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Fra postkassa

n n Det er nå 6 mndr. siden historielaget 
markerte sitt 20 årsjubileum på festmøtet 25. 
mars.

Møtet ble en formidabel suksess med stort 
oppmøte, hyggelige gjester fra Alna bydel, 
andre historielag og historie-organisasjoner. 
Det ble hilsninger, gaver og blomster fra flere.

Man fikk servert noe godt å spise og med 
godt drikke til. Alle synes å trives og praten 
gikk livlig i salen. Det var for meg ekstra hyg-
gelig å hilse på «gamle» Hellerudbeboere som 
jeg ikke hadde sett på 30-40 år.

Vårt jubileumsnr av Ved Postkassene var 
preget av jubileumsstoff  og ble gitt en an-
siktsløfting med trykk i farger. I tillegg ble det 
trykket 1 000 eks og ca 700 ble delt ut som 
gratis blad i alle postkasser vi hadde adgang 
til. Vi skal imidlertid medgi at det også var et 
vervetiltak for flere medlemmer. Dette har 
gledeligvis tilført ca 40 nye medlemmer.

Fra Alna bydel fikk vi «bursdagspresang» 
med et gavebrev på kr 2 500, og vi har også 
etter søknad blitt innvilget kr 10 000 i såkalte 
«Frivillighetsmidler» fra bydelen som gir et 
kjærkomment tilskudd til jubileumsarrange-
mentet. 

Tusen takk for det!
Sangkoret Koriander med 20 meget «sang-

føre» damer markerte avslutningen på møtet 
med vakker sang, og tilslutt ble unisont med 
hele salen avsunget Kringsjåsangen som i sin 
tid, kanskje 25 år siden ble skrevet av Arnold 
og Tordis Andersen. Undertegnede fungerte 
som dårlig forsanger, men vi kom i mål.

Etter festmøtet avholdt man lagets ved-
tektsfestede årsmøte for 2014

Jeg vil til slutt gi en varm takk til alle som 
kom, og til alle i historielaget som gjorde en 
stor innsats for et vellykket arrangement.

For øvrig henvises til referat fra festmøtet 
med bilder og årsmøtet lenger bak i bladet.

Hans Kr.
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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.
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Flere tanker om historie!
HANS KRISTIAN HUSEBY

Hvor går veien videre?
Vi har lagt bak oss jubileumsfeiringen, omtalt 
utførlig flere steder i dette bladet.

Jeg skrev i forrige nr noen tanker om 
historie. Jeg prøver meg igjen, nå også med 
kulturarv.

Imidlertid har vi ved «gratisutdeling» av 
Ved Postkassene fått et nytt medlem som jeg 
synes fortjener en nærmere presentasjon

Grete Horntvedt med bolig i Hellerudgren-
da kom til vårt arrangement på Kringsjå 25. 
mars, hilste til laget og overrakte gaver. Flere 
kjenner sikkert Grete fra politikken, byråd for 
kultur og byutvikling i Oslo bystyre i 4 år.

Grete brenner for kultur og kanskje spesielt 
for kulturminner og vern om historien.

Hun var direktør for Norsk Kulturarv i 
perioden 2007-2011 som også utgir et meget 
leseverdig magasin «Kulturarven». Historiela-
get har meldt seg inn og får magasinet.

På jubileumsmøtet kontaktet hun meg og 
indikerte stor interesse for vårt historielag, våre 
aktiviteter og kanskje spesielt for bladet vårt 
«Ved Postkassene». Hun tilbød seg å bidra med 
stoff  til bladet og litt lenger ut i bladet kom-
mer hennes første innspill, en uhyre interessant 
artikkel om Vern av Kulturminner. Vi takker 
for interessen og tror det vil komme mer.!

Når det gjelder vern av kulturminner leser 
jeg i Samleutgaven fra 2011at Hellerud his-
torielag tidligere en gang ble oppfordret av 
bydelsutvalget til å kartlegge kulturminner i 
distriktet med sikte på objekter som kunne 
egne seg for vern. Jeg kan ikke erindre at det 
ble utarbeidet en slik liste, og hvis det ikke er 
gjort er det kanskje ikke for sent. Objekter kan 
være hus, steder, naturområder, næringsele-
menter eller kunst. 

La oss tenke gjennom hvilke muligheter vi 
har. 

Nye ideer 
Dette bladet har som tidligere nevnt noen nye 
«serieintroduksjoner» som tidligere antydet.

Kort nevnt har vi «blåst liv» i den tidligere 
spalten «Glimt fra Livet» som gjenoppstår med 
intervjuer og informasjon med og om noen 
veteraner. 

Denne gangen intervju med Låtun, «gam-
mel» Haugerudbeboer og Åse Hansen (Halv-
orsen), oppvokst som nærmeste nabo til 
Kringsjå.

Bosetting
Vi har tatt opp bosettingsmønsteret på Hel-
lerud som naturlig nok har endret seg vesentlig 
de siste 50-60 år. Tidligere kjøpte man en tomt 
og bygget et hus for seg selv og sin familie. 
Dette var mønsteret fra ca 1900 og fremover, 
og tomtene ble stort sett utskilt fra de aktuelle 
gårdsbrukene.

Senere endret dette seg både litt før og 
spesielt etter de store OBOS utbyggingene på 
60-70 tallet

Redaksjonen har identifisert ca 20 forskjel-
lige utbyggingsprosjekter av ulik størrelse, fra 
4 til 250 boliger. Prosjektene har alle til felles 
at boligene/husene ble/blir bygget for utleie 
eller salg, Altså ikke bygging av egen bolig. 
Spalten har ikke foreløpig noe navn, men det 
kommer. Gode forslag og synspunkter mot-
taes gjerne. 

Kanskje kan dette området starte en me-
ningsutveksling i bladet. Hva er stygt og hva 
er pent, er det hensiktsmessig for distriktet, 
påfører det problemer eller fordeler for oss 
som bor her. Bidrar det med forskjønnelse, 
arkitekturvariasjon, positive trekk og/eller 
bosettingsmangfold.

Fritt fram, her er det sikkert mange menin-
ger.

Dette er en viktig del av Hellerud-regio-
nens boligstruktur etter OBOS utbygninger på 
Tveita, Haugerud og Trosterud. Flere utbyg-
gingsprosjekter vil komme og dermed prege 
den videre utvikling av bosettingsmønstret.

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

➤
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Vann
Forøvrig tar vi også opp temaet «Vann» en av 
de viktigste infrastrukturelementer for alle oss 
som bor her. Vann har sin betydelige historie 
for hele Oslo men for oss spesifikt innen vårt 
område.

Informasjon om vann og avløp vil også 

prege dette bladet og det vil komme mer etter 
hvert. Dette fordi en rekke tunneler som var 
gode løsninger på forsyningsproblemet også 
skapte problemer for husene våre flere ganger.

Vi tror også at bladet har et variert og lese-
verdig innhold på mange områder

Lykke til med lesingen !!

Referat fra Festmøte 25. mars 2015 
på Kringsjå kulturhus kl 1800. 
Referat fra Festmøte  
THORMOD PEDERSEN

Festmøtet
Det ble at meget godt oppmøte, med ca 60 
medlemmer og gjester og i tillegg ca 20 fra 
Korianderkoret. 

Siden Historielaget fyller 20 år, hadde vi 
denne gangen valgt å koste på oss litt ekstra 
med mat og drikke. Det var bestilt «fingermat» 
og innkjøpt «sprudlevann» og mineralvann i 
tillegg til det vanlige kaffe og kringle. Medlem-
mene betalte derfor kr 50 i inngangspenger. 
Det var ikke loddsalg denne gangen. 

På et langbord og på veggen bak hadde vi 
laget en utstilling av bilder og gamle ting som 
vi har tatt vare på. Her hadde vi også et utvalg 
av medlemsblader og bøker for salg. 

Politikere fra bydelen, representanter fra 
nabohistorielag samt fellesforbundet var invi-
tert. Hans Krìstian introduserte disse før de 
kom med sine hilsninger. Akers Avis Grorud-
dalen hadde også sendt en reporter og en flott 
artikkel med bilder ble trykket 8. april. 

Se faksimile. 
Knut Røli som er BU-leder i Alna bydel 

nevnte at i bydelen bor det 40 000 mennesker 
og det er mye frivillig arbeid som nedleg-
ges her, og her gjør historielagene en meget 
viktig innsats for å ta vare på opplysninger om 
kulturminner og annet. Han er selv medlem av 
vårt historielag. Han overrakte 2500 kroner i 
gave. 

