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015 e r nå historie, lagets årsmøte ble avholdt 13.
april 2016 på Kringsjå.
Før årsmøtet holdt Lars Rogstad et glitrende foredrag om Sarabråten, viste en rekke interessante bilder fra
familien Heftyes fotoalbum, samt at han viste morsomme
glimt fra ulike produkter og elementer knyttet til stedet.
Se for øvrig eget vedlegg til årsmøtereferatet.
Årsmøtet ble gjennomført etter vanlig program, referat
bak i bladet.
Som gjenvalgt leder og med valg av nytt (gjenvalg av
gammelt) styre tok vi fatt på nytt driftsår.

Hellerud historielag

A

Ønsker du å bli medlem?
Som medlem støtter du det lokalhistoriske arbeidet, og du
får direkte informasjon om alle historielagets arrangementer.
Medlemskapet koster 200 kr per år, som du kan betale til
konto nr. 0530 51 22841.

llerede ved utsendelse av «Ved Postkassene»
i mars har vi beskrevet mer om utbygging av vann
og avløpsstrukturen på Hellerud. Vi har også omtalt de
tilknyttede tunnelprosjekter som ligger i Hellerudfjellet.
Vi avslutter temaserien med vann og tunneler nå med
beskrivelse av en gammel reguleringsplan av Alna elv,
samt en omtale av Romeriksporten, også kalt «Flytogstunnelen». Dette tunnelprosjektet ble som kjent ikke bare
et lokalt problem, men faktisk en nasjonal skandale som
forplantet seg helt opp på departementsnivå, ja faktisk
ble kong Harald V også engasjert. Dette hører til nyere
historie, det er skrevet mye om det, men vi synes det er så
viktig for Hellerud-regionen at vi har valgt å ta det opp her
i «Ved Postkassene» også. Viktige bidragsytere er «oppdageren av Nordre Puttjern», Steinar Saghaug, og ikke minst
vårt medlem Reidar Hoelstad som av egen interesse har
samlet, og selv skrevet utførlige omtaler av prosjektet.

E

llers er det mye interessant stoff om minnestund
på Sarabråten 16. juni, historisk vandring langs gamle
Tvetenveien, samt boligomtaler i vår serie fra bosettingsutvklingen. Vi har også i serien «Glimt fra livet» en Hellerudveteran som med stor fortellerglede gir oss innblikk i
gamle opplevelser.

V

i inviterer nå i høst til medlemsmøte i «Trosterudvillaen», dr Dedichens praktvilla 25. oktober.
Stedet er valgt dels fordi Kringsjå var opptatt, men også
fordi dette gir oss en mulighet til å besøke denne unike
fredede bygningen. Den tilhører også Hellerud-historien.
Se innkalling bak i bladet.
Møt opp til et interessant møte !
God lesing!
Hans Kr.
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Postboks 20 Tveita, 0617 Oslo
Historielagets formål er:
1. Å verne om det som finnes av historisk interesse og verdi
i området, samt i tilknytning til dette søke å vekke interesse
for stedets og innbyggernes kultur, liv og virke gjennom
tidene
2. Å fremme det alminnelige historiske vernearbeidet
3. Å samarbeide med andre historielag om løsningen av
oppgaver innenfor lagets virkeområde
Historielagets geografiske virkeområde er Tveita, Hellerud,
Trasop, Haugerud, Trosterud og Alnabru, og de områdene
som naturlig henger sammen med disse, samt nærområdene i Østmarka.

Tips oss gjerne
Ta kontakt hvis du har noe som du ønsker at historielaget
skal ta opp eller bør vite om! Vi er også svært interessert i
flere gamle bilder fra bydelen.
Styret i Hellerud historielag
Styremedlemmer
Hans Kristian Huseby, 22 26 05 34/975 59 438,
han-huse@online.no
Grethe Martinsen, 22 26 58 36, grmamar@online.no
Thormod Pedersen, 22 27 00 60/91 62 30 08,
thor-alf@online.no
Per Amundsen, 22 26 39 41, /91 57 94 69,
turamu@online.no
Svein Holmby, 22 32 44 24, sholmb@hotmail.no
Per Ove Dahl, 22 26 00 27, peovda@gmail.com
Varamedlemmer
Ørnulf Fremming, 22 32 43 63
Finn Bøhler, 22 26 07 03, finn.bohler@vikenfiber.no
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Romeriksporten
n Enda en tunnel i Hellerudåsen !
n Miljøsuksess eller miljøskandale!
Hans Kr. Huseby

Innledning

24.11.1992 ble NSB Gardermobanen AS
stiftet av NSB BA som et heleiet selskap.
Dermed var en av landets største beslutninger innen transportsektoren i Norge i
ferd med å bli fattet. Kanskje var dette den
største anleggsbeslutningen på togsektoren siden man bestemte bygging av
Bergensbanen i slutten av 1800 tallet og
som ble offisielt åpnet i 1909.
Bygging av Oslo Lufthavn Gardermoen
på Romerike var en realitet etter flere tiår
med ulike utredninger og en uendelig
rekke av diskusjoner om andre alternativer. Stortinget bestemte 08.10.1992 plasseringen, og det var en forventning om
åpning i 1998. Vi skal ikke gå nærmere
inn på disse diskusjonene, ei heller ikke
komme med synsinger om det var en gal
eller riktig beslutning.
Knyttet til plasseringen av flyplassen ca.
45 km fra Oslo sentrum så var transport til
og fra et vesentlig spørsmål. Kollektivtankegangen var allerede framme og hensyn
til rask og komfortabel flytting av reisende
var klare krav. Eksisterende togtrase var
ikke god nok, kunne ikke ta ønsket hastighet og lot seg ikke kombinere med annen
trafikk, med den hyppigheten av togavganger man tenkte seg.

Totalt ble prosjektet Oslo Lufthavn
Gardermoen med tilhørende infrastruktur kostnadsberegnet til ca. 22
milliarder kroner.

Romeriksporten

Hva ble så løsningen på transportspørsmålet?
Prosjektet fikk som sagt navnet NSB Gardermobanen AS, og skulle stå ferdig ved
åpning av flyplassen i 1998. Kostnadene
var beregnet til ca. 4,6 milliarder kr.
En ny trase med korteste linje og med
hastighetskrav opp til 250 kmt og minst
mulig integrering med øvrige linjer ut fra
Oslo S var spesifikasjonene. Ergo måtte
man i deler av traseen nærmest byen under jorden og begrepet Romeriksporten,
det største tunnelprosjektet i Norge til da
ble født.
Korteste linje betød at Bryn/Hellerudregionen fikk en ny tunnel gjennom
området og gjennom fjellmassivene i den
østlige delen. Total lengde på tunnelen var
beregnet til 14,56 km.
Siden tunneltraseen berørte en rekke
bedrifter og boliger ble det etablert en omfattende informasjonsstruktur gjennom
media og med direkteadresserte postsendinger til berørte.
Basert på den mengde informasjon som
er laget og som vi har tilgjengelig fra ulike
kilder vil vi forsøke å lage et kortfattet
resyme av hendelsene. Det er ikke enkelt
fordi prosjektet ble meget omfattende og
med svært mange uheldige sider. Informasjonsmengden er enorm og det finnes
mange kilder. Spesielt vil vi nevne vårt
medlem Reidar Hoelstads kjempearkiv.
Selv om det er skrevet masse om saken, og
at denne informasjonen i dagens digitale
verden er tilgjengelig synes vi at den er en
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del av Helleruds historie og hører hjemme
i historielagets annaler.

Prosjektbeskrivelse

Traseen fremgår av
inntegnet linje på
vedlagte flyfoto

En «informasjonsavis» NaboInformasjon
ble sendt ut, den første nr. 1 kom i mai
1994, nr. 2 i november og det ble stadfestet
at arbeidet var godt i gang på 3 fronter.
Daganleggene på Etterstad og Stalsberg,
i hver sin ende ble igangsatt samtidig som
sprengning av selve hovedtunnelen imellom ble utført.
Arbeidet gikk sin gang, det ble arbeidet
på mange deler samtidig. På sørsiden
jobbet Veidekke A/S, på nordsiden hadde
Selmer A/S entreprisen, og selve hovedtunnelen ble sprengt ut av SRG, Scandinavian Rock Group.
Bedrifter og beboere ble varslet om
noen mulige rystelser i grunnen i forbindelse med sprengning men at dette ikke

skulle være kritisk for eiendom. Imidlertid
hadde jeg selv på den tiden ansvaret for
dataanlegget hos Securitas i Østensjøveien og vi etablerte måleinstrumenter og
rystelsesdempende tiltak for maskinene
Slik gikk arbeidet fremover i planlagt
temp.
■■ 1. november 1994, inn i fjellet ved Bryn
og under Nordre Skøyen (Naboposten nr 2)
■■ 1. mai – 1. august 1995, under Godlia,
Låveveien/Damfaret (Naboposten nr 4)
■■ 1. februar – 1. mai 1996, inn i Hellerudåsen ved Trolldalsveien og videre under
Maristien (Naboposten nr 6)
■■ 1. juni – 1. september 1996, ut av boligområdene og mot Lutvann, man arbeidet
nå ca. 160 -180 meter nede i fjellet under
bakkenivå (Naboposten nr 7)
Fremdriften gikk med ca 40-50 meter
pr uke og etter at man hadde jobbet seg
gjennom de vanskelige forkastningssoner
langs Alnaelva ved Bryn, vekselsvis grus,
leire og fjell kom man nå inn i faste grunnfjellbergartene. Det ble arbeidet helkontinuerlig i 4 skift, 24 timer i døgnet, 7 dager
i uken. I Hellerud bydel ble det av Helsemyndighetene imidlertid innført sprengningsforbud på natt kl. 23.00 – 06.00

