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Fra postkassa

Godt Nytt År!!

n n År 2014 ligger bak oss, det er nå 14 
år siden nyere tids største kalendermilepel, 
overgangen fra det 20 til det 21 århundre.!

Huff  hvor tiden går.!
Som gammel datamann, 48 år i yrket var 

jeg delvis skyldig i det merkelige fenomenet 
som ble overgangens store dataskremsel. 
Dette har sikkert alle fått med seg, år ble i 
sin tid, ca 1950-60 angitt med de 2 siste sif-
fer og da var ulykka gjort.

Men overgangen gikk jo egentlig ganske 
bra.

Hellerud historielag runder i år 20 år, en 
tidsepoke som synes forsvinnende liten i det 
store bildet, men uhyre viktig for oss. I våre 
20 år har det innen laget skjedd ganske mye.

Dette preger dette bladet og mer skal 
komme.

Festmøte 25. mars 2015

n n 25. mars 2015 inviterer vi alle våre 
medlemmer og andre interesserte til fest-
møte på Kringsjå, for oss heter huset det 
faktisk enda! Se egen invitasjon bakerst i 
bladet.

Vi har også invitert noen representanter 
for Alna bydel, gjester fra våre nabolag og 
kanskje også andre gjester

Det blir kunstnerisk innslag med sang og 
musikk og kanskje noen overraskelser.

Vi avholder også samtidig lagets årsmøte 
med fastlagt agenda 

Det legges opp til en enkel servering, 
kanskje litt godt å spise og drikke.

MØT OPP, DET BLIR FEST!

Hans Kristian

Ved postkassene
Medlemsblad for Hellerud historielag.

Alle tidligere numre er publisert på
hellerud.wordpress.com
Nr.1 2015 (18. årgang)

Redaksjon: Eva K. Nilsen, Gerd Bratlie, Hans Kristian 
Huseby, Svein Holmby, Grethe Martinsen, Per Ove Dahl, 
Berit Gulliksen, Thormod Pedersen, Ingebjørg Engelstad, 
Per Amundsen.

Layout og produksjon: Ketill Berger
Trykk: Lithografia AS

Redaksjonen avsluttet februar 2015

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

Hellerud historielag
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
Hans Kristian Huseby, 22 26 05 34, han-huse@online.no
Grethe Martinsen, 22 26 58 36, 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, peovda@gmail.com

Varamedlemmer
Ørnulf Fremming, 22 32 43 63
Finn Bøhler, 22 26 07 03, finn.bohler@vikenfiber.no
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Noen tanker om historie!
Hellerud historielag fyller 20 år

HANS KRISTIAN HUSEBY

n n Historie er 
fortellinger om 
hendelser, personer 
og aktiviteter fra 
tidligere tider. 

Mennesker har 
hatt et kontinuerlig 

behov for å beskrive dette for å dokumen-
tere sine «bragder», samt overføre det til 
kommende slekter. Det er gjort med språk, 
bilder, skulptur og musikk. Mediene har 
vært fra steintavler, i fjellformasjoner og 
leire til pergament, kalveskinn og i dag papir 
og digitale plattformer. Språket har vært 
mangeartet fra gamle runer til dagens ulike 
normalspråk.

Store verk som Heimskringla, Fager-
skinna, Flatøyboka og andre gamle stor-
verk beviser denne trangen til å fortelle fra 
nordisk historie. I Østen finnes mange mye 
eldre skrifter. 

Hellerud historielag har i sine 3 formåls-
paragrafer, beskrevet i Ved Postkassene ned-
felt oppgavene med å finne frem og verne, 
samt publisere det man finner historisk 
interessant fra liv og virke i distriktet. 

I 17 år er det produsert ca 30 Ved Post-
kassene, og samleutgaven fra 2011 var et 
betydelig løft for laget og et flott «leksikon» 
for beboerne. Sånn sett har laget og dets 
sentrale personer gjort et fantastisk stykke 
arbeid.

Med denne utgaven av bladet tar vi et 
stort steg videre med trykk i farger samt et 
større opplag for gratis distribusjon til en 
del husstander på Hellerud. Man håper også 
på nye medlemmer som kan være med å 
drive laget videre.

Hovedinnslaget i bladet vil være et kjapt 
overblikk over lagets viktigste aktiviteter 
gjennom 20 år, men vi tror vi har funnet 
mye interessant stoff  i tillegg. 

Spalten «Glimt fra Livet» vil gjenoppstå 
med intervjuer og informasjon med og om 
noen veteraner 

Senere vil det komme en infrastrukturbe-
skrivelse som handler om vannforsyning og 
tunneler i Hellerudåsene.

Bosettingsmønstret på Hellerud har 
naturlig nok endret seg vesentlig de siste 100 
år. Vi hadde et medlemsmøte høsten 2014 
der gamle hus var hovedtema i en konkur-
ranse. Det var populært og ansporet til å 
skaffe mer informasjon om husene. Dette 
tar vi sikte på i senere utgaver.

Historie er også den nyere tids aktiviteter
I 1960 og 70 årene kom de store utbyg-

ningene på Tveita, Haugerud, og Trosterud. 
Alle gårdsjordene ble blokker og lite area-
ler ble igjen. Disse er beskrevet tidligere i 
mange artikler.

Likevel ble det foretatt en del mindre 
byggeprosjekter fra ca 1980-90 og videre 
frem til nå. I en ny artikkelserie skal vi ta for 
oss noen av disse 

I de kommende 20 – 30 år skal Oslo by 
vokse med 50 % kanskje med 200 – 300 000 
mennesker. Hvor skal de bo? Skal Marka-
grensen vike og skal fortetningen som vi 
nå ser i eplehager og små tomteskråninger 
fortsette. Dessverre ser det slik ut.

Dette er en interessant diskusjon og her 
er det mange meninger. Kanskje skal vi invi-
tere til en spalte med «lesermeninger», send 
oss gjerne noen ord.

Også dette hører hjemme i Historielagets 
annaler og vil være «gammel» historie om 50 
år!

Lykke til med lesingen!
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Skirenn i Hellerud-
bakken 1920 årene

Sliten buss

Historielaget 20 år!

BERIT GULLIKSEN

n n «Nå må fyrstikkpinnene gå av!» Om 
du satt på morgenbussen fra Hellerud til 
Sentrum på 1940-tallet, ville du høre bus-
sjåfør Knudsens faste opprop hver dag. Han 
ropte det ut da blåbussen stanset ved Østre 
gravlund holdeplass, for å slippe av folkene 
som jobbet ved fyrstikkfabrikken

Klokken var vel rundt 06.15, og tyve 
minutter tidligere hadde bussen blitt fylt 
opp med Hellerud-arbeidere som skulle til 
Kaber´n (Standard telefon og kabelfabrikk), 
Fyrstikken (Nitedal tændstikfabrik), Jøtul 
ovnsstøberi og Kværner Brug. Avgang fra 

Fjellhammer landhandleri i Rundtjernveien 
var 05.55

Dette lille glimtet inn i fortiden ville gått 
tapt for alltid dersom ikke Hellerud histo-
rielag hadde blitt dannet for 20 år siden. Vi 
hadde heller ikke visst at den andre bussjå-
føren, som delte på ruten med Knudsen, het 
Martinsen – og at han på folkemunne ble 
kalt Hellerud-Martin.

For 20 år siden var det nemlig mye vi 
ikke visste om historien vår her på Hellerud. 
Så mange flotte gamle bilder vi ikke visste 
eksisterte. Og det var nettopp ønske om å 
redde de gode historiene, de store og små 
hendelsene, som gjorde at Hellerud histo-
rielag ble dannet i mars 1995, med Ragnar 
Ingvaldsen som formann. 

I år, 20 år seinere, vet vi mye, mye mer. Vi 
har lært om Sigrid Martinsen, som livnærte 
seg med ved å dra hjem til folk på Hellerud 
og sy klær til dem. Vi har funnet bilder av 
hopprenn i Hellerudbakken i 1920-åra, og 
har intervjuet en rekke tidsvitner som i dag er 
døde. Takket være innsatsen fra mange ildsje-
ler, lever historiene deres videre. Det skal vi 
være stolte av, når vi år feirer 20 årsjubileum.
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Kaffekverna/Gyde-
stuen. Foto: Oscar 
Braaten 

Et av de største scoopene vi har sikret 
oss, var da eieren av et av Helleruds eldste 
hus, Ingvar Sund, overleverte et gammelt 
kart han hadde funnet under oppussing av 
Kaffekverna, som huset alltid er blitt kalt på 
folkemunne her oppe på Hellerud. 

Kartet er datert til ca 1908/1903 og viser 
en rekke veier, parseller og navn inntegnet. 
Kartet ble i sin tid tegnet av Bertrand Jen-
sen, en forlegger fra Kristiania, som kjøpte 
store områder fra Hellerud gård i 1898, og 
som han delte inn i parseller for å selge vi-
dere som tomter. På mange måter er det han 
som bestemte hvordan nordre Hellerud ser 
ut den dag i dag. 

På kartet finner vi navn som Sølvdalen, 
Østerdalen, Bykleveien. I sin iver etter å 
gjøre skogen og jordene på Hellerud til bo-
ligområder, kalte han en av veiene for «Karl 
Johans gade». Den ligger der fortsatt, men 
er for lengst blitt omdøpt til Rundtjernveien. 

Og apropos Rundtjernveien: Da bussjå-
før Martinsen kjørte sin faste morgenrute 
ned Rundtjernveien, hadde han alltid bil-
lettøren Jens om bord. Jens hadde ansvaret 
for å løse billetter for arbeiderne, og bodde 
egentlig på Lillestrøm. Men for å komme 
tidsnok til jobben, valgte han ofte å overnat-
te om bord i bussen. Den sto nemlig parkert 
ved Fjellhammer om natten. Jens som siden 
også kjørte som bussjåfør i mange år, var 
utrolig populær. Han hadde et smil og mun-
tre ord til alle når vi gikk av og på.