Knut Helge Midtbø, leder i Østensjø his-
torielag nevnte at våre to historielag har hatt 
et godt samarbeid og vil arbeide for at dette 

måtte bli enda tettere i fremtiden. De planleg-
ger å starte en gruppe i slektsforsking og tar 
gjerne kontakt med oss. 

Hans Kr. Grimelund Kjelsen, leder i Fel-
lesrådet gratulerte med jubileet og håpet at 
ferdigstillelse av Tveten gård ville gjøre det 
mulig også for oss å være vertskap for samling 
av historielagene i Oslo. I likhet med Hellerud 
historielag ble de fleste andre historielagene i 
Oslo stiftet i 90-årene. Han overrakte en flott 
blomsterhilsen. 

Grete Horntvedt, som er en kjent bydels-
politiker og som også er bosatt i vårt område, 
framhevet det flotte arbeidet vi gjør med å ta 
vare på kulturarven. Hva har vi av kulturmin-
ner i framtida? Hva kan vi trekke fram om 
100 år? Hun opplyste også at i vårt område på 
Hellerudtoppen skal det ikke bygges blokker. 
Som gave overrakte hun et minikumlokk med 
Oslos symboler. Kumlokkene i vår bydel er av 
dem som ble skiftet ut med restopplaget som 
ble laget til 2000-jubileet. Disse er selvsagt i 
full størrelse! 

Edmund Grohshennig, tidligere leder i 
Hellerud vel og vår mangeårige revisor, kom 
med noen utfyllende opplysninger om hva 
som utløste starten på historielaget. Vel-
let begynte å miste innflytelse på grunn av 
omstruktureringen av Oslo som by og mistet 
av den grunn medlemmer. Man innkalte til et 
møte for å finne ut hva som kunne gjøres, og 
forslaget som fikk mest støtte, var å danne et 
historielag. 

Det kulturelle innslaget sto Koriander-koret 
for denne gangen. Det var en opplevelse å 
høre dem. De avsluttet med å lede oss i avsyn-
gingen av «Kringsjåsangen».

➤
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Lokalpolitiker Grete 
Horntvedt.

Knut Røli, BU-leder i 
Alna bydel.

Hans Krìstian åpner festmøtet.

Hans Kr. Grimelund 
Kjelsen, Leder av Fel-
lesrådet for Historiela-
gene i Oslo
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n Tidligere i nr 1-2005, samt side 80 i Samleutgaven fra 2011 er det en 
utførlig beskrivelse av Solstugrenda skrevet av Kjell Berger. Dette omfattet 
ca 30 eneboliger i rekke og ble bygget ca 1970.
n Men før dette og kanskje det tidligste prosjektet som ble bygget for 
salg/utleie var Grohshennighusene i Hellerudveien og Stordamveien hvor 
det første kom i 1917 og senere utover i 1930 åra
n Edmund Grohshennig har sammenfattet en artikkel om denne utbyg-
gingen.
Som nevnt kommer det flere artikler om emnet etter hvert. 

En kortfattet historie om 
Grohshennig-husene på Hellerud
EDMUND GROHSHENNIG

n n Min bestefar, Elvin Grohshennig, kom 
til Hellerud ca.1913-14. Hans kone Emmy, 
flyttet også med. Hun kom opp fra Køben-
havn, men ikke før de hadde et anstendig 
nok sted å bo. De leide i annen etasje i 
Venåsveien. Min far, Giffort, ble født der.

Hellerud gård var på denne tid ikke i 
virksomhet som «bondegård». Den var solgt 
i spekulasjonsøyemed, og tomter ble parsel-
lert ut. Det var mye uro og eierskap fram og 
tilbake, også konkurs.

På denne tid var det også ganske så 
trangbodd og mye dårlig husvære i «Kris-
tiania». Min bestefar så jo selvfølgelig dette 
tydelig da han hadde blikkenslagerverkste-
det sitt i Vaterland. Ikke akkurat noe ideelt 
bosted for f.eks. barnefamilier.

I København, hvor han kom fra, var 
situasjonen den samme. Der hadde utbyg-

gere, eller entrepre-
nører, begynt med 
tomteoppkjøp langt 
utenfor bykjernen. 
Dette visste han sann-
synligvis, og tenkte at 
det samme ville skje 
her. I og med at han 
nå bodde på Helle-
rud, forretningen gikk 
godt, så begynte han 
også å kjøpe tomter.

De flyttet etter 
hvert fra Skogliveien 
(nåv. Venåsveien) til 
Stordamveien 48, 
hvor de hadde kjøpt tomt og bygde hus med 
innflytt ca.1917. 

Akkurat hvilke år tomtene som skulle 
bli til Grohshennig-husene (Groschennig-
gårda på lokal uttale), ble kjøpt, vet jeg ikke. 
Det ble også kjøpt noe på 20-tallet. Det 

BOSETTINGEN PÅ HELLERUD

Det første Grohs-
hennig-huset bygd i 
Stordamveien 48, med 
innflytting ca 1917.
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(T.h.) Utsikten fra 
«Hellerudtoppen», 
Grohshennig-huse-
ne i bakgrunnen ca 
1948.

Husene i Hellerud-
veien i 2015.

første huset som ble bygd av disse 4-manns 
boligene, var Stordamveien 46. Dette var 
en «prototype», og var noe annerledes enn 
de neste 4. Det var innvendig i trappeløpet 
forskjellen var størst.

Det var som nevnt, Stordamveien 46 
som var det første. Jeg mener det var 1932. 
Så gikk det et par år før neste ble påbegynt. 
Det var Hellerudveien 27,deretter Hel-
lerudveien 25, 23 og 21. Ett hus hvert år. 
Tomtene var hver for seg på 2,5 mål. Det 
var «strøksklausul» på Hellerud i denne 
tiden. Tomtene ble håndgravd, kjeller, vann 
og kloakk. Han som hadde denne jobben 
gravde ut 1 tomt pr.år. Hakke-spade-spett 
og trillebår!

Hvert hus bestod av 4 leiligheter, 2 i hver 
etasje og ganske så like. Også kjeller med 
egne boder, vaskerom og kullbinge var det. 
Tomten til hvert hus ble selvfølgelig delt 
mellom de 4 leilighetene. Alle hadde kjøk-
kenhager. De 2 leilighetene i 1.etasje hadde 
utgang til hagen fra stuen. I 2.etasje var ut-
gangen fra stuen til veranda. Med dette var 
altså stuen i 1.etasje noe større da verandaen 
i 2.etasje var inntrukket i forhold til stuen 
under.

Hver leilighet hadde entre, bad m/toalett, 
kjøkken og 1 soverom i det jeg vil anta var 
en rimelig god bostandard for denne tiden. 
Hver leilighet hadde f.eks. varmtvannsbere-

der på badet med varmtvann også til kjøk-
kenbenk. Oppvarmingen var også separat 
for hver leilighet. De hadde sitt eget lille 
sentralvarmeanlegg med radiatorer i bad-
kjøkken-stue og soverom. Dette ble opp-
varmet av en liten, men effektiv koksovn i 
entreen. Jeg tror min bestefar samarbeidet 
med rørgrossist Brødrene Dahl om dette.

Det ble min fars oppgave å få leieboere. 
De sto ikke i kø for å komme til Hellerud 
på denne tiden, ikke som i dag. Det var vel 
heller ikke så lett å få potensielle leietakere 
i tale. Man måtte på en måte treffe marke-
det. Jeg vet at det første huset var trått å få 
leid ut. Hvordan det ble etter hvert med de 
andre husene, vet jeg ikke.

Kommunikasjon var nok et problem. 
Veiene var svært dårlige, og ikke alle drosje-
sjåfører så lyst på en tur til Hellerud i vårløs-
ningen. Drosje var også luksus. Nærmeste 
offentlige transport på denne tiden var vel 
Hellerud trikkeholdeplass. Østensjøbanen 
ble åpnet i1926 , men hvis ikke trikken var 
der, måtte man gå til Bryn togstasjon for å 
komme til byen og evt. på arbeid. Senere 
kom også bussforbindelsene til byen igang 

I dag er hverken kommunikasjon eller 
utleie noe problem. Hellerud er nå svært 
sentralt og populært. Hvem kunne vel tenkt 
en slik utvikling på 20-30 tallet ?

(T.v.) Stordamveien 
46 i 2015. 
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Intervju med Åse Hansen

INGEBJØRG ENGELSTAD 

n n En sprek ‹voksen› dame på Hellerud er 
Åse Hansen, f. Halvorsen. 

Mange har sikkert møtt henne, hun er en 
dame som er mye ute og går. 

Åse er født i 1927 og oppvokst i Lander-
oveien 3, nabo til Kringsjå Kulturhus. Huset 
ble bygget i 1915 av Åses bestefar Oscar 
Mjølund. Besteforeldrene bodde i samme 
hus, og der bodde Åse til hun var 30 år. 

