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Høybråten skole har sitt eget museum 

Det er utrolig hva skolemuseet 
har klart å samle. Her sitter dokka 
“Sigrid” som skal på bærtur i 
skogen, og Gro Strømme viser frem 
gamle treski.
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A/S CENTRUM

GUMMISERVICE

I våre nye lokaler

på Skårer står

våre fagfolk alltid

klare til å hjelpe deg

24 timer i døgnet

A/S Centrum Gummiservice kan tilby dekk og felger til alle typer kjøretøy. Våre fagfolk vil hjelpe deg

enten det er til person – varebil - trillebår eller vogntog. Vi kan hjelpe deg med valg av dekk og 

felger til akkurat din bil. Vi er medlem av Dekkpartner kjeden og har derfor over 60 

samarbeidspartnere over hele landet.

DØGNVAKT

SERVICEBIL

GODE PARKERINGS MULIGHETER

ERFARNE FAGFOLK

VI FØRER ANERKJENTE MERKER

GODT UTVALG I LETTMETALL FELGER

VI KAN LAGRE DERES DEKK

Du finner oss bak Karihaugen 

ved Ellingsrud
INDUSTRIVEIEN 9
1473 LØRENSKOG

TLF: 67 98 96 50

24 - TIMERS VAKT TLF: 41 44 85 89
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Lederen har ordet

Redaktørens hjørne

Det er vår og nok et nummer er klart for trykken. Jeg 

har vanskelig med å slippe lokalhistorien om krigen.  

Jeg ble igjen meget overrasket over hvorledes en 

historie fører til en annen. Tøffelfabrikken i Langlibakken er en 

meget viktig del av vår lokalhistorie, og jeg er glad jeg har fått ned 

hovedlinjene, likeledes  historien om betydningen av Høybråten 

skole under krigen. Jeg har fått lere bekreftelser på at min teori er 
riktig. 

Skolemuseet er også en viktig del av vår arv. Gro Strømme har gjort 

en fabelaktig jobb ved å samle og skape skolens historie. Vi som 

gikk på Folkebadet husker godt luka som nå er restaurert til det den 

var. Skolemuseet gir dagens elever et visuelt bilde av hvorledes det 

var å være elev før.

Flott jobb Gro!        

     Eilif Holen

    Red avsluttet:
   10. april 2010

Trykk:Nr1Arktrykk

VEL-NYTT BARE TIL 

MEDLEMMER?

På Velforeningens styremøte i februar 
i år ble det en diskusjon om Vel-Nytt 
bare skal deles ut til Velforeningens 
medlemmer. Det ble ikke tatt noen 
avgjørelse om dette, men det var 
styremedlemmer som både var for 
og i mot om bladet skal utgis kun til 
medlemmer.
Så om årsaken til diskusjonen.
Tidene har forandret seg og Vel-Nytt 
også. Det tidligere A-4 kopi Vel-Nytt
er blitt til et lott blad med mange sider 
og i farger. I takt med forandringene
har trykkeriutgiftene steget. Medlemstallet har gått noe ned og med det er inntektene 
vi er avhengig av for å dekke kostnadene blitt mindre. Ved å gi bladet kun til våre 
medlemmer vil vi kunne spare inn en del kostnader, og i tillegg få momsfritak på 
trykkingen.
Jeg vet at Vel-Nytt er blitt et populært blad for Høybråtens beboere og antyder
at det nok vil bli et savn for mange. Vi har en meget oppegående og dyktig redaksjon 
som fyller bladet med lokalt stoff fra vår del av byen og med historiske tilbakeblikk.
Medlemmer i Velforeningen har i år lagt ut vervebrev i postkassene til alle beboerne 
på Høybråten, og jeg håper mange vil benytte svarslippen og melde seg inn.
Årets første utgave er delt ut i alle postkasser og det vil bli en grundig diskusjon om 
dette skal fortsette, eller om det kun er medlemmene som vil få bladet i framtiden.
Det blir spennende å se om vi får lere medlemmer etter vervekampanjen, og dette 
vil selvfølgelig ha en viktig betydning i avgjørelsen om Vel-Nytt skal deles ut til alle 
beboere på Høybråten.
Skulle det være noen av leserne som ikke har mottatt tilbud om medlemskap, er det 
også i bladet innmeldingsslipp/kontaktadresse for å melde seg inn.
Det koster bare kr 200,- pr. år å være medlem.

Villy Kolstad

Leder

Villy Kolstad
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Det som skjedde 9. og 10. juni 1943 
på Høybråten må ikke glemmes

Det som skjedde 9. og 10. 
juni 1943 på Høybråten, må 
ikke glemmes, og de som 
var med, må få den plass i 
lokalhistorien de fortjener.

Natt til 10. juni 1943 må ha vært en tung 
dag på Høybråten og Stovner. Hele syv 
lokale personer ble arrestert av Gestapo 
dette døgnet. Dette må ha vært et sjokk 
for vårt lille samfunn. 
Motstandskampen mot okkupantene var 
bare i sin spede begynnelse.
Tyskerne likte ikke skauen, og de gutta 
som var tvunget til å gå i dekning, hadde 
lite eller ingen ledelse. Slipp fra England 
var så vidt begynt. Allikevel forsto okku-
pantene at noe var i gang, og gjorde hva 
de kunne for å stoppe all illegal virksom-
het. Dette ikk enorme følger for de som 
ble tatt, noe som vårt lille samfunn på 
rundt femten hundre mennesker ikk føle.
Leif Hovelsen
Sent på kvelden 9. juni ble Leif Hovelsen 
vekket av sykesøsteren som losjerte hos 
Hovelsen nederst i Bergtunveien. «Det er 
noen som spør etter deg Leif»  sa hun. Fra 
vinduet kunne Leif se en skikkelse i halv-
mørket, godt gjemt mellom syrinbuskene 
like under. «Kom ned,» sa en lav stemme, 
«jeg har en beskjed fra Nils». Nils var en 
av kontaktene i motstandsbevegelsen. 
Jeg ble redd, her var det noe som ikke 
stemte. «Kom dere vekk», ropte jeg ned, 
«ellers ringer jeg politiet». Da hørte jeg 
at et vindu ble knust, og at ytterdøren ble 
slått opp. Inn kom Gestapo. De dro meg 
ut av sengen og satte håndjern på meg. 
Så ble jeg dratt ned og slengt inn i en bil. 
Den kjørte til Viktoria Terrasse, og det var 
begynnelsen på to års fangenskap med 
en dødsdom over mitt hode.
Leif Hovelsen var nitten år gammel. 
Sammen med en eldre venn som bodde 
oppe i Lundåsveien, og som var spesia-
list på radioer, hadde de bygget sekstiire 
kortbølgemottakere, hvorav seksti var blitt 
levert til motstandsfolk rundt omkring på 
Østlandet. Strand, som var halvt svensk, 
hadde mottatt radiodeler fra Sverige, og 
disse ble satt sammen til kortbølgemota-
gere. Siden han var svensk, hadde han 
større frihet og kunne motta pakker fra 
Sverige. Det han gjorde, var like ulov-
lig som det Leif gjorde, men han klarte å 
komme seg unna og endte opp i Sverige.
Under gulvet i entreen visste Gestapo at 
det lå ire radiomottagere. Angiveriet var 
grundig forberedt.

Peter ,Martha 
og Erna 
Christensen. 
Peter Christensen 
som drev en Tøf-
felfabrikk i Langli-
bakken 2, hadde 
etablert et illegalt 
trykkeri inne i fa-
brikken. Den 10. 
juni ble stedet om-
ringet av Gestapo, 
og hele familien ble 
arrestert. Gestapo 
var blitt tipset om at 
det var et illegalte 
trykkeri som produ-
serte aviser og ly-
veblader, en forbry-
telse som straffes 
med døden. Kona 
Marie og datteren 
Erna, bare seksten 
år, ble først satt inn på Bredtvet og senere 
overført til Grini.
Hr Gunnar Kokkås, som også arbeidet 
med trykkeriet, kom seg heldigvis unna.

Trygve Gulliksen
Trygve Gulliksen var typograf og arbeidet 
i det illegale trykkeriet. Han ble arrestert 
sammen med familien Christensen.

Erling Solberg
Erling Solberg, bare nitten år, kom oppom 
Tøffelfabrikken for å hente blader og be-
fant seg plutselig midt i et gestaporaid. 
Hvorfor han var der, forklarte han, var for 
å prøve å skaffe seg et par tøler utenom 
kvoten. Det hjalp ikke med en så enkel for-
klaring, og Erling ble sittende på Grini. De 
hadde ikke noe på ham, så han slapp ut 
like før jul 1944. 

Albin Sundin
Alvbin Sundin, som bodde i enden av 
Bergtunveien der gangbrua over jernba-
nen er i dag, ble også arres-tert denne 
dagen. Han var med i mot-standsbevegel-
sen, men det var for å statuere et eksem-
pel at han ble tatt. Hans sønn Sverre, som 
var aktiv, hadde nemlig lyktet til Sverige, 
og det var ham de var ute etter.
Alt dette på grunn av en tyster som 
solgte sin kunnskap for penger.