Historiene foran kan vi lese om i Helle-
rudhistorie, en samleutgave av historielagets 

blad Ved postkassene, som het Historielagspos-
ten de første årene. Det er utrolig mye god 
informasjon å finne her om mennesker og 
forhold på Hellerud og i omegnen, før og 
fram til i dag. 

Da historielaget ble startet
Da historielaget ble startet i 1995 var Hel-
lerud navnet på en av Oslos bydeler. Det 
var da naturlig å innlemme alle de geogra-
fiske virkeområdene i bydelen som Tveita, 
Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru 
sammen med det gamle området som til-
hørte Nordre Hellerud – gårdsnummer 143, 
samt nærområdene i Østmarka. 

Når vi leser i Hellerudhistorie, ser vi 
at det er dokumentasjon om stedets og 
innbyggernes kultur, liv og virke gjennom 
tidene, fra alle de ovennevnte områder. Her 
har historielagets formål blitt dekket. Det er 
takket være noen av ildsjelene i historielaget, 
at vi i dag har dokumentert mange av histo-
riene som knytter seg til det gamle Hellerud 
bydels område. ➤
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Piker på 
Grinden(kalender 
98)

Når ideen oppsto om å danne et histo-
rielag vet man vel ikke, men det som ut-
løste det hele var at Arne Hult og Ragnar 
Ingvaldsen tok en kopp kaffe sammen på 
Tveitasenteret. 

Da Ragnar Ingvaldsen ble valgt til 
historielagets første formann, var han ikke 
selv til stede. Han trodde han var valgt fordi 
han var født og oppvokst på Hellerudtop-
pen. Ragnar hadde en naturlig nysgjerrighet 
i seg, hadde et åpent sinn og hadde lett for 
å komme i kontakt med folk. Dette gjorde 
at han hadde samlet mye viten om det som 
foregikk på Hellerud i hans levetid, og lyttet 
til det folk fortalte av historier som hadde 
foregått før hans tid. Dessuten var han en 
svært ivrig hobbyfotograf. Dette kom godt 
med da historielaget startet sine innsam-
linger av data om historiene på Hellerud. 
Årsberetningen for 1995 viser at det var et 
aktivt styre, med mange jern i ilden. 

Vi leser av årsberetningen:
 n et møte om slektsgransking har vært 

avholdt, 
 n aktiv deltakelse ved arrangementer ved 

bydelsdagene er gjennomført, 
 n bydelsvandring som samlet mange 

interesserte deltakere ble utført, det er blitt 
etablert god kontakt med Hellerud bydels-
forvaltning 

 n det er samlet inn gamle fotografier som 
er avfotografert. Til dette arbeide har histo-
rielaget fått overført pengestøtte fra Helle-
rud bydel 

 n at det arbeides med å få utgitt en årska-
lender for 1997 hvor en skulle bruke gamle 
fotografier fra bydelen.

Kulturpris 2000
Vi vet at årskalendere ble utgitt fra 1997 
til 2000. Av styrereferatene går det fram at 
Reidar Hoelstad var den ansvarlige for at 
bilder og tekst ble klar for trykking.

Hellerud historielag ble tildelt Hellerud 
bydels kulturpris 2000. Prisen var på kr 
5000,- med tilhørende diplom. Begrunnel-
sen var «lagets store innsats i innsamlingen 
av data om bydel Helleruds gamle og nå-
værende historie». Innsamling og presenta-
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Tveten gård.
Foto Inger Seim

Omvisningskart for 
Tveten gård(1999)

sjon av data om bydelen har først og fremst 
omfattet utgivelse av historiske årskalendere 
i 1997,1998 og 1999 med bilder og tekster 
fra det gamle Hellerud, og årskalender 2000 
hvor bydelen prententeres i tekst og bilder 
slik den er ved 1000-års skiftet. 

Et firkløver
I referat fra styrets årsmøte 1997, ser vi at 
Tore Bratlie er valgt som leder. Tore var blitt 
invitert med på møte i historielaget av Kar-
sten Sølve Nilsen. Laget sto uten formann 
da Ragnar Ingvaldsen ikke ønsket gjenvalg. 
Under kaffepausen ble Tore overtalt til å 
stille som leder. Tore overtok stafettpin-
nen og ble leder i de neste 5 årene. De to 

ekteparene Gerd og Tore Bratlie og Eva 
Kathrine og Karsten Sølve Nilsen, skulle 
vise seg og bli svært aktive i historielaget. 
Eva satt som sekretær fra 1996 til 2001 og 
var med i styret fram til 2004. Karsten og 
Tore viste stor interesse for Tveten gård. De 
fotograferte bygningene, trærne og hagen. 
De ble kjent med familien Stenersen og fikk 
godt innblikk i gårdens historie. Det ble 
laget en guide om gården som ble ferdig i 
1999.  

Da Oslo skulle feire sitt 1000 årsjubileum 
ble bydelene oppfordret til å markere begi-
venheten. Det ble vedtatt at bydel Hellerud 
skulle ha sitt hovedarrangement på Tveten 
gård. Historielagets leder Tore Bratlie, påtok 
seg ansvaret for arrangementet på gården. 
Eva og Gerd ble også svært aktive i dette 
arrangementet. Av ildsjelene som har funnet 
historiene blant hellerudbeboere, er disse 
fire blant de mest aktive. Når vi blar i Helle-
rudhistorie, er det ikke få artikler om for-
skjellige emner fra området, de har skrevet. 

Tveten gård hadde i alle år vært et lukket 
sted for folk i området. Jeg tenker at Tore 
og Karsten på mange måter ble døråpnere 
for gamle hellerudbeboere når de aktivt gikk 
inn og laget omvisninger og andre arrange- ➤
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menter på gården. Nå føles det helt naturlig 
å ha møter og andre samlinger i storstuene 
på gården. Det at innflyttere og innfødte på 
Hellerud har samarbeidet i historielaget, har 
gjort at mange steiner har blitt snudd på, og 
nye vinklinger på ulike saker har kommet 
fram. Historier som mange ikke syntes var 
viktige, har vist seg å ha stor interesse. 

Inn i den digitale verden
Av referatene kan vi lese at historielaget ar-
rangerte en lokalhistorisk dugnad på Tvei-
tasenteret 15. september 2001. I samarbeid 
med Oslo Byarkiv ble det kopiert gamle 
bilder fra bydelen. I løpet av 4 timer ble det 
kopiert ca 100 bilder fra rundt 25 bidragsy-
tere. Lars Rogstad anskaffer programmet 
FotoStation for å bygge opp et elektronisk 
bildearkiv. 

På årsmøte 2002 ble Lars Rogstad valgt 
som leder i historielaget. Lars fører etter 
hvert bildearkivet inn i den digitale verden. 
Han vil doble størrelsen på Historielagspos-
ten, og får flere til å skrive ned morsomme 
historier fra originaler i området, – leser vi 
fra referatet 11.april 2002. Denne våren skif-
ter Historielagsposten navn til «Ved postkas-
sene», – som er Evas forslag.           

I referat 2.mars 2004 leser vi at Østensjø 
historielag åpner bildebase på nett. Eva K 
Nilsen og Lars Myhre er med på åpningen 
på Oppsal bibliotek. Et av våre medlem-
mer Per Ove Dahl, vil være med å legge 
bilder inn på data. Han har siden skannet 
inn bilder på Oppsal bibliotek omtrent hver 
mandag. Til teksting av bildene har andre 
medlemmer av historielaget bistått. 

Da Lars Rogstad går av som formann 
2006, var Lars Myhre nestleder, men han 
fungerte videre som leder i gavnet. Med sin 
lune humor og sin inkluderende væremåte, 
ledet han laget fram til sin død høsten 2009. 
På de årvisse vandringene som historielaget 
har hatt, var alltid Lars selvskreven initiativ-

taker og leder. Historielaget sto igjen uten 
leder. Thormod Pedersen som var sekre-
tær i historielaget, ble nå også leder. Det 
har vært søkt etter leder ved hvert årsmøte, 
men uten hell. Fra høsten 2009 til 2014 har 
Thormod kledd begge vervene. Hans Kris-
tian Huseby er nå leder i Historielaget. 

Arrangementer
Av årsberetningen 1995 ser vi at laget har 58 
medlemmer. Medlemstallet har stadig økt og 
i dag teller vi 185 betalende medlemmer.

Av referatene ser vi at medlemmene 
har vært invitert på årsmøte og ofte flere 
hyggekvelder hvert år. Mange interessante 
foredrag har vært avholdt av medlemmer 
av laget eller av folk utenfra: Fra bygd til 
by, Tegleverksindustrien, Klosterliv i Oslo 
i middelalderen, Østkantliv og Vestkant-
liv i 1800-tallets Christiania med vekt på 
Aker, Minner om de olympiske leker i Oslo 
1952 og mange, mange flere. Det har blitt 
vist lysbilder som har fremkalt minner hos 
mange – og som vi har pratet rundt og fått 
nye opplysninger fra. 

Hvert år har det vært arrangert lokalhis-
toriske vandringer. Gårdimellom i vårt eget 
område, Østmarka og bussturer til interes-
sante steder i Oslo og i Akershus. 

Ved å ha dykket ned i ulike referater helt 
fra historielagets start, lest meg opp på Hel-
lerudhistorie, sett gjennom bildebasen og 
samtalt med folk i laget er jeg imponert. Her 
er det gjort mye arbeid av ildsjelene: 

Alle styremøter som er gjennomført, re-
ferater som er skrevet, innhenting av opplys-
ninger fra Riksarkiv og Byarkiv, planlegging 
og gjennomføring av alle arrangementer, 
intervjuer av folk, artikler som er skrevet, 
bilder som er skannet og skrevet tekster til 
…

Som nevnt før, dette skal vi være stolte 
av når vi nå feirer 20 årsjubileum!
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Vikingfestivalen 2000 – 
Historielagets største satsning
EVA KATHRINE NILSEN 
FOTO: KARSTEN SØLVE NILSEN

n n For et engasjement – Oslo kommune 
skulle feire Oslo bys 1000 årsjubileum, 
alle bydelene var oppfordret til å markere 
begivenheten, samtidig som det også skulle 
være byomfattende arrangementer. Allerede 
i 1998 nedsatte Bydel Hellerud en egen 
planleggingskomité med sterk representa-
sjon fra administrasjon og bydelsutvalg, og 
hvor historielagets leder Tore Bratlie hadde 
en sentral rolle. Ganske store beløp ble 

bevilget over bydelens budsjett til feiringen. 
Som aktivt styremedlem i historielaget ble 
jeg trukket sterkt med i planlegging og gjen-
nomføring. .