Åse gikk på Bryn skole ut 7. klasse, 
da måtte hun over til Østensjø skole som 
hadde 8. trinn. 

Hun tok deretter Handelsskolen. 
Sin første jobb hadde hun som 16-åring 

i et firma som tok i mot brukt undertøy 
og raknede nylonstrømper. Undertøyet ble 
sydd om til mindre plagg og nylonstrøm-
pene ble masket opp igjen til hele strømper. 
Ingenting skulle kastes da det var vanskelige 
tider. Hun gikk på søndagsskolen på Kring-
sjå fra hun var ett år gammel og satt på 
fanget til sin kusine Eleonore Sørensen. 

Under krigen fikk Åses far, John Halv-
orsen, en geitebukk i gave. Han fikk navnet 
«Truls». Truls gikk i tau i fjellet i Landero-
veien. Dette var jo en bukk og hos familien 
Kløvstad i Hellerudveien hadde de ei «hu-
geit», Truls ble fraktet i tau dit ned for par-
ring, men dessverre ingen resultat. 

Geitebukken var sikkert ment som et til-
skudd til mat, men ingen orket å spise han. 

Ungdomstiden tilbrakte hun mye på 
«Blystadsletta» for dans, lek og moro, 
sammen med annen Hellerud-ungdom. 

Blystadsletta lå der hvor politihusene i 
Ivar Welles vei er i dag.

Hun spilte håndball i Østmarka Idrettslag 
hvor Thorleif  Opøien var leder. De reiste 
rundt på kamper i en åpen lastebil med 
krakker på lasteplanet, i all slags vær, og 

Myhre i Karlstua kjørte. Mye av treningen 
foregikk på «Kusletta» som lå ved Vetlands-
veien litt syd for Trasop Idrettsplass. 

Om vinteren var det skirenn i «Himmel-
bakken» hvor gutta hadde laget en hopp-
bakke og jentene hadde utforbakke. Him-
melbakken lå inn fra Rundtjernveien og ut 
mot «Utsikten» på Hellerudtoppen. 

Sommerens store samlingssted for hele 
Hellerud, unge som eldre, var Rundtjern og 
bading. Der plantet de blomster og teltet 
sommeren igjennom. Det ble bærplukking 
og kongler til vinterfyring i trange tider.

Åse har bodd flere forskjellige steder, 
men er nå tilbake på Hellerud. 

«Borte bra, men hjemme best» 

GLIMT FRA LIVET

De første intervjuer med Odd Låtun og Åse Hansen (født Halvorsen)

Åse Hansen 
(Halvorsen 2015) 

Sletta hvor Hellerudungdommen lekte og spilte ball 
ca 1960

Badejenter fra Rundtjern Ingebjørg tv og Åse th
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Intervju med Odd Låtun 
fredag 26. september 2014.

SVEIN HOLMBY  
og THORMOD PEDERSEN

n n Odd Låtun vokste opp på «Granbak-
ken», et tømmerhus i Haugerudhagan tidlig-
ere Karlstuveien. Granbakken var opprinne-
lig oppført som hytte av Odds bestefar Olaf  
Tveten som var lungelege. Hytta var opprin-
nelig et laftet tømmerhus som ble flyttet fra 
Fjeldhus. I 1934 da Odd flyttet inn var hytta 
blitt påbygd. Tomta fikk han kjøpt av Wendt 
som den gang bodde på Hagapynten. Gran-
bakken er 100 år dette året. Nå er eiendom-
men oppdelt og bebygget i tillegg med to 
villaer og rekkehus. Derfor er det viktig å få 
notert ned hvordan det engang var, og Odd 
husker godt og er stappfull av opplysninger 
og muntre historier om hvordan det var å 
bo og vokse opp i dette spesielle området 
nord i historielagets interessefelt. Nå bor 
han sammen med sin kone på Lørenfallet i 
Sørum kommune. «Granbakken» har Odds 
datter nå overtatt som bolig.

Odd fattet tidlig interesse for fugler. Det 
som utløste det hele var da han fant et reir 
i ei ripsbuske i hagen. Faren, Finn Låtun, 
kom med ei fuglebok, og da fant de ut at 
fuglen var en hagesanger. Axel Sommerfelt 
som bodde på Trosterud, støttet også godt 
opp om hans fugleinteresse.

En opplysning som Odd kom med var 
hvorfor det heter Etterstad. Alnaelva syd 
for Brynsfossen dannet kulper som sang-
svanene holdt til i under vår og høsttrekk. 
Etterstad (entarstadir gml.) betyr rett og 
slett svanenes sted. Men i følge det offisielle 
stammer gårdsnavnet fra norrønt og er en 
sammensetning av mannsnavnet Eitill og 
stad. Så her strides de lærde.

Eiendommene i dette distriktet, Wendt-

skogen er utskilt fra Haugerud gård, og var 
ganske store. Tomtekjøperne kom fra det 
øvre sjikt av befolkningen både utdannings-
messig og økonomisk. Svært mange var 
slektninger av Kjos som en tid eide Hauge-
rud gård. 

Tett ved «Granbakken» rant det en bekk 
som ble kalt «Møllebekken». I tidligere tider 
må det ha gått atskillig mer vann i denne. 
Det skal visstnok ha vært ei mølle som lå 
der som vi nå har Ytre Ringvei, nærheten av 
husmannsplassen Luren. I tillegg vet vi at 
det tidligere lå et lite teglverk i dette dalsøk-
ket. På reguleringskartene for området fikk 
bekken navnet Haugerudbekken, før den 
helt forsvant som følge av Haugerudut-
byggingen. Tidligere var Haugerudbekken 
grensen mellom skolekretsene og Odds 
eldre søsken gikk på Furuset skole. Odd selv 
begynte på Bryn skole i 1940 da skolegren-
sen nå var flyttet til Haugerudbakken.

Under krigen etter at tyskerne beslagla 
skolen i 1943, måtte Odd i likhet med de 
andre elevene ty til kriseløsninger. Det ble 
kirkestuen til Østre Aker kirke som ble 
Odds skolestue. ➤

GLIMT FRA LIVET

Granbakken 2. 
Hjemmet til Odd 
 Låtun slik det er i 
dag
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Da 1. Alna speidertropp ble stiftet av 
Arne Birkeland i 1946, og Odd ble med der.

Lenger syd i vårt område, på tomtene 
som ble fradelt Hellerud gård, ble det stort 
sett satt opp små primitive hytter av ar-
beidsfolk. Disse ble over tid bygget på til 
helårsboliger, men på grunn av manglende 
byggeforskrifter kunne standarden ofte være 
dårlig. Dette gjaldt særlig på Hellerudtoppen 
hvor det kunne være skummelt å ferdes for 
Wendtskogens skolebarn. Det kunne være 
farlig fordi der oppe bodde bare ramp. Odd 
ble mobbet av skoleungdommen her, og 
han ble aldri fortrolig med den sørlige del av 
Østmarka. Den nordligste del av marka var 
den som Odd ble best kjent i.

Odd hadde ei tante Ragnhild på «Fjellbu-
garen» som var datter av Wendt. Hun mis-
likte adressen Hellerud, Bryn og fikk denne 
forandret til Alnabru. Da Haugerud og 
Trosterud vel ble dannet, ble det en avlegger 
av Alnabru vel og ikke Hellerud vel.

I det meste av sin yrkesmessige karriere 
var han tilknyttet Stavanger museum som 
preparant. Hvorfor Odd ble preparant, skyl-
des en spesiell historie. Han hadde bestemt 
seg for å bli skogtekniker men at det ikke 
ble slik var i følge Odd «spriten sin skyld». 
Det skulle ansettes en preparant på Zoolo-
gisk museum i Oslo. De hadde en kvalifisert 
søker, men han vill de ikke ansette fordi han 
var «ganske fuktig», og på den tiden ble det 
oppbevart store mengder sprit på museet. 
Odd hadde bekjentskaper ved museet og ble 
bedt om å søke på grunn av sin store fugle-
interesse. Oppgaven som preparant kjente 
han lite til, men han skulle komme i lære og 
få skikkelig opplæring.

Som sagt Odds interesse var fugler, men 
ledelsen overførte ham til andre områder 
hvor interessen var minimal. Derfor da det 
ble utlyst en preparantstilling ved Stavanger 
museum, ble det til at han bosatte seg der og 
ble tilknyttet museet i over 40 år.

