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Fra postkassa

n n Vi har hatt to medlemsmøter i året som 
har gått, og da kommer mange. Dessuten har 
vi nå igjen tatt Kringsjå i bruk.

På denne tiden for syv år siden skrev Lars 
Myhre som den gang var vår fungerende le-
der, om «den mest positive tingen som hadde 
skjedd var at medlemmene hadde dannet 
mange arbeidsgrupper» som skulle arbeide 
med enkeltsaker og områder som historielaget 
ville ha utredet mens det fremdeles var perso-
ner som vi kunne spørre. Vi hadde i alt ca 20 
deltakere fordelt på 8 grupper. Noen var med 
i flere grupper. Få av disse gruppene kom 
skikkelig i gang. I dag har vi en fotogruppe 
som tar imot og registrerer de bildene som vi 
får fra medlemmer og andre.

Dessuten har vi en redaksjon for bladet 
vårt hvorav to stykker har vært med og skre-
vet helt fra starten. Det er et ønske at flere 
av medlemmene kan komme med stoff  eller 
være aktive i redaksjonsarbeidet. Det er tungt 
når alt skal fordeles på få personer. De siste 
årene har vi greid å få ut et nummer i året.

I 2007 satte vi opp i alt 20 emneforslag. 
De som føler seg kallet, kan henvende seg til 
styret, for eksempel på årsmøtet eller andre 
sammenkomster som historielaget har. Kom 
gjerne med forslag til ting dere har lyst til å 
gjøre.

Vandringer i nærdistriktet har de siste 
årene samlet en håndfull interesserte. Dersom 
dette er noe vi skal fortsette med, trenger vi 
innspill fra medlemmene.

Det blir imidlertid arrangert en fellestur 
sammen med Folkeakademiet og Østensjø 
historielag til Eidsvoll i anledning 200-årsju-
bileet for Grunnloven. Turen blir lørdag 24. 
mai. Nærmere opplysning om påmelding og 
pris kommer som vedlegg i dette nummer av 
«Ved postkassene». Det vedlegges også en 
innbetalingsgiro for medlemsavgiften som må 
være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet.

Ferdigstilling innvendig i forbindelse med 
restaurering av Tveten gård har latt vente på 
seg. Det siste som er hørt, er at det i alle fall 
ikke blir før en gang i 2015. Så vet vi det!

Thormod
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Hellerud historielag
Postboks 20 Tveita, 0617 Oslo

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 vernearbeidet
3. Å samarbeide med andre historielag om løsningen av 
oppgaver innenfor lagets virkeområde

Historielagets geografiske virkeområde er Tveita, Hel-
lerud, 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 arbeidet, og 
du får direkte informasjon om alle historielagets arrange-
menter. 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 historielaget 
skal ta opp eller bør vite om! Vi er også svært interessert i 
flere gamle bilder fra bydelen.

Styret i Hellerud historielag
Styremedlemmer

Grethe Martinsen, 22 26 58 36/66 93 91 10,  
grmarmar@online.no

Thormod Pedersen, 22 27 00 60/91 62 30 08,  
thor-alf@online.no

Per Amundsen, 22 26 39 41, /91 57 94 69,  
turamu@online.no

Svein Holmby, 22 32 44 24, sholmb@hotmail.no

Per Ove Dahl, 22 26 00 27, pe-ovd@online.no

Hans Kristian Huseby, 22 26 05 34, han-huse@online.no

Varamedlemmer

Ørnulf Fremming, 22 32 43 63

Finn Bøhler, 22 26 07 03, finn.bohler@vikenfiber.no

Forsidebilde:
Fra dugnaden 
på Hellerudtop-
pen i 50-årene. 
Gode gamle 
hjelpemidler som 
stubbebryteren 
ble benyttet til de 
største steinblok-
kene. 
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Stordugnaden på Hellerud
toppen 194958
Veiprosjektet Rundtjernveien/Stormyrveien og Grankollveien

Av HANS KRISTIAN HUSEBY

Innledning
Gjennom de ca 100 år det har vært «boliger» 
på Hellerud og Hellerud Vel har fungert er 
det blitt gjennomført et utall av dugnadsinn-
satser i regionen. De fleste var selvsagt knyt-
tet til i de tidligste år – og var ofte knyttet 
til det vi i dag kaller infrastruktur. Fra tidlig 
tid var dette naturlig knyttet til vei, vann og 
avløpsledninger, men også strøm, lys, og 
senere også kommunikasjon, dvs. telefon, 
postombringelse, samt buss og bane først 
og fremst til Oslo sentrum. 

Kanskje en av de mest omfangsrike og 
krevende dugnadsinnsatser ble gjennomført 
på Hellerudtoppen i årene 1949 – 1957. 
Det dreide seg om utbedring av øverste del 
av Rundtjernveien, samt Grankollveien og 
Stormyrveien. Det ble samtidig også etablert 
sammenknytning av de sistnevnte, slik at det 
på «Toppen» ble rundkjøring. Tidligere stop-
pet Grankollveien ved nr 9/10 og Stormyr-
veien stoppet ved nr 19/20. Totalt dreide 
det seg om ca 750 m vei. 

Mange turgåere rundt «Toppen» har un-
dret seg over dette veiskiltet som står i den 
nordre enden og som har 2 ulike veinavn 
som tilsynelatende peker på samme vei i 
hver sin retning.

Se bildet
Er det 1 

eller 2 veier?
I den 

følgende 
artikkel rede-
gjøres det for 
bakgrunnen 
for dette!

Alle disse veiene hadde tidligere privat 
status, var smale og kronglete, og hadde 
ingen kommunale tjenester i form av vanlig 
vedlikehold. Aller mest kritisk var selvføl-
gelig snøbrøyting om vinteren som delvis 
måtte utføres av grunneierne/beboerne 
med skuffe og spade ved hvert snøfall. Min 
familie flyttet til Hellerud i 1947 og person-
lig kan jeg huske mye snømåking utenfor vår 
eiendom i Grankollveien 1 i slutten av 1940 
årene. Spesielt var dette tungt ved snøfall i 
helgene og før «plogen» kom på mandag. 

Hovedbrøytingen ble imidlertid utført 
av diverse «kontraktører» som først benyttet 
hest og spissplog av tre. De som tok på seg 
slike arbeider var naturlig nok gårdeierne i 
distriktet, Stenersen på Tveten gård og sene-
re Grorud fra Hellerud gård. Etter hvert fra 
ca 1950 kom selvfølgelig lastebiler og trak-
torer som førte til vesentlig bedre service. 
Kostnaden ved dette ble delvis dekket opp 
av Hellerud Vel som senere etter søknad 
fikk refundert det meste fra kommunen. 

Siden de øvre veiene på «Toppen» var i 
den forfatning de var, ble utbedring allerede 
tidlig tatt opp i Hellerud Vel og gjennomgå-
ende drøftet i styremøter, medlemsmøter og 
årsmøter.

På et kart fra «Reguleringschefen i Akers 
reguleringsvesen» datert 16. september 1939 
var veiene regulert og kartet viser faktisk 
den trasé som etter hvert ble valgt og ble 
prosjektets plan og målsetting. Samtidig ble 
også Krokstien omregulert, noe som aldri 
er blitt realisert og som vel i dag er skrinlagt 
for godt. 

Se kartet på neste side.
Imidlertid kom krigen, og det var mange 

andre ting som opptok både «Vellet» og be-
boerne på Hellerud.

Fra Hellerud Vels styreprotokoller fra 
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Reguleringskart fra 
Akers reguleringsve-
sen datert septem-
ber 1939

1942 til 1957 var krigsårene først og fremst 
preget av matforsyning, dvs. parsellfordeling 
for potetdyrking og øvrige krigsrelaterte ting. 

Imidlertid ble også veiene og veienes 
standard fokusert. I hovedsak dreide det 
seg om Skogliveien, nåværende Venåsveien, 
delvis Rundtjernveien og veiene i Trolldalen 
og på Trasop som gikk igjen i styremøte-
referatene. Faktisk var gjennomføring av 
Stordamveien gjennom «Sandtaket» opp til 
Rundtjernveien et viktig forhold. Noe som 
vi i dag ser at aldri ble gjennomført.

Prosjektets innledende fase
Første gang prosjektet på Toppen ble nevnt 
var i styremøte 9. desember 1949 hvor det 
ble referert til en forespørsel fra Veikomi-
teen om det var greit å samarbeide med 
Heimevernet om å utarbeide en trasé rundt 
Toppen. Hva dette innebar og hvorfor 
Heimevernet er trukket inn har jeg ingen 
forklaring på, og det er senere ikke gitt noen 
spesielle informasjoner om dette. 

Neste skritt var et medlemsmøte 13. 
februar 1950 hvor det ble vedtatt at alle re-
fusjoner fra kommunen til Vellet for veiak-
tiviteter i 1949 skulle øremerkes til veiarbeid 
på Toppen.

Kommunen var nå etter sammenslutnin-
gen med Aker blitt Oslo kommune. 

Prosjektet starter.
På årsmøtet 4. mars 1950 ble det store end-
ringer i Vellets styre. På samtlige styreposter 
kom det nye medlemmer og de fleste kom 
fra Toppen. Blant annet ble min far Ole Hu-
seby valgt til kasserer, og det skulle senere 
føre til at han spilte en viktig rolle i gjen-
nomføringen av Prosjektet. Det kan således 
tenkes at det sterke innslaget fra beboerne 
på Toppen førte til større fokus på veistan-
darden der. 

I referat fra styremøte 27. april 1950 ble 
det vedtatt et brev til Oslo Kommune om 
opparbeidelse av veiene på Toppen, senere 
fulgt opp i flere styremøter om «utstikking 
av trase» etc.

Veimøte 27. juni 1950
I det store veimøtet på Toppen 27. juni 1950 
ble Prosjektet endelig fastlagt og detaljerte 
planer fremlagt. Hele styret og 25 medlem-
mer møtte opp.

Jeg siterer fra referatet:
Sitat:
Veikomiteens formann Harry Olsen (bosatt på 
Toppen) redegjorde for komiteens arbeid med veipro-
sjektet og refererte også til samarbeid med Heime-
vernets områdesjef  Henry Nilsen uten å beskrive 
dette nærmere.

Han sa at det fra ulike hold er blitt hevdet at 
Veivesenet har overtatt de aktuelle veiene på Toppen. 
Dette er feil da de kun er villig til å overta dersom 
parselleierne (beboerne) opparbeidet disse til den stand 
at de kan godkjennes som offentlige veier. Oslo Kom-
mune har nå bevilget kr 20 000 som skal brukes til 
sprengning og annet arbeid som ikke kan utføres av 
parselleierne. Beløpet skal videre fordeles med 75 % 
på Rundtjernveien (øvre del) og 50 % på Grankoll-
veien/Stormyrveien (litt underlig % regning!!).

I bevilgningen ligger det som betingelse at parsell-
eierne yter tilsvarende arbeid til samme verdi. Det 
ligger således an til at parselleierne vil gjøre mest 
mulig slik at pengene skulle rekke lengst mulig.

Ved postkassene 1/20144



Samtidig ble det sjekket ut med Vannverket om det 
kunne legges vannledninger parallelt med veiarbei-
det. Planen da var at vannledningen skulle føres opp 
fra Skogliveien (Venåsveien) til Grankollveien over 
«Nilsens»tomt, dvs. i den nordligste del av davæ-
rende Grankollveien. 

Derfra videre i de planlagte veiene frem til et 
planlagt «vannbasseng ved Krokstien», ikke reali-
sert.

Områdesjef  Henry Nilsen (Heimevernet) ga 
sin tilslutning til den vedtatte trase og lovte å bidra. 
Dette hadde trolig med tilgang til den tidligere plan-
lagte skytebane inne ved Lutåsen i Østmarka.