Det ble tidlig vedtatt at bydel Helle-
ruds hovedarrangement skulle foregår på 
Tveten gård, hvor det skulle arrangeres en 
Vikingfestival 12. – 13. mai 2000. En egen 
komité ble nedsatt med historielagets leder 
Tore Bratlie i spissen. Han sier i et tidligere 
intervju i Ved postkassene: «Den festivalen var 
den største oppgaven jeg hadde som historielagsleder, 
og det største løftet arrangementsmessig.» 

Annonseringen var ikke snau:

«VIKINGFESTIVALEN. 
12. – 13. mai 2000. 

VELKOMMEN TIL ÅRTUSENETS STØRSTE FEST PÅ TVETEN GÅRD!»
Kan du se for deg flokker av vikinger strømme ned til gården fra Groruddalen? I spissen kommer «høvdin-
gene» til hest, og på tunet står vertskapet og tar imot.
Med sagn og kvad på vikingvis, etegilde, tevlinger og ulike håndverkere i aksjon, blir Tveten gård en frodig 
møteplass for alle som vil oppleve noe av vår felles norrøne historie. Lørdag morgen drar vikingene i samlet 
flokk til Gamle Oslo, hvor Olav Tryggvason stevner ut fjorden med sine folk i vikingskip.
Har du lyst, kan du overnatte i egen sovepose i telt på gården, og være med på felles frokost før avmarsj til 
Middelalderbyen. Påmelding innen 10.05.2000 på tlf. 22 82 03 94/97 09 54 78 kl. 08.00-14.00  
tlf. 22 82 91 10.

PROGRAM
Fredag, 12. mai 2000 kl. 18.00 – 23.00

Kl. 18.30-19.30  -Trosterud fritidsklubb: «UNGE VIKINGERS VISUELLE VISJONER» 
 - Den franske sanggruppen Bagad 

Kl. 20.00  - 2 «høvdinger» med følge kommer ridende til gården
 - Historisk spill: «LEIDANG PÅ TVEITIN» 
 - Dans og kvad av bydelens dansegruppe
 - Et fargesprakende festprogram av STELLA POLARIS 

Historisk musikk, vikingleker, tevlinger, husflid etc.
Salg av grillmat, brød, drikke 

Lørdag, 13.mai 2000 kl. 10.00
HISTORISK OPPTOG TIL GAMLE OSLO

Fremmøte på Tveita barneskole kl. 10.00. Sammen med bydelene i Groruddalen starter marsjen til Mid-
delalderbyen kl. 10.30.

KLE DEG GJERNE UT I ET HISTORISK ANTREKK!
Velkommen til Tveten gård!» ➤
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Forberedelser og forarbeid
Kan du tenke deg planleggingen og forar-
beidet? Tore var stadig på møter i bydelen, 
nye ideer ble klekket ut og videreført i histo-
rielagets regi.

Historisk spill måtte vi ha, det ble «Lei-
dang på Tveitin». Gerd Bratlie forfattet spil-
let, historiker og vikingekspert Svein Bjerke 
ble engasjert for å få hendelser og språk 
tidsriktige. Gerd Bratlie var også regissør, 
stua hos Bratlie i Rundtjernveien ble gjort 

om til prøvesal. Tore Bratlie og Gerd Rotmo 
hadde hovedrollene som storbonde og 
husfrue, og flere andre dyktige amatører var 
med, bl.a. bydelsdirektøren i Bydel Hellerud, 
Hans Christian Ekenes. Prøvene foregikk 
i flere uker, gjerne på lørdager. Spillet ble 
flott, i hvert fall var vi sikre på det.

«Vikingfamiliens hverdag» var en an-
nen idé som ble klekket ut. Vi vet at folket 
i vikingtiden holdt sammen i store bonde-
samfunn omkring gårder som var eid av 
konger eller jarler, og ble styrt av årmenn. 
De hadde treller til grovarbeid, og arbeids-
folk av alle slag til alle gårdens gjøremål. 
Tveten gård egnet seg ypperlig til å vise noe 
av dette livet, og dette ville vi få til.

Jeg hadde ansvar for å arrangere kurs i 
gamle håndarbeidsteknikker: «Spinning med 
håndten», «Nålbinding», «Slyngstokker», 
«Brikkevev», «Toving», «Farging av garn». 
Kursleder engasjerte vi fra Folkemuseet, 
Annette Solberg-Andresen, og formingslæ-
rer Solfrid Ryengen fra Haugerud skole var 
vår rådgiver. Kurset gikk over 5 kvelder på 
Tveten gård, med besøk på Årvold gård og 
på Folkemuseet. 13 ivrige deltakere var med, 
og kunne vise sine kunster på festivalen. 

En av kursdeltakerne hadde ansvar for å 
finne ut hva som egnet seg å servere, og vi 
kom til at en skikkelig Vikinggrøt var tingen. 
Publikum sto i kø for å smake den deilige 
grøten – ja for den var god!

Mange var interes-
sert i farging av garn

Små og store vikin-
ger lytter til sang-
gruppen BAGAD 

Ved postkassene 1/201510



Her er oppskriften:
10-15 kopper vann
2 kopper knekkede, utbløtte hvetekjerner 
2 kopper bygg-gryn
1 håndfull fullkorn hvete
1 håndfull knuste nøttekjerner 
3-4 spiseskjeer honning
En god porsjon eplebiter eller bær
Kokes i 1,5 time til en passe grøt

«Dans og kvad av bydelens danse-
gruppe» 
Ja da, en dansegruppe med 10-12 deltakere 
ble også etablert. Gerd Rotmo hadde ansvar 
for den, og profesjonell instruktør ble inn-
leid. Øvelsene gikk over flere uker – også de 
på Tveten gård. «Bendik og Årolilja» klinger 
i ørene ennå når jeg tenker på det – trinnene 
kunne være vanskelige, sangen også for-

resten, men dansegruppen opptrådte med 
glans på festivalen, og fikk publikum til å 
danse med.

Til Stiklestad for å lære
Når jeg nå tenker tilbake, lurer jeg på hvor-
dan det var mulig. Vi trengte å lære hvordan 
en vikingfestival burde være, og kontaktet 
direktøren på Stiklestad museum, hvor vi 
fikk kontakt med noen veldig interesserte 
hjelpere. Direktøren var velvillig og inviterte 
oss dit opp for å få inspirasjon. En høstdag 
i 1999 dro Gerd Rotmo og jeg avgårde med 
fly, tog og leiebil, og overnattet hos en slekt-
ning av Gerd i Verdal. 

Vi hadde flere møter på museet, lærte 
hvordan vikingenes telt var satt sammen, 
hvordan kokegroper skulle lages, hvordan 
mat ble tillaget osv. Det endte med at vi ble 
tilbudt å låne flere rekvisitter fra museet, 
bl.a. et tidsriktig telt. 2-3 representanter fra 
Stiklestad ble invitert til festivalen, og de 
kom til Tveten gård med rekvisittene på 
tilhengeren. 

Drakter og kostymer
Sist men ikke minst fikk vi lære hva slags 
klær og smykker vikingene brukte, både 
«fintfolk» som høvdinger og husfruer, og 
«folk flest». Visste du forresten at blått var 
den gjeveste fargen, fordi de måtte bruke 
en spesiel urin for å få til blåfargen – andre 
farger ble laget av vekster i naturen. Bare 
høvdinger og husfruer på storgårder og slott 
kunne bruke blå drakter, derfor har Fru 

Vikinggrøtens mes-
tere, Sidsel Hveem 
og Birgitte Grindalen 
får besøk

Noen av de aktive 
arrangørene i sine 
flotte draketer. 
Fra venstre: Erik 
Mathiesen i vanlig 
mannsdrakt, Eva 
Kathrine Nilsen i 
finere kvinnedrakt, 
Inger Seim i blå 
Husfruedrakt, Erik 
Dahl i finere manns-
drakt, Gerd Rotmo 
i blå Husfruedrakt, 
Gerd Bratlie i vanlig 
kvinnedrakt, pyntet 
med rødt sjal, Tore 
Bratlie i storbonde-
drakt. Legg merke til 
smykkene. 

 «Bendik og Årolilja» – dansen går ➤
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Inger på Tveten gård og Husfrue Gerd på 
Tveitin gård i Vikingspelet blå drakter. Alle 
vanlige kjoler og kofter ble laget etter sam-
me mal, men i forskjellige lengder og farger 
og med forskjellig bånd, lisser og pynt. 

Deltakere fra kurset i håndarbeidsteknik-
ker var i løpet av vinteren 1999-2000 aktivt 
med på å lage kostymene til det historiske 
spillet, klær til dansegruppen og «Viking-
familiens hverdag» samt sine egne drakter 
– alt så tidsriktig som det var mulig. En stor 
utfordring var høvdingkappene til bydelsdi-
rektørene i Bydel Hellerud og Bydel Bjerke, 
som skulle komme ridende til Tveten gård.

Blant alle mine oppgaver var en å kjøre 
rundt til medlemmer med ferdigklipte 
drakter, klippet av Husflidsgruppen på store 
bord i en av bydelens barnehager. Syerne 
satt hjemme og sydde etter en detaljert 
beskrivelse. Selv sydde jeg også ganske 
mange drakter, og satt igjen med et stort 
utvalg stoffrester, tråd og garn i forskjellige 
varianter og farger, inntil alt nylig endte på 
Trasop skoles loppemarked. Mange drakter 
er bevart og tilhører historielaget. 

Håndarbeidsgruppen fortsatte sine 
aktiviteter på Tveten gård et par år etter at 
festivalen var over. 