➤
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De ulike fasene i
tunnelarbeidet

Faksimile av
Naboposten.
Ved postkassene | 2.2016
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Steinar Saghaug
«lurer på» hvor
det er blitt av Nor
dre Puttjern

Lekkasjene

Senhøstes 1997 sprakk lekkasjeboblen.
Steinar Saghaug daværende leder i Østmarkas Venner og som ofte gikk turer i
Østmarka, oppdaget at Nordre Puttjern
var «forsvunnet»
Etter hvert ble det konstatert at de aller
fleste vann i Østmarka var berørt også de
store Lutvann og Nøklevann. Det var ikke
lenge før årsaken var enorme vannlekkasjer fra vannene gjennom grunnvannsstrukturene ut i Romeriksporten. Det
var tidlig konstatert at mye vann i fjellet
skapte noen problemer i tunnelen og tetting pågikk løpende.
Alarmen gikk, media kastet seg over
skandalen og problemet ble eskalert oppover i offentlig sektor. Hva ble konsekvensene, hva kunne gjøres for å tette bedre,
hva ville skje med fremdriften og hva ville
dette koste. Og ikke minst hvordan kunne
man reetablere vannene i Østmarka og
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grunnvannstanden. Tidlig kom det frem
at man hadde i lengre tid arbeidet med
tetting, og at man brukte kjemiske materialer. Stoffet het Rhoca Gil, var et fransk
produkt og inneholdt en del av akrylamid.
Dette ble definert som giftig, og vann som
nå lekket ut i tunnelen gjennom tettingen,
videre til Alnaelva ved Bryn og til slutt
ut i Oslofjorden var forurenset. Det ble
også påvist at stoffet var helsefarlig for
arbeiderne, irriterte hud og slimhinner og
ga allergiske reksjoner. I verste situasjon
kunne det angripe sentralnervesystemet
og kunne være kreftfremkallende. Dystre
informasjoner.
Saken var nå kommet inn i de offentlige
korridorer, Fylkesmannens miljøavdeling
vurderte bruken og mengden av Rhoca Gil
og satte klare begrensninger. Det ble også
fremsatt krav om evt. rensing av lekkasjevannet fra tunnelen. NIVA, Norsk Institutt
for Vannforskning var i gang med analyse

Grafisk, skje
matisk skisse av
injiseringsteknolo
gien. Naboposten
des.1997
av evt. påvirkning på fisk og bunndyr i
Alnaeelva.
I prosjektledelsen ble det fremlagt
flere planer for tetting. Såkalt etterinjisering» ble første forslag men hvis dette
ikke fungerer må helstøping vurderes. I

prosjektplanen lå det til grunn at sporlegging skulle starte 1. mars 1998. Betydelige
forsinkelser lå i kortene. Det var nå svært
usikkert når det kunne kjøres tog i tunnelen, og åpningen av flyplassen 8. oktober
1998 var en kritisk dato.
Setningskart som vi
ser setningsområder
NB nov. 1997

➤
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Skjematiske
illustrasjoner
av lekkasjene og
infiltrasjonsanleg
gene
På et senere tidspunkt, ca juni 1998 ble
lekkasjene fortsatt målt til 50l pr minutt
pr 100 m .

Konsekvensskadene ved
boliger på bakken
I Naboposten fra november 1997 stod
følgende overskrift: «Setningsskader på
hus i Hellerudområdet». Videre het det
at det har oppstått en uventet stor grunnvannsenkning i forbindelse med bygging
av Romeriksporten. I noen lokale områder
der groper i fjellet er dekket med silt eller
leire har denne grunnvannsenkningen
ført til at løsmassene har «satt seg», og
hus som er fundamentert på slike masser
har fått setningsskader.
Før tunnelarbeidene ble satt i gang i
1994, gjorde NSB Gardermobanen AS en
tilstandsregistrering av bygninger langs
tunneltraseen ved hjelp av videofotografering og innsetting av nivellementsbolter
i grunnmurene. Boltene ble kontrollmålt
med jevne mellomrom.
NSB Gardermobanen AS beklager nå
de påførte ulemper og bekrefter umiddelbart at de påtar seg alt ansvar og ville
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yte erstatninger for skader. Skadene var av
svært variabel art og erstatning kunne bli
svært forskjellig.
■■ Reparasjon av fysiske skade og økonomisk tap
■■ Dekning av alternative midlertidige
botilbud.
■■ Total innløsning av eiendom hvis det
kan være ønskelig
■■ Dekning av øvrige økonomiske tap som
kan påløpe ifm. tunnelprosjektet
Alle skader må rapporteres og dokumenteres av godkjent takstmann fra selskapet.
Umiddelbare reparasjoner av kritisk
natur blir utført løpende, men reparasjon
av større og skader som kan vente vil bli
utført når setningene har stabilisert seg.
Utover i desember og på nyåret hevder
prosjektledelsen at setninger er redusert
og stabilisert. Tiltakene med grunnvannsbrønner ser ut til å virke.

Tiltak
For å hindre videre setninger/setningsforløp ble det i perioden juni-august 1997
etablert 3 vanninfiltrasjonsbrønner i området. Ytterligere 2 er under etablering og

flere vurderes. Hensikten er å stabilisere
grunnvannet og for å unngå videre setninger. Dette blir gjort i de mest sentrale deler
av områder hvor skadene er påvist. Samtidig sjekkes andre omliggende partier for
lignende utvikling med en rekke målestasjoner.
Skandalen som nå er under eskalering
fører til veldig mange spørsmål og urolige tanker og skremsel blant beboerne i
området. Er Lutvann forgiftet, går det an
å bade eller fiske i vannet, vi som har egne
brønner hva skjer med dem, er vannet i
springen hjemme forurenset osv.
Husene enkelte bodde i begynte å helle
sterkt, ville de tippe over å velte. Mange
spørsmål??
Korrekt og fullstendig informasjon er nå
helt vesentlig og NSB Gardermobanen AS
sendte ut løpende informasjonsbulletiner
og etablerte også et senter i en brakke i
Trasopveien 4 for slik informasjon i uke 46
i 1997.
Selskapet innledet også et utstrakt
samarbeid med Hellerud Vel etter sterkt
påtrykk fra de og fra ulike forsikringsselskap.
Tetningstiltakene fortsatte med såkalt
etterinjisering av sement fra 5 rigger i
tunnelen, samtidig med målestasjoner
som viste kontinuerlig hvilke mengder
vann som rant ut i tunnelen. Metoden var
anbefalt av eksperter og vedtatt av Styret i
selskapet. Planen er at arbeidet skal være
ferdig april 1998. Hvis metoden ikke fungerer tilfredsstillende må nye tiltak vurderes i februar 1998. Sporlegging og andre
tekniske installasjoner pågikk parallelt.
Fortsatt satses på åpning 8. oktober 1998

Reparasjoner av hus starter
I sin Nabopost fra juni 1998 sier selskapet
at setningene har stanset og at dette nå
har vært stabilt over flere årstider, dvs
gjennom høst, vinter og vår. Dog var det
fortsatt raportert spenninger i form av
«knaking og smell» i mange bygninger.
Dette skyldes selvsagt at det har oppstått
skjevheter og at husene «beveger seg».

Pågående målinger på nivellementsbolter
viser hvor mye det synker.
Det sies nå at vanninfiltrasjonsbrønnene
virker stabiliserende og dette vil fortsette
på ubestemt tid. I alt 10 brønner er boret
dels i fjell og dels i løsmasser. Enorme
vannmengder som tas fra de offentlige
vannledningene pumpes ned under høyt
trykk.
30. april 1998 ble det arrangert i Hellerud Vels regi et møte mellom Samferdselsesminister Odd Einar Dørum sammen
med ledelsen i NSB BA og NSB Gardermobanen AS og en rekke representanter for
huseiere. Hellerud bydelsutvalg var også
tilstede. Det ble igjen uttrykt at garantier
for erstatning skulle stå fast.
I brev fra statsråd Dørum 7. mai bes konsernledelsen i de ansvarlige selskapene
NSB å utarbeide garantiavtaler. Dette ble
fulgt opp av Styret i NSB Gardermobanen
og konsernstyret i NSB henholdsvis 12
og 13. mai 1998. At ting nå skjer i et visst
tempo og i høyere offentlige organer og
bedriftsstyrer understreker alvorsgraden i
saken. Vedtaket lyder som så:
Konsernstyret vil som i tidligere vedtak
understreke at beboerne på Hellerud må
få garantier mot å lide økonomisk tap.
Dette må skje på en slik måte at garanti
ene står fast over tid. Konsernstyret ber
om tilbakemelding på hvordan dette
ivaretaes.
Konsernstyret ber styreleder oversende
til statsråd Dørum vedtakene i styret for
NSB Gardermobanen AS og konsernsty
ret som svar på statsrådens brev.