Krigen var hard, og en kunne ikke stole 
på noen. Men la meg først minne om hvor 
vanskelig det var under okkupasjonen:

Overfallet
Da Norge ble overfalt 9. april 1940, var 
vi fullstendig uforberedt, og frustrasjonen 
over total avmakt var meget dyp. Det ligger 

et veldig spenn i utviklingen fra de første 
famlende tilløp til motstand til et ferdig 
utviklet sivilt og militært motstandsnett i 
1945.
Den tilvante forestilling var, at når en 
okkupant hadde den faktiske kontrollen 
over de okkuperte områder, gjaldt krigens 
lov. Da skulle iendtligheter fra den 
okkuperte befolkning opphøre. Uniformer 
ble sett på som meget viktig. Det gjaldt å 
holde seg strengt til folkeretten. General 
Otto Ruge holdt seg meget strengt til at 
”ingen ikk være med å slåss som ikke 
kunne kles i uniform”.
Dette var det meget vanskelig å forholde 
seg til, da det strømmet på med lere folk 
enn vi var vant til å bekle og utruste, og 
fordi tyskerne allerede fra første dag 
hadde beslaglagt våre uniformslagre. 
Den generelle frustrasjon var stor over 
overfallet. Mangel på styring, virkningsløs 
mobilisering, Quisling, og en udugelig 
regjering på lukt, var tunge fakta å ta inn 
over seg. 
Allikevel skjedde det motstand, f.eks. 
Øyvind Berntzens tur til Storsletta med 
sin Krag Jørgensen og sine syv skudd 
som han fyrte løs mot lyene som bombet 
vårt lyvåpen på Kjeller. Neste dag tok 
han sammen med syv andre fra Stovner, 
skiene fatt for å være med å slåss mot 
okkupantene oppe ved Harestua. 
Ved Lysaker bro forsøkte en guttegjeng 
allerede 14. april å sprenge broen, uten 
helt å lykkes. Handlingen var allikevel 
nok til at Quisling ble rasende, da denne 
aksjonen bidro til å svekke hans stilling 
hos okkupantene.
På Høybråten og Stovner falt livet 
stort sett tilbake til det normale, selv 
om frustrasjonen lå der. Spesielt gikk 

Dette er Langlibakken 2. Trappa til Tøffelfabrikken er alt som står igjen. 
Her drev Peter Christensen sin tøffelfabrikk og sitt illegale trykkeri 
i 1941-1943. For dette måtte han bøte med livet. Han ble dømt ved 

stamrett og skutt 6. sept. 1944.
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dette utover de som var medlemmer av 
Nasjonal Samling (NS). Selv om det var 
få medlemmer av NS i samfunnet vårt, 
var de der og representerte en trussel. 
Høybråten og Stovner var den gang et 
lite samfunn hvor alle kjente alle. Avvikere 
ble snart plukket ut og møtt med avsky. 
Ungdommen snudde ryggen til eller 
krysset veien for ikke å gå på samme side 
ved passering.
NS-propaganda ble revet ned nesten i 
det øyeblikk den ble satt opp. En historie 
jeg ble fortalt, var at to gutter som ble tatt 
i å rive ned plakater, ble advart at neste 
gang ville det gå verre. Resultatet var at 
gutta sluttet å rive ned plakatene. I stedet 
snudde de dem med baksiden ut.
Til å begynne med fant befolkningen seg 
i okkupantene og fortsatte sitt daglige liv, 
men da NS allerede høsten 1940 forsøkte 
å organisere idretten til sine formål, gikk 
det signal om å stoppe all deltagelse i 
idrettsarrangementer, og i stedet holde 
treningen ved like i mindre grupper, og 
å benytte seg av hva naturen i videste 
forstand bød på. Skogen var for oss 
her oppe et tilfredsstillende alternativ til 
idrettsplassen.
Virkningen av dette var et hardt slag for de 
styrende myndigheter, og vel et av de første 
slag vi vant tidlig i motstandskampen. Det 
var mange som hadde 
det travelt med tanke 
på å være med å gjøre 
noe. Det var vanskelig 
å inne noe som det 
var hold i. Resultatet 
ble da også magert, 
og mange ikk en 
lærepenge. De var for 
høyrøstet og skrytende 
og ga liten tiltro, så 
noe av betydning og 
fremgang ble det ikke 
før våren 1941. 
Noe av det første 
tyskerne gjorde, var 
å sensurere all norsk 
presse, dvs. radio og 
aviser. Mange aviser 
ble forbudt på grunn av 
brudd på sensuren. 
Senere ble det 
gitt beskjed om at alle radioene skulle 
innleveres. Det var dødsstraff for ikke å 
levere, så alle gjorde dette, for NRK hadde 
jo registre over alle som eide radio. 
På Høybråten ble disse levert i 
gymnastikksalen og senere arkivert 
på loftet på skolen, under kontroll av 
vaktmesteren, men det varte ikke lenge 
før en del av disse allikevel fant veien 
tilbake til diverse potetbinger eller andre 
inurlige lyttestasjoner.
For at gode nordmenn skulle bli orientert 
om krigens gang, ble det organisert og 
trykket illegale aviser og lyveblader. Dette 
var meget hemmelig og måtte spres med 
største varsomhet.
Det begynte også å gå rykter og 

antydninger i lere av disse illegale avisene 
om organisering av en hjemmefront. 
Kommunistene var de første som begynte 
med dette. Tyskernes fascistiske politikk 
var i sterk kontrast til folkets sosialisme, og 
selv om Hitler og Sovjet hadde etablert en 
ikke-angrepspakt allerede i august 1939, 
var irritasjonen over overfallet av Norge et 
skremmende bevis på at noe var i gjære.
Resultatet var at det etter hvert ble dannet 
lag og tropper innenfor alle grupper i 
samfunnet, og ikke minst innen idretten.

Tøffelfabrikken i 
Langlibakken
Peter Christensen,
Peter Christensen, fabrikkeier, Langlibak-
ken 2, Høybråten, var dansk.
l 1931 lyttet han til Høybråten hvor han i 
1934 startet en liten tøffelfabrikk.
Christensen var faglig, politisk og 
kooperativt interessert, og dette la 
sterkt beslag på hans fritid. Hans 
samfunnsmessige innstilling gjorde at han 
tidlig kom med i motstandsbevegelsen, 
hvor han gjorde en allsidig innsats. Han 
var ikke med i Milorg. I tøffelfabrikken ikk 
han tidlig installert et hemmelig trykkeri 
hvor det ble trykket lyveblader og illegale 
aviser. Disse ble delt ut av gutta i nabolaget. 

En av disse var Knut Pettersen, som også 
drev butikken på hjørnet av Myrbakkveien 
og Høybråtenveien sammen med sin mor. 
Tre dager i uka hadde han ekstrajobb i 
tøffelfabrikken hvor han sydde tøler, men 
han var også med på å dele ut lyveblader 
og aviser. 
Angiveri om ulovlige virksomheter 
ble av Gestapo belønnet med større 
pengesummer, noe som kunne være 
fristende for svake sjeler. En som 
kjente til virksomheten i tøffelfabrikken, 
hadde tipset Gestapo om denne illegale 
virksomheten, og 10. juni 1943 slo de til. 
Peter Christensen ble arrestert sammen 
med kona Martha og datteren Erna og 
en av sine ansatte Trygve Gulliksen. En 

tredje ansatt, typograf Gunnar Kokkås, 
kom seg unna. Peter Christensen 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.

Trygve Gulliksen 
Gulliksen bodde på Grefsen, men arbeidet 
på Tøffelfabrikken på Høybråten.
Gulliksen led noe av den samme skjebne 
som Christensen og endte opp på Grini. I 
begynnelsen av september 1944 ble han 
og noen andre hentet og ført til Victoria 
Terrasse. Jakker og sko ble tatt av dem, 
og de ble bundet sammen to og to med tau 
om håndleddene. Så ble de kommandert 
ut i en lastevogn dekket med presenning 
så ingen kunne se dem. Turen gikk mot 
Trandum hvor Gulliksen skulle dømmes 
for samme forbrytelse som Christensen. 
To bevæpnete Gestapofolk satt vakt på 
lastevogna og passet på. Så kjørte de mot 
Trandum med en politibil foran og en bak. 
Det var like før midnatt.
Med ett kom Trygve på at han fremdeles 
hadde en lommekniv i bukselomma som 
kona hadde smuglet inn til ham på Grini. 
Forsiktig og med stort strev ikk han lirket 
den ut av lommen og åpnet den. Og 
mens bilene jaget avsted gjennom mørket 
begynte han å ile på tauet. Plutselig 
stoppet kortesjen. Hissige stemmer hørtes, 
og lysskjæret fra tyskernes lommelykter 
for over alle ansiktene. Var dette slutten? 
Nei, bilen bak hadde fått motorstopp. Den 
ble stående igjen da de andre dro videre. 
Trygve fortsatte å ile på repet. Da merket 
han at noe varmt rant nedover hånden - 
han hadde skåret seg i håndleddet. Men 
han ga seg ikke, og febrilsk saget han 
videre. Omsider løsnet tauet. «Vil du også 
ta sjansen?» hvisket han til kameraten 
som han hadde vært bundet sammen 
med. Men han hadde allerede gitt opp 
håpet.
I en krapp sving saknet bilen farten. I 
samme øyeblikk var Trygve oppe. Med 
kniven mellom hendene kastet han seg 
med hele sin vekt mot presenningen. 
En veldig rift, og han tumlet ut på hodet. 

