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av Eilif Holen

Det er noe spesielt med
Høybråten. Hva kommer det av
at skoleplassen før og etter
toget er stapp full av
mennesker? Hva kommer det
av at toget fra Høybråten Skole
er  nesten 100% representert av
barn som tilhører skolen? Hva
kommer det av at ruten som
toget følger er tettpakket av
folk i alle aldre som vil se og
hilse p toget? Hvorledes klarer
vi hvert år å sette sammen et
veterankorps på nær 35
personer, alle med tilknytning
til Høybråten?
Dette har gitt meg litt hodebry,
og jeg vil gjerne reflektere litt
over mine konklusjoner.

Jeg tror det er nødvendig å gå i
gjennom Høybråtens historie, for den
er unik.
Høybråten er et resultat av en manns
fantastiske fremsyn, nemlig brukseier
Anton Tschudi. I 1899 kjøpte han
størstedelen av Øvre Høybråten
Gård (br.nr.107 )som han tilbød for
salg i mindre parseller til relativt lave
priser, fra kr 100 til kr 300.-  pr. mål
for henholdsvis skog og fjelltomter.
Avdragene var 2 kr for innmark og 1
kr for utmark pr. uke, noe som gjorde
at selv med lave lønninger kunne
dette oppnås.
I 1903 hadde 10 familier kjøpt sin
parsell og flyttet til Høybråten, og i
1905 var det hele 55 parselleiere
som stiftet Høybråten Nybygger-
forening. Hytter "spratt" opp overalt,
snart etterfulgt av hus.  Både hyttene
og husene var av spesielle typer, og

fremdeles kan
noen av de
o p p r i n n e l i g e
hyttene sees
rundt omkring.
Husene som ble
satt opp tror jeg
alle er blitt
ombygd og
m o d e r n i s e r t ,
men jeg ser dem
for meg med sine
to etasjer og med
sine sydvente
glassverandaer i
farget glass.
Et samfunn var i
oppbygging. Alt
måtte skaffes, fra vei, skole, elektrisk
strøm, og vann m.m. for her var bare
skog og litt innmark.
Nybyggerne på Høybråten hadde det
ikke lett. Penger da som nå var et

problem, og uten
hjemstavnrett i Aker
kommune var
innflytterne utestengt
fra lån. Flott politisk
arbeid fra Karl
Andersen resulterte i at
det i 1908 ble mulig
med lån uten
kommunegaranti. Dette
satte fart i utviklingen.
Folk flyttet til
Høybråten. Arbeidet
med egen stasjon ble
igangsatt med
ferdigstillelse i 1920.
Krav om elektrisk
strøm  ble fremsatt og

allerede i 1913 hadde de første hus
på Høybråten lys. Veier ble bygget.
Eget vannledningsnett ble påbegynt i
1919, og egen skole sto ferdig i
1922. Egen lege kom i 1926.
Postombæring og postkontor i 1928 .
Egen kirke i 1932, menighetshus,
forsamlingslokaler som Vardeheim
og Folkvang, idrettsplass, og park
m.m.  Utviklingen av Høybråten var
en evig kamp mot myndighetene,
men nybyggerne vant frem. 
Den solidariteten som utviklet seg på
Høybråten med å få et lokalsamfunn
hvor folk trivdes resulterte
selvfølgelig i mange interesse-
f o r e n i n g e r .
Høybråten Nybyggerforening fyller i
år 100 år, Høybråten Menighet 90 år, 
Høybråten og Stovner Idrettslag 89
år, Høybråten Sangforening er 82 år,
Høybråten Skolemusikk 79 År,

Høybråten Dameturn 81 år, Tempo
Høybråten Janitsjar 75 år, HSIL-
Seniorgutta som driver Liastua 70 år,
Høybråten Bridgeklubb 70 år,
Høybråten Damekor 60 år o.s.v.. 

Her er generasjonene samlet og alle
søker tilbake for å treffe slekt og
venner. Hva er da bedre enn 17.mai.
Dette er det som gjør Høybråten
spesiell. Høybråten er som ei bygd i
byen hvor folk er stolte av sine
r ø t t e r .
17.mai er beviset på dette. Da har vi
eget tog, samling på skoleplassen,
underholdning av lokale krefter og
mye moro for både barn og voksne.
Her treffer vi barndomsvenner og
andre kjente som senere samles i
diverse hjem eller hager for å
avslutte den store mimredagen.... for
på Høybråten er
lokalpatriotismen på topp. Ja....
"Lenge det gikk før Høybråten
f i k k . . . "er vår " n a s j o n a l s a n g "
skrevet allerede i 1934 med musikk
av instruktør R. Nilsen, og med tekst
av lærer S.Sandberg.
Les teksten av denne "nasjonal-
sangen" vår på side 4. her gjengitt
som den var skrevet . Stort mere
behøver jeg ikke si.
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17. mai på Høybråten - Vi er litt
spesielle...eller?

En gang i 70 årene, etter at de store
utvidelsene av beboere var et faktum,
kom det et krav fra enkelte foreldre om
at skolen burde gå i barnetoget i byen.
Dette ble nedstemt.  Det ble allikevel
tatt til følge at alle barn på Høybråten
skal få oppleve å hilse på Kongen foran
slottet en gang i løpet av sin skoletid.
Hvert 7. år er nå Høybråten
representert i hovedtoget i Oslo, men
når toget er over, samles alle på
Høybråten skole.

Siste instruksjon før klassen gjør seg i stand til å gå i tog.

Høybråten Skolekorps gjør seg klar til 17 mai flaggheising og
"Ja vi elsker"
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Av Maria Brattebakke
Bydelsdirektør i 
Stovner bydel

Bydelsreformen i 2004 endret antall
bydeler fra 25 til 15. Selv om bydel
Stovner i mindre grad ble berørt av
grenseendringer, var det en glede for
den gamle bydelen å bli utvidet med
Høybråten og vel 6000 nye
innbyggere.
Bydel Stovner nærmere seg raskt 
29 000 innbyggere og er en bydel i
vekst. Sammenliknet med kommune-
Norge er Stovner som en passe stor
norsk by.

Et år etter bydelsreformen kan vi
konstatere at grenseendringene var
vellykket. Høybråten er godt
representert i Bydelsutvalget og i råd
og komiteer, ikke minst har
Høybråten Velforening gitt mange
gode innspill og utfordret
bydelsutvalget på en positiv,
konstruktiv måte.

Selv kom jeg til Stovner 01.01.2004
fra stilling som bydelsdirektør i bydel
Grefsen- Kjelsås og ser at både
Høybråtens historie og dagens
Høybråten har mange likhetstrekk
med min "gamle bydel". Som ny i
bydel Stovner slår det meg at
engasjementet på Høybråten må
beskrives som atypisk i en storby.
Mitt inntrykk er at dere har tette
bånd, er engasjerte og bryr dere om
hverandre. Tidlig fikk jeg møte både

eldresenteret, trimgruppa og
pensjonistforeningen. At Høybråten
også har etablert egen
frivillighetssentral, viser områdets
styrke og engasjement.

Det er en utfordring for Stovner bydel
å både ivareta den lokale identitet til
nærområdene, og samtidig bidra til å
skape en bydelsidentitet. Bydel
Stovner er sammensatt av en rekke
lokalmiljøer med ulik historie.
Befolkningsmessig vil Stovner på sikt
både bli en eldrebydel og en
ungdomsbydel. Bydelen er ulik andre
bydeler i Oslo idet det er
befolknigsvekst både i
ungdomsgruppene og i
eldrebefolkningen.

Bydelen må både satse på tiltak til
barn og unge og til eldre. Allerede i
dag har bydelen konkrete planer for
rehabilitering og ombygging av
Stovnerhjemmet og bydelen har hele
tiden klart å oppretteholde
forebyggende tilbud til barn og unge.
Bydelen har ikke mindre en tre
ungdomsklubber, et rockeverksted
og en motorklubb.
Det er også et godt samarbeid med
idrettsorganisasjonene og dette ble
styrket da Høybråten ble lagt til
Stovner bydel.

Groruddalen er ikke lengrer i
bakevja. Handlingsplanen for
Groruddalen gir positive signal om
satsing i vår del av dalen.
En stor takk til dere alle for
engasjement og innsats i bydel
Stovner.
En god bydel for ung og gammel
skapes kun gjennom felles handling
mellom frivillig og offentlig innsats.
Bruk bydelen , delta på
bydelsutvalgets møter eller i de ulike
komiteer og råd. Alle er åpne for
publikum. Følg med på våre
nettsider www.oslo.kommune.no og
velg bydel Stovner.

Redaktørens Hjørne
Nok en gang er vi i rute. Et nytt nummer av Vel-Nytt er ferdig.
Responsen fra lokalforeningene var ikke som forventet denne
gangen, men noe har vi fått med. Det viktige denne gang er at
Høybråten har sitt første 100 års jubileum , Høybråten
Nybyggerforening i dag kalt Høybråten Arbeidersamfunn er 100 år.
Det er også 100 år siden unionsoppløsningen, men den er ikke så
viktig for oss. Jeg har prøvd å vektlegge innleggene mot Høybråtens
særegenhet, noe jeg tror er viktig å få frem for våre nye innbyggere. 
Vi har tatt med Lesernes mening side 22. Vi tar gjerne imot
kommentarer og andre synspunkter 
Eilif Holen 
eilie@online.no

Red. avsluttet 
1 april 2005

Vel-Nytt utgis to ganger i året. Hensikten
er å formidle saker innen
interesseområdet Høybråten. Vel-Nytt vil
også prøve å beskrive enkeltsaker av
historisk betydning for Høybråten. 
Bladet er upolitisk.
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I 2005 er det 100 år siden de første
"nybyggerne" rykket inn på Høybråten.
Rett etter århundreskiftet hadde Anton
Tschudi sikret seg  Øvre Høybråten gård,
som de fleste vil kjenne som Myhre-
gården. Han kjøpte også tilsvarende
eiendommer på Opsal og Solemskogen.
Både utmark og mesteparten av
innmarken ble parsellert ut til boligtomter
og dermed kunne nybyggertiden på
Høybråten begynne.
30.juli 1905 var nybyggerne invitert til
drøftingsmøte. På oppfordring av mange,
var det G. Gulbrandsen som innkalte, og

hele 55 nybyggere var til stede ved
"grinda" som lå i skillet mellom ut- og
innmarken til Myhregården, der
Høybråtenveien passerer Solbakken Allè
i dag.
På dette møtet ble det enstemmig vedtatt
å stifte Høybråten Nybyggerforening og
det er denne forening som fyller 100 år i
år, dog har den i mellomtiden skiftet navn
til "Høybråten Arbeidersamfunn".

