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Godt Nytt år!!

Et  j u b i l e u M så r  ligger bak oss, nå skriver vi 2016 
og et nytt år med nye utfordringer.

Siste MedleMsMøte i 2015 ble arrangert 27. oktober 
som en lagkonkurranse med 70 rebuser til kjente hus, 

veier, steder og vann i distriktet. Vinnerlaget greide 67 rik-
tige løsninger, imponerende og vinpremier ble utdelt. 

jeg ba samtidig om tilbakemeldinger fra forsamlingen om 
ideer om innslag på våre fremtidige møter. Vi har notert oss 
fremkomne forslag, ellers gikk praten livlig under kaffen for 
de ca 40 fremmøtte.

Tirsdag 10. november 2015 arrangerte sarabråtens ven-
ner, en underavdeling av østmarkas venner et seminar 

på Nordre skøien Hovedgård. thormod og jeg var invitert. 
Programmet var svært variert, med historien om sarabråten 
både før Heftye og under hans tilhold. samtidig også mye 
om det pågående restaureringsprosjektet og nedtapping av 
Nøklevannet, samt søk etter hjulbåten sara. det fremkom 
veldig mye interessant stoff. jeg har etterspurt materialet 
og evt. presentatører fra seminaret. Kanskje kommer det på 
medlemsmøter eller i bladet.

Vi Viderefører i dette nr også de 3 temaområdene 
som vi har beskrevet tidligere. Vann og avløp og tunne-

ler, glimt fra livet og bosettingsmønstret på Hellerud. 
under tunneler hadde vi i forrige utgave en del av de som 

ble laget tidlig på 1900 tallet. Nå tar vi for oss de som ble 
gjennomført på 1959, 1980 og senere 2000 tallet.

 

I gliMt fra livet har vi et spennende intervju med turi 
smedsaas som forteller at hennes familie har bodd og bor 

på de tilnærmet samme eiendommene i 5 generasjoner.!

I tillegg er det også annet interessant stoff samt invita-
sjon til medlemsmøte/årsmøte 12. april.

god lesiNg!
Hans Kr 
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Vann og kloakkledninger  
på øvre deler av Hellerud 

HANS KRISTIAN HuSEBy

So M  d e t  fremgår av forrige artik-
kel i Ved Postkassene ble vannforsy-
ningen i vår region ført frem i rykk 

og napp. samarbeidet mellom Kristiania, 
senere oslo vannverk og aker kommunes 
vannverk var alt annet enn konstruktivt, 
og det forsinket mye.

Vannforsyningen ble som nevnt i hoved-
trekk basert på egne private brønner.

i deNNe artikkelen skal vi belyse en del 
av de aktiviteter som gjaldt øvre deler 
av Hellerud og ikke minst Hellerud Vels 
engasjement i disse sakene som til slutt 
førte offentlige vann og avløpsledninger 
frem til en del av beboerne. informasjonen 
er for en stor del hentet fra Hellerud Vels 
styreprotokoller.

i 1950-åreNe ble ny teknologi utviklet 
for dypboring i fjell til grunnvann som fin-

nes over alt. 
Mange spesielt på Hellerudtoppen 

valgte en slik løsning og fant godt vann på 
dybder fra 25 til 60 m. Vannforsyningen 
var løst, men kloakken/avløpsvannet gikk 
mange steder rett i bakken, ikke helt bra.! 
Noen installerte septiktanker for oppsam-
ling. det var heldigvis få som hadde WC, 
utedoen var den gjengse løsning og den 
fungerte bra uten alt for mye «vannsøl»

På Nedre deler av Hellerud var det lagt 
en del offentlige vannledninger og Hel-
lerud Vel var selvsagt svært opptatt av 
videre utbygging. dette ble etter hvert en 
kjernesak og faktisk en kampsak versus 
oslo Kommune

Rettelser til Ved 
postkassene nr 2 2015
det ble under grafisk klargjøring av 
stoffet utelatt 2 viktige setninger

lederartikkelen side 2
i fjerde avsnitt skrives at vi trykket 
1 000 eks og delte ut gratis ca. 700 til 
husstander i distriktet. uteblitt setning 
var: «dette var ment som et Pr og infor-
masjonstiltak til beboerne.» det ser ut 
som denne hensikt likevel ble oppnådd, 

for vi har fått ca. 40 nye medlemmer. 
Vannforsyning i vårt distrikt, et histo-
risk tilbakeblikk side 20
første avsnitt:
uteblitt setning var: «lutvann (205 
moh.) er oppdemmet med tre meter 
demning i sørenden. demningen ble 
bygd i 1914. i 1915 startet man arbeidet 
med tunnel fra nordenden av lutvann 
til trosterud.»
Herfra ble det lagt vannledning langs 
den gamle tvetenveien til golia …

Avisoverskrift fra 
Østre Aker april 
1948

➤
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fra styreprotokollene leser vi løpende:

sitat:
Årsmøte 27. februar 1943: Det var god utsikt 
til å få kommunal bevilgning for å oppar-
beide vann og kloakkledning fra Skogliveien 
(Venåsveien) over Kringsjås eiendom til 
Rundtjernveien. Ledningene måtte i tillegg gå 
over en rekke private eiendommer som skrift-
lig måtte frafalle alle krav om erstatning for 
evt. ødelagte brønner og dammer. Dette ble en 
utfordring men faktisk skrev de fleste under. 
Dog manglet noen og «Vellet» måtte således 
overta ansvaret for disse. 

det var tidligere bygget en 
pumpestasjon for vann ne-
derst i skogliveien som ble 
satt i drift nå. det ble anført 
at denne skulle ha kapasi-
tet for å bringe vann opp 
i «høyereliggende strøk». 
dette viste seg senere å ikke 
holde stikk. senere i 1947 
ble det anlagt en vannpost 
noe høyere opp i skogliveien 
(Venåsveien 27 i dag) hvor 
beboerne kunne hente vann. 

sitat slutt

det ble ikke mange akti-
viteter under krigen. forslag 
om sommervannledning 
med bekostning av beboere 
og forslag om innleggelse 
av vannledning på Kringsjå 
fikk lite engasjement. 

etter KrigeN ble det etablert en 
«Vannkomite» i «Vellet». På en rekke styre 
og medlemsmøter ble det referert til arbei-
det med «vannsaker», men intet konkret 
ble oppnådd. 

i 1946 ble det fremlagt forslag fra Norges 
badeforbund om å bygge ut Kringsjå med 
bad. 

anbud på byggearbeid på kr 92 000 og 
sanitærarbeid på kr 32 000 førte til at for-
slaget var økonomisk ugjennomførbart og 
ble deretter avvist. senere ble et enklere 
forslag om bad i kjelleren vedtatt utredet. 

Vann ble innlagt senere i 
1946 og det ble forlangt et 
ekstragebyr til aker Vann-
verk på kr 400,-. dette syn-
tes Vellet var for dyrt og man 
bestemte at man ville søke 
om ettergivelse.! 

soMMereN 1947 var 
lang og tørr, og det ble 
akutt vannmangel i mange 
brønner. i Vellet tok man 
på høsten initiativ til å få 
fylt de tomme brønnene 
fra det kommunale Vann 
og Kloakkverket eller fra 
brannvesenet kostnadsfritt. 
dette gjentok seg også i 1949 
og gjaldt selvsagt først og 
fremst på toppen.

fra jubileuMsberet-
NiNgeN til 40 årsjubileet 

Pumpestasjonen 
ble sprengt 
inn i fjellet og 
bare portene 
er synlige, den 
ligger forøvrig 
på samme 
høydenivå som 
Lutvann

Vannposten 
ble plassert ved 
«Kalinhuset», 
Venåsveien 27, og 
står fortsatt der.
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1948 er vannsaken behørig omtalt og det 
ligger nok fremdeles en rekke oppgaver og 
venter på dem som fremover kommer til å 
sitte i vannkomiteen.

i avisen østre aker fra 1948 skrives det 
at kommunen har kjøpt tomt for pumpe-
stasjon på Hellerudtoppen, noe som synes 
ganske usannsynlig på dette tidspunktet.