Fortløpende kommer det nå Naboposter
med informasjon om setninger, skader,
tetting og målinger. Det er konstatert skader på rundt 70 boliger pr november 1998.
Ikke uventet kommer det nå i ettertid
frem synspunkter på at lekkasjer var forventet men ikke i så stort omfang. Enkelte
hevdet også at den beste løsningen ville
vært å tette fjellet med forinjeksjon før
tunnelen ble sprengt. Etterinjeksjon som
Ved postkassene | 2.2016
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Litt av en jule
gave!!

Avtalen mellom
den enkelte huseier
og Gardemobanen.

10 |

nå blir foretatt vil tette og redusere lekkasjene men kan ikke erstatte vanninfiltrasjon som tydeligvis nå vil måtte bli en permanent løsning. For tiden er 10 brønner
plassert på ulike steder i regionen. Måleutstyr overvåker grunnvannstanden og at
brønnene fungerer tilfredsstillende. Evt.
feilfunksjon blir i rapportert til driftssentralen for hele strukturen og blir utbedret
umiddelbart. Hvis det viser seg at dette
ikke er godt nok vil det bli etablert ytterligere brønner. Utstøping på nåværende
tidspunkt vil heller ikke gi garantert tett
tunnel. NSB Gardermobanen AS mener
derfor at de tids og kostnadskonsekvenser
slike nye dramatiske tiltak vil medføre,
ikke står i rimelig forhold til resultater
som oppnås.
I desember 1998 ønsker selskapet i forbindelse med julen gi en gave til beboerne
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med skadede hus og tilbyr 1 stk. gratis
flytogbillett T/R Gardermoen til hver
husstand. Ta kontakt så får du en billett
tilsendt i posten.
Imidlertid var det foreløpig intet Flytog
å reise med. Opprinnelig planlagt åpningsdato 8. oktober 1998 var nå for lengst
passert.
Det blir nå opprettet en konsulentgruppe
som skal videreføre skaderegistrering og
bygningsfaglig vurdere skadene og nødvendige reparasjonsarbeider i samarbeid
med huseier. Gruppens medlemmer har
meget sterk faglig kompetanse og representerer kjente organisasjoner som OPAK,
Byggforsk, Multiconsult, NOTEBY m. fl.

Forsvinner det
fantastiske Lut
vann?

Man søker også å bearbeide det mentale
aspekt som klart kan ble vanskelig, når
disse dramatiske hendelsene rammer hus,
hjem og familie. Mange var berørt.

Arbeidet med utarbeidelse av Garantierklæringen er nå i sluttfasen og
vil bli presentert tidlig i 1999. Dette er
komplisert juridisk materiale og man
bruker mye tid, kanskje litt for lang tid.
Hellerud Vel har engasjert egen juridisk kompetanse for å ivareta beboernes interesser og kvalitetssikre formuleringene. Senere ble det opprettet et
beboerutvalg hvor felles spørsmål og
problemer kan tas opp til diskusjon og
evt. i dialog med NSB Gardermobanen
AS.
Vi skriver nå juni 1999, Garantierklæringen er ferdig, og blir presentert på en
rekke informasjonsmøter. Hver huseier

vil kunne angi om man ønsket slik utstedt
for sin eiendom som er berørt. Denne er i
utgangspunktet en avtale mellom den enkelte huseier og NSB Gardermobanen AS,
men hvor NSB BA var medgarantist som
eier av nevnte selskap. Avtalen kan tinglyses som en rettighet på eiendommen.

Østmarka
Steinar Saghaugs oppdagelse av Nordre
Puttjern som forsvant startet kanskje den
første brede forargelsen over miljøskandalen. Det er skrevet mye om dette og mye av
illustrasjonene og kommentarene gikk på
de ødeleggelser og endringer som oppstod
i marka.
At det etter hvert ble verre med skadene
på boligområder økte jo selvsagt skandaleomfanget. Tiltakene som ble satt i
verk i Marka synes vel som at stabilitet
Ved postkassene | 2.2016
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og gjenopprettelse er oppnådd. At tiltakene må fungere i evig tid er imidlertid
en utfordring som i dag synes å ha usikre
fremtidsutsikter, både av teknisk art og
ikke minst at kostnadene blir betydelige.

Oppsummering
La oss kort gi noen utdrag av avisartikler,
uttalelser, påstander som fremkom under
den lange prosjektperioden. Ikke alle er
like sikre og godt underbygget men vi får
ta de som de er.
■■ Faginstanser innenfor området tunnelarbeider ble tidlig kjent med problemet og
ble bedt om «holde kjeft».
■■ På et tidlig tidspunkt ble det foreslått å
pumpe lekkasjevann fra tunnelen tilbake
til Lutvann og Puttjern.
■■ NSB Gardermobanen AS ville først ikke
påta seg ansvaret for skandalen
■■ Lutvann lekker 1 000 000 liter pr døgn.
Nøklevann synker også. Selv Elvåga synker
■■ Toget skal gå som planlagt 8. oktober
1998
■■ Man vurderer å søke om konsesjon
om permanent senkning av vannivåene i
Østmarkavannene.
■■ Oslo Vann og Avløp (OVA i Oslo kommune) frykter setningsskader på ledningsnettet. Det er allerede registrert brudd på
kloakkrør
■■ Skogsjefen mener 20 mål skog må hogges ved Nordre Puttjern
■■ Det legges en 1 km lang brannslange for
å pumpe vann fra Kroktjern til Nordre Puttjern med 30 liter/min Pris 6 millioner kr
■■ Det er ikke nødvendig å tette tunnelen,
toget kan fyke gjennom i «vannsprut»
■■ Huseierne frykter prisfall på eiendommene
■■ Nordre Puttjern er 1 000 ganger surere
enn tidligere, vannet der er helt ødelagt,
og man frykter det skal danne seg svovelsyre som vil føre til ødeleggelse av betongen i tunnelen
■■ H M Kongen vil selv besøke og se ødeleggelsene i Marka og tunnelen.
■■ På grunn av dårlig tetting må det

12 |

Ved postkassene | 2.2016

fjernes 144 lysstolper, 4 km kabelkanaler,
9 000 kubikkmeter pukk, 1 800 m skinnegang og 4 000 sviller.
■■ Økokrim vurderer tiltale for toppledere
i selskapet for miljøkriminalitet, blir bedt
om å henlegge etterforskningen av NVE
■■ Det snakkes nå om kostnader på 10,5 til
11 milliarder. Planen var 4,6
■■ Oppfylling av Nordre Puttjern er ute av
kontroll og fører til store oversvømmelser
i området
■■ Alternativer som ble vurdert, er helstøping, injisering eller tetting. Billigste
alternativ av de 3 blir valgt
■■ Søknad om reduserte lekkasjekrav ble
først avslått av NVE men ble senere godkjent av regjeringen og senere også godkjent av Stortinget
■■ Marka er friskmeldt og toget kan kjøre
sommeren 1999
■■ Uttalelse fra høyt faglig geologisk nivå
ved Universitet at dette ikke er en geologisk skandale men en politisk og prosjektplanmessig skandale
■■ Påstand om at ca 400 hus er skadet
■■ Infiltrasjonsbrønnene må overvåkes og
vedlikeholdes evt. byttes ut for all fremtid.
■■ Ved at de fastsatte miljøkrav er fraveket kan man nå planlegge for åpning 12.
august 1999 prøvekjøring 2. august og offisiell åpning 22. august
■■ Tunnelen er nå så tørr at det støvet fra
pukksteinen under skinnegangen
■■ Grunn til at den er tørr er at lekkasjevannet ledes vekk bak plater ,ned i en
drensgrøft og ut i Alnaelva. Lutvann lekker fremdeles ca halvmillion liter i døgnet
■■ Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite innleder åpen høring om Gardermobanen.
■■ NVEs representant uttaler at de ble
presset til å godkjenne nye lekkasjekrav.
■■ Samferdselsministeren hadde mottatt
flere advarsler på et tidlig tidspunkt.
■■ Overskridelsene ved prosjektet går opp
mot 7,9 milliarder over de opprinnelige
planlagte 4,6, merregningen må dekkes
over Statsbudsjettet.
Det er fortsatt en rekke påstander og

forhold som kom frem under høringen i
Stortinget som understreket at mye som er
gjort og sagt burde aldri ha funnet sted. Vi
har bare referert et utdrag av disse.