Det ble reist en del spørsmål som ble besvart, og 
man gikk så over til å verve frivillige til å bistå i 
arbeidet med opparbeidelse av veiene. Det meldte seg 
21 mann som var villige til å være med 

Møtet ble hevet kl 21.00 og referatet er under-
skrevet av formann Gunnar Kløvstad, viseformann 
Sverre Andersen, kasserer Ole Huseby og Harry 
Olsen fra Veikomiteen, 3 av 4 fra Toppen 

Sitat slutt. 

Arbeidet er i gang
Arbeidet gikk som dugnader på kvelder og i 
helger og det var god oppslutning. 

Harry Olsen hadde lastebiler og hans 
innsats for transport av stein innen områ-
dene var uvurderlig. Lessing og lossing fore-
gikk med håndkraft, jeg kan ikke huske det 
var tipp på lastebilene. All stein som var ut-
sprengt og som skulle flyttes/brukes måtte 
ned på den størrelse som kunne løftes/bæ-
res. Det betydde også masse sleggeinnsatser 
som mannfolka etter hvert ble ganske gode 
på. Steinmassene og tilhørende subbus ble 
brukt til kulting av veibanen som grunnlag 
for senere grus og kanskje asfalt en gang. 
Utover sommeren ble det utført betydelige 
arbeidsinnsatser noe som fremgår av neste 
store veimøte 7. oktober 1950.

Det er ganske imponerende da parsell-
eierne hadde mange 
forskjellig yrker i sitt 
daglige arbeid. En del 
håndverkere og fag-
arbeidere, men også 
kontorfolk, kokker og 
sjåfører.

Ikke var de helt 
unge heller, de fleste 
var født rundt ca 1900. 

Vannspørsmålet kobles inn i Prosjektet
Veimøte 7. oktober 1950
Tilstede Veikomiteen og ca 20 medlemmer 
fra Vellet
Saker: 
Sak 1: Veiarbeidet
Sak 2: Vannspørsmålet på Toppen 
Sak 3: Lys i veier

Sak 1: Sitat:
Veikomiteen v/Harry Olsen redegjorde for at det 
pr d.d. var opparbeidet 115 m vei i 8 m bredde 
og denne ansees ferdig fra parselleiernes side da 
Veivesenet skal legge toppdekke. Dette gjelder trolig 
øverste del av Rundtjernveien og videre inn Stormyr-
veien. Videre er det påbegynt ytterligere 100 m som 
nå er delvis opparbeidet. Sprengningsarbeid fortsetter 
i Stormyrveien så langt pengene rekker. Krokstiens 
trasé ble behandlet og det ble diskutert om den kan 
omlegges til annen trasé fra det som lå i regulerings-
forslaget fra 1939. Dette var nå inne til uttalelse i 
Veivesenet.

Hele «rundkjøringen» på Toppen anslåes til ca 
750 m hvorav ca 250 m ventes fullført i år. Det er 
hittil lagt ned hele 1 800 dugnadstimer fra parsell-
eierne. Et godt resultat i forhold til at alle også har 
sitt daglige arbeid.

Sak 2: Sitat 
Vannsaken ligger dessverre i dødvanne, men 
Vannverket håper å fremføre vannledning opp til 
Grankollveien og ca 90 m videre i veien frem til en 
vannpost i Grankollveien. En slik vannpost ansees 
som «fremtidsmusikk» for beboerne på Toppen som 
var avhengig av egne brønner.

Sitat slutt. 

I de videre styremøtereferater nevnes arbei-
det jevnlig. 

Årsmøte 3. mars 1951
I årsmøtet 3. mars 1951 er veiprosjektet 
med i Hellerud Vels regnskap for 1950. Det 
bokføres nå inntekter (bevilgning fra Oslo 
Kommune) på kr 14 650. På utgiftssiden er 
det tilsvarende utgiftsført kr 14 678,89, ve-
sentlig til utført sprengningsarbeid. I beret-
ningen er prosjektet detaljert beskrevet.

Sitat:
Vi fikk i 1950 tatt det første skritt til å løse 
veispørsmålet i et av de distrikt som lå langt tilbake 
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i så måte. Veiplanen på Hellerudtoppen er fra 
1939 og således snart i konfirmasjonsalderen. 
Etter at kommunen hadde bevilget kr 20 000 til 
veiarbeide der oppe ble det arbeidet med å sprenge ut 
fjellet satt bort til en entreprenør for en pris av kr 
25,- pr m3.

Etter at man på møtet på Kringsjå 21. juni hadde 
behandlet arbeidsplanen og godkjent denne tok ar-
beidet til den 27. juni 1950 med å rydde veilinjen. 
Sprengningen tok til den 

22. juli. Det er til d.d. utsprengt ca 770 m3 
målt i fast masse, Det er fra tomteeiernes side ytet 
til sammen ca 2 500 arbeidstimer og det er lagt 
ferdig ca 125 m. 175 m anses som ferdig sprengt og 
det gjenstår nå å kulte og kjøre på bunnfyll! 

Det er forlengst søkt om ny bevilgning fra kom-
munen for 1951 slik at arbeidet kan fortsette.

Sitat slutt

Vannsaken er også beskrevet
Sitat:
Etter utallige henstillinger til og konferanser med 

Vannverket ang. vannforsyningen til Toppen ser det 
nå ut som det nå har lykkes å få hull på denne byll. 
Sprengning av grøft til vannledning i Grankollveien er 
nemlig påbegynt og det er meningen at dette arbeidet 
skal fortsette så langt den første bevilgning som visst-
nok er kr 30 000 holder. Selv om dette ikke betyr at 
vi får vann omgående så har vi i hvert fall den tilfreds-
stillelse at de pengene som er bevilget blir brukt på ste-
det. Vi har da litt større utsikter til å få bevilget mer. 

Det er selvfølgelig også av stor betydning for opp-
arbeidelse av veien at vannrørene blir lagt samtidig. 

Sitat slutt.

På årsmøtet ble de fleste i styret gjenvalgt 
og i tillegg kom det inn ytterligere 2 fra Top-
pen som suppleanter. Sikkert til beste for 
saken.

Noen spørsmål og kommentarer un
derveis 
Det ble under Prosjektet gang reist en del 
spørsmål av ulik art.

Jeg nevner noen som ble fremsatt på et 
veimøte 4. februar 1953 hvor også ingeniør 
Stensrud fra kommunen var til stede. Gene-
rell innstilling fra kommunen var at Vellet 
måtte avklare mange av de fremsatte pro-
blemstillinger 

 n Det ble etter anmodning vedtatt at alle 
arbeidsinnsatser/timer skulle dokumenteres, 
bekreftes og stemples fra Vellet.

 n Ved avståelse av grunn fra tomter til 
veigrunn ble det reist spørsmål om godtgjø-
relse? Konklusjon ble «Plikt til å avstå grunn 
og ingen godtgjørelse».

 n Eiendomsrett til utsprengte steinmasser. 
Konklusjon ble ingen rett til disse

 n Hva skjer om noen nekter å arbeide dug-
nad. Konklusjon, betale inn i forhold til et 
endelig regnskapsoppgjør med timer i for-
hold til vei/tomtelengde. Det ble fremlagt et 
forslag til slik oppgjørsløsning, noe som na-
turlig nok skapte store diskusjoner og delvis 
uenigheter. Detaljer i løsningen har jeg ikke 
informasjoner om. 

 n Hva om det nektes betaling. Konklusjon, 
Vellet må inndrive betalingen. Det ble noe 
senere på året utarbeidet retningslinjer for 
arbeid og oppgjør.

Retningslinjer for 
dugnadsprosjektet
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Foreløpig regn-
skap for Prosjektet

Neste milepæl i Prosjektet var veimøtet 14. 
desember 1953

Arbeidet nærmet seg nå ferdigstillelse, 
men fortsatt gjenstod noe kulting og pla-
nering. Imidlertid var nå interessen for 
arbeidsinnsats betydelig redusert og gjenstå-
ende arbeid måtte settes bort til utenforstå-
ende mot betaling.

Se vedlagte regnskap hvor hele grunnla-
get for oppgjøret var basert på innhentede 
tariff-priser fra Oslo kommune. Det fremgår 
også hva som gjenstod og som ble bortsatt 
til Aksel Edstrøm.

Edstrøm hadde så langt stått for all fjell-
sprengning i prosjektet. Aksel Edstrøm 
var svensk og en røff  skytebas. Det ble 
etter hvert en del «hendelser» i forbindelse 
med skytingen. Han skrek «fyr her» og så 
smalt det. En gang landet skytematta, det 
ble brukt ståltrådmatter som dekning den 
gangen, på toppen av en strømstolpe ved 
veikanten. Den lå som et «skjærereir» der 
oppe. En gang gikk en stor stein gjennom 
en garasjevegg som stod ved veikanten gjen-
nom 2 glassruter på en bil og lå på stigtrin-
net på andre siden av bilen. Flere episoder 
ble husket av de som var med. Ingen av 
disse er nå lenger blant oss. Men noen av 
oss «guttevalpene» husker litt.

Prosjektets siste fase
Siden det nå ble mer betalbart arbeid var det 
behov for «øyeblikkelige penger». 

Det var også tid for å bestemme det mest 
rettferdige grunnlaget for det endelige ar-
beids og pengeoppgjør mellom grunn/par-
selleierne. Det var fra kasserer Ole Huseby 
utarbeidet et detaljert regnskap for hver en-
kelt grunneier med hensyn til arbeidstimer 
og evt. tilgode/skyldige beløp.

Se regnskap 
Det ble fremsatt 2 alternativer som er 

beskrevet i referatet fra møtet, alternativ 1 
med total innbetaling av skyldige beløp og 
alternativ 2 med en viss prosentandel for 
foreløpig dekning av kostnader og senere 
innbetaling av restbeløp.

Etter mye diskusjoner ble alternativ 1 
vedtatt og noen understreket viktigheten 
ved å betale kontant på stedet.

Avslutning

Gjenstående arbeid ble nå utført i henhold 
til vedtakene og i halvårsmøtet 1. november 
1954 ble Prosjektet erklært ferdig av Veiko-
miteens formann Fredrik Norstrøm. Det var 
imidlertid fortsatt noen utestående innbeta-
linger, ref  kasserer Ole Huseby.

I styremøte 1. september 1955 kom det 
frem at kommunen ikke ville overta veiene 
før de var «sandbelagt og valset». Dette var 
det ikke penger til. Vellet forskutterte imid-
lertid de siste beløpene for å få endelig fer-
digstillelse. Det ble henstilt til Vellets styre 
å inndrive de resterende utestående beløp 
totalt kr 1 840 fra de siste 5 grunneiere. 

Siste kapittel i saken var at Oslo kommu-
ne v/veisjefen i brevs form til Hellerud Vel 
bekreftet overtagelse av veiene Grankoll-
veien og Stormyrveien 13. januar 1958.

En lang marsj mot målet var tilbakelagt 
og det ble gjennom en årrekke 1949 – 58 
nedlagt en fantastisk innsats fra de aller 
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Foreningen hadde 
eget husorkester 
som besto av Åse 
Norstrøm (gitar), 
Randi Melløst 
(gitar), Gjertrud 
Pedersen (mando-
lin) og Solveig Sjø-
berg (trekkspill og 
gitar) (ca 1950)

fleste grunneierne på Toppen. Totalt 5 761 
timer hvilket iht. standardkalkylene på opp-
arbeidet strekning gir en timepris på kr 4,01 
pr time. Se regnskap. 

Jeg håper dette har oppklart hvorfor 
«rundkjøringen» på Hellerudtoppen har 2 
navn, og at skiltet med de 2 veinavnene som 
står der markerer det stedet hvor veiene ble 
knyttet sammen. 

PS
Jeg har etter min far Ole Huseby funnet en 
del dokumenter som er knyttet til prosjektet 
og han var nok i kraft av Vellets kasserer i 
perioden særlig engasjert. 

Avslutningsvis tar jeg med en «adresse» 
fra grunneierne fra grunneierne som han 
fikk på sin 50 årsdag 7.februar 1955. Se bil-
det.