.
i 1950 forelå det planer om å føre vann-
ledning fra skogliveien over Nilsens tomt 
og opp til grankollveien og videre til et 
basseng som skulle bygges ved Krokstien. 
luftige planer som ble liggende i dødvan-
net en tid, men fremføring til grankoll-
veien kom igjen på tale i samband med 
veidugnaden på Hellerudtoppen (se Ved 
Postkassene nr 1.2014). dog ble dette bare 
delvis realisert siden bevilgningen på kr 
30 000 ikke var tilstrekkelig.

i forbindelse med dette ble det lansert et 
krav om å montere en vannpost i grankoll-
veien. dette kunne ordnes ved å flytte 
vannposten fra Venåsveien til grankoll-
veien. Kommunens svar var først at det var 
en 14 dagers jobb, men snart kom det for 
en dag at vannledningen i grankollveien 
var en «død» ledning uten vann. denne 
tilsynelatende bagatellmessige sak måtte 

opp i oslo Kommunes formannskap! imid-
lertid kom vannposten omsider på plass i 
tomtegrensen mellom dønnum, grankoll-
veien 2 og Huldreheia, nr 4, og beboerne 
fikk utlevert spesialnøkler til denne. Nå 
var det vann på toppen men dette skjedde 
mye senere 

Neste utsPill kom ikke før i 1954 hvor 
temaet var vannledning fra «Krysset», 
(rundtjernv/Venåsv) og opp til toppen. 
Kommunen ville at arbeidet skulle utføres 
på grunneier-dugnad da det ikke fantes 
midler til å gjennomføre arbeidet i over-
skuelig fremtid. representantene fra kom-
munen uttrykte også selv sin lunkenhet til 
arbeidet. dette ble selvsagt ikke akseptert 
av grunneierne og saken ble igjen lagt 
død. 

beboerNe På toppen hadde da fortsatt 
bare mulighet til å hente vann fra vann-
posten i grankollveien.

VaNN og kloakk (som det het på den 
tiden) til Hellerudtoppen ble i 50 årene et 
særskilt prosjekt, se egen artikkel Vann og 
avløp til Hellerudtoppen i dette bladet. n

Denne nøkkelen ble brukt her, utlånt av 
Bjørn Dønnum
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Vanntunnelene og andre 
tunneler i Hellerudåsen

HANS KRISTIAN HuSEBy

Innledning

Vi  s K r eV  i forrige nr av Ved Post-
kassene om en rekke demninger 
og tunneler anlagt tidlig på 1900 

tallet. dette var viktige tiltak som skulle 
forsyne østlige bydeler med vann, for-
trinnsvis fra de store vannene i østmarka, 
Nøklevann, elvåga og lutvann.

senere på  1950 tallet og enda senere i 
1986 kom det flere tunneler i Hellerud-
åsen. faktisk kom det enda en i 2001, men 
den skulle trafikkeres med tog. den skapte 
også vanskeligheter med vann, riktig nok 
ikke knyttet til infrastrukturen med vann.. 

Populært sagt er vel Hellerudåsen lik 
«en sveitserost». det er vel ikke så far-

lig kanskje, inntil det nå i moderne tid er 
blitt populært å bore for grunnvarme til 
moderne miljømessig oppvarming. en dag 
treffer noen en tunnel, vann eller tog, ja 
hvem vet! 

Den første tunnelen

I 1955 KoM imidlertid saken som senere 
ble en av de vanskeligste saker Vellet 

har hatt på programmet og som førte til en 
årelang prosess. den fremstod også som 
en kamp med/mot oslo Kommune. Vann-
tunnelen i Hellerudåsen dukket første 
gang opp i styrereferat 4.11.1955 hvor det 
ble referert et «skriv» fra oslo Kommune, 
Vannverket angående bygging av en vann-
tunnel fra Haugerud til trolldalsveien og 
videre ca 650 m via trasop til ledningsnet-
tet som knyttes mot skullerudbassenget 

Tunnelene er nå 
under rehabilitering 
og bildene er tatt i 
2016

➤
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Som det fremgår 
av kartet går de 2 
tunnelene parallelt 
under fremre del av 
Hellerudtoppen.

➤
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og sørlig infrastruktur.
Primært var bekymringen transport 

av enorme utsprengte steinmasser på de 
private veiene som da tilhørte huseierne 
i trolldalsområdet og som ble vurdert 
som ufremkommelige for slik transport. 
Kommunen hevdet imidlertid at det var 
entreprenøren som måtte stå for veienes 
utbedring og vedlikehold.

imidlertid ble denne tunnelen en ka-
tastrofe for huseierne på Hellerudtoppen 
som hadde egne brønner, og mange hadde 
dybdeboret etter grunnvann på i 30-50 
meter. dette prosjektet beskrives i egen 
artikkel lenger bak i bladet.

i tunnelprosjektet var det også plan at 
det skulle bli et vannbasseng inne i fjellet 
øst for Venåsveien ca ved nr 42. der skulle 
det også uttransporteres store steinmas-
ser. Vi som bodde på Hellerud så det store 
hullet i fjellet, og store lastebiler på en 
anleggsvei frem til Venåsveien.

Ny tunnel

I 1986 fiKK grunneierne på Hellerud-
toppen, blant annet undertegnede, et 

brev fra oslo Vann og avløpsverk. der be-
skrives et nytt tunnelprosjekt som i store 
trekk fulgte nesten samme trase som den 
fra 1955 (se kartet). 

Hensikten var som det fremgikk av bre-
vet, å styrke vannforsyningen til de sydøs-
tre bydeler.

dette prosjektet var bedre sikret ved 
at alle hus innenfor sonen ble fulgt opp 
med kontrollfunksjoner for å sjekke evt. 
setninger. det ble slått inn bolter i grunn-
muren på de fleste hus på toppen. Kanskje 
hadde man lært noe fra tidligere tunnel-
prosjekter i området 

Prosjektet ble gjennomført, iblant hørte 
vi noen dumpe drønn under husene, noen 
svake rystelser men noe stort problem ble 
det heldigvis ikke. 

Hellerudfjellet er solid og husene står 
støtt trodde vi, og prosjektet ble ikke til 
bry for noen av grunneierne.

Gardermobanen

Ved beslutNiNg i 1996 om å legge 
den nye flyplassen for hovedstaden til 

gardermoen ble det i de grunnleggende 
forutsetninger bestemt at trafikken til og 
fra flyplassen hovedsakelig skulle skje kol-
lektivt. resultat ble som kjent flytoget.

igjen var det Hellerudåsene som ble 
valgt for beste trase for tunnel ut av oslo 
sentrum. 

Historien om denne tunnelen kjenner de 
fleste med store lekkasjer og tørrlegging 
av Puttjern. dusinvis av hus på Hellerud 
sank mer eller mindre, store utbedringer 
måtte til og enkelte måtte rives.

dette prosjektet er så viktig for Hellerud-
historien at den bør dekkes ved en egen 
artikkel selv om man kan lese/det meste i 
mange medier.

Vi har kontakt med steinar saghaug, på 
den tid oslo bys «dyreste mann» og kan-
skje tar vi opp dette i et senere blad med 
tekst og bilder. 

Avslutning

Våre artiKler om vannforsyning 
og tilhørende infrastruktur i vår 

region har fått fornyet aktualitet i våre 
dager. det foregår som tidligere nevnt 
rehabilitering av demningen i sydenden 
av Nøklevann med samtidig nedtapping 
av vannet. dette prosjektet skal fullføres i 
løpet av 2016 og vi kommer sannsynligvis 
med egen omtale av dette i et senere nr. av 
Ved Postkassene. 

senhøstes 2015 hørtes igjen dumpe 
drønn i fjellet under Hellerudtoppen og 
som tidligere nevnt og ved en nærmere 
undersøkelse i trolldalsveien viser det seg 
at det pågår store vedlikeholdsarbeider i 
«våre» gamle vanntunneler fra trolldalen 
til Haugerud. fra opplysninger fra entre-
prenør og senere fra Vann og avløpsetaten 
i oslo får vi også nærmere informasjoner. 
Moderne krav til sikkerhet, kapasitet og 
fleksibilitet skaper nye behov. 

blant annet skal alle rør skiftes ut, gamle 
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rør på 700 mm skal skiftes ut med nye 
på 1 000mm. Hvert av de nye rørene er 6 
meter langt og veier ca 2 tonn

tunnelene skal også innbyrdes forbin-
des for å tilfredsstille de nye moderne be-
hovene for vannforsyningen i distriktet. n

Nye og gamle rør, det er kraftige dimensjoner

Vannprosjektet 
på Hellerud
toppen

HANS KRISTIAN HuSEBy

I  a rt i K K e l e N  o M  tunneler be-
skrives det prosjektet som ble lansert 
i 1955 og som er beskrevet nærmere 

med hensyn til bekymring fra Vellet og en 
del beboere om uttransport av masser og 
sjenerende anleggsarbeide i nabolaget.