Hvem var så disse uredde nybyggerne
som med usvikelig tro på egne krefter og
en bedre framtid, slo seg ned på

Høybråten?
Vi vet en del om dem: 
De var første generasjons innflyttere til
Kristiania. 
De var rekruttert fra bygdene på det
sentrale østland: bl.a. Ringerike,
Romerike, Odalen og områder helt opp til
Sør-Østerdal. 
Den moderne industrialismen kunne tilby
"overskuddet" av landsungdommen
arbeid i den nye industrien og bolig i de
trange leiekasernene i Kristiania. For
mange ble dette et godt alternativ til
utvandringen til Amerika. De dårlige
boforholdene og livsvilkårene i Kristianias
byslum var likevel neppe svaret på disse
ungdommenes drømmer om en bedre
framtid. Anton Tschudis boligprogram ga
retning og innhold til disse drømmene.
Her kunne man få kjøpt selveier-tomt på
Høybråten til en svært rimelig pris og
uten krav til egenkapital. Dertil var lånet
rentefritt må vite !
Typisk for nybyggerne var at de hadde
trygt og fast arbeid, svært mange hadde
gode arbeidsplasser ved jernbanen.
Deres kapital var arbeidsnevene og
framtidstroen. Avdraget på tomten,
gjerne kr. 2,- pr. uke, kunne de leve med,
og utbyggingen av Høybråten fra villmark
til velferd kunne ta til.

La oss tegne et lite riss av de utfordringer
som møtte våre nybyggere tidlig på
1900-tallets Høybråten: 
- Ingen veier bortsett fra det gamle råket
fra Myhre-gården mot Lørenskog som
senere ble til Høybråtenveien. 

Høybråtengutter, fremad marsj
i takt til guttemusikk
Lenge det gikk
for Høybråten fikk
guttemusikk
så freidig og kvikk.
Men Høybråten må
tilbake ei stå.
Nei, foran vi helst vil gå
Høybråten krets
var ei tilfreds.
Dårlig det gikk 
foruten musikk.
Men se bare nå .
hvor store cg små
i takt til musikk kan gå!

Takk vi sender
alle våre venner.
Hjelp de straks oss ga
når vi derom ba.
Vi vil være
vennene til ære. .
I vårt spill
vise vil
at vi hjelp var verdige til!
Når vi spiller
våre toner triller 
med en hilsen frem 
til hvert enkelt hjem. 
Vi vil være Høybråten til ære
I vårt spill vise vil 
at vi hører Høybråten til.

Gjennom all striden
som i verden finnes 
vil ungdoms tiden 
vi alltid minnes. 
Så glade dage 
kommer ei tilbake 
som da vi var hos 
vår mor og far.
Høybråten kjære,
her, vi alle dager 
lykkelig kan være 
bort ei vi drager. 
Her har vi hjemme. 
Vi vil aldri glemme 
Høybråten. 
kjæreste sted på jord!

Høybråten-marsjen

M Guldbrandsen , H.G. Horne , Alb. Shcøyen,  Edv. Hjelmrud,  A.Olsen, 
Joh. Eriksen , Jan Lunde,  Alb. Hansen,  Karl Andersen,  Edv. Ferner, 

Rolf Kluge  og S. Svorkmo mangler

Høybråtenfolket fyller 100 år i år!
Den store byggekomiten på Folkvang

Tekst av Lærer S Sandbeg
1934



Hvert år en dag mai, var det plutselig
folk rundt den norske sjømannskirken i
Gøteborg. Noen hadde bunader ,og
barna norske flagg i hendene. Mange
var de ikke, men de gikk tappert rundt
kirken noen runder og viftet med
flaggene. Og så forsvant de inn i kirken.
"Nå skal de spise vafler",  forklarte en
klassevenninne som var mer inne i de
norske skikker. 
Den norske sjømannskirken i Gøteborg
var nabo med skolen jeg gikk på, da jeg
var tenåring. Jeg kunne derfor på nært
hold følge feiringen av den norske
nasjonaldagen. De svenske skolebarna
i  Gøteborg gikk også i tog én gang
hvert år den 6. november, men det var
for å feire Gøteborgs grunnlegger,
Gustaf II Adolf.  Vi avsluttet feiringen
med å gå på konditori  og spise kaker
dekorert med kongen i marsipan. Den
svenske  nasjonaldagen 6. juni, visste vi
knapt når  var.

Neppe ante jeg at jeg noen år senere
ville delta aktivt i feiringen av den
norske nasjonaldagen og det på 

Høybråten i Oslo.  Våkne natt til 17. mai
av russ som kjører rundt og tuter. Så er
det vårfuglenes tur, helt til lyden fra
skolekorpset på vei ned til bautaen
overtar. Da er det på tide å komme seg
opp og gjøre i stand til tradisjonell 17.
maifrokost til barn og barnebarn.
Høybråtens barnetog gir meg alltid en
klump i halsen. Alle disse glade barn
som vokser opp i Norge, i et fredelig
hjørne av verden. Som feirer at de bor i
Norge med flagg, pølser, kaker og brus
og potetløp oppe på Høybråten skole. 

Det spesielle med feiringen av
Nasjonaldagen er fraværet av soldater,
tanks og våpen. I år vil feiringen
markere at det er 100 år siden Norge
ble et selvstendig land. Dette er en av
de få ganger i historien at et land har
klart å få sin selvstendighet uten at det
kom til krigshandlinger. Og det synes
jeg virkelig er noe å være stolt av, både
på svensk og norsk side av grensa. 

Barbro Sveen
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En lokal svenske om
17. mai

- Ikke tilgang på vann; her måtte
håndkraft til ved graving av brønner ofte
både 6, 7 og 8 meter dype. 
- Ikke elektrisitet; parafinlamper,
vedkomfyren og svartovnen sørget for
husvarme, matvarmen og arbeidslyset.
Det fantes selvsagt intet alternativ til
utedoen. 
- Dårlige kommunikasjoner; bare
jernbanen kunne tilby transport og da
hadde nybyggerne valget mellom Grorud
eller Lørenskog stasjon. Hvis vi i tillegg
føyer til minimale muligheter til å oppnå
lån til bygging av bolig, kan vi gjerne
gruble litt over hva som likevel og på
tross av alt dette, kunne få  Karl
Andersen og nybyggerne til å legge
grunnlaget for dette lokalsamfunnet som
vi både er stolte over og glade i!
En passelig refleksjon for oss som er
dagens beboere på Høybråten kunne
kanskje være å prøve "en kveldstime
nybyggerliv" som kunne være en time
uten strøm, innlagt vann, radio/TV/data
også videre. 
Karl Andersen og nybyggernes tidlige
historie er under skriving.  
Høybråten Arbeidersamfunn inviterer
alle til å delta på de jubileums-
markeringer som vil komme. Forfatteren
av disse linjer  tar med stor takk imot
gode historier og fotografier fra de tidlige
år på Høybråten!

Rolf Edvard Torbo



Er det godt vær går hundre mennesker
forbi bommen ved Nuggerud på vei til
Mariholtet hver eneste søndag. Derfor
har det forundret meg litt at nesten ingen
ser ut til å ense at det rett nedenfor ved
elva ligger noen flotte ruiner. Det vi kan
se i dag er ruinene etter mølledrift,
sagbruk og teglverk fra slutten av 1700-
tallet og utover mot 1850. Litt innenfor
bommen går en sti bratt ned. Nå står det
også et skilt der. Elvågabekken står det
på skiltet - det er historieløst!
Ellingsrudelva er dens rette navn - med
respekt for den betydelige vannføringen
det var her før Elvåga ble regulert og

vannet ført sydover til Skullerud som
drikkevann. Neste gang du går til
Mariholtet må du ta avstikkeren ned og
se på ruinene!

De fire mest markerte, godt og
vel mannshøye, steinsoklene er
fundamentene til sagbruk. Det som
imidlertid fattet min nysgjerrighet mer var
murene som ligger litt oppstrøms for
dem, der hvor stupet fra Mølleråsen er
på det bratteste og det bare er en smal
passasje forbi. Dette er restene etter den
store mølla fra 1795. Sannsynligvis var
den overdimensjonert i forhold til
markedet, for senere møller der inne ble
bygd atskillig mindre. Den siste, som det
finnes foto av som svært forfallen og
halvt sammenrast, var bare en unnselig
liten mølle.

Oppsitteren på Ellingsrud gård
den gang var Even Steen. Han var en
velstående trelasthandler i Christiania,
men valgte å bo på Ellingsrud, svært
langt ute på landet den gang. Han var

også partshaver i Haugen gård, på hvis
grunn anleggene ligger. Med sin gode
kontakt med England og kontinentet via
trelasthandelen, må vi regne med at han
hadde tilgang til det mest moderne innen
mølledrift når han valgte å sette opp en
så stor og kostbar mølle - taksert til 5000
riksdaler i 1802.
Ellingsrudelva er som kjent grenseelv
mellom Oslo og Lørenskog, og vi er nå
på Lørenskogsiden. Det står en god
beskrivelse av den store mølla i
"Lørenskog Bondesamfunn og forstad"
av Olav Foss, utgitt av Lørenskog
kommune i 1956 eller 1957, omtalt som

bygdeboka for Lørenskog. Den
viste til branntaksten fra 1802 som
finnes på Riksarkivet. Den var
såpass detaljert i beskrivelsen av
anlegget at dette begynte å bli
morsomt. Jeg leste deretter det jeg
fant om møller på Teknisk
Museum, og fant en
hovedoppgave fra
Arkitekthøyskolen om gamle
møller, skrevet av Bjørn Berge i
1979, nå en erfaren arkitekt. Det
ante meg hvem han var og jeg
sporet ham opp på Sørlandet og
fikk kontakt. Jo da, han hadde mye
å gjøre, men var fortsatt
interessert i gamle møller! Jeg fikk
hjelp av en arkitektvenn med
erfaring fra oppmåling av gamle
bygninger, Jens Gram, til å foreta
oppmåling med sitt flotte
laserutstyr. 

Det er også interessant at man
finner tydelige spor etter

en kjerrevei nordfra og opp på
Mølleråsen og helt ut på pynten,
slik at man altså kunne levere
kornet inn på toppen av
anlegget, og så kjøre ned på
sydsiden og inn til passasjen
mellom skrenten og anlegget, og
der få tilsvarende kvantum
ferdigmalt mel utlevert! Det må
ha vært en enorm besparelse,
siden man ellers regner med at
opp imot halvparten av
vannkraften ved mølledrift kunne
gå med til å heise opp kornet til
toppen av anlegget. Her fikk
hestene stå for denne ytelsen.

Ut fra det materialet jeg
sendte ham syntes også Bjørn
Berge at det var unike greier. For
det første var materialet godt og
detaljert, for det annet dreide det
seg om en ganske enestående
svær, fem etasjes bygning. Først
laget han en skisse av hvordan han

ut fra dette tenkte seg mølla kunne ha
sett ut. Senere fikk vi arrangert en
befaring en gang han var i Oslo. Etter
det sendt han meg nye tegninger over
hvordan Ellingsrud mølle fra 1795 med
en viss grad av sikkerhet må ha sett ut
både utvendig og innvendig. Det er de
som presenteres her. 
Det tekniske i teksten som følger har jeg
stort sett basert på Berges to
oppsummerende brev til meg fra mars
og september 2004. 

Dimensjoner. 
Vi har registrert så kraftige dimensjoner
på muren i og under bakkenivå at det
styrker hypotesen om at dette er det
opprinnelige grunnrisset til den store
mølla fra 1795. På stedet kunne vi også
se at murene var fuget med leire. Det
styrker ytterligere at vi har med de
opprinnelige konstruksjonene å gjøre. Vi
må regne med at de tre nederste
etasjene lå i gråsteinssokkelen, men at
disse til dels var halvetasjer. De to
etasjene over gråsteinen var etter all
sannsynlighet i laftet tømmer.