Fortsetter neste side

Litt av grunnmuren til Tøffelfabrikken står igjen. Rett bak buskene I 
bakgrunnen går E6 . Bygningen ble revet av kommunen  p.g.a. 

byggingen av motorveien.
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Han kom klar av bilen og satte på sprang 
inn i skogen. Bremsene hvinte, brøl 
og kommandorop hørtes, og så smalt 
skuddene. Han snublet i en rot og falt. 
Mens han lå der, kunne han høre bilene 
starte igjen.
Trygve så opp og famlet seg framover. 
Snart støtte han på et gjerde. Han prøvde 
å klatre over, men han var så utkjørt at 
han ikke greide det. Han ga opp og søkte 
videre fram i skogkanten. Barbent og uten 
jakke slet han seg fram, skritt for skritt i 
septemberkulden. Så skimtet han lys fra 
noen hus. Han stanset og betenkte seg. 
Så banket han på en dør. Han ble godt 
mottatt og ikk mat, klær og reisepenger. 
Han tok toget til Oslo, oppsøkte sin 
kone, og ikk henne med seg til Sverige. 
Etter frigjøringen dro Trygve tilbake og 

fant stedet hvor det hadde lyktes ham å 
unnslippe. Det gikk kaldt nedover ryggen 
på ham da han oppdaget at det gjerdet 
han hadde prøvet å klatre over, tilhørte en 
leir på Kjeller for det tyske lyvåpen! Huset 
hvor han ble mottatt, var et sentrum for 
motstandsbevegelsen i området. I huset 
ved siden av bodde stedets nazileder.
(Fra Leif Hovelsen bok ”Gjennom 
Murene”)

På Høybråten var det to motstandsfrak-
sjoner, kommunistene og Milorg, og de 
samarbeidet ikke. Kommunistene var 
først ute, men de hadde likesom ikke noe 
gitt mandat. Det gjaldt å sabotere mest 
mulig. Mange i denne fraksjonen var ikke 
kommunister, men de følte de måtte gjø-
re noe. Milorg derimot, startet etter hvert 
samarbeid med Regjeringen og de norske 
styrker i England, og koordinerte sine opp-

gaver deretter. Deres hovedoppgave var 
å ta over det administrative systemet ved 
frigjøringen.

Kilder: Våre Falne, Krigen i Norge, Erna 
Padget, Leif Hovelsen, Inger Marie 
Solberg, Knut Pettersen, Groruddalens 
Historielags årbøker 1989-90/1987/1995, 
Knut Brandstorp, Kjell Kristoffersen og 
Øyvind Berntzen.

-eh-

Fra forrige side

Knut Pettersen som 
også arbeidet på 
fabrikken, kom seg 
unna. Jeg tok en 
prat med Knut, nå 
87 år gammel, og 
han forteller:
Milorg? Nei det visste vi ikke noe om. Jeg 
jobba på tøffelfabrikken tre dager i uka, og 
det var betalt arbeid. Jeg var med på å sy 
tøler, men en annen funksjon var å dele ut 
trykksaker. Dette gjorde jeg nesten et helt 
år, til Christensen ble arrestert i juni 1943. 
De hadde tydeligvis ikke noe på meg, men 
det var best å stikke på skauen.  Dette 
var også samtidig med at NS begynte å 
fable om at AT (Arbeidstjenesten) skulle 
registrere alle i en viss alder, og at disse 
skulle settes i arbeid for tyskerne. Dette var 
noe vi ikke ville bli del av, og alternativet 
var bare å forsvinne. Til å begynne med 

stakk vi oss vekk i Tchudiskogen 
ved Ellingsrudelva. Det var sommer 
og varmt, så dette plaget oss ikke. 
Vi gikk gjerne hjem for å få litt 
mat midt på dagen, og vi skjønte 
egentlig ikke alvoret.
Nede i ”dumpa” ved Lørenskog 
stasjon var det en tyskvennlig 
familie hvor sønnen, som var på 
vår alder, var hird. Han mobbet vi 
med å true med juling hvis han viste 
seg i hirduniform på Høybråten. 
Dette var egentlig ikke så lurt, for 
han meldte oss, og hvis de hadde 
funnet ut at vi også hadde jobbet 
illegalt med Christensen, ville vi 
vært ferdige.
Vi måtte lenger til skogs. I den 
første tiden ikk vi låne hytta til 

foreldrene til Kjell Kristoffersen oppe ved 
Nannestad, men lensmannen i Rotnes var 
for nærgående og nyssgjerrig til at vi turde 
bli der. Vi lyttet lenger inn i Nordmarka 
mot Gjerdrum. Snart strømmet også andre 
til, og vi ble hele trettisju mann. Her ble 
vi liggende ca. et halvt år. Brød ikk vi fra 
Brødfabrikken i Pilestedet, og tobakk fra 
Tidemanns tobakksfabrikk. Her trente 
vi oss opp til å bli soldater og sabotører. 
Våpen og ammunisjon ikk vi fra slipp. Vi 
led ingen nød, og nå var vi med i Milorg.
Av og til ble vi sendt ned til Lillestrøm for å 
gjøre ugang mot tyskerne. En jobb jeg var 
med på, var forsøket på å sprenge brua 
ved Sagdalen, men her viste det seg at vi 
kom til kort. Dette kunne vi ikke. Brua ikk 
bare en liten sprekk i betongen. Et annet 
oppdrag vi var med på, var da de allierte 
bombet Kjeller i november 1943. Her skulle 
vi sabotere tyskerne ved å kaste molotov 
cocktails inn i beltene på stridsvognene 
som ramponerte Lillestrøm mens de skjøt 
på lyene, og for å ødelegge lyskasterne 
som lyste opp lyene. 
Etter dette stakk jeg hjemom en tur og ble 
fortalt at Gestapo hadde vært og spurt 

etter meg. Nå måtte vi til Sverige. Gjennom 
Milorg ikk vi alle tildelt vår rute, men for 
å kunne bevege oss østover, måtte vi 
ha gyldig grensebevis. Grensebevisene 
skulle jeg hente på Lillestrøm politistasjon, 
hvor Rikard Lund, ”Dikken”, arbeidet 
som sivilpoliti. ”Dikken” hadde fått ordre 
av Milorg om å skaffe til sammen tjuesju 
grensebevis. Dette var rett etter lyangrepet, 
og for ikke å bli gjenkjent, hadde jeg som 
forkledning tullet hele hodet inn i blodig 
gassbind for å se såret ut. Det gikk bra, 
og jeg ikk grensebevisene. Problemet var 
at grensebevisene var nye, så vi måtte gni 
og krølle dem for å få dem til å se gamle 
og brukte ut. 
Ruten min var å ta toget til Flisa over 
Kongsvinger, men allerede på Fetsund var 
det full kontroll. I grensebeviset stod det 
at jeg arbeidet på Strømmens Verksted. 
Dette var viktig, for der produserte de for 
tyskerne. Jeg presenterte mitt grensebevis, 
som fortalte at jeg bodde ved Skalbukilen 
nær grensa, og at jeg jobbet på skift og 
skulle hjem. Dette ser nytt ut sa hirden som 
kontrollerte meg. ”Jeg datt i elva og måtte 
få et nytt et”, svarte jeg, og det godtok 
han. I Kongsvinger gikk jeg gjennom det 
samme. De var litt mer tøffe, men jeg slapp 
igjennom.
På Flisa skulle jeg oppsøke ut telegraisten 
som ville lede meg til riktig bil. Telegraisten 
viste seg å være en av Aker-brødrene fra 
Haugenstua, men vi viste ingen tegn til 
gjenkjennelse. Det kunne være farlig. Vi 
ble lempet over i en knottdrevet lastebil 
som tok oss videre inn mot grensen. Ved 
Skalbukilen stoppet bilen, og sjåføren 
skrek ut at her skulle jeg av. Jeg krabbet ut, 
og bilen kjørte videre. Her var det tre hus, 
og et av dem skulle jeg gå til. Instruksjonen 
sa at jeg skulle banke et avtalt signal, noe 
jeg gjorde. Døra ble brått åpnet, jeg ble 
dratt inn og dumpet ned i en jordkjeller. 
Neste dag var vi på vei. Det var en ca sju-
åtte km å gå gjennom skauen før vi kom til 

Knut Pettersen nå 87 år gammel hjemme i stua ved 
Høybråtenparken.
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En stor takk 

til alle våre annonsører, både 
nye og dere som trofast har brukt vårt  blad til proilering gjennom lere år.  

Vi håper at annonsen gir mer salg og vi takker for støtten. 

Høybråten
Fysikalske Institutt

I innbydende lokaler kan vi tilby:

AVTALE MED BYDELEN

Høybråtenveien 76 , 1088 Oslo (tidl. postkontor)

Tlf: 22 21 49 49 Faks. 22 21 49 47

Fysioterapi

Trykkbølgebehandling

OMI

Lymfødembehandling

Akupunktur NAFO (tidl. NFKA)

Medisinsk treningsterapi

Treningsmuligheter

Torill Pettersen nytt æresmedlem i HSIL
På HSILs årsmøte ble Torill 
Pettersen utnevnt til nytt 
æresmedlem. 