MeN sNart kom alvorligere bekymrin-
ger frem. Hva med alle på Hellerudtoppen 
som med ny boreteknologi hadde grunn-
boret etter vann og de som hadde frittlig-
gende brønner. borebrønner ble anlagt av 
en rekke beboere og de fleste lå i dybder 
på ca 30-50 meter. det ble på styremøtet 
i Vellet 4.11.1955 lest opp et «skriv» fra 
Vannverket til Vellet med redegjørelse 
for tunnelprosjektet fra trolldalsveien til 
Haugerud. Vannverket hadde også sendt 
brev til samtlige beboere på «toppen» og 
hvor det ble lovet erstatning hvis skader 
skulle oppstå. tunnelen skulle nemlig gå 
ca 40-50 m rett under husene der. 

Vellets styre var kritisk til dette og valgte 
en aksjonskomite på 2 personer. dr. leif 
Nilsen og Hans Melløst ble valgt, og de 
skulle utarbeide et skriv tilbake til kom-
munen med angitte krav.

saKeN esKalerte fort og det ble der-
for raskt innkalt til massemøte på Kring-
sjå, hvor det møtte representanter fra både 
Vannverket og Veivesenet i kommunen. 
fra «toppen» møtte alle som hadde brøn-
ner og borehull. ing. sjønsberg fra Vann- ➤
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verket redegjorde for tunnelen og hevdet 
at denne ikke ville ha noen innvirkning på 
vannforsyningen fra brønner og borehull 
siden den gikk så langt under eiendom-
mene. Han redegjorde også for uttran-
sporteringen av steinmassene og mente 
også at dette ikke ville sjenere beboerne. 
Han gjentok at entreprenøren hadde ved-
likeholdsansvar for veiene og grunneierne 
skulle ikke tape på dette.

Vellets representanter satte frem krav 
om at kommunen måtte legge vannled-
ninger til toppen og utbedre trolldals-
veien før tunnelarbeidet ble påbegynt. 
dette ble igjen avvist men man anmodet 
Vellet om å sette opp en liste over alle som 
hadde brønn og/eller borehull. Kom-
munen ville så sende opp en mann for å 
besiktige disse før arbeidet tar til og ut fra 
dette skulle man komme frem til eventu-
elle erstatninger for skader. det ble også 
informert om at tunnelarbeidet ville ta ca 
18 mnd.

Vellet satte frem kravene i brevs form og 
med underskrift fra alle berørte. 

På MedleMsMøte 2. mars 1956 ble 
vannsaken igjen et hovedtema og det ble 
fra grunneierne lagt sterkt press på Vel-
let for å få vannledninger til «toppen» før 
vann i borehull og brønner forsvant. det 
ble klart understreket at det var vann man 
ville ha, ikke erstatningspenger.

styret lovte å gå hardt på oslo Kom-
mune.

i en rekke senere styremøter og med-
lemsmøter ble kommentarene og kor-
respondansen mellom Vellet og oslo 
Kommune skarpere og skarpere og mange 
underlige forslag ble lansert.

gruNNeierNe øNsKet tinglysing 
av sine erstatningskrav og ønsket ordet 
«vann» i de angitte erstatningsbrev fra 
kommunen

Kommunen beskyldte til gjengjeld 
grunneierne for å lage vanskeligheter for 
tunnelprosjektet, og at noe av målsettin-

gen med tunnelen var å føre vann frem til 
boligområdene. dette ble vel av mange 
oppfattet som en bløff.

Men det ble faktisk fremlagt et tilsvar-
ende kanskje lite gjennomtenkt forslag 
om at vann til trolldalsveien kunne løses 
ved å kople seg på den planlagte tunnelen 
i fjellet. 

utsPreNgNiNg aV tunnelen ble 
igangsatt og det varte ikke lenge før kon-
sekvensene ble merkbare. så vidt vi vet 
startet man i begge ender, både i trollda-
len og på Haugerud.

utoVer VåreN 1957 klaget flere beboe-
re over at det skjedde markante endringer 
i brønnene. de fleste fikk mindre vann, og 
noen hadde mistet alt vannet fra dyp-
vannsbrønnene. i alt hadde 11 grunneiere 
investert store beløp i sine brønner. også 
overflatebrønner ble påstått uttørret.

alle forholdene ble skriftlig dokumen-
tert og overlevert Vannverket. 

soMMereN 1957 ble det etter et mann-
sterkt «protestmøte» på «toppen» opplyst 
at kommunen vurderte å legge opp en 
sommervannledning til «toppen» som 
erstatning. denne skulle være klar ved 
påsketider 1958 og ha 4 kraner/vannposter

dette ble ikke akseptert som endelig løs-
ning, og nå ble det større alvor med trusler 
om advokat og med bruk av Pressen. brev 
ble umiddelbart sendt kommunen 26. juli 
1957 med angivelse av svarfrist på 8 dager.

det ble også henvist til tidligere brev 
fra 27. april 1950 hvor man ba om vann-
ledninger i forbindelse med veiprosjektet 
på «toppen». oslo Kommune uttalte den 
gang at man ikke kunne legge rør som 
ville fremstå som «død kapital» i veien på 
grunn av at det ikke var pumpekapasitet 
til å føre vannet opp i de høyere områder. 
det ble mange ganske rare påstander etter 
hvert

det var nå 2 år siden saken startet.
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selVsagt KoM det ikke noe svar fra 
kommunen innen de angitte 8 dager. Nå 
handlet man raskt.

På MedleMsMøtet 8. august invi-
terte man Pressen som ble oppfordret til å 
skrive om saken. de fikk således fri tilgang 
til alle saksdokumenter.

Nå ble det også besluttet å løfte saken til 
oslo Kommunes formannskap gjennom 
nytt brev fra Vellet. formannen i Vellet ble 
vedtatt å tiltre og forsterke Vannkomiteen.

grunneierne ble også anmodet om i 
fellesskap å søke juridisk bistand og gå 
til rettslige skritt. Man fryktet imidlertid 
advokatkostnader hvis man tapte, men de 
fleste mente at saken var så opplagt at den 
ikke kunne tapes. forslaget om juridisk bi-
stand ble vedtatt, og man bestemte at hver 
grunneier skulle deponere kr 25,- som 
foreløpige dekning av kostnader. 

Nytt Møte 9. september hvor det 
ble fremlagt et kart fra kommunen over 
planlagte vannforsyning. arbeidet kunne 
kanskje innpasses i arbeidsplanen for 
1958/59. 

Møtet ble planlagt holdt utendørs kl 
20.00, men pga. mørket trakk deltagerne 
inn i stua til 

erik Norstrøm, 22 personer fylte godt 
opp i stua og diskusjonen gikk friskt ut-
over natten.!

advokatkontakten ble utsatt til januar 
1958, og det ble bestemt at man skulle 
søke bustadbanken om utsettelse med 
renter og avdrag for de som hadde lånt 
penger til dypbrønnsboring. Merkostna-
dene ved dette stilte grunneierne krav om 
skulle dekkes av kommunen.

VåreN 1958 kom det nye informasjoner 
i brev fra Vannverksjefen om at vannled-
ningen til «toppen» ikke kom med på 
budsjettet for 1958/59, da en har besluttet 
å vente på en regulering av distriktet.

Hele VaNNsaKeN gikk for Vellets ved-

kommende nå inn i dødvannet, da den nå 
var underlagt reguleringsbestemmelsene 
fra byplankontoret. Man avventer nye 
aktiviteter og saken «forsvant» fra møte-
protokollene.

gruNNeierNe Valgte nå å gå til sak 
med egen advokat utenfor Vellet.

først våren 1960 kom vannsakene igjen 
på dagsorden. Man ønsket nå å ta opp 
igjen mulig sommervannledning langs 
veiene på søndre Hellerud, nærmere be-
stemt i trolldalen.

Videre giKK det ytterligere 3 år før 
vannsaken igjen dukket opp i styreproto-
kollene..

i mellomtiden hadde kommunen lagt 
sommervannledning i isolert trekasse 
langs veiene i stormyrveien, rundtjernvei-
en, og Krokstien. trolig kom ledningen/
trekassen opp ved eiendommen til skjold, 
grankollveien 8 og mot stormyrveien. 
denne fungerte bra og flere «koplet» seg 
på den for å få vann inn til husene. 
Her ble det utviklet ulike kreative løsnin-
ger med fylling av vann i tønne på loftet 
og innlagt dusj. fyllingen måtte overvåkes 
nøye slik at oversvømmelse og skader ikke 
oppstod. 

de stod fortsatt vannposter og egne 
«vannhus» langs ledningen.