Avslutning
I overskriften til denne artikkelen reiser
jeg spørsmålet om dette er/ble en miljøsuksess eller en miljøskandale. Intensjonen bak beslutningen hadde i tillegg
til mange andre gode argumenter et klart
miljørelatert aspekt. Rask og effektiv
transport utenfor vanlig infrastruktur
basert på ren energi.
Hvorfor ble det da en miljøskandale. Jeg
tror artikkelen gir det meste av svaret når
det gjelder de direkte arbeidsmessige og

naturrelaterte utfordringene man støtte på.
Likevel mener jeg at det til slutt er
grunn til å stille spørsmål om selskapenes
håndtering av problemene. Hva skjedde
bak kulissene og hva, hvor mye og hvor
lenge holdt man ting hemmelig. Hvor stor
betydning hadde kostnadssiden og ikke
minst prestisjen i å holde fremdrift og
fastsatte mål om driftstart.
I Reidar Hoelstads fantastiske arkiv
av avisartikler, dokumenter og Steinar
Saghaugs bildemateriale er det en uendelig rikdom av informasjon. Basert på
dette har denne artikkelen blitt til som et
«kortfattet resyme». Det utrykkes her stor
takk til nevnte personer. De har også lest
og godkjent artikkelen. n

Vi avslutter med
tittelsiden fra
Reidar Hoelstads
notat og Steinar
Saghaug i tun
nelen
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Glimt fra livet

Historiske minner
fra 90 år på Hellerud
Bjørn Dønnum.
Hans Kr. Huseby

Innledning
Jeg ringer på i Rundtjernveien 64 og snart
går døren opp. Der står Bjørn Dønnum og
ønsker velkommen. Vi har tidligere vært
i kontakt og bedt om en samtale om de
minner han har fra sitt liv på Hellerudtoppen.
Bjørn er født i 1926 av foreldre Olai opprinnelig fra Eidsvoll og Ellen fra Østfold.
Han har en yngre søster Eva. Både Bjørn
med kone Magnhild og Eva er fortsatt
trofaste deltagere på Hellerud historielags
møter.

Hytta som fulgte
eiendommen i 1919
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Bjørn er en meget sprek 90 åring, fylte
90 19.mai 2016, holder hus, have og stor
tomt i fin stand og er meget god til å kjøre
snøfreser ved snøfall om vinteren.
Bjørn har på forhånd satt ned en del
punkter og det etterfølgende er i store
trekk skrevet av han selv, og det fremgår at
han husker ualminnelig godt.

Bjørn forteller:
Bjørn forteller at hans far via sin kone som
arbeidet i blomsterforretning i Vika i Oslo
kom i kontakt med fru Josefine Gundersen
som eide både ‹Utsikten›, tomten nedenfor og ‹Huldreheia›, ved siden av i nord.
Dette resulterte i 1919 i kjøp av eiendom-

men ‹Solbakken› som nå er Rundtjernveien 64. (ref artikkkel i Ved postkassene nr 2
2015 om Huldreheia). Alle de tre eiendommene hadde angitte navn, det var vanlig
på den tiden
Det stod bare en liten hytte på eiendommen som ligger fint til på Hellerudtoppen
med flott utsikt over Oslo.
Hellerudtoppen var ikke særlig bebygget, ca 10-12 små hytter, mest brukt om
sommeren og ganske få bolighus.
Bjørns far bygget nytt 1 1/2etasjes hus
i 1923-24. Tomten var en typisk skog/
fjelltomt, mye fjell og store trær og med
både røslyng og blåbærlyng på bakken.
Den gamle hytta som stod der tidligere ble
uthus, vedskjul og utedo.
De tidlige leveår fra 1930 tallet og utover
var preget av ro, trygghet og mange lekekamerater, de fleste fra Hellerudtoppen.
Leken foregikk ofte ved «Lorodammen»
en liten dam på ca 10 x 15 m, vis a vis det
gamle «Fjeldhammer Landhandleri», idag
Rundtjernveien 36. Det var små tre- og
barkebåter om sommeren og skøyteløp
med skruskøyter på isen om vinteren.
Da han var 8 år falt han ut i vannet, og siden han ikke kunne svømme var han nær
drukning, men kom seg heldigvis på land.
Badelivet ellers var på Rundtjern der man
etter hvert ble svømmedyktige.
Det var takket være Sigurd Andresen, en
snill sjømann som bodde ved tjernet i telt
eller barhytte hele sommeren. Han lærte
de fleste av oss barna å svømme.
Rundtjern var også populær skøytebane
om vinteren i begynnelsen med skruskøyter, men etter hvert fikk vi også bedre
skøyter.
I 1933 begynte Bjørn på Bryn skole. Flere
av lekekameratene bl.a Ragnar kom i
samme klasse.
På sommeren syklet de til skolen, om
vinteren brukte de sparkstøtting, men
senere kom det egen skolebuss, Blåbussen
som gikk fra Fjeldhammer landhandleri,
nåværende Rundtjernveien 36.
Bjørn gikk ut 7 klasse i 1940, det ble
ingen skoletur det året, for da kom krigen.

Til erstatning tok Bjørn og faren en sykkeltur med telt rundt Hadeland.
Krigsårene ble slitsomme med skole
rundt på ulike steder, også hjemme privat.
Tyskerne okkuperte jo stort sett skolene
Det ble også noen slitsomme år med
matauk for familien. Vi hadde høner, ender, kaniner og villagris. Mat måtte skaffes
ved egne innsatser og siden skogen lå nær
ble det bærplukking for oss i familien og
løv, mose, brisk og gress til dyrene.
Skogen var også treningsområde for
tyske soldater, ofte lå de rundt husene vår
og kom også inn i hagen. Da var det best å
holde seg inne.
På kveld og nattestid kom også «Gutta
på skauen» innom for å få seg mat og
drikke og litt hvile. Vi hjalp til så godt vi
kunne med det lille vi hadde.
Krigsårenes vintre var kalde og med mye
snø. Det ble mye skigåing og siden Bjørn
var svært interessert i skihopp var Himmelbakken det nærmeste (lå der Hellerudgrenda ligger i dag). Men også Hellerudbakken inne i skogen og Bjartbakken på
Oppsal ble benyttet.
8. mars 1945 ble Bjørn innkalt til sesjon
på Akershus festning og ble beordret til
arbeidstjeneste for tyskerne fra 8. juni
samme år. Heldigvis kom freden 8. mai så
det ble ingen slik tjeneste.
Bjørn husker også godt hjemkomsten
til Roar Antonsen fra tysk fangeleir. Han
kom i bil til Hellerudtoppen så langt den
kunne kjøre og Bjørn bar bagasjen hans
videre inn til huset i Krokstien som var
Roars hjem. Det var mye folk som jublet
Ved postkassene | 2.2016

Fra venstre Bjørn,
Ragnar Ingvaldsen,
Rolf Norstrøm og
Rolf Ingvaldsen,
(Ragnars bror).
Foran stod Eva, søs
ter til Bjørn Bildet
er tatt ca. 1935.
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for Roar og Hjemmefronten var der med
masse flagg og sang.( se også artikkel om
Solveig og Roar Antonsen i Ved Postkassen nr 1 i2015)
I stedet ble det videre skolegang i 1946
og senere militærtjeneste.
I skoleferien på 2 måneder i 1946 ville
Bjørn ut i verden og fikk hyre på NAL, Norske Amerikalinjens skip Stavangerfjord.
2 turer til New York var spennende opplevelser for en unggutt.
Senere etter avsluttet skolegang ble det
nye sjøreiser nå med skipet Oslofjord som
da var ganske nytt. Masse fine opplevelser
men et år på sjøen var nok.
Bjørn gikk i land og fikk jobb i Asea-Per
Kure. Arbeidsoppgavene var produksjonsplanlegging for fremstilling av transformatorer.
Dette varte i 20 år og var svært interessant, men innskrenkninger og oppsigelser
på slutten av 1960-tallet førte til at han
måtte slutte.
Ganske snart fikk han ny jobb i Reber
Bilde av eiendom
men tatt ovenfra
med utsikt over
byen.
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Schindler heisfirmas Osloavdeling som
regnskapssjef og med ansvar for bl.a lønninger for 120 ansatte. Dette arbeidet varte
i ytterligere 20 år til pensjonisttilværelse i
1995. Han har nå vært pensjonist i 22 år og
hatt rikelig med tid til å stelle med hus og
hage.
Bjørn giftet seg i 1960 med Magnhild fra
Stavanger og fikk 2 sønner Baard og Tord.
Bjørn og Magnhild har et nydelig feriested
fra Magnhilds fars hjemsted i Mandal
Bjørn og senere Magnhild har bodd på
Hellerudtoppen i hele sitt liv med et lite
avbrekk på Ekeberg i årene 1965-1969, for
da overtok han eiendommen fra foreldrene.
På Solbakken var det nok å gjøre etter
krigen. Alt skulle utvikles til det bedre og
det var en lyst og en glede å gjøre dette i
samarbeid med foreldrene.
Utbyggingen ble gjort i mange etapper
av Bjørns foreldre, og Bjørn måtte naturligvis ta i mange harde tak ved dette. Uthuset ble utviklet til et fint anneks og som