Hun meldte seg inn i 1976 og var styre-
medlem i turngruppa og redaktør i Høyst 
Aktuelt 1978-1982. Trener for trimmen 
på Ellingsrud (før Ellingsrud ikk idretts-
lag) 1980-1983. 
Leder for kafeteriakomiteen fra den ble 
startet og i ca. to år. Leder for turngruppa 
1991-1998. Styremedlem i hovedstyret 
fra 1998 og etter hvert nestleder fram 
til 2007.Medlem av ISU Stovner bydel i 
samme periode. Hadde ansvar for barne
idrettsskole som medlem av hovedstyret 
(før HSIL Turn tok over).
 Var også trener for disse barna på Stov-
ner i ca. ire år. Leder for turngruppa 
2004-2010. Var med og startet seniortrim-
men på klubbhuset. Vært med på mellom 
20 og 30 kretsturnstevner, fem landsturn-
stevner og tre Gymnastradaer (verden-
omspennende).
(Foto og tekst Akers Avis) 

Torill Pettersen

Grensegata. Da vi nærmet oss grensen,ble 
jeg kommandert av losen til å skifte klær 
med ham. Jeg var godt kledd og hadde 
bra støvler. Dette tok han, og jeg ikk hans 
iller, og dermed forsvant han. Nå så vi 
grensen. Halvveis over grensen oppdaget 
tyskervakter oss, og vi ble beskutt - men vi 
klarte oss uten å bli truffet.
I Sverige ble vi møtt av svenske militære 
som førte oss til den norske forlegningen. 
Det første de gjorde, var å pumpe oss for 
all informasjon vi satt inne med.
I Sverige ble vi innrullert i de norske 
polititroppene. Etter streng opplæring var 
vi klare til å gjøre vår tjeneste, og i februar 
1945 ble vi sendt med Bernt Balkens DC3 
ly til Nord-Sverige og derifra videre med bil 
til Kirkenes. Men det er en annen historie. 
Milorg på Høybråten og Stovner fortsatte 
å vokse, og snart var annen hver mann 
innrullert. Trening måtte foregå i all 
hemmelighet. Øvelsessteder var to hytter 
bortgjemt i skogen ovenfor Stovner. Her 
ikk de opplæring av fallskjermjegere 
fra England. Dette er godt beskrevet i 
Groruddalen Historielag Årbok av 1987.

-eh-

På årsmøte til Høybråten og 
Stovner Idrettslag (HSIL) over-
rakte Villy Kolstad en hjerte-
starter som gave fra Oslo Høy-
bråten Lions Club. 
Det var på oppfordring fra turngruppa / 
Seniortrimmen hvor de leste er over 70 
år at Bjørg Kluge skrev en søknad til Lions 
klubben om støtte. Denne ble innvilget 
med førstehjelp- og opplæringskurs av 
10 personer. Når  trimgruppa har lere 
medlemmer på godt over 80 år, gir dette en 
følelse av ekstra trygghet.
Hver torsdag formiddag tropper opptil 70 
mennesker opp på Klubbhuset for å riste 
løs de stive delene av kroppen. Her er 
kondisjonstrening og styrketrening, og her er 
det ikke noe press.

På grunn av at det er så mange som er 
interessert er trimmen delt i to puljer. Den 
første begynner kl 10.15 og den andre kl 
11.30. Berit Tolk er trener. Etterpå er det 

kaffe, niste og mye god prat.
Har du lyst har du lov. Bare møt opp. Det er 
trygt, og nå har de også egen hjertestarter.
Hjertestarteren vil selvfølgelig også være 
tilgjengelig for andre brukere av klubbhuset 
og banen.

-eh-

Villy Kolstad og Bjørg Kluge

Klubbhuset får hjertestarter.

Ni mennesker fra de forskjellige  
idrettsmiljøene  tilknyttet Klubbhuset lærer om 

hjertestarteren.
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Hvis en ser på et kart over 
Østlandet og legger en linjal 
mellom Fornebu og Kjeller, 
krysser linjen Høybråten. 
Høybråten skole ligger på 
toppen av denne linjen med 
utsyn både til Fornebu og 
Kjeller. Høybråten Skole er 
en av de gamle skolene på 
tre etasjer pluss loft og med 
luftetårn som rager høyt over 
landskapet ellers. Da krigen 
begynte kom tyskerne allerede 
10. april og inntok skolen som 
kaserne. 

Den gang var det bare en måte å kom-
me landveis til Høybråten på, og det var 
Strømsveien til Folkvangveien eller  Sol-
bakken Alle. Hverken Vardeheimveien, 
Skanseveien eller Bjørnheimveien hadde 
kjørbar veiforbindelse med Strømsveien.
Tyskerne kom til Høybråten allerede fredag 
12. april 1940. De måtte opp Olsebakken 
som eneste mulighet. Om Olsebakken er 
bratt i dag var den mye verre den gang, og  
tyskerne hadde enorme problemer med å 
komme  opp bakken med sine forsyninger. 
De hadde ikke biler men måtte bruke hest 
og vogn. På min netthinne ser jeg for meg 
disse bli hjulpet opp bakken av soldatene 
som dyttet og dro det beste de kunne. Jeg 

mener også at enkelte vogner var så tunge 

at de tok overhånd og trakk med seg både 
hest/muldyr og vogn tilbake ned bakken 
hvor de endte i et blodig kaos. 
Skolen ble inntatt og omgjort til kaserne, 
men sannsynligvis gitt opp  på grunn av 
problemene med tilkjøring av forsyninger 
og tyngre våpen. Tyskerne lyttet ut alle-
rede i slutten av april.
Overlærer Bjørnstads rapport fra de før-
ste aprildagene i 1940 hører med i denne 
sammenheng:
«Tirsdag 9. april om morgenen kom an-
grepet på Kjeller som ligger oss nokså 
nær. Det kom enkelte barn til skolen, men 
de ble sendt hjem. De leste av skolens 
lærere var møtt frem på skolen kl. 6 om 

morgenen som brannmannskaper i det 
sivile luftvern. Her ved skolen er 6 læ-
rere innkommandert i det sivile luftvern: 
Andresen, Gårdsmoen, Holtan-Hartwig, 
Bratlien og Brennhovd, som brannmann-
skaper, og Bjørnstad som observatør. 
Disse lærere hadde fra tirsdag morgen 6 
timers vakt i døgnet.
Onsdag 10. april ved 12-tiden rykket 
evakuerte fra Oslo inn på skoleplassen. 
Samtidig kom det skriftlig beskjed fra Gro-
rud politi om å ta imot evakuerte. Første 
dag var det ca. 130, neste dag en del nye. 
Vi forsøkte å gjøre det beste vi kunne, 
skaffet halm, melk, smør og brød. Senere 
kom mat tilkjørt fra politiet. Fredag 12. 
april rykket tyske tropper inn på sko-
len. Tallet ble oppgitt til 600. Hele skolen 
ble tatt i bruk, unntatt skolekjøkken og 
håndarbeidsrom i 3. etasje. På kontoret 
var det vakt ved telefonen dag og natt. 
Jeg ikk benytte telefonen fra privatleilig-
heten. Skoleplassen var full av vogner 
og feltkjøkkener og 25-30 hester. Under 
disse forhold var det helt håpløst å tenke 
på skole. Lærerpersonalet som bor her, 
var hver dag hos meg for å drøfte situa-
sjonen. De av personalet som bor utenfor 
Høybråten, holdt seg underrettet om stil-
lingen gjennom telefonen. Jeg var i kon-
takt med hver eneste lærer og lærerinne 
fra første dag.
Søndag 14. april reiste en god del av 
troppene vekk, men hester, vogner og en 
del mannskap ble igjen. Vi ikk da noen 
klasserom ledig og ikk satt vaskekonene 
til å gjøre rent. Tirsdag 16. april ikk vi en-
delig et lærermøte på skolen, etter at det 
var utferdiget passerseddel for hver enkelt 
lærer for å komme inn på skolen. Under 
stort tvil ble vi enige om å holde skole ons-
dag 17. april med 7., 6. og 5. klassene, 

Tyskere og betydningen av 
Høybråten skole 1940-45.

Høybråten Skole ligger rett under den hvite linjen mellom Fornebu og Kjeller.