Vikingfestivalen 12-13. mai 2000
En strålende fin maidag. Tidlig på dagen 
kunne arrangementskomiteen i sine flotte 
drakter hilse barn fra bydelens barnehager 
og skoler, de aller fleste i selvlagde viking-
drakter, velkommen til gårds. Et fantastisk 
syn da mange hundre barn kom marsjerende 
inn på gården. Barna sang og underholdt på 
vikingvis, og fulgte ivrig med på alle aktivi-
tetene. Tore Bratlie sier i et intervju i Ved 
postkassene: «Det synet kommer jeg aldri til å 
glemme. Bare det alene var verdt all jobbingen.»

Folk fortsatte å strømme til gården hele 
fredagen. Det var køer foran plassene hvor 
aktiviteter fra «Vikingfamilens hverdag» ble 
vist – og selvsagt var det lov å prøve selv. 
Særlig var det stor interesse for å farge garn, 
noe som foregikk rundt et ildsted med en 
stor sort gryte. 

Barn fra byde-
lens barnehager 
marsjerer inn på 
gården

2 høvdinger kom-
mer ridende til 
Leidang på Tveitin 
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Den franske Sanggruppen Bagad under-
holdt, og det var salg av grillmat, spesiallaget 
brød og drikke. 

Leidang på Tveitin
Et annet høydepunkt var spelet «Leidang på 
Tveitin», som åpnet med at bydelsdirektøren 
i bydel Hellerud, Hans Christian Ekenes og 
Lars Grasmo fra Bydel Bjerke kom ridende 
til gårds i sine flotte drakter og kapper. 
Leidang betydde at høvdingene hadde makt 
og myndighet til å hente mannskap fra 
storgårder og beordre dem til å utruste skip 
til krigshandlinger. Dette er bakgrunnen for 
spelet, som viser hendelser omkring et slikt 
besøk på Tveitin gård, hvor Hans Christian 
Ekenes og Lars Grasmo spiller høvdinger 
og Tore Bratlie storbonden på Tveitin. Spil-
let var vellykket og høstet stor applaus fra 
publikum i alle aldre. 

Aktivitetene fortsatte, og kvelden endte 
med en forrykende festprogram av friteater-
gruppen STELLA POLARIS. Det hadde på 
alle måter vært en vellykket start på festiva-
len.

Neste dag deltok Bydel Hellerud i en 
historisk stjernemarsj med grener fra alle 
deler av Oslo, og samling i et byomfattende 

arrangement i Middelalderparken i Gamle 
Oslo. Historielaget var medansvarlig for å 
lede bydelens marsj fra Tveita skole, mer 
enn 100 deltakere i alle aldre gjennomførte 
den lange turen. 

Historielaget var også representert ved 
et større byomfattende arrangement på 
Rådhusplassen, hvor vi fikk hederlig omtale 
for våre arrangementer. Også lokalavisene 
hadde bred omtale av aktivitetene. Dette var 
slutten på et par arbeidssomme år for Hel-
lerud historielag, som det var en glede å få 
være en del av, selv om det til tider var både 
slitsomt og krevende, men også både mor-
somt og lærerikt. 

Eva Kathrine Nilsen 
og Tore Bratlie 
representerte 
Bydel Hellerud på 
det byomfattende 
arrangementet på 
Rådhusplassen. 

Tablå fra spelet 
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Potetdyrkingen under 2. verdenskrig 

HANS KRISTIAN HUSEBY

n n Sjølberging er fremtredende i alle 
nordmenns bevissthet, i alle fall var det slik i 
tidligere tider. 

Under krigsårene 1940-45 var det knapp-
het på nesten alt, og i tillegg streng rasjo-
nering på de fleste viktige og nødvendige 
matvarer som trengtes til det daglige behov. 

Ved mange av husene, i kjeller, på loft og 
ikke minst i uthusene ved siden av utedoen 
kom det nye «beboere». Griser, kaniner, 
og ikke minst høner, kanskje en og annen 

kalkun kom til. Disse utgjorde gode tilskudd 
til matforsyningen. Foringen var så som så, 
litt kjøkkenavfall, noe gras samt bær og røt-
ter fra nærliggende skogstrakter utgjorde det 
viktigste. 

Men man måtte også ha grønnsaker og 
selvfølgelig det viktigste av alt i norsk mat-
kultur, nemlig poteter. 

Vi har tidligere skrevet om tobakksdyr-
kingen ved Kværner Brug. I dagens lys er 
vel ikke disse produktene så viktige, men i 
datidens bevissthet var de tilnærmet livsvik-
tige, alle røkte.

Nå handler det om poteter. Det var som 
nevnt betydelig viktigere. Poteter var god å 
ha i kostholdet og inngikk fast til alle midda-

ger. I tillegg smurte man smør eller margarin 
på flatbrød, la på potetskiver, strødde på litt 
salt og ’potetklenningen’ gikk ned på høy-
kant.

Kalde poteter med smør på var snadder. 
Poteter kan man dyrke så fremt man har 

jord, og orker hypping, graving og plukking 
i høstmånedene. Ikke på langt nær alle på 
Hellerud hadde jord, selv om det var en del 
store tomter. Det var jo mest stein og fjell.

Hva gjorde man så?? Man gikk til Hel-
lerud Vel!!

Hellerud Vel som alltid fokuserte på 
beboernes ve og vel tok opp saken. Fra 
Styreprotokoller ser vi at dette ble en av de 
viktigste temaer i krigsårene. Vi har bare 
protokoller fra 1942, men saken var nok 
aktuell før dette

I det første referatet vi har fra årsmøtet 
lørdag 28. februar 1942 er det 3 hovedsaker

 n Beskyttelsesrom for beboere på Helle-
rudåsen

 n Bilruten til Hellerud (Blåbussen)
 n Potetparseller
Fra pkt 3 sakser jeg følgende: «Formannen 

meddelte at det hittil var kommet 95 ansøkninger 
om potetparseller. I tillegg hadde noen som hadde 
parseller siste år meldt seg etter fristens utløp.

Vellet hadde fått løfte av kjøpmann Arnesen å 
få benytte et stykke av hans eiendom og det var til-
skrevet eieren av Hellerudveien 41 om å få benytte 
hans eiendom også.»

Det ble besluttet at alle som hadde par-
sell siste år skulle få tildelt i år også. Dette 
indikerer at det var antagelig andre år man 
hadde slik praksis. Men nå var det nok viktig 
å være medlem av «Vellet».

På neste styremøte 16. mars 1942 var po-
tetparseller eneste sak Antallet ansøkninger 
var nå kommet opp i 112. Eieren av Hel-
lerudveien 31 (Arnesen) hadde solgt eien-
dommen og kunne derfor ikke stille jord til 
rådighet i år. Nå var det ikke nok til alle, og 
det ble bestemt at små familier måtte greie 
seg med ½ parsell. Og at de som hadde 
egen jord ikke fikk noe.

Slik gikk arbeidet 
på potetparsel-
lene under krigen.

Ved postkassene 1/201514



En liten potetåker i 
full blomst.

Det ble en brukbar 
avling med flere bøt-
ter med poteter.

Et vesentlig spørsmål var, hvor mye jord 
var en parsell??

Det er angitt flere ulike mål, men det 
var i størrelse 250 – 300 m2, faktisk et bra 
stykke jord.

Men det var også mange små som dette 
bildet viser, helt ned i ca 25 m2

I de på påfølgende styremøter utover 
våren var igjen potetdyrkingen store saker 
og det utviklet seg en rekke disputter om 
størrelse, antall, pris etc. Enkelte saker ble så 
heftige at noen forlot møtet. De som hadde 
egen gressplen ble også bedt om å grave 
opp denne med hensikt å dyrke poteter. 

Det ble besluttet at enkelte som drev 
gartneri og gård i distriktet kunne oppar-
beide jorden med egen plog og harv, og fra 
noen av gårdene ble det leiet inn hester. Det 
ble inngått kontrakter om dette og leiepris 
for hver enkelt parsell ble endelig fastsatt til 
kr 15,-

I møtet 5. mai ble det bestemt at parsel-
lene skulle måles opp fk. søndag, man skulle 
veie opp kunstgjødsel onsdag 13, mai og 
foreta utdeling og gjødning 14. mai kl 09.00 
(Himmelfartsdagen) 

Det ble også senere utarbeidet takkeskri-
velse til herr Grorud for settepoteter som 
var overlatt til distriktets beboere. 

Så langt var prosessen med potetparsel-
ler for 1942 brakt i havn. Nå var det bare å 
vente på avlingen til høsten.

I årsberetningen for 1942 som ble lagt 
frem på årsmøtet 27. februar 1943 var po-
tetsaken inngående beskrevet. Nå når erfar-

ingene og avlingene var i hus ble det mange 
kommentarer. Siden det var en regnfull som-
mer og høst var enkelte parseller så fuktige at 
avlingen ble dårlig. Dette førte igjen til en del 
disputter om forfordeling og krav om avslag 
i pris. 3 fikk derfor nå anledning til å dyrke 
opp parseller i «Trollhullet». Noen manglet 
nå settepoteter og igjen var herr Grorud så 
raus at han ga 25 kg som settepoteter til de 
familier som var hardest rammet.

I styremøte 24. mars 1943 startet hele 
prosessen på nytt, pris var nå satt ned til kr 
12,- pr parsell inklusive gjødning og søkning 
for året måtte leveres innen 1. mai.

Slik var ble det også for 1944 og 1945. 
Saken ble behandlet og preget styremøter og 
medlemsmøter. Styret hadde mange møter 
både internt og med jordeiere.

I 1945 var K. Amundsen villig til å avstå 
ca 12-13 mål jord samt pløye og harve jord-
stykket. Prisen nå økte betydelig, ble fastsatt 
til kr 25,- og størrelse på parsellene ble målt 
til 200 m2. 

Gårdbruker Grorud kunne også nå skaf-
fe settepoteter mot anvisning fra Jordstyret.

Hellerud Vel var således også en viktig 
aktør når det gjaldt matforsyningen i krigsår-
ene. Etter 1945 var saken ikke lenger aktuell.
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Astrid Låtuns kåseri på 
eldresenteret fra 1980-tallet.
n n Tenkt at fortelle litt løst og fast, og litt 
om omgivelsene og utviklingen opp gjen-
nom årene, da jeg vel er den som har bodd 
lengst i distriktet.