Konstruksjon.
Kledningen var trolig vanlig stående
tjærebredd tømmermannspanel. Høyden
var selvfølgelig tilpasset fjellknausen, slik
at hesten kunne bakke vognen inn i
toppetasjen via en trebro. Det er
vanskelig å si noe sikkert om
takkonstruksjonen, men vi har vel å
gjøre med en kombinert sperre-/åstak-
løsning som var vanlig på den tiden.
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Ellingsrud mølle fra 1795 - et
forsøk på en rekonstruksjon

(Figurtekst tegning 1:) Ellingsrud mølle fra
1795. Et vertikalt snitt innvendig med to
horisontale snitt. Tegnet av Bjørn Berge.

(Figurtekst tegning 2:) Ellingsrud mølle fra 1795.
Utvendig fasade - fra syd, Tegnet av Bjørn Berge.
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Vi har lang erfaring og er spesialister innen
elektroinstallasjon, maling og farver.

Vi er konkurransedyktige på service og priser.

- Hvitevarer
- Småelektrisk
- Lamper / Pærer
- El-materiell
- Maling (blander farver

etter ditt ønske)

- Jernvarer
- Redskap - sommer / vinter
- Medisinutsalg
- Kommisjonær for Norsk Tipping
- Miljøstasjon
- Post i Butikk

I FREDHEIMVEIEN 3  PÅ HØYBRÅTEN ER VI 

Vi er tilknyttet:

Mønet var nok i så fall på tvers av
elveløpet, dels fordi det ga en enklere
konstruksjon i forbindelse med broen,
dels fordi man da vinterstid unngikk
takras over møllehjulet og veipassasjen.
Laftingen har trolig vært utført med grovt
tilhogget rundtømmer, kanskje halvkløvd.
Størrelsen på anlegget har ganske
sikkert gjort det nødvendig med
innvendige vegger for avstiving av
konstruksjonen, eventuelt andre
avstivninger. 

Vinduer. 
Det går også frem av branntaksten at
bygningen hadde ni vinduer eller
vindusgrinder. Det er usikkert om man
her har regnet med glugger i
gråsteinsmuren. I alle fall må vi regne
med at vinduene stort sett har vært lagt
til tømmerveggene. Berge har derfor lagt
inn fire doble vinduer (åtte grinder) i
etasjen der malingen foregikk - det var
her man hadde bruk for dagslys.
Vinduene var trolig jevnt fordelt for å
dekke alle maskinene, dog lite trolig på
den skyggefulle østsiden. 

Møllehjulet.
Det var trolig et overfallshjul, det vil si at
vannet ble spylt inn på oversiden, det var
mest vanlig på den tiden. Men med en

diameter på hjulet på hele 6,5 meter er
det litt vanskelig å få med seg en
tilstrekkelig fallhøyde på vannrenna. 

Drivverket. 
Kraftoverføringen fra den horisontale
hjulakselen skjedde via et gravhjul til et
kavlehjul på den vertikale
kavlehjulakselen som drev stjernehjulet
som igjen drev møllesteinene eller
kvernene rundt. De fire kvernene som er
oppgitt i branntaksten ble drevet fra
samme stjernehjul. De må ha ligget
sentralt i planen, men ikke nødvendigvis
slik som på tegningen - en atkomst fra
sokkelen måtte det også være plass til.
Forbruket av møllesteiner var stort, og
ennå kan man finne rester av noen i
terrenget.

Møllestue og korntørke.
Grunnmuren inntil mølleruinene på
sydsiden har antagelig vært fundamentet
for møllestue og en eventuell korntørke.
Den er stor nok til begge deler. En spalte
i konstruksjonen ut mot elva kan henge
sammen med et gravhjul for
kraftoverføring til røren i korntørken. Men
den kan også ha hatt som funksjon å
isolere boligdelen mot fukt og kulde fra
elva. Det virker upraktisk at kornet først
skulle leveres og hentes for så å

transporteres runden på nytt for malingen
av tørt korn. Kornet måtte riktignok være
tørt for at malingen skulle fungere, men
det var vanlig at denne tørkingen foregikk
på gårdene bortover.

Veien fremover. 
Ruinene må reddes fra ytterligere forfall
ved at nedfalne trær og kraftig
vegetasjon (mose, busker og trær) i og
rundt murene må fjernes av kyndige folk.
Videre må det ryddes en adkomst i form
av en merket sti ned litt forbi Nuggerud,
og en til langs jordet vis-à-vis Nuggerud
ned til kloppa over elva (dagens
skiløype). Den gamle adkomstveien over
Mølleråsen og ned til anleggene bør
også ryddes. Videre må det settes opp
opplysningsskilt oppe ved Mariholtveien
som viser til ruinene av anleggene,
gjerne med skissen av mølla. Det må
settes opp et skilt med skissene ved
mølleanlegget. Og tenk om vi også til
syvende og sist kunne få gjenreist den
praktfulle mølla fra 1795, slik den en
gang var! Den vil kunne bli en
severdighet for oss voksne, og et
lærested for barn og unge om
lokalhistorie og vår håndverks- og
industrikultur.

Frithjof Funder  
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30 år, sjåfør, Villa Nordheim,
Høybråten, født 6. oktober 1910
i Oslo.
Etter folkeskolen tok Oddvar
middelskoleeksamen og gikk en
tid på handelsskole. Han var
ansatt hos sin far i firmaet
Lørenskog Isenkram  og
Farvehandel, men drev også
transportkjøring med egen
lastebil.

Yhlen var fra barndommen av sterkt interessert  i friluftsliv og
sport. Han deltok i Vidar-løpet med god plassering og var en
god skytter. Han var i flere år medlem av Høybråten
Sangforening.

Yhlen deltok i krigen i 1940 i Kjellerdistriktet, hvor han
tjenestegjorde i luftvernet. Han ble på sin post til han ble tatt til
fange av fienden, antakelig 9. april. Han ble frigitt fire dager
etter.

Men Yhlens frihet ble ikke av lang varighet, idet han allerede
morgenen etter ble hentet av politiet og beordret til øyeblikkelig
å melde seg med bilen for å kjøre for tyskerne. Siden hadde
familien ikke noen kontakt med ham. Men 17. april fikk den
melding om at han var falt i en trefning ved Morskogen samme
dags morgen.

Hver 17. mai samles Høybråtens
beboere til en minnestund ved bautaen
ved Høybråten Kirke. Bautaen er reist til
minne om de ni gutta fra Høybråten som
ga sitt liv for landet 1940-1945.  I år er
det 60 år siden krigen sluttet, og det kan
synes fjernt for mange at vi hvert år skal
møtes på denne plassen. Selv om det er
over 60 år siden disse gutta ga sitt liv og
at de fleste av oss ikke lenger har noe
personlig forhold til den enkelte, er dette
en tradisjon vi bør fortsette med
verdighet.
I 1945 var Høybråten et lite sted på
landet. Alle kjente hverandre, og
Høybråten var okkupert av tyske tropper
som var innkvartert på Høybråten skole.
Okkupantene var en daglig del av våre
liv. De passet på oss, satte sine regler
og sørget for at vi var lovlydige borgere.

Høybråten hadde den gang ca. 1500
innbyggere mot ca. 6000 i dag. Det var
store familier med flere barn  pr. familie,
og rundt regnet blir dette bare mindre
enn 300 familier totalt. Opposisjonen mot
tyskerne var stor, og minst ett medlem
pr. familie var direkte involvert i
motstandsbevegelsen. Dette var ikke
akkurat demokrati slik vi kjenner det i
dag. 
De gutta som ga sitt liv gjorde det fordi
de trodde på en fri fremtid hvor en kan si
og mene hva en vil slik vi har det nå.
Jeg mener at dette er så viktig at vi bør
oppfriske hvem disse gutta var og hva
de gjorde for friheten.

Allerede før krigen var slutt ble det klart
at Høybråtens beboere ønsket et
minnesmerke  over de falne. De som var
med i støttekomiteen ble også med i

komiteen for å skaffe en bauta til stedet.

Det ble ganske tidlig tatt kontakt med
maler og billedhugger Dagfinn
Hermansen som laget flere utkast. Det
endelige motivet ble på forsiden av
bautaen en mann som tenner en varde.
Inskripsjonen  over motivet er 9. april
1940. Under motivet står navnene på de
ni som gav sitt liv i frihetskampen. På
baksiden av bautaen er motivet en engel
som gir fredskorset til en knelende
mann. Over er hugget 8. mai 1945. 
Den store vanskeligheten var selve
plasseringen av bautaen. Noen ville ha
den i Høybråtenparken, men dette stedet
hadde den gang fått et meget dårlig

rykte på grunn av at der samlet
tvilsomme beboere til kortspill og
gauking. Ønsket var  å ha den i
nærheten av kirken, men  alle tomtene
langs Høybråtenveien var allerede
fordelt av kommunen.

Bjarne Myhre  som eide det som var
igjen  av Øvre Høybråten Gård
(Myhregården), tok kontakt med
herredsgartner Flod, og det ble
utarbeidet en plan for området. Myhre
solgte arealet bak låven på Øvre
Høybråten Gård til kommunen, slik at
kommunen i stedet kunne overlate disse
tomtene i erstatning for tomtene i
Høybråtenveien. Kommunen avstod
også fra planen om å bygge flere
blokker, og la i stedet området ut til
friområde. Det var også planlagt et stort
svømmebasseng, men der ble det
bygget en tennisbane i stedet.

Bautaen ble plassert rett overfor
inngangsporten til Høybråten Kirke. Den
ble avduket søndag 15. juni 1947.
Oberst Ole Reistad fra Furuset, som
hadde vært med å bygge opp det norske
flyvåpen i Little Norway i Canada, holdt
avdukningstalen. Hele befolkningen i
Høybråten kirkesogn deltok i
minnehøytideligheten. Skolebarna, alle
foreninger og Milorg. var med. Ved
minnehøytideligheten i kirken talte
residerende kapellan Charles Østbye.
Knut Heimdal var organist. Høybråten
Damekor og Schøyen Strykekvartett
medvirket i kirken.

av Eilif Holen

De ni som ga sitt liv var: 

Bautaen ved  Høybråten kirke

Oddvar Randolf Yhlen



18 år, lettmatros, Starveien,
Høybråten, født i Oslo 9. februar
1922.

Finn var bare 2 måneder gammel
da foreldrene flyttet til Høybråten.
Han fikk sin skolegang på
Høybråten Skole. Han var meget
interessert i idrett og var en flink
turner. Likeså viste han gode
anlegg for tegning og var glad i

sang og musikk. Bare 16 år gammel tok Finn hyre i
utenriksfart, og var ute på reis to år i trekk. Han var hjemme en
tur i mars 1940 før han mønstret  på D/S "Crasiella". Etter kort
tids fart med denne båten, byttet han båt i England og tok hyre
med D/S "Dokka".  
17. oktober 1940 krigsforliste skipet. Bare 18 1/2 år gammel
fant han sin grav i havet.

38 år, donkeymann, Stovner-
veien 63, Stovner, født 28.
oktober 1902 i Oslo.
Nicolaisen fikk sin skolegang i
Oslo. Etter skolen var det sjøen
som dro. Han reiste til sjøs som
fyrbøter, og skipsfarten ble hans
varige yrke. Han skildres av
venner og kolleger som en
uforferdet sjømann og en kjekk
kamerat. Sin siste tur gjorde han

ombord på S/S "Bruse", som krigsforliste  23. november 1940.