Boligutviklingen på Hellerud
fullverdig bolig ble det Bjørn og Magnhilds bolig i mange år mens foreldrene til
Bjørn levde
Utbyggingen på Hellerudtoppen gikk
fremover selv om det meste var ulovlig
pga mangel på offentlig vann og kloakk.
Kommunen lukket nok øynene for det
som foregikk. Sommerhus ble fort til faste
boliger.
Veiene til opp Hellerudtoppen var bratte
og dårlige. Rundtjernveien gikk bare til
nr 70 og resten av veiene Stormyrveien,
Grankollveien og Krokstien var bare kjerreveier. I 1950 årene ble disse veiene delvis
utbedret (se artikkel om Stordugnaden
på Hellerudtoppen i Ved Postkassene nr 1
2015).
Senere kom vann og kloakk i 1963 og utbyggingen skjøt fart(se artikkel i tidligere
nr. 1 2016 av Ved Postkassene).
Noe av det siste Bjørns far, Olai gjorde
var å bygge en fin natursteinsmur rundt
store deler av eiendommen mot Grankollveien og Rundtjernveien. Dette prosjektet
ble ikke helt ferdig, han døde ved muren i
1973. Bjørn fullførte muren og den står der
fint den dag i dag.
Bjørns mor, Ellen døde i 1993.
Ca 1982 kom utbyggingen av Hellerudgrenda med over 200 boenheter, like etter
ble bussruten etablert som matebuss til
Tveita og T-banen.
Allerede på 1950 tallet var det faktisk
buss til Hellerudtoppen, bl.a skolebuss til
Bryn skole rundt 1950. Da oppsto Trafikkomiteen i Hellerud Vel og Bjørn var med
i over 10 år.

Avslutning:
Bjørn husker mye hyggelig fra sitt lange
liv på Hellerudtoppen og trives fortsatt
utmerket med faste aktiviteter på sin flotte
eiendom. (se bildet tatt i dag)
Han feiret sine 90 år nå i mai 2016 og
Hellerud historielag gratulerer hjerteligst
i ettertid, n

Veiskilter ovenfor og
nedenfor Sandtaket

Sandtaket
3 vellykkede og gode boligprosjekter, gjennomført til ulik tid
men av samme utbygger.
Hans Kristian Huseby

H

va i himmelens navn er dette,
hvorfor heter det dette og eventuelt hvor er det.?
Noen gamle Hellerudbeboere vet dette
og har gått der hundrevis av ganger. Det
er der Stordamveien slutter å være vei og
går over til å være nærmest en sti opp en
bratt bakke og ut i Rundtjernveien. Dette
var skoleveien for alle som gikk på Bryn
og Teisen skole og bodde på øvre Hellerud.
Det ligger i navnet at det må ha vært uttak av sand, ingen nålevende på Hellerud
kjenner til det, kanskje skjedde det i regi
av Hellerud gård som eide deler av området. Det sies at 2 murhus på oversiden av
Ved postkassene | 2.2016
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Rekkehusene slik de
ser ut i dag. Et fint
bomiljø uten trafikk

Rundtjernveien kanskje ble bygget med
blokker som var støpt med sement og sand
herfra rundt 1900. Disse ble revet på 1960
tallet.
Siste hus på høyre side av Stordamveien
nede på flata før «Sandtaket» var Kartereiendommen hvor Knut Karter, speedwaykjøreren bodde med motorsyklene sine.
På venstre side var det flere tidligere til
dels gamle eneboliger. Øverst var det stort
sett bare skog. Ovenfor Karters hus var det
en stupbratt skrent som ikke kunne brukes til noe, trodde man. Ovenfor der igjen,

På bildet kan man
skimte muren
øverst i det som
i dag er en liten
«grønn lunge»
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bratt terreng opp mot «Himmelbakken»,
guttas skibakke.
Imidlertid var det også på den tiden
byggmestere som fant utnyttelse av ugreie
områder.

Byggmester Ola Brude, en kreativ utbygger
Første prosjektet hans her på Hellerud var
nettopp Karter-eiendommen. Knut Karter
solgte sin eiendom rundt 1960-62. I 1966
var 2 rekkehus med henholdsvis 4 og 6
boligenheter klar til innflytting. Husene
var bygget i mur, var arkitektonisk preget
av funkis- stil, rette fasader, firkantede og
med flate tak. Garasjer var selvsagt med,
bilen ble jo allemannseie ved frislepp av
bilsalget. Adressene ble Stordamveien 47
A-B-C-D-E-F og 49 A-B-C-D.
Byggmester Brude var svært offensiv og
interessen ble vakt på tomtene på oversiden av den bratte skrenten. Knut Karter
eide også dette området. Imidlertid var
det et sumpområde bortover flata med 2

Kart over begge
prosjektene.
Kart sett fra sør og
Hellerud terrasse,
sett fra nord.

mindre dammer. Den minste var bare en
«myrpytt» fremst på området, som var
dam bare når det regnet. Den andre lå litt
lengre bak og var faktisk badevann om
sommeren, klesvaskeplass for de nærmeste beboerne og skøytebane om vinteren for oss som vokste opp her oppe på
1930, 40 og 50 tallet. Faktisk var det nær
drukningsulykker der også i «Lorodammen». (se Glimt fra livet, Bjørn Dønnum ).
«Sandtaket» var og en populær akebakke
om vinteren. Svært mye tidligere var det
på venstre side av Sandtaket en oppdemmet dam som fungerte som vannreservoar
for Hellerud gård (fam. Grorud, muren

står der fortsatt) Trolig var den i funksjon
rundt 1900 eller enda tidligere. (se bilde
også senere i artikkelen) Det rant nemlig
en bekk gjennom området som hadde sitt
utspring på Hellerudtoppen.
Brude bygget veien inn i området. Dammene var fylt igjen med stein fra utsprengning både fra villautbygginger på Toppen,
og fra Brudes eget prosjekt som nå var 6
nye boliger i rekke ytterst på skrenten innerst. Disse, nr 5-15 var innflyttingsklare
i 1968. Også disse hadde arkitektur med
funkispreg, samme som nedenfor, men
var bygget i tre og rød teglstein.
Pga. beliggenheten i åssiden ble det ikke

Rekkehus med 6
boligenheter sett
ovenfra, og med
fantastisk utsikt i
front mot byen.
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godkjent å bygge 2 fulle etasjer, annen
etasje er tilbaketrukket. Ola Brude med
familie bodde i det innerste huset, nr 15 til
1972.
Tomtene var bygselbasert da Ola Brude
beholdt eierskapet til disse. Bygselavgiften
var i 1968 kr 150 pr år. Hovedeiendommen
hadde gnr 143 bnr 472. Beboerne kjøpte ut
sine tomter i år 2 000 og de fikk sine bnr
497-502
1970-72 bygget Brude de to sammenhengene husene på oversiden av veien, nå
nr. 16 og 18, hans familie flyttet inn i det
innerste. Eva og Karsten Sølve Nilsen overtok nr. 15 og har bodd der siden. Denne
tomta var eid av Niels Sørensen Loro»s
onkel og tante som drev kalkungård og
hønseri på eiendommen 143/223 litt høyere opp. (Se egen artikkel i Ved Postkassene nr 2/2004 og i samleutgaven.)
Ola Bryde stoppet ikke. Han så fortsatt
potensiale i vestskråningen av Hellerudtoppen.
Niels Sørensen Loro som var dansk satt
fortsatt med eiendommer igjen og solgte

Eiendommene sett
fra baksiden, også
her er det panora
mautsikt
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øvre delen ca 1980. Prosjektet nå bestod
av 5 enheter, svært store og ganske dyre
boliger.
Imidlertid var adkomsten et problem,
fordi den svært bratte bakken opp fra
Rundtjernveien/Hellerud terrasse var ikke
kjørbar på vinterstid. Brudes kreativitet
førte til anlegging av vei inn fra Rundtjernveien ovenfra og tvers over veien ved Maristien. (Faktisk der vi gutta gikk inntil «Himmelbakken».) Nå ble det bråk, området var
kommunalt eiet, og man så vel at man tok
seg til rette. Boligene stod innflyttingsklare
i 1981. Veien inn var fortsatt et problem,
men man kom til enighet med Oslo kommune om å kjøpe grunn litt nedenfor slik
at det ble vei inn.. Boligene fikk således
adresse Rundtjernveien 59 A-E, og gnr 143,
bnr 771-775, veigrunnen har eget bnr

Øvrig utbygging senere
Nå synes det som om det meste av området var bebygget. Imidlertid var igjen et
tomteområde ytterst i Hellerud terrasse,
nærmest «Sandtaket». Fortsatt bratt, men

brukbart som tomter. Disse var eiet av
kommunen, og det ble delt opp i 6 tomter
som ble «tildelt» beboere med familiemedlemmer med funksjonshemning. 6
nye villaer kom opp som ble tatt i bruk i
årene 1983-84.
Her er det ikke bare bratt, men stupbratt
ned mot «Sandtaket»!
Nå var det fullt trodde man, men faktisk
er det på 1980-90 tallet og 2 000 tallet
bygget ytterligere en del hus på oversiden
av Hellerud terrasse. Svært flotte eiendommer
Hele området fremstår et svært attraktivt bomiljø og med en fantastisk beliggenhet og utsikt mot byen.