Avslutning 

HVa  s K j e d d e  videre? etter lang-
varig prosess med oslo Kommune 
og når reguleringsplanen var klar 

ble det lagt vanlige vann og kloakkled-
ninger til hele «toppen». dette skjedde ca 
1961-62

det er ikke klart for meg om det ble en 
rettskraftig dom i saken eller om det ble et 
forlik 

VaNN og kloakk var som tidligere nevnt 
svært viktige tjenester fra kommune til 
beboere. 

➤
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Når Vi blar litt tilbake i tiden ser vi at 
oslo kommune allerede i 1939 innførte 
reguleringsbestemmelser som forbød 
husbygging, både nytt og påbygging uten 
tilslutning til offentlig vann og kloakk. 

som historien viser var det ikke mange 
som brydde seg om dette på Hellerudtop-
pen. små og gamle sommerhytter ble til 
faste helårsboliger. det ble påbygget og 
utvidet på «hvert hjørne» og snart frem-
stod området som et trivelig og populært 
boligstrøk. Myndighetene så nok hva som 
skjedde, men «lukket øynene» for det 
meste. 

Nye større hus ble imidlertid først 

aktuelt når de offentlige ledninger var 
klare, og det første nye huset ble bygget i 
Krokstien i 1963. samme år startet jeg selv 
byggingen av mitt hus i grankollveien 
som fortsatt er vår bolig.

senere ble det større fart, og de relativt 
store tomtene ble delvis solgt og delvis op-
pdelt til nye. byggingen økte på og mange 
nye Hellerud-beboere kom til. 

oM det var den første tunnelen i Helle-
rudåsen som skapte dagens boligmiljø der 
oppe skal vel være usagt, men de vanske-
lighetene som den førte med seg bidrog 
sterkt til ytterligere fellesskap og innsats 
fra beboerne. n

Sommervannled-
ningen ble byg-
get inn i isolert 
trekasse. Den lå i 
veikanten, her fra 
krysset Stormyrvei-
en/Rundtjernveien. 
Piken på bildet er 
Marit Vraalsen 
(Norstrøm)

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 tippekom-
misjonæren. du blir bedt om å taste din kode og 
kortet er registrert. dette trenger du bare å gjøre 
en gang.

Husk å ta med strekkoden på nytt dersom du 
fornyer tippekortet.

takk for støtten!

Jeg støtter

Stiftet 22.03.1995

Organisasjonsnummer: 996 570 517
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Vann og kloakkledninger 
på Haugerud

SVEIN HOLMBy 

Den kommunale vannledning fra 
Lutvann 

Lu t Va N N  l i g g e r  205 moh. og er 
oppdemmet med tre meter demning 
i sørenden. demningen ble bygd i 

1914. i 1915 startet man arbeidet med tun-
nel fra nordenden av vannet til trosterud. 
Herfra ble det opparbeidet en vannledning 
langs den gamle tvetenveien ned til god-
lia. Hellerud-beboerne ble ikke tilgodesett 
i første omgang. derimot ble trolig troste-
rud gård, dr. dedichens klinikk og Hau-
gerud gård tilgodesett med drikkevann 
fra lutvann allerede fra 1918. lutvann var 
drikkevannskilde for akers og senere os-
los beboere i perioden 1918-1977 og har nå 
status som reserve drikkevannskilde.

De første vannledninger anlagt i 
Haugerudområdet 

De N  f ø r s t e  bebyggelse i om-
rådet benyttet brønnvann eller 
vann fra bekker som rant gjennom 

området. en vannledning ble ført fra tve-
tenveien ved Haugerud gård, over jordet 
og ned til den daværende bebyggelsen 
innerst i «Wendtskauen». i den sydligste 
delen av Karlstuveien (Haugerudhagan) 
ble det opparbeidet vannledning fram til 
Karlstua først i 1946. den var koblet til 
hovedvannledningen i tvetenveien og 
ført langs Karlstuveien til Karlstua med 
forgrening til den nærmeste bebyggelsen. 
før dette var brønnen i Karlstua en sikker 
vannkilde for de nærmeste beboerne un-

der de verste tørkeperiodene. en gradvis 
utbygging av vann-nettet i Karlstuveien 
skjedde fra disse to vannledningene fram 
til alle husene i området var dekket med 
innlagt vann i 1954.

Opparbeidelse av vann- 
og kloakkledninger i 
Haugerudhagan og Hagapynten

Re gu l e r i N g s P l a N e N  f o r 
Haugerudhagan ble stadfestet i 
1969 og ny regulering for Haga-

pynten ble stadfestet i 1973. dette gjorde 
det mulig å bygge ut området etter at det 
hadde vært byggeforbud. ordnet kloakk-
system hadde det tidligere ikke vært. de 
enkelte eiendommene hadde sine syn-
kekummer og spredningsgrøfter. av den 
grunn hadde kommunen nedlagt full-
stendig byggeforbud i dette strøket, inntil 
vei og kloakkforhold ble tilfredsstillende 
ordnet. arbeidet med å opparbeide ny vei, 
nye vann- og kloakkledninger skjedde i 
området i perioden 1972 -73. den gang var 
det 21 private eiendommer som ble berørt 
foruten oslo kommunes egne eiendom-
mer i området. n

Flyfoto av Hau-
gerud gård med 
jordene rundt og 
Tvetenveien.
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Minnenes melodi

GERD BRATLIE. 

Je g  l å N e r  tittelen fra erling stor-
dahl og gunnar engerdahls sang fra 
50 tallet fordi de fleste av turi smeds-

aas barndomsminner smyger seg inn i 
øret som en god melodi.

Da familien kommer til Hellerud

SKal du dra meg med ut i ødemarken, 
sier turis farmor, gunvor arnesen, 

skrekkslagen da hennes mann, oscar 
fredrik johansen, på begynnelsen av 1900 
tallet sier at han har kjøpt tomt på Helle-
rud. Kvinner på den tiden hadde ikke noe 
å si. Mannen hadde all makt og råderett. 

gunvor arnesen blir født 20. mai 1874 i 
asker. familien er velstående, så de hjel-
per sikkert datteren med kjøpet av en de-
likatessebutikk i stenstrupsgate 14 i oslo. 
Hun gifter seg med oskar olsen, sønn av 
brannmesteren i drammen. de flytter inn i 
den samme gården som delikatessebutik-
ken. der blir turis far, rolf olsen, senere 
ravnsgård, født 18. mai 1900. Han er bare 
1 år da faren dør etter et fall fra 4. etasje.

gunvor fortsetter med butikken, og en 
dag kommer en ny mann inn i livet hen-
nes. det er oscar fredrik johansen, født 
12. november 1876,som er baker og kjører 
omkring for å selge brød. Han blir interes-
sert i gunvor og frir til henne. de gifter seg 
i 1904 og flytter inn i gunvors leilighet. 
samme år får rolf en halvsøster som får 
navnet Harriet.

en dag kommer oscar hjem og sier at 
han har tenkt å bygge hus til dem på Hel-
lerud der han har kjøpt tomt. det er da 
gunvor reagerer. Hellerud er den gang 
langt på landet. i 1909 flytter de inn i 
nytt hus i skogliveien 17, nå Venåsveien. 
Huset blir kalt ravnsborg etter gunvors 

barndomshjem i asker, som heter Nedre 
ravnsborg. Ved siden av villaen er det 
stall, hønsehus og utedo. 

det viser seg at gunvor stortrives i øde-
marken, som hun kaller det, og blir Helle-
rudpatriot på sin hals. Hun arbeider aktivt 
i Vellet der oscar er formann. 

i 1910 blir rolfs halvsøster solveig født. 
Harriet og solveig står nok sin fars hjerte 
nærmest, for han behandler stesønnen 
dårlig. likevel innvirker ikke det på rolfs 
tiltakslyst.

Turi Smedsaas

Ravnsborg

Glimt fra livet
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Maskinsjef og huseier

Rolf utdaNNer seg til maskinist 
ved teknisk skole i Horten og får jobb 

som maskinsjef på båter i utenriksfart. 
Mens han bor i Horten møter han henne 
som blir turis mor. 

Hun heter borghild Hansen og jobber 
som modist. de gifter seg i 1928 og flytter 
inn i 2. etasje hos mor gunvor i ravns-
borg. oscar dør 3. september 1928, så da er 
det gunvor som bestemmer.