Dette bilde fra 1960- årene viser hvor lott skolen vår ligger I terrenget. Fra luftetårnene hadde 
man utsikt til Kjeller og til Fornebu.
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2 timer med hver klasse. Barna ble stop-
pet av vakten ved porten. Klasseforstan-
deren hentet klassen ved vakten, førte 
den inn i klasserommet og etter 2 timers 
undervisning ble klassen igjen ført ut 
forbi vakten. Klosettene var praktisk talt 
utilgjengelige, det ene helt avstengt på 
grunn av hester som var plassert foran 
døren. Torsdag morgen 18. april reiste de 
siste tropper bort. Vi gikk da i vei med å 
rydde opp både ute og inne. Halm og 
hestegjødsel måtte bort fra gårdsplassen. 
Inne var pulter, bord og stoler stablet 
opp i korridorene. Vaskekonene tok 2-3 
nye rom hver dag. En del av lærerinnene 
var med på å vaske gymnastikksalen. 
Fra og med fredag 19. april utvidet vi den 
undervisning som var begynt 17. april 
slik:
Fra 9-11 5stk. klasser på skolen, 11-13 5stk. 
andre klasser og 13-15 5stk. nye klasser. 
På denne måten har vi alle klasser på sko-
len hver dag, unntatt 8. og 1. klassene. 
Halvparten av 8. pikeklasse bor på Gro-
rud, og det har delvis vært vanskeligheter 
med togreisen.
Denne rute har vi siden holdt hver dag, og 
har den fremdeles. Ved siden av
disse faste lesetimer har de større klas-
ser fått en del timer i sløyd, håndarbeid og 
engelsk. Denne rute har vi også holdt i de 
to dager det har vært utdeling av brødkort, 
tross en lærer er tatt som priskontrollør 
(Sandberg) og en ligger syk (Holtan-Hart-
wig) og en del lærere har vakt i det sivile 
luftvern.
På den måten vi driver, har vi opp til 
150 barn på skolen samtidig. Vi har 
holdt prøve på å marsjere i kjelleren med 
disse og fått dem anbrakt i et par rom, 
fyren og koksrommet i nybygget. Det er 
her både hos lærerpersonalet, tilsynsut-

valget, foreldre og barn atskillig uro over 
at det ennå ikke er godkjent tillukts-
rom, og vi har derfor ikke våget å ha for 
mange barn på skolen samtidig. Nå er 
det lovet materialer til tilluktsrom i dag. 
Vi har da ment foreløpig å holde den rute 
vi har lagt. Når lærerne arbeider med til-
luktsrom, holder vi ruten ved hjelp av 
lærerinnene. Når tilluktsrommene er fer-
dige og vi får en mening om hvor mange 
de rommer, mener vi at det ingen time på 
dagen må være lere barn på skolen enn 
man med rimelighet kan få ned i tillukts-
rommene.
De lærere som er innkalt i det sivile 
luftvern, har fremdeles sine vakter, - nå 
8 timers vakt. Det blir for disse lærere slik 
at de to ganger i uka blir på skolen fra 
9 om morgenen til 10 om kvelden.
Av foranstående fremgår forhåpentlig 
at lærerpersonalet ved Høybråten skole 
har vært i aktivitet med skole, vask, 
opprydning, branntjeneste m.m. uten at det 
er mulig å oppgi timetall for hver enkelt 
lærer og lærerinne. Det samme gjelder 
vaktmester og renholdskvinner.» 
(Rapporten skrevet 27. april 1940.) 

I 1941 kom de tilbake, denne gang var det 
østerrikere. De tok hele skolen på ny og 
nå ble de en stund. Undervisning opphør-
te, men etter noe tid ikk skolen tilbake  et 
par rom til undervisning. Elevene ikk noen 
timer undervisning før de ble sendt hjem 
med lekser. Hvor lenge de var der har jeg 
ikke klart å oppspore, men de lyttet ut til-
slutt og etterlot skolen som en svinesti.
Jeg begynte på skolen høsten 1943. Min-
nes jeg rett, ble vi kastet ut av en ny tropp 
tyskere. De okkuperte 2 rom som sove-
rom, sløyden som kjøkken og toppetasjen 

som utsiktstårn.
Vaktmester Martin Gulbrandsen bodde 
med sin familie i 3. etasje på skolen. 
Hans oppgaver var vedlikehold av hele 
skolen. Om vinteren var det å holde fyr 
kjelen i kjelleren i gang, utføre nødvendig 
snekkerarbeid, være rørlegger og elektri-
ker når det var nødvendig. Vaktmesteren 
og hans familie var også med i Milorg og 
på grunn av skolens ine beliggenhet, an-
svarlig for å motta meldinger til London. 
På loftet over det gamle kontoret ble det 
trykt en illegal avis. Denne ble distribuert 
av barna Kate og Bjørn 
I 1944 ble alle tre arrestert. Noen hadde 
sprukket og angitt familien eller kanskje 
tyskerne selv hadde klart å lokalisere mot-
tageren. Far og sønn ble sendt til Tysk-
land mens Kate ble sendt til Grini. Bjørn 
som var musiker ble innlemmet i et orkes-
ter og spilte for tyskerne. Vaktmester Gul-
brandsen var det verre med, han ble syk 
og holdt på å dø, men på grunn av Bjørns 
status som musiker ikk han lov til å pleie 
sin far. Begge kom hjem etter krigen. 
At Høybråten Skole var et viktig strategisk 
sted for tyskerne mener jeg er uten tvil. 
Hvorfor skulle de ellers forlenge Varde-
heimveien ned til Strømsveien enn for å få 
lettere tilgang til skolen med tyngre våpen 
og på den måte forsvare sine investerin-
ger på Kjeller.

I 1944 begynte tyskerne med å forlenge 
Vardeheimveien ned mot Strømsveien (nå 
Karihaugveien).
Det råder usikkerhet om hvem som arbei-
det på veien. Noen mener det var norske 
småforbrytere, andre at det var ungdom 
fra AT (arbeidstjenesten), og andre igjen 
(som meg selv) at det var russiske krigs-
fanger. Veien ble ikke ferdig før krigen 
sluttet, men ble ferdiggjort rett etter krigen. 
Veien gikk på skrå over E-6 ned mot Ma-
xbo. I dag kan en se rester av den ligge 
der fremdeles.
Jeg trekker den konklusjon at tyskerne 
anså Høybåten Skole som meget strate-
gisk plassert, og at de var i ferd med å ta 
skolen på ny hvis veien var blitt ferdig. 
Derfra ville de kunne kontrollere innlyvin-
gen til Kjeller.  Og hadde så skjedd ville 
skolen vært et bombemål, og alt på Høy-
bråten ville vært annerledes. Jeg har spurt 
Hjemmefrontmuseet om de vet noe, men 
har fått negativt svar. Det er ikke så man-
ge igjen som husker noe, men kan noen 
hjelpe?
Hvor er det blitt av skolens protokoller?
Det ville være spennende å vite noe mer 
om dette. Det er viktig for lokalhistorien.

Eilif Holen

Fra toppen av skolen ser man langt  både mot byen og mot Lillestrøm. Dette bildet er
tatt fra hjørnet av Langlibakken og Lundåsveien
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En garderobe av briller Motekonto er et unikt 

fordelsprogram for deg 

som ønsker å kjøpe 

merkevarebriller oftere, eller 

ønsker å kjøpe flere briller 

samtidig. Motekonto er en 

måte å spare tusener av 

kroner på. Med Motekonto 

kan du bygge deg opp en 

garderobe med briller fra de 

kjente merkene.

Bli med oss , 
til beste for ditt lokalmiljø!
Norske Kvinners Sanitetsforening 
er en landsdekkende organisasjon 
av lokalforeninger med sterk for-
ankring i lokalmiljøet.

Norske Kvinners Sanitetsforening har som for-
mål å mobilisere til frivillig innsats for et bedre 
og tryggere samfunn, ved å engasjere seg 
årvåkent innenfor helse- og sosialområdet, 
miljøberedskap, krise og katastrofeberedskap. 
Organisasjonen er partipolitisk nøytral.
I følge organisasjonens handlingsprogram re-
presenterer sanitetskvinnenes innsats innen 
helsearbeidet disse arbeidsområdene:

Kvinnemedisinsk forskning
Det faktum at kvinner og menn ikke bare er to 
kjønn, men også to biologiske vesener, er hittil 

en forsømt erkjennelse innen medisinen. Med 
sitt fond for kvinnemedisinsk forskning vil orga-
nisasjonen gjøre sitt ytterste for at fondet blir en 
støttepilar for forskning på kvinners helse, re-
produksjon, spesielle sykdommer og lidelser.
Psykisk helse
Norske Kvinners Sanitetsforening vil arbeide 
for å forebygge psykiske lidelser gjennom fors-
kningsprosjekter, rehabilitering og videreformid-
ling av informasjon.
Barn og unge
Norske Kvinners Sanitetsforening vil fortsette 
sitt engasjement for å bedre barn og unges 
oppvekstvilkår.
Eldre
Norske Kvinners Sanitetsforening vil bidra til 
oppbygging av helseforebyggende tiltak for el-
dre, samt at eldre får den pleie og omsorg de 
trenger for å sikre et verdig liv.
Revmatisme
Norske Kvinners Sanitetsforening vil styrke 
kunnskapen om folkesykdommen revmatisme 
gjennom økt forskning og overvåking av rev-
matikernes behandlingstilbud.
Kreft
Norske Kvinners Sanitetsforening vil bidra til 
kreftens bekjempelse.
Osteoporose
Norske Kvinners Sanitetsforening vil bidra til 
økt kunnskap om sykdommen osteoporose: 

forebygging, årsak, diagnose og behandling. 
N.K.S. vil sikre å opprettholde virksomheten i 
Norsk Osteoporoseforening.
Beredkap
Norske Kvinners Sanitetsforening vil arbeide 
for å synliggjøre nødvendigheten av en sterk 
krise-, katastrofe- og miljøberedskap.
Nødhjelpsarbeid i utlandet
Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt kan 
engasjere seg i større eller mindre utenlands-
prosjekter, samtidig som kretser og foreninger 
også kan bidra med egne nødhjelpstiltak.
Etter mer enn 100 år i beredskap mot likegyl-
dighet, og som nybrottskvinner i helsearbeidets 
tjeneste, har Norske Kvinners Sanitetsforening 
solide erfaringer på helsefronten. Kombinert 
med sanitetskvinners evne til nytenkning vil 
disse erfaringene bli brukt aktivt i organisasjo-
nens videre arbeid for et bedre samfunn for 
alle. Handlingsprogrammet legger malen, i lo-
kalsamfunnene blomstrer mangfoldet.

