, te og kringler. 
Lodd ble solgt og flere kjøpte Hellerud-
historie-boka. Til orientering: det er flere 
«Hellerudhistorie» på lager. Dessuten fikk vi 
sunget den gamle «Kringsjåvisa» før vi av-
sluttet kvelden. Sigrun Sjøberg var forsanger 
i den lokale sangen som så mange husker fra 
70-årene. Vi håper på flere slike innslag.

Utsyn fra «Fjellhøy» 
som viser Fjellham-
merområdet slik 
som det var inntil ca 
1955. (Foto Erling 
Andersen.)
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referent: Berit gUlliKsen.  
foto:Per oVe dAHl

n n Vandring i nærdistriktet 21. mai 2012.
Vi hadde invitert til vandring : Kaffekverna 
– Kringsjå/ Landrokollen – Fjellhammer

25 mennesker var møtt fram på hjør-
net «Hellerudveien – Venåsveien» kl 19.00 
den 21. mai i år. Været var fint og folk var 
forventningsfulle. Vi skulle gå ruta som vi 
hadde omtalt på Seniorsenteret 9. mai. Vi 
var lovet en omvisning på Kringsjå. Det 
skulle være offisiell åpning sankthansaften 
av det nye velhuset. Vi hadde nok en over-
raskelse å vise de frammøtte. En sak hadde 
dukket opp på siste styremøte i historielaget. 
Halvor Elverhøi hadde fått nyss om at opp-
start av bebyggelse av 3 store hus på nabo-
tomta hans, var stanset. Det skulle visstnok 
stå et hus på tomta som var verneverdig. 
Tomta ligger ikke til noen av hovedveiene 
på Hellerud. Den har innkjøring fra Helle-
rudveien 8. Tomta hadde tilhørt familien til 
Leif  og Kjell Olsen/Olsson, to godt kjente 
hellerudfolk. Vi startet vandringen vår med 
et besøk på denne eiendommen. Halvor 
viste vei inn til denne tomta som var ukjent 
for de aller fleste av oss. Her kom vi til nytt 
land. Alle var vi forbauset over hvor stor 

tomta var. Alle trær var hogd ned – den var 
gjort klar for bygging. Nordøst på tomta 
lå det lille huset som ble sagt å være verne-
verdig. Huset bar tydelig tegn på å ha stått 
mange år i vær og vind – men det hadde 
noe ved seg.

Vi kjente igjen noe av byggestilen fra an-
dre hus og hytter på Hellerud. En følelse av 
å være på en russisk datsja med stor tomt/
jorde hvor det kunne dyrkes grønnsaker og 
mye annet. En gammel garasje og et uthus 
sto også på tomta. Huset var bygd rundt 
1912. En parsell var allerede skilt ut fra eien-
dommen, så tomta må opprinnelig ha vært 
rundt 3 mål. Vi ble stående en god stund å 
snakke om hvordan det kunne ha sett ut der 
da stedet var bebodd og hagen hadde mange 

Deltakerne klare til 
start

Gammel, slitt men 
bevaringsverdig. Vi 
kan i alle fall håpe!

Vandring i nærmiljøet
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trær og planter. Et lite paradis. Det blir spen-
nende å følge byggesaken videre. Kanskje 
ikke utnyttelsesgraden blir så stor som en 
har sett på Hellerud de siste åra. Det hadde 
vært fint om det kunne bli litt mer luft rundt 
hvert hus. Vi toget videre oppover Venås-
veien. Kaffekverna ligger der som den har 
gjort siden 1902. Eierne av stedet er flinke 
til å holde eiendommen i stand, slik at den 
kan gi oss et blikk tilbake til en svunnen tid. 
Den store hagen med mange gamle trær og 
busker gjør stedet så tidsautentisk. Måtte ste-
det forbli like godt bevart i framtiden! Selve 
gårdstunet er selvsagt borte, men vi kan vise 
og si at der på sørsiden av Venåsveien lå 
stabburet, og på vestsiden av Hellerudveien 
lå låven. Den gamle drengestua er borte, 
men stedet der den lå, ligger nå en garasje. 
Grisehuset er erstattet med en garasje ved 
inngangen til det som ble kalt Bjerkeallen på 
det gamle kartet fra Kaffekverna. 