Avslutning
Vi har plassert «Sandtaket» som den fortsatt eksisterende gamle forbindelsen mellom Stordamveien og Rundtjernveien. I
Hellerud Vels styreprotokoll fra 11. februar
1949 refererte Veikomiteen at det våren
1948 ble lagt planer om å bygge forbindel-

sen som en fullverdig vei, men det skjedde
ikke. Årsaken var visstnok at eier av øvre
del, Hellerud gård ikke var enig i tomtegrensene. På nord og vestsiden er den
store bebyggelsen Ivar Welles vei, som vi
skal ta opp senere. Men mellom der ligger
det et lite grønt område som en bitte liten
buffer mellom boligene. La oss beholde
den, og ikke forsøple den som naboene
sier at det er tendenser til i våre dager.
Helst skulle vi kanskje ha ryddet opp noe
der. Demningsmuren for vanndammen til
Hellerud gård står der fortsatt, og denne
sammen med «Sandtaket» er et minne fra
kanskje mer enn 100 år tilbake.
Informasjonen til denne artikkelen er
fremkommet gjennom intervjuer med
Gunnar Hiorth, Hellerud terrasse 1A, Oddvar Fernsjø nr 11 og Eva Kathrine Nilsen i
nr 15. Disse har bodd her henholdsvis fra
1983 og 1966 og 1968. Også Stig Holthe i
Rundtjernveien 59A har bidratt. Vi takker
for fin informasjon og kartdokumenter. n

Muren og stien
«Sandtaket»
sett ovenfra
Rundtjernveien

Ved postkassene | 2.2016

| 21

Gruppen samlet med informasjon fra Svein
Holmby

«Gatefest langs Alnastrengen»
og Historisk vandring
Svein Holmby

I

h e lg e n 27-28. august 2016 ble
det stor fest i området Trosterud/
Haugerud. Målsettingen var å rette
fokus på nærmiljø og aktivitetstilbudet for
lokalbefolkningen. Et bredt sammensatt
Samarbeidsråd med representanter for
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35 forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner sto bak tiltaket. Programmet var
svært omfattende med fysiske aktiviteter,
informasjon, underholdning, stands og
kultur, gammel og nyere historie. Arrangementet ble sponset av Alna bydel og det
politiske miljøet, og ble i ettertid omtalt i
svært positive vendinger i Aftenposten. Et

sterkt bidrag til trivsel i Groruddalen.
Hellerud historielag var invitert til å
delta, og vi valgte å arrangere en «Historisk vandring» se plakat.
Man inviterte også deltakere til samling
etter vandringen med kaffe og kaker hos
Edmund og Kari Grohshennig i Hellerudveien23c. Temaet her var informasjon om
Hellerud Gårds historie og tomte/boligutviklingen i gårdens nærområde.
Vandringen samlet ca 20 deltakere, både
tidligere Hellerudbeboere og innflyttede.
Svein Holmby hadde satt sammen en variert og interessant informasjon om alle de
gamle historiske eiendommene og kulturobjektene langs den gamle traseen fra
Rundtjernveien til Nordre Trosterud Gård.
En rekke stopp underveis og mye spørsmål
kom fra interesserte deltagere.
Ved litt informasjon om Hellerud historielag underveis ble det skapt interesse for
laget, og kanskje får vi 4-5 nye medlemmer.
Ca. kl. 15.00 samlet noen få seg i hagen
til Edmund og Kari Grohshennig med kaffe, småkaker og frukt. Edmund orienterte
inngående om Hellerud gårds historie, og
som nærmeste nabo til gårdstunet kjente
han dette svært godt.
Historielaget takker Svein Holmby for
utmerket guiding under vandringen, og til
Kari og Edmund for besøket hjemme hos
dem. Et vellykket arrangement på en litt
grå sensommersøndag. n

Minnestund på
Sarabråten
Hans Kristian Huseby,
Foto: Steinar Saghaug
Østmarkas venner

I

V e d postkass e n e nr 1/2005
skrev Gerd Bratlie en svært innholdsrik artikkel om historien bak bautaen
på Sarabråten. Artikkelen var naturlig
knyttet til krigsårene 1940-45, og var også
initiert at det var et jubileumsår, 200 år
siden unionsoppløsningen og 60 år siden
freden igjen ble etablert i landet.
16. juni 2016 var det igjen en minnestund ved bautaen på Sarabråten, det er
også nå i 2016 et jubileumsår, 70 år siden
avdukingen.
Hvert år i siden 16. juni 1946, da bautaen ble reist har det blitt arrangert minnestund. De første år av Milorg-organisasjonen, de neste 20 år av Bøler vel og
fellesråd, og de siste 30 år av Østmarkas
Venner. Sentralt i arrangementene har Kai
Ekanger og hans familie stått på i 50 av
disse årene. Som hovedtalere hvert år har
familien hentet inn et eksklusivt utvalg
av norske representanter fra regjering,
storting, krigsveteraner og andre personligheter. I år 2001 ble selveste kong Harald V invitert, og han gledet alle med sin
tilstedeværelse.
Det er altså et omfattende jubileumsår,
og årets dato ble valgt ut fra den opprinnelige avdukingsdatoen , normalt er datoen
for arrangementet 7. juni eller nærmest
denne dato.
Årets minnestund ble en rik opplevelse
ledet av Ivar Ekanger, sønn av Kai, i strålende sommervær, stort publikumsoppmøte, tradisjonelle musikk og sanginnslag
fra Østre Aker Musikkorps og SAS Singers. Disse har også deltatt i arrangemenVed postkassene | 2.2016

Gruppen samlet i
hagen, og Edmund
forteller.
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Stort fremmøte av
interesserte tilhø
rere

Årets hovedtaler,
Stortingets vise
president Marit
Nybakk

Kai Ekanger

Bautaen med Ma
rit Nybakk og Johan
Ellingsen
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tet over mange tiår
Hovedtaler i år var stortingets visepresident Marit Nybakk som holdt en meget fin
tale. Hun mintes krigens redsler og brutalitet, som i denne sammenheng i de siste
krigsukene rammet de beste nordmenn
som sto opp mot okkupasjonsmakten
og som ga sitt liv for Norges vilje til fred.
Således minnet hun også oss på at selv om
vi har fred i Norge i dag, så er
fred aldri en selvfølge, og at vi
i verden nå også opplever krig
og terror som rammer folk og
land. Hun leste de 9 navnene
og la ned en krans ved bautaen.
Det ble også uttrykt hilsninger fra Østmarkas Venner
ved leder Johan Ellingsen som
også lovet at de ville garantere minnearrangementer i
fremtiden. Han minnet om
at årets var en del av 50- års
jubileums-aktivitetene til
foreningen.
Kai Ekanger, nå 87 år ble
Ved postkassene | 2.2016

hyllet for sin innsats og utrykte selv
velvalgte ord om de falne og deres innsats,
samt de mange arrangementene han har
deltatt i, og selv stått for.
Avslutningsvis spilte Østre Akers Musikk korps nasjonalsangen, «Ja vi elsker»
Disse arrangementene er en del av etterkrigstidens historie i Østmarka og her
på Hellerud. n

Utløpet av Kværner
dammen 1894.

Forslag til regulering av
Alnaelva (Loelva) i 1857.
Svein Holmby

I

a r b e i d e t m e d Kværner-arkivene
kom jeg over følgende utredning om
mer jevn vannstrøm i Loelven utført
og nedtegnet av Oluf N. Roll i 1857 etter
anmodning fra daværende eier av Kværner
Brug, Oluf Onsum og eier av Nygaard Møllebrug Carl Steensgaard. Senere ble denne
utredning fulgt opp med et tillegg fra 1879
og endte med byggingen av Kværnerdammen mellom Enebakkveien og Svartdalen.
Disse utredningene er nå i Oslo Byarkiv
i Maridalsevien. Foruten den verbale del
som her er gjengitt, følger også med tegninger av de demninger som ble foreslått
bygget i Lillomarka.