Vil du vite mer
om sanitetsforeningens arbeid eller ønsker 
du å bli medlem? Henvend deg til Høybråten 
Sanitetsforening på telefon 22 21 23 23, eller i 
våre lokaler i Bergtunveien 7B.

-doj-

Høybråten Sanitetsforening: 
Hvem er vi? Hva gjør vi?

“Huset Vårt” I Bergtunveien 7.
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Høybråten Tannlegekontor
Vi ønsker alle nye og gamle kunder 

velkommen til lyse og trivelige lokaler. 

Ring oss for time, eller besøk oss. 

Gode parkeringsmuligheter

Øyvor Sørensen og tannlege Duy NguyenHøybråtenveien 76

Telefon 22 21 70 70

Årsmøtet 2010 ble avviklet i februar 2010. 
Nå, som tidligere ble det greit og raskt 
unnagjort. Det ble gjenvalg på de leste 
plasser. Kassereren, Knut Økseter hadde 
frasagt seg gjenvalg etter mange år i 
jobben. Som ny kasserer ble valgt Arne 
Fagereng.  Økseter ikk stor honnør for 
sitt langvarige arbeid.
 Styret består i 2010 av Per Lexberg som 
leder og Daginn Langen  som nestleder. 
Turneringslederen Trygve Sætereng øn-
sker å trappe ned med turneringslederjob-
bene, men vi håper at han fortsetter hos 
oss.
Økonomien er god takket være at klubben 
bl.a ikk kr. 17.000  fra Grasrotandelen 
samt at startavgiften pr. spillekveld er øket 
fra kr. 40 til kr. 50.

Det er fortsatt stor aktivitet på 
spillekveldene, mellom 40 og 50 spillere 
møter opp hver spillekveld. Mange fra 
Lørenskog BK stiller opp og vår kursak-
tivitet har gitt oss lere nye medlemmer. 
Det er morsomt å konstatere at det nå er 
nesten like mange damer som herrer på 
spillekveldene.
 Årets klubbmesterskap ble avsluttet i 
mars 2010. Klubbmestre ble: Tore Eriksen 
- Erlend Ørvik foran Odd Arne Møllersen 
– Pål Haugseth. På 3. plass kom Magne 
Sundeng – Arne Stenersen..
Høybråtenmesterskapet, som nå kalles 
Trivselsbridgen ble avviklet i nov. 2009 og 
ble vunnet av Jon Benheim – Toralv Stø-
dle og Arne Bjerke – Kjell Ruud Hansen. 
På 3. plass kom Bob Daniel – Stein Erik 
Johnsen.
Sesongen er nå på hell, men vi skal som 
de 2 siste somrene spille sommerbridge. 
Det er da åpent for alle som er interessert 
i bridge å spille hos oss i en sosial og hyg-
gelig atmosfære.
Det er hver tirsdag i mai – juni fra kl. 18.30 
på Folkvang.
 Ellers kan det nevnes at vi på høsten 
2010 arrangerer et nytt nybegynnerkurs.
Vi er nå i gang med å utarbeide vår hjem-
meside som vi har tro på vil være til nytte 
og hygge for våre medlemmer og andre 
interesserte.
                                                         i.o.

Nytt fra Bridgen Lokalhistorisk vandring på 
Høybråten

Torsdag 27.mai kl 19.00 
arrangerer Groruddalen Historielag 
lokalhistorisk vandring på Høybråten
.
Frammøtested: Høybråten stasjon.
Leder: Jan Arne Tangerud.
Guider: Rolf Torbo og Eilif Holen.

Vandringen foregår fra Høybråten 
stasjon, opp Linjebakken, 
Fredheimveien, Holmsens magasin, 
Høybråtens første legekontor, 
Bergtunveien, Heia landhandleri, 
Høybråten skole og krigen, Huset 
vart, Høybråten Bedehus, 
Olsebakken, baker Cederkvist i 
Kleiva, Fernerskolen, Vardeheim, 
Mailund- friluftskafeen på 
Høybråten.
 
Vandringen avsluttes ved 
Høybråtenparken hvor Høybråten 
Velforening serverer kaffe og valer.

Jan Arne Tangerud
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Tom Pettersen er innehaver av 

Høybråten Herrefrisør i Høybråten-

veien 79.  I samme bygning  finner 

vi KIWI, Bråten Byggfornyelse, 

Høybråten Kunst og Hobby, Høy-

bråten Catering, Høybråten Hårde-

sign og barbersjappa til Tom. 

Over de siste 26 år som er gått siden Tom 

åpnet sin herrefrisørsalong har alle de 

andre bedriftene i bygget skiftet karakter 

og innehavere, bare Toms Herrefrisør har 

bestått. Det fantastiske er at han 

sannsynligvis driver den eneste herrefri-

sørbutikk i hele Oslo.

I anledning av lanseringen av boka ”Opp-

dag Groruddalen” ble sjappa til Tom be-

nyttet som lanseringsskueplass. I den lille 

sjappa på knappe 15 m2 var det plutselig 

over 20 prominente gjester for å bivåne at 

miljøvernminister Erik Solheim skulle få 

sitt hår klippet. Her var byrådsleder Stian 

Berger Røsland, representanter fra byde-

len, NRK Østlandsendingen, Aker Avis , 

Lokalavisen, m.m. alle unntatt Høybrå-

tens største avis Vel-Nytt.

«Det ble litt trangt», var Toms kommen-

tar til Vel-Nytt.

Tom Pettersen har drevet butikken sin 

siden januar 1984. Han er en integrert gutt 

fra nærmiljøet, har gått på Høybråten 

skole og har vært en sterk representant 

innen vårt idrettsmiljø med sin allsidige 

innsats for HSIL og Seniorgutta gjennom 

en mannsalder. For sin innsats i HSIL er 

han hedret med æresmedlemskap.

Det var Tom som fremmet ideen om å ut-

vide Liastua med den nye fløyen og som 

stod for flyttingen av hytta fra toppen av 

Gjelleråsen til Liabakkene. Nystua som 

den kalles, ble innkjøpt fra Norges Vel, 

og stod litt øst for toppen av Gjelleråsen. 

Betingelsen for kjøpet var nedtaging og 

bortkjøring av tømmervegger og tak. Kjø-

reveien over en steinet trase med myrhull 

og store røtter var en utfordring, men det 

gikk med fulle traktorlass frem til Li-

astua. Et kjempeløft for Seniorgutta hvor 

det ble registrert ca 3000 dugnadstimer.

Tom var også en pådriver av å starte opp 

igjen en Alpingruppe. Den hadde ligget 

død siden krigen. I Alpingruppa var han 

både trener og formann. Uten Tom hadde 

vi sannsynligvis ikke hatt den lille alpin-

bakken fra Liastua ned til Tokerud skole. 

Denne ble også bygd på dugnad og senere 

har han kjørt preppemaskinen for slalåm-

bakken og sporsetting i Gjelleråsmarka i 

mange år på fritiden.

I tillegg til dette var han sammen med 

noen få andre også initiativtager til Ga-

pahuken som står der til glede for bebo-

erne på Høybråten og Stovner som søker 

skogen.

-eh-

Tom Pettersen, barbere´n på 
Høybråten

I Oslo går menn til frisøren, på Høybråten går vi til Tom

Ivar Olsen får sin månedlige stuss. Dette kan Tom.

Gapahuken er et mesterverk og benyttes av skolebarn, 
barnehager, pensjonistforeninger m.m.

Nystua i Liabakken, et velkommen tilskudd til Liastua takket være Tom
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Fra Miljøkomiteen
Ly s f o r u r e n s -
ning fra Posten

Naboene i Nuggerud-
veien og Ellingsrud-
veien på Høybråten ble 
fra sist høst plaget av 
lyset fra Postens nye 
Østlandsterminal på 

Lørenskog. Fronten på terminalen er ca. 
270 m lang og ca. 21 m høy, og store de-
ler er opplyst innvendig i løpet av et døgn. 
Naboene samlet inn ca. 50 underskrifter i 
en kampanje for å få redusert plagene. De 
ønsket en skjerming innvendig for å hin-
dre lysforurensningen. 

Velforeningen v/miljøkomiteen støttet be-
boerne og sendte brev til helsetjenesten i 
Lørenskog kommune. Posten engasjerte 
selv et konsulentirma til å utføre målinger. 
De konkluderte med at strølyset fra Øst-
landsterminalen lå innenfor grenseverdi-
ene som var angitt i en standard ”Belys-
ning av utendørs arbeidsplasser”. Posten 
konkluderte med at strølyset ikke innebæ-
rer helsemessig ulempe eller unødig sje-
nanse. Helsetjenesten i Lørenskog kom 
til samme konklusjon; at strølyset ikke 
var helseskadelig. Samtidig var de enige 
i at strølyset kan virke sjenerende og har 
forståelse for beboernes frustrasjon. Hel-
setjenesten sa at de ikke kan pålegge 
Posten å utbedre lysskjermingen ut fra de 
resultater som foreligger.  

Velforeningen og naboene klaget på ved-
taket i Lørenskog kommune til Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus. Vi mener hel-
setjenesten gjør feil ved bare å vektlegge 
målinger. Vi mener at det må legges en 
skjønnsmessig vurdering til grunn. Hjem-
mel for pålegg vil trolig ligge i miljøhensyn 
etter Plan- og bygningsloven. 