Vi ser det store huset som ligger på par-
sellen som ble kalt Lillehagen, Venåsveien 4. 
Siden det nye huset ble bygget i 1946, er det 
kommet flere hus på denne parsellen. 

Likeledes ser vi huset «Fagertun», Ven-
åsveien 12, som ble bygget 1935. På denne 

parsellen er det også kommet flere hus de 
senere år.

Ravnsborg, Venåsveien 17, kneiser fint 
der det ble bygget i 1909. Det er imidlertid 
påbygget i de senere år. 

Sølvdalen, Venåsveien 19, ligger der 
ennå. På eiendommen er det bygget to hus 
til. Om denne eiendommen vil vi komme 
tilbake med flere opplysninger – vi vil grave 
i gamle arkiver.

Så kom vi til Kringsjå. Det ble ingen 

innendørs omvisning! Et «ferdigstillings-mø-
te» hadde kommet i veien for omvisningen. 
Vi kunne se det nye Kringsjå fra utsiden. Vi 
ble imponert! Bygningen hadde beholdt sitt 
særpreg. De hadde klart å plassere tilbygget 
slik at tomt og hus fikk en bedre gjensidig 
utnyttelse av hverandre. Fjellet med utsikten 
ble lettere å komme til. Det ble et positivt 
møte med det nye Kringsjå. 

Vi fortsatte vandringen oppover Land-
roveien. Vi betraktet huset der familien 
Halvorsen, Landroveien 5, har bodd i flere 
generasjoner. Rett over veien ligger huset 
hvor familien Lund holdt til. Her bodde 
blant annet Birger Lund som var svært aktiv 
i Østmarka IL både før og etter krigen. 
Lenger opp i veien passerer vi huset til 
familien Landero Olsen. Her bodde Anders 
Landro som snekret den første kiosken ved 
Postkassene i 1930. Kiosken/bua ble drevet 
av pølsemaker Hansen til 1943. Pølsemaker 
Hansen holdt til i en sveitservilla på nabo-
tomta til Anders Landro. 

Vi snakket om det nye boligfeltet, Lan-
drokollen. Når Selvaag kjøpte Landrokollen, 
vet jeg ikke. Jeg vet at han eide området før 
50-tallet. Min onkel Bredo Andresen, eide 
da stedet Pipen, som grenset til Landro-
kollen. Det ble snakket mye om hvis/når 
Selvåg skulle bygge – for da kunne det bli 
ført vann og kloakk også til Pipen. I dag er 
Pipen borte, myra med stien som førte ned 
til Fjellhammer er fylt opp med jordmasser 
og veien til byggefeltet Landrokollen, har 
trasé over myra. Den gamle Fjellhammerda-
mmen, som alle ungene brukte som skøyte-
bane om vinteren, er også fylt igjen. 

Da vi kom ut i Rundtjernveien, så vi rett 
opp på huset, Fjellhøi. Det var der Erling 

Gammelt, nyoppus-
set og velholdt med 
den gamle stallen til 
venstre.

Slik fikk man bygget 
på og utnyttet tom-
tas potensial, men 
gamle «Kringsjå» 
er stadig framtre-
dende.
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tHorMod Pedersen

n n Ved møtestart var vi 44 frammøtte. 
Grunnen til den store interessen, var nok at 
folk var nysgjerrige på hvordan det var blitt 
på «Kringsjå».

Etter å ha blitt introdusert av Berit 

Gulliksen, ga Unn Christel Berg Aune et 
tidligere styremedlem i Hellerud vel oss en 
innføring i hva som var grunnen til at man 
måtte foreta den store ombyggingen. 

Hellerud vel som ble dannet i 1908 
hadde stått for gjennomføringen av mange 
oppgaver i vårt nærdistrikt, men etter hvert 
som alle eiendommer hadde fått strøm, vei, 

 (Til venstre) Like 
koselig samtale 
rundt kaffekoppen, 
selv om stedet er 
nytt. (Foto: Thormod 
Pedersen)

 (Til høyre) Berit 
Gulliksen og Per 
Ove Dahl viser bilder 
fra gamle Kringsjå. 
(Foto: Thormod 
Pedersen)

Det gamle Fjellham-
mer landhandleri er 
nå modernisert til en 
staselig villa.

