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Fra postkassa

n n Som det fremgår av vedlegget til 
årsmøtereferatet om styrekonstituering har 
undertegnede tatt på seg ledervervet for de 
neste 2 år.

Hvem er jeg?
Noen kjenner meg fra Hellerudmiljøet, men 
jeg tar likevel en kort presentasjon av meg 
selv.

Egentlig er jeg innflytter fra 1947, 7 år 
gammel, men regner meg som ekte Helle-
rudgutt.

Oppvokst på «Toppen» Grankollveien 
1, gått på Bryn skole, senere Teisen høy-
ere skole og i voksen alder bygget mitt eget 
hus på hjemstedet. Gift med Kari, 2 døtre, 
bakgrunn fra databransjen og nå selvsagt 
pensjonist.

Mine historiske interesser går helt tilbake 
til skoletiden, med 800 sider i historiepen-
sum var det likevel ‹morsomt› å komme 
opp i muntlig eksamen i historie på Teisen i 
1958.

Som tenåring ble jeg håndballspiller i 
Østmarka I.L, men tross gode resultater i 
klubben var jeg en av foregangspersonene 
for den senere overgang til Oppsal I. F. Her 
ble som kjent håndballen med årene en 
‹stormakt› i norsk håndball. 

Historieinteressen er fortsatt stor og i 
samarbeid med en gruppe på 5-6 ‹seniorer› 
i Oppsal har vi de siste 3-4 år arbeidet mye 
med klubbens historie i forbindelse med ar-
kiver, bilder, dokumenter og innsamling og 
presentasjon av klubbens premiesamlinger.

Hva kan jeg gjøre for Hellerud Historielag.?
Styret består for øvrig av ivrige, erfarne og 
kunnskapsrike Hellerud-medarbeidere.

Det er viktig å opprettholde aktivitetene 
i laget, og jeg skal forsøke å koordinere og 
drive frem både de tradisjonsknyttede og 
kanskje noen nye aktiviteter.

Ved Postkassene er et svært viktig organ 
for laget og mange trofaste skribenter bidrar 
med stoff. Likevel er det viktig at nye også 
kommer til, om ikke nødvendigvis med 
skriving men med ideer, bilder eller annen 
informasjon.

Vi forsøker med dette nr av bladet å ta 
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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
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Grethe Martinsen, 22 26 58 36/66 93 91 10,  
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thor-alf@online.no

Per Amundsen, 22 26 39 41, /91 57 94 69,  
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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:
En meget sliten 
buss fra tidlig 50-
tall! 

opp igjen tidligere 
praksis med 2 utga-
ver pr år

I år har vi i Norge 
feiret 200 år med 
Norsk Grunnlov. 
Hellerud Historielag 
markerte dette også 
med sin tur til Eids-
voll i mai, Se eget 
referat i bladet. 

Neste år er det 
et minst like viktig 
jubileum! Hellerud 
Historielag er 20 år i 
mars 2015, og styret 
begynner nå å tenke 
ut jubileumsmarke-
ring. Gode forslag 
tas i mot med takk.

For øvrig minner 
jeg om medlemsmø-
tet 29.oktober, det 
kan bli en spennende 
opplevelse.

Møt opp og delta 
i konkurransen!

Hans Kristian

Ved postkassene 2/20142



De Blå Omnibusser og 
busstrafikken til Hellerud 
Av Hans Kristian Huseby 

Skolebussen
En guttepjokk på 9 år løper ned bakken fra 
huset i Grankollveien en tidlig morgen. 

Året er 1949 og «Skolebussen» står og 
venter i krysset Grankollveien/Rundtjern-
veien på Hellerudtoppen. Flere barn strøm-
mer til og snart fylles en del seter i bussen.

Så starter den nedover Rundtjernveien/
Skogliveien mot Hellerudveien, tar turen om 
Postkassene, Stordamveien, Tvetenveien og 
ned til Fyrstikkbakken. Den bratte bakken 
og krappe svingen tas med stor forsiktighet 
før vi dundrer over gamle Tvetenbrua og 
stopper ved Bryn skole. På mange stoppe-
steder underveis plukkes det opp skolebarn 
som er vant til å kjøre ‹Skolebuss›

Sjåfører fra distriktet som Tore Arnesen, 
Roar Blomkvist og Ola Ellingsen kjørte 
senere denne ruta i flere år og brakte barna 
trygt til og fra Bryn skole hver dag 6 dager i 
uka, det var ikke lørdagsfri den gangen nei. 

Om vinteren var det periodevis utfordrin-
ger med glatte veier, og spesielt Fyrstikkbak-
ken var et farlig parti. Det hendte det ble 
litt kast på bussen og frykten var å skrense 
ut den bratte skråningen på nedsiden mot 
Jernbaneveien. Det gikk som regel bra.

Fra ‹gamle› Hellerudbeboere har jeg fått 
informasjoner om at skolebarna allerede på 
1930- tallet brukte ‹skolebuss› men da fra 
Postkassene. Senere under første del av kri-
gen gikk bussen opp til Fjeldhammer land-
handleri og snudde der. Det var før Skog-
liveien/Venåsveien ble bygget sammen med 
Rundtjernveien. Jeg blitt fortalt at busskortet 
da var helt gratis og ble delt ut på skolen.

Fri skolebuss i 1934 det høres nesten 
utrolig ut. Senere etter krigen var den imid-
lertid ikke helt gratis, jeg minnes vi kjøpte 
klippekort med 10 klipp som kostet kr. 2,50 
senere kr 3,- 

Historien
Historien om De Blå Omnibusser startet 
allerede i 1923 i Kristiania.

Selskapet ble grunnlagt av Georg Johan-
sen og den første ruta ble åpnet og trafik-
kert mellom Kristiania og Furuset. Bussen 
kjørte på den tiden gamle Strømsveien. Kort 
tid etter ble ruta forlenget til Høybråten og 
Solheim ved Skårer og Lørenskog kirke i 
1926. Senere videre helt til Lillestrøm i 1927. 
Dette ble rute 66. 

I den senere nevnte avis Akers Vel sto 6. 
august 1937 følgende «ruteopplysning»:

Ruta til Hellerud og videre til Trosterud 
kom litt senere og fikk betegnelsen rute 67 

(Se også kommentar under avsnittet Hel-
lerud Vel) 

I en kort periode sent på 50-tallet og tid-
lig 60-tallet ble også rute 67 kjørt via Post-
kassene og Hellerudveien sydover til Bøler, 
dette ble rute 67b
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På femtitallet åpnet man også rute 56 til 
Solemskogen/Grefsenkollen, noe som på 
grunn av ganske bratte bakker opp Grefsen 
bød på store utfordringer

De første årene gikk bussene ut fra 
Ankertorget som var datidens «Rutebusster-
minal»

Senere flyttet utgangspunktet over til 
dagens «Arbeidersamfunnets plass» ved 
tidligere Sentrum kino.

I rushtiden gikk bussen videre til Råd-
husplassen for å hente og bringe folk på 
ulike arbeidsplasser i Sentrum og Vika. 
Tvers over plassen for Sentrum kino var 
det en liten bygning som var «administrativt 
kontor» for virksomheten. 

Siden plassen som da het Olaf  Bulls 
plass var start/stopp for alle rutene var 
Hansens pølsebu en populær «matstasjon» 
mens man ventet på bussen. 

I 1950 flyttet selskapets hovedadministra-
sjon til Alnabru med oppstillingsplass om 
natten for alle bussene, men fortsatt hadde 
man den lille bygningen på Ole Bulls plass. 

Selskapet vokste fort fra den tidlige start 
i 1923. I 1938 var det 38 ansatte og utover i 

1950-60 tallet vokste selskapet sterkt. 
Grunnleggeren Georg Johansen døde i 

1937 og hans sønn 
overtok selskapet.

Fra avisen 
Akers Vel som var 
‹Akersvellenes› 
felles avis 6. august 
1937 sakser jeg 
minneordene om 
Georg Johansen 
som var en frem-
stående «rutebil-
mann› (t.h.):

De Blå Omni-
busser ble kjøpt 
opp/fusjonert 
med Schøyens Bil-
centraler AS, men 
eksisterte noen 
tid fortsatt som 
Skedsmobasert 
med navnet De 
Blå Romeriksbus-
ser AS

De nevnte ruter 
i Oslo ble overtatt 
av Oslo Sporveier i 
1973 og hele buss-
trafikken i Oslo ble 
overtatt i 1977 i et 
eget selskap som 
ble bussdivisjonen 
i Oslo Sporveier. 
Dette ble igjen 
senere i 2007 til 
dagens Unibuss 
AS

Utrangert «Blå-
buss» utenfor 
sporveisgarasjene 
i Stavangergata(?)