22. november 1932 kommer turi til 
verden og blir deres eneste barn.-Min 
barndom er litt annerledes enn mine ven-
ners, sier hun. – turi er bare 1 år da den 
lille familien bor i shields, Newcastle fordi 
faren overvåker byggingen av tankskipet 
«jenny» da det er ferdig reiser han ut med 
båten mens turi og moren reiser hjem.

rolf kjøper havnehagen på 3 mål av 
moren og får laget tegninger til å bygge 
tomannsbolig før han må reise ut med båt 
igjen. borghild ser etter at alt går riktig 
for seg med byggingen av huset i skogliv-
eien 12 mens rolf tjener penger som han 
sender hjem. Husets to etasjer er like, men 
fra spisestuen i første etasje er det ned-
gang til kjellerstuen. i første etasje er det 
bad med badekar, vask og wc. Vannet får 
de gjennom lange rør fra tvetenveien over 

jordene til andresen på Haugerud gård. 
Huset står ferdig i 1935 og blir turis 

barndomsparadis. ovenfor huset begyn-
ner skogen der hun kan plukke den første 
blåveisen om våren. senere kommer lilje-
konvall, ballblom og mange andre blom-
ster. i skogen beiter kuene fra Myrvoll, nå 
«solfjellet». langs tomtegrensen går det 
en bekk. ellers er det jorder så langt øyet 
kan se.

da rolf kommer hjem fra sjøen for en 
periode begynner arbeidet med å rydde 
tomt og hage. Han leier hest på Haugerud 
gård og får hjelp til ryddingen av arne Pre-
stegaard som leier annen etasje.. Hagen 
blir opparbeidet etter tegninger av hagear-
kitekt Karen reistad, søster til ole reistad, 
motstandsmann under krigen 1940-45. 

rolf er flink med hendene og får laget 
til en slags vaskemaskin i kjelleren der de 
både kan koke, vaske og skylle tøyet. Han 
lager det meste av den om bord mens han 
er ute på sjøen. se bildet. deler av en gam-
mel fyrkjele blir vaskemaskinens under-
stell. fyrkjeledelen er der hvor ilegget til 
veden er. Kobbertromlen blir nok laget.

Turid som maskot på jomfrutur. 

Da turi er 5 år må faren igjen se etter 
byggingen av et tankskip. denne 

Turis barndoms-
hjem, bygget i 1935

Vaskemaskinen, 
laget av Turis far 
Rolf Ravnsgård, 
diameter ca 50 cm

➤
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gangen i Malmø. borghild og turi er med. 
der bor de til «gefion», som skipet heter, 
er ferdig. da får de være med på skipets 
jomfrutur sammen med fruen til kap-
teinen og fruen til styrmannen. turi blir 
maskoten om bord og hele mannskapet 
tar seg av henne. Hun får sin egen lille 
fluktstol og huske på dekk og masse gaver 
hver gang gutta har vært i land.

de anløper Curaceu og besøker den 
engelske konsulen der. turi har et bilde 
av seg ved siden av en stor kaktus og en 
mørkhudet liten gutt. Hun husker veldig 
godt at de får en hel stokk bananer med 
hjem. den blir hengt opp på badet for å 
modnes. faren, som har diabetes, skader 
seg på ryggen om bord på grunn av føling, 
og blir sendt til sykehus i Honolulu. etter 
sykehusoppholdet, som er i 1939, kommer 
han hjem.

Barndom og skole

Da turi og moren kommer hjem etter 
jomfruturen i 1937, får turi følelsen av 

at hennes barndom virkelig starter. Hun 
begynner på bryn skole i 1939. det er bare 
to klasser på hvert trinn, og elevene kom-
mer fra Haugerud, Hellerudtoppen, alna-
bru, en fra bellevue, en fra Hønsegården 
på brynseng, flere fra fyrstikkboligene og 
en gutt fra Pensehytta , som ligger på en 
liten plass mellom tvetenveien og jernba-
neveien. Helge Hagerup og dag stenersen 
går i klassen hennes. skoleveien er lang. 
de går den gamle tvetenveien forbi den 
litt skumle kålkjelleren til Hellerud gård. 
den kalles kålkjelleren, men det oppbeva-
res alle slags grønnsaker der. eller de går 

«atlanter’n», gjennom tveten gård, ned 
alleen og ned fyrstikkbakken. Vi går alltid 
flere sammen og har det moro på veien, 
sier turi, så vi bruker nok lenger tid enn 
nødvendig.

På fritiden er alle ungene sammen. 
både yngre og eldre. Vi leker mye «Vippe-
pinne», «gjemsel», «Kappe land» og andre 
gamle leker på tomten, som ligger rett 
overfor «Kaffekverna» i Hellerudveien, 
ved den gamle låven og et stabbur der det 
nå er et hus. det er nummer to på høyre 
side av Venåsveien. det er bare jorder 
og skog og masse å ta seg til. Vi plukker 
blomster i skogen og soler oss og spiser 
matpakken vår på Myrvoll. om vinteren 
er det aking som er morsomst. da vi blir 
eldre, aker vi på fiskekjelke ned Wendt-
bakken til teglverket eller på en gammel 
bilskjerm fra toppen av landeroveien ned 
skogliveien, nå Venåsveien.

så går jeg julebukk sammen med blant 
annet bjørg svenningsen, som bor på 
«fredkolla». der bor også bjørgs beste-
mor, tante Maja. Maja johansen, som hun 
heter, eier Kongshavn friluftsteater ned-
enfor sjømannsskolen. Kostymene blir 
oppbevart på «fredkolla», i et uthus med 
ett rom og WC, som de kaller «rulla». Når 
vi skal gå julebukk, fortsetter turi, får vi 
ofte låne fine kostymer. flotte krinoline-
drakter!

det er vanlig med juletrefester hjemme 
hos hverandre. På Kringsjå blir det satt 
opp revyer. da sitter vi ungene i trappa 
opp til galleriet, forteller hun. der er det 
også søndagsskole, og da vi blir eldre har 
vi klassefester der. 

Hvis vi har lyst til å gå på kino, så er det 
i godlia velhus. der blir det også holdt 
basarer. et par ganger i året har blinde-
forbundet basar der, og da kommer iblant 
erling stordahl og gunnar engerdahl og 
underholder. om sommeren bader vi i 
rundtjern og om vinteren står vi på ski i 
youngsdalen, nå tveitaparken. Vi går også 
på ski over «atlantern» og ned til «luren». 
der laget noen av og til en plass med is så 
vi kan stå på skøyter.

Tankskipet M/T 
Gefion, bygget i 
Malmø 1937
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Krig, matauk og dyrehold 

Så KoMMer krigen 9. april 1940 og 
forstyrrer hverdagen i dette paradiset 

av et bosted. det er nært og skremmende. 
turi ser at flyene går lavt over bebyggelsen 
og at det blir skutt. Noen slipper seg ut i 
fallskjerm. Mens dette skjer klipper faren 
hennes et hull i nettinggjerdet, som er satt 
opp fordi det går kuer og beiter i skogen 
ovenfor huset. familien må ha en fluktvei, 
mener han 

10. april verserer det rykter om at oslo 
skal bombes, og de som har et sted å reise 
til, flykter fra byen. til turi og familien 
kommer det mange slektninger. det blir 
satt opp lemmer av vedkubber foran vin-
duene i kjelleren, der de må sitte når det 
kommer flyalarm. bryn skole blir tatt av 
tyskerne, så det er i lang tid usikkert hvor 
de skal holde skole. først er de hjemme 
hos hverandre, så blir det Klosterheim og 
godlia Velhus.

det blir snart lite mat å få i butikkene, 
så det kommer mange husdyr omkring 
i hjemmene. griser, kaniner og høner. 
turis far jobber på loro hønseri. der får 
han daggamle kyllinger som først står i en 
kasse på spisestuebordet før de flyttes opp 
på loftet med varmepære. Hønene blir be-
holdt og bor på en nyinnredet plass i kjel-
leren. der har de hønsestige og kan gå ut 
og inn som de vil gjennom kjellervinduet. 
Kaniner er de første dyrene som kommer 
inn i familien. 1 hann og 3 hunner som 
overvintrer i bur på verandaen. det første 
kullet med unger får de i peisestuen. så 
blir de flyttet ut i løpegården av netting, 
som blir flyttet omkring på gressplenen. 
Moren lager mange forskjellige retter av 
kaninene. senere får de også villagris. den 
står først i en kasse på kjøkkenet før den 
får hus med binge på baksiden av huset.

i hagen er det rips, solbær, stikkelsbær, 
bringebær, epler, pærer, plommer, grønn-
saker og poteter. alt tar mor borghild vare 
på ved hermetisering. eggene blir lagt i 
vannglass for å holde seg.

turi går til Haugerud gård og henter 
melk i spann. fru andresen øser opp mel-

ken og fører opp i en bok hvor mye hun 
får. På gården har de også poteter. turis 
familie får plukke de potetene som ligger 
igjen etter innhøstingen og betaler litt for 
det. å få nok mat til dyra er også mange 
ganger et problem. det holder ikke alltid 
med restemat, eller skyller som de kaller 
det. turi er med og høster løv som de blan-
der i maten deres. Hun går langs veikan-
tene og plukker løvetann, men da må hun 
passe på så hun ikke plukker utenfor et 
hus der de har kaniner.

av andresen på Haugerud gård får de 
lov å hente juletre i skogen hans. før julaf-
ten drar Pappa rolf og turi av gårde med 
kjelke for å finne det fineste treet. da de 
er enige om hvilket tre som er finest sager 
rolf det ned..så går turen til Haugerud 
gård for å betale for det.