Først noen ord om Oluf N. Roll.
Roll sto bak store deler av utbyggingen
av av fabrikkområdene langs Akerselva.

Han ble benyttet som teknisk konsulent
av Oluf Onsum ved oppstart av Kværner
Brug. Roll var utdannet sivilingeniør og
en av stifterne av Polyteknisk Forening. I
perioden 1850-51 var han medlem av en
komite som fikk i stand reguleringen av
Akerselva, som tidligere hadde en meget uregelmessig vannføring. Det var da
naturlig at Oluf Onsum eier av Kværner
Brug og Carl Steensgaard eier av Nygaard
Møllebrug henvendte seg til Roll for å få
utført oppdraget med å utarbeide planen
for regulering av Loelvvassdraget. Enkelte
deler av planen ble videreført, bl. a. oppdemming av Aurevann og en inntaksdam
nedenfor broen som førte Enebakkveien
over Loelven. Reguleringssaken ble for
alvor tatt opp i 1869, bearbeidet videre av
ingeniør J. Vogt.

➤
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Loen Elv

A Aluun Sjø

Oluf Rolls forslag til regulering av Alnaelva for konstant vannføring utført i 1857:

Nedslagsfelt
55 000 000
Quadratfod

Areal
4 600 000
Quadradfod

B

Bred Sjø

do 24 000 000

do 1 000 000

C

Aure Vand

do 48 000 000

do 1 500 000

do 38 000 000

do 1 250 000

165 000 000
(15 300 000 m2)

8 350 000
(775 000 m2)

E

fter opfordring af De Herrer O.
Onsum og Steensgaard om at undersøge Loen Elvs’ Vandrag, samt at fremkomme med forslag angaaende de foranstaltninger, jeg kunde avsee hensigtsmessige
for at sikre en god og constant vandføring
samt muligens en større vannmengde i
samme, har jeg foretaget undersøgelser og
maalinger i denne hensigt, og giver meg
herved den ære at fremlegge som resutater og derpå grundende forslag. Loen Elv
dannes hovedsaglig av følgende tilløp:
1

A
C
	D	
B
2
3

Alun Søe Bæk
Aure Vands Bæk
Stemmeruds Vands Bæk
Bred Søe Bæk

Lorta Bæk, kommende fra Bonkald
Dalen.
Buskerud Bæk, kommende fra Østensjø Vand.

Herav benyttes No 1 af alle ved Loen Elven
beliggende Brug, og jeg vil foreløbig kun
afhandle denne afdeling som det hovedsagelige. Jeg bemærker foreløbig, at den
aalige regnmengde her ved Christiania er
16 – 17 tommer, eller 1,4 fod. (426,8 mm).
De under No. 1 anførte Søer haver et
samlet nedslagsterritorium af omtrent 163
milioner quadratfod. Elven har desuden
nedefor disse søer et meget stort nedslagsterritorium der kommer vassdraget
tilgode og benyttes.
Da søene efter forholde fyldes og tømmes i regelen 2 ganger aarlige, bør de
kunne rumme og indestænge henimot
halvparten af den vannmengde deres
respektive nedslagsterritorier aarlig giver.
Jeg ansetter derfor i beregningene som
regnmængde 0,6 fod. De fire hovedsøers
nedslagsterritorier og areal er omtrent
som følgende:

26 |
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D Stemmerud
Vand

Jeg vil nu gjennengaae disse 4 Vand.
(Dette er innledningen til de beregninger
og kalkyler som ble utarbeidet i 1857 med
tllhørende dam-skisser. For hvert av punktene A –D finnes opplysninger om alle
grunneiere. Dessuten opplysninger om tillisig som bekker, myrer og tjern i tillegg til
kalkyler for opparbeidelse av nødvendige
demninger).
Avslutningsvis oppsummerer Roll sin
reguleringsplan med et kostnadsoverslag
på inntil 1310 Spesiedaler (ca. 250 000 kr)
der han i følge dokumentet: Nærer som
overbevisning , at der vil være sørget for
og sikret en constant og egal Vandforsyning i Loen Elv gjennem det hele År.
Videre i dokumentet foretar Roll en vurdering av de øvrige tilløp:

J

eg gaar nå til de ovenfor nævnte 2
andre tilløb, om hvilke dog ikke meget
er at sige og ved hvilke heller ikke meget
(om overhodet noget) er at gjøre.
2. Lorta Bæk
Kommer fra Gjelleraasen ned gjennem
dalen ved Bondkald . Denne har betydeligt
tilsig fra et stort territorium, men med
meget faa og dertil smaae vand, af hvilke
de hovedsageligste er Bondkaldkjern og
Aurekjærn ved Tokerud. Disse vand er dog
for smaae til med fordel og varig nytte i
forhold til omkostningene og besvær at
burde gjøres noget ved.
Denne mangel paa Søer og kjern ved
denne Bæk i forbidelse med deres temmelig store og bakkede opland bevirker ved
regnskyld pludselige og temmelig heftige
flomme i Loen Elv, hvilket dog forment-

Rolls forslag til
oppdemning av
Breisjøen og Svart
kulp i Lillomarka

lig ikke med fordel og nytte kunne under
nærværende forhold forebygges og afhjælpes.
3. Buskerud Bæk
Har også et temmelig udstrakt opland

men faa søer. Den har riktignok en stor
Søe, nemlig Østensjøe-vandet, der kunne
afgive overordentlig megen nytte og bidrage til en constant og sikker vandføring
hvis det lod seg oppdemme, hvilket de
forhaandeværende forhold ikke tillader.
Ved postkassene | 2.2016
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Kart over Lodalen
fra 1890 med Kvær
nerdammen øverst
til høyre.

Der er altsaa hermed intet at gjøre.
Der er fremdeles Skøien-vandet, hvor
der er en gammel nedraadnet Dam der
for omtrent 20 aar er bygget av Stiftamtmand Thygesen som eier av Skøien gaard
og Bryn-saugene. Grundeier her er Herr.
Vold på Skøien.
Ved at opptage denne dam igjen vilde
man der kunne indeholde omtrent
1 000 000 cubikfod vand. Men da der
formentlig vilde blive tale om erstatning
til grundeieren, nærer jeg tvivel om det
vilde svare regning og vover saaledes
Intet at foreslaae. Fremdeles har man
Ulfsrud Kjærn, der har dam og formentlig reguleres og passes tilstrækkelig af
begge Ulfsrud Møller, der herfra faar deres
driftsvand. Endelig har man Klopkjærn,
hvorved formentlig intet kan gjøres, da
dettes opdæmning vil bevirke oversvømmelse af dyrkede jorder.
Jeg har saaledes Intet at foreslaae ved
No. 2 & 3.
Hvad jeg har at foreslaae ved No. 1 er
overfor fremstillet og tillader jeg mig at
henstille til de forskjellige Herrer Brugseiere ved Loen Elv at tage den ting under
overveielse og, hvis de finde sagen befoiet
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og rimelig, at tage de fornødne forholdsregler, saaledes at man neste vaaarflom
kunde høste nytte deraf.
Jeg bemerker sluttlig, at jeg har fremstillet en profil af et projsekteret Damsted paa
nedre Groruds Grund. Men da Anlæg af
en saadan Dam vil sætte en stor del dyrket
land under vand for et par smaae opsiddere ihvorvel disse ifølge deres contrakter
er forpligtede at finde sig deri, har jeg ikke
villet foreslaae saadant anlæg, ihvorvel jeg
maae erkjenne, at det vilde have sin nytte.
Man vil nemlig derved opnaae at kunne
ansamle det vand som terrænet nedenfor
de under No. 1 nævnte vanndrag giver,
man vilde fremdeles have den fordel, at
det vand der fra disse vandrag strømme
nedover og derved om vinteren i høi grad
afkjøles, her kunde, i en større vandansamling, igjen opnaae en høiere temperatur og saaledes være mere bevaret på dets
fremtidige vandring.
Rosenlund den 23. November 1857
Oluf N Roll

Referat Årsmøte og medlemsmøte
12. april 2016 på Kringsjå
kulturhus kl 1900.
Ved møtets start var det 33 medlemmer til
stede.
Før årsmøtet holdt vår tidligere leder i
mange år, Lars Rogstad et meget instruktivt og morsomt bildekåseri om Sarabråten. Lars er en av initiativtakerne til den
nystartede foreningen Sarabråtens venner. Foreningen har blant annet lagt ut
mange bilder, kart og opplysninger på sin
nettside for fri avbenyttelse ved anvendelse av kilde. Mange interessante lenker.
Adressen er :sarabraten.no

Referat – årsmøte / medlemsmøte 12. april 20l6 kl 1900 på
Kringsjå kulturhus.
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2.	Valg av møteleder og referent og to
stykker til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4.	Regnskap
5. Fastsetting av kontingent
6. 	Innkomne forslag
7. 	Valg
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
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 årsberetningen, som ble godkjent.
Av aktiviteter ble det redegjort for arbeidet med bildedatabasen vår som vi arbeider med hver mandag på biblioteket på
Oppsal Vi tar gjerne imot flere historiske
bilder 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
6920kr. Grunnen er økte portoutgifter og
trykking av 1000 eksemplarer av jubileumsnummeret og at bladet nå trykkes
i farger. Vi har 98.371 kr som bankinnskudd.
5. Fastsetting av kontingent
Kontingenten ble økt til 200kr fra 2016.
Det har ikke kommet forslag om ytterligere økning.