«Blåbuss» på 
endeholdeplassen 
på Bøler(?).
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Hellerud Vel
I de første årene var Hellerud Vel svært 
opptatt av kommunikasjonen med Kristiania 
senere Oslo Sentrum. Trikken til Oppsal 
ble åpnet i 1926 og gikk via Hellerud holde-
plass. Det var imidlertid langt derfra til øvre 
Hellerud og ikke minst til Hellerudtoppen. 
Bratte motbakker var det også, tungt å gå og 
nesten ingen hadde biler. Om vinteren var 
veien over «Atlanteren» dvs. Tveitajordene 
en kald og vindfull opplevelse.

Fra Jubileumsberetningen ved «Vellets» 
40-årsjubileum i 1948 er det beskrevet litt 
mer detaljert om den ganske spesielle star-
ten på bussruten til Hellerud og Trosterud.

Sitat:
Det fremgår at det ble startet en forening i 1928 

som på ‹kooperativ basis› skulle drive en bussrute 
til Hellerud, det ble innkjøpt en gammel buss fra 
Sandefjord og man kjørte i vei. Første dagen lå 
Østensjøbanens folk i veigrøfta for å konstatere om 
andre enn foreningens medlemmer av ‹Bussforenin-
gen› benyttet bussen. Tredje dag kom politiet og det 
ble nektet videre kjøring, men lovens håndhevere var 
mer forståelsesfulle enn banens folk, og bussen fikk 
lov å kjøre videre.

Det ble riktignok rettssak men resultatet ble til-
slutt, etter ca ½ år at Østensjøbanen fikk konsesjon 
på Hellerudruten men overlot til Hellerud Vel 
retten til å drifte av bussruten.

Driften ble imidlertid overdradd videre til De 
Blå Omnibusser som senere med mer eller mindre 
hell og med diverse avbrytelser har trafikkert ruten 

Ankertorvet – Dedichen.
Dette ble ansett som et bra gode som fikk 

avhjulpet kommunikasjonen med byen, men anfører 
videre at man ser frem med lengsel til den dag at 
trikkelinjen på Østensjøbanen kan bygges ut som 
Hellerud – Furuset. Håper at det ikke blir i det 
blå!

Sitat slutt.
At det skulle ta 40 år før det ble noe 

videre utbygging var vel ikke i tankene da. 

Fra Styreprotokollene for Hellerud Vel 
går det klart frem at temaet med bussen var 
hyppig post på styremøtenes agenda, samt 
egne medlemsmøter i Trafikkomiteens regi. 
Det ble klaget en del og mest på uregel-
messigheter, rutetilbudet, dårlig service og 
priser/takster.

De første notater fremgår av styremøter 
fra 1942 og et par år fremover. 

Utfordringene under krigen var tilgang 
på drivstoff  dvs. bensin og oljer som var 
strengt rasjonert. Kontakt med «rutebus-
sens» eiere gikk stort sett ut på å hindre 
reduksjoner og delvis nedlegging av mange 
avganger. Likeledes fremgikk det at Lille-
strøm-ruta nok var høyere prioritert enn 
Hellerud/Trosterud.

En del busser ble bygget om til knottba-
sert generatordrift noe som var svært vanlig 
under krigen for mange kjøretøyer. Det kan 
virke som at en del ruter ikke fungerte i den 
siste del av krigen.

«Blåbuss»på en-
deholdeplassen på 
Grefsenkollen(?)
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I begynnelsen av 1945 ble det igjen en 
rekke kontakter i brevs form mellom «Vel-
let» og busselskapet om oppstarting på nytt. 
Jeg kan ikke se noe skriftlig informasjon om 
at det var helt stopp i perioder under siste 
del av krigen, men det kan tyde på det. 

Det ble nemlig avholdt et møte med 
herr Johansen jr i DBO, hvor tema var når 
bussruten kunne starte igjen. Den startet 
noe senere.

I 1947 var det på et massemøte med 150 
beboere reist et krav om at bussruten måtte 
forbedres med flere avganger, bedre ma-
teriell og service. Det hadde også oppstått 
et rykte om at Oslo Formannskap direkte 
saboterte bussene til Aker. Daglig leder herr 
Schaug i DBO forsto den berettigede kritikk 
og ville med glede forbedre samarbeidet. 
Det var nå kommet øket kapitaltilgang til 
selskapet og man ville kjøpe inn bedre ma-
teriell.

Gjennom årene 1948-1954 var det stadig 
forhold som «Vellets» Trafikkomite arbeidet 
med og jeg nevner noen litt spesielle for-
hold.

 n Merking av holdeplasser
 n Oppsetting av leskur
 n Spesiell uro vakte da det fremkom at 

Oslo Sporveier skulle overta ruten til Ulven 
 n og at Hellerudbussen som gikk over Ul-

venkrysset skulle nedlegges
 n Lange køer fordi Teisenbeboerne fylte 

opp bussene fra Sentrum slik at Hellerud- 
 n beboerne ikke kom med.
 n Forslag om at reiseruten skulle gå Øst-

ensjøveien til Bryn Torg og over Godlia til 
Hellerud. Dette fordi det var apotek, post-
kontor og butikker på Bryn torg. Det ble 
også hevdet at skolebarn fra Godlia hadde 
lang vei til Østensjø skole. 

 n Denne omleggingen ble det aldri noe av.
 n Forslag om at leskurene skulle stå med 

bakveggen mot kjørebanen og at bakveg-
gen skulle være i glass. Kanskje et innspill i 
trafikksikkerhetens ånd, men det ble heller 
ikke noe av.

 n Et nytt begrep dukket opp i 1949 da det 
ble bestemt at «Husmorbussen» skulle gå fra 
Ole Bulls plass kl 14.12. Da rakk man hjem 
for å lage middag til familien!

 n I 1954 ble det foreslått enmannsbetje-
ning på bussen, men det kom langt senere, 
faktisk dukket dette opp igjen først i 1958. 

 n Samtidig ønsket man takster i 25 øres 
intervaller, taksten til Trosterud var da kr 1,-

 n Dugnad på Hellerudtoppen for å spren-
ge ut bedre snuplass for bussen i krysset 
Rundtjernveien/Grankollveien.

 n Klager fra noen i Rundtjernveien på at 
bussene opp til Toppen bråket mye og at det 
støvet fra kjøring på grusveiene. Det førte 
til at bussen sluttet å kjøre opp og kjørte da 
bare til Krysset som var der Rundtjernveien 
møtte Skogliveien som senere ble Venås-
veien.

 n Senere ble det ivret for å ta opp igjen 
rute opp til Toppen, evt. på sommerstid. 
Dette ble avvist pga påstand om smal vei og 
manglende konsesjon og at det ble for dyrt!!

I 1955 ble det på nytt større fokus på 

Slik kunne det 
bli på toppen av 
Grefsenkollen en 
vinterdag, det var 
ikke lett å kjøre 
buss da.
Bildet tilhører 
Oslo byarkiv. Fo-
tograf Ulf Bernt-
sen.
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busstrafikken og man etablerte et regionalt 
Trafikkutvalg som var sammensatt av repre-
sentanter fra Lutvannsleiren, Hellerud Vel 
samt Haugerud og Trosterud Vel, Hellerud 
kretslag av DNA, Hellerud N, Østmarka 
I.L. og Oppsal grenda.!

På slutten av 1950-tallet ble det igjen en 
del «støy» rundt bussforbindelsen, da DBO 
truet med og gikk til drastiske reduksjoner 
pga oljekrisen fra 1958 og videre noen år. 
Det var også en krangel mellom passasjerer 
til Teisen og Ulven som pga fulle busser 
blokkerte for Hellerudfolk som ble stående 
igjen på holdeplassene.

Lite skjer i de følgende år selv om det var 
stor aktivitet fra Trafikkomiteen i Vellet, en 
påstand i beretningen om at man i sin funk-
sjonstid frem til 1958 hadde hatt 32 møter 
med DBO. 

Det kan man si var stor innsats.
Tidlig på 1960 tallet ble det igjen blest 

om bussforbindelsene til Helleruds øvrige 
destinasjoner for DBO. T-banen var under 
planlegging og Oslo Sporveier startet tidlig 
med å varsle nedleggelser av bussrutene i de 
aktuelle distrikter. DBO hadde konsesjon på 
rute 67 ut 1964, og det ble sagt at disse ikke 
ville bli fornyet.