Hellerud vels kvinneforening 
Av INGEBJØRG ENGELSTAD

n n Hellerud Vels Kvinneforening ble stif-
tet 26. januar 1926 av grosserer Oscar Torger-
sen.

Styret i Hellerud Vel var forbeholdt menn, 
og da var det naturlig å lage en forening for 
kvinner også.

Dette var en samling aktive og kreative 
kvinner på Hellerud. I 1952 hadde de 51 
medlemmer, og styremøtene gikk på rund-
gang i de forskjellige private hjemmene med 
utlodning og bevertning.

Foreningen arrangerte juletrefester for 
medlemmer med barn, med bevertning, jule-
tregang, julenisse og « gotteposer», noe som 
var populært for oss barn.

Det er dessverre lite opplysninger om for-
eningen fra tiden 1926-1949, men protokoll 
fra 1949-1972 foreligger, og forteller mye om 
deres aktiviteter.
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Foreningen drev med mange forskjellige 
saker. Demonstrasjoner av nye husholdnings-
maskiner, matvarer, hår og sminke-partyer, 
mannequin-oppvisninger og alltid utlodnin-
ger. Dette foregikk på Kringsjå. Pengene som 
kom inn på loddsalget ble brukt til bl.a. ny 
komfyr, scenebelysning på Kringsjå, opp-
pussing av Kringsjå, oppslagstavler rundt i 
distriktet og turer for medlemmene. Forenin-
gen tok kontakt med De Blå Omnibusser for 
å diskutere takster på bussen som fraktet folk 
fra Oslo Sentrum og helt opp til Hellerudtop-
pen. (1957/58).

De hadde blant mange andre saker et 
teaterstykke som het «Vegg i vegg», hvor 
Thorleif  Opøien, Erik Norstrøm, Randi Mel-
løst, Janne Nilsen (Samuelsen) og Arnljot 
Haug var med. Kulissene var laget av Snorre 
Tindberg. Det ble solgt 200 billetter i 1955 og 
i april samme år hadde de Show på Kringsjå 
med 154 til stede

De hadde mange turer; – en tur blant man-
ge gikk til Sundvollen med båt til Utøya, en 
annen til Veierland. Som regel hadde de en 
slik tur i året. Kveldsturer hadde de også, med 
tur til Østmarksetra. Da var oppmøte ved 
Postkassene, og de spaserte til Østmarksetra 
hvor et flott kaffebord sto og ventet på dem, 
og så spaserte de hjem igjen. Fru Loro under-
holdt gjerne med en sang på slike turer, noe 
hun var flink til.. 29.1.1966 hadde foreningen 
40års jubileumfest på Kringsjå. 

De hadde et medlemstall på 70 damer i 
1970. På julebordet deres 12.12.1973 oppsto 
det et lite mysterium («skummelt») på Kring-
sjå. Mens deltakerne spiste, sang og koste seg 
rundt bordet ble det stummende mørkt. Ute 
i gangen sto ytterdøren vid åpen og hoved-
bryteren var slått av. Ingen ytterplagg var stjå-
let, men det viste seg at noen hadde vært og 
rotet i lommene etter verdier. Mer vites ikke, 
og heller ikke mer om foreningen.

Med dette lille utdraget fra foreningens 
aktiviteter så skjønner vi hvor viktig deres 
bidrag til Hellerud Vel og Helleruds bebo-
ere var, og at Helleruds damer i alle aldre var 
aktive og driftige. Gevinster til utlodningene 
laget mange av medlemmene selv også.

Prologer til Hellerud vels 40-års jubileum 
og 50-års jubileum kan sakses fra gamle num-
mer av Akers Avis.

Peder Pedersen, en pionér 
på Hellerudtoppen
Av THORMOD PEDERSEN

n n Min farfar Peder Pedersen ble født 
på Byneset ved Trondheim i 1878 på en 
husmannsplass som het Lilleby.

Faren var arbeider Peder Sivertsen 
(1842) og moren het Marit Jensdatter 
(1841).

Foreløpig har jeg funnet 6 søstre og to 
brødre til farfar:

Anne (1862), Jensine (1863), Sigrid 

(1870)Marit (1876), Oline (1880), Lina 
(1882), Sivert (1872)og Andreas (1886).

Sivert falt etter sigende i Boerkrigen. 
Av eiendeler som ble returnert var kun et 
tobakkskrin og et gammelt slitt lommeur. 
Lommeuret hadde jeg hengende på veggen i 
alle år inntil vi hadde innbrudd.

Klokka hadde stor verdi for meg, men 
tyven fikk nok lite for den.

Peder jobbet som gjetergutt og dro hjem-
mefra alt som 15-åring. Han fortalte at han i 
en periode arbeidet sammen med Nygaards-

Peder Pedersen 
som brudgom 1899

Ved postkassene 1/2014 9



vold i Hommelvik. Siden arbeidet han på 
Bergensbanen da denne ble anlagt.

Når han kom til Østlandet har jeg ikke 
opplysninger om, men han og farmor Lo-
vise giftet seg i Paulus kirke 1899. Eldste 
barnet Paula ble døpt i Østre Aker kirke 
11,november 1900. Da kalte han seg vejarb. 
Min farmor ble for øvrig født på Hellerud 
gård hvor oldefar var husmann uten jord.

Ved folketellingen 1900 bodde de på 
«Fjeldhøi» på Sollerud. Peder står oppført 
som Stenbryter.

Når de flyttet til Hellerud vet jeg heller 
ikke, men min far Alf er født 26. februar 
1903 og døpt i Vaalerengen kirke 22/3-03. 
Da bodde de i Smaalensgata 1.

En ting er i alle fall sikkert; 1. pinsedag, 
den 7. juni 1908 var Peder med på å stifte 
Hellerud Vel, en forening han også ble 
æresmedlem i. Han hadde formannsvervet i 
perioden 28. oktober 1917 – 2. november 
1919.

Den gang bodde de på eiendom-
men «Lykkeholmen», hjørnetomta ved 
Rundtjernveien/Hellerudveien 14.

Etter hvert som Bertrand Jensen utpar-
sellerte tomter, kjøpte Peder Pedersen i lik-
het med andre, tomter oppover langs det 
som etter hvert fikk navnet Rundtjernveien. 
I tillegg til Lykkeholmen eide han i alt 7 
andre tomter. På alle eiendommene satte 
han opp små hus/hytter som han leide ut. 
Husene så omtrent likedan ut og var alle 
bygget etter samme lest. Stue og kjøkken 
nede og ei bratt trapp fra kjøkkenet opp til 
en sovehems. Hellerudtoppen hadde ikke 
opparbeidede veier, så eiendommene måtte 
få navn. Peders hus fikk navnene: Fjeldhøi 
(Rundtjernveien 50), Fjellstua (Rundtjern-
veien 52), Trollstua (Rundtjernveien 54), 
Maristua (Rundtjernveien 58), Setra 
(Grankollveien 6-10) hvor det i dag ligger 
to frittstående eneboliger og et rekkehus 
med tre enheter. Den gamle Setra står frem-
deles på Grankollveien 8. Til slutt Toppen 
(Grankollveien 1)

I følge skjøtet på Stormyrveien 1 som 
Marit Vraalsen har kommet med, eide han 
også denne eiendommen.

Veistykkene som eiendommene hans 
grenset til den gang het Grenseveien, Ma-
ristien, Diamantdalen og Myragata.

Maristien var det han selv som navnsatte, 
og han bygget selv huset som fikk navnet 
Maristua.

Dette er i dag Rundtjernveien 58 hvor 
det i dag ligger to eneboliger og ei hytte, 
Tordenskjold som var anneks til Maristua.

Andre hus/hytter som andre bygde i den 
første tiden kan nevnes:

Rundtjernveien 41/49 (Sommer-
fryd), Rundtjernveien 43/47 (Fjeldhøy), 
Rundtjernveien 64 (Solbakken) Grankoll-
veien 6 (Huldreheia). Stormyrveien 16 
(Solstuen).

Peder ødela den ene foten på anleggsar-
beid, og dette var i en tid uten uføretrygd. 
Derfor solgte han eiendommene etter hvert. 
Den siste, Setra ble solgt under krigen til be-
stefaren til den nåværende eier. 

En gang i perioden februar 1912-de-
sember 1927 flyttet Peder med familien til 
Maristua på Hellerudtoppen. Maristua var 
litt større og noe mer påkostet enn de andre 
husene han satte opp.

Peder Pedersen var interessert i tomt og 
hage og med sin bakgrunn med stein gjorde 
han Maristutomta om til en perle av ei 
naturtomt med idylliske stier, steinmurer og 
kaffeplasser. Steinmøblene ble delvis funnet 
i skogen og disse steinene ble slept hjem. Jeg 
tror farmor, Lovise fikk ta mange tunge tak. 

Farfar fikk også premie for hageanleg-
get på tomta. Egentlig skulle han hatt første 
premie, men han hadde plassert en gipsbyste 
blant stein, lyng og bartrær. Denne passet 
selvfølgelig ikke inn, så han ble bedt om å 
fjerne den. Men gubben var sta, og dermed 
ble det 3.pris.

Han hadde mange ulike og for oss un-
gene ukjente trær i hagen. Et av dem et flott 
løvtre, fortalte han oss var banantre. Vi som 
vokste opp under krigen visste knapt hva 
bananer var, så vi trodde han selvfølgelig.

Man visste bestandig når farfar var i 
nærheten. Han røykte nemlig snadde med 
«karva blad». Hvileplassen hvor han tok 
middagsluren, var under ei stor lurvegran 
hvor røykskyen sto ut.

Farfar døde høsten 1954.
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Eplehagen på 
Tveten (1935-
1940) Utgang mot 
vest med trapp 
ned til hagen

Tveten gård. Liv og virksomhet 
i nyere tid (ca 19301960) 

Fortalt av BJØRN og TOR STENERSEN til 
BJØRG LEVORSEN, KARSTEN S. NILSEN 
og THORMOD PEDERSEN

Hovedbygningen og hagen
Hagen nedenfor hovedbygningen var inn-
gjerdet med et 2 m. høyt gjerde med spisser 
på toppen. 

Nederst i hagen var det en port i gjerdet. 
På hver side av porten var det en poppel 
med ugler! Plasseringen av denne porten 
med en allé opp mot huset kan tyde på at 
dette var den opprinnelige adkomsten til 
gården. I eldre tider har hovedbygningen 
sannsynligvis vært todelt. Kjelleroppdelin-
gen kan tyde på det. Adkomstveien gikk da 

inn mellom de to bygningene og endte på en 
indre gårdsplass, noe som ikke var uvanlig 
for eldre storgårdsbebyggelse.

Utenfor porten var det et område som 
ble kalt «parken», og det var her den mye 
omtalte kjeglebanen og lysthuset var i tidli-
gere tider.

I hovedhusets første etasje bodde Bjørn 
og Tors besteforeldre Wilhelm og Sigrid 
(født Young) Stenersen. Wilhelm døde i 1930 
men bestemor Sigrid levde til 1942 og huskes 
godt av guttene. Hun hadde eget soverom og 
spisestue, og i det som vi kaller «Grua» var 
det kjøkken hvor hun hadde vedkomfyr og 
en svart Elektra el-komfyr. Mot gården var 
det et stort spiskammers. Hun hadde «kjøle-
skap» med plass for isblokk fra gårdens ishus 
plassert i et rom på toppen av skapet.
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Ishuset. 
Foto Reidar Hoelstad (1995)

Stua på Tveten 
(1929)

Storstua, som de kalte «salen», ble ikke 
oppfyrt om vinteren, bortsett fra ved fest-
lige anledninger og i julen. Da ble juletreet 
pyntet ferdig og tent med levende lys før 
guttene fikk slippe inn og se det. 

Salen var gedigent møblert og med et 
stort maleri av Kleopatra på den ene lang-
veggen. På den andre langveggen, mot en-
treen, var det en stor etasjeovn, og i hjørnet 
mot gården sto det en grammofon.