➤
Ved postkassene | 2.2016

| 29

6. Innkomne forslag
Det var ikke kommet forslag fra medlemmene
7. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Til styret:
Per Ove Dahl (gjenvalg 2 år)
Per Amundsen (gjenvalg 2 år)
Hans Kristian Huseby (gjenvalg 2 år)
Svein Holmby (ìkke på valg)
Thormod Pedersen (ìkke på valg)
Grethe Martinsen (ìkke på valg)
Varamedlem:
Ørnulf Fremming (ìkke på valg)
Finn Bøhler (gjenvalg 2 år)
Revisor:
Edmund Grohshennig , 1 år (gjenvalg)
Valgkomite
Ingebjørg Engelstad, leder. Gjenvalg (1 år)
Halvor Elverhøi. Gjenvalg (1 år)
Berit Gulliksen. Tar ikke gjenvalg
Alle ble valgt med akklamasjon
Styret konstituerer seg selv

Medlemsmøte
Etter årsmøtet var vinlotteri og kaffe med
kringle. Praten gikk som vanlig meget livlig.
Vi planlegger medlemsmøte i slutten av
oktober. Men før dette deltar vi 3-4 andre
arrangementer. Vandring med Østmarkas
venner med Even Saugstad som guide.
Hagefest hos Edmund Grohshennig . Trosterud/Haugeruddagene, Middelalderbankett(?) og Alnavandring.
Hellerud, 18. April 2016
Ingebjørg
Engelstad
Sign.
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Halvor
Elverhøi
Sign,
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Thormod
Pedersen
referent

Sammendrag av
Lars Rogstads
bildeforedrag om
Sarabråten
Thormod Pedersen

F

ø r st e b i l d e t viste et gedigent
veiskilt med Sarabråtnavnet på.
Dette skiltet ble aldri realisert og
finnes kun som en tegning.
I dag står ingen bygninger igjen på Sarabråten. Kuskeboligen som ble bygget
av Thomas Heftyes sperrestue ble tent
på og brant ned 1971. Da hadde ingen
bodd i Kuskeboligen siden 1963. Hærverket ble vissnok utført av de samme
som samtidig satte fyr på Speiderhytta
ved Lauvtjern.
Blant de mange bildene så vi også ett
der Thomas Heftye de.. blåste på lur for
sine gjester.
Thomas Heftye kjøpte skogen og området ved Nøklevann av Young ca 1840.
Sarabråten ble kjøpt i 1852. Stedet var en
husmannsplass og vi fikk se et bilde av
husmannsstua fra 1875.
Sarabråten har svært gammel bosetting som kan spores tilbake til 1300
tallet. Da het stedet Jørgenrud. Sarabråtnavnet stammer fra ca 1725. Da nevnes
stedet i skriftlige kilder og er angitt på
kart. Hvem Jørgen og Sara kan ha vært,
kan vi bare fundere på.
Den store skogeiendommen inkludert
plassen Sarabråten ble kjøpt av familien
Heftye ca 1840.
I 1852 kjøpte Thomas Heftye ut eiendommen fra sin fars firma og bygde
Sperrestua i1856. Dette er det huset der
Thomas Heftye de.holdt sine fester for
Kristianias prominente borgere samt
kongelige og andre kjente personligheter. Han kjente mange og de så det
som en ære å bli invitert. Sperrestua ble

bygget om til den kjente Dragestilvillaen
av sønnen Thomas Heftye dy. I 1897. Men
det var altså den mye mindre Sperrestua
som Thomas Heftye de brukte til seg og
sine gjester. Dersom de overnattet, det var
jo langt fra Kristiania, hvor og hvorledes
sov de?
Stabburet som Thomas Heftye bygget
på Sarabråten hadde en meget romantisk stil og var helt ulikt de stabburene vi
finner på Østlandet i nærheten. Var han
telemarkinspirert?
Thomas Heftye var en av stifterne til
Den Norske Turistforening og stiftelsesmøtet kan godt ha vært her på Sarabråten.
Av de prominente gjestene på Sarabråten kan nevnes Henrik, Susanne og
Sigurd Ibsen. Videre Ole Bull, maleren
Hans Gude, Aasmund Olavson Vinje, Jonas Lie og mange andre kjente kunstnere.
Enkedronning Sophie og en rekke andre
kongelige var gjester en rekke ganger. Det
var i en romantisk blomstringstid.
Det er bevart to gedigne gjestebøker fra
denne tiden.1865-1871 og 1871 -1903.
Det eksisterer få innebilder fra Sarabråten men utebilder finnes det mange av. Vi
har 6 fotoalbum, dessverre er det sparsomt med opplysninger.
Mange av bildene har blitt benyttet til
post og julekort og som samlemerker i
sigarettpakker.
Gjestene tok trolig toget til Bryn stasjon
og karjol derifra. Det må ha vært litt av et
styr med det festantrekket som kvinnene
hadde,
Thomas Heftye dy utbedret og bygde
ny vei som innbefattet veiknuten som
vi kjenner som Korketrekkeren. Videre
lagde han veifylling over nordenden av
Nøklevann . Denne ble oversvømmet
etter 1927 da vannet ble oppdemmet. Nå
når demningen i sørenden repareres og
vannet er nedtappet, er den kommet til
syne igjen. Nå kan vi også se brygga som
Thomas Heftye lot oppføre.
Gjestene foretok fotturer i området og

båtturer på Nøklevann i hjulbåten Sara og
andre båter som Thomas Heftye hadde.
Hjulbåten var hånddrevet med to/ fire
mann og kunne ta inntil 20 personer. Det
er tvilsomt om husmennene elsket den.
Stiene rundt Sarabråten har navn etter
gjestene. Dronningskaret og Prinsen av
Portugals vei t. eks..har svung over seg.
Da Sarabråten ble solgt til kommunen i
1911. fikk Heftye et tilbud på 50kr for hjulbåten. Et slikt skammelig bud tok ikke
Heftye imot, og båten ble fylt med stein
og senket på dypt vann utenfor Bukkeberget (Ref. Hans Sørlie). Seinere har mange
forsøkt å dykke etter båten uten resultat.
Nå (2015)med den lave vannstanden, har
man tatt sonar i bruk og prover på nytt.
Man har funnet noen mulige konturer, så
man venter i spenning.
Da Sarabråten ble solgt til kommunen i
1911og Nøklevann og tilsig skulle ble drikkevann, var storhetstiden over. Dragestilvillaen ble revet 1917.
Sarabråten har opp igjennom nyere tid
vært samlingsplass og gjennomgangsvei
for områdets mange aktiviteter. I 1900 ble
Sarabråtrennet arrangert for første gang.
Seinere ble bakken flyttet til Bremsrud
hvor man kunne hoppe lenger. Utforbakken fra Hauktjern ned til Nøklevann ble
benyttet til 1950-60 årene.
I 1983 ble Nøklevann frigitt som drikkevannskilde og åpnet for friluftslivet, og i
2013 ble Hauktjern- området vernet.
Vi fikk Milorgminnesmerket(1946) over
dem som falt i siste krig. Det er kransenedlegging og taler hver 8.mai. Spillet
om Sarabråten settes opp for første gang i
1977 og fremføres hvert år.
Sarabråtens venner har fått satt opp ei
opplysningstavle.
Nordstua ved veien helt nord i Nøklevann er det mange som fremdeles husker.
Dette og mye mer finnes på
hjemmesiden for Sarabråtens
venner sarabraten.no n
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Returadresse:

B

Postboks 20 Tveita
0617 Oslo

Program og aktiviteter høst 2016
Tirsdag 25. oktober kl 1900.
Torsdag 13. oktober kl 1900
Trosterudvillaen

Medlemsmøte i Trosterudvillaen
Kunsthistoriker Arve Bringaker:
«Skulpturparken i hagen ved Trosterudvillaen»
Alnavandring

Møtested for slektsforskning
Vi møtes første mandag i hver måned kl 1200-1500.
Datoene er 3. oktober, 7. november, 5. desember. Se oppslag.
Stedet er Internettkafeen på Haugerud seniorsenter. Hagapynten 38 C, 0673 Oslo.
(gult hus v/T-banen)
Ved å bruke nettet hjelper vi hverandre med å finne våre aner.
Ikke nøl. Møt opp! – ingen påmelding – alle er hjertelig velkomne!
Bildeinnsamling

se www.hellerud.wordpress.com
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Hellerud historielag?
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