Dette førte til stor aktivitet i Vellet og an-
dre organer i distriktet, protester og brev for 
mellom disse, Oslo Sporveier og offentlige 
instanser. Det endte i Samferdselsnemda i 
Departementet og 17.03 1964 kom følgende 
brev:

Sitat:
Etter departementets oppfatning synes det 

åpenbart at iallfall visse deler av det område som 
trafikkeres av DBOs rute 67 fortsatt måtte ha 
bussforbindelse etter at tunnelbanen blir åpnet for 
drift (1966)

Sitat slutt.
Nå var den kampen vunnet og Hellerud-

beboerne kunne puste lettet ut

Mitt forhold til De Blå Omnibusser 
Som tidligere nevnt hadde jeg vokst opp 
med «Blåbussen» gjennom skoleskyss både 
til Bryn og Teisen skoler 

I 1953 som 13 åring søkte jeg feriejobb 
som billettør på «Blåbussen». Jeg var nok 
i yngste laget, minimumsalderen var 14 år, 
men med litt «upresise» informasjoner om 

egen alder fikk jeg faktisk jobben.
Så vidt jeg husker var ukelønna ca kr 48,- 

pr uke og det var vel 48 timers uke.
Bussen kjørte fra kl 05.30 om morge-

nen til nærmere midnatt, og på lørdag også 
nattbuss

kl 01.00. Skiftarbeid for både sjåfører og 
billettører var selvskrevet. 

Utstyrt med billettørveske med mynt-
veksleapparat på fronten og rund billettsy-
linder var det med litt usikkerhet vi startet 
første turen. I billettsylinderen var det ulike 
billettvalører med ulik farge. Billettrullene 
måtte vi kjøpe fra kontoret på Olaf  Bulls 
plass med et antall kroner i tellepenger

Kort opplæring og så var vi i gang.
En sommer med min første sommerjobb 

som var en ny erfaring for 13-åringen.
Gode penger å tjene og i tillegg spedde vi 

på lønna med litt «plugging».
Det var litt farlig for det var selvsagt 

strengt forbudt, men vi ble «opplært» av de 
eldre erfarne billettørene.

Hva var «plugging»? Kort fortalt, avri-
ving av «halve» billetter fra rullen til full pris. 
Dette kunne gå på nattrutene og spesielt på 
langrutene til Lillestrøm/Vigernes. Da var 
passasjerene 

litt mindre oppmerksomme, og da det 
var sjelden kontroll fra selskapet. Der var 
også prisene selvsagt høyest 

Dette er ‹gamle hemmeligheter› og burde 
vel kanskje ikke komme frem 

Avslutning
Kommunikasjon med Oslo sentrum var 
helt avgjørende for å kunne ha en ordentlig 
bosetning på Hellerud og spesielt øverst på 
Toppen. Tidligere sommerboliger ble helårs-
boliger og utover i 60 årene ble det bygget 
mange nye hus og stor tilflytting.

Store tomter, god beliggenhet med utsikt 
og nærhet til Marka var viktige elementer 
for bosettingen. Når vann og avløpsled-
ningen kom tidlig på 1960-tallet var alt vel 
tilrettelagt.

Busstrafikken var fortsatt viktig, men nå 
bare som matebussruter til T-banen når den 
åpnet i 1966,

Slik ble det og slik er det nesten uforan-
dret til dagens situasjon. 
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Tobakkdyrking ved Kværner 
Brug under 2. verdenskrig

Gjenfortalt av Svein Holmby etter 
arkivsjef Ole J. Jenssens beskrivelse om 
denne hendelsen. 
 
Alle fotografier fra Kværner Brugs foto-
arkiv

n n Det morsomste oppdraget jeg hadde 
i under krigen var tobakkdyrkingen. Det 
begynte med at general Holtermann, forsva-
reren av Hegra festning, oppsøkte disponent 
Lund våren 1943 og foreslo at vi deltok i 
et prosjekt han holdt på med som omfattet 
kontraktsdyrkning av tobakk. Jeg ble kalt 
opp til disponenten, og vi diskuterte saken. 
Den gikk ut på at enhver tegnet seg for 40 
planter for en fast pris kr. 50,-. Holtermann 
skulle senere være behjelpelig med skap til 
fermenteringen. Affæren hørtes spennende 
ut, så det endte med at vi sa ja. På listen 
som ble sendt rundt, ble det tegnet i alt 

5000 planter, men det pussige var at svært 
få arbeidere gikk på prosjektet. Plantene var 
plassert på Aastad gård ved Billingstad (like 
nedenfor Skaugum) hos bestyrer Kr. Vold 
som hadde funnet et aldeles utmerket felt å 
plante dem på. Det viste seg om høsten da 
jeg var ute på kontroll for siste gang før inn-
høstningen. Alle planter var høyere enn meg 
m.a.o. over 1,70 m, og høstingen foregikk 
med 4 høyvogner.

Høstingen fore-
gikk med 4 høy-
vogner.

Løse blader ble 
trukket på ståltråd 
i en stor dugnad.
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En 4 tonns lastebil kjørte pendeldrift i et 
par dager. Jeg gikk lenge og lurte på hva vi 
skulle gjøre videre. En venn på Tiedemann 
satte meg i forbindelse med sigarettmester 
Nilsen der, og sammen la vi opp fremgangs-
måten. Vi fikk overlatt lakkeringsverkstedet 
i tynnplateverkstedet, hvor det var en 60 kW 
el. tørkeovn.

Alle på listen ble utkommandert til dug-
nad, og plantene ble hengt i 3 høyder. Løse 
blader ble trukket på ståltråd, og her satt 
for eksempel både direktør og disponent 
og tredde blader, mens andre kløv opp og 
hengte opp. Strømmen ble satt på, og i løpet 
av noen dager var alt knusk tørt – ikke til å 
røre. 

Direktøren var «game», jeg fikk lov til å 
legge slange fra fyrhuset og sendte damp 
inn i rommet slik at bladene ble smidige 
nok til å høstes. Så ble de kjørt til Tiede-
mann i hundrevis av esker, og den videre 
behandling foregikk der. Det var med stor 
spenning vi møttes på spisesalen en ukes 
tid senere for å dele ut de første 10 esker på 
forskudd, men resultatet var over all for-
ventning. I alt ble det 45 esker tobakk og 60 
esker sigaretter på hver. Eskene var utstyrt 
med egne etiketter «KB Mix» og KB Mas-
ter» spesialtegnet av fabrikkens reklamesjef. 
At tobakken smakte, beviste Rye neste dag 
da han kom inn på kontoret og bare hadde 
litt igjen av den første esken. Det ble holdt 
tilbake et lite parti på Tiedemann, og jeg fikk 
overtalt sigarettmester Nilsen til og «orge» 

3 kg ordentlig tobakk. Av denne blandingen 
laget vi 500 50-pakninger som ble delt ut 
som julegave til alle, samt til gode forbindel-
ser. Direktørene delte ut eskene. Stor stas! 
Tobakkeventyret ble gjentatt med større 
deltagelse året etter. 

Vi laget 500 50-pak-
ninger som ble delt 
ut som julegave til 
alle, samt til gode 
forbindelser

Plantene ble hengt i 
3 høyder
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Livet på toppen

Gerd Bratlie.

n n Solveig Antonsen forteller.
Jeg tar en telefon og møter en kvikk 

dame på 94 år med klar stemme og god 
hukommelse. Hennes pikenavn er Nilsen 
og hun er født på Grünerløkka som den 
tredje i rekken av 8 søsken. – Hennes mor 
får 8 barn på 10 år og er sliten. Solveig går 
på Sofienberg skole, i en klasse med 33 
elever. Etter folkeskolen begynner hun på 
Fortsettelsesskolen. Hun er veldig flink i 
håndarbeid, noe lærerinnen merker seg. Hun 
underviser også ved Fagerborg yrkesskole 
og tilbyr Solveig en plass på skreddersømlin-
jen der, men hun får ikke lov av foreldrene 
å begynne. Hjemme er det mange munner 
å mette så hun må ut og tjene penger. Hun 
får jobb ved Chr. Holters lysfabrikk der hun 
støper lys fra 1936 til 1942.