Under oppveksten satte Odd opp fugle-
kasser for ulike arter, hjemme og langt ut i 
marka. Kattugler blir lett vant til folk og det 
bør derfor ikke settes opp holker nærmere 
enn 300m fra husene.De kan nemlig bli me-
get aggressive i hekketiden. Dette fikk faren 
til Odd erfare en sein kveld han var på vei 
hjem. Odd hadde satt opp en redekasse som 

planen var å få kaie i. Denne kassa hadde 
kattugla tatt i bruk og derfor ble faren til 
Odd angrepet.

Bror til Svein, Jon Holmby kom engang 
til Odd med en rugdeunge og fikk beskjed 
om straks å bringe den tilbake. Rugda legger 
eggene direkte på marka og så snart de er 
klekket sprer de seg utover området. Dette 
gjør at sjansen til å bli tatt av rovdyr blir 
mindre. Foreldrene har investert så mye i 
ungene slik at de godtar at de har ligget i ei 
menneskehånd. 

Odd hadde også store bur for finkefugler 
deriblant vevere, inne i stua. Barna i områ-
det var derfor hyppig på besøk.

De par bussene fra «DBO» som trafik-
kerte området vårt under krigen, ble drevet 
med «knott» i likhet med de fleste biler og 
busser, og dette ga sterk redusert effekt. 
Odd husker en gang han kom over den 
gamle Tvetenbrua på vei fra skolen. Faren 
satt litt bak i bussen og vinket til ham gjen-
nom et vindu. Midt oppe i Fyrstikkbakken 
nådde Odd igjen bussen og før denne hadde 
fullført svingen bortom Hellerud, var Odd 
kommet hjem.

Snøbrøytingen om vinteren forgikk med 
treplog med opptil 8 hester foran. Dette 
medførte at brøytekantene kunne bli ganske 
høye sett fra Granbakken. 

En sønn av Olaf  Tvetens, Gunnar 
Tveten på «Fjellbugaren» var skipper på 
«Pol III», skipet som fikk den første kontakt 
med den tyske marine under innseilingen i 
Oslofjorden. Gunnar Tveten skulle vært på 

Kattugle
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➤

vakt den natten. Men det var den andre kap-
teinen Leif  Welding Olsen som sto på brua. 
Gunnar Tveten hadde nemlig tatt noen vak-
ter for Olsen i forbindelse med hans bryllup. 
Nå gjorde Olsen gjengjeld.

Leif  Welding Olsen er kjent som den 
første nordmann som falt under den tyske 
invasjonen natt til 9.april 1940.

Alle måtte levere inn radioapparatene 
sine under krigen. Det måtte også Låtunfa-
milien, men Odds far hadde så mange ekstra 
deler og var radiokyndig så han bygget en 
ny. Det var derfor flere som kom for å høre 
nyhetene hos Låtun. En av disse var så 
forutsigbar at man kunne stille klokka etter 
ham. Siden han også bestandig gikk den 
samme veien, fikk han beskjed om å variere 
litt. Radiolytting var straffbart og ikke uten 
risikomomenter.

Odds far, Finn Låtun, bygget mange 

radioer også for hjemmetronten. Den siste 
han lagde, ble donert til Hjemmefrontmu-
seet på Akershus festning.

En original som bodde i ei lita hytte i 
skogen på nedsiden av Karlstua, het Jørgen. 
Han hadde tidligere arbeidet for Jernbanen 
på Alnabru. Sener drev han med forefallen-
de arbeid i distriktet, deriblant do-tømming 
som han utførte meget grundig. Jørgen 
hadde ei søster som bodde på Alnabru, 
rett nedenfor Wendtbakken. Der spiste han 
ofte middag. Han skiftet mellom to stier på 
veien dit, og disse kalte man øvre og ne-
dre Jørgensti. Jørgen burde virkelig fått en 
veistump oppkalt etter seg, men slik ble det 
aldri. Barna i området likte seg godt i hytta 
til Jørgen, men de færreste fikk lov hjemme. 
Det var store muligheter for å få både lop-
per og lus på seg der.

Utdrag av brev fra Olaf Tveten til 
sine foreldre i forbindelse med en 
militærmanøver i Sverige 1888
Ved besøket hos Odd Låtun kom han inn på sin bestefar Olaf Tveten som 
anla Granbakken på Haugerud i 1914. Fra Inger Johanne Josefsen har 
historielaget fått kopi av de utdrag av brev som ble sendt i forbindelse 
med at Olaf Tveten ble beordret til Fristad nær Borås i Sverige. Han var da 
sersjant i Norge og tilknyttet militærmusikken i Christiania som klarinettist 
på den tiden, i en alder av 22 år. Beordringen til Sverige varte i 2 måne-
der fra 15. mai til 15. juli 1888. Vi vil her gjengi noe av innholdet i brevene 
som ble sendt.

Fristad 15. mai 1888.  
Her har jeg nettopp installert meg. Som sed-
vanlig ønsker mamma at vite beskjed om fi-
nansene. Billett til Charlottenberg-toget med 
trupbilletten kostet kr. 10,-. To måltider, 
middag og aftens kr. 3,50, dyrt men godt 
og høyst nødvendig. Losji på hotell med 
middag og frokost kr. 3,25. Reise mellom 
Borås og Fristad 60 øre. Jeg ligger forresten 
utmerket godt i min seng. Over sengen hen-

ger toiletvesken som Marie sydde og på den 
lille hylle har jeg vannglass, såpe, tobakk og 
snadde ikke å forglemme. Kaffe morgen og 
ettermiddag må betales med 8 øre men da 
får vi så meget vi vil ha og ganske god.

Fristad 18. mai 1888.  
Når nu trærne har sprunget fullt ut, må her 
være det deiligste sommeropphold man kan 
ønske seg. Luften er ren og frisk, omgivel-
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sene utmerket vakre. Godt lever man også. 
Jeg skal til eksempel fortelle spiseseddelen 
for i går. Først til frokost: Smørgåsbord 
bestående av rugkake, knekkebrød (som her 
spises i store mengder), ost, oppskåret kjøtt, 
pølse (kjøttpølse) oppskåret, ansjos, varme 
kjøttkaker med nykokte poteter (kjøttkakene 
kalles her kjøttbuller). Drikke er vann eller 
kald melk. Både melken og smøret her er 
utmerket godt. Til middag serveres naturlig-
vis først smørgåsbord, derpå erter og flesk, 
flesket skjæres opp og has i suppen, dertil 
spises knekkebrød med meget smør på, altså 
meget fet kost. Til etterrett serveres egge-
pannekake med syltetøy til. Til aftens atter 
smørgåsbord hvori blant annet sildesalat 
der spises med fløte og sukker til. Dernest 
fiskepudding eller noe sådant, hvortil spises 
syltetøy. Som herav sees er det solid kost 
og man får så meget man vil. For eksempel 
søndag morgen får vi bløtkokte egg, og man 
nøyer seg ikke med at spise et egg men det 
var de som drev det til 6. 

Fristad 27. mai 1888.  
I dag fylder jeg mitt 22de års fødselsdag. 
Og aldri har vel en fødselsdag opprunnet 
behageligere enn denne. Jeg hadde nemlig 
en dag tilfeldigvis omtalt at jeg den 27de 
feirede min fødselsdag og dette hadde mine 
kamerater husket på. Mens jeg omtrent 
klokken 8 lå og sov ble jeg vekket av full 
musikk fra musikksalen, ved siden av der jeg 
sover. Hele musikken hadde nemlig i går af-
tes avtalt å vekke meg med serenade og var i 
den anledning stått opp tidligere enn sed-
vanlig, stemte sine instrumenter i all taushet 
og lot derpå plutselig det ene nummer etter 
det andre bruse inn til meg, mens jeg lå 
ganske lunt i min seng og hørte på. Til sist 
marsjerte hele musikken med trommer og 
klokkespill under tonen av en kvikk marsj 
inn i værelset til meg. Derpå fulgte gratula-
sjoner og lykkeønskninger. Dette var meg så 
meget behageligere som det er et bevis på at 
jeg er godt likt av alle mine kamerater, det er 
nemlig første gang de har gjort dette.

Det var i det hele tatt et forskrekkelig 
liv og røre i går da der nemlig fra Borås var 
ankommet et stort teratog. Merkelig nok må 
soldatene exersere 2 timer fra 5 – 7 søndag 
ettermiddag, kanskje det er for at tilreisende 

skal ha den fornøyelse å se på. I går mel-
lom 6 og 7 spilte vi marsjer mens soldatene 
exerserte for at de skulle øve seg i bestemt 
takt, det vil si 116 skritt i minuttet. Vi spilte 
etter en taktmåler.