Det byttes og byttes, og det er 
tobakksplanter i hagene

Et saVN for mange er å kunne ta seg 
en sigarett eller en pipe røyk. Pappa 

rolf er en av dem. Han bruker tørkede 
kirsebærblader til pipa si fordi noe av den 
tobakken han får på rasjoneringsmerkene 
byttes bort i ting de virkelig trenger. bren-
nevin blir byttet mot sko, og en av turis 
dukker byttes mot kjøtt. Moren er flink til 
å sy og syr alle klærne til turi. Når de blir 
for små feller hun inn et annet stoff.

røyken av tørkede kirsebærblader er 
ingen god lukt. Verst er lukten når rolf 
sitter med pipa si i røykekupeen på østen-
sjøbanen. en medpassasjer utbryter: er det 
ingen som kan spandere en pipe ordentlig 
tobakk på ham? Han forpester jo luften for 
oss andre. det er det visst ingen som gjør, 
men rolf begynner å dyrke tobakksplanter 
i hagen, og det er han ikke alene om. 

bladene blir tredd på snorer og henges 
til tørk på loftet. Noe blir levert til fris-
holm tobakksfabrikk til sigaretter. de 
byttes i andre varer som familien trenger. 
turi forteller at lars og Mary frisholm blir 
gode venner av foreldrene. etter krigen 
drar de på bilferie sammen.

➤
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Filipstadulykken 19. desember 
1943

EN lørdag skal turi få være med 
lulla Vinnes, hennes to barn, lars og 

unni og eva dønnum på jossas barnefore-
stilling på Chat Noir. det er en opplevelse, 
som hun gleder seg veldig til, for hun har 
aldri vært der før, men det skal bli en red-
selsfull opplevelse. de sitter på balkongen. 
Midt under forestillingen begynner alt å 
riste og det høres skarpe drønn. skuespil-
lerne fortsetter, men da det kommer flere 
drønn og risting stopper de. det blir opp-
lyst fra scenen at de skal samles i vestiby-
len . sivilforsvaret kommer og følger dem 
til undergrunnsbanen. 

ute er det kruttrøyk, som gjør vondt å 
puste i, og glass-skår overalt. turi får mer-
ker av glass-skårene på beksømstøvlene 
sine. de begynner å gå hjem til Hellerud, 
og da de kommer opp fyrstikkbakken 
møter de pappa rolf, som kommer for å 
se etter dem. Han har både sett og hørt 
eksplosjonene og er veldig bekymret.

Freden 8. mai 1945

Det går mange rykter om at krigen 
går mot slutten, og en dag er det vir-

kelig sant. det er fred i landet vårt igjen. 
blendingsgardinene rives ned, og de ra-
dioene, som har vært gjemt i fem lange år, 
kommer frem i dagen. Musikken strøm-
mer ut fra alle husene og flaggene heises. i 
denne glade stemningen tar turi sykkelen, 
som blir hennes fordi randi Holt gifter seg 
under krigen og bytter sykkelen mot en 
damaskduk med 12 servietter. turi sykler 
bortover Hellerudveien, mens all gleden 
omringer henne. flagg som heises, mu-
sikk fra alle kanter, folk som jubler. det 
er en stor opplevelse for 12 år gamle turi, 
som aldri glemmer dette øyeblikket.

Livet går videre

Da KrigeN er over må rolf igjen ut på 
havet, men skipet han er på må straks 

til rotterdam for reparasjon. Mor borghild 
og turi vil reise dit og får være med båten 
bomma til antwerpen, men derfra må de 

ta mange forskjellige transportmidler for 
å komme til rotterdam. frem kommer 
de! etter to måneder må turi reise hjem 
til påsketentamen mens moren blir igjen. 
Hun får bli med et fly som er chartret for å 
sende hjem sjøfolk og er det eneste barnet 
ombord. etter planen skal det lande på 
fornebu, men der er det så tett tåke at de 
ikke kan lande. flyet lander på en militær-
flyplass ved stockholm. der blir det speku-
lert i hvordan turi skal komme seg hjem. 
løsningen blir at hun tar nattoget til 
østbanen. foreldrene blir bekymret da de 
får høre at flyet ikke kan lande på fornebu, 
men de får straks vite at turi kommer med 
toget neste morgen. farmor gunvor kom-
mer og møter henne. etter folkeskolen går 
turi på bryn høyere skole i to år. så Vahl 
skole der hun tar engelsk artium. 

rolf reiser ikke lenger ut med båter. fra 
13. januar 1949 blir han ansatt som skips-
inspektør i arnesen, Christensen & Co. 
a/s, tekniske konsulenter. Handelsflåten 
må settes i stand etter krigen, og det er 
skipsverft i tyskland som får jobben. rolf 
må derfor reise til tyske verksteder for å se 
etter at reparasjonene av skipets maskiner 
blir utført etter avtalen.

Ekteskap og barn

HistorieNe gjeNtar seg ofte. 
da turi treffer sin vordende mann, 

Kjell smedsaas, i et selskap på Majorstuen 
og forteller at hun er fra Hellerud, sier 
han, trenger jeg pass for å komme dit? 
Hellerud blir også da regnet for å være 
langt på landet. de gifter seg i 1951 og får 
ekstra merker til bryllupet. Noe sted å bo 
har de ikke, så de flytter inn på ett rom i 
svigerforeldrenes leilighet i Kirkeveien 
70. svigerfaren er ingeniør og konsulent 
ved kontoret til Mustad & søn i oslo, så 
leiligheten er firmaets.

det første halvåret etter bryllupet går 
turi på husmorskole. Hun blir gravid med 
sitt første barn i 1953 og er så plaget av 
kvalme at hun får resept på bananer av le-
gen. de må hentes hos banan Mathiesen. 
Hun får sønnen trygve, som dessverre har 
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en fødselsskade, og dør bare 3 år gammel.
av sine foreldre på Hellerud får hun 

en tomt ved siden av deres hus. de får 
Husbanklån, men betingelsen er at de må 
bygge tomannsbolig. Kamin og spiker får 
de fra Mustad gjennom svigerfaren.

Huset i skogliveien 10 står ferdig til inn-
flytting i mars 1957. da er barn nummer to, 
som er gry, et halvt år. Neste barn er siv, 
som blir født i 1960. så kommer ingrid i 
1962 og torunn i 1966. turi syr klær til alle 
jentene og seg selv.

farmor gunvor bor ikke tvers over veien 
lenger. der bor randi og Harald Kittelsen, 
som kjøper huset etter hennes død 20. juli 
1955.

I barnepark hos Inger Løken på 
Haugerud

Haugerud og trosterud vel starter 
barnepark på Hagapynten. inger lø-

ken blir tante. de barna, som har lang vei, 
blir satt på bussen. Mødrene følger til buss-
holdeplassen og barna settes i en klynge på 
gulvet i bussen. Når parken er slutt for da-
gen setter inger løken alle barna på bussen 
igjen. På bussholdeplassene står ventende 
mødre for å ta imot barna sine. turi og bar-
na går over Haugerudjordene eller gamle 
tvetenvei gjennom Haugerud gård, men 
det hender også at jentene hennes blir satt 
på bussen. da følger turi dem til Hellerud 
landhandleri og henter dem der etter park-
tid. en gang kommer ikke gry sammen 
med de andre barna. turi leter igjennom 
hele bussen, men gry er ikke der. det viser 
seg at hun er så opptatt med å plukke blom-
ster nedenfor bussholdeplassen, som ligger 
ved barneparken, at hun ikke ser at de an-
dre barna går inn i bussen. den kjører uten 
henne. inger løken oppdager ganske snart 
gry som plukker blomster. Hun stopper en 
tilfeldig bil med en familie i og ber dem ta 
med gry til Hellerud landhandleri der turi 
står. den kommer like etter bussen, så for-
skrekkelsen varer ikke så lenge. senere går 
turis jenter i barnehage på Kringsjå. da de 
kommer i skolemoden alder, er det trasop 
som blir deres skole.