St. Hansaften 1941
Solveig og tre venninner sykler til Sarabrå-
ten. Der er det dans. Med seg i sekken har 
de julekake men oppdager at de har glemt 
å ta med kniv. De spør noen gutter om å 
få låne en hvis de har. – Guttene er Roar 
Antonsen, Ingolf  og Julius Nordstrøm fra 
Hellerud og Odvar Knutsen fra Oppsal. 
De har kniv, så det blir julekake til alle og 
begynnelsen på et varmt forhold mellom 
Solveig og Roar, som ennå varer til tross for 
at Roar, 98 år, nå er på sykehjem. De feirer 
70 års bryllupsdag 7. august 2013. Da får 
svigersønnen, Terje Lørdahl, kjøretillatelse 
for å bringe dem til Sarabråten der de traff  
hverandre. Vel fremme markerer de høy-
tiden med et glass champagne. – 4 barn, 9 
barnebarn og 14 oldebarn er resultatet etter 
denne første St. Hanskvelden i 1941.

Solveig Antonsen 
i sin bolig i Låve-
veien.(Privat)
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Fra Hagegata til Krokstien på Hellerud-
toppen.
Roar vokser opp i Hagegata på Kampen, 
men han får tidlig tilknytning til Krokstien 
da foreldrene Henny og Ole kjøper en tomt 
der omkring 1920. Ole, som av yrke er 
smed, bygger en liten hytte der. Materialer 
frakter han på sykkelen med Roar sittende 
på stanga, men i de bratteste bakkene må 
Roar gå. Det er ingen enkel sak å komme 
til Hellerud på den tiden. Trikken går til 
Etterstad og toget til Bryn. Derfra må bena 
overta. – Det blir mange vendinger for Ole 
med materialer på sykkelen før hytta står 
ferdig. Da bruker de den så fort de har litt 
fri. – I 1937/38 bygger de på hytta så de kan 
bo der hele året.. 

Gifteplaner
Da Solveig og Roar treffer hverandre St. 
Hansaften i 1941 forstår de snart at de vil 
holde sammen livet ut og begynner å plan-
legge bryllup. En liten leilighet på ett rom og 
kjøkken skal de få leie hos Gunvor Eriksson 
i nabohuset. – De blir enige om å gifte seg 
og flytte sammen i 1942. Det blir vigslet for 
dem i Paulus kirke og de gleder seg til bryl-
lupsdagen, men en natt blir Roar arrestert av 
tyskerne hjemme hos foreldrene.- Roar er da 
26 år og som mange unge gutter er han med 
i illegalt arbeid i fritiden. Han har sitt arbeid 
ved ligningsetaten i kommunen.

Fange og pappa
I 6 måneder sitter han i enecelle på Møllergt. 
19 før han flyttes til Grini der han blir i 2 år.

I mellomtiden skjer det store forandrin-
ger for Solveig. 7 måneder etter arrestasjo-
nen får hun tvillingjentene Tone og Sissel, 
som i dag er 72 år gamle. – Solveig vil gjerne 
døpe barna sine og oppsøker presten i Pau-
lus kirke. Han er ikke mye villig. Jeg vil helst 
slippe å døpe dem og få to uekte barn på 
statistikken, sier han – men dåp blir det!

Å bli tatt imot på sykehuset for å få barna 
er heller ikke enkelt. Hun blir lagt på samme 
rom som piker som venter barn med tyskere. 
Der er det ingen blomster med gratulasjo-
ner på nattbordene. Det er et skambelagt 
område.-Hos Solveig er det blomster! Legen 
stusser da han går visitten. – Så mange 
blomster det er her da, sier han bare.!

Så snart tvillingene er store nok blir de 
vist et bilde av pappa som henger på veg-
gen. – Da barna er 11 måneder får de besø-
ke pappa for første gang. Det er på Victoria 
terrasse. – Der er pappa, sier de, og peker på 
et bilde på veggen. – Det er Himmler! – 

Brev og bryllup
Roar er en ivrig brevskriver. I tillegg til de 
brevene han får lov til å sende og som blir 
lest før de sendes får han smuglet ut brev og 
får brev tilbake. Solveig viser meg en eske 
full av brev fra Grini og Tyskland da jeg er 
på besøk hos henne. – I brødet som kom-
mer utenfra er det laget et hulrom til brev 
og nyheter. Dette har Roar god oversikt 
over i sitt arbeid som hovedkalfaktor. Det 
vil si at han står for all matfordeling av fan-
genes rasjoner. – Han får også gjort illegalt 
arbeid fra Grini. Hvis noen blir forhørt og 
andres liv står i fare gir han beskjed til dem 
det gjelder. – Nyheter om krigen får de også 
fordi en vaskehjelp tyvlytter på tyskernes 
radio.

Det blir ikke noe bryllup på den fastsatte 
datoen, men Solveig vil gifte seg og ikke bli 
uglesett som ugift mor med uekte barn. – 
Bryllupet finner sted 7. august 1943, men 
brudgommen sitter på Grini, så en kamerat 
av Roar er stedfortreder. – Dagen etter går 
Solveig til Grini med roser og bløtkake. Hun 
får vite at Roar og medfangene festet på 
bryllupsdagen. Blant fangene er det norske 
leger som kan skaffe sprit.

Roar og Solveig 
Antonsen på Oppsal 
sykehjem(?) (Privat)
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På deres ettårs bryllupsdag får Solveig til-
sendt et sølvarmbånd med inskripsjon som 
Roar har fått laget på Grini. 

Han har også fått laget sko til tvillingene. 
– Blant fangene er det mange forskjellige 
yrker. Derfor er det en utlært skomaker som 
lager tvillingenes første par sko og en gull-
smed som lager armbåndet. 

Hjemme har Solveig det godt. Hun har 
god hjelp av svigerforeldrene. Svigermoren 
går hver dag til Fjeldhammer landhandleri 
og handler for henne. De har hver sin ra-
sjon. Fra firmaet der Roar er ansatt får Sol-
veig økonomisk støtte. – . Svigermor liker 
å kjøpe leker til barnebarna mens Mormor 
velger å kjøpe klær til dem. Det er stille i 
Krokstien så de merker lite til krigen.

Fra Grini til Stutthof i Polen
I 1944 blir Roar sendt til konsentrasjonslei-
ren Stutthof  i Polen. Der får han kontor-
jobb. Leiren oppstår i 1939 da tyskerne går 
inn i Polen. Det sitter også medlemmer av 
den danske regjeringen der.

–Krigen går mot slutten. Russerne kom-
mer nærmere så tyskerne er nervøse. De 
planlegger å sende fangene på en dødsmarsj 
der de går til Østersjøen og blir fraktet i 
lektere som settes i brann. – Russerne nær-
mer seg imidlertid mye fortere enn tyskerne 
er klar over, så vaktene rømmer og mange 
fanger blir skutt underveis. De fangene som 
er igjen får hjelp av befolkningen. 

F R E D!
25. juni 1945 kommer Roar hjem til Norge. 
– Han får igjen jobb i kommunen der han 
bistår med å avslutte regnskapet til regje-
ringen i London. – Full av energi som han 
er og glad for å være hjemme hos familien 

setter han i gang med å bygge hus i Arne 
Garborgs vei. Tomta graver han ut selv. 
– Familien får nye tilskudd etter hjemkom-
sten. To jenter til, Brit i 1946 og Kjersti i 
1950, beriker familielivet. Da de skal komme 
til verden er det slett ingen sykehusplass å 
oppdrive, så de blir født hjemme. 

Friluftsmann har Roar alltid vært og 
i 1960 blir han formann i Skiforbundet. 
Morgenposten skriver at han er en katt 
blant hermerlinerne! – Styret for øvrig er 
fra vestsiden av byen. – På den tiden starter 
han også med olympiade for handikappede 
på Geilo og han er tidsvitne ved reiser for 
skoleungdom til konsentrasjonsleire i Polen 
og Tyskland. Ved siden av alt dette bygger 
han en bensinstasjon på Ryen, som faktisk 
blir en familiebedrift.