17 år dekksgutt, Stovnerveien
63, Stovner, født 1. juni 1923 i
Drøbak.
Sten gikk på folkeskolen på
Høybråten, tok deretter Aker
fag- og forskole. Tidlig dro han
til sjøs. Den 23. november 1940
- bare vel 17 år gammel krigs-
forliste han med S/S "Bruse".

24 år  telegrafist, Søndre Gran,
Furuset, født 15. april 1918 på
fiskeværet Sørvågen i Lofoten.

Da hans foreldre døde mens han
var barn, kom han til sin tante
Hanna Storm Bull på Furuset og
hadde sitt hjem der.

Eriksen gikk middelskole og handelsskole, hvoretter han hadde

kontorpost. To måneder før okkupasjonen av Norge dro han til
sjøs. I England skal han ha gått radiotelegrafistkurs, og ble
ansatt som radiotelegrafist på D/S "Fanefjell". Han krigsforliste
med denne båten den 8. april 1942 utenfor Island.

26 år, selger, Kringvn. 31,
Høybråten, født 14. august 1917 i
Oslo.
Bøen gikk folkeskolen på Grorud
og tok Aker fag- og forskole 1935.
Etter en tids arbeid i Aker
kommune ble han ansatt i A/S
Narvesens Kioskkompani. Her
deltok han i det illegale arbeid
med spredning av nyheter.

Han ble arrestert av Gestapo natten til 25. mai 1943 i sitt hjem.
Etter å ha sittet på Victoria Terrasse ble han overført til Grini,
hvor han døde 7. oktober 1943, angivelig av difteri.

33 år, fenrik og ekspeditør,
Lundåsvn. 5, Høybråten, født
11. juni 1911 i Drammen 
Haner gikk 1. divisjons
befalsskole. Han var en frem-
ragende idrettsmann, Akershus-
mester i fem og ti-kamp og
hadde idrettsmerket i gull.

Som fenrik deltok han i krigen i
1940 i Stavangerdistriktet. Her

fikk han under kamp en granatsplint i det ene øyet som ble
ødelagt og måtte fjernes. Men hans innbitte motstandsvilje mot
overfallsmennene var ikke slutt med dette. Haners trofaste
fedrelandssinn drev ham over i kampen på den illegale siden
hvor han utførte et godt arbeid som områdesjef for Milorg. D
13.
Haner satt i Haft på Grini til 9. desember 1943, da han ble
sendt som N.N.-fange til konsentrasjonsleiren Natzweiler i
Tyskland hvor han døde 15. januar 1944, angivelig av
dysenteri.

51 år, fabrikant, Langlibakken
2, Høybråten, var født 21. juni
1893 i Kolding i Danmark.

Christensen gikk folkeskolen og
teknisk skole i Kolding og kom
som 14-åring i kobber- og
blikkenslagerlære.  Til Norge
kom han i 1919 og arbeidet
som blikkenslager i Oslo.
I 1931 flyttet han til Høybråten

og startet her i 1934 en liten tøffelfabrikk som det lyktes ham å
drive godt opp.
Christensens faglige, politiske og kooperative interesser la
sterkt beslag på hans fritid, og det var utrolig meget han fikk
utrettet. Hans samfunnsmessige innstilling

Vel-Nytt Nr. 1   2005  side 9

Finn Emil Karlson,

Just Emanuel Bøen

Hans Jonn Haner

Peter Christensen

Birger Olai Nicolaisen

Sten Hilding Sørlie

Thorstein Lagaard
Eriksen

Fortsetter side 10
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gjorde at han tidlig kom med i motstandsbevegelsen hvor han
utførte en allsidig innsats. Han hadde blant annet installert et
hemmelig trykkeri i sin bedrift i Langlibakken, og drev dette
inntil han ble arrestert av Gestapo 10. juni 1943. Han satt på
Grini i tre måneder og resten av tiden på Nr. 19. Han ble dømt
ved standrett og skutt på Trandum 6. sept.1944. Hans urne ble
satt ned på Høybråten kirkegård 18. august 1945 under stor
deltagelse så vel fra dansk som fra norsk side.

21 år,  Student, Høybråtenvn.
87, Høybråten, født 8. oktober
1923 i Østre Aker.

Thor gikk folkeskolen på
Høybråten, tok middelskole-
eksamen ved Grorud høyere
skole i 1940 og eksamen artium
ved Bryn høyere skole (Teisen)
i1943. Han fortsatte så sin

utdannelse ved Oslo Handelsgymnasium.
Thor var en interessert idrettsmann. Han var flerårig
kretsmester i turn (junior) i Akershus, og hadde
skoleidrettsmerket i gull. Han var sterkt opptatt av alt som rørte
seg i tiden og var sosialt og politisk interessert.

Bare tre dager før han skulle ta avgangseksamen ved Oslo
Handelsgymnasium i 1944, dro Thor sammen med en del
kamerater til skogs for å slutte seg til Hjemmestyrkene. Han lå i
trening sammen med en del H.S-gutter på Vangsåsen i
Hedmark da han 26. oktober 1944 ble overrasket av tyskerne
og skutt.

Opplysningene er kopiert fra Groruddalens historielags Årbok
1995 med henvisning til heftet  "Våre falne i frihetskampen
1940-1945."

Thor Eriksen

For å minnes sin tapte sønn Thor
Eriksen, opprettet hans far Emil Eriksen i
1947 Thor Eriksen minnefond. Et fond

som skulle tildeles beste elev i avgangs-
klassene ved skoleavslutningen
annethvert år på henholdsvis Grorud og

Bryn skole hvor sønnen Thor hadde
vært elev. Med betegnelsen "beste elev"
henviser ikke de oppsatte skolekomiteer
til den elev med beste karakterer, men til
den elev som har gjort en bemerkelses-

verdig innsats for sin skole og
som gjerne også har vært
meget dyktig i idrett - noe som
kjennetegner den avdøde
student Thor Eriksen. Han var
både flink på skolen og i idrett,
da spesielt i turn.
De antall utdelte medaljer
anslås til ca. 45-50 stk. Hellerud
Videregående Skole bekrefter at
de har sluttet med utdelingen av
medaljen for ca. 10/15 år siden,

mens Bredtvet skole de seneste årene
har hentet penger fra egen kasse da
fondet tok slutt, og de har delt ut
medaljen helt frem til dags dato. Den

siste person som har mottatt medaljen
ved Bredtvet skole for året 2004 er Uy
Dinh Tran som har utmerket seg i idrett
innenfor kampsport og på skolen. Han
har bl.a. vunnet flere nasjonale og
internasjonale medaljer
. 
(Thor Eriksen ville i dag, hvis han hadde
levd, vært onkel til Thor Gjermund
Eriksen, Ansvarlig Redaktør i Dagbladet)

REFERANSER: Grorud Høyere skole og
Bredtvet videregående skole
jubileumsskrift 1938-1988

Halfdan Rui: Biografiske data
vedrørende personer på Rui-medaljer
1898-1973

Skriv fra tidligere rektor ved Grorud
skole og Bredtvet videregående, Bjørn

Thor Eriksens Minnefond

Student Thor Eriksens minnemedalje, 27 mm
av sølvavslag utført av H.Rudi, Oslo.

Bli medlem av
Velforeningen
Velforeningen ivaretar dine
interesser som beboer på
Høybråten.
Medlemskontigenten er 
kr 200.- pr. år
Meld deg inn i Høybråten
Velforening nå!
Ta kontakt:  22109051  
eller epost: hoyb.vel@online.no

Høybråten Velforening.

Jazz-Cruisen 2005

Jazz-Cruisen er planlagt til
lørdag 6 August.
Suksessen fra i fjord skal gjentaes.
Båt og Jazz er booket. 
Noter datoen og meld deg på.
Anne- Lise tlf 22 21 08 76
Villy           tlf 90 17 21 47

Husk
Parkkvelden
tirsdag 14 Juni
Underholdning for både
barn og voksne
Spill
Bevertning
Utstillinger

Høybråten Velforening.



Olsebakken den hadde sitt navn
fra Olsen som bodde så trygt i havn
bak have gjerde med sine små
og en kone så snill som du aldri så

Fra Grorud til Lørenskog var intet
stopp  
Der ruslet toget med sin tunge kropp 
Farten var liten, allikevel 
hendte det nok vi kom hjem til kveld 

Til drikkevann og til vask av bleier 
stod stedets vannpost til felles eie 
for småfolk grydde i hvert et hjem 
« små søte jenter og guttemenn»
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Nå ta vi Pegasus ut og rider 
og gjør et streifetog i gamIe tider
Det er en deilig og vårlig dag 
og solen skinner på duggvått blad

Først tar vi veien om Vethegården, 
der er det vakkert især om våren 
med alle fruktrær kledd i hvitt 
og alle småfuglers kvi- vitt, kvi- vitt

Med rundt omkring på de grønne
enger 
med prestekraver og kIøversenger 
går gårdens budskap med stort og
smått 
selv stuten syntes han har det god

Men Myhregården var eldste huset 
Den var så vakker i bjerkesuset 
Nå er den fredet og får vel ro
selv for de mange som ønsker bo

På gårdens grunn var det og en låve
med deilig høy så en kunne sove
og hunden gjødde og katten fant
en liten mus som den fikk iblandt

Og ku og kalv gikk og beitet stille 
de visste ikke om noe skille 
så det var vanskelig å komme frem 
for vei og jordet var ett for dem

Og vi som bodde på Olsetoppen 
slapp både kuer og stutekroppen 
til gjengjeld hadde vi mange gjess 
som likte legge langt mer enn gress

De dro til Ellingsrud  «alvas» strande 
og skylte tøy i det klare vannet 
og børen hjem ble jo også drøy 
"med våte ben og det våte tøy"

Og bygge hytte var første tanken 
for den gang var ikke boligbanken 
og ingen trygd til de mange små 
"så livets hverdag var ofte grå"

Hele kvelden var stor og liten 
I ferd med rydding på tomtebiten 
som ble betalt av hver ukelønn 
en to -tre kroner alt etter skjønn

Men slitet tok ikke arbeidsgleden 
De strevet jo for sitt eget Eden 
og stolte blikk fulgte hyttas vekst 
som nøye fulgtes av tegningstekst

Den som idag føler arbeidslede 
har mistet nøkklen til arbeidsglede 
for hver en kvinne såvel som mann 
har det så godt i vårt kjære land

Vår kjære venner som skal ha
sangen 
nå har du sett både rett og vrangen 
fra stedet Høybråten hvor du bor 
"den eldste tid jeg kan si med ord."

Foto Eilif Holen

Gamle Høybråten
Tekst Solveig Ottesen f. Cederkvist- 

Vår gamle diakon på Høybråten

Vethegården

Myhregården

Olsebakken

Grorud Stasjon

Lørenskog Stasjon

Vannposten

Ellingsrudelva

hytte og hjem



Det er tirsdagskveld på
Høybråten. Litt før klokken sju
begynner parkeringsplassen på
Vardeheim å fylles opp. Mange
kommer fra selve Høybråten og
Groruddalen. Noen kommer fra
Skedsmo,Lørenskog, Nittedal,
Sagene og Prinsdal. Andre
kommer fra Son, Bærum, Ytre
Enebakk og Langhus. Mange
kjører bil og andre bruker beina.
Noen er gamle, mange er
middelaldrene, og flere er rett og
slett unge. Men alle er i sin beste
alder, og alle er jenter. Dessuten
elsker de å synge. Den gamle og
staute  bygningen formelig dirrer
av opprømthet. Nå er det snart
øvelse i Høybråten Damekor.