I hjørneværelset mot sydvest er det 
en peis, og her ble det spilt kort. Her var 
det også at gårdens berømte spøkelse (en 
dame?) holdt til.

I det andre hjørneværelset mot gården 
var det kontor for tre generasjoner Ste-
nersen; Julius Martinius, Wilhelm og Even 
Stenersen. Under første del av krigen var det 
kontorer for den tyske Wehrmacht, som for 
øvrig hadde radio/lyttestasjon på naboeien-
dommen. Lyttestasjonen lå på jordet mel-
lom bekken som kom ovenfra Hellerud og 
Tvetenveien.

Første etasje hadde klosett i det lille kot-
tet under trappa til annen etasje. For øvrig 
var det utedo i et tilbygg på nordre ende-
vegg.

I hovedhusets annen etasje bodde tjener-
skapet, en stuepike og en kjøkkenpike. Fjøs-

kontrollør Bruu overnattet også her under 
sine inspeksjoner på gården. I 1930 flyttet 
familien til Bjørn med foreldrene Thorleif  
og Aase (født Brandin) inn i annen etasje

Mye av kjelleren i hovedhuset ble brukt 
til potetlager, settepoteter i den søndre delen 
og matpoteter i hovedkjelleren.

I 1940 ble tyske soldater innkvartert i 
Storstua. De betjente en lyskaster og et lytte-
batteri som var stasjonert mellom gården og 
Tvetenveien. Lyskasterne fikk lyset fra kul-
lelektroder som det ble satt spenning over.

Etter krigen ble det satt opp vegger og 
laget fire rom av Storstua. Denne og de to 
rommene i syd ble tvangsrekvirert for inn-
kvartering.

Brenneriet
Denne hvite bygningen i utmurt bindings-
verk sto her da første generasjon Stenersen, 
Even Bernhard og hans frue Christense 
kom til gården i 1810. Navnet «Brenneriet» 
har bygningen fordi den i en periode ble 
brukt til hus for brennerivirksomhet etter at 
det i 1816 ble tillatt for gårdbrukere å pro-
dusere brennevin av egen kornavling.

I Bjørn og Tors tid ble bygningen kalt 
«Veslestallen» og den ble brukt til fjøs for 
kalver.
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Brenneribygningen 
på Tveten (1950-
1959)

Stabburet på Tve-
ten. 
Fotograf Arvid Larsen

Det var en renne på midten av gulvet og 
en jernluke for gjødsel under vinduet mot 
alleen.

For melkebilen, en Chevrolet lastebil, 
var det bygget en garasje med bølgeblikktak 
inntil Brenneriet på tunsiden. Ved siden av, 
mot stallen, var det en mindre garasje for 
traktoren, en Fordson med piggete jernhjul 
og belter. 

I en senere periode ble Brenneriet brukt 
til sortering (harping) av poteter om høsten 
og da gårdsdriften tok slutt ca. 1950 ble byg-
ningen leid ut til ulike leietakere. Sønsterud 
Sykkelfabrikk drev med montering av mo-
peder og et annet firma produserte termo-
stater. En snekker var også leietaker en tid. 

Under de seneste restaureringsarbeidene 
ble det funnet en «brønn» under gulvet, hva 
nå den kan ha vært brukt til.

Stabburet
Stabburet har to inngangsdører. Den venstre 
fører inn til rom i tre etasjer som alle ble 
brukt til korn- og mellagre. Det var tem-
melig tungt å 
bære sekkene 
opp den bratte 
trappa.

Såkornet 
ble «beiset» 
mot mugg og 
råte. Det ble 
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gjort ved at kornet ble fylt opp i en tønne 
som kunne sveives rundt, og der ble det til-
satt giftpulver (kvikksølvholdig) fra en rød 
blikkboks. Dette ble gjort i flere omganger 
og det beisede kornet ble tømt opp i et stort 
kar som det sto «Felleskjøpet» på.

Det var utvendig lasterampe foran begge 
dørene som sto med litt avstand fra veggen 
for å hindre at mus og rotter kom inn. Den 
høyre døra førte inn til «kjøttbua» hvor slak-
tet ble oppbevart etter at det var oppdelt.

Klokketårnet med den tunge klokka ble 
demontert en gang på syttitallet av sikker-
hetsmessige grunner.

Rulleboden
Den venstre 
døren førte inn 
til en redskaps- 
og repara-
sjonsbod. Den 
høyre delen 
var disponert 
av Thorleif  
Stenersen, og der var det mye fint verktøy. 
Under krigen ble loftet brukt til tørking av 
tobakksblader.

Som navnet tilsier sto det tidligere en 
klesrulle i rulleboden. Rullene den gang besto 
av en stor flatbunnet kasse tungt lastet med 
stein som ble svevet frem og tilbake over 
runde stokker som tøyet var rullet opp på.

Under redskapsboden var det en liten 
kjeller som Wilhelm Stenersen brukte til 
vinkjeller.

Ishuset (det nye)
Ishuset ble brukt til nedkjøling av melka og 
andre ting som trengte kjøling. I ishuset lå 
isen pakket inn i sagflis. Isen ble skåret på 
Lutvann og ble hentet med hest og slede i 
blokker på 60 x 60 cm. Vest for smia om-
trent der Kristins vei 42-40 nå ligger, var det 
en stor isbinge hvor isblokkene lå pakket 
ned i sagflis. Dette var stedet som i moderne 
tid ble brukt til kjølelager.

Det lille gamle Ishuset var for smått og 
ble stort sett brukt til lager av Even etter 
siste del av 30-tallet.

Under 2.verdenskrig brukte folkene på 
gården også Ishuset som tilfluktsrom ved 
luftvernangrep

Det var en stor isbinge også i skrånin-
gen mellom smia og grisehuset. Her ble en 
winch med klo brukt til å ta ut isblokkene. 
Isblokker som ble skåret om vinteren, holdt 
seg til langt ut på høsten i denne bingen.

Melkekjøling var en viktig del av isbru-
ken. Til Meieribolaget i Dælenengata ble det 
levert melk 2-3 ganger ukentlig.

Over ishuset var det et trev som ble 
brukt til lager for bjørkematerialer for vogn-
hjul, sledemeier og drag for vogner og sle-
der. Det var smeden Rehn som sto for dette.

Rehn var en dyktig smed og altmulig-
mann på gården. Han var svensk og stakk 
til sjøs som fjortenåring. Da han gikk i land, 
begynte han å jobbe på Bergensbanen. Da 
den var ferdigstilt, kom han til Kristiania, og 
etter å ha festet bort pengene fikk han ar-
beid på Høyenhall teglverk.

Etter at dette ble nedlagt, begynte han 
på Tveten som smed og ble på gården til 
ca 1950. Han var stappfull av historier og 
var meget populær blant guttene på gården. 
Han dro aldri tilbake til Sverige.

Vognskjulet, grisehuset og hønsehuset
I vognskjulet var det plass for alle gårdens 
landbruksmaskiner, kjøretøyer og redskaper. 
I enden mot tunet var det garasje for går-
dens bil, en Buick, og for en Gråtass traktor.

Rulleboden (2008) 
Fotograf Inger Seim.
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Etter brannen i fjøs og stall i 1928 sto 
hestene i vognskjulet.

Grisehuset og hønsehuset er bygget i 
hardbrent tegl fra gårdens eget teglverk, og 
er ikke beregnet for pussing. Grisebingen lå 
på nordsiden, vendt bort fra gården.

Etter krigen bodde det to jenter, studen-
ter, i grisehuset. Senere har det vært bortleid 
til en billakkerer Kristian Karlsen, til et drei-
erverksted og til et blikkenslagerverksted.

Drengestua
I første etasje var det tre leiligheter. Sme-
den Karl Adolf  Rehn og hans husolder-
ske «mor» Inga hadde to rom og kjøkken 
innenfor døra til venstre, hvor det også var 
hvilerom for arbeidsfolka. Mor Inga ordnet 
med melka, spannvask etc.

Gårdskaren Nils Løkken med kone Julia 
og sønnene Gunnar, Alf  og datteren Ingrid 
bodde innenfor døra på baksiden til høyre 

mot vognskjulet. Alf  arbeidet i Sporveien, 
men startet som læregutt på Aker Mek. 
verksted.

Sveiseren hadde også leilighet i første 
etasje i enden mot fjøset.

I annen etasje, med inngang fra baksiden, 
bodde Arvid Andersen som var sjåfør i Ren-
holdsverket, og her bodde også snekkeren 
Bjørnemyr som hadde verksted i Brenneriet.

Bryggerhuset
I bryggerhuset, som lå rett bak Drengestua, 
var det et stort gammelt badekar og det var 
innlagt vann.

Her var det dessuten vedboder og to ute-
doer for Drengestua.

Fjøs, stall og låve
Denne bygningen brant ned i mai 1928 og 
ble bygget opp på nytt i 1928/1929.

Etter brannen 18. mai 1928 ble det tatt 

Fotograf Karsten S. Nilsen.

Drengestua på Tve-
ten (2003). 
Fotograf Inger Seim.
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Nationen tirsdag 22. mai 1928. (Utklipp utlånt fra Eva Unn Stenersen)

På bildet fra høyre:
Brukseier Wilhelm Stenersen, Even B. Stenersen, Thorleif Stenersen, ukjent, ukjent, Nils Løkken, Wilhelm 
Jørgensen, Karl Adolf Rehn (smed), ukjent, ukjent (kan være Simen Melkekjører), ukjent.
Teksten under bildet er noe utydelig, og noen linjer er borte på vår kopi, men den forteller noe om hvordan 
redningsarbeidet under storbrannen ble verdsatt langt utenfor Akers grenser:

I Nationen tirdag 22. mai sto følgende (Av-
skrift Eva K.Nilsen):
– Beretningen om det redningsarbeid som bruks-
eier Stenersen og hans folk utførte under den store 
uthusbrand paa Tveten gaard i Østre Aker natt 
til 18. mai har funnet gjenklang over hele landet. 
Tusener av dyrevenners tanker har i disse dager gått 
til Tveten gaard i takk og beundring overfor det mot 
og den snarrådighet som gaardens folk la for dagen. 

Norsk Brandvernforening ved advokat Kjer-
schow, og Foreningen til dyrenes beskyttelse ved 
fungerende formann, politimester Sohr, har sendt 
brukseier Stenersen følgende skrivelse:

«Paa vegne av Norsk Brandvernforening – 
Landsforening til motarbeidelse av brandfaren – og 

Foreningen til dyrenes beskyttelse, Oslo, tillater vi 
oss paa denne maate likeoverfor hr. Brukseieren aa 
gi uttrykk for den opriktige glede vi har følt ved å 
motta underretningen om de spesielle foranstaltnin-
ger som på Tveten Gård har vært truffet for i tilfelle 
brand i uthuset aa sikre besetningen mot enhver 
skade. Dette i forbindelse med en helt programmes-
sig maate, hvorpaa ogsaa arbeidet med besetningens 
overføring fra det brennende uthus forløp, er et le-
vende bevis paa den vaakne omhu, hvormed De til 
enhver tid vil ha omfattet dyrene.

På foreningenes vegne uttales vår dype anerkjen-
nelse herfor og vår takk for det eksempel De herved 
har gitt.» – 
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Husmannsplassene

Sollia vest for gården og Luren mot nord 
var begge i tømmer. Luren huset to familier 
og da Ingebretsen som den siste, fikk tilla-
telse til å gjøre om til en bolig, og skulle lage 
dør mellom rommene, var treet så solid at 
det tok flere dager å sage seg igjennom.

Smalvolden var bygget i tegl og kan tro-
lig ha vært brukt som kontorbygning for det 
lille teglverket som lå der.

Det kommer ytterligere  opplysninger 
om fjøs, stall og låve i et seinere nummer.

et bilde av alle som var med på slukningsar-
beidet.

Bildet er gjengitt i Nationen tirsdag 28. 
mai 1928.

Under 2. verdenskrig var det opptil 120 
kyr på båsen. Av disse var 87 melkekyr. Re-
sten ungdyr.