I 1995, 50 år etter frigjøringen, er Lech 
Walesa på besøk i Norge. Alle som har vært 
i fangeleir i Polen og familiene deres blir 
på Statens bekostning invitert til å besøke 
stedet. Det er mellom 40 og 50 tidligere 
fanger med familie som reiser. En av tvil-
lingjentene, Tone, følger med Solveig og 
Roar på turen. Det blir et minne for livet. 
Selve leiren i Stutthof  er ikke der lenger, 
men det er bygget en kirke i bjørk. – En av 
fangene som dør et par dager før avmarsj 
mot Østersjøen er gravlagt der, så de be-
søker graven. –Alle som er med på reisen 
går marsjen mot Østersjøen som fangene 
gikk.. En låve der de overnattet besøker de 
også. Der kommer en polakk, en tidligere 
fange, bort til en i gruppen fra Norge. Han 
har en fruktkurv som han forærer ham. – 
Uten din hjelp ville jeg ikke ha overlevd, sier 
han. –Polakkene er av de i leiren som har 
det dårligere enn nordmennene, så han får 
mat som nordmannen gjemmer til ham. De 
holder kontakten i alle årene etterpå.

Tidsvitnene som reiser til leirene i Ausch-
witz og Birkenau blir fraktet i hvite busser 
fordi Prins Bernadotte kommer med hvite 
busser da han redder fanger. Det er bestemt 
hvilke fanger han skal hente – Jødene er 
ikke blant dem – De blir stående igjen!

En stor takk til Solveig Antonsen for histori-
en hun har delt med meg! Hjertelig takk også 
til datteren Tone og svigersønn Terje Lør-
dahl for utfyllende opplysninger og bilder.

Sølvarmebåndet 
(Privat fotografi)
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Konsentrasjonsleiren Stutthof!
n Utdrag av talen til Aleksander Arendt, 
fange nr. 40286, ved Roar Antonsen og 
andre fangers besøk der med sine fami-
lier 9-10 mai 1995:

Vi møtes her år etter år i den tidligere kon-
sentrasjonsleiren, sier han, for å vise aner-
kjennelse til våre myrdede kolleger og hente 
tilbake minnene om lidelsene. Det er plikten 
til de som overlevde nazihelvetet å minnes 
de som ble fratatt sine liv. Det er så lite, bare 
minner, men samtidig så mye. Vårt minne 
må motarbeide hatet, alt hat, og advare oss 
mot at en fri mann blir nedverdiget. Han må 
aldri bli presset inn i en ideologi som vender 
seg mot den integriteten mennesket har av 
naturlige rettigheter og verdighet

Landsbyen Stutthof  ligger 25 km. vest 
for Danzig. – 2. september 1939, på krigens 
andre dag, ble 250 polakker fra Gdansk, 
fanger av Gestapo, transportert til Stutthof  
og tvunget til å bygge leiren, som fort ble 
omdannet til en konsentrasjonsleir. Den 
var egentlig bestemt for polakker og jøder 
fra Gdansk og Pommern, men ble foran-
dret til Gau Danzig- Westpreussen under 
herredømmet av den mest blodigtørstige 
av Hitlers polske ledere, Albert Foster. – 

Varslingen om hva Stutthof  kom til å bli i 
fremtiden var henrettelsen av 67 polakker 
fra Gdansk, i en skog nær leiren på Langfre-
dag 22. mars i 1940.

Stutthof  var ingen stor leir, men den 
var spesielt effektiv i utryddingsprosessen. 
110000 fanger ble holdt fanget der. Av dem 
var det 65000 som døde eller ble myrdet. 
Stutthof  var bare et ledd i Hitlers utryd-
dingssystem av folk og nasjonaliteter, et ledd 
som betydde mye for angriperen fordi den 
hjalp slike utryddingsleire som Auschwitz, 
Birkenau, Majdanek og disse som lå i Tysk-
land og Østerrike. 

Polakker fra hele landet ble transportert 
til Stutthof  og folk fra hele Europa, men 
de polske statsborgerne ble holdt adskilt fra 
fangene som kom fra Russland, Tsjekkoslo-
vakia, Italia, Frankrike, England, Tyskland, 
Belgia, Holland, Danmark, Norge, Finland, 
Latvia, Litauen, Estland, Ungarn, Romania, 
Jugoslavia, Ukraina, Spania, Hellas, Tyrkia, 
Bulgaria, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige, 
Østerrike og USA.

– Som i andre konsentrasjonsleire ble 
titusener av jøder fra mange land drept i 
Stutthof  som tilhørte utryddingssystemet av 
jøder. – I løpet av okkupasjonen døde om-
kring 6 millioner polske statsborgere, halv-

Prospektkort fra 
Stutthof-leiren. 
Utlånt av Solveig 
Antonsen.

Ved postkassene 2/2014 13



parten av dette antallet i konsentrasjonsleire. 
– Ydmykelsen av fanger, slag, mangelfull 
ernæring og uutholdelig arbeid i hovedleiren 
og underleire var en dagligdags affære. – 
Henrettelser på galgen, myrdet ved karbol-
syreinjeksjoner, i gasskamre og brennende 
lik i krematorier var vanlig fremgangsmåte i 
det fascistiske tilintetgjøringsarbeidet. – Selv 
i denne desperate situasjonen sloss fangene 
for livet og overlevelse, levde med håpet. 
– For å holde ut dødssystemet, bestialsk be-
handling av fanger, gjørme, sult, sykdommer 
og arbeid hinsides menneskelig styrke, var 
det solidaritet mellom de undertrykte, som 
støttet hverandre, sterke i ånden. – – Poli-
tiske, ideologiske, religiøse og nasjonalistiske 
skiller ble forkastet i enighetens navn mot 
undertrykkelsen. Dette fellesskapet i mot-
gangen varte så lenge som Stutthof  bestod, 
og den varte under evakueringen av leiren i 
januar-mars 1945.

Det var kulde og snøstorm da 11000 fan-
ger ble evakuert fra Stutthof  foran fremryk-
kingen av østfronten.

Til alle de som tror at symboler og slag-
ord av kriminell ideologi bare er et eventyr, 
som begrenser seg til bråk: Slik er det ikke!

Vi, eksfanger fra Stutthof, ønsker fred og 
ro. Vi gjør alt for å plassere denne døds-
leiren i historien, ikke spre internasjonal 
uenighet, men å bevitne sannheten om hva 
mennesker er i stand til å gjøre, slik at min-
net om Hitlertidens ofre ikke glemmes.

Evakuering
Evakueringen av Stutthof  
foregikk fra januar til mars 
1945. Østfronten rykket 
nærmere. – I snøvær og 
kulde ble 11000 fanger 
drevet på flukt i det som 
beskrives som dødsmarsjen.

Transport 3 – fangeleir 
Nawcz. – Denne transpor-
ten bestod av fanger fra 
blokk 5 og 7 i et antall av 
ca. 1400, deriblant Roar 
Antonsen. De startet fra 
leiren 25. januar ca. kl. 9.. 
Marsjen gikk først til Miko 
ved bredden av Wisla. Her 
måtte de vente før de ble 
fraktet over til den andre 
siden. Herfra fortsatte mar-

sjen med en gang mot Trutnowy. Der var 
det meningen at de skulle overnatte, men de 
kom ikke så langt. Fangetransporten stanset 
i Cedry Wielkie der de ble stablet inn i en 
stor låve for natten. –

–En dansk fange som overlevde, Mar-
tin Nielsen, heretter kalt M.N. forteller: Vi 
ble dyttet og slått og falt omkull. Andre ble 
trampet i hjel, og det oppstod panikk. Til 
sammen ca. 20 mistet livet. Neste morgen, 
26. januar, gikk transporten videre. Alle var 
frosne og utsultet. – Etter nye 18 km. ble de 
samlet i 3 nye brakker hvor de overnattet.