Fredsåret 1945 har en helt spesiell
betydning i damekorets historie.
Høybråten jentene Kari Østby og Agnes
Johansen var begge i fredsrus da de
møtte hverandre på Østbanestasjonen
en vårdag i mai. Samtalen dreier seg
snart om lokalmiljøet på Høybråten, og
muligheten for damekorsang. Hele
sommeren arbeides det i kulissene, og
allerede samme høst, nærmere bestemt
den 17.oktober, møtes de to og flere
andre på Vardeheim.Høybråten
Damekor er en realitet.

Historisk materiale og bilder forteller om
et veldrevet kor, sveiset sammen i et
varmt musikalsk fellesskap. Den
magiske stemingen fra fredsåret gjelder
også idag. Flere generasjoner sangglade
jenter har hatt, og har en arena for egen
utvikling og utfoldelse. Medlemstallet har 

variert, men er ved inngangen til
jubileumsåret i underkant av femti. 

Koret har i årenes løp arrangert og
medvirket i en rekke konserter i inn og
utland. Noen høydepunkter har vært VM
i casting, vesper i Praha og
kirkekonserter i Edinburgh og Rosendal.
Det var spesielt å synge for kong Harald
og Erik Bye, ved markeringen av 100
årsjubileet til Sons of Norway i Oslo
Rådhus. Korets konsert-tradisjon i
lokalmiljøet er adventskonserten i
Stovner Kirke som ble arrangert for 13.
gang i 2004. Korkonkurranser har også
stått på programmet, med til dels meget
gode resultater. En evaluering i
forbindelse med fjorårets korfestival i
Oppdal, viser at koret fortsatt imponerer
andre sangere og korentusiaster . 

Vår dirigent , Ketil J.B.Belsaas kom til
Vardeheim en januardag i 1998. Ketil er
født og oppvokst i et rikt musikkmiljø i
Trondheim. Han startet sin utdannelse
med grunnfag og mellomfag i musikk
ved universitetet i fødebyen. Videre
korpedagogikk ved lærerhøyskolen i
Hamar. Kronen på verket er hovedfag i
kordireksjon ved musikkhøyskolen i
Oslo. Ketil er musikkfaglig sterk, morsom
og kreativ. Hans metoder har åpnet
dører for koret både musikalsk og
sosialt. Dessuten har han også
opprettholdt et mønster som er tydelig i
korets forhold til dirigenter. De varer
nemlig i mange år. Koret har i løpet av
60 år bare hatt 8 dirigenter, inkludert
Ketil.
Musikken og fellesskapet er fokus for

aktivitetene i jubileumsåret. Tidlig på
våren drar koret til Sverige på seminar,

nærmere bestemt til Bohuslän. Denne
turen er ment som et "avspark" for
jubileumsturen til Italia og Gardasjøen
første uken i mai.  Høybråten Kirke blir
arena for korets konsert på unions-
oppløsningsdagen, tirsdag  7. juni.
Gjester fra musikkmiljøet på Høybråten
skal også være med å skape stemning
denne sommerkvelden. Så, for å holde
gode tradisjoner ved like, brukes
sommeren  til litt aktivitet i kulissene.
Jubileumsfesten skal feires på
Vardeheim i oktober. De 60 eventyrlige
og sangglade år markeres til slutt med
jubileumskonsert i Stovner Kirke, søndag
13.november.Den erstatter vår
tradisjoneller julekonsert. Vårt håp er at
riktig mange Høybråtenbeboere deler
jubileet med oss, og finner veien  til våre
konserter i bydelens to flotte kirker.

Dersom DU leser dette akkurat nå i
øyeblikket, og opplever den
riktig gode følelsen omkring
denne historien:
Koret ønsker flere sangere!
Ta turen til Vardeheim der
både husets og korets
hjertedør er åpen for å ta
deg i mot hver tirsdag.

Vi håper at riktig mange
Høybråtenbeboere deler
jubileet med oss, og
finner veien til våre
konserter i bydelens to
flotte kirker.  

av Mona Kraft og Lisbeth Vik
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EVENTYRLIG SANGGLEDE
GJENNOM 60 ÅR
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Vi starter opp vår andre sesong med
vandringer fredag 1.april etter å ha tatt en
pause i vinter. 
Vi går fra Høybråtenparken hver fredag
og lørdag kl.22.00 og avslutter ved
Høybråten Stasjon når siste toget fra
sentrum kommer kl.01.30. Velforeningen
har latt oss benytte lokalene under
scenen i parken, hvor vi møtes og tar
pauser. 
Vi går i 2 grupper med minimum 3
personer i hver gruppe. Vi har 2 ruter
som vi følger, og etter en runde  møtes vi
i parken, tar en liten pause med kaffe/-
te/kjeks. Så bytter vi rute slik at ingen
trenger å gå samme runden 2 ganger.
Vår viktigste oppgave er å være synlige
voksne i vårt nærmiljø. Vi trenger stadig
nye Ravner selv om vi nå teller nærmere
180 personer, med så mange blir det
bare en vakt på hver vår/sommer og en
vakt på høsten. Vi går frem til skoleslutt i
juni og starter opp igjen ved skolestart i
august. 
Er du interessert:
ta kontakt med Jon-Inge Sogn
(jon.sogn@online) 98830451 
Siri Jensen (sj@wj.no), 
eller Berit Retting-97582758
(bretting@broadpark.no)

Nattravnene
Har du lyst til å holde deg i form på en enkel måte? I Liastua bak
Stovnersenteret, samles en gruppe freidige mennesker hver onsdag
kl 10.00.  Her er plass til deg også

Gågjengen startet i april 1996.
Vår intensjon var og er å legge forholdene
til rette for at de som er hjemme på dagen,
uansett alder og kjønn, skal komme seg ut
i skog og mark. Holde seg i form ut fra sine
egne forutsetninger, i et trygt og sosialt
miljø, som bygger på vennskap og støtte.
Vi er så heldige å få bruke HSIL's hytte,
Liastua, som samlings- og utgangspunkt.
Her møtes vi hver onsdag året rundt,
unntatt i sommerferien.
Vi møtes kl. 10.00 i Liastua. Der drikker vi
kaffe og spiser vafler. Vi synger, vi har
eksterne kåsører, foredragsholdere og
musikk. Vi har egne krefter som viser
lysbilder, vi viser egenproduserte filmer,

gjettekonkurranser osv. Oppholdet i Liastua er ca. 2 timer. Etter møtet går noen rett
hjem, mens andre i fellesskap går turer i Gjelleråsmarka.

I 2004 gikk vi også 8 langturer i Oslo og omegn. Eks. øyhopping i Oslofjorden,
Gressholmen, Heggholmen, Rambergøya, Lindøya, Nakholmen og Hovedøya. Tur
til Sarabråten, Kløftene, Hauktjern, Rustadsaga osv. Vi har vært på bussturer,
museer, kringkastningen og teaterbesøk.

Hvor mange er vi?
Til Liastua har vi i 2004 gått 32 turer, gjennomsnittsdeltagelse 63 personer. På våre
langturer og eksterne arrangementer har det vært gjennomsnittlig 41 deltagere.

av Finn Hanson

Gågjengen på Stovner.

HVEM ER HJFF?
HJFF har cirka 70 med-
lemmer og er en del av
Norges Jeger og fisker-
forbund. Foreningen
disponerer en trivelig hytte
med båt ved Skålsjøen i
Østmarka. 
Hytta kan fritt brukes av
foreningens medlemmer og
er et glimrende turmål enten
det er for å lure ørreten, ta
en badetur om sommeren,
skitur om vinteren, pilking
eller rett og slett for å komme
seg ut i vakker og
spennende natur midt i
hjertet av Østmarka.
Foreningen har også flere
aktive jegere og skyttere og arrangerer
leirdueskyting ved Losby skytebane på
Lørenskog på fredager i
sommerhalvåret. 

HVA GJØR HJFF?
HJFF forvalter og tilrettelegger for fiske i

flere vann i Østmarka. Foreningen
arrangerer foredragskvelder om aktuelle
temaer innenfor jakt og fiske. Det
arrangeres hobbykvelder for ungdom
hvor det blant annet er opplæring i
fluebinding, lage ruser og wobblere. I
tillegg kan skyttere og jaktinteresserte
delta på stevner på Losby skytebane.

AMBISJONER TIL HJFF
HJFF skal bli en aktiv møteplass for jakt
og fiskeinteresserte på Høybråten.
Foreningen vil tilby medlemmene
varierende aktiviteter innenfor jakt og

fiske. 

HVORFOR BLI MED I HJFF?
Er du interessert i jakt og fiske og har
lyst til å treffe andre likesinnede samt
benytte deg av de ekstra fordelende
foreningen gir når det gjelder bruk av
hytte og skytebane er dette absolutt
noe for deg. Medlemmer mottar også
medlemsbladet til Norges Jeger og
Fiskeforening "Jakt og Fiske" med en
rekke spennende artikler innenfor
emnet.
HJFF skal ha stand på parkkvelden
14.juni.

For mer informasjon, spørsmål og
innmelding kontakt:

Jørgen Rognlien
Tlf 92400346
e-post: jorgen.rognlien@gmail.com

HØYBRÅTEN JEGER- OG
FISKERFORENING

Høybråten Jeger og Fiskeforenings hytte ved Skålsjøen
i Losbymarka er et spennende møte med naturen.

Lillemor Olsen, Odd Storsveen, Nils
Reidar Eriksen, Ivar Olsen, Rønnaug

Eriksen, Gerd Storsveen og Finn
Hanson står bak Gerd Storsveen.
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"Lenge det gikk før
Høybråten fikk...."
Har du lyst på et historisk minne?
Et fat med motiv fra Velhuset
(Høybråten Stasjon)  
eller en bok om Høybråten
Pris kr. 100.- pr.stk
Kan kjøpes på Velhuset, Holmsens
Magasin  eller bestilles på tlf 22109051
eller e post: hoyb.vel@online.no 

Høybråten Velforening.