Avslutning

TaKK til turi, som deler sin historie 
med meg! av alle hendelser er det 

fredsdagen som står klarest for meg. 12 
årige turi som griper sykkelen i glede 
og sykler bortover Hellerudveien, mens 
flaggene heises og det strømmer musikk 
ut fra alle husene. luften omkring henne 
er fylt av fred og glede. en dag turi aldri 
glemmer! 

turi synes at det er fantastisk å ha dype 
røtter på et sted som Hellerud. spennende 
å få følge utviklingen på godt og vondt. 
fra opplevelsen av jordbruksland med 
bondegårder til nybyggområde med blok-
ker og fortetting på de gamle, store tomte-
ne. turi er takknemlig for gode barndoms-
minner fra en lykkelig og trygg tid. Venner 
som holder sammen til tross for forskjell i 
alder. ingen som holdes utenfor. Kontak-
ten er der den dag i dag.

turi bor fremdeles i skogliveien 10,nå 
Venåsveien 10.. datteren torunn med 
mannen jarle og sønnene daniel og Hen-
rik bor i første etasje. femte generasjon på 
den samme eiendommen som hennes far-
mor gunvor arnesen flytter til i 1909. det 
er hyggelig å tenke på, avslutter turi. n

Turi og Kjells nye 
hus, ferdig 1957
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Huldreheia og eiendommens 
senere historie

HANS KRISTIAN HuSEBy

Innledning

I V e D  P o S T K A S S e N e  nr 1/2015 
skrev gerd østhus en interessant artik-
kel om Huldreheia og beboerne, oberst 

i frelsesarmeen Hulda Halvorsen og anna 
larsen. innledningsvis gjør man også rede 
for eiendommens tilblivelse og bebyggelse 
i 1935-36.

Hulda Halvorsen døde 1. april 1953 og 
testamenterte eiendommen til frelsesar-
meen. i testamentet fra 23.10.1952 var det 
beskrevet at eiendommen skulle overføres 
til «frelsesarmeens fond for pensjonist-
hjem for frelsesoffiserer v/frelsesarmeens 
eiendomsaktiebolags. statuttene var altså 
at eiendommen skulle være husrom for 
offiserer i frelsesarmeen som vendte hjem 
fra misjonstjeneste i utlandet. Ved tingly-
sing og bekreftelse fra oslo skifterett 30. 
april 1953 ble eiendommen verdivurdert 
til kr 20 000. 

det ble slik, det gamle huset ble brukt 
av skiftende beboere i en årrekke, se også 
forrige artikkel. Men med tiden ble også 
huset forfallent og uhensiktsmessig som 
bolig.

Utbyggingen

HVa sKjedde videre?
5. desember 1977 mottok de nærm-

este naboene informasjon om at eiendom-
men skulle bebygges med nye bolighus.

i nabovarslet fra byggherre/byggemel-
der ble det beskrevet en boligblokk på 46 
meters lengde og 

2-3 etasjer høyt, inkludert underetasje. 
12 leiligheter og samtidig 2 garasjebygg 
med til sammen 12 garasjeplasser.

frelsesarmeens eiendoms-aktiebolag 
var byggherre og selvaag bygg as var 
entreprenør og byggemelder.

Naboene reagerte spontant, en bolig-
blokk på Hellerudtoppen med bare gamle 
hytter og villaer. en boligblokk som en 
kompakt mur på en av de flotteste tom-
tene med byens flotteste utsikt. stor var 
bestyrtelsen, det gikk bare ikke an. 

Kort oPPsuMMert ble prosessen som 
følger:

Protestskriv ble utformet 12.desember 
1977 til oslo kommune, bygningskontrol-
len. i protesten som var underskrevet av 7 
av de nærmeste naboene ble det anført at 
boligblokkens størrelse og utforming som 
en «sammenhengende mur» mot vest 
ville bryte med områdets typiske småhus-
bebyggelse og være svært dominerende 
i åsprofilen mot vest. Videre at bare 12 
parkeringsplasser vil føre til økt parkering 
i grankollveien som var smal og hadde 
dårlig fremkomstmuligheter spesielt på 
vinterstid.

Man ba om at byggets størrelse ble redu-
sert til evt. 8 boenheter og at «blokken» 
ble delt opp med luft imellom og vurdert 
plassert annerledes på tomten. dette for 
at ikke de store vindusflater skulle vende 
ut mot de nedenforliggende bolighus og 
sjenere disses uteplasser etc. 

28.aPril 1978 kom svaret fra oslo kom-
mune, bygningskontrollen. Naboprotes-
tens enkelte argumenter ble tilbakevist. 
dog ble det anbefalt at på bakgrunn av 
disse burde det vurderes å dele opp bygget 
i 2 adskilte gruppe.

imidlertid ble byggemeldingen i sin 
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grunnversjon approbert, med angivelse av 
ankemuligheter til oslo kommune, byg-
ningsrådet.

16.Mai 1978 ble anke avsendt med tildels 
samme argumenter, men man påpekte at 
forrige beskrivelse av nedenforliggende 
uteplasser var vestvendt og ikke ville bli 
berørt. dette er da feil som påpekes i anke-
brevet.

 
14. juNi 1978 kom svaret i form av ‹Proto-
koll fra bygningsrådets møte 14. juni 1978› 

bygningssjefens tidligere approbasjon 
opprettholdes og klagen taes ikke tilfølge. 

iMidlertid Hadde ikke naboene 
tenkt å gi seg, men tok tenkepause over 
sommeren

29. august ble det avholdt et møte på 
selvaag-byggs kontor i Holmenveien 19 
med deltager fra frelsesarmeen og også 
fra Hellerud Vel. det var også utpekt en 
representant for naboene som skulle 
fremme argumentene fra naboene. det 
ble understreket at det var ikke naboenes 
ønske å hindre utbygging men tilpasse 
boligene slik at de inngikk harmonisk 
i distriktets boligkarakter. det ble også 
anført at det ville bli en anke til Kommu-
nal og arbeidsdepartementet, noe det i 
saksbehandlingen var adgang til.

1. og 3. september 1978 ble det sendt et 
brev til frelsesarmeens eiendoms-selskap 
og til angitte departementer med de 
samme ankepunkter.

Konkret fremmet man nå forslag om 

reduksjon til 8 boenheter og antall gara-
sjer tilsvarende. Videre ble det foreslått 
bygget oppdelt i 2 separate enheter med 
god avstand for å bryte opp det massive 
inntrykket
28. oKtober 1978 kom det brev og 
vedlagt ny byggemelding fra selvaag bygg. 
tidligere byggemelding med 12 boenheter 
og 12 garasjer ble trukket tilbake. 

På grunnlag av naboprotestene ønsker 
byggherren å redusere utbyggingen til 8 
enheter fordelt på 2 stk 4-mannsboliger og 
2 garasjer med til sammen 8 biler.

2. februar 1979 kom det ny byggemel-
ding angående riving av gammelt hus og 
oppføring av provisorisk boligbrakke.

ProsesseN Var avsluttet

Avslutning

IHerdig iNNsats fra naboene og 
svært velvillig byggherre førte i samar-

beid til en vellykket løsning som alle da 
kunne være tilfreds med.

ovenfor ser vi bilder av en vellykket ut-
bygging av en flott utsiktstomt med svært 
fornøyde beboere med fortsatt tilknytting 
til frelsesarmeen. n

  
 
 

Huldreheia, 
Grankollveien 4. 
Bilder nedenfra 
vest for eiendom-
men og ovenfor på 
østsiden
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Årsberetning 2015

1. Styret og tillitsvalgte 
På årsmøtet 25. mars 2015 ble følgende styre valgt:
styremedlem: Hans Kristian Huseby, ikke på valg
styremedlem: grethe Martinsen, 2 år (gjenvalg)
styremedlem: svein Holmby, 2 år (gjenvalg)
styremedlem: thormod Pedersen, 2 år (gjenvalg)
styremedlem: Per ove dahl, ikke på valg
styremedlem: Per amundsen, ikke på valg

Varamedlem: ørnulf fremming, 2 år (gjenvalg)

Varamedlem: finn bøhler, ikke på valg

revisor: edmund grohshennig, 1 år (gjenvalg)
Valgkomite: ingebjørg engelstad, leder 1 år (gjen-
valg) 
Halvor elverhøi, 1 år (gjenvalg)
berit gulliksen, 1 år (gjenvalg)

Hans Kristian Huseby har hatt ledervervet. 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

det har i 2015 vært avholdt 11 styremøter.