Fristad 23. juni 1888.  
Her på heden står alt fremdeles godt til. I 
dag rykket hele regimentet inn. De forskjel-
lige kompanier kom marsjerende fra hver 
sin kant med trommene i spissen. Nu blir 
det ganske annet liv her. Der er nemlig i dag 
ankommet 8 kompanier foruten de 4 som 
var her forut, der fremdeles blir her. Kl. 
10 ½ oppstilledes regimentet med fanene. 
Øversten holdt en tale for regimentet, hvori 
han uttalte håp om at det gode navn som re-
gimentet har fra før av – Elfsborgsregimen-
te har nemlig utmerket seg særlig i krig og 
fred forut – at det fremdeles måtte bevares. 
Derpå holdtes gudstjeneste av regimentspas-
toren. Nu kommer vi til å få betydelig mere 
tjeneste enn vi har hatt i det senere, men 
overanstrengte blir vi nok ikke. Det verste 
er at vi skal spille revelje kl. 5 – siger og 
skriver fem – om morgenen, men når en blir 
vandt med det så går det også. Kl. 12 er det 
førgadring, det vil si vaktavløsning Kl. ½ 
9 – 9 musikk utenfor offisersmessen og kl. 
9 tapto. Prøver får vi vanligvis 1 a 2 timer 
daglig. Om aftenen er her deilig, da sitter vi 
på terrassen utenfor paviljongen etter at ha 
spist aften og passiarer idet vi ryger vår pipe 
eller sigar med haven og vandspringet like 
mot oss. Det er en utmerket ting her at ka-
meratskapet er så godt, hvilket nok ikke skal 
være tilfellet på andre regimenter, fanejun-
kere, sersjanter og korporaler omgås aldeles 
som de var like, unntagen når det gjelder 
tjenestesaker, da gjelder det at adlyde uten 
at mukke. Mellom sersjanter og fanejunkere 
finnes ingen kommandérsersjant, men så er 
det 3 sorter korporaler nemlig distingsjons-
korporaler der vel nærmest svarer til sersjan-
ter i Norge, korporaler og visekorporaler. 
Nest disse kommer da volontärene eller 
guldgossarne, hvilket de kalles på grunn av 
sine examensdistingsjoner på armene, der 
er underoffisersaspiranter. Merkelig nok 
har studenter, der tjener sin verneplikt rett 
til at bære nogle særskilte distingsjoner på 
sine akselklaffer. Det er vist ikke så lett at bli 
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sersjant i Sverige, der kreves nemlig strenge 
examener. Man ser også sjelden så unge 
sersjanter her som i Norge. Min kompani-
kamerat Lundberg og jeg er sannsynligvis de 
yngste sersjanter på regimentet.

Fristad 27. juni 1888.  
Lørdag midtsommeraften reistes midt på 
heden maistangen, en stor mast kledt med 
løv, flagg og våpen. Om aften deltes mu-
sikkoret i 2 deler, den ene halvpart spilte 
i offisersmessens have, den andre, hvori-
blant jeg spilte til dans ved maistangen, der 
gikk det lystigt til med dans til omtrent 11. 
Midtsommerdagen opprant med det nyde-
ligste veir. Denne dag er den største høy-
tidsdag som er under møtene. Den begynte 
med revelje kl. 6. Kl. 11 gudstjeneste i full 
parade. Det tok seg utmerket ut i det vakre 
veir å se hele regimentet oppstilt, 8 kompa-
nier, iført full paradeantrekk, skildt og fjær 
og offiserene med sine gule og blå skjerf  
med store dusker i. Utenom militære stod 
en stor mengde sivile, som var ankommet 
om morgenen fra Borås. Enda flere kom 
der med et stort extratog senere. Kl. 12 var 
vaktparade. Derefter var det defilering for 
øversten og alle offiserer fra 1ste stamkom-
pani. Stamsoldatene exerserer så sikkert som 
gamle grenaderer. Kl. ½ 2 – ½ 3 spilte hele 
koret til taffels for offiserene. Kl. 5 -7 hadde 
som vanlig soldatene om søndagene exersis. 
Kl. 8 – 10 spilte vi til dans ved maistangen. 
Til Borås avreiste kl. 10 et extratog på over 
30 vogner der alle var fullstappede av folk, 
herav kan sluttes hvor mange mennesker 
her var. Jeg er tilbudt engasjement i Lindkjø-
ping som pianist sammen med Bendixen og 
4 til. Betingelsene er fri kost og losji og kr. 2 
pr. dag.

Fristad 30. juni 1888.  
I går kl. 7 om morgenen marsjerte hele regi-
mentet ut av leiren under øverstens kom-
mando med flyvende faner og klingende 
spill. Veiret var i begynnelsen utmerket godt 
marsjveir, nemlig overskyet. Senere begynte 
det å regne og regnet senere hele tiden. 
Veien gikk stadig opp og ned ad bakke. 
Vi hadde rast omtrent hver time. Ved den 
anden rast gikk et par av oss til baktroppen 
hvor marketenderskene var med sine vog-
ner. Der spiste vi en smørgås og drakk et 
glass øl. Aldri har det vel smakt meg bedre 
enn det gjorde da. Det var forresten ca. 10 
min. marsj å nå fra teten og til baktroppen. 
Vi skulle nemlig passere en linje på mellom 
1500 – 2000 mann. Da vi kom til Borås 
var naturligvis hele byen på benene for å se 
oss. Vi passerte gjennom hovedgaten under 
tonene av regimentets marsj. Litt nord for 
Borås slo vi leir. Alle var våte inn til skinnet, 
men det skader jo ikke når man er i beve-
gelse. Vår matmor Anna, var reist i forveien 
på jernbanen og hadde middag ferdig til oss 
i et hus like ved leiren. Der trakk vi frak-
ken av og spiste middag i bare skjorten med 
glubende appetitt. Jeg hadde heldigvis mine 
helstøvler på, så jeg ble ikke våt på benene. 
Middagsrasten varte fra 1 – 3, hvoretter vi 
igjen og fremdeles i regn begav oss tilbake 
til Fristad, men vi gikk den korteste vei. Kl. 
6 var vi tilbake igjen. 

Den 16. juli er møtene slutt, og jeg reiser 
da sannsynligvis direkte hjem og kan altså 
være hjemme enten 17. eller 18. om morge-
nen. 
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Vern gjennom bruk
Opp gjennom årene har stadig flere bygninger og områder blitt fredet 
eller vernet. For mange og strenge restriksjoner på privat eiendom vil 
mange si. Andre hevder at alt for lite er vernet for ettertiden. De fleste vil 
imidlertid være enig i at fredning og vern ikke har vært systematisk og 
gjennomtenkt nok. Mye har vært fredet ved rene tilfeldigheter.

GRETE HORNTVEDT

La oss gjøre et tankeeksperiment: Hvilke 
av dagens nybygde bygninger og anlegg vil 
være vernet om hundre år? Kan vi allerede 
nå se hva som vil bli oppfattet som så viktig 
for historieforståelsen og bygningsvernet at 
det må vernes? Hvilke kriterier skal i så fall 
legges til grunn for verne- og fredningsved-
takene? 

Først en begrepsavklaring: Fredning 
foretas av Riksantikvaren, og objektet skal i 
utgangspunktet være av nasjonal interesse. 
Fredningsvedtak kan omfatte både fasader 
og interiør, og disse vedtakene kan være 
relativt detaljerte. 

Vern foretas gjennom vedtak i kommu-
nestyret og er som regel av lokal interesse, 
men kan også være av betydning for en 
region. Vernevedtak omfattes som oftest 
av ytre forhold som f.eks. fasader, dører, 
vinduer, tak osv.

Kriterier for vern
Hvilke kriterier for morgendagens vern skal 
vi legge til grunn? Er det ikke nok at et an-
legg er gammelt? Ikke nødvendigvis. Ser vi 
oss omkring i dag, er det mange bygninger 
som riktignok er gamle, men som ingen vil 
finne på å verne. 

Bygget må være vakkert, vil noen hevde. 
Hvem skal imidlertid bestemme hva som 
er pent og hva som er stygt? Meningene er 
som kjent svært delte når det gjelder dette. 
Dertil endrer smaken og oppfatningen 
av hva som er pent eller stygt seg ganske 
radikalt etter som tiden går. Mange gren på 

nesen over Oslo Rådhus sine to «geitoster» 
da det ble bygget. I dag kåret til ett av de 
fineste byggene i landet, men hverken fredet 
eller vernet. Ingen vil vel foreslå å rive byg-
ningen der Nobels Fredspris deles ut.

Det som er tidstypisk og som kjenneteg-
ner en periode, kan derimot fungere som et 
kriterium. Dette kan være en bygningsstil, et 
bygningsmønster eller funksjon som senere 
er enten forlatt eller videreutviklet. Eller 
kanskje er objektet det eneste i sitt slag som 
enten noen gang er bygget. Eller muligens 
det siste som står igjen og er eneste eksem-
pel, og som hvis det fjernes, lager et hull i 
vår historieforståelse.