Andersen hadde fotografert huset og hagen 
til gamle Fjellhammer`n.

Vi ser på de nye husene som er bygget 
på stedet der Fjellhammer sto. Vi forsøker 
å se igjen noe av fjellknausen som ga stedet 
navn, samtidig som vi ser etter merker av 
vannposten som stod i svingen der veien 
til Fjellhammer tok av fra Rundtjernveien. 
Nei, det er ingen spor å finne verken etter 
fjellknaus eller vannpost. 

Vi runder hjørnet og ser bygningen der 
Fjellhammer landhandleri lå. Vi gjenkjen-
ner bygningen, selv om den er bygget på og 
modernisert. Den gamle garasjen ligger der 
ennå. Fint!

Vi blir stående og snakke om gamle Fjell-
hammerhistorier. Her er mange historier 
blitt til – det er nok å ta av. Det var jo her 
sentrum for alle folkene på Nordre Hellerud 
var. Her samlet folk seg for å gjøre handel, 
og høre nytt. Vi fikk høre noen gode gamle 
historier vi ikke hadde hørt før – disse vil vi 
komme tilbake til. Det siste huset vi så og 
snakket om var Løvlia, naboeiendommen til 
Fjellhammer. Det var ikke mye vi kunne for-
telle om Løvlia, men her skal vi også dukke 

ned i gamle arkiver og se hva vi kan finne. 
Vi avsluttet vandringen ved Sandtaket. 

Det dro litt ut – det var god stemning og 
folk hadde funnet tonen. Vi som hadde 
ledet vandringen, hadde fått nye impulser. 
Når «nye» hellerudfolk stiller spørsmål, 
skjønner vi som har bodd her en stund at 
noen brikker i historien ikke er funnet, eller 
brikkene ikke er helt som vi har tenkt og 
trodd. Takk for mange gode spørsmål!! Det 
er mange gamle hus på Hellerud vi både 
kan fotografere og skrive om. Her ligger nye 
arbeidsoppgaver. Takk for turen!

Hyggekveld på «Kringsjå» 1. nov 2012
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vann og kloakk samt at kollektivtransporten 
hadde kommet i gjenge, var det ikke like lett 
å få medlemmene til å engasjere seg i styret.

I 2000 kom det til et skifte i medlems-
grunnlaget og det kom forslag om å avvikle 
hele vellet. Noen entreprenører var inne i 
bildet fordi velhustomta med sin størrelse 
og beliggenhet egnet seg ypperlig til å bygge 
ut. Pengene ved salget kunne overføres til 
bydelen. Dette førte til krisemøter og det ble 
dannet et interimsstyre. På sikt ble utgangen 
at noen småbarnsmødre som ville redde 
barnehagen overtok ansvaret.

Barnehagen var blitt drevet på dispensa-
sjon i mange år så her måtte noe drastisk 
gjøres. Taksten på bygningen var 1 million 
kroner og for tomta 5 millioner. Bygningen 
var uhensiktsmessig i bruk, og det elektriske 
anlegget blant annet på loftet var gammelt 
og en fare for barna som tidvis oppholdt seg 
der.

I stedet for å rehabilitere, bestemte man 
seg for å bygge ut. Men det var liten støtte i 
bydelen som mente at det ikke var behov for 
disse barnehageplassene i bydelen! Behovet 
tilsa at man trengte 6 millioner for å bygge 
litt ut.

Fra groruddalssatsningen fikk man 
360.000kr og vellet bidro med en del slik at 
det ble ca 1mill kroner til et forprosjekt.

Vellet tok direkte kontakt med byrådet v/
Kjell Veivåg som bor i distriktet slik at det 
ble mulig å bygge ut til 400m2.

Det koster 60.000kr/mnd å drive barne-
hagen. Man har en garanti fra kommunen 
og sender søknader til alle.

Leien som man får fra barnehagen dek-
ker rentene på lånet. Det er mange aktivite-
ter i lokalene og de bærer seg. Det er ingen 
problemer med utleie i helgene og til konfir-
masjoner osv. er det booket for flere år.

I et bildeprogram som hun viste, så vi 
hvordan det så ut før ombygging og de 
ulemper dette førte med seg med tørking av 
barnas klær og annet.

Deretter ble det vist bilder fra byg-
geperioden som viste hvilke utfordringer 
man måtte overvinne. Nybygget skulle stå 
ferdig til overtakelse 13. april 2012. Slik ble 
det ikke, men dagmulktene var mindre enn 
barnehageinntektene så det ble et kompro-
miss. 23.juni var det offisiell åpning med 

innbydelse til distriktets beboere. Totalpris 
ble 12millioner.

Aktivitetene i lokalene er mest for barn 
og ungdom, lite eldreaktivitet.

Vellets funksjon har som man forstår 
gjennomgått store forandringer, men det ar-
beides også med en del trafikksaker. Det blir 
trolig fortau i svingen ved «Kaffekverna», 
men fortsettelsen av Rundtjernveien til Tve-
tenveien er foreløpig stoppet pga. protester.

Hva synes vi om forholdene, vi som har 
hatt tilknytning til «Kringsjå» i over 70 år 
og har bivånet aktivitetene? Vi må vel innse 
at tidene forandrer seg, og alt tatt i betrakt-
ning har det blitt et meget flott bygg med 
en tomteutnyttelse og bruksområde som vi 
aldri hadde drømt om. At betegnelsen er 
skiftet fra «Velhus» til «Kulturhus», får vi 
gamle stabeiser svelge.

Til slutt ble Unn Christel Berg Aune tak-
ket og overrakt blomster og samleutgaven 
av Thormod.

Deretter ble det pause med kaffe/krin-
gle/loddsalg og mulighet for å kjøpe sam-
leutgaven som Berit påpekte ville være en 
ypperlig julepresang.

Det som er minst like viktig er praten 
som ved en slik anledning går riktig livlig 
mellom medlemmer som på grunn av fra-
flytting og bilkjøring sjelden treffes.

Det som hadde utviklet seg med samta-
lene rundt kaffebordet fikk vi god valuta for 
da Berit og Per Ove dro i gang bildeframvis-
ningen etterpå.

Bildene som var valgt ut kom fra gamle 
Kringsjå og aktivitetene i tidligere tider 
rundt vellokalet vårt. Mange fruktbare kom-
mentarer og nye opplysninger kom fram. 
Disse ble nedtegnet av Ingebjørg.

Ting som var vanlige aktiviteter på 
«Kringsjå» i «oldtiden», var underholdning, 
sang, musikk og utlodning. Dans etterpå var 
heller ikke uvanlig. Dette burde vi ta opp 
igjen. Berit kom med denne oppfordrin-
gen til slutt. Det gjelder å få folk bort fra 
flatskjermene av og til. Kanskje dette kunne 
skape et nettverk mellom generasjonene. 
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1. Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 21. mars 2012 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
Finn Bøhler  (2 år, ny)

Revisor:
Edmund Grohshennig 1 år (gjenvalg)
Valgkomite:
Ingebjørg Engelstad, leder 1 år (gjenvalg) 
  
Halvor Elverhøi 1 år (gjenvalg)
Berit Gulliksen 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.

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 27.mars

Sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved 
postkassene. Referat fra årsmøtet 2012 er tryk-
ket i dette nummer av «Ved postkassene»

Før årsmøtet vil Even Saugstad kåsere 
om sin nye bok: Østmarka fra A til Å. 

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Loddsalg
Samleutgaven, «Livet på Hellerud i mer 

enn 100 år», vil bli solgt. Prisen er 150kr. 
Kontingent (Kr 150) for 2013 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 medlemmer 
hjertelig velkommen!

Innkalling til årsmøte 2013
onsdag 17. april kl. 19, på Haugerud seniorsenter.

1. Årsberetning 2012
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Denne lange mangel på leder og de tre 
siste årene også nestleder, er en situasjon 
som ikke kan vedvare. Det er fare for at for-
eningens aktivitetsnivå vil synke merkbart.

Styret arbeider bra sammen. Valgkomi-
teen har også dette året deltatt i møtene og 
støttet opp ved ulike arrangementer. 

Ved konstitueringen etter årsmøtet, har 
styret hatt denne sammensetning:

Kasserer:  Grethe Martinsen
Sekretær:  Thormod Pedersen
Styremedlem:  Per Amundsen
Styremedlem:  Per Ove Dahl 
Styremedlem  Svein Holmby
Varamedlem:  Ørnulf  Fremming
Varamedlem:  Finn Bøhler

Det har i 2012 vært avholdt 10 styremøter.

2. Arrangementer 
21.mars – årsmøte på Haugerud senior-
senter
Ved møtets start hadde 35 medlemmer 
innfunnet seg. Bryn Vel fylte hundre år i 
2012 og hadde i den sammenheng utgitt en 
jubileumsbok.

Bjørn Lilleeng fra Østensjø historielag 
holdt et bildekåseri med utgangspunkt i 
boken. 

9.mai – hyggekveld på Haugerud senior-
senter
Vi kunne telle rundt 30 frammøtte. Ho-
vedprogrammet var en bildeframvisning 
om området hvor vi skulle ha vandringen i 
nærområdet 21. mai. Som ventet kom det 
flere opplysninger fra de frammøtte om 
bildematerialet. Dette er bonusen ved disse 
hyggekveldene. 

21.mai – vandring i nærområdet 
Kaffekverna – Kringsjå/ Landrokollen – 
Fjellhammer

Også i år tok vi turen på vei i vårt nær-
område. 25 mennesker var møtt fram på 
hjørnet «Hellerudveien – Venåsveien». Før-
ste stopp var det knøttlille artige huset med 
adresse Hellerudveien 8 (?). Dette huset 
på den store tomta som nå vil bli bebygd 
tilhørte familien til Leif  og Kjell Olsson. 

Huset som er verneverdig blir trolig flyt-
tet til et annet sted på tomta. Etter diverse 
stopp oppover Venåsveien, kom vi til Kring-
sjå som vi dessverre ikke fikk sett innvendig 
denne gangen. Nedover Rundtjernveien til 
Fjellhammer hvor turen ble avsluttet, fikk 
vi tydelig sett hvilken forandring som har 
skjedd det siste tiåret. Også her har vi en 
stor skrivejobb foran oss for å bevare opp-
lysningene om området vårt

27. september – Lysvandring langs Alna
I år var det 10. gang at Alnaelvas venner 
arrangerte denne vandringen, og historiela-
get har deltatt med stand i alle år. Vi hadde 
samme opplegg som tidligere med utendørs 
visning av gamle og nye bilder i tilknytning 
til elva og området. Ca 700 personer pas-
serte forbi tellingspunktet som speiderne 
hadde. Mange fant også veien til vår stand 
hvor vi i år kunne plusse på med over 200 
bilder som vi hadde fått av Karsten S. Nil-
sen. 7-10 eksemplarer av Samleutgaven fikk 
vi også solgt. Bra vær som alltid når det er 
lysvandring.

1.november, medlemsmøte på «Kring-
sjå».
Ved møtestart var det 45 frammøtte. For de 
fleste var dette første gang Kringsjå ble vist 
fram etter ombyggingen. Unn Christel Berg 
Aune, tidligere styremedlem i vellet, ga oss 
en innføring om bakgrunnen og nødven-
digheten for at utbygging måtte skje. Alt ble 
ledsaget av bildeprogram. Nybygget har blitt 
meget flott og med fin utnyttelsen av tomta. 
Etter kaffepausen dro Berit og Per Ove i 
gang en framvisning av bilder med tilknyt-
ning til Kringsjå og gamle tider. Kommenta-
rene fra medlemmene ble notert til seinere 
oppdatering av bildebasen vår.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for 
Historielagene i Oslo som holder to møter 
i året for historielagene. I 2012 var Sørke-
dalen historielag og Lokaltrafikkhistorisk 
forening vertskap.

Historielaget er medlem i Alnaelvas ven-
ner. 

Siden historielaget fylte 15 år i 2010, ble 
det laget en samleutgave av «Ved postkas-
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sene» som medlemmene fikk tilbud om å 
kjøpe. Prisen til medlemmene er 150kr. Ved 
forsendelse, vil det bli et tillegg på 75kr. 
Boka blir presentert og solgt på årsmøtet. 
Ellers kan man henvende seg til medlem-
mene av styret og valgkomité.

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

Slektforskingsforum har vært avholdt 
på Haugerud Seniorsenter første mandag i 
måneden med til sammen 9 ganger. Etter 
at møtene ble skiftet til dagen (12-15), har 
oppslutningen tatt seg opp.

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 ett nummer.

6. medlemmer
Ved årsskiftet hadde historielaget 218 med-
lemmer. Dette er 12  mindre enn forrige år. 

Tveten gård har vært under restaurering 
fra våren 2011, og vi har derfor ikke kunnet 
holde møter på gården. Restaureringen har 
også medført at kopieringsmulighetene er 
borte.

Møtene blir derfor holdt på Seniorsentret 
inntil videre. Vi er glade for at vi har kunnet 
benytte denne muligheten, og vil takke ledel-
sen for senteret. Videre vil vi takke Frivil-
ligsentralen på Haugerud for at vi dispone-
rer skapplass og rom for småmøter. 

Hellerud, 1. februar 2013

Styret i Hellerud historielag

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

Kjøp samleutgaven
n n Vi har samlet samtlige «Ved postkassene» fra 
starten i 2002. Dessuten er de historiske artiklene som 
tidligere ble publisert i «Tveita-magasinet» med. Boken 
på vel 300 sider er blitt en ypperlig gavebok til alle.

Boken har et fyldig stikkordregister i tillegg til em-
neregister, tittelregister og forfatterregister. Dette gjør 
at den er et oppslagsverk over det som er skrevet om 
distriktet vårt.

Samleutgaven kan kjøpes på årsmøtet onsdag 17. 
april 2013 eller bestilles på telefon og hentes på følgende 
adresser:
Svein Holmby, Haugerudhagan 33, tlf  22 32 44 24.
Grethe Martinsen, Hellerud gårds vei 15, tlf  22 26 58 36.
Per Amundsen Venåsveien 19, tlf  22 26 39 41.
Thormod Pedersen, Rundtjernveien 56B, tlf  22 27 00 60.
Halvor Elverhøi, Venåsveien 1, tlf  22 26 88 56.

Prisen ved henting blir 150 kr.
Hvis boka skal sendes, blir det et portotillegg på 75 kr 
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n n Ved møtets start var det 35 medlem-
mer til stede. ·

Før årsmøtet holdt Bjørn Lilleeng et 
bildekåseri om «Bryn vel 100 år». 

Bryn vel har nettopp utgitt sin jubileums-
bok.

Svein Holmby foretok introduksjonen.

Dagsorden:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning
Regnskap
Fastsetting av kontingent
Innkomne forslag
Valg

1. Godkjenning av innkalling og dags
orden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Svein Holmby ble valgt til møteleder og 
Thormod Pedersen ble valgt til referent.

3. Årsberetning
Svein Holmby gikk gjennom årsberetningen, 
som ble godkjent.

Av aktiviteter ble det redegjort for arbei-
det med bildedatabasen vår som tre av oss 
arbeider med hver mandag på biblioteket på 
Oppsal. Vi tar gjerne imot flere historiske 
bilder. Dessuten at Slektforskingsforum 
foregår hver første mandag i hver måned.

4. Regnskap
Grethe Martinsen la fram revidert regnskap 
som ble godkjent. 

Regnskapet viste et overskudd på 
8 667,23. Dette skyldes at vi kun har fått 
utgitt ett nummer av ved postkassene.

5. Fastsetting av kontingent
Kontingenten er 150 kr. Intet forslag om 
økning i år.

6. Innkomne forslag
Det var ingen forslag

7. Valg 
Valgkomiteens innstilling:

Til styret:
Grethe Martinsen  (ikke på valg)
Svein Holmby  (ikke på valg)
Thormod Pedersen  (ikke på valg)

Per Ove Dahl Gjenvalg 2 år
Per Amundsen Gjenvalg 2 år

Varamedlem:
Ørnulf  Fremming  (ikke på valg)
Finn Bøhler Ny for 2 år

Revisor: 
Edmund Grohshennig 1 år (gjenvalg)

Valgkomite:  
Ingebjørg Engelstad, leder Gjenvalg (1 år)
Halvor Elverhøi Gjenvalg (1 år)
Berit Gulliksen Gjenvalg (1 år)

Alle ble valgt med akklamasjon.
Styret konstituerer seg selv.
Vi går nå inn i det 6. året uten noen valgt 

leder. Dette er en uholdbar situasjon, og 
Berit Gulliksen som ledet valget, henstilte til 
forsamlingen om å sondere terrenget for å 
finne en ny lederkandidat. 

Medlemsmøte
Når det gjelder historielagets videre akti-
viteter, opplyste Svein Holmby at vi skal 

Referat / årsmøte og medlemsmøte 21. 
mars 2012 på Haugerud seniorsenter
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Regnskap
Hellerud historielag
regnskap for året 2012
Konto: Inntekt  Utgift

Medlemskontingent 27 375,00
Salg bok hellerudhistorie 26 700,00
Inntektsrente bank  125,76
Grasrot tilskudd  3694,70
Gebyr bank  146,00
Administrasjonsutgifter  1 910,00
Medlemsaktiviteter  1 707,00
Anskaffelser  1 969,00
Bladet ved postkassene  7 350,00
Trykking bok hellerudhistorie  29 503,00
Frimerker  4 080,00
Overskudd  11 230,46
 57 895,46 57 895,46

Balanse 1. januar 2012 31. desember 
2012

Kasse 2 564,65 5 324,65
Bank 87 026,39 95 496,85
Overskudd 11 230,46 
 100 821,50 100 821,50  

Oslo, 1. januar 2013
 
 Svein Holmby Grethe Martinsen Edmund Grohshennig
 Thormod Pedersen Kasserer Revisor
 Styret

ha hyggekveld på Haugerud seniorsenter 
mandag 21. mai hvor vi prøver å få navn/
tid og stedfestet så mange av de bildene i 
databasen vår som fremdeles mangler vitale 
opplysninger. Her står medlemmene sentralt 
med sin bakgrunn. Viktig at så mange som 
mulig møter. Samleutgaven vår ble solgt, og 
Grethe minnet igjen om «Grasrotandelen». 
Onsdag 9.mai planlegges en vandring fra 

«Kaffekverna» via Landroveien til Rund-
tjernveien. Vi avslutter i Hellerudveien. Der-
som vi får til en omvisning på «Kringsjå», 
blir vandringen noe forkortet.

Hellerud, 31. mars 2012

 Svein Holmby Thormod Pedersen
 møteleder  referent
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Onsdag 17. april kl 1900
Årsmøte på Haugerud 
seniorsenter, 
Hagapynten 38C
n før årsmøtet vil even saugstad 
kåsere og presentere sin nye bok: 
Østmarka fra A til Å.
n innkalling, årsmelding og regn-
skap er i bladet
n Samleutgaven vår presenteres 
og selges.
n det vil bli servert kaffe og noe å 
bite i.
n loddsalg
n nye og gamle medlemmer er 
velkomne

Onsdag 8. mai kl 1800
Vi prøver oss med en 
«Kaffetur» til restene av 
den gamle plassen Lut. 
startpunktet er ved bommen 
for turveien i lutvannsveien.

Tirsdag 14. mai kl 1900
Hyggekveld på Kringsjå 
Kulturhus, Landeroveien 1
n Vi utveksler og viser gamle 
bilder, samt kommer fram med 
opplysninger og historier.
n det vil bli servert kaffe og noe å 
bite i,
n nye og gamle medlemmer er 
velkomne
n loddsalg

Møtested for slektsforskning
Vi møtes første mandag i 
hver måned kl 1200-1500.
n datoene er: 4.mars, 8.april og 
6. mai før sommeren, og vi starter 
opp igjen i september. se opp-
slag. stedet er internettkafeen på 
Haugerud seniorsenter, Hagapyn-
ten 38C.
n Ved å bruke nettet hjelper vi 
hverandre med å finne våre aner.
ikke nøl, møt opp! ingen påmel-
ding.

Returadresse:

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo

B

Program vår 2013

n Ønsker du å knytte spillekortet ditt til grasrotandel for Hel-
lerud historielag?

Hvis du tipper, spiller lotto eller joker og vil gi overskuddsan-
delen til Hellerud Historielag, så klipp ut og ta med «kortet» og 
vis det til tippekommisjonæren. Du blir bedt om å taste din kode 
og kortet er registrert. Dette trenger du bare å gjøre en gang.

Husk å ta med strekkoden på nytt dersom du fornyer tippe-
kortet.

Takk for støtten!

Jeg støtter

Stiftet 22.03.1995

Organisasjonsnummer: 996 570 517