Styret: Navn Adresse Postnr. Tlf. privat Mobil/jobb E-post
Leder: Villy Kolstad Bergtunvn. 1B 1087 Oslo 22 21 20 28 90 17 21 47 villy.kolstad@osloglass.no
Nestleder: Jan Arild Linja Høybråtenvn. 53 1086 Oslo 22 21 47 14 45 03 41 21 linja@sensewave.com
Sekretær: Inger-Lise/Jan E.SkogTorbjørnsvei 2 A 1086 Oslo 22 21 17 33 91 69 33 76 inger.lise.skog@bilia.no
Kasserer: Liv Bøgseth Brolandsveien 5 0980 Oslo 22 10 24 12 22 78 78 40 liv@hans-becker.no
Styremedlem: Lise Rastad Høybråtenvn. 72 H 1086 Oslo 22 21 60 31 22 48 55 96 lise.rastad@nordea.com
Styremedlem: Anne-Lise Haanæs Høybråtenvn. 87 D 1088 Oslo 22 21 08 76 jhaanaes@frisurf.no
Styremedlem: Rune Klarholm Linjevn. 66 1087 Oslo 22 21 83 43 92 40 37 23 ru-kla@frisurf.no
Styremedlem: Ronny Maasø Myrbakkvn1 b 1088 Oslo 22 21 71 80 
Styremedlem: Lise Alstedt K.Andersensvei 74 A 1086 Oslo 22 21 21 01 23 34 46 00 gerd-lise.alstedt@hoybraten.gs.oslo.no
Huskomitè: Rune Klarholm Linjev. 66a 1087 Oslo 22 21 83 43 92 40 37 23 ru-kla@frisurf.no
Miljøkomitè: Ragnar Torgersen Solbakken alle' 9 A 1086 Oslo 22 10 46 71 90 05 58 80 ragnarto@online.no
Arr. Komitè: Bjørn Andersen Kleiva 11 B 1088 Oslo 22 21 17 96 22 17 37 46 bjorn@es-trykk.no
Distr.komitè: Randi B. Klarholm Linjevn. 66 1087 Oslo 22 21 83 43 randi.klarholm@posten.no
Red.komitè: Eilif Holen Fredheimvn. 6 1087 Oslo 22 21 15 35 eilie@online.no
Valgkomitè: Ketil Johansen Linjeven 56C 0980 Oslo 22 21 07 03 g-trygg@online.no
Frivillighetssentralen Odd Gram Kleiva 2 A 1088 Oslo 22 21 15 41
Velhuset: Odd Gram Linjebakken 4 1087 Oslo 22 10 90 51 hoyb.vel@online.no

Velforeningens styre og komiteledere:

NB! Velhuset i Linjebakken kan leies til fest eller møte. Plass oppad til max 40 personer. 
Ta kontakt med: Roar Mass tlf. 22109051,tlf. 22211163 eller mob. 45022398 

Annonser
Ønsker du være med å
støtte velforeningen?
Kjøp en annonse
Våre priser er rimelige. Vi
har en distribusjon til
5000 husstander på
Høybråten
Våre priser er:

1/8 side s/h       kr    350.-
1/4 side s/h               kr    800.-
1/2 side s/h      kr 1 400.-
1/1 side s/h      kr 2 100.-
1/2 side farver kr 1 800.-
1/1 side farver kr 2 900.-
Siste side
1/2 side farver kr 2 100.-
1/1 side farver kr 3 200.-
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HØYBRÅTEN

HERREFRISØR
Inneh. Tom Pettersen
Høybråtenveien 79

Tlf: 22211557

LEGENE RUSTEN, SKAARAAS,
TVEITEN OG DISSEN

VELKOMMEN TIL

PÅ HØYBRÅTEN
Høybråtenveien 79, 1088 Oslo
Telefon. 22211863



Vi i hovedstyret arbeider for at
idrettslagets grupper skal ha de beste
muligheter for å bedrive sine aktiviteter.
Stovner har tilgodesett vår søknad  om
tilleggsmidler og alle gruppene kan
derfor regne med minst den samme
overføringen som i fjor.
Det er  tatt initiativ til et forum for å
utvikle bruk av våre hjemmesider. Med
jevne mellomrom vil det bli innkalt til
møte der de som har ansvaret for
internett kan møtes og drøfte ulike
spørsmål, og lære av hverandre.

FINNES DET NOEN TENNIS-
INTERESSERTE MEDLEMMER I
LAGET? 
HSIL har fått en forespørsel fra Oslo
Idrettskrets om å ta over tennisbanene
ved kirken. Disse har ligget ubrukte i
mange år, og Høybråten Tennisklubb,
som benyttet disse, er ikke lenger aktiv.
Oslo idrettskrets vil at området igjen kan
taes i bruk, og da i første rekke til tennis.
HSIL har ingen tennisgruppe, men
dersom noen kunne tenke seg å starte
med denne idretten skal vi støtte opp
som best vi kan fra hovedstyrets side.

BODSJA
Når vi er inne på nye aktiviteter, kanskje
er det flere enn meg som kunne tenke
seg å møtes en dag i uka å spille bodsja.
Rødstubben på løpebanen er ypperlig til
dette formålet, og for oss som ikke er så
kondisjonssterke kunne det vært gøy
med litt konkurranse der vi kan kaste
stålkuler etter "grisen". Jeg er klar når
våren kommer, og er du interessert er
det bare å melde seg.
Håndballgruppa er ikke lenger som den
var, men noen av de alderbestemte
lagene står på. Både
langrennsgruppa og
alpingruppa har
samarbeid med andre
idrettslag om trening og
dette er tiltak som gir
resultater.
Dame- og herretrimerne
har vært aktive i vinter.
Og H-joggen løper
fortsatt tre kvelder i
uka. Dette er  en aktiv
gjeng.
Liastua  har vært oppe
med servering både

lørdager og søndager. Neste gang dere
er innom legg merke til det arbeidet som
seniorgutta har utført med ny peis og
nytt serveringskjøkken. En rekke andre
mer "usynlige" arbeider er også utført.

Hovedstyret trenger flere tillitsvalgte, og
jeg kan love interessante oppgaver for
den som er interessert .

Dan Brovold 
Leder av hovedstyret
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HSIL -Høybråten og Stovner
Idrettslag For mer informasjon les www.hsil.no

eller skriv til hsil@hsil.no

Klubbhuset i Sportstien

Annonse
Gå ned i Vekt
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Tannlegen



ADSL på øvre Høybråten
Det graves og det graves. Hvorfor? Jo,
for at alle på Høybråten som ønsker det
skal få tilgang til bredbånd (ADSL) via
telefonledningene. Telenor regner med å
være ferdig med arbeidet og kan tilby
ADSL i løpet av mai 2005. Hurra!

Høybråten skole
Blir det nybygg på Høybråten skole? Ja
si det... ting tar tid, men forutsatt et
positivt bystyrevedtak før sommeren er
det vel muligheter for byggestart i siste
kvartal 2005. Byggetiden er 2-3 år, så
det er vel realistisk å tro at nybygg kan
tas i bruk skoleåret 2008/09. Hvordan
skolen blir seende ut, arbeides det med
nå, og vi kommer tilbake med mer fyldig
reportasje og skisser i neste Vel-Nytt.
Imidlertid kan nevnes at skolen 
(dvs. undervisningsbygg) har kjøpt den
ubebygde nabotomta nedenfor
småskolen, noe som gir skolen
betydelige større arealer for både lek og
skolebygg. Dette vil også gi bedret
tilkomst til skolen fra Bjerkeliveien.

Arne Jorde
Utbyggingssaker
Velforeningen er avhengig av at naboer
som får varsel om utbygginger,
informerer velforeningen om utbygginger
på 2-3 mål. Velforeninger har ikke
lovbestemt krav på nabovarsel ved
byggesaker. Velforeningen arbeider for
at utbygginger på Høybråten skal skje på
en god måte innenfor rammen av de
foreliggende reguleringsbestemmelsene
i Oslos ytre områder. Det er ikke alltid
enkelt - mange utbyggere forsøker å
presse inn for mange boliger på en tomt.
Det ønskelige hadde vært at utbyggere
aktivt tok kontakt med naboer og la frem
alle tegninger, utomhusplan, beregning
av utnyttelsesgrad osv, før byggesaken
ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten.
Dermed kunne man kanskje bli spart for
protester og for eventuell endring av
planer. Plan- og bygningsetaten
oppfordrer utbyggere til å følge en slik
praksis.

Tangerud Sør
I tidligere nummer av Vel-Nytt har
Miljøkomiteen orientert om at det kunne
komme en utbygging på ca. 100 boliger
på Tangerud Sør,  dvs. området mellom
Østre Aker vei, E6 og Stovnerveien.
Plan- og bygningsetaten anbefalte
imidlertid ikke boliger i området på grunn
av støy- og luftforurensningen.
Bydelsutvalget på Stovner gikk også i
mot, og Velforeningen har også uttalt
seg i mot en slik utbygging. Etter en lang
saksbehandling har nå også byrådet gått
i mot bygging av boliger i området. Men

byråden for byutvikling utelukker ikke
næringsbygg i området ifølge
avisintervju. Nå spørs det hva eier av
Tangerud Sør vil satse på.

Myrbakkveien 1 f
Tomta er på ca. 2.230 m2 og ligger i en
relativt bratt skråning. Velforeningen og
naboene fikk medhold i sine protester
mot en sammenhengende rad på 5
rekkehus tett inntil Myrbakkveien. Dette
forslaget ble avvist. Nå har utbygger
sendt inn et revidert forslag til utbygging
som svarer til et forslag som Plan- og
bygningsetaten har godtatt for flere år
siden.
Blant annet skal nå det gamle huset på
tomta bli stående. Velforeningen er
heller ikke fornøyd med dette forslaget,
men Plan- og bygningsetaten har nå gitt
rammetillatelse.

Helhetlig plan for Groruddalen
De som har fulgt med i Akers Avis i den
siste tiden, må ha fått med seg at det er
lagt fram forslag til en helhetlig plan for
utviklingen i Groruddalen. Det er bra.
Planen er omfattende og kan få store
konsekvenser for Groruddalen. Men mye
gjenstår - dette er primært et forslag fra
byråden for byutvikling og er i hovedsak
utarbeidet av Plankontoret for
Groruddalen. Den politiske prosessen
gjenstår, og penger er ikke bevilget
ennå, selv om det varsles midler til
konkrete tiltak fra 2007.
Miljøkomiteen har tatt for seg noen av
konsekvensene for Høybråten og har
sendt inn en høringsuttalelse til byråden
for byutvikling. Videre uttalte vi oss
under åpen halvtime i bydelsutvalgets
møte på Stovner, da BU skulle behandle
sin høringsuttalelse  om den helhetlige
planen. Vi har spesielt vært opptatt av at
forslaget om miljølokk over E6 måtte
utvides helt til bygrensen; altså ikke
slutte ved Karihaugen, men også gå
gjennom Høybråten
Vi sa videre i høringsuttalelsen at
uansett måtte støyforholdene langs E6
forbedres.
Bakgrunnen for dette er at det kan ta
lang tid før det kommer noe miljølokk
over E6 på grunn av de store
kostnadene. I planforslaget antydes det
først i 2021.
Miljøkomiteen gikk videre i mot
plassering av Postens brevsenter på
Robsrud. Det dreier seg om tomta bak
Statoil/ved siden av Coca Cola ved
Lørenskogveien rett overfor Nuggerud-
veien på Høybråten Her snakker man
om muligens inntil 3000 arbeidsplasser
med trafikk tilnærmet døgnet rundt.
Begrunnelsen for vår motstand er også

faren for økt
gjennomgangstrafikk gjennom
Høybråten og Gamle Stovner.
Lørenskogveien kan lett bli
overbelastet av de mange
næringsvirksomhetene. Flere

utbygginger er planlagt. Posten utreder
nå både Stubberudfeltet nede ved Alna
og har nylig innkalt til et orienteringsmøte
om en mulig Robsrudutbygging.
Bydelsutvalget på Stovner hadde
allerede uttalt seg offentlig imot
utbygging på Robsrud, og de vedtok
videre at samarbeidet med Lørenskog
kommune måtte styrkes, etter
oppfordring fra velforeningen.
Vi pekte videre på problemene langs
Karihaugveien, som i økende grad ser ut
til å fungere som en avlastningsvei for
både E6 og Lørenskogveien/Østre Aker
vei. Deler av denne går direkte gjennom
boligbebyggelsen på Høybråten.
Velforeningen ba også i sin uttalelse til
helhetlig plan om at kollektivtilbudet
mellom Furuset og Stovner gjennom
Høybråten ble styrket.