Våre historiske bygningssamlinger som 
Folkemuseet i Oslo, De Sandvikste sam-
lingene på Maihaugen, Lillehammer og de 
mange bygdetunene over hele landet tar 
rimelig godt vare på en god del av bygnings-

Grete Horntvedt
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Hellerudgrenda, det 
største utbyggings-
prosjektet i vårt 
område etter OBOS

historien flere århundrer tilbake. Til og med 
en boligblokk fra 1800-tallet er flyttet til 
Folkemuseet. 

Et viktig element i vernearbeidet er 
hvilken funksjon objektet har eller har hatt. 
Tidligere mente mange at funksjonen måtte 
opprettholdes og byggets drift fortsette som 
før når objektet ble vernet. Det har dess-
verre vist seg å være en mislykket intensjon. 
Utviklingen lar seg ikke stoppe, og mange 
anlegg står og forfaller fordi de ikke lenger 
er i bruk. Da hjelper vernevedtak lite. Sakte 
men sikkert har Norsk Kulturarvs visjon 
om «vern gjennom bruk» vunnet frem. I 
vissheten om at et hus eller anlegg som 
brukes ikke forfaller, har en rekke bygninger 
fått nytt liv i byer, tettsteder og på landet. 
Gårdsbygninger har blitt gårdshoteller, 
bevertningssteder, utstillingssteder, visnings-
steder for historiske spel osv. Fabrikkanlegg 
har blitt transformert til kontorer, restauran-
ter, gallerier, museer teaterlokaler, høyskoler 
etc, etc. I Oslo har flere kornsiloer blitt 
ombygget til boliger og studenthybler. Langs 
Akerselva har gamle fabrikkbygninger blitt 
tatt i bruk til kulturformål. 

Vern av ytre bygningstrekk har vist seg 
mer bærekraftig enn strenge fredningsved-
tak. Da er det lettere å forandre byggets 
funksjon for å bevare det for ettertiden. 

Oppsummert bør vi legge til grunn at 
kriterier for morgendagens vern bør om-
fatte det tidstypiske, det spesielle, det unike 
og det funksjonelle. Funksjonelt i dagens 
bruk, men også med muligheter for endrede 
funksjoner når behov oppstår. God arkitek-
tur bør også være et kriterium, men vi vet at 
tidene kan forandre hva som oppfattes som 
god arkitektur.

Vern gjennom bruk
Oslo er den byen i Norge og Europa som 
vokser raskest for tiden. Det setter press på 
byutviklingen til å utvikle nye boligområder, 

skoler, omsorgsinstitusjoner og infrastruk-
tur. Utviklingen går raskt, og i løpet av de 
siste tyve årene har Fjordbyen med Tjuvhol-
men, Bjørvika og Sørenga og Nydalen med 
bl.a. høyskolen BI sett dagens lys. Langs 
Akerselva har det skjedd en transformasjon 
og endring i innhold, mens bygningsmassen 
stort sett er beholdt. Gode eksempler er det 
store transformatoranlegget i Hausmanns-
gate 16 som har blitt til Norsk Design- og 
Arkitektursenter (DogA) samt Mathallen og 
konsertstedet BLÅ som mange vil kjenne til. 
DogA er for øvrig tildelt Norsk Kulturarvs 
kvalitetsmerke Olavsrosa.

Områdevern 
Hellerud omfattes av småhusplanen i Oslo 
der det er begrensninger for hvor høyt og 
tett det kan bygges. Formålet er at et om-
råde bevares samtidig som det tillates en viss 
utvikling. På sett og vis er det vern gjennom 
bruk for et helt område. Det viktigste er at 
hovedtrekkene med villabebyggelsen blir 
bevart. Både for oss som bor her i dag og 
for neste generasjon.

Selv bor jeg i Hellerudgrenda og utbyg-
gingen her på 80-tallet er det største utbyg-
gingsprosjektet på Hellerud 
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Vann og avløp 

HANS KRISTIAN HUSEBY 

n n Som nevnt tidligere i dette bladet har 
vi til hensikt å ta for oss vann og avløp, en 
viktig del av vår infrastruktur slik vi define-
rer den i dag. Opparbeidelse av Vann og av-
løps systemer er svært kostbart. slos økende 
befolkning førte til sterke krav om mer vann 
og senere også avløp.

I 1950-60 årene kon krav om innlagt 
vann i egen bolig og senere også krav om 
egne bad.

Dimensjonering av rør og pumpetekno-
logi måtte baseres på fremtidige antagelser 
om vannforbruket og her var det store 
uenigheter mellom Oslo og Aker kommune. 
De fleste kalkyler om mengde vann som 
trengtes var langt under det som etter hvert 
viste seg i praksis. Likeledes hvilke vann og 

«Moderne» bad 
og kjøkken.

Reklame fra Oslo 
Vannverk da det 
var stor bekym-
ring over byens 
vannforbruk
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magasiner som skulle brukes, Marka-van-
nene var naturlige kilder og ble satt under 
press. Protester fra beboere og naturentusi-
aster ble neglisjert. 

Det foreligger lite dokumentasjon om 
Oslos historiske utvikling på dette, men jeg 
kom over en bok ved å bla litt i Vann og 
Avløpsetatens internettsider. 

Under byens gater
Forfatteren Tor Are Johansen skrev i 2001 
en bok om Oslos vann og avløpshistorie. 
Oppdragsgiver var Oslo kommune, Vann og 
avløpsetaten og det var i anledning 125 års 
jubileet for den nåvæ-
rende etaten. Kommu-
nal vannorganisering 
er imidlertid betydelig 
eldre.

Boken kan lånes på 
Deichmann Oppsal

Boken fikk tittelen 
«Under byens gater» og 
gir svært interessant in-
formasjon sett ut fra et historisk perspektiv. 
Boken tar for seg utviklingen fra den første 
rørledningen med «trerør» fra Akerselva ved 
Nedre Vøien Mølle, langs Maridalsveien, 
gjennom sentrum av Christiania og til Aker-
hus festning. Tidspunktet er usikkert men 
det antydes både 1624, 1630 og 1652. Boken 
spenner over både anleggsvirksomhet, tek-
nologiutviklingen innenfor ledningsstruktur, 
pumpemekanikk og ikke minst viktig i dag 
renseteknologi.

Boken dekker også de fleste bydeler mer 
eller mindre detaljert, mest egentlig sen-
trum og vestlige områder. Imidlertid tar den 

også for seg behovene og løsningene for 
de sørøstlige og delvis de nordlige deler på 
1950-60 tallet da de store boligutbygginger 
foregikk.

Beskrivelsene for vårt distrikt er imidler-
tid etter min mening lite detaljert og vi vil 
i våre artikler ta en mer detaljert studie av 
disse

Det antas at det i den angitte perioden 
ble bygget ca 80 000 boliger og kravene nå 
var at alle måtte ha bad og WC. 

Bestemmelser fra brannmyndighetene 
var også sterkt medvirkende

Hva skjedde på Hellerud ?
Utviklingen gikk litt i rykk og napp og førte 
til en del utfordringer. I en annen artikkel i 
dette nr beskrives utviklingen i vårt distrikt. 
I anlegning av de store vannforsynings-
strukturene til byen inngår ofte tunneler. De 
første er også beskrevet her. 

Likeledes ble Østmarka berørt med 
diverse restriksjoner som ikke alltid ble 
mottatt med glede. Båndlegging av en rekke 
store vann som forsyningsbasseng førte til 
flere inngrep.

«Ved Postkassene» har ved en rekke 

Trerør og steinmurt 
kloakk på treramme 
oppe i gaten. Gam-
mel teknologi var 
ganske primitiv men 
den fungerte.

➤

Da restriksjonene 
for bading etc. ble 
opphevet i 1983 
var det Vannverk-
sjefen som tok 
det første badet i 
Nøklevann
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Vannforsyning i vårt distrikt, 
et historisk tilbakeblikk. 

HANS KRISTIAN HUSEBY  
og SVEIN HOLMBY

n n Mat og vann er det viktigste for men-
neskeheten, så også for beboerne på Hel-
lerud. Mat greide de fleste å skaffe seg, men 
med hensyn til vann trengte man delvis 
hjelp fra andre selv om man i en tidligere 
tid greide seg med brønn og utedass. I dag 
skrur man på springen hjemme eller trykker 
på knappen på do og forventer at det enten 
kommer vann eller forsvinner vann, evt. 
med innhold.!