For øvrig synes velforeningen og naboene 
at Postens håndtering av saken er små-
lig. Østlandsterminalen har kostet ca. 2,5 
milliarder kroner. En innvendig skjerming 
av lyset dreier seg om småpenger i tillegg.  
Pr. 15. mars hadde vi bare fått bekreftelse 
fra Fylkesmannen om at klagen var mot-
tatt.  

Groruddalssatsingen
Fra og med 2007 og 10 år framover blir 
det avsatt statlige og kommunale midler til 
Groruddalssatsing. De aktuelle program-
områdene for oss er miljøvennlig trans-
port og grønnstruktur m.m. Det positive nå 
for Høybråten er at det for 2010 er avsatt 
midler til forprosjekt for Linjebakken ned 
til Høybråten stasjon. Forprosjektet gjel-
der skolevei/fortau og tilgjengelighet/uni-

versell utforming. I tillegg skal 
man se på selve Høybråten 
stasjonsområde. Ansvarlig er 
Samferdselsetaten og Jernba-
neverket. Vi håper virkelig at 
de to instansene får gjort fer-
dig planleggingen i 2010, slik 
at man eventuelt kan begynne 
gjennomføringen i 2011. 

For 2010 ser det også ut til at det er avsatt 
midler under programområde grønnstruk-
tur/idrettsanlegg til ”bygging av idrettsle-
keplass på Høybråten tennisbane”. An-
svarlig er Idrettsetaten. 

Velforeningen leverte i mars forslag til pri-
oriteringer for 2011. Det er bydel Stovner 
som koordinerer og prioriterer innspillene 
under Groruddalssatsingen. Under mil-
jøprioritert transport foreslo vi utbedring 
og oppgradering av støyskjermingen ved 
Øvre Høybråten borettslag. Dette gjelder 
støyen både fra E6, Rv 159 og Karihaug-
veien. Vi fremmet også forslag om fortau 
i Fredheimveien ned Nilsebakken. Under 
programområde grønnstruktur foreslo 
vi å utbedre turstien fra Starveien ned til 
Lørenskogveien og å rydde i området på 
Oslosiden av Ellingsrudelva ved Posten/
Lørenskog stasjon. Det ser ut til at bydel 
Stovner setter noen av tiltakene relativt 
høyt på sin prioriteringsliste. Vi vil først 
i januar 2011 vite om tiltakene får tildelt 
midler. 

Starveien 35
Det dreier seg blant annet om den såkalte 
riggtomta med grenser mot Ellingsru-
delva, Rv 159 og E6. Hele tomta ble re-
gulert i 1997 til kontor/industri.  Totalt er 
området ca. 41000 m2. Oslo kommune 
solgte dessverre i 2001 den nedre delen 
til private; Tom Hagen Eiendom AS. I 2009 
kjøpte samme irma også den øvre delen 
fra Mallin Eiendom AS (Selvaagbygg). 
Tom Hagen Eiendom AS har nå fremmet 
forslag om omregulering til også å gjelde 
forretninger. Plan- og bygningsetaten har 
lagt ut et planinitiativ for Starveien 35. 
Velforeningen har kommet med innspill til 
dette. Både bydel Stovner,  Starveien bo-
rettslag og velforeningen går imot at det 

skal bli forretninger i området. Det vil bli en 
langvarig planprosess framover.  

Skårerødegården i Løren-
skog kommune 

Området ligger ved Lørenskog jernbane-
stasjon langs Haneborgveien og opp mot 
Living ved riksvei 163. Det er fremmet for-
slag til både kommunedelplan og forslag 
til reguleringsplaner. Planene for utbyg-
gingen har foreløpig stoppet opp, primært 
på grunn av manglende inansiering av lo-
kalveisystemet og av utvidelsen av riksvei 
163 til ire felt fra og med jernbaneunder-
gangen opp til Østre Aker vei. 

Bjørnheimveien 16
Den kommunale tomta i Bjørnheimveien 
nærmest Karihaugveien ble dessverre 
solgt for lere år siden til private. Denne 
ble senere oppdelt i nr. 14 og nr. 16. I nr. 
16 er det regulert inn et 6-etasjers næ-
ringsbygg. Det er nå vedtatt 12 boliger i 
nr. 14, men disse kan ikke bygges ut før 
det kommer skjerming for støyen fra E6/
Karihaugveien. Hensikten er at nærings-
bygget i nr. 16 skal skjerme mot støyen. Vi 
har foreslått at dette dominerende bygget 
droppes, og at man isteden setter opp en 
støyskjerm. Det er imidlertid usikkert om 
dette lar seg realisere. 

Vi trenger et nytt medlem til 

Miljøkomiteen

Et av medlemmene i miljøkomiteen trek-
ker seg fra sommeren. Vi ber spesielt 
kvinner som er interessert i å være med, 
om å melde seg. 

Ellers gjør vi oppmerksom på Høybråtens 
velforenings nettside. Under Aktuelt inner 
man brev som miljøkomiteen har sendt. 

-rt-

Ragnar Torgersen

Skittlei hundemøkk

Kom hjem fra syden medio jan då..
Inngangen til huset mitt var fullt av  
hundemøkk..
Kjære hundeeiere , er sabla glad i 
dyr, men vær så snill, ta opp møkka 
etter dem...
En annen ting:  med de høye 
brøytekantene vi har her, ser de ut 
som et felles urinal...
La bikkjene gjøre fra seg hos dere 
sjøl, da slipper vi denne forsøplinga. 
og dere rydder opp, enkelt og greit.
 

Emmy Nyheim

Posten på Lørenskog lyser opp
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Posten sendte i forbindelse med 
åpningen av Østlandsterminalen 
på Robsrud i Lørenskog ut en 
faktapressemelding som blant 
annet sa at ”Posten har investert 
100 mill kroner i samfunnstiltak 
i nærmiljøet, deriblant 
utvidelse av Lørenskogveien 
til fire felt, bygging av park, 
planting av 10.000 bjørketrær, 
anlegging av tur- og sykkelveier, 
støyskjerming og nedlegging av 
høyspentledning i bakken.”  

Etter at det i senere lederinnlegg og annen 
omtale i pressen har blitt skrytt av Posten 
for å ha gjennomført nærmiljøtiltak for 
100 mill kroner, ser Høybråten velforening 
behov for å sette denne markedsføringen av 
”samfunnstiltak i nærmiljøet” inn i et mer 
nyansert lys. 

Av de 100 mill kr er trolig hele ca. 80-90 
mill kr gått med til veitiltak; utvidelse av 
Lørenskogveien til fire felt, ny rundkjøring 
inn til terminalen samt nye på- og 
avkjøringsramper. Dette ble de pålagt 
av Statens vegvesen. Det er helt vanlig at 

vegvesenet stiller krav til infrastrukturen, 
slik at veiene blir i stand til å ta imot økte 
trafikkmengder. Dette må bekostes av 
utbygger. 

Posten hadde også egeninteresse av nytt 
veisystem. Østlandsterminalen skal sortere 
over halvparten av all brevpost i landet, 
og postbilene kan ikke bli stående i kø 
inn og ut fra terminalen. Posten måtte for 
all del unngå trafikkstopp. Utvidelsen av 
veien måtte være klar før Posten fikk åpne 
Østlandsterminalen. Det blir derfor feil å 
betegne veitiltakene som et nærmiljøtiltak. 
Den totale merbelastningen på nærmiljøet 
som lokaliseringen på Robsrud fører til, har 
ikke vært ønsket av beboerne i området.

Posten har foreløpig ikke vært interessert i å 
bidra til finansiering av en videre utvidelse 
av Lørenskogveien til fire felt opp til Østre 
Aker vei. Årsaken er enkel: Det vil koste 
store summer å gjøre noe med undergangen 
ved Lørenskog jernbanestasjon. 

Posten var videre forpliktet (jf. T-1442) til å 
bygge støyskjermer langs den utvidete veien. 
Forhåndsberegninger viste at en del av 
boligene på Høybråtensiden ville bli liggende 
i ”rød sone for utendørs støy”. Posten måtte 
derfor iverksette støydempende tiltak for å 
få tillatelse til fire felts vei. 

Det vises i pressemeldingen 
til nedlegging av en 
høyspentledning. Dette 
måtte Posten gjøre av 
hensyn til plasseringen 
av selve terminalen. Den 

største høyspentledningen 

i området og som ligger nærmere 
boligbebyggelsen, ble det derimot ikke gjort 
noe med.  

Posten viser til anlegging av park og planting 
av trær. Normalt stilles det krav til utbyggere 
om å bevare eller å anlegge grøntområder i 
nye byggeområder. Lørenskog kommune 
stilte slike krav i reguleringsbestemmelsene, 
også fordi det meste av trær og annen 
vegetasjon i landskapet ble fjernet. Posten 
har også egeninteresse av at omgivelsene 
rundt Østlandsterminalen er pene. 

Det skal tilføyes at Posten inngikk en avtale 
med Lørenskog kommune i 2006 om å 
bygge gang- og sykkelvei langs Langvannet 
og gang- og sykkelveibru over riksvei 159 
ved Rolvsrud, eller å gi kommunen 10 mill 
kroner til å bygge dette selv. Dette beløpet 
kan sies å være i kategorien ”positivt for 
nærmiljøet”, men det er usikkert om dette 
beløpet er inkludert i de 100 mill kronene.  