2. Arrangementer 
25.mars – årsmøte på Kringsjå kulturhus.
siden historielaget fylte 20 år hadde vi denne gan-
gen valgt å koste på oss litt ekstra. 
for dette tok vi 50 kr i inngangspenger.
Vi hadde ikke loddsalg denne gangen.
Politikere fra bydelen og representanter fra nabo-
historielag var invitert og kom med lykkeønsknin-
ger.
Ved møtets start hadde 60 medlemmer + koret 
Koriander innfunnet seg. 
dette er omtrent grensen for hva Kringsjå kan 
romme.
18. september – lysvandring langs alna
Vandringen ble avlyst på grunn av uvær og fare for 

oversvømmelsen av stien. særlig svartdalen var 
farefull.
Onsdag 27.oktober Medlemsmøte på Kringsjå
Vi hadde ikke noen eksterne kulturelle innslag 
denne gangen, men medlemmene ble delt inn i 
grupper og deltok i en lokal rebuskonkurranse som 
Hans Kristian hadde laget, med premie til beste lag. 
deretter hadde thormod et kort innslag om slekts-
linjer på Hellerud.
40 stykker møtte fram. ideen med møtet var at vi 
skulle kose oss og bli enda bedre sammensveiset.

3. Andre aktiviteter
Historielaget er tilknyttet fellesrådet for Historiela-
gene i oslo som holder ett møte i året for historiela-
gene. i 2015 var gamlebyen vertskap.

Historielaget er medlem i alnaelvas venner og 
folkeakademiet Hellerud.

Historielaget samarbeider med folkeakademiet 
Hellerud, tveten gårds venner, frivillighetssentra-
len og Hellerud Vel.

slektforskingsforum har vært avholdt på Hauge-
rud seniorsenter første mandag i måneden med til 
sammen 10 ganger. tiden er 12-15. det har vært 5-6 
deltakere. Vi ønsker flere deltakere. forumet er et 
samarbeidsprosjekt med folkeakademiet og frivil-
ligsentralen

4. Lokalhistoriske bilder 
fotogruppa fortsetter registreringen og oppda-
teringen av bildene våre hver mandag på oppsal 
bibliotek. i høstterminen har det vært lite aktivitet 
på grunn av få innleverte nye bilder. eldre foto-
grafier som medlemmene eier, kan leveres der for 
skanning. bilder kan også leveres til styret. bildene 
registreres i deicmans system oMeKa, og kan fin-
nes på vår hjemmeside, hellerud.wordpress.com

5. Informasjon
Medlemsbladet Ved postkassene som nå tryk-
kes i farger, 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 203 medlemmer. 
dette er en nettoøkning på 18 stk. økningen er 
svært gledelig og skyldes trolig at man i forbindelse 
med 20 års jubileumsutgaven av Ved postkassene, 
trykket opp 1000 eksemplarer og delte ut gratis 
til ca 700 husstander på Hellerud. Hensikten var 
dels å gi god informasjon om laget, skape interesse 
for aktivitetene våre, samt verve nye medlemmer. 
resultatet ble ca 40 nye. det er foretatt noen stryk-
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Hellerud historielag
Regnskap for året 2 015

Inntekter Utgifter 
Medlemskontingent  29 500 
Salg bøker Hellerud historier  3 250 
Salg bøker Akersgårder  4 500 
Jubileumsgave fra Alna bydel  2 500 
Norsk tipping grasrot tilskudd  3 741 
Bankrente  101 
Bankgebyr  905 
Administrasjonsutgifter  1 525 
Medlemsaktiviteter  2 243 
Bladet Ved postkassene  36 001 
Frimerker  6 056 
Kontorrekvisita  3 782 
underskudd  6 920 

 50 512  50 512 

Balanse 1. januar 2015 31. desember 2015
Kasse  4 668  3 801 
Bank  104 424  98 371 
underskudd  6 920 

 109 092  109 092 

Oslo, 1. januar 2016. 

Hans Kristian huseby Grethe Martinsen 
Kasserer

 Edmund Grohshennig 
Revisor

Hellerud historielag vedlegg til regnskap 2 015.

I konto medlemsaktiviteter inngår inntekter/utgifter vedr. lagets 20. års jubi-
leum 25. mars 2015.

Inngangspenger 2 400
Frivillighetsmidler fra Alna Bydel 1 0 000
Innkjøp til møtet:
Fingermat 8 750
Drikke cider/farris 668
Kringler 2 stk. fra Samson 914
Kaffe drikke/glass etc 524
Totalt 1 0 856
Kostnader for festmøtet 1 544

1 2 400 1 2 400

Kostnader vedr. utgivelse av bladet Ved Postkassene i 2015.
Redigering/design av bladet to 
utgivelser

1 0 000

Trykking med farger jubileums-
nummer 1 000 stk

1 7 938

Trykking med farger 400 stk 8 063
Frimerker for utsendelse 6 056
Totalt 4 2 057

Eksemplarer av jubileumsnummeret ble delt ut til husstander i nærområdet for 
om mulig å verve flere medlemmer. Vi fikk 40 nye medlemmer.

Valgkomiteens innstilling  
til årsmøtet 2016 
Til styret:
Per ove dahl, (gjenvalg 2 år)
Per amundsen, (gjenvalg 2 år)
thormod Pedersen, (ikke på valg)
grethe Martinsen, (ikke på valg)
svein Holmby, (ikke på valg)
Hans Kristian Huseby, (gjenvalg 2 år)

Varamedl.:
ørnulf fremming, (ikke på valg)
finn bøhler, (gjenvalg 2 år)

Revisor:
edmund grohshennig, gjenvalg (1 år)

Valgkomite:
ingebjørg engelstad, leder gjenvalg (1 år)
Halvor elverhøi, gjenvalg (1 år)
berit gulliksen, gjenvalg (1 år)

Årets valgkomite har bestått av:
ingebjørg engelstad, leder
Halvor elverhøi, Medlem
berit gulliksen, Medlem

til etterretning:, det ble på årsmøtet 2006, bestemt 
at også varamedlemmene til styret 
skulle velges for 2 år.

ninger pga.manglende kontingentinnbetalinger, 
utmeldinger eller andre forhold.

tveten gård har vært under restaurering fra våren 
2011 og skulle vært ferdig i 2012. Nå er det snakk 
om sluttføring vår 2016. Vi har håp å få disponere et 
rom i bryggerhuset sammen med folkeakademiet, 
tveten gårds venner og alnaelvas venner.

restaureringen har også medført at kopierings-
mulighetene er borte.

styremøtene blir derfor holdt på seniorsentret 
og andre møter på Kringsjå kulturhus i overskue-
lig framtid. 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. 

Hellerud, 1. februar 2016

styret i Hellerud historielag

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

Postboks 20 Tveita
0617 oslo

B

Innkalling til årsmøte 2016
Tirsdag 12. april kl. 19,  
på Kringsjå kulturhus Landeroveien 1.

Dagsorden:
1. godkjenning av innkalling og dagsor-
den
2. Valg av møteleder og referent
3. årsberetning
4. regnskap
5. fastsetting av kontingent
6. innkomne forslag
7. Valg

forslag til saker som ønskes tatt opp på 
årsmøtet sendes 
Thormod Pedersen, rundtjernveien 56 b, 
0672 oslo, innen 22.mars.

sakspapir (årsberetning og regnskap) til 
årsmøtet er trykket i dette nummeret av 
Ved postkassene. referat fra årsmøtet 2015 
er trykket i Ved postkassene 2.2015 
 

før årsmøtet vil lars rogstad holde et 
foredrag om sarabråten 
tittel: glimt fra sarabråtens historie og 
aktiviteter før og under Heftye.. 

det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

loddsalg

Kontingent (Kr 200) for 2016 bes inn-
betalt før årsmøtet. giro er vedlagt dette 
nummeret av Ved postkassene.

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

Styret ønsker alle nye og gamle medlemmer 
hjertelig velkommen!

Program og aktiviteter 
våren 2016

n  Vandringstur 23 april 2016 «blant 
sagbruksarbeidere og husmenn i rustad-
sagaområdet». oppmøte rustadsaga. 
turen arrangeres av østmarkas Venner og 
rustadsaga.
n    Planlagt hagemøte med informasjon 
om Hellerud gård hjemme hos edmund 
grohshennig. tidspunkt mai/juni 2016. 
dato fastsettes senere.

Møtested for 
slektsforskings

Vi møtes første mandag i hver måned kl 
1200-1500. 
datoene er mandag 4.april og mandag 
2.mai. se oppslag. stedet er internettka-
feen på Haugerud seniorsenter. Hagapyn-
ten 38C
Ved å bruke nettet hjelper vi hverandre 
med å finne våre aner. ikke nøl, møt opp!
ingen påmelding.