Historier knyttet til infrastruktur har vært 
tema for mange artikler i Ved Postkassene. 
Vannforsyning er slik vi definerer det i dag 
et av disse elementene i fellessamfunnet 
og er kanskje den mest kostbare delen. Og 
foruten økonomiske utfordringer har den 
også politiske, geografiske og i dag miljø-
messige aspekter.

Vi tenker nå å berette gjennom flere 
artikler noe om vannforsyningen og avløps-
systemene som etter hvert ble et folkekrav, 
og som under flere år skapte store stridighe-
ter i distriktet. Forfatteren Tor Are Johansen 
skrev i 2001 en bok om Oslos vann og av-
løpshistorie i anledning 125 års jubileet for 
etaten. Det meste av det historiske stoffet i 
denne artikkelen hentet fra denne boken.

I Aker – kommunen som lå rundt Oslo 
og som i 1948 ble slått sammen med hoved-
staden hadde det alltid vært en utbredt opp-

fatning at vannforsyning var en privat sak. 
Og det skulle gå lang tid før Aker kommune 
anså det som en kommunal oppgave å en-
gasjere seg i spørsmål som hadde med vann 
og avløp å gjøre. En utbredt oppfatning 
i landkommuner der lavt folketall, spredt 
bosetning og store avstander gjorde det 
kostbart å etablere infrastruktur og tekniske 
anlegg som hele kommunen kunne nyte 
godt av. En viktig årsak til denne oppfatning 
var bonderepresentantenes dominerende 
posisjon i kommunestyret. Gjennom en 
årrekke satte de en effektiv sperre mot bruk 
av midler til vanntilførselssystemer som bare 
beboerne i de tettest befolkete områdene 
ville ha nytte av. Vi vet at Tveten gård hadde 
vannforsyning fra Stordammen hvor de den 
gang benyttet trerør som tilførselsledning 
fram til vanningskummen på gården, nevnt i 
Karsten Sølve Nilsens artikkel fra 2010.

Bosettingen på Hellerud baserte i gam-
mel tid vannforsyning i hovedtrekk på egne 
brønner. Plasseringen av disse var et pro-
blem da en rekke av tomtene hadde innslag 
av myr. Myrvann er ikke godt drikkevann. 
Imidlertid fant man flere iler, også i enkelte 
myrområder. En annen løsning var å etab-
lere, fortrinnsvis støpe sisterner for samling 
av regnvann fra hustak. Med gode filtre ble 
dette ganske bra. 

For bebyggelsen på Trosterud var det i 
forbindelse med etablering av Dr. Dedichens 
klinikk murt opp et vannreservoar for å 
samle opp vann fra nedslagsfeltet i skogsom-

artikler og bilder skildret fornøyelig badeliv, 
båtliv og fiske ved mange av vannene. Dette 
ble det slutt på, og først på 1980 tallet ble 
noen av restriksjonene opphevet

I senere artikler skal vi sette lys på en del 
av de vanskelige situasjoner som ble konse-
kvenser for deler av befolkningen i distrik-
tet og som beskriver de enkelte prosjekter, 
tidsperioder og/eller områder.

Naturligvis ble dette også betydelige saker 
for Hellerud Vel. Styreprotokollene innehol-
der beskrivelser av sterke innsatser, ofte også 
en del konflikter ovenfor kommunen men 
også en og annen mellom naboene.!

Følg med !!

➤
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rådet nordvest for Lutvann med tilførselsled-
ning til klinikken. Denne «demningen» er nå 
en steinfylling øverst i Johan Castbergs vei.

Kommunale vannledninger fra Nøkle-
vann og Lutvann. 
I 1895 ble Østre Akers Vannledningskomite 
etablert med henblikk på å etablere et vann-
verk ved Nøklevann for vannforsyning til 
områdene Bekkelaget, Nordstrand og Ljan. 
Fra Kristiania kommune var det en strek i 
regningen at noen andre hadde fått hånd om 
Nøklevann da de var på jakt etter alternative 
vannkilder. Høsten 1896 ble det utarbeidet 
et forslag til samarbeid mellom Kristiania og 
Aker om å bygge vannverk ved Nøklevann. 

Samarbeidet mellom kommunene stran-
det da man ikke kunne bli enige om vannbe-
hovet innen den enkelte kommune. I begyn-
nelsen av mars 1897 vedtok Herredsstyret 
i Aker enstemmig etter et forslag fra Vann-
ledningskomiteen å bevilge 250 000 kroner 
til kjøp av eiendommer og vann- og opp-
demningsrettigheter både ved Nøklevann og 
Lutvann. Høsten 1897 ble det vedtatt å sette 
i gang med å utforme en konsesjonssøknad 
for utbyggingsprosjektet. Samtidig fikk Kris-
tiania nei på forespørselen om å opprette en 
komité for å vurdere en felles utnyttelse av 
Nøklevann. Begrunnelsen var at Kristiania 
allerede hadde lagt beslag på vannkilder i 
Aker: Sognsvann og Maridalsvannet. «Det 
ville være urimelig og uheldig at byen også 
skulde ta den største del av vandmængden 
fra Ljansvassdraget». Herredsstyret fryktet 
at det etter hvert ville bli få vannkilder igjen 
til kommunens egne innbyggere. 

Sommeren 1898 ble det fremmet en 
plan for å demme opp Lutvann og Nøkle-

vann og legge vannledninger til Bekkelaget, 
Nordstrand, Ljan og Bryn. Fra Bryn skulle 
to vannledninger føres rundt Kristiania. 

Skjematisk tegning 
av demningen og 
kart over Nøklevann 
1902

Lutvann (205 moh.) 
er oppdemmet med 
tre meter demning i 
sørenden. Demnin-
gen ble bygd i 1914. 
I 1915 startet man 
arbeidet med tunnel 
fra nordenden av 
Lutvann til Troste-
rud.

Tunnelbildene fra 
Lutvann er tatt i 
1915 og hentet fra 
boken Oslos vann- 
og avløps historie.
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Arbeidet med Nøklevannsdemningen ble 
satt i gang i 1899 og i 1902 sto demningen 
og vanninntaket ferdig. 

Herfra ble det lagt vannledning langs den 
gamle Tvetenveien til Godlia og en led-
ning fra Trosterud og ned til Strømsveien. 
Høybråten fikk sitt drikkevann fra Lutvann i 
1922. Hellerud-beboerne ble ikke tilgodesett 
i første omgang.

Fra Hellerud Vels protokoll fra 1931 
har vi funnet følgende avisutklipp som et 
apropos til de «vann»-skeligheter som kom-
munen hadde skapt. Følgende artikkel sto i 
avisen «Østre Aker» for 24. april 1931.

Man må si at Hellerud er et stebarn når 
man ser på den kostbare hovedvannledning 
som Aker har lagt fra Lutvannet og som 
går forbi Hellerud uten å kunne gi Helle-
rud nogen vannledning. Denne hovedvann-
ledning går langs Tvetenveien, til Nordre 
Skøien og så tilbake til Stordamveien og til 
grensen til Nordre Hellerud, altså i en stor 
bue rundt Hellerud. Vilde det ikke vært 
en forretning for Akers kommune om den 
hadde lagt en stikkledning til gate 1521 
og 1523 (Hellerudveien) så hele distriktet 
hadde fått godt av denne vannledning. Man 
undret seg over at ikke Norges Brannkasse 
som er hovedassurandør for de fleste hus her 
oppe ikke forsøker å bearbeide kommunen. 

Formodentlig kom vannledningene fram 
til Hellerudveien og nedre Hellerud noe 
senere, dog dukket Trollhullet (Trolldalen) 
opp som en utfordring på linje med de øvre 
deler, Hellerud-toppen. Det bekreftes at 
vannledninger ble lagt i den nordre delen 
av Hellerudveien fra Postkassene først ca. 
1948-49. 

Lutvann var drikkevann for Akers og 
Oslos beboere i perioden 1918-1977 og har 
nå status som reservedrikkevann. 

Elvåga utbyggingen
For å bedre vanntilførselen til Østre Aker og 
Nordstrand skulle Elvåga gis en mer fram-
tredende plass i byens vannforsyningssys-
tem. På begynnelsen av 1900-tallet forbe-
redte Aker kommune en framtidig utnyttelse 
av vassdraget ved å kjøpe opp store arealer 
på vestsiden av Nordre Elvåga. Allerede i 
1922 ble det fremsatt et forslag om å øke 
vanntilførselen til Nøklevann ved å bygge 
en større demning i nordenden av vannet og 
ved å sprenge en 1400 meter lang tunnel fra 
Elvåga til Bremsrud ved Nøklevann. Vin-
teren 1942 var vannstanden så lav i Nøkle-
vann at arbeidet med tunnelen ble igangsatt 
året etter. I mellomtiden i de nedbørfattige 
krigsårene ble det pumpet vann fra Elvåga 
til Nøklevann for å bedre Akers vannforsy-
ning. 