Min pappa kjøpte en tomt langt oppe på 
Haugerud i Østre Aker, i den såkalte Wendt-
skogen i 1913. Han fikk satt opp en hytte 
midt inne i skogen med et idyllisk bekkefar 
gjennom tomten.

Den gang bodde vi langt oppe i Bygdøy 
Allé, så det var lang vei til hytta, vi tok trik-
ken til Etterstad, hvor trikken snudde i en 
sløyfe, så trasket vi over Etterstadsletta, ikke 
noe hus der den gang. Så opp Fyrstikkbak-
ken opp Lønnealléen gjennom Tveten gård, 
og over en slette som vi kalte Atlantern, 
hvor nå de svære høyblokkene ligger. Eller 
vi tok toget til Alnabru stasjon, derfra gikk 
en vei tvers over der hvor nå motorveien 
går, forbi et teglverk som lå opp til en tett 
skog, og så en bratt vei som det er en liten 
bit igjen av, og hvor vi da kom opp ved 
foten av oppkjørselen til der hvor Haugerud 
stasjon er nå.

I 1924 ble Kristiania omdøpt til Oslo. El-
lers har jeg kontaktet Sporveiskontoret, og 
de opplyste om at i 1923 blev åpnet en bane 
til Bryn, så blev den forlenget til Godlia på 
enkelt spor i 1926. Så blev Østensjøbanen 
åpnet i 37, og da blev det faktisk forbindelse 
Opsal -Bærum, og vi fikk Hellerud trikke-
holdeplass som nærmeste adkomst.

Og så ble det jo åpnet bussruter efter 
hvert til byen. Så kom de harde 30 årene, og 

min mann ble oppsagt på dagen fra en stor 
bedrift. Vi bodde da på hytta en kort tid, så 
2 år på Fjellhus, men flyttet hit for godt i 39, 
ikke vann innlagt, og tung stelt hus. Så kom 
krigen i 40, da var det jo som alt stod på ste-
det hvil i 5 år. Godt en hadde en hagebit å 
dyrke litt matnyttig på, og ha nogen kaniner, 
og ender som likte seg i bekken og holdt oss 
med egg.

Så må jeg fortelle litt om omgivelsene. Vi 
hadde den store Tveten gård med innpå 100 
kuer på båsen, og Haugerud gård hvor jor-
dene gikk like inntil vår eiendom, og Troste-
rud med gårdsbruk, gartneri og sindsykehus. 
Trosterudvillaen ble bygget i 1899 (fortalte 
Hult) og asylet cirka 1901. Og så Hellerud 
med en god del hyttebebyggelse, og en hus-
mannsplass kalt Larsbråten. Vår nærmeste 
butikk var Hellerud Landhandel der hvor 
nå en klesbutikk er, selvfølgelig ombygget, 
for den gang var butikken så liten at når det 
var 5 kunder i butikken, var den stapp full. 
I Trosterudvillaen bodde det 2 generasjoner 
Dedichen. Fru Dedichen var så interessert 
i hagen, og fikk nok hjelp fra gartneriet, så 
vi måtte stoppe og nyte hagen når vi gikk 
forbi. Det øverste murhuset nærmest var for 
helt sindsyke omgitt av et høyt gjerde, det 
nederste bygget for nervøse, omgitt av en 
skjønn park. Nå drukner det store huset i 
omgivelsene av store høybygg

Så ble det planlagte høybygg på Tveita, 
etter at gårdsdriften på Tveten gård for 
lengst var nedlagt. Husker vi møtte opp 

Granbakken 1964

GLIMT FRA LIVET
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fra vellet, og de sendte opp ballonger for å 
markere høyden, og tenk det var planlagt i 
sammenhengende blokk og 7 etasjer høyere. 
Da kom protester særlig fra Hellerud, for 
det tok jo all utsikt. Så det ble 3 blokker, og 
så bygget de 2 høyblokker til langs Tveten-
veien, som plaster på såret for de 7 ekstra 
etasjer tiltenkt høybyggene.

En morsom opplevelse var at vi ung-
dommene kunne ake fra toppen av Troste-
rudbakken like utfor der den store låven for 
bruktbutikken er, (i 1952 brant forresten 
den gamle låven ned, det var et mektig bål 
som kunne sees i vid omkrets). Så akte vi i 
en stor sving, der hvor broen over motor-
veien er, kom inn på Strømsveien, og så til 
tverrveien fra Alnabru stasjon. Det var jo 
ikke større trafikk den gang. Vi gikk så opp 
brattbakken, også kalt Wendtbakken, den 
var så bratt at ikke noen som helst turte ake 
der. En fetter av meg ødela seg i bakken da 
han kjørte inn i et tre.

Nede i dalen lå en gård tilhørende 
Reistad, der var det søppelfyllingsplass og 
utfor broen som går over motorveien hadde 
gutta en hoppbakke som var meget populær, 
men nå er her fylt opp, og gården til Reistad 
revet, og her er masse industri. 

I 1948 ble Aker innlemmet i Oslo. I 
1962 ble den store Tveten bro bygget og 
i 1964 ble det stor bebyggelse på Tveita, 
samtidig ble det bygget nye veier med vann 
og kloakk på Hellerud. Kommunen hadde 
tidligere kjøpte grund av Haugerud gård, 
hvor det nå ble anlagt veier, vann, kloakk og 
bygget blokker, og høyblokker øverst mot 
varmesentralen med innflytting i 1965 – 66. 

I 1965 ble traséen til Furusetbanen stukket 
opp, og vi måtte gi fra oss 600 kvadratmeter, 
og bekken, den idyllen med alle myggene 
forresten, ble ledet bort, Banen ble i første 
omgang anlagt til Haugerud stasjon, siden til 
Trosterud og videre til Ellingsrud i etapper, 
samtidig som bebyggelsen vokste kolossalt. 

I 1966 begynte de på Haugerudhagan, 
altså på nedsiden av banen, og da ble det be-
byggelse med villaer og rekkehus, heldigvis 
ikke de gigantene som er rundt omkring. 

Det var litt nifst å ha et sindsykehus 
i nærheten, pasientene fikk jo av og til 
komme seg ut, og ofte måtte de lete etter 
dem i skogen, og like nedenfor oss fant de 
en mann som hadde hengt seg, og en stak-
kar kom seg inn hos en nabo i bare nattøy 
forfrossen. 

På Teglverket pleide det å være utelig-
gere, det sto varme av ovnene som tørket 
murstein, så de som kom sent med toget fra 
Alnabru var ikke høye i hatten når de kom 
forbi, det var til og med etterlyste forbrytere 
som politiet fant der. Vi snakker nå om ung-
dom, narkotika, innbrudd, og om de gode 
gamle dager, men det var da litt av hvert 
som hendte før i tiden også. 

På Haugerud var det gårdsbruk med 
kuer, hester og griser og en sint geitebukk 
som vi hadde besøk av. En dag kom ei grise-
purke, som var ute og luftet seg med ungene 
sine, vraltende opp veien og la seg koselig til 
rette i skyggen av huset.

Der hvor høyblokkene på Haugerud er, 
var det en idyllisk slette som het Myrvold 
hvor vi ungene lekte og hadde det morsomt. 
På St. Hans fjellet var det jo flott utsikt over 

Dr Dedichens kur-
sted

➤
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byen og fjorden, og her var vi på St. Hans 
fest med kaffe og niste. At det skulle bli 
bebyggelse der med de såkalte kassehusene, 
var det vel ingen som kunne tenke seg. Men 
se på bebyggelsen nå, de bygger jo til og 
med i bratte fjellveggen. 

Under krigen hadde vi en nifs opple-
velse, det hadde kommet munn og klovsyke 
til landet og på Haugerud måtte de slakte 
hele besetningen. Vi hørte hvordan dyrene 
brølte, da de tok dem ut av fjøset og skjøt 
dem. Vår eiendom var ikke inngjerdet, så 
tyske soldater hadde øvelse rundt huset, en 
gang satte de seg ved vårt hagebord for å 
gjennomgå lekser, da kom en overordnet på 
en diger motorsykkel kjørende tvers gjen-
nom en moden åker, og han skrek ut sin 
ordre så det hørtes over hele omegn. 

På slutten av krigen var det visst smått 
med mat selv for tyskerne, for da hadde de 
vært på Haugerud og stukket av med en 
gris. Vi kunne følge blodspor til en leir nede 
i dalen, hvor vi fant skinn av kaniner og fjær 
av våre ender, og en gammel stekepanne 
som vi hadde hengt i en snor for at vi skulle 
høre om det kom tyver. 

Vi likte ikke at det lusket tyskere rundt 
huset, vi hadde hemmelig radio, og fult av 
våpen på loftet over peisestua, for mine 
sønner var med i Hjemmefronten og skulle 
trenes. På kveldene kom gutter og listet seg 
opp i 2. etasje uten at vi her nede skulle se 
dem. Jeg var ofte der oppe på formiddagen, 

for barna var på skole og min mann i byen. 
En dag da jeg måtte ut på utedoen satt det 
jommen 2 tyskere på toseteren og pratet og 
hygget seg. Men de tyske soldatene var ikke 
nærgående, der var nok streng disiplin, og 
de som hadde stjålet dyrene våre ble øy-
eblikkelig fjernet. 

Må fortelle om 7. mai 1945 da møttes 
hjemmefronts-gutta i Østre Aker kirke, 
for under alteret der var det våpen. En del 
tyskere var ikke bevisst at det var slutt på 
krigen så de gikk til angrep, men så dukket 
polititroppen opp og avvæpnet dem. Da 
skjønte jo tyskerne at krigen var over, og de 
stakkars vettskremte guttene våre som var i 
kirken ble bilt ned til nr. 19 og traktert med 
kaffe og kaker. 

Tyskerne hadde jo opprettet en leir på 
Lutvann, og i første omgang hadde hjemme-
styrken tilhold der, og da ble det nok såkalt 
orget en del fra leiren.