Alt i alt har ikke Posten vært velgjørende 
mot naboene. Det meste av de 100 mill 
kronene er pålagt av offentlig myndighet 
som en forutsetning for utbyggingen eller 
er gjort i egeninteresse. Det blir etter vårt 
syn feil å betegne dette som samfunnstiltak 
i nærmiljøet. 

Hvis Posten har behov for å markere 
seg ytterligere som en ”samfunnsaktør i 
nærmiljøet” så vil Høybråten velforening 
med glede bistå med forslag. 

Ragnar Torgersen og Morten Nicholls
Høybråten velforening, miljøkomiteen,

Postens millioner går i hovedsak til ulike veitiltak

Det er nå under bygging en ny sykkelvei langs Karihaugveien 
frem til Furuset. Denne antas ferdigstilt i løpet av året.
 Når det gjelde den tidligere omtalte gang- og sykkelveien 
fra Lørenskog stasjon til Grorud stasjon langs toglinjen forbi 
Høybråten, er det ventet at planfasen starter dette året og 
at byggearbeidene startes opp i 2011. Planforslaget legger 
opp til i første fase en sykkeltrasé fra Brubakkveien ved 
Grorud stasjon, langs Maria Dehlis vei gjennom området ved 
Haugenstua til Høybråtenveien, og videre fram til bygrensen 
ved Lørenskog stasjon. Neste fase vil gjelde fra Grorud 
stasjon og ned til sentrum. Det betyr at det om ”noen år” vil 
være en sammenhengende lott sykkelvei helt til sentrum. På 
Høybråten vil denne nye trasé i hovedsak gå ved siden av 
jernbanelinjen, og med god tilkomst og sammenheng med 
Grorud stasjon, Haugenstua stasjon og Høybråten stasjon 
i tillegg til nærliggende skoler og barnehager. Gang- og 
sykkelveien planlegges med høy standard; 3 meter sykkelvei 
og 2 meter fortau, samt belysning. Dette er en standard som er 
ønsket for å øke sykkeltraikken generelt. Det er videre nevnt 
i planforlaget at tiltaket skal fremstå estetisk og tilpasse seg 
landskapet og de områdene som den berører.
 
Sykkelrutene inngår i plan for hovedsykkelveinettet i Oslo, 
vedtatt i 1999 av bystyret. Statens vegvesen har ansvaret for 
utbygging av hovedsykkelveinettet langs riks- og europaveier.
 Begge disse gang- og sykkelveier er svært positivt for oss alle 
på Høybråten, enten vi er syklende eller gående!
 
For Miljøkomiteen
Arne Jorde

Nye gang- og sykkelveier forbi 
Høybråten
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Samferdselsetaten sluttførte 
byggearbeidene rett før snøen 
kom i november, men på 
grunn av at vinteren kom ”litt 
for raskt”, vil asfalteringen 
først skje nå til våren. I følge 
byggeleder Maria Suhr (bilde), 
har arbeidene gått meget bra 
og etter planen, selv om det 
ble noe mer fjellsprengning 
enn forventet. Hun legger til 
at det er ikke rart veien heter 
“Berg”tunveien! Hun roser 
samtidig beboerne i veien, 
som hun opplever som svært 
positive og samarbeidsvillige 
til tross for at noen har 
måttet avgi betydelig grunn i 
forbindelse med prosjektet.
 
For velforeningen har dette vært en viktig 
sak som det har blitt jobbet både mye og 
lenge med, og det er med tilfredshet vi ser 
at det nå er blitt en realitet. Det viser at 
det nytter å få til ting i lokalmiljøet hvis en 
står samlet og ”roper høyt nok”. En viss 
tålmodighet har også vært nødvendig i 
denne saken, da det har tatt over 5 år fra 
velforeningen tok initiativ til traikktelling 
og utarbeidelse av et forprosjekt, til det 
nå er ferdig bygget. Samarbeidet og 
drahjelpen fra administrasjonen og FAU 
ved Høybråten skole har vært avgjørende 
for at det ble noe av. I tillegg ble det gjort et 

godt politisk arbeid av lokale 
representanter i forbindelse 
med budsjettprosessen i 
2008.
 
Knut Erichsen i 
Samferdselsetaten har 
også mye av æren for at 
fortauet ble en realitet. Knut 
har vært prosjektleder og 
har også ført forhandlinger 
med samtlige berørte 
grunneiere. Eiendommene 
langs veiens nordøstre 
side ble berørt opptil ca 30 
cm med unntak av skolen 
der ny mur skulle ca 1 m 
nærmere skolebygget enn 
tidligere mur. Planen/håpet 
var at fortauet skulle vært 

bygd til skolestart 2008 da skolen var 
ferdig rehabilitert. Budsjettmessig og 
annen prioritering gjorde at prosjektet 
måtte utsettes til 2009.
 
Bergtunveien er regulert i 8 m bredde. 
Fortauet er bygget i ca. 2 m bredde, med 
en skulder på 0,25 m utenfor fortauet. Det 
er blant annet for at asfalten i ytterkant 
fortau ikke så lett skal sprekke opp. 
Kjørebanebredde er 5,25 m og en skulder 
på 0,5 m.
 
Ved Høybråtenveien er det fortausløsning 
på sydvestsiden som tidligere for å sikre 
elevene og skolepatruljen. Det er også 
fattet vedtak og satt opp nye fortausskilt 
og gangfelt over Bergtunveien ved 
Høybråtenveien for å tilrettelegge for en 
skolepatruljepost her.
 
Politiet har fattet vedtak for parkering 
forbudtskilt på hele strekningen langs 
nordøstsiden (fortaussiden) og på begge 
sider ved skolen. Erfaringer fra den senere 
tid viser at det nok er nødvendig å forlenge 
parkering forbudt frem til Bedehuset. 
Dette skyldes at det parkeres biler (både 
langtids- og kortidsparkeringer) som både 
sperrer for inn/utkjøringer og at de parkerte 
bilene presser biler opp på fortauet som 
igjen gir farlige situasjoner for gående.
 
Ved Fredheimveien der skolepatruljen har 
stått i kjørebanen på nordsiden av krysset, 
blir det et lite fortau hvor skolepatruljen og 
elever kan stå.
 
Byggeleder i anleggsperioden har 
vært Maria Suhr, og Oslo Vei har vært 

entreprenør. De totale kostnadene 
for prosjektet ble ca 2,8 mill.kr. 
Bergtunveien mellom Høybråtenveien og 
Fredheimveien er som tidligere nevnt ført 
opp på Samferdselsetatens asfaltplan for 
reasfaltering, dvs. vil bli lagt et 4 cm tykt 
topplag med asfalt på kjørebanen nå til 
våren/sommeren.
 
Vi gleder oss alle over at fortauet er på plass, 
noe som i følge skolens administrasjon har 
bedret traikksikkerheten for skolebarna 
betraktelig. Bergtunveien vil da med 
nytt fortau, ny asfalt, mange nye gjerder 
og klipte hekker, fremstå som en mer 
barnevennlig og lott paradegate forbi 
Oslos lotteste skole!
 
For Miljøkomiteen
Arne Jorde
 

Fortau i Bergtunveien er på plass, 
nå gjenstår bare asfaltering av 

kjørebanen
 

Husk Parkkvelden

tirsdag 8. juni

kl. 19.00 til 21.00

med mye god 

underholdning

Ny mur på skoleveien og nytt fortau. Flott, endelig ferdig

Byggeleder Maria Suhr,
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Før i gamledager, den gang jeg var 
ung, gikk det en bekk forbi stasjonen. 
Den ikk sitt tilsig fra myra mellom sta-
sjonen og Stovnerbakken, fra bekken 
mellom Myrbakkveien og Vardeheim-
veien og noen dråper fra rundt Stov-
nerbrua som er vannskillet mellom 
vann til Glomma og vann til Bjørvika. 
Det største tilsiget kom fra bekken som 
rant i bunnen av Olsebakken og Nilse-
bakken og som  vår og høst kunne kalles 
en elv. Alt dette ligger nå i rør.
Fra Akers Historie av Dr. Edv. Bull 
1ste HEFTE av 1914 side 48 står det 

at Haakon Haakonsen ikk nyss om at 
Slittungene holdt til oppe ved Øyeren 
(1218) og at han lot 14 skip trekke 
dit opp. Dette sier meg at de har fulgt 
Alnaelven til Haugenstua og så fulgt 
bekken opp til der bekken nå skal åpnes, 
videre opp over bekken i bunnen av 
Nilsebakken for så å følge myrene over 
mot Lørenskog og videre til Strømmen og 
ned til Øyeren. Dette er fullt mulig med 
båter på 5-6 meter og tømmerrenner 
med rennene vann. Uansett er dette et 
historisk sted og burde kalles noe annet 
enn Julsbergbekken.

En annen ting som bør nevnes er at det 
lå  en dam vi kalte Stidammen i nærheten 
av der det nå skal bli vannbasseng. På 
tegningen over ville dammen ligge midt 
under der «snitt» er felt inn opp mot 
venstre. Her isket vi salamander med 
mark og hyssing. Ville det ikke vært int 
om denne dammen ble restaurert tilbake 
til det den var? Dammen er bare fylt 
igjen med vanlig masse og ville være  et 
naturlig basseng.

Eilif Holen

«Julsbergbekken» gjenåpnes 