Tunnelen ble tatt i bruk i 1946. Nå kom 
det plan om ytterligere å øke magasinka-
pasiteten i Elvåga og å bygge en 900 meter 
lang trerørledning fra Bremsrud til Kattisa 
og derfra en 1600 meter lang tunnel fram til 
Skullerud hvor det var planlagt å bygge et 
fordelingsbasseng, renseanlegg og pumpe-
stasjoner. Protester fra friluftsorganisasjo-
nene fikk ikke gjennomslag i spørsmålet om 
den videre utbygging av Elvåga. Arbeidet 
ble satt i gang på slutten av 1940-tallet. I 
1956 var det store trerøret og tunnelen gjen-
nom Skullerudåsen ferdig. 

Samtidig sto det nye anlegget på Skul-
lerud ferdig til å ta imot vann som skulle 

Tunellarbeidere i Lutvannstunnelen 1915-18
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renses og tilsettes klor før det ble ført inn i 
byens ledningsnett. I 1959 oppsto det på ny 
tørke og nå ble vannet pumpet motsatt vei – 
fra Nøklevann til Elvåga. Herfra ble vannet 
ført videre i tunnelen til Skullerud.

Arbeidet med byggingen av en ny 24 
meter høy demning i Elvåga ble satt i gang i 
1962 og fullført i 1965. Sør Elvåga ble nå en 
del av drikkevannet Elvåga 195 moh. Men 
for å sikre vannforsyning til Lambertseter og 
Søndre Nordstrand ble det i Skullerudåsen 
anlagt to høydebasseng 236 moh. som van-
net pumpes opp til for å forsyne drikkevann 
til disse bydelene.

Frigivelse av Nøklevann og Lutvann
Fordi Aker ventet lenge med å installere 
kloranlegg ved sine vannverk, var drikke-
vanns-restriksjonene strengere der enn i 
Oslo. I 1951 ble en avtale mellom frilufts-
organisasjonene og kommunen inngått der 
fiske, bading, camping og annen ferdsel 
ved inntaksbassengene var forbudt. Disse 
reglene ble i hovedsak også gjort gjeldende 
for vann og elver med direkte forbindelse 
til inntaksbassengene. For oss betydde dette 
at det ikke lenger var lov å bade i Rundtjern 
men ungdommer kunne nå seg få jobb om 
som Vannvakt i helgene. På 1960-tallet ble 
det satt opp gjerder rundt Nøklevann og 
Lutvann da Helsemyndighetene og Vann- 
og kloakkvesenet hadde uttrykt bekymring 
over publikums manglende respekt for drik-
kevannsrestriksjonene.

I 1983 ble Nøklevann og Lutvann tatt ut 
av den permanente vannforsyningen. Dette 
var nå mulig fordi kapasiteten på Skullerud 
var utbygget. Frigivelsen av Nøklevann og 
Lutvann hadde blant annet sammenheng 
med det betydelige behov for modernisering 
og utbedring av vanninntak og renseanlegg. 
I 1975 hadde Statens institutt for folkehel-
sen (SIFF) fastslått at kvaliteten og det tek-
niske utstyret ved en del av vanninntakene 
var under en vær kritikk. Både Nøklevann 
og Lutvann delte denne kritikken. Tempe-
raturen og bakterieinnholdet var for høyt 
og det var for mye humus i vannet. SIFF 
konkluderte med at det burde installeres 
fullrenseanlegg og alkalisering ved innta-
kene. Slike investeringer var uaktuelle ved 
disse vannene og dette gjorde det enklere 
å la Nøklevann og Lutvann gå ut av vann-
forsyningen. Dermed var en æra forbi: de 
første og svært lenge også de aller viktigste 
av Akers gamle drikkevannskilder ble tatt ut 
av vannforsyningen. 

Dagens drikkevannsforsyning skal 
minimum ha minimum to hygieniske bar-
rierer. En av disse skal være desinfeksjon 
eller annen behandling som fjerner eller 
uskadeliggjør smittestoffer. På Skullerud 
utgjør kjemisk felling og filtrering den ene 
hygieniske barrieren, mens behandling med 
UV-lys utgjør den andre.

Det var kraftige dimensjoner over datidens pum-
peteknologi fra Kværner

Nyere arbeidsmetoder og hjelpemidler i 1965 

Ved postkassene 2/2015 21



Referat – årsmøte 25. mars 20l5 
kl 19.30 på Kringsjå kulturhus. 
Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
2. Valg av møteleder og referent og to styk-
ker til å underskrive protokollen 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Fastsetting av kontingent 
6. Innkomne forslag 
7. Valg 

1. Godkjenning av innkalling og dag-
sorden 
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 og Halvor Elverhøi ble 
valgt til å underskrìve protokollen. 

3. Årsberetning 
Hans Kristian Huseby gikk gjennom årsbe-
retningen, som ble godkjent. 

Av aktiviteter ble det redegjort for arbei-
det med bildedatabasen vår som vi arbeider 
med hver mandag på biblioteket på Oppsal 
Vi tar gjerne imot flere historiske bilder 
Dessuten er det Slektforskingsforum første 
mandag i hver måned 

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

Regnskapet viste et underskudd på kr 
8 6l8,03. Grunnen er økte porto utgifter 
og trykking av flere eksemplarer av siste 
medlemsblad. Det kom også to utgaver i 
fjor. Fra salen kom det forslag til å bytte til 

gebyrfri bank. Dette skal drøftes i styret. Vi 
har kr 114 277,95 som bankinnskudd

5. Fastsetting av kontingent 
Kontingenten er i dag kr 150. Forslag fra 
styret om økning til kr 200 fra 20l6. Dette 
ble vedtatt 

6. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet forslag fra medlem-
mene 

7. Valg 
Valgkomiteens innstilling: 
Til styret: Per Ove Dahl (ikke på valg) 
Per Amundsen (ikke på valg) 
Hans Kristian Huseby (ikke på valg) 
Svein Holmby (gjenvalg 2 år) 
Thormod Pedersen (gjenvalg 2 år) 
Grethe Martinsen (gjenvalg 2 år) 
Varamedlem: Ørnulf  Fremming (gjenvalg 
2 år) 
Finn Bøhler(ìkke på valg) 

Revisor:Edmund Grohshennig 1 år (gjen-
valg) 

ValgkomiteIngebjørg Engelstad lederGjen-
valg(1 år) 
Halvor ElverhøiGjenvalg(1 år) 
Berit GulliksenGjenvalg(1 år) 

Alle ble valgt med akklamasjon. 
Styret konstituerer seg selv. 

Medlemsmøte 
Vi planlegger medlemsmøte i slutten av 
oktober 
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 Ingebjørg Engelstad Halvor Elverhøi  Thormod Pedersen 
 Sign. Sign,  referent



Medlemsmøte / Hyggekveld
Tirsdag 27. oktober 2015 kl 1900 Kringsjå Kulturhus

Vet du hvor disse veiene er ?? 
Hvor kjent er du, hvor kjent vil du bli ???

Vi inviterer til stor konkurranse med ut-
fordring på om du gjenkjenner veiene og 
stedene på Hellerud og omegn.
Et «innendørs» rebusløp hvor vi «besøker» 
mange av de kjente veier og steder.
Det blir lagkonkurranse med gode premier 
til det beste lag.

Som vanlig blir det kaffe og noe å bite i og 
selvfølgelig loddsalg med gode gevinster. !!

Alle medlemmer og andre interesserte er 
hjertelig velkommen til en spennende og 
lærerik kveld. 
Her er det gode muligheter til å bli kjent på 
Hellerud, og å prate med gamle venner.
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Kjempetilbud til historisk 
interesserte!
Hellerud historielag har kjøpt inn for videresalg et lite parti 
bøker om 
 
Akersgårder 
Hovedbølenes eierrekker

Dette er et nytt opptrykk av Henning Sollieds bok fra 1947 og 
beskriver gårdene fra Bygdø i sørvest rundt hele Oslo til Hauketo i 
sørøst. I alt beskrives ca 215 gårder

Tilbudspris kr 300,- (veil.  Kr 500,-)

Kontakt Grethe Martinsen  22 26 58 36  e-post grmamar@online.no  
kto 0530 51 22841

eller Hans Kr. Huseby 22 26 05 34 / 917 59 438 e-post han-huse@online.no 



Returadresse:

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo

B

Program og aktiviteter  
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

Tirsdag 27. oktober  Medlemsmøte: Kringsjå kulturhus

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

Datoene er 5. oktober, 2. november, 7. desember Se oppslag. Stedet er 

Internettkafeen 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