Solheimveien 4
Nylig ble det varslet omregulering av
tomta i Solheimveien 4 i Lørenskog som
ligger mellom Ellingsrudelva og EL-Kjøp
og riksvei 159. Her skal det tydeligvis
også bygges næringsvirksomhet. Tomta
er i seg selv ikke så stor, men en
utbygging vil kunne bidra til den negative
trafikkutviklingen i Lørenskogveien-
/Solheimveien/Karihaugveien.
Velforeningen ba om at deler av tomta
burde erverves for å utbedre
trafikksituasjonen i området.

Overflygning av Groruddalen 
Hvem husker ikke de politiske løftene om
at overflygning av Groruddalen ikke
skulle forekomme når Gardermoen ble
anlagt! Praksis har blitt noe annet. Nylig
etterlyste Groruddalen Miljøforum
meldinger fra beboere om "sort snø". Vi
vet ikke omfanget av nedfall fra flyene,
men det vi klart hører i perioder er
støyen. Groruddalen Miljøforum vil
forhåpentligvis følge opp. Ellers er
miljøkomiteen blitt informert om at det nå
er i ferd med å vedtas nye traseforskrifter
som vil tre i kraft i 2005. Dette skal øke
flyenes innflyvningshøyde, føre til
strengere krav om a unngå tettbebygde
områder, samt at nedstigningene skal bli
noe jevnere. Så gjenstår det å se om
denne traseforskriften vil gjelde for
Groruddalen, eller om det primært vil
dreie seg om områdene nærmere
Gardermoen.

Strategisk plan for Stovner bydel
2005-2009
Denne planen ble vedtatt 18.11.2004 i
bydelsutvalget. Her står det mye om
overordnede føringer, visjoner,
befolkningsutvikling og hovedutfordringer
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Nytt fra Miljøkomiteen



med strategier. Miljøkomiteen har merket
seg at en hovedutfordring dreier seg om
bydelens fysiske, trivsels messige og
kulturelle miljø. Hovedmålet er: "Bydelen
skal framstå som en vakker, ryddig og
kulturelt levende bydel med attraktive og
tilgjengelige fellesområder og steder
med kulturell og historisk verdi. Bydelens
blå-grønne preg skal styrkes."
Dette skal realiseres gjennom fire
strategier:

1. Bedre det fysiske miljøet i bolig- og
senterområder, ved veier, ved
stasjonsområder, ved tur- og
gangveier og ved fri- og grøntområder
gjennom samhandling med og
påvirkning av aktører i og utenfor
bydelen.
2. Større satsing på fysiske,
trivselsmessige og kulturelle tiltak i
bydelen - både gjennom økt støtte til
foreninger ,frivillige og bydelens egne
tiltak.
3. Stille lokaler og andre fysiske
ressurser til rådighet for alle
befolkningsgrupper i bydelen til
ønskede aktiviteter og invitere nøkkel-
og ressurspersoner i de forskjellige
miljøene til samarbeid.
4. Delta aktivt i utviklingsprogrammet
for Groruddalen 

Hva skal vi si om dette? Det høres jo

lovende ut. Men hvordan har bydelen
tenkt å realisere dette? Hva vil skje
framover? Har bydel Stovner ressurser
til å bidra til å gjennomføre disse
strategiene? En ting er positivt - det
legges opp til et samarbeid med
bydelens foreninger. Og det skal sies så
langt - det har vært halvårlige møter med
de velforeningene som finnes i bydelen.

Klippe trafikkfarlige hekker !
Rakk du å klippe hekken din i høst? Hvis
ikke, gjør det nå til våren. Miljøkomiteen
er spesielt opptatt av høye hekker og
trær ved veikryss og innover fortau og
gangområder.
Høybråten er et grønt område. Det er fint
og slik må det fortsette å være, men
hekker og trær må ikke skape
trafikkfarlige situasjoner.

Ragnar Torgersen

Endelig ser det ut til at arbeidet
med vann- og avløpsnettet er utført og at
feil som ble gjort i den forbindelse, er
utbedret. Men når det gjelder asfaltering,
ser jo "lappeteppet" enda verre ut enn
før. I miljøkomiteen håper vi dette
skyldes at man venter med full
asfaltering til grunnen har fått "satt" seg.
Vi har bedt Vann- og avløpsetaten gjøre
rede for hvilke planer de har for

asfaltering på Høybråten. 

Alnaelva blir renere!  Håpet er
at det kan settes ut fisk i hele Alnaelva
om to år. Arbeidene med å åpne elva går
stadig framover, og for de som ennå ikke
har sett hvor fint det har blitt ved
Hølaløkka, anbefaler vi å legge
ettermiddagsturen dit en fin vårdag. Gå
gjerne inn på www. alnaelva.no og se
på bilder både fra åpningen av
Hølaløkka og fra lysvandringen i fjor.
15. september i år blir det ny
lysvandring. Denne gangen blir det ikke
"kollisjon" med lysvandringen langs
Akerselva.

Berit Gro Fløgstad

Beveren er tilbake i Alnaelva
En vandring
langs
Alnaelva er
meget
interessant.
Flere steder
nedover mot

Nyland er det
observert spor
etter bever.

Eilif Holen
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Klubbens årsmøte ble avholdt som
vanlig i februar måned. Her ble det  en
del rokkeringer i styret idet formannen,
Ivar Olsen ønsket å fratre.

Som ny formann ble valgt Per Lexberg. Noe som igjen  førte  til
at vi måtte skaffe en ny materialforvalter etter Per Lexberg. Her
kom Bob Daniel inn. Noe som igjen medførte at vi måtte ha en
ny sekretær. Som ny sekretær  ble valgt Tove Hovland.

Det nye styret  ble  følgende: 
Per Lexberg, formann  (ny)
Dagfinn Langen, nestformann, (gjenvalg)
Tove Hovland, sekretær (ny)
Knut Økseter kasserer (gjenvalg)
Helga Lappegård og Stein Bråten, styremedlemmer
Olaf Lund og Bob Daniel, materialforvaltere
Olaf Lund og Ivar Olsen, revisorer  
Sverre Furuberg og Olaf Lund, valgkomite

For å bedre vår egen økonomi så styret seg  nødsaget  til å
fremme forslag om å øke kontingenten fra  kr. 100  til  kr. 150
pr. år.  Dette ble enstemmig vedtatt.

Høybråten Bridgeklubb er  i 2006  hele 70 år.  Klubben ønsket
å  sette historien ned på papiret og har  nedsatt en  mindre

komite  til  å  ta seg av dette. Denne komiteen består  av Sverre
Furuberg, Ivar Jensen  og  Ivar Olsen.

TURNERINGER
Vi har  arrangert en  turnering, åpen  for  spillere  utenom
Høybråten Bridgeklubb.
Høybråten-mesterskapet. Turneringen ble spilt med i alt  20
par. Denne turneringen ble også arrangert  i 2004 og ble da
dominert  av Lørenskog Bridgeklubb. Dette snudde seg i år. I år
ble denne turnering vunnet av Sverre Furuberg - Helga
Lappegård.   Også på 3. plass kom det nok et Høybråten-par: 
Arne Fagereng - Svein Rusten og på 5. plass kom  Arve og Ivar
Jensen.

Vi har også  arrangert KM MIX  (lag bestående av 1 dame og 1
mann). Dette har det i de siste årene vært vanskelig å få
klubber til å arrangere. Det ble i alt 14 par  som deltok og flere
lag fra Høybråten Bridgeklubb gjorde sine saker brukbart. Et fint
arrangement hvor vi hadde  god hjelp fra Høybråten
Sanitetsforening  med serveringen.

I skrivende stund er  vi i full gang med årets Klubbmesterskap.
Dette arrangementet skal fortsette helt  fram til sesong-
avslutningen i slutten av april slik at det pr. dato ikke er mulig å
utnevne  noen favoritt, men  noen par som ligger høyt oppe  i
skrivende stund  er  bl.a:  Sverre Furuberg - Helga Lappegård
og Arve - Ivar Jensen. 

Ivar Olsen-

HØYBRÅTEN
BRIDGEKLUBB

Klare spor etter bever



Høybråten Basketballklubb er en
klubb med lange og gode tradisjoner.
Har du lyst å føre denne tradisjonen
videre og begynne å spille basket?

Høybråten basketballklubb er for tiden
inne i en god periode. Klubbens
flaggskip, damelaget, holder fortsatt
koken og leder 1. divisjon. Denne
sesongen startet vi opp et senior
herrelag for første gang på mange år.
Det er en fin blanding av eldre erfarne
spillere, som er kommet tilbake til
klubben etter å ha spilt for andre lag
noen år, og våre egne yngre spillere.
Laget ligger godt an i 4. divisjon. Det er
viktig å få etablert et senior herrelag. Da
har vi noe å tilby de mange yngre
guttespillerne som kommer etter. Nå har
vi faktisk guttelag med i seriespill i alle
aldersklassene. Det er også generelt
stor pågang av gutter som vil spille
basketball.

På jentesida er det
derimot mindre
interesse. Utenom
damelaget har vi denne

sesongen bare to jentelag, ett i junior
klassen og ett for 13-åringer. Det er det
laveste tallet på flere år. Med de stolte
tradisjonene klubben har på damesiden
er dette synd. Etter aktiv rekruttering har
vi nå fått etablert et jentelag for 5.
klassinger. Men vi har plass til flere lag.
Det bør være mange mødre på
Høybråten som har gode minner fra
basketballen. Send barna på
basketballtrening, og bli gjerne med selv
også. Vi trenger flere voksne, enten som
trenere eller til andre oppgaver.
Høybråten Basketballklubb trenger flere
jenter. 
Sjekk vår hjemmeside www.hbbk.no for
mer informasjon eller ta kontakt med:

Høybråten Basketballklubb 
Marie Lyslid tlf: 41 63 58 80
Nina Skoglund tlf: 95 87 91 27
www.hbbk.no 

av Arild J. Lund-*-
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LYST TIL Å STARTE
MED BASKET?

Lørenskog Hundeklubb er igang
igjen. Behovet for en hundeklubb i
nærmiljøet er absolutt tilstede og
Lørenskog er for oss på Høybråten å
regne som en del av vårt nærmiljø.Vi
tilbyr nå valp-, unghund-, dressur-,
bruks-, barn med hund, konkurranse
/videregående- og apporteringskurs .
Utenom kursene har vi trening for alle
medlemmene med instruktører. Der er
det fellestrening eller du kan trene for
deg selv og få hjelp underveis hvis du
ønsker det. Medlemstreningen er hver
tirsdag fra kl 1830 og utover. Vi holder
til på Metro . Er du nysgjerrig på oss er
du hjertelig velkommen til å ta en tur for
å se om dette er noe for deg. 

Hos oss er alle lovlige raser og
blandingsraser velkomne, små og store
hunder. Vi er opptatt av å skape et
hyggelig hundemiljø, hund og eier skal
ha det morsomt sammen. 

Etter hvert vil det bli aktiviteter og vi
vil invitere til foredrag innen forskjellige
emner om hund. 