–Neste dag, 27. januar, ble de beordret 
videre, uten mat og drikke. Det var dårlig 
vær og transporten begynte å dele seg i min-
dre grupper. – M.N. forteller: Det begynte å 
mørkne og vi ble jaget av SS-offiserer med 
slag og spark. Etter hvert ble det snøvær 
som økte til storm. Det ble dårlig sikt, og 
enkelte som var lokalkjente, benyttet mu-
ligheten til å stikke av. Det var ca. 20 av 
fangene. – Et sted som var utsett til overnat-
ting var allerede opptatt av andre fanger og 
derfor måtte man gå videre. Transporten 
stanset omsider ved en bondegård på et sted 
som heter Pregowo Dolne. Kirken på stedet 
ble også brukt. Flere døde her i løpet av nat-
ten. – På grunn av det dårlige været ble man 
her i 2 dager. Mat fikk de ikke, bare vann fra 
en bekk i nærheten. Den lille maten som ble 
brakt til veie, skaffet lokalbefolkningen. – 

Prospektkort fra 
Stutthof-leiren. 
Utlånt av Solveig 
Antonsen.
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29. januar – M.N. forteller: Vi måtte 
videre! – Langs veien lå mange døde fra 
forrige transport. Synet var det samme: 
Utmagrete kropper i stripete drakter. De var 
alle drept ved nakkeskudd. En polakk, Jan 
Kostizewa, som var sykepleier, forteller: – I 
løpet av 3 dager ble alle som ikke greide å 
følge med transporten skutt. Helsepersonell 
fikk lov av SS å begrave noen av de døde på 
kirkegårder i området. – Etter nye 15 km. 
til Zukowo med overnatting fra 29. til 30. 
januar, noen i kirken, andre i låven. – M.N. 
forteller: I kirken fikk vi det første varme 
måltidet: Potetsuppe. – Fangene kjempet 
om maten rundt kasserollene, og noen som 
hadde mat i ryggsekkene sine, ble frastjålet 
denne i mellomtiden.-

–Neste strekning av marsjen gikk til 
Przodkowo, 5 km. Deretter til Poimeezyno. 
M.N. forteller: – Ved kirkegårdsmuren her 
lå en haug av døde. Det ble fortalt at det var 
76 som hadde krepert i løpet av siste natt. 
Noen av dem som hadde overnattet i kirken 
fikk hjelp av lokalbefolkningen til å flykte. 
– Den 1. februar gikk transporten videre til 
neste stopp som var Lebno. Da var det bare 
8oo fanger tilbake, 200 færre. Siste etappe 
på 20 km. gikk 2. februar til Nawcz, der de 
kom frem sent på kvelden.

Fangeleiren i Nawez bestod av 3 bygnin-
ger med plass til 200, men her ble de ca. 800 
som var igjen stablet inn på gulvet som var 
dekket av halm. Kommandant her var en 
ved navn Fritz Mielke. Det fantes ikke mat 
til fangene. SS-folkene sørget bare for seg 
selv. Folk fra området fikk etter mange fore-
spørsler lov til å dele ut noe mat til fangene.

M.N. forteller i sin bok om situasjonen 
i leiren: 4. februar er det 760 fanger tilbake. 
Kommandanten innstrammet disiplinen og 
bestemte: Ingen mat på 2 dager. – 8. februar 
fikk de potetsuppe fra lokalbefolkningen. – 
Dette gjentok seg med noen dagers mellom-
rom til 23. februar.

Mange dødsfall på grunn av tyfus. – 
Gamle Fritz, som kommandanten ble kalt, 
bestemte at kapoene skulle utøve sin makt, 
og mange fanger ble straffet med stokkeslag 
og på annen måte.

Under appellen 15. februar ble det frem-
lagt krav om renslighet selv om vann ikke 
fantes. Hver morgen 20 min. gymnastikk, 

½ liter suppe. Bare 600 mann igjen. – 16. 
februar var enda flere døde av tyfus. De an-
dre hadde diaré. – 19. februar ble enda flere 
syke. Gamle Fritz beordret en fange til av-
kledning for å fjerne lus ved skrubbing med 
høvelspon(stry). Demonstrasjon av hvordan 
renslighet kan utøves uten vann.

20. februar. Lusene ynglet til tross for 
nevnte demonstrasjon. Umulig å sove om 
natten, om dagen lusefjerning. – 22. februar 
ble en stall gjort om til et slags sykerom. – 
26. februar ved morgenappellen var det noe 
over 400 mann tilbake i oppreist stilling. – 4. 
mars ble 13 danske fanger syke av tyfus. – 
5. mars ble ytterlige 20 danske fanger syke, 
også av tyfus – . Det ble prøvet å desinfi-
sere klærne med karbolsyre. De våte klærne 
måtte tørke på kroppen. – 6. mars: 25 
danske syke. – Vinterstorm! – Til appellen 
møtte 327 mann. Resten syke eller døde. – 
7. mars: SS-lege Chemmitz inspiserte leiren. 
Det var et dårlig tegn. – 9. mars: Til appellen 
møtte 346 mann, som ble jaget videre fra 
Nawez til Rozlazino. Tilbake i leiren var ca. 
100 syke. – SS hadde tenkt å likvidere dem, 
men de rakk det ikke på grunn av russernes 
fremrykking. – 10. mars: Russerne inntok 
leiren, som ble gjort om til lasarett. – De 
som ble jaget av gårde dagen før var fortsatt 
på marsj og kom til Swietlino.

M.N. forteller: Det var snøstorm og 
tungt å komme seg videre. Kaos på veiene. 
Mange fulle tyske soldater som herjet. Den 
ansvarlige for transporten fikk ordre om å 
marsjere mot Puck, en havn ved Østersjøen. 
Herfra var det nok meningen å sende fan-
gene ut på skip med senking til en våt grav i 
Østersjøen, men det gikk ikke. Fangene var 
slitne og ferden stanset, så de ble innhentet 
av russiske tropper.

Hvis vi summerer alt om 3. transport kan 
vi si: Av ca. 1400 fanger som startet marsjen 
25. januar kom bare 800 til Nawez. Ca. halv-
parten ble ofre for» transporten». Resten 
greide å rømme. Fangene var underveis i 
9 dager og gikk 110 km. – Dårlige forhold 
i fangeleiren og tilstandene under marsjen 
gjorde at man mistet ca. 600 mann. Dette 
betyr at ca. 900 ikke overlevde.

Etter krigen ble det funnet 585 døde. 
Disse ble begravet på kirkegården i Nawez.
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Historien om Christiania Stålverk

Redigert av Svein Holmby etter et 
notat om Myrens historie av Jan Berg-
grav.

n n I mars 1917 gikk Myrens Verksteds 
adm. direktør Harald Jensen inn for et stort 
og forjettede prosjekt som i denne krigs- og 
jobbetid måtte fortone seg også nasjonalø-
konomisk riktig og dertil fordelaktig for 
Myren i en jern- og stålmangeltid. Sammen 
med 3 andre kjente forretningsmenn (di-
rektør Bøe, fabrikkeier Schou og grosserer 
Paus) kjøpte han Christiani Stålverk for en 
kvart million kroner. 

Stålverket lå på Kampen og var egentlig 
en gammel bedrift, grunnlagt i 1886 under 
navnet Christiania Ferrocrom Co, senere en-
dret til Christiania Cromstaal Co. Maskiner 
og bygninger var moderne og godt vedli-
keholdt, og «innkjøpt i en billig tid». Verket 
hadde en verdifull Martinovn – en flam-
meovn som fremstilte flytende stål -, som 

var bygget i 1887 (det var oppsiktsvekkende 
tidlig i Norge), og utvidet i 1917, slik at den 
kunne produsere 24 tonn stål i døgnet. Slett 
ikke verst når en visste at Christiania Spiger-
verk oppe i Nydalen hadde holdt på siden 
1915 med å bygge en Martinovn og enda i 
slutten av 1917 strevde med å få den ferdig. 

Harald Jensen og konsorter hadde med 
kjøpet av Stålverket kastet seg inn i jern-
saken, som var blitt heller varm da krigen 
kom, og bød på utfordringer og muligheter. 
Jensen hadde dertil erfaring fra de mange år 
i styret i Drammens Jernstøberi. Verdens-
krigen hadde både skap skyhøye priser og 
stor mangel på jern og stål. Kommisjoner 
og komitéer ble nedsatt for å drøfte ut-
veier, metoder og prosjekter. «Jern-, Stål- og 
Valseverkskommisionen» av 1916 mente at 
et norsk verk normalt måtte kunne arbeide 
økonomisk og uavhengig, men at det i 
startfasen burde få statshjelp for å stå imot 
konkurransen i normale tider fra utenland-
ske verker.

Stålverksbygnin-
gen på Ensjø
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Dette var situasjonen da Stålverket ble 
kjøpt. Utsiktene må ha fortonet seg ualmin-
nelig gode. Kraft kunne skaffes fra eget 
kraftverk ved Bingsfoss. I stedet for kull 
skulle Martinovnen fyres med brenntorv, og 
de nye eiere av stålverket hadde alt sikret seg 
flere torvmyrer og torvfabrikker. Det var 
kjøpt inn to brenntorvmyrer i Gudbrands-
dalen og på Toten. Driften av verket skulle 
baseres på skrapjern med tilsetning av rujern 
fremstilt av jernmalm ved eget elektrisk 
rujernsanlegg. På grunn av sakens store 
nasjonale interesse hadde Stålverket fått 
regjeringens tilsagn om kgl. proposisjon om 
statsgaranti for et annuitetslån over 40 år på 
6,5 millioner kroner og et produksjonsbi-
drag på 6 kroner pr. tonn valsede produkter 
i 5 år (forutsatt at utbyttet ble begrenset). 
Man regnet med å være i gang i 1919.

De store planene forutsatte mer kapital. 
I oktober/november 1917 ble det derfor 
besluttet å utvide aksjekapitalen som var 
på 1,5 mill. kroner til minimum 12 mill. 
maksimalt 16. mill. Minimumsbeløpet var 
garantert av et konsortium på noe over tretti 
personer. I juni 1918 ble proposisjonen 
om statstilskudd til Stålverket fremsatt. For 
verket hastet det med å komme i gang med 
de store planer mens konjunkturene ennå 
var gode. Byggingen av det store valseverket 
på 11 måls grunnfalte, ble påbegynt. Byg-
gekostnadene var anslått til 24 mill. kroner. 
Bygningen ble lagt et stykke 
unna det gamle stålverkets mas-
kinhall, på den andre siden av 
Gjøvikbanen og på vestsiden av 
Hovinbekken. Det lå på «jor-
det» den gangen, og både vei 
og sidespor for jernbane måtte 
føres frem.

Imidlertid utsatte Stortinget 
behandlingen av statsstøtten. 
Men det var, slik syntes det 
for stålverkets styre, all mulig 
grunn til å regne med at den 
ble gitt ved neste behandling. 
Men i mellomtiden skortet det 
på penger, statsgarantien skulle 
jo nettopp brukes for å skaffe 
midler til reisingen av valse-
verket. I tillit til den ventende 
statsstøtte garanterte Harald 

Jensen for stadig flere Stålverks-forpliktelser 
og ble personlig ansvarlig for dem. 

Så begynte motgangen for alvor. Det 
skadet Stålverket meget at det fremkom 
anklager mot det fusk i leveranser til Staten, 
falske inspeksjonsstempler osv. Det ble tvist 
med entreprenørene for det nye valseverk-
bygget og arbeidet stoppet. I november 
1918 sluttet krigen, markedet falt sammen, 
prisene på valseprodukter fra USA og 
Tyskland ble så lave at det ikke var mulig 
å produsere lønnsomt. Valseverksplanen 
måtte oppgis før bygningen var ferdig. Ma-
tinovnen i det gamle stålverk ble ødelagt av 
brann. Da regjeringen i 1919 på ny foreslo 
statsgaranti, falt forslaget i Stortinget. Og 
oppå alt dette kom det for en dag at Stål-
verkets daglige leder hadde spekulert i store 
oppkjøp av rujern, foretatt da prisene var 
på det høyeste, det som var igjen av drifts-
kapital var brukt opp på denne måten, og 
helt tapt da bunnen gikk ut av markedet og 
prisene sank sterkt like etter. Aksjekapitalen 
på 12 millioner kroner var tapt og gjelden 
stor. Stålverksdrømmen var tilintetgjort før 
den var blitt til noe mer enn en drøm. Det 
måtte i så fall være et mareritt.

Maskinhallen ble etter hvert til «Sports-
hallen» på Kampen, der mange boksekam-
per ble utkjempet i 30-årene. Valseverks-
bygningen var en tid tenkt som «velodrom» 
uten at det ble noe av.

Oversiktsbilde over 
Ensjø på 1950-tallet.
Grenseveien øverst 
til høyre.
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Fellestur med Folkeakademiet 
Hellerud, Østensjø historielag 
og Hellerud Historielag 
til Eidsvollbygningen og 
Feiring 24.mai 2014

Thormod Pedersen

n n Turen var fulltegnet og vi startet presis 
fra Tveitasentret kl 0845.

Vi hadde en liknende tur i 2006, men 
siden da har Eidsvollbygningen gjennomgått 
ytterligere restaureringer i anledning 200 års 
jubileumet for Grunnloven slik at bygningen 

med interiører nå framstår slik den kan ha 
vært i 1814.

Eidsvollsbygningen er en av landets mest 
kjente bygninger. I seks hektiske våruker 
i 1814 var 112 menn samlet her. De laget 
datidens mest liberale grunnlov, erklærte 
Norge for en uavhengig nasjon og valgte 
egen konge

Den gamle verkseierboligen er fra 1770 I 

Eidvollsbygningen 
– Grunnlovens 
fødested
Fotograf: Thor-
mod Pedersen
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årene 1798 – 1802 forandret og bygde Car-
sten Anker bygningen om. Med sine 1800 
kvadratmeter grunnflate er den et av landets 
største trehus. Etter datidens standard var 
den en staselig og meget moderne privatbo-
lig. Inspirert av fransk og dansk arkitektur, 
var dette en bolig som ingen hadde sett 
maken til på disse trakter.

Eidsvollsbygningen skrev seg inn i Norsk 
historie da Carsten Anker stilte sitt store 
og prektige hus til disposisjon for Riksfor-
samlingen i 1814. Riksforsamlingen skapte 
i noen hektiske våruker vår grunnlov, og 
prins Christian Frederik ble valgt til konge i 
et selvstendig Norge den 17.mai 1814.

Huset står i dag tilsynelatende som da 
Carsten Anker måtte forlate eiendommen 
etter konkursen i 1822. Det ytre preget og 
den indre planløsningen er bedre bevart 
enn vanlig er ved så gamle hus. Men innen-
dørs har forandringene vært relativt store. 
Møbler, dekketøy, lintøy, bøker lamper og 
pyntegjenstander ble omtrent alt sammen 
solgt på auksjon etter konkursen. Men alt 
ble registrert og derfor er en mindre del 
av inventaret kommet tilbake ved gaver og 
kjøp. Ellers er huset tidsriktig utstyrt ved 
hjelp av innkjøp og ved lån fra andre mu-
seer. Mye stammer fra Paleet i Oslo, som var 
residensen til Carstens fetter, Bernt Anker. 
Møblene som står i Eidsvollsbygningen i 
dag, utgjør en stor samling tidsriktige mø-
bler, mye i Empirestil.

Ved ankomst ble vi etter en kort vente-
tid delt inn i to grupper og guidet rundt i 
bygningen. Første etasje var Carsten Ankers 
privatbolig og her ble vi vist ulike soverom, 
spisestue, skriverom og dagligstuer. Prins 
Christian Fredrik bodde her og disponerte 
flere rom her under Riksforsamlingen.

Tapeter, maling og gulvbelegg er laget 
nytt basert på de restene man har kunnet 
finne under seinere utførte arbeider. Malin-
gen som er blitt brukt, er en gammel type 
som ikke tillates brukt i dag. Men i tørr 
tilstand er den ufarlig. Vegger som er malt i 
turkis, vil bli grønne med tiden.

Neste stopp var andre etasje som huser 
selve riksforsamlingssalen. Denne framstår 
antakelig slik den virkelig var, og svært ulik 
slik den ser ut på maleriet av Nicolai Wer-
geland. Maleriet i Stortinget ble jo malt mye 

seinere og det var få å spørre. Det eneste 
som er riktig, er moseguirlanderne oppun-
der taket.

Siste stopp i hovedhuset var kjelleren 
hvor vi hilste på den svært travle kokka som 
holdt på helt alene. Kjøkkenjenta var sendt 
ut for å hente vann for lenge siden. Menyen 
denne dagen som alle dager under riksfor-
samlingen, var kalvestek. Kalver var vel noe 
som det var overskudd på i vårhalvåret. Hva 
delegatene syntes om denne ensidige meny-
en, ble ikke fortalt. Ellers i kjelleren var det 
lagerrom og noe av tjenerskapet kan også ha 
bodd her.

Kjelleren har blitt utgravd på nytt i anled-
ning 200-års jubileet. Tidligere til 50-årsju-
bileet i 1864 ble hele kjelleren fylt igjen med 
jord for å stabilisere bygningen.

Etter lunch i spiseteltet utenfor gikk 
ferden videre for å oppleve det nyrestaurerte 
lysthuset til Carsten Anker i Feiringåsen. 
Veien opp til Lyshuset egnet seg ikke for 
buss og siden stigningen var lang, var vi 
glade for at guiden, en pensjonert lensmann 
i Feiring, kjørte de av oss som hadde proble-
mer, opp og ned. 