Veslestua (bygget i teglstein)

Bygget av Wilhelm Stenersen til eldste søn-
nen Even som bestyrerbolig.

Hermanstua (Rød teglsteinsbygning i 
begynnelsen av Damfaret)
Bygget av Wilhelm Stenersen til mellomste 
sønnen Edvard.

Smia

Smia sto på nordsiden ved den store eika i 
brannsikker avstand fra gården.

Veslestua. 
Fotograf Reidar Hoelstad.

Sollia om vinteren (1948). 
Fotograf Jan Ruud

.Luren (1958). 
Fotograf Gunhild Halvorsen

Smia på Tveten gård.
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Gode minner fra Ødegården i 
Østmarka, øst for Rustadsaga.
Et møte med Gerd Gundersen, født Sørensen. Hennes slekt bodde på 
Ødegården fra 1890-årene til 1974. Mor Katisa, Hermana Hansdatter, som 
vi ofte har hørt om, var Gerds oldemor, farens bestemor. 

Av EVA KATHRINE NILSEN

Du har kanskje som jeg kommet på ski en 
sen ettermiddag, på fine løyper tvers gjen-
nom gårdsplassen på Ødegården på vei 
hjem fra Elvåga og Guldsmeden. Derfra 
kommer vi inn på hovedloypa/veien på øst-
siden av Nøklevann mot Sarabråten. Gården 
er nå i Oslo kommunes eie, og det bor fort-
satt folk der. 

Den unge Grete Høybye fra Stabekk var 
invitert til låveball på Ødegården sammen 
med to kusiner fra Skullerud en gang på 
slutten av 1930-årene. En av sønnene på 
gården, Viggo, kom inn på låven og fikk se 
den fremmede, litt beskjedne unge damen. 
Han ble fullstendig bergtatt og bød henne 
straks opp til dans. Det ble starten på et 
langt ekteskap. Grete og Viggo Sørensen 
var Gerds foreldre. 

Jeg møtte Gerd 
på Rustadsaga kafé 
en vakker høstdag 
for å snakke om 
hennes besøk på 
Ødegården hver helg 
og i alle ferier i hele 
oppveksten, først 
hos besteforeldrene, 

Harald og Hanna Sørensen, senere hos on-
kel Reidar, som da var ugift og bodde alene. 

Ved den røde stua nedenfor Rustadsaga 
kafé, ved fossen og saga, stoppet Gerd opp 
– hun hadde kjent de som bodde der da 
hun var liten – familien stanset gjerne der 
for å hilse på en gutt som ikke var helt frisk, 
og som alltid kom frem mot grinda for å 
snakke med dem.

Slekt på Ødegården fra 1896 

Hanna Andersen f. 1875, (datter av Her-
mana Hansdatter – «Mor Kattisa») og 
Harald Sørensen f. 1872 bosatte seg på 
Ødegården, hvor de fikk 11 barn, hvorav 

8 vokste opp. Viggo f. 1912 var Gerds far. 
Den yngste sønnen, Reidar f. 1917, overtok 
gården da faren døde i 1950 og bodde der 
først alene, senere sammen med sin kone 
Mary til 1974. Da overtok Oslo kommune 
Ødegården. Datteren, Ruth f. 1904, bodde 
inne i byen, men hadde eget rom på gården 
og bodde der mye for å hjelpe til med alt 
arbeidet, både hos faren mens han levde og 
senere hos broren. 

Gården hadde i tidligere tider vært en 
husmannsplass under Rustad gård, men 
familien Sørensen var leietakere, Harald var 

Ødegården i 
1930-årene. 
Foto H (arald) Sørensen. 

(«Oslomarka 1939»)

Gerd Gundersen, 
f. Sørensen, 2013. 
Foran den røde stua 
ved Rustadsaga 
hvor familien alltid 
stanset på vei til 
Ødegården. 
Foto: Eva K. Nilsen

Harald og Hanna 
Sørensens familie 
ved skigarden 1915. 
Reidar er en av tvil-
lingene, Viggo helt 
til høyre. Foto utlånt 
av Gerd Gundersen 
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Gerd foran huset 
i 2013. Det var i 
soverommet i 2. et. 
hennes familie alltid 
sov.
Foto: Eva K. Nilsen

Viggo, Inger, Gerd, 
Reidar og Grete Sø-
rensen koser seg i 
sola ved husveggen 
1950.
Foto Rut Sørensen. Utlånt av 

Gerd Gundersen. 

skogsarbeider, dessuten oppsynsmann og 
skogsforvalter. Det samme gjaldt Reidar, 
som også arbeidet på Rustadsaga. På gården 
var det alltid hest, og det var 4-5 kyr, griser 
og høns. Det ble dyrket høy til dyra og po-
teter, grønnsaker, bær og frukt til den store 
husholdningen. Alle melkeproduktene ble 
laget på gården. 

Grete og Viggo Sørensen, Gerds for
eldre
Gerd har en yngre søster, Inger. Den lille 
familien bodde inne i byen, først på Major-
stua, senere på Lindern. Faren arbeidet på 
en margarinfabrikk. Gerd sier at hun aldri 
var hjemme i helgene, hver lørdag året rundt 
dro familien opp til Ødegården. Det var 
mye arbeid som skulle gjøres der, og forel-
drene hennes trådte til ute og inne. Faren 
var dessuten en ivrig jeger og fisker, og var 
gjerne ute i Østmarka på oppsynsoppdrag 
sammen med faren Harald mens han levde, 
og senere med broren Reidar. 

Det var et godt stykke å gå inn til Øde-
gården, men Gerd kan ikke huske at det 
gjorde noe. De reiste med trikken så langt 
den gikk, fra 1958 helt til Bøler – om vin-
teren gikk de på ski på fine løyper gjennom 
skogen, resten av året tok de beina fatt med 
og uten barnevogn og sykler. 

Et eldorado for 2 småjenter fra byen
Når de kom frem utpå lørdag ettermiddag, 
var det alltid et myldrende liv. Farens søsken 
som hadde flyttet ut, var ofte der sammen 
med sine familier. Dessuten kom slekt og 
venner fra de andre gårdene og plassene i 
marka gjerne innom – grinda var alltid åpen. 
Det kan turfolk fortelle, de stakk også gjerne 
innom for å slå av en prat når de gikk den 

veien. Harald hadde alltid så mye å fortelle 
om fra livet i Østmarka i gamle tider. Sær-
lig gjorde det inntrykk at de måtte gå helt til 
Abildsø skole, riktignok bare annenhver dag, 
men det var langt å gå – skoleskyss var ikke 
oppfunnet den gangen. 

Det hadde tidligere vært vertshus og 
skjenkestue på Øvre Ødegården, som lå noe 
høyere oppe, ved plankeveien mellom Ene-
bakk og Christiania. Da husene der ble revet 
(ca. 1915) ble ikke serveringen overtatt på 
Ødegården. Det har aldri vært offisiell ka-
fédrift der, selv om mange har blitt servert 
både kaffe og noe å bite i – det var gjestfrie 
folk på Ødegården. 

Hos bestemor og bestefar Hanna og 
Harald Sørensen
Gerd, som er født i 1943, husker godt tiden 
sammen med besteforeldrene. Det var alltid 
så mange morsomme mennesker på gården. 
– Noen hadde med seg gitar, andre spilte 
trekkspill. Det var sang og musikk i lystige 
lag. Voksne og barn koste seg sammen – 
det ble spilt skuespill som de voksne satte 
i scene, store og små var skuespillere som 
sang og deklamerte. To av tantene, Aagot 
og Margit, som drev en større systue inne 
i byen, lagde flotte kostymer til alle. Spen-
nende var det også for de to småjentene å 
følge med på det som foregikk nede i stua 
om kvelden etter at de hadde lagt seg – det 
var liv og latter, sang og musikk. De sov i 
annen etasje, men likte ikke å være i mørket, 
så lyset var på, men 
lampa var dekket til 
med papirposer så det 
ikke skulle være for 
lyst. Der oppe kunne 
de kikke gjennom en 
sprekk inne ved veg-
gen, og hadde god 
oversikt over livet i 
stua nede.

Arbeid og uteliv
Det var kyr og hest på gården, griser og hø-
ner, og alltid en hund eller to – en vakthund 
som passet på alt og alle og en annen som 
var med på jakt. I høyonna var alle med, det 
var ikke lite fór som skulle til. Gresset ble 
slått og hengt på hesjer til tørk, da som nå 
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var det spennende hvordan været ble, det 
trengtes godvær for å få høyet tørt og vel i 
hus. De hadde også utslått flere steder. Gerd 
husker at hun var med bestefar og kjørte 
høy fra området hvor Øvre Ødegården 
hadde ligget. Det var litt langt, og da var det 
ekstra stas å få sitte på lasset. 

Bestefar tok ofte med småjentene til 
Nøklevann hvor de kunne fiske, gjerne med 
en hjemmelaget fiskestang og dupp. Og fisk 
fikk de. Det var båt på vannet, av og til ble 
de tatt med på båttur. Av bestefar, far og 
onkler, som alle var ivrige friluftsfolk, lærte 
hun om planter og dyr i skog og mark. Om-
rådene omkring Ødegården var/og er viden 
kjent for sitt yrende fugleliv, og mange har 
opplevd orrelek i områdene der. Skogen var 
full av blåbær og tyttebær, bøtter og spann 
skulle fylles. Sammen med frukt og bær fra 
gården, ble det til deilig saft og syltetøy som 
de kunne kose seg med hele vinteren. 

Hos Reidar og Mary Sørensen

Etter at bestemor (d. 1947) og bestefar (d. 
1950) var døde, fortsatte Gerds familie å 
komme til Ødegården. Onkel Reidar var ale-
ne om driften nå, og trengte mye hjelp både 
ute og inne. Etter noen år begynte Mary å 
vanke der og i 1957 giftet Reidar seg med 
henne. Grinda i skogen var like åpen som 
den alltid hadde vært. Reidar og Mary var 
barnløse, og de gjorde Ødegården til et fri-
sted for ungdom fra drabantbyene som vok-
ste frem i nærområdene. Ungdom som var 
lei av skole, foreldre og bybråk kunne finne 
roen her med friluftsliv og fiskestang, blom-
sterbed og husarbeid, eller med gitaren. 8-10 
gutter og jenter bodde her mer og mindre 
fast, guttene hadde laget seg soveplasser i 
stallen, jentene sov i våningshuset. I 20-25 år 
fra midt på 50-tallet var Ødegården et pop-

Pust i bakken 1947. 
Hundene er med. 
Grete, Viggo og 
Gerd
Foto Rut Sørensen. Utlånt av 

Gerd Gundersen

Hanna og Harald 
Sørensens gullbryl-
lup med barnebarn i 
stua 1945, Gerd på 
bestefars arm. 
Foto: Rut Sørensen. Utlånt av 

Gerd Gundersen

Alle er med på høy-
onna 1946. Reidar, 
Grete, Viggo og 
Gerd. 
Foto: Rut Sørensen. Utlånt av 

Gerd Gundersen. 

Reidar, Ruth og Ågot Sørensen på trammen i slut-
ten av1960-årene.
Foto Mary Sørensen. Utlånt av Gerd Gundersen
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ulært samlingssted for ungdom som kanskje 
var litt på kant med samfunnet. I aviser og 
ukeblader ble det skrevet mange artikler om 
det gjestfrie marka-paret, som ble rost i sky-
ene av ungdommen, som hadde sin popu-
lære «ungdomsklubb» her. Reidar og Mary 
bodde der til 1974.

Gerd var ikke så ofte på Ødegården len-
ger. Familien bygde egen hytte hvor de nå 
tilbragte mye av fritiden, men alle de gode 
opplevelsene fra helger og ferier på gården 
er spikret i hukommelsen. 