Interessen for klubben har vært stor,
så i mars 2005 var vi over 60

medlemmer og de fleste er aktivt med
på medlemstreninger og kurs. For å få
litt feedback har vi medlemsmøter. Det
er viktig for oss å høre hva
medlemmene har å si, det er de som
skaper klubben. Alt som foregår i
klubben vil bli lagt ut på nettsiden vår:
www.lorenskoghundeklubb.no.

av Eirin Maasø 

Lørenskog Hundeklubb
Et sted å lære opp hunden din til å bli din
beste venn.

Idretten på Høybråten i pionertiden
var for gutta. Jentene hadde det
med å holde seg hjemme på
kjøkkenet og støtte gutta i alt de
drev med. Arbeidet på kjøkkenet ga
all den mosjon jentene trengte. Det
var ikke slik jentene ville ha det og 9
januar 1923 stiftet de Høybråten
dameturn. Det er 82 år siden og
Høybråten Dameturn driver fortsatt
sin virksomhet i nærmiljøet.
Foreningen teller  i dag hele 108
voksne medlemmer og 161 barn i
alder 4 år og oppover. Barna trener
på Høybråten Skole tirsdager fra kl.
16.45 til 19.45.
Voksne trener på Haugen skole
mandager kl 19.30 til 20.45, og på
Høybråten Skole , tirsdager fra kl.
19,45 til 21.00, og torsdager fra kl.
19.00- til 21.00.
Foreningen er aktive og er med på
kretsturnstevner og
Landsturnstevner og Gymnastrada.
Hver jul er det juleparade for barna
4 til 16 år, på Haugenstua Skole.
Her får de vise foreldre og andre
hva de har lært , noe som er meget
populært.

Styret H.D.T.F

Trenger du hjelp eller har du tid
og ønske om å hjelpe andre i
nabolaget
Vi kan hjelpe deg med:

*Følge til lege eller lignende
*Handle etc.
*Hjelpe til å løse praktiske
gjøremål som ikke krever
fagfolk.

Ta kontakt med oss.
Vi holder til på Høybråten Stasjon
Ring oss eller kom innom. 
Vi er å treffe ukens 5 første dager
mellom kl 1000 og 1230
m.v.h. Arne, Kari og Odd

Spiller du eller har du spilt i korps før? Vi
har et 17 mai veterankorps som samles
hver 17 mai for å styrke toget på
Høybråten. Det er lette noter som vi kan fra

før. Korpset møtes i år for 11. gang til glede for nærmiljøet og oss selv. 
Du rekker øvelse 2. og 9. mai på Høybråten skole.
Ta kontakt: Arild Rognlien tlf 95933577 eller Rolf Torbo tlf: 48007827 

Ask er en EURASIER som går på
hundeopplæring.

H ø y b r å t e n
D a m e t u r n f o r e n i n g
Stiftet 9-1-1923



SENIORGUTTAS  ÅRSMØTE ble
avholdt  4. febr. 2005 med 34
medlemmer tilstede. 
4 nye medlemmer ble innvotert. Et
medlem, Odd Larsen, gikk bort i 2004.
2004 ble  et meget godt  år økonomisk,
med i alt kr. 63.263.- i overskudd det
største  Seniorgutta noen gang har hatt.

Som vanlig ble årsmøtet åpnet med
utdeling av  Seniorguttas stipend for året
2004. Det  var denne gang tildelt en ung
lovende mannlig langrennsløper, Varun
Upadhyay som kunne vise til meget
gode resultater i 2004. Stipendet ble
overrakt Varun under stor applaus. 

Det ble fremmet forslag om å endre
betegnelsen  "Formann" og
"Nestformann" til  "Leder" og "Nestleder"
slik det er  i
Idrettsbevegelsen for
øvrig i dag. Forslaget
ble enstemmig
forkastet.
Kontingenten  for  år
2005  ble  fastsatt til
kr. 100.-, som i fjor.

Valgene gikk greit
unna.  Reidar
Andersen tok over
som  nestformann
etter Jan Lund som
hadde   frasagt seg
gjenvalg og Morten
Aanerud tok over etter
Sigvald Fjeldbu som
pga sykdom hadde  frasagt seg
gjenvalg. Det nye styret  ser nå slik  ut:

Trond Varang, formann
Reidar Andersen, nestformann
Thor  Eriksen, sekr./kont.kass.
Ivar Olsen, forr.fører
Morten Aanerud, Arne Eliesen, 
Truls Berntsen, alle 
styremedlemmer.
Agnar Gårdsmoen og Nils 
Ranheim, alle varamedlemmer.

70 ÅRS  JUBILEET - Seniorgutta rundet
som tidligere nevnt, 70 år 14. februar
2005. 
Festen ble avholdt på klubbhuset lørdag
12. februar med i alt  85  personer
tilstede. (Fullt hus). 

Den nedsatte festkomiteen med Vidar
Østreng i spissen hadde nedlagt et
kjempestort arbeide i forkant slik at
festen gikk strålende til terningkast 6.

God mat og godt drikke. Seks flotte
damer sto for serveringen som gikk
meget greitt.

HSILs leder Dan Brovold hilste fra
hovedlaget og overrakte gaver, og Ole

Edv. Weiseth hilste på vegne av Alpin og
overrakte bildegaver til  Liastua.
Langrenn hadde kjøpt en flott
blomsteroppsats.

Det er all grunn til å gi Festkomiteens
medlemmer, Vidar Østreng, Sverre
Furuberg, Tom og Morten Pettersen og
Nils Ranheim stor honnør for sin jobb.
Toastmaster Sverre Furuberg gjorde
atter en gang
stormende lykke
med sine fine,
lune vitser..
Etterpå  var det
kaffe og kaker.
Det var bl.a laget
en kjempekake
med HSILs
emblem i to
farger. Den var
så fin at det

nesten var synd å ta hull på den. Så gikk
festen videre ut i de små timer.
Dermed er en vellykket fest over i his-
torien og Seniorgutta  kan se framover
mot nye mål.

Historieskrift.
Det var laget en  70 års
historiekavalkade til jubileet. Den var kun
laget i et mindre opplag og er delt ut til
Seniorguttas medlemmer.

Lia  Skisenter
har fått  sin  egen garasje ned ved
Tokerud skole  Her skal  det kunne
plasseres utstyr til skitrekket og
Skiforeningens skiskole samt
"Preppemaskin". Kun noen få detaljer
gjenstår.

Ny snøscooter. Til erstatning for de  to
gamle snøscooterne vi har som er
ubrukbare, er det  kjøpt en ny
snøscooter, "LYNX" betalt av Lia
Skisenter. Seniorgutta vil gå inn med
økonomisk bidrag, men det er foreløpig
ikke vedtatt noe beløp. Snøscooteren
skal brukes til løypekjøring  og kjøring av
varer.

Flomkatastrofen. 
Et enstemmig styre har bevilget  kr.
10.000 til Flomkatastrofen i Sørøstasia.

av Ivar Olsen
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NYTT  FRA
SENIORGUTTA . . . .

Brødrene Pettersen i velkomstkomiteen.
"Sa du uten alkohol, har vi det da?"

..selv gamle gubber kan ta en swingom.

Er du her også?
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FORSØPLING LANGS VEIENE PÅ
HØYBRÅTEN

Nå har snøen gått og vi ser det i all sin
gru:  det flyter av plast, papir og flasker
m.m langs våre veier.  Spesielt ille er
det i Linjebakken ned mot Høybråten
Stasjon.  Vil vi virkelig ha det sånn?
Skal vi trøste oss med at Stovnersiden
ser enda verre ut, eller at det blir ryddet
til 17. mai?  Etter feiringen er det
dessuten like ille igjen.

Noe kan vi faktisk gjøre selv ved at vi
rydder langs våre egne gjerder.  Videre
kan vi ta med oss en plastpose når vi
går turer og plukke opp det vi ser.  Men
dette er sannsynligvis ikke nok dersom
vi ønsker at Høybråten skal være et rent
område.  

Miljøkomiteen gjør et flott arbeide, men
jeg kan ikke se at dette tema er berørt i
komiteens handlingsplan.  Jeg utfordrer
derfor Miljøkomiteen med følgende
forslag:

1. Sende skriv til Høybråten  og
Stasjonsfjellet skoler med oppfordring
til å gripe fatt i problemet.  Det er ikke
tvil om at mye av søpla kommer fra
elevene.  Det ser vi av hva som
kastes og hvor det ligger.  
2. Opprette en gruppe av frivillige
søppelplukkere.  Jeg blir gjerne med
og kan sikkert verve flere.  
3. Utfordre de andre velforeningene i
vår bydel, gjerne også Furuset til
konkurranse om hvem som har det
ryddigste og reneste området.
4. Ta initiativ til å få satt opp en
søppeldunk ved tavla i Linjebakken.

La oss sette i gang.  Slik som vi har det
nå vil vi ikke ha det.

Greta B. Holen

Medlemsmøtene i "Huset Vårt" i Bergtunvn
10 blir holdt den første onsdagen i
måneden.Ellers kan vi meddele at  "Huset
Vårt" er stadig i flittig bruk. Lokalet har nå
plass til hele 60 mennesker, noe som gjør
at vi lettere kan leie ut til forskjellige
anledninger, som barnedåp, konfir m a-
sjoner, brylluper, jubileer og minnesamvær
v/begravelser. Ellers er våre faste brukere
som følger: 

*TV-aksjonen som disponerer huset
som utgangspunkt og samlingssted for
b ø s s e b æ r e r e .

* Anne Stene med sin fotterapiklinikk,
som er åpen 3 dager i uken. (mandag til
o n s d a g )

* HUFF,  Høybråten Uformelle Foreldre
Forum er en yngre gruppe av
Sanitetsforeningen som holder sine
møter 2. onsdag i måneden fra sept til
m a i .

* Barselgruppa holder sine treff hver
torsdag kl 11.00 . Her møtes jentene
med sine små til gjensidig
erfaringsutveksling.En riktig verdifull
samling av jenter med felles interesser.

* "Stoffmisbrukernes pårørende" 
For nærmere informasjon,  ta kontakt
med LMS Groruddalen  v/ Stein Lyberg
tlf 22211474 eller se w w w . m o t s t o f f . n o -
e-post:  imsgro@start.no

* Hver tirsdag, fra kl 11.30 til 13.30
september til mai holder Sanitets-
foreningen  "Åpent Hus" med salg av
kaffe og vafler, samt gratis Bingo. 

* Høybråten Bridgeklubb møtes hver
tirsdag kveld kl 18.30.

* I advent, har Høybråten Kunstnerlag
julemesse hos oss.

* Hver vår og høst holdes fest for alle
Høybråtenbeboere over 75 år. 

* Hver høst holder Sanitetsforeningen
sin tradisjonelle basar .

Planlagte utflu k t e r :
1. juni planlegger vi en sommertur for
medlemmer på Telemarkskanalen.

av Bjørg Kluge

Stiftet 1939

Groruddalens Historielag er en viktig del av vårt lokalsamfunn. Historielaget gjør
hva de kan for å samle og bevare historiske minner og begivenheter i dalen.
I sin årbok som kan kjøpes i de fleste lokale bokhandlere eller ved direkte bestilling
hos historielaget, finnes artikler og billedmatriell som gir et flott innsyn i
Groruddalens historie. 
Er du interessert?
Ta kontakt med tlf 22804474, leder 22104133, mob 90116845 eller www.grohi.com
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