Notater fra 
Lysthuset 
Skrevet av Gjertrud Pedersen

 n Nettside: http://www.jernverket.info/
 n Omvisning og introduksjon av Asbjørn 

Nerbø + to til.
 n Grunneier er Eidsvoll museum. Feiring 

jernverks venner (etablert 2003).
 n Lysthuset gjenreist i 2013. Innviet 8. 

juni 2013 med 200 tilskuere og skuespillere 
utkledt som Carsten Anker og prins Chr. 
Fredrik. 

 n Hvorfor lysthus: 
Lysthuset var Carsten Ankers bolig- og 

representasjonssted ved Feiring jernverk. ➤
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Lysthus1kulturen stammer fra 1700-talls 
Europa. Dette lysthuset er inspirert av både 
Europeisk/Norsk og Asiatisk byggeskikk. 
Asiatiske trekk: Pagodepreg. Generelt: 
Romantisk byggetradisjon, mye vinduer, 
svalganger så man kan se i alle himmelret-
ninger, nær kontakt med naturen. Carsten 
Anker skriver til sin bror Peder i 1802 at 
dette huset har den skjønneste utsikt og at 
man kan se 8-10 mil.

http://utv.jernverket.info/jernverkshel-
ga/). Andre navn på Lysthuset: Aftenshøg-
den, Kristenkollen. Lysthuskampen er 475 
m.o.h.

Minneplate: 
Kopi av minneplate i 2. etasje (original er i 
Eidsvollsbygningen). Minneplate fra da det 
første utslaget av jern ble gjort i 1806.

Historikk: 
Malm gjorde jernverksdrift mulig fra ca. 
år 1630. Det var til sammen 12-13 gruver. 
Jernverket anlagt i 1798 (etter litt fram og 
tilbake om hvor det skulle ligge, en disku-
sjon mellom Carsten Anker og den lokale 
presten?), og første malm ble tappet på 
Feiring jernverk i 1806. Jernverket var i drift 
fra 1806 til Carsten Anker gikk konkurs ca. 
1820. Produksjon av plogjern, ovner. Feiring 
verk fikk rettigheter av kongen (fordi det lå 
under Eidsvoll?) til å utnytte skog og tre-
virke.

Jernverksteatret: 
Historisk teaterstykke/spel «Menn av malm, 
jenter av jern» med tekst og musikk av Tor 
Karseth. Spilles første helga i august. Spelet 
basert på historiske hendelser og personer.

For mer info, se http://www.jernverket.
info/jernverksteateret/

Fotograf: Per Ove 
Dahl

Fotograf: Thor-
mod Pedersen
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Alnavandring 18. september 2014. 

Skrevet av Thormod Pedersen.

n n Dette var 14. året som Alnaelvas ven-
ner i samarbeid med bydelene har arrangert 
dette tilbudet. I følge primus motor Karsten 
Sølve Nilsen, kan han ikke huske at det har 
regnet på noen av disse kveldene. Det ville 
for øvrig være en katastrofe med et skikke-
lig skybrudd som ville slått ut lysboksene 
som eneste lyskilde. Årets vandring foregikk 
under skyfri himmel i varm seinsommer. 
Flere gikk i shorts. Det fine været og at tu-
ren gikk uka før Akerselva vandringen, kan 
være grunnen til at vi fikk stor deltakelse. 
Speiderne fra 1. Bryn som også denne gan-
gen fungerte som tellekorps, noterte 1100 
personer. Dette var rekord. Tidligere ble det 
notert 700-800.

Hellerud historielag har i alle år hat stand 
med lysbilder fra Alna og området rundt. 
Dette gjør at mange stopper opp hos oss. 

Det er heller ingen ulempe at vi stiller med 
stoler, og at det er flere organisasjoner som 
står på samme stedet. Speiderne selger kaffe 
og kaker/vafler, og da er det fint å sette seg 
ned når en tar en pust i vandringen.

Vi fikk avsetning på 3-5 eksemplarer av 
samleutgaven og muligens et par nye med-
lemmer.

I år stilte Hellerudkoret opp, og de holdt 
på ganske lenge. Det er fint at stadig flere av 
de lokale foreningene støtter opp om dette 
årvisse arrangementet.

Noen syntes der far for langt mellom 
fakkelboksene. De så helst at avstanden kun 
var en meter. Når vi tenker på at Alna er 
Oslos lengste elv, kan man selv regne ut hva 
vi trenger av bokser og antall frivillige til å 
sette dem ut.

Arrangementet ble annonsert å være i 
tiden 1900-2230, men etter kl 22 var det få 
som passerte.

Historielagets stand. 
Fotograf: Thormod 
Pedersen

Ved postkassene 2/2014 21



Referat / årsmøte og medlemsmøte 
25. mars 2014 på Kringsjå kulturhus
Skrevet av Thormod Pedersen

Ved møtets start var det 40 medlemmer til 
stede. 

Kunstnerisk innslag: «Oslo før».
Før årsmøtet holdt Leif  Gjerland et bil-

dekåseri om « Oslo før». med innlagt quiz.
Leif  Gjerland har nettopp utgitt en ny 

bok basert på spalten han har hatt i Aften-
posten,

«Et lite stykke Oslo».
Hans Kristian presenterte ham og Gjer-

land introduserte seg deretter selv.

Referat – årsmøte / medlemsmøte 25. 
mars 2014 på Kringsjå kulturhus.
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
Hans Kristian Huseby ble valgt til møteleder 
og Thormod Pedersen ble valgt til referent.
Ingebjørg Engelstad ble valgt til å under-
skrive protokollen.

3. Årsberetning
Hans Kristian Huseby gikk gjennom årsbe-
retningen, som ble godkjent. Han påpekte 
også det kjedelige faktum at det nå er 8 år 
som historielaget har manglet leder.
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 foregår det Slektforskingsforum hver 
første mandag i hver måned.

4. Regnskap
Grethe Martinsen la fram revidert regnskap 
som ble godkjent. 
Regnskapet viste et overskudd på 
16 889,10kr. Vi har 117 710,60kr som bank-
innskudd.
Det kom forslag om at noe av dette burde 
settes på høyrentekonto. Styret vil ta stilling 
til dette.

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:
Per Ove Dahl Gjenvalg 2 år
Per Amundsen Gjenvalg 2 år

Merethe Nordha-
gen vant «Quiz»en
Foto: Thormod 
Pedersen
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Hans Kristian Huseby Gjenvalg 2 år
Svein Holmby (ikke på valg)
Thormod Pedersen (ikke på valg)
Grethe Martinsen (ikke på valg)

Varamedlem:
Ørnulf  Fremming (ikke på valg)
Finn Bøhler Gjenvalg 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 8. året uten noen valgt 

leder. Dette er en uholdbar situasjon. 

Medlemsmøte
Når det gjelder historielagets videre aktivite-
ter, opplyste Hans Kristian Huseby at vi skal 
ha fellestur til Eidsvollsbygningen i forbin-
delse med 200 årsfeiringen sammen med 
Folkeakademiet og Østensjø historielag. 
Tidspunktet er lørdag 24.mai. Det er ikke 
planlagt andre aktiviteter før sommeren.

Samleutgaven vår ble forsøkt solgt på 
møtet, men interessen dreide seg mest om 
de bøkene som Leif  Gjerland hadde med.

Hellerud, 18. april 2014

 Ingebjørg Engelstad Thormod Pedersen
  Referent

Styret for 2014 ble konstituert på styremøtet 29.april 2014 og er som følger:

Leder:  Hans Kristian Huseby
Nestleder: Ingen 
Kasserer: Grethe Martinsen
Sekretær: Thormod Pedersen

Praten går blant 
medlemmene.
Foto: Per Ove Dahl.
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n n Vi inviterer til stor Quiz konkurranse 
med utfordring på om du gjenkjenner «gam-
le» hus på Hellerud og omegn.

Vi viser lysbilder
Det blir lagkonkurranse med gode pre-

mier til det beste lag
n n Som vanlig blir det kaffe og noe å bite i 
og selvfølgelig loddsalg med gode gevinster!

Returadresse:

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo

B

Medlemsmøte/Hyggekveld

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

Onsdag 29. oktober 2014 kl 1900 på Kringsjå Kulturhus

Kjenner du dette huset… eller dette?

Slektforskning: Kl 1200-1500.3.november,1.desember på seniorsentret.

n n Alle medlemmer og andre interesserte 
er hjertelig velkommen til en spennende og 
lærerik kveld. 

Kanskje får vi også få nye informasjoner 
til vår bildebase.

Her er det gode muligheter til å lære 
mye om gamle Hellerud