Litt om Ødegården (RustadØdegår
den/Øgården)
Gnr. 167/2 Østmarka, øst for Rustadsaga. 
Opprinnelig 2 husmannsplasser under Ru-
stad

Navnet kan tyde på at gårdene var ryddet 
allerede før svartedauden (1350), historikere 
har funnet ut at navnet da var Graff  eller 
Grav. Gårdene ble trolig tatt i bruk igjen 
etter fraflytting, og fikk da navnet Øvre og 
Nedre Øgården. Det er Nedre Øgården 
som står igjen nå, kalles Ødegården og fort-

satt er bebodd. Den var en husmannsplass 
under Rustad gård. 

Sitat fra «Oslomarka» 1939:
«Ødegården, eller Rustad Ødegården som den 

benevnes i eldre dokumenter, ligger ved Guldsmed-
veien. I gammel tid hadde de større eiendommene 
ødegårder, hvor det antagelig fra først av bare var 
uthus til avlingen. Senere ble dog våningshus bygget 
og eiendommen ble bortleid eller solgt til selvstendige 
bruk. Ødegården var hvilested og hadde brennevins-
utskjenkning. Den ble en gang delt, og det er den 
nedre plass som nu står igjen.»

Gården eies av Oslo kommune, som i 
1980-årene foretok en omfattende restaure-
ring av våningshuset. 

Kilder: 
Oslo byleksikon (2010)
Oslomarka (1939)
Even Saugstad: Østmarka fra A-til Å (2000)
Sigurd Senje: Østmarka (1974) og (2003)

Ødegården slik vi 
ser den i dag.
Foto fra «Even Saugstad: 

Østmarka fra A til Å, 2000» 

Barn og ungdom 
fra Bølerområdet 
på besøk ca. 1970. 
Mary og Reidar og 
hunden tar imot. 
Foto fra «Sigurd Senje: Øst-

marka 1974»
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Alna og Akerselva i 
byhistorisk sammenheng

Av Karsten Sølve Nilsen

n n I dagens bybilde er Akerselva den vann-
veien som folk flest vil regne som Oslos byelv. 

Sett i sammenheng med den våknende in-
teressen for Alna som vi nå opplever, og spesi-
elt godt her i våre østlige bydeler, kan det være 
av interesse å. se litt nærmere på hvorledes de 
to Oslo-elvene hver på sin måte har preget by-
ens liv opp gjennom historien.

Lokalhistorisk forfatter Sigurd Senje har 
gitt sin Alna-bok tittelen «Alna, Oslos glemte 
byelv». Han trekker i denne sammenhengen 
linjene tilbake til Oslos bydannelse omkring år 
1000, som oppsto fordi forholdene omkring 
Alnas utløp i fjorden innunder Eikaberg nett-
opp her var de beste for en bymessig bosetting 
innerst i Viken. På grunn av høyere vannstand 
og mye større vannføring enn nå var elvebred-
den ved utløpet hele 70 meter, og datidens 
flatbunnede båter kunne ankre langt oppover 
i elva. Alna var derfor gjennom middelalderen 
byelv for Oslo i ordets rette betydning. For 
Oslos beboere den gang lå Akerselva egentlig 
langt ute på landet bortenfor både Hovinbek-
ken og Tøyenbekken. Først etter at Christian 
IV lot byen flytte innunder Akershus etter 
bybrannen i 1624, ble Akerselva for alvor vik-
tig for byutviklingen. Men før det hadde både 
abbedissen i Nonneseter kloster, ved å sikre 
seg fiskerettighetene, og abbeden i klosteret på 
Hovedøya, med egen mølle ved Nedre Foss, 
forstått å utnytte Akerselvas mange fortrinn.

I den senere utvikling med møller og sager 
i fossefallene, og etter 1840 med industri-
veksten, er det interessant å legge merke til 
hvordan Akerselva med sin større og stabilere 
vannføring overtok mye av virksomheten og 
klart ble Oslos nye byelv. Alna gikk mer og 
mer i glemmeboken. Omtalen i de fleste leksi-
ka er for eksempel meget sparsom og gir svært 
lite opplysning om liv og virksomhet omkring 
denne Oslo-elva opp gjennom tidene. Dette 
er et meget tankevekkende fenomen, for den 

historiske bakgrunnen er jo der, og i Oslos 
industrihistorie er Alna heller ikke ubetydelig 
med markante tekstilbedrifter som Johan Pe-
tersens Lin og Bomullsvarefabrikk og Grorud 
Textilfabrikk som endte som DFU Grorud. 
En av Norges største industribedrifter, Kvær-
ner, oppsto jo også med vannkraft fra Alna, så 
helt bortglemt i denne sammenhengen burde 
elva heller ikke være.

Heldigvis ser det nå ut til at Alna skal få sin 
renessanse. Dette henger sammen med den 
økende forståelsen for vann i landskapet som 
en viktig miljø- og trivselsfremmende faktor.

I landskapsmessig sammenheng er planleg-
gingsstrukturen nå ikke bare grønn men blå-
grønn, og i regi av Plan- og bygningsetaten, 
Bymiljøetaten og Vann- og Avløpsetaten skjer 
det nå ting på løpende bånd. Tursti er oppar-
beidet langs ca. to tredjedeler av elvestreknin-
gen. Middelalderparken med vannspeil, Alna-
parken på Furuset og Grorudparken er anlagt, 
og på Hølaløkka er en viktig del av elvestrek-
ningen gjenåpnet.

I media er Alna blitt et interessant tema, og 
innflytelsesrike organisasjoner og foreninger 
som Oslo Elveforum og Alnaelvas Venner ar-
beider utrettelig for bevaring, rehabilitering og 
synliggjøring av elva. 

Men tilbake til Akerselva. Med Oslo kom-
munes satsing i 90-årene på Akerselva som 
miljø- og trivselsfaktor for beboerne, er den 
blitt et godt og gledelig eksempel på hvilken 
betydning en elv kan få i et levende bybilde. 
Turen langs Akerselva kan gåes i sammenheng 
og den gir rike opplevelser gjennom noen av 
Oslos best bevarte kulturmiljøer. Dit er det 
nok et stykke igjen for vår elv Alna, men mye 
har skjedd og viljen og visjonene er der. Sakte 
men sikkert vil Sigurd Senjes «glemte byelv» bli 
trukket opp fra glemselens slør. Vi gleder oss 
og følger spent med på utviklingen for Alna.

Den ca 8 km lange 
turveien langs 
Akerselva er sterkt 
bypreget med man-
ge inntrykk fra in-
dustrivirksomheten, 
som her i Nydalen 
med et stort turbin-
rør helt inntil veien.

En vandring langs 
Alna vil gi mye mer 
naturopplevelser, 
som her i Svartdals-
parken, og turveien 
er omtrent dobbelt 
så lang.
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«Østmarka fra A til Å», Et 
bildekåseri av Even Saugstad 
på årsmøtet 20130417.
Referatet Thormod Pedersen

n n Ved møtestart var det 35 frammøtte 
medlemmer.

Even startet med en historisk svipptur som 
Johan Henrik Borrebæk gjorde på slutten av 
1800-tallet. I boka «Paa uvante stier» (1903) 
forteller han om denne turen og mange andre i 
nord- og østmarka. 

Borrebæk gikk over Bekkelaget, Rustad-
saga, Elvåga, Losby og endte opp ved Øyeren.

En av plassene han var innom var Katisa 
som vi kan ane grunnmuren av i dag. På begyn-
nelsen av 1900-tallet da Nøklevann ble drik-
kevannskilde, ble husene revet og mor Katisa 
flyttet til Trollvannsstua.

Neste stopp var Skytten. Nils Skytten som 
bodde der ble kalt for Nils Løperen i unge år. 
Han hadde to døtre, Ruth og Selma. Ruth døde 
1903, men Selma flyttet til Rustadsaga og startet 
med servering der. Skytten var tidligere seter og 
ble etter hvert helårsbolig på 1600-tallet. I 1961 
ble Elvåga drikkevann, og Skytten ble fraflyttet.

Neste stopp som Borrebæk gjorde, var Skjel-
breia. Der var det i følge ham, «nokså» renslig. 
Skjelbreia ligger i Enebakk kommune, men Oslo 
kommune eier stedet og Oslomarka trekkhund-
klubb disponerer stedet og har servering.

Vangen, øvre/nedre var også gammel bebyg-
gelse. På øvre Vangen ble skistua bygget i 1951. 
Alle de gamle serveringsstedene i Østmarka var 
over tid blitt helt avfolket, og Oslo kommune 
fikk derfor bygget dette praktstedet i funkisstil.

Nedre Vangen lå ved Mosjøen. Herfra har 
man en idyllisk padletur til Rausjøen og Rausjø-
grenda med Rausjøsaga. Her lå mange sagbruk. 
Og stedet hadde egen skole og postkontor. I dag 
bor noen få mennesker her. Det var tømmerren-
ne til Børtervann og videre til Øyeren. Skogei-
eren fant det mer praktisk å fløte tømmeret mot 
Glomma og videre til fabrikkene i Østfold.

Deretter tok Even for seg noen av de andre 
plassene i marka.

Sarabråten som Heftye kjøpte i 1856 og søn-
nen bygde ut. Da Nøklevann ble drikkevann ble 
husene revet i 1917, bortsett fra kuskeboligen 
som var bebodd fram til 1963. Kuskeboligen 
brant ned i 1971. Heftye hadde hjulbåten Sara 
som kommunen bød 50kr for. Dette skammelige 
budet avslo Heftye og senket båten i Nøklevann 
i stedet. En gruppe arbeider med å finne båten 
og få den hevet. I dag er Sarabråten kun et sti-
kryss og hyggelig rasteplass.

I sydenden av Nøklevann finner vi plassene 
Rustadsaga og Bråtan.

Ovenfor Sarabråten ligger Hauktjern med 
sine kløfter og klatreaktiviteter. Her finner vi 
også Speiderstøtten (Dons-bautaen). Olav V 
fikk også risset inn navnet sitt i fjellveggen den 
gang han var på besøk.

Andre serveringssteder som finnes i marka, 
er Mariholtet, Skullerudstua og Sandbakken, 
et småbruk på sandjord. Ei gammel koie, Røyre-
vannskoia, er blitt en flott opppusset selvbetje-
ningshytte.

På Bøvelstad, (nord i Børtervann), kan man 
påtreffe sauer på beite.

Blant de mange eneboerne som byg-
get hytter i marka, var brødrene Albert og 
Johan Næs, de mest halsstarrige. De var 
upopulære hos skogvokterne på Losby bruk. 
Alberts siste hytte lå sør for Eggemosen.

Det var i alt fire branntårn som dekket 
oppsynet med østmarkaskogene. I dag er det 
kun ett som står igjen som utsiktspunkt. Det 
står på Kjerringhøgda ved Mosjøen. Dette 
er tredje generasjons tårn.

Vårt branntårn på Haukåsen er i dag ra-
diolink for Gardermoen. Den gangen det 
var vakt der, så Hans Sørlie helt til Bjerke 
travbane og spilte på hestene der.

Av utsiktspunkter i Østmarka i dag, er vel 
Tonekollen den som er mest nevnt, men 
fra Tømmerås i Ski kommune kan man i 
klarvær se helt til Norefjell. Vi lokalpatrioter 
sverger selvfølgelig til Utsikten på vestsida 
av Lutvann.

Fotograf Thormod Pedersen
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Hyggekveld på Kringsjå 
tirsdag 14. mai 2013.
Av THORMOD PEDERSEN

n n Ved møtestart var det denne gangen 
29 frammøtte.

Thormod ønsket velkommen og rekla-
merte for samleutgaven. Videre ble det opp-
lyst at vi planla et «idemyldringsmøte» for å 
samle stoff  til neste «Ved postkassene» som 
første post på neste styremøte torsdag 23/5. 
Interesserte ble bedt om å melde seg.

Program for møtet var et bildekåseri om 
forandringer i området vårt de siste tiårene.

Berit Gulliksen som skulle stå for pre-
sentasjonen hadde sykdomsforfall så Hans 
Kristian Huseby tok på kort varsel over på 
grunnlag av Berits manuskript.