Vi hadde flott fyrverkeri nyttår 45 – 46 
derfra. Så kom jo freden med engelske styr-
ker på besøk og vi feiret freden med dem i 
flere husstander. Så fikk vi ordentlig te og 
kaffe, så uvant at vi ikke fikk sove i førsten. 
Ja det var den gang og ikke nå. Her på huset 
får vi jo den deiligste kaffe og traktement 
hver gang vi kommer, «itte no knussel sann». 
Og så aktiviteter for dem som vil det og 
underholdning av ymse slag, sånn som dette 
for eksempel, og dermed takker jeg for meg.

Trikkesløyfa på 
Etterstad ved 
Malerhaugen gård 
nærmest. Her 
måtte reisende fra 
Østensjøbanen i 
Aker bytte til by-
trikken. Stasjonen 
hadde godsek-
spedisjon, vente-
rom, oppholds-
rom for betjening 
og kiosk. 
Foto: Oslo Bymu-
seum
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➤

Dons-bautaen på Haukåsen

SVEIN HOLMBY

n n Det er nå 60 år siden 
Speiderbautaen på Hauk-
åsen ble reist. I den anled-
ning har jeg bladd i gamle 
speidernotater og kommet 
over at det er personer fra 
vårt distrikt, som fikk satt i 
gang arbeidet med å få reist 
denne bautaen. 

I 1936 i forbindelse med 
Norsk Speiderguttforbunds 
25års jubileum fikk gut-
tene i 2. Bryn speidertropp 
ideen om å få reist et min-
nesmerke på stedet. Den 
gang var Knut Rantrud 
troppssjef, senere tok bl.a. 
Einar Rantrud og Sverre 
Låtun over som ledere i 2. Bryn før minnes-
merket endelig ble reist i 1955.

Den 16. mars 1937 skrev Knut Rantrud 
følgende brev til ordføreren i Aker kom-
mune:

Herr Ordfører Chr. L. Jensen.
I anledning Norsk Speiderguttforbunds 25års 

jubileum i fjor blev det utgitt et jubileumsskrift hvori 
der gjengis følgende uttalelse av en av stifterne herr 
Chr. Dons: 

Den 23.de mai 1910 da vi holdt rast oppe på 
Haukåsen bak Sarabråten i Østmarken, bev vi 
enige om å danne en speidertropp og kalle den 1. 
Oslo Tropp.

Siden har speiderbevegelsen uavbrutt arbeidet 
sig fremover til den nu teller ca. 15 000 aktive 
speidere. Til minne om denne begivenhet ønsker 
undertegnede speidertropp, under forutsetning av 
kommunens tillatelse, å reise en bauta på det sted 
på Haukåsen bak Sarabråten i Østmarken hvor 
den første speidertropp blev dannet. Det er meningen 
at troppens gutter i tilfelle selv vil mure denne bauta 
opp av sten i en høide av ca. 3 meter og på forsiden 
feste en inskripsjonsplate. Arbeidet vil bli utført 
pent, solid og forsvarlig.

Det vilde være en stor glede for oss om vår 
tropp, hvis gutter er hjemmehørende i nettopp dette 
distriktet, og som i alle år har hatt sin samlings-

plass på dette tradisjonsrike 
sted, kunde få tillatelse til å 
oppføre bautaen.

Vi tillater oss derfor 
med sikker tillid til at herr 
Ordføreren vil forstå den 
gode hensikt med vår plan, 
høfligst å spørre Dem om 
De velvilligst vilde utvirke 
for oss at vi får kommu-
nens tillatelse til å sette opp 
bautaen.

Takknemmelig for Deres 
svar tegner vi 

ærbødigst
for 2. Bryn Speidertropp.

Fra Akers Formann-
skaps kontor 23. mars 1937 mottok Knut 
Rantrud følgende melding:

Til Troppsfører for2. Bryn speidertropp
Ordføreren ar bedt mig meddele Dem at Deres 

skrivelse av 16de ds. er oversendt finansdirektøren 
til behandling.

Kr. Borø
Høsten 1937 ble saken behandlet og føl-

gende skriv mottok så Knut Rantrud:
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Dermed var godkjennelsen gitt, men det 
sto igjen å få påvist nøyaktig stiftelses-sted. 
Knut Rantrud tok straks kontakt med Dons, 
og følgende kort ble mottatt noen uker 
senere:

Nå var alt klart for å få reist bautaen, men 
så lett skulle det ikke bli. Krigen satte en stop-
per for planene, men glemt var ikke saken. 
Etter krigen tok man fatt først med å gjenreise 
speiderbevegelsen sentralt og lokalt. Så tok 
man igjen fatt på arbeidet med bautaen men 
denne ganen fra sentralt hold. En komité på 
4 personer ble satt ned av Norsk Speidergutt-
forbund med Pål Røed som leder. (Som pen-
sjonist bodde han i Nåkkves vei på Tveita.) 
Forslag om utforming, plassering og annet 
tok tid. Da så planene endelig ble godtatt, 
satte man i gang, førts med å sende ut brev 
til alle speidertropper der de ble oppfordret 
til å sende inn en stein fra sitt hjemsted med 
inngravert troppsnavn. Steinen skulle sendes 
til Bryn stasjon der komitéen skulle organisere 
transport videre inn til Sarabråten. 

Selve bautaen hviler på et granitt-funda-
ment, utenpå dette er alle troppenes steiner 
murt inn. Her er steiner fra Lindesnes til 
Varanger, ifra Bergen til grensen i øst som 
en gammel speidersang lyder – ja endog en 
fra Svalbard. Oppå granittsokkelen er en 
granittlilje 75 cm. høy, alt i alt 3 meter med 
en totalvekt på 8 tonn. Alt båret opp av 
speidere. De to tyngste delene – sokkel og 
lilje, ble – tross ille spådommer – taljet rett 
oppetter fjellskråningen ved hjelp av solide 
vaiere, taljer og et kraftig spillverk – rullende 
på stokker som måtte flyttes etter hvert 
– stykke for stykke – med et utrolig uthol-
dende arbeid av frivillige speidere. 

Innvielsesdagen var satt til søndag 22. 
mai 1955, men i følge mine notater ble 
innvielses-dagen utsatt til søndag 19. juni. 
Dette skyltes nok i første rekke at man ikke 
rakk å få bautaen ferdigstilt til planlagt dato. 
Innvielsesdagen opprant med sol fra skyfri 
himmel.   Kl. 15.15 ankom Speidersjef  Bir-
ger Brekke og kretsleder Müller og ønsket 
alle hjertelig velkommen. En oktett fra Frel-
sesarmeens 3. korps sto for det musikalske. 

Etter talen for dagen, holdt av Speidersje-
fen, fikk Pål Røed æren av å avduke bautaen. 
En speider fra 1. Oslo la ned en nasjonal-far-
get bukett før Chr. Dons sin sønn konservator 
Johs. Dons holdt sin tale: På en stille gravlund på 
den andre siden av byen reiste far et hvitt marmorkors 
på sin mors grav, derunder hviler han og selv – han 
døde for et par år siden. Dit går vi for å minnes våre 
døde. Her – ved denne bauta – minnes vi den levende 
Chr. Dons, som i en periode av sitt liv hadde den 
lykke å få være med å starte speidersaken i Norge. 
Det er gripende for meg å se alle disse steinene fra hele 
landet – min interesse og mitt arbeid er geologi bl. a. 
far tok ivrig del i min interesse for steiner, og på sin 
siste embetsreise nordover sendte han meg steinprøver 
med nøye angivelse av vitenskapelige data. Da jeg og 
mine brødre etter hvert ble ledere, hadde vi mye glede 
og hjelp av far i vårt arbeid. Han likte ikke å være 
toppfigur – helst sammen med de få. Han gjentok 
stadig: Patruljen – den lille kameratflokk – ut på tur 
sammen – ut i vår herlige norske natur. 

4 generasjoner Chr. Dons var til stede 
under avdukingen, og han takket på familiens 
vegne. 

Så var det slutt – eller kanskje heller- nå 
tok det til. Først trengte alle rundt i ivrig le-
ting etter troppen eller gruppas inngraverte 
stein. Men over det hele den store tunge 
granittliljen i Larvikitt. Liljen er en gave 
fra billedhugger Arne Vinje Gunnerud. På 
sokkelen er det innfelt en kobberplate utført 
av Håkon Heggeland: TIL MINNE OM 
NORGES FØRSTE SPEIDERSJEF CHR. 
DONS SOM PÅ DETTE STEDET STIF-
TET 1. KRISTIANIA SPEIDERTROPP 23. 
MAI 1910.

Vi (min familie og våre venner i 4. Oslo 
St. Georgs Gilde på Vålerenga) var de siste 
på stedet den dagen, før også vi ruslet hjem-
over. Men bautaen står der og liljen taler sitt, 
gamle, evigunge språk: Vær beredt.
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Huldreheia på Hellerudtoppen
Grankollveien 4, Gnr 143   Bnr 83

Introduksjon
 
HANS KRISTIAN HUSEBY

n n Alle visste om «Huldreheia» men ikke 
alle visste hvem som bygde huset eller hvem 
som bodde der. Vi har funnet noe informasjon 
om eiendommen. Det var sannsynligvis Hul-
das mor Josefine Gundersen, død 1927 som 
kjøpte/eide både ‹Huldreheia-eiendommen› og 
‹Utsikten (Magnussen-eiendommen)›. Elfrida, 
gift Magnusson og Hulda Halvorsen var halv-
søstre. Det er også sannsynlig at disse 2 eien-
dommene tidligere var eid av Peder Pedersen. 
De første brukere av Huldreheia bodde en 
periode i annekset hos Dønnum (Solbakken),

Huset til Hulda ble bygget av byggmes-
ter Solhaug i 1935-36. Sønnen til Solhaug 
var med i byggearbeidet men ble senere en 
høytstående offiser i Frelsesarmeen.

Imidlertid har Gerd Østhus store kunn-
skaper om de som bodde der i en tidligere 
periode og som ga navnet til eiendommen, 
nemlig Hulda Halvorsen og Anna Larsen.

Gerd er pensjonert fra Frelsesarmeen, 
har bodd i leilighet i det nåværende bolig-
komplekset i 32 år. Hun er opprinnelig fra 
Vedavågen på Karmøy men har bodd i Oslo 
det meste av sitt liv

Hun var skolesekretær fra starten av ved 
Jeløy Folkehøyskole og har også bakgrunn 
som redaksjonssekretær i Krigsropet i 14 år.

Gerd er et utpreget turmenneske og jeg 
har truffet henne ofte på sine turer i Øst-
marka, og vi har snakket om historien på 
Helleud. Siden har hun vist stor interesse og 
kjøpt og lest om Historielagets i Ved Post-
kassene og Samleboken.

På oppfordring har hun nå «forsket» en 
del om Huldreheias viktigste beboere og 
her følger en interessant artikkel om Hulda 
Halvorsen, en betydelig ressursperson innen 
Frelsearmeens ulike aktiviteter i Norge.  

Hulda Halvorsen  
i Huldreheia
 
GERD ØSTHUS

n n Hulda Halvorsen, f. 18. mai 1879, d. 
1.april 1953, bodde i en årrekke i «Huldre-
heia», Grankollveien 4 på Hellerudtoppen. 
Hvordan hun kom i besittelse av eiendom-
men, er uklart. Mest sannsynlig må det ha 
vært arv. Hun var offiser i Frelsesarmeen fra 
hun var 19 år, og avlønningen på den tiden 
var ikke mye å kjøpe hus for. I barndoms- 
og ungdomstiden bodde hun i Gamlebyen i 
Oslo. Det er nærliggende å tro at eiendom-
men er oppkalt etter henne selv.

Hulda Halvorsen har satt dype spor etter 
seg i Frelsesarmeen – først og fremt fordi 
hun forberedte, igangsatte og ledet speider-
pikearbeidet i Frelsesarmeen i Norge.

Men før den tid gjorde hun tjeneste i 
menighetsarbeid rundt omkring i landet. I 
1898 – som 19-åring – ble hun uteksami-
nert som offiser i Frelsesarmeen, og kom 
samme år til Skudenes. Etter fire år som 
assistent ulike steder, ble hun i 1902 leder 
for FA på Røros. Og så gikk det «slag i slag» 

Hulda Halvorsen og 
Anna Larsen

➤
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med slike oppdrag rundt om i landet, helt 
til speidersaken «tok henne» i 1924. Blant 
annet ledet hun arbeidet med å åpne FA›s 
virksomhet i Sandvika i 1910. Frelsesarmeen 
kom til Norge i 1888, og det var en rivende 
utvikling med åpning av menigheter rundt i 
landet de neste tiårene.

Speiderarbeidet
Barne- og ungdomsarbeidet fikk en nyttig 
tilvekst da speidersaken ble tatt opp på pro-
grammet. I England hadde Frelsesarmeen 
drevet speiderarbeid siden 1913. I Norge 
startet det med guttene i 1923. Men jentene 
kom snart etter, og i september 1924 ble 
major (senere oberstløytnant) Hulda Halv-
orsen utnevnt til nasjonal speiderorganisator 
(speidersjef) for jenter. Hun ble tidlig klar 
over den store betydningen dette arbeidet 
kunne få, og med entusiasme og glød gikk 
hun inn for oppgaven.

I «Den unge soldat» høsten 1924 er det 
en artikkel av Hulda Halvorsen med tittelen: 
«Hvem kan bli scoutpike?» Hun forteller 
der at det ikke har manglet på spørsmål fra 
pikenes leir om å få bli scouter, og mang en 
pike har undret: ‹Skal ikke vi få være med?› 
Nå var det bestemt at pikene skulle få være 
med. Hun kommer med en kort redegjørelse 
for betingelsene for å bli speider, og siterer 
speiderløftet og erklæringen. Et par nummer 
senere omtaler hun begynnerprøven, som 
hun innleder med disse ordene: «Ingen pike 
bør være redd for å vise hva hun duger til, 
og det er både nødvendig og riktig at en blir 
underkastet visse prøver innen en blir antatt 
til livredningsscout.»

Begynnelsen ble altså gjort høsten 1924, 
men det var først året etter at de forskjellige 
troppene begynte å dukke opp rundt i lan-
det. Det skulle jo utarbeides håndbøker og 
utformes uniformer m.m. Men 8. mai 1925 
ble tropp nr. 1 innviet. Det var Hamar som 
var først ute. Ikke mange ukene etter dukket 
nr. 2 opp, og det var på Rodeløkka i Oslo. 
Virksomheten fikk tidlig gjenklang, og flere 
Frelsesarmé-korps tok snart speiderarbeidet 
for jenter opp på programmet.

Hulda Halvorsen var leder for speiderar-
beidet i til sammen ti år. Dette var usedvan-
lig lenge i en tid hvor FA var i støpeskjeen 
og hyppige forflytninger og omstillinger var 

vanlig. Hun hadde et avbrudd på to år – fra 
1927-29, da hun arbeidet i FAs sosialtje-
neste – men ellers var det speidersaken som 
opptok henne i årene 1924-36. Fra 1936 
til sin pensjonering i 1939 var hun leder av 
hjemforbundet i Frelsesarmeen.

Hulda Halvorsen fikk i 1950 oppleve 
25-årsjubileet for speiderpikebevegelsen hun 
startet. 

Sitat fra «Frelsesarmeen i Norge 75 år»: 
«Samlingsmerket for speiderpikene, med ordene 
«Verne og tjene», fikk først riktig fotfeste på 
Hamar, der den første speiderpiketroppen i landet 
ble startet. Derfor ble feiringen av 25-årsjubileet 
lagt dit, og speiderpiker fra hele Opplandet, Oslo, 
Drammen og Larvik møttes der med lederne sine. 
Og der speidere møtes, blir det fest. Enestående 
var det at samtlige organisatorer (speidersjefer), 
med «speidermoren», oberstlt. Hulda Halvorsen, i 
spissen, var til stede ved begivenheten. Obersten ble 
utnevnt til den første æresspeider i landet.» 

Ved Frelsesarmeens 60-årsjubileum i 1948 
levde fremdeles 21 av dem som sluttet seg til 
offisersrekkene i de første ti år i Norge. Av 
dem var oberstlt. Hulda Halvorsen.

I «Speidersporet», håndbok for Frelses-
armeens speiderpikeforbund på 50-60-tallet, 
tegnes et vakkert bilde av Hulda Halvorsen: 

«Vår speidermor»

Hulda Halvorsen var fra Gamlebyen i 
Oslo og så dagens lys for første gang 18. 
mai 1879. Hun var knapt ni år gammel 
da Frelsesarmeen kom til Norge. Og den 
aktive og spill-levende ungen som Hulda 
var, kunne naturligvis ikke stå imot det liv 
og den bevegelse som Frelsesarmeen førte 
med seg. Hun ble betatt av bonetten (kyse-

Hulda speider-
sjef.

Hulda speiderbok
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«Huldreheia»
Bilde: Hyttebok 
1.side

hatten), sangen og gitaren, og snart hadde 
hun fått venninneflokken med i en lek som 
var veldig populær: med gitarer av fjøler og 
bonetter av papir lekte de Frelsesarmé.

Leken ble alvor, for straks etter konfir-
masjonen ga hun sitt hjerte til Jesus for å 
tjene ham.

I Frelsesarmeen på Ekeberg var hun 
ivrig med, før hun ble frelsesoffiser 19 år 
gammel. Da kom hun til Skudenes som 
assistent. Etter fire år ble hun leder av FA 
på Røros, og så gikk det slag i slag til hun 
i 1924 ble utnevnt til speiderorganisator 
(speidersjef) for pikene, den første i landet.

Hun pløyde de første og vanskelige plog-
furene for saken vår. Men hun var den rette 
på denne plassen, og 8. mai 1925 kunne hun 
innvie den første troppen i landet på Hamar.

Det var et vakkert navn Hulda Halvorsen 
skapte seg blant speiderpikene: «Speider-
mor». Hun fortjente det navnet, som sier 
oss så mye om de egenskaper hun var i 
besittelse av, og den tillit og gjenkjærlighet 
hun evnet å skape. Hun står ikke bare som 
speidermor for alle dem som var med den 
første tiden – ved starten og i de mange 
årene hun sto som ansvarlig for speiderar-
beidet. Nei, for alle speiderpiker i dag – de 
som kanskje bare har hørt om henne – står 
hun som speidermor. Hun sto som det store 

speiderideal, til det ytterste rettskaffen, ærlig, 
samvittighetsfull og pålitelig. Hun kunne 
være streng og myndig, men på samme tid 
en venn som spredte varme og glede om 
seg. I speidernes historie vil det aldri bli flere 
enn én speidermor.

I 1936 overlot hun speidersaken i andre 
hender, og tre år senere ble hun pensjonert. 
Speidersaken var alltid hennes hjertebarn. 
Den siste tiden hun levde, var hun syk. Og 
like innunder påsken, 1. april 1953, tok Gud 
henne til seg. Hun ligger begravet på Vestre 
Gravlund i Oslo, og speiderpikene har reist 
en minnesten på hennes grav.»

Hulda Halvorsen hadde testamentert 
eiendommen sin på Hellerudtoppen til Frel-
sesarmeen, særlig med tanke på husrom til 
offiserer som kom hjem fra misjonstjeneste. 
Men før andre fikk glede av stedet, bodde 
hun der selv i mange år – sammen med sin 
gode venninne Anna Larsen. 

Mye tyder på at det var et gjestfritt hjem. 
I en «Hyttebok for Huldreheia» har spei-
dervenner i 1946 skrevet følgende vers, på 
melodi til «Å kjøra vatten og kjøra ved»: ➤
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Flere frelsesoffiserer 
bodde i det opprinnelige 
huset i Huldreheia etter 
Hulda Halvorsens død. 
En hjemvendt misjonær, 
Emmy Andersen, bodde 
der lenge sammen med 
sin bror. I andre etasje var 
det en liten kvistleilighet 
som – passende nok – 
huset bl.a. speidersjefer i 
Frelsesarmeen. På slutten 
av 70-tallet var huset blitt 
i så dårlig forfatning at det 
ble revet og erstattet av to 
firemannsboliger. Så fra 
årsskiftet 1979/80 er det 
åtte husstander som har 
kunnet glede seg over «et 
skue som oss rent betar».