Før bildefram-
syningen innledet 
han om sine tanker 
fra ståstedet på 
Helleruds høyeste 
bolig nemlig «Top-
pen» som de kjøpte 
i 1947. Huset var bygd i laftet tømmer av 
Peder Pedersen på 1920-tallet. Han hadde 
også med seg et maleri av huset slik det så 
ut. Maleriet var malt av Frimann Torkildsen 
som gamle hellerudfolk godt husket der han 
satt og hilste blidt til alle fra sin rullestol på 
glassverandaen nedenfor «Krysset».

Fra «Toppen» kunne man skue over til 
skogområdet hvor ovarennet på «Himmel-
bakken» startet. Her var det en periode ei 
plankehytte bebodd av uteliggere og en ill-
sint rottweiler.

Nedenfor hadde man «Utsikten» og 
bortenfor denne lå «Skoghytta». Dette var 
landstedet til «Trikkenilsen». Ca 50 meter 
lenger inn langs stien lå «Blinkehytta».

Her residerte «Hjortelarsen» på sine 
siste år. Han hadde olympisk gullmedalje i 
hjorteskyting, – 30 blinker på 30 skudd som 
ingen har gjort siden. Han var ingen uttalt 
solstråle, og ungdommen hadde han lite til 
overs for. Han likte dårlig at folk passerte 
forbi på stien. Han skjøt en del rev, og skin-
nene spikret han opp på veggen.

Ellers ble han hyret inn for å desimere 
kattebestanden.

I bratthenget nedenfor «Utsikten» ivret 
dr Nielsen for at det skulle bygges eldrebo-
liger. Den tanken fikk ikke gehør i byplan-
kontoret.

I stedet fikk vi sjokkmeldingen i 1981 
om at hele området skulle bebygges med 
innvandrerboliger. Planen var 240 leiligheter 
på dette forholdsvis begrensede området. 
Planen ble seinere redusert til 202. I denne 
tiden var det folksomt på vellets møter!

SIBO-utbyggingen fikk stor innvirkning 
på Hellerudtoppen. Rundtjernveien skulle 

Mange av de større vannene i Østmarka 
er langstrakte. Noen av dem er også så smale 
på midten at det er ergerlig å måtte gå helt 
rundt. Ved Svartoren har pensjonistgjengen 
Øks fått laget en trekkflåte. Siden man krys-
ser grensen mellom Ski og Enebakk, har vit-
tige tunger foreslått å innføre «tax-free».

Vi har også fått Østmarka naturreser-
vat hvor man har vernet urskog. Her er intet 
lovlig.

Beveren ble gjeninnført i Østmarka i 
1974. Det var Sverre M. Fjelstad som var 
pådriver. Nå er den i alle større vann, kan-
skje med unntak av Lutvann, men den finner 

sikkert veien oppover bekken fra Nøklevann. 
I Nøklevann er det en beverhytte rett over-
for Bråtan. Den er blitt veldig lite sky.

Gaupa påtraff  Even en morgen like ned-
enfor Sandbakken da han luftet hunden.

Ulven har kommet, og få har noen sær-
lige motforestillinger.

Kåseriet ble avsluttet med solnedgang 
over Mosjøen.

I kaffepausen ble det loddsalg og anled-
ning til å få kjøpt denne boka og andre som 
Even har skrevet.

Vi fikk også litt avsetning på vår egen 
samleutgave.
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Medlemsmøte på «Kringsjå 
Kulturhus» tirsdag 29. 
oktober 2013 kl 1900.
Kåseri av Finn Arnt Gulbrandsen fra Østensjøvannets venner.

Tekst og foto THORMOD PEDERSEN

n n Ca 40 medlemmer hadde funnet veien. 
Det er tydelig at når møtene holdes på 
Kringsjå, møter folk mannsterkt opp. Jour-
nalisten fra «Budstikka» var også på plass.

Møtet startet med noen uforutsette utfor-
dringer som skyldtes at våre lap-toper hadde 
litt gamle programmer og Gulbrandsens nye 
maskin manglet tilkoplingsmulighet for pro-
sjektør. Slike tekniske ting må vi få i orden til 
neste gang.

Nødløsningen ble at Gulbrandsens mas-
kin ble plassert foran på scenen. Når folk 
samlet seg helt framme, fikk vi en brukbar 
framføring selv med en så liten skjerm.

Hans Kristian ledet møtet, ønsket vel-
kommen og introduserte Finn Arnt Gul-
brandsen som han hadde kjent i mange år. 
Samtidig reklamerte han for samleutgaven 
vår som en fin julepresang.

Gulbrandsen er en av stifterne til Østen-
sjøvannets venner og hadde vært leder og 
pådriver i mange år.

Det han ville snakke om var den histo-
riske bakgrunnen for dannelsen av Østensjø-
vannet og hvordan utviklingen hadde vært 
opptil i dag.

Bildene til foredraget hadde han fått fra 
Østensjø historielags bildebase.

Stor nytte når det gjaldt innsamling av 
stoff  hadde vært prof. Jan Ekblad som var 
mest kjent for opplysninger om bunndyrene.

Østensjøvannet er dannet ved issku-
ring, og det har vært bosetting ved vannet i 
uminnelige tider. Det er funnet steinøkser, 
og det har trolig vært en steinalderboplass 
her. Det er påvist 12 gravhauger i området, 
og dersom en går litt i periferien, er tallet 
nærmere 20.

Det er påvist en oldtidsvei på hver side av 
vannet.

Området rundt vannet er preget av kul-
turlandskap. Fremdeles er det en del eik og 
alm i området. Det har vært mye eik i tidlige-
re tider men skipsbygging har tatt det meste.

utvides fra 8 til 10m. Det ble aldri gjort. 
Fortauene som til slutt ble anlagt, ble tatt av 
den eksisterende veibredde.

Hele det nære markaområdet ble bebyg-
get. Alt ble borte. Det eneste som er igjen er 
«Utsikten». Den har SIBO beholdt.

Bildekåseriet som tok for seg forandrin-
gene i nærområdet vårt tok for største delen 
utgangspunkt i bilder som ble tatt av Eleo-
nore Sørensen, Ingebjørgs mor, for ca 60 år 
siden. Disse ble sammenliknet med bilder 

som Per Ove og Ingebjørg tok med samme 
synsvinkel en dag i forrige uke.

Bildene ble tatt fra «Utsikten» i ulike vin-
kler mot byen, Trasopbebyggelsen og mot 
der Politibyggene ligger nå.

Videre hadde Margit Hansen fotografert 
de ulike trinnene i utbyggingen av Fjellham-
merområdet. Hun hadde også tatt noen bilder 
av hvordan gravemaskinene arbeidet under 
utbyggingen av Hellerudgrenda i 1980-årene.
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En del av skogen har fått vokse uhindret 
og er det man kaller kontinuitetskog. Dette 
sees bl.a. ved østsiden av vannet.

Av jernaldergårder i området kan nevnes 
Østensjø, Abildsø og Tveita. Østensjøgår-
dene som er eldst, egner seg ypperlig til å 
drive jordbruk.

Halvor og Nicoline Tveter eide Østensjø-
gården, og sønnen Håkon Tveter drev går-
den fram til et storbruk.

Abildsø gård ble kjøpt av Jørgen Wetle-
sen som gjorde en stor innsats for barnesko-
len. Mina og Fredrik Wetlesen drev hushold-
ningsskole der. De kjøpte også Bakkehavn.

I 1885 var det beitemark rundt vannet, 
og gjødsling derifra har gjort vannet meget 
næringsrikt.

Av industri i nærheten av vannet kan nev-
nes Eterfabrikken som nå er solgt. Dersom 
det blir stor boligutbygging, har kanskje ven-
neforningen, fått en ny kampsak,

Østensjøvannet har også vært brukt til 
isskjæring. Det ble vist et bilde fra 1903.

Ved nåværende vei på Østsiden er Hul-
dreberget bevart. I tidligere tider ga dette 
tegn om at her svingte veien.

Østensjøvannet har fått fred for bolig-
bygging.

Om vinteren i 1920-årene, når det ikke 
var is på Frognerkilen, ble det arrangert trav-
løp på Østensjøvannet. Det har vært opptil 
6000 tilskuere.

Vi vet lite om opprinnelig flora og fauna 
ved Østensjøvannet, men seinere har mange 
arter blitt tilført av Håkon Tveter.

I 1950-årene ble det store omveltninger 
i området pga. bolignød og følgende utbyg-
ging.

Østensjøplanen omfattet hele området fra 
Lambertseter til Haugerud.

Fra 1956 ble det økende forurensning fra 
området rundt fordi man slapp kloakken rett 
ut i vannet. I sydenden av vannet er det store 
algepartier.

Østensjøplanen (1959) omfattet både 
badestrand, fotballbaner og kajakkpadling 
i tilknytning til vannet. Fuglene skulle få en 
liten plett på vestsiden. Men beboerne øn-
sket naturen i sentrum, protesterte og fikk 
etter hvert alle partier med på laget. Man 
laget spaserveier rundt vannet. Fotballbanen 
på Abildsø ble dog godtatt.

Miljøverndepartementet ville verne om-
rådet, men Oslo kommune satte seg på bak-
beina.

Pga. gjødslingen og sedimentering var det 
etter hvert blitt oksygensvikt og i 1970 satte 
man i gang med oksygentilførsel.

I dag ville man lagt gangveiene mye len-
ger fra vannet. Man regner med at 218000 
personer passerer pr. år. Dette fører til stor 
slitasje og mistrivsel for fuglene. Mange ser 
vi kun i trekktiden. Vi hadde 2500 hekkende 
hettemåkepar. Nå er det mindre enn 110 par. 
Hettemåkene er varslere og «vakthunder» i 
biotopen. Rev og andre dyr som forstyrrer 
blir jaget. Mangel på hettemåker fører derfor 
også til desimering av andre fuglearter.

1990: Bogerudmyra virker gjengrodd og 
kanalene tørker ut myra slik at den ikke grei-
er å holde på fuktigheten. Det er også store 
erosjonsproblemer.

Skjøtselplanen fra 1979 var dessverre 
ikke juridisk hjemlet. I 1983 ble foreningen 
Østensjøvannets venner, stiftet. I 1988 ble 
planen avvist

I 1975 var det planer om å bygge blokker 
på Abildsø gård, og dette ville være en katas-
trofe for hele østensjøområdet. Blant annet 
professor Jan Økland gikk imot.

14. mai 1991 ble planene frafalt. Det 
gjaldt også forslaget om urnelund.

I 1992 ble Østensjøvannet reservat ver-
net. Resten av området gjorde man intet 
med.

I 1993 ble Abildsø gård midlertidig fredet, 
og i 1999 ble det endelig fredet sammen med 
jordveien.

I 2003 ble Abildsø gård pusset opp fra 
den rønnen den var.

Våtmarkene rundt vannet forsvinner på 
grunn av den store erosjonen, men hettemå-
kene ser ut til å komme tilbake.

Bogerudmyra har salamandre, men gårds-
dammene rundt er dessverre borte,

I dag har vi Østensjøvannet Miljøpark.
Bakkehavn har blitt sauebeite fra 2007, og 

dette hindrer gjengroing. Området i dag er 
alt for lite for en del hekkende fugl, men de 
sees under trekket.

Hafslund hadde planer om å legge fjern-
varme gjennom reservatet. Ledningene for 
denne ble i stedet lagt i Østensjøveien, og vi 
fikk gangbru som kompensasjon.
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Innkalling til årsmøte 2014
Tirsdag 25. mars kl. 19, på Kringsjå kulturhus Landeroveien 1.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Fastsetting av kontingent
6. Innkomne forslag
7. Valg

Forslag til saker som ønskes tatt opp på års-
møtet sendes 
Thormod Pedersen, Rundtjernveien 56 B, 
0672 Oslo.

Sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved 
postkassene. Referat fra årsmøtet 2013 er tryk-
ket i dette nummer av «Ved postkassene»

Før årsmøtet vil Leif  Gjerland, kåsere 
med bilder om sin siste bok, Oslo før .

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

enn 100 år vil solgt, og det vil være anled-
ning til å få kjøpt denne for kr 150. Gjerland 
har også med sin bok. Godt gavetips! 

Kontingent (Kr 150) for 2014 bes inn-
betalt før årsmøtet. Giro er vedlagt dette 
nummeret av Ved postkassene.

Når det gjelder parkering, er det få plas-
ser utenfor Kringsjå, men noen muligheter i 
Venåsveien.

Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer hjer-
telig velkommen!

Oslo FØR
Leif  Gjerland har ansvaret for Aftenpostens 
faste Oslohistoriske spalte «Oslo FØR», 

I 2011 ble Østensjø gård fredet og i 2012 
fikk vi fugleskjul.

Ved skjøtsel i dag har vi med botaniker, 
og det hugges og fjernes kratt. Arbeidet gjø-
res på dugnad og det er også lærerkurs.

I 2007 var forvaltningsplanen ferdig. Fyl-
kesmannen betaler.

Det er stor biologisk mangfold og mange 
rødlistede arter.

Man planlegger fremtidig våtmarksenter, 
men det er mye forurensning. Naturen er 
sårbar, og vi må ta vare på tingene.

Østensjøvannets venner har i dag 3000 
medlemmer.

Etter foredraget takket Hans Kristian for 
en instruktiv innføring i Østensjøvannets 
historie og overrakte blomster og vinflaske 
til Guldbrandsen som en anerkjennelse.

Deretter var det kaffeservering med lodd-
salg i pausen og praten fløt fritt som den 
alltid gjør når historielaget har sine møter. 
Halvor som sto for salget av samleutgaven, 
fikk også avsetning på en del eksemplarer.
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Årsberetning 2013 
Styret og tillitsvalgte 

På årsmøtet 17. april 2013 ble følgende styre 
valgt:

Styremedlemmer:
Grethe Martinsen 2 år (gjenvalg)
Svein Holmby 2 år (gjenvalg)
Thormod Pedersen 2 år (gjenvalg)
Hans Kristian Huseby 1 år (ny)
Per Ove Dahl ikke på valg
Per Amundsen ikke på valg

Varamedlemmer:
Ørnulf  Fremming 2 år (gjenvalg)
Finn Bøhler ikke på valg

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.

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 sty-
ret hatt denne sammensetning

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

Det har i 2013 vært avholdt 10 styremøter.

2. Arrangementer 
17. april – årsmøte på Haugerud senior-
senter
Ved møtets start hadde 35 medlemmer inn-
funnet seg. Før årsmøtet startet tok Even 
Saugstad oss med på en bildevandring i Øst-
marka basert på sin nye bok «Østmarka fra 
A til Å». Vi fulgte i sporene til Johan Henrik 
Borrebæk fra 1800. 

8. mai – vandring i nærområdet 
Det var planlagt tur til den gamle plassen 
Lut samt demninger og tunneller i for-
bindelse med vannforsyning fra Lutvann. 
Denne turen ble avlyst på grunn av pøsregn 
og kun 4 deltakere-hvorav tre fra styret. Vi 
planlegger å gjøre turen våren ved en seinere 
anledning.

14. mai– hyggekveld på «Kringsjå kultur-
hus».
Vi kunne telle 29 frammøtte. Programmet 

der han en gang i uken skildrer forskjellige 
deler av Oslos historie. Over 50 av disse 
innslagene ble gitt ut som bok i 2012, og en 
tilsvarende kom ut sist høst. Akkurat som 
avisspalten heter den «Oslo FØR».

Foredraget blir et morsomt og originalt 

streiftog gjennom noen av de temaene boka 
tar opp: Hovedøya, Grünerløkka og For-
varsbyen Oslo. Underveis er det lagt opp til 
en munter spørrekonkurranse med OSLO 
FØR-bøker som premier. Det blir anledning 
til å kjøpe bøker til en rimelig pris.
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var en bildeframvisning om forandringer i 
nærområdet på Hellerudtoppen de siste tiå-
rene.

26. september – Lysvandring langs Alna
Dette var det 11. året som 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. 
Denne gangen kunne vi bare bruke den eld-
ste bildevisningen fordi tekstingen av Kar-
sten S.Nilsens bilder etter teksting er utført 
i et nyere system som historielagets maskin 
ikke godtar. Dette må ordnes til neste år. 
Likeledes trenger vi et større lerret til fram-
syningen og så stor strømforsyning at vis-
ningen ikke avbrytes. Bra vær som alltid når 
det er lysvandring.

29. oktober, medlemsmøte på «Kringsjå 
kulturhus».
Kåseri av Finn Arnt Gulbrandsen fra Øst-
ensjøvannets venner.

Ca 40 medlemmer hadde funnet veien. 
Det er tydelig at når møtene holdes på 
Kringsjå, møter folk mannsterkt opp. Jour-
nalisten fra «Budstikka» var også på plass.

Møtet startet med noen uforutsette ut-
fordringer, men vi fikk til en nødløsning så 
vi fikk tatt del i et meget interessant fore-
drag om Østensjøvannets historie og utvik-
ling fra de tidligste tider til det resultatet vi 
ser i dag. All ære til venneforeningens man-
geårige kamp for vannet.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for 
Historielagene i Oslo som holder to 
møter i året for historielagene. I 2013 var 
Østensjø historielag og Interesseforeningen 
Oslo Middelalder vertskap.

Historielaget er medlem i Alnaelvas ven-
ner og Folkeakademiet Hellerud.

Da historielaget fylte 15 år i 2010, ble det 
laget en samleutgave av «Ved postkassene» 
som medlemmene fikk tilbud om å kjøpe. 
Prisen til medlemmene er kr 150. Ved for-
sendelse, vil det bli et tillegg på kr 75. Boka 

blir presentert og solgt på årsmøtet og andre 
arrangementer. Ellers kan man henvende 
seg til medlemmene av styret og valgkomité.

Historielaget samarbeider med Folkeaka-
demiet Hellerud, Tveten gårds venner, Fri-
villighetssentralen 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. Bil-
dene registreres nå i Deichman nye system 
OMEKA. Dette har medført at søkingen 
kan være litt problematisk i en overgangspe-
riode. Men dette skal være løst når dette er 
trykket.

5. Informasjon
Medlemsbladet «Ved postkassene» har kom-
met med ett nummer.

6. Medlemmer
Ved årsskiftet hadde historielaget 207 med-
lemmer. Dette er 11 færre enn forrige år. 

Tveten gård har vært under restaurering 
fra våren 2011 og skulle vært ferdig i 2012. 
Fremdeles er det ingen som kan si når ho-
vedbygningen kan tas i bruk. Vi har derfor 
ikke kunnet holde møter på gården. Restau-
reringen har også medført at kopieringsmu-
lighetene er borte.

Møtene blir derfor holdt på Haugerud 
seniorsenter og Kringsjå kulturhus i over-
skuelig framtid. Vi er glade for at vi har kun-
net benytte denne muligheten, og vil takke 
ledelsen for senteret. Videre vil vi takke 
Frivilligsentralen på Haugerud for at vi dis-
ponerer skapplass og rom for småmøter.

Hellerud, 1. februar 2014

Styret i Hellerud historielag

 Svein Holmby Thormod Pedersen
 møteleder  referent
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n n Ved møtets start var det 35 medlem-
mer til stede. ·

Før årsmøtet holdt Even Saugstad et 
bildekåseri om « Østmarka fra A til Å». 

Even Saugstad har nettopp utgitt en ny 
og oppdatert bok om Østmarka.

Svein Holmby foretok introduksjonen.

Referat – årsmøte / medlemsmøte 17. 
april 2013 på Haugerud seniorsenter

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

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 arbeidet 
med bildedatabasen vår som vi arbeider med 
hver mandag på biblioteket på Oppsal. Vi 
tar gjerne imot flere historiske bilder. Dessu-
ten at Slektforskingsforum foregår hver før-
ste mandag i hver måned.

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

Regnskapet viste et overskudd på 
11 230,46. 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 Gjenvalg 2 år
Svein Holmby Gjenvalg 2 år
Thormod Pedersen Gjenvalg 2 år
Per Ove Dahl  (ikke på valg)
Per Amundsen  (ikke på valg)
Hans Kristian Huseby  (ny for 1år)

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

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 7. året uten noen valgt 
leder. Dette er en uholdbar situasjon. 

Medlemsmøte
Når det gjelder historielagets videre aktivite-
ter, opplyste Svein Holmby at vi skal ha tur 
8. mai til restene av den gamle plassen Lut 
som lå ved nordenden av Lutvann. Vi møter 
opp ved bommen i Lutvannsveien kl 1800 
og tar med kaffe på termos og mat. Kanskje 
grilling av pølser siden stedet har bålplass. 
Vi trykker opp store bilder fra området som 

Referat / årsmøte og medlemsmøte  
17. april 2013 på Haugerud seniorsenter
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Hellerud historielag     

Regnskap for året 2013.    

      

Konto: Inntekt Utgift  

Medlemskontingent 25 650,00 
Salg bok Hellerudhistorie 8 600,00  
Inntektsrente bank 118,80  
Grasrot tilskudd 3 077,30  
Gebyr bank 508,50  
Administrasjonsutgifter  2 934,00
Medlemsaktiviteter  4 364,00
Anskaffelser  1 647,00
Bladet Ved postkassene  7 898,00
Frimerker  3 205,50
Overskudd 16 889,10  
 37 446,10 37 446,10
    
  
Balanse 1. januar 2013. 31. desember 2013.  
 
Kasse 5 324,65 3 432,65
Bank 95 496,85  114 277,95
Overskudd 16 889,10
 117 710,60 117 710,60 
        

   

 Oslo, 1. januar 2014.
      

 Svein Holmby Grethe Martinsen Edmund Grohshennig
 Thormod Pedersen Kasserer Revisor
 Styret

kan vises fram. Bildene tas fra diverse bilde-
baser og velges ut på Deichman.

Hyggekveld blir på Kringsjå tirsdag 14. 
mai kl 1900 hvor vi konsentrerer oss om 
«Utsiktenområdet». Vi finner fram så mange 
relevante bilder som mulig og prøver å få 
til et sammendrag av hva som har skjedd av 
forandringer i området. Her står medlem-
mene sentralt med sin bakgrunn. Viktig at så 
mange som mulig møter.

Samleutgaven vår ble solgt på møtet, 
men interessen dreide seg mest om de bø-
kene som Even Saugstad hadde med. 

Hellerud, 18. april 2013

 Svein Holmby Thormod Pedersen
 møteleder  referent
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Onsdag 25. mars kl 1900
Årsmøte på Kringsjå 
kulturhus
Landeroveien 1.
n Før årsmøtet vil Leif Gjerland 
kåsere og presentere sin nye bok: 
Oslo før.
n Innkalling, årsmelding og regn-
skap er i bladet.
n Samleutgaven vår selges.
n Det vil bli servert kaffe og noe å 
bite i.
n Loddsalg
n Nye og gamle medlemmer er 
velkomne

Lørdag 24. mai kl 0845. 
Buss fra Tveitasentret 
og retur ca 1645.
Fellestur til Eidsvoll med 
Folkeakademiet Hellerud 
og Østensjø historielag

Møtested for slektforskning.
Vi møtes første mandag i 
hver måned kl 1200-1500.
n Datoene er 7. april og 5. mai. Vi 
starter opp igjen i september. Se 
oppslag.
n 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 2014

n Ønsker du å knytte spillekortet ditt til 
grasrotandel for Hellerud historielag?

Hvis du tipper, spiller lotto eller 
joker og vil gi overskuddsandelen til 
Hellerud Historielag, så klipp ut og 
ta med «kortet» og vis det til tip-
pekommisjonæren. 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 der-

som du fornyer tippekortet.
Takk for støtten!

Jeg støtter

Stiftet 22.03.1995

Organisasjonsnummer: 996 570 517