 (Kilder: Frelsesarmeen i 
Norge 75 år, Frelsesarmeen 
100 år i Norge, «Speiderspo-
ret» – 
 Frelsesarmeens speiderpikefor-
bunds grads- og merkebok på 
50/60-tallet) 

Etterskrift
 
HANS KR. HUSEBY

n n PS. Flere husker noe om Huldreheia og Hulda Halvorsen. 
Thormod forteller at alle på Hellerudtoppen kjente henne. « Selv husker jeg at hun var 

en av de som hadde radio under krigen. Da frigjøringsdagene kom i mai 1945 og da kron-
prins Olav kom til Oslo var mine foreldre, jeg og andre invitert til å høre den direkte repor-
tasjen. Samtidig kunne vi bivåne begivenheten fra det flotte utsiktspunktet på Huldreheia». 
Bjørn Dønnum, nabo husker også at det var en radio der gjemt i uthuset.

«Hulda drev også søndagsskolen på Kringsjå i en periode. Det jeg husker best var alle 
lysbildene med bibelske motiver». 
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Innkalling til  
Festmøte/Årsmøte 

Onsdag 25. mars 2015 kl 18.00 på Kringsjå Kulturhus, Landeroveien 1.

I anledning Hellerud historielags 20 års-jubileum arrangeres årets vedtekts-
festede årsmøte som et todelt møte med en jubileumsmarkering før års-
møtet. Det er invitert en rekke gjester, kulturpersoner og det vil bli bevert-
ning, sang og musikk  

Festmøte kl 18.00

Program:
 n Åpning: Historielagets leder
 n Servering: Mingling og mimring 

Det blir servert enkel fingermat med tilhø-
rende drikke 
Samtidig vil det stå fremme en enkel utstil-
ling av historielaget bøker, blader og interes-
sante objekter

 n Hilsener: Fra Alna bydel og nabo-
historielag

 n Opplesing.
 n Sang og musikk: Koret Koriander synger 

m/allsang
 n Avslutning

Festmøtet vil vare ca 1,5 time
For servering blir det en avgift på kr 50,-pr 
person som betales ved inngangen.
På grunn av ekstern bestilling av mat og 
drikke ber vi om at det gis påmelding før 
onsdag 18.mars til:

Grethe Martinsen
mobil  950 77 931
grmarmar@online.no

Ingebjørg Engelstad
mobil  916 05 381   
ingebjorg.engelstad@hotmail.no

Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer, samt 
andre interesserte, hjertelig velkommen!

Årsmøte  kl 19.30

Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og referent + 2 perso-
ner til å undertegne referatet.
3. Årsberetning
4. Regnskap 
5. Fastsetting av kontingent for 2016
6. Innkomne forslag
7. Valg
8. Sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av Ved 
postkassene. Referat fra årsmøtet 2014 er tryk-
ket i Ved postkassene 2/2014 

Kontingent (Kr 150) for 2015 bes innbetalt 
før årsmøtet. Giro er vedlagt dette numme-
ret av Ved postkassene. 

Når det gjelder parkering, er det få plasser 
utenfor Kringsjå, men noen muligheter i 
Venåsveien.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på 
årsmøte sendes:
Thormod Pedersen,  
Rundtjernveien 56 B, 0672 Oslo
Mobil  916 23 008 
thor-alf@online.nofør 10. mars.  

Etter årsmøtet blir det kaffe, kringle og 
loddsalg
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Årsberetning 2014 
1. Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 25. mars 2014 ble følgende styre valgt:
Styremedlem: Hans Kristian Huseby 2 år (gjenvalg)
Styremedlem: Grethe Martinsen. Ikke på valg.
Styremedlem: Svein Holmby. Ikke på valg. 
Styremedlem: Thormod Pedersen. Ikke på valg.
Styremedlem: Per Ove Dahl 2 år (gjenvalg).
Styremedlem: Per Amundsen 2 år (gjenvalg).

Varamedlem: Ørnulf Fremming. Ikke på valg.
Varamedlem: Finn Bøhler 2 år (gjenvalg).

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. Men ved konstituering av styret, tok 
Hans Kristian Huseby på seg vervet, og ledet 
møtene gjennom året. Thormod Pedersen har 
foretatt innkallingene.

Ingen i styret har vært nestleder. 
Styret arbeider bra sammen. Valgkomiteen 

har også dette året deltatt i møtene og støttet 
opp ved ulike arrangementer. 

Ved konstitueringen etter årsmøtet, har 
styret hatt denne sammensetning:

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

Styremøtene har blitt holdt på Seniorsentret og 
andre møter på Kringsjå. Seniorsentrets rom 
har vi fritt kunnet benytte. Vi er glade for at vi 
har denne muligheten, og vil takke ledelsen for 
senteret. Videre vil vi takke Frivilligsentralen 
på Haugerud for at vi disponerer skapplass og 
rom for småmøter.

Det har i 2014 vært avholdt 12 styremøter.

2. Arrangementer 
25. mars – årsmøte på Kringsjå kulturhus.
Ved møtets start hadde 40 medlemmer innfun-
net seg. 

Før årsmøtet holdt Leif  Gjærland et bil-
dekåseri om sin nye bok, «Oslo før»

med avsluttende quiz.

24. mai – Tur til Eidsvoll 
Fellestur med Folkeakademiet og Østensjø histo-
rielag til Eidsvollsbygningen og Carsten Ankers 
lysthus i Feiring. Vellykket tur med full buss.

18. september – Lysvandring langs Alna
Dette var det 14. året som Alnaelvas ven-
ner arrangerte denne vandringen i samarbeid 
med bydelene, og historielaget har deltatt med 
stand i alle år. I år stilte også Hellerudkoret. 
Vi hadde samme opplegg som tidligere med 
utendørs visning av gamle og nye bilder i til-
knytning til elva og området. Ca 1000 personer 
passerte forbi tellingspunktet som speiderne 
hadde og det var ny rekord. Mange fant også 
veien til vår stand. Bra vær som alltid når det 
er lysvandring.

Onsdag 29. oktober Medlemsmøte på Kringsjå
34 stykker møtte fram. Denne gangen hadde 
vi ikke noen ekstern foredragsholder, men 
brukte egne krefter. Hans Kristian hadde laget 
en quiz om Helleruds gamle hus før og nå 
som fenget meget bra. Forsamlingen ble delt 
inn i grupper for konkurranse. Han tok for seg 
i alt 90 hus og startet med de eldste bildene. 
Etter hvert ga man hjelp ved å vise nyere bil-
der og til slutt visning av hvordan husene ser 
ut i dag. Vinnerlaget som greide 85 riktige, fikk 
hver sin vinflaske i premie. De andre lagene 
trakk lodd om en flaske.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet Fellesrådet for Histo-
rielagene i Oslo som holder to møter i året.

I 2014 var Frydenberg hvor Per Ove og 
Thormod møtte og Bekkelaget hvor Hans 
Kristian, Per Ove og Thormod møtte, vert-
skap.
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Regnskap for året 2014
KONTO: INNTEKT UTGIFTER 
Medlemskontigent 25 400,00 
Salg bøker hellerud historie 3 750,00 
Salg bøker akersgårder 600
Inntektsrente bank 124,33
Grasrot tilskudd 2 866,70 
Gebyr bank 520
Administrasjonsutgifter 3 389,00 
Medlemsaktiviteter 6 490,06 
Kjøp av bøker akersgårder 6 000,00 
Bladet ved postkassene 18 110,00 
Frimerker 6 195,00 
Kontorrekvisita 655
Underskudd 8 618,03  

41 359,06 41 359,06 

BALANSE 1. JANUAR 2014. 31. DESEMBER 2014.
Kasse 3 432,65 4 667,65 
Bank 114 277,95 104 424,92 
Underskudd 8 618,03 

117 710,60 117 710,60 

Oslo, 1. januar 2015,

 Hans Kristian Huseby Grethe Martinsen Edmund Grohshennig
 Styreleder Kasserer Revisor

Historielaget er medlem i Alnaelvas venner 
og Folkeakademiet Hellerud.

Historielaget samarbeider med Folkeakade-
miet Hellerud, Tveten gårds venner, Frivillig-
hetssentralen og Hellerud Vel.

Slektforskingsforum har vært avholdt på 
Haugerud Seniorsenter første mandag i måne-
den med til sammen 9 ganger. Etter at møtene 
ble skiftet til dagen(12-15), tok oppslutningen 
seg opp. Nå er deltakingen gått noe ned igjen 
og vi ønsker flere deltakere. Forumet er et 
samarbeidsprosjekt med folkeakademiet og 
frivilligsentralen

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. Bildene 

registreres nå i Deicmans nye system OME-
KA.

5. Informasjon
Medlemsbladet Ved postkassene har kommet 
med to nummer, og vi tar mål av oss til at 
dette kan kunne fortsette. Vi ønsker at flere av 
medlemmene våre kan bidra. Henvend dere til 
styret.

6. Medlemmer
Ved årsskiftet hadde historielaget 185 medlem-
mer. 

Hellerud, 1. februar 2015
Styret i Hellerud historielag

 Hans Kristian Huseby Thormod Pedersen
  leder sekretær
 (sign)  (sign) 
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Returadresse:

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo

B

Program og aktiviteter  
vår/høst 2015

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 25.kl 1800  Festmøte/Årsmøte på Kringsjå kulturhus

Torsdag 17. september Alnavandringen. Vi deltar og støtter opp!

Oktober   Medlemsmøte. (Dato bekjentgjøres seinere.)

Møtested for slektsforsking 
Vi møtes første mandag i hver måned kl 1200-1500. 

Datoene er 13.april og 4.mai —september. Se oppslag. Stedet er Inter-

nettkafeen på Haugerud seniorsenter. Hagapynten 38C

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

møt opp!

Ingen påmelding.

Bildeinnsamling  se www.hellerud.wordpress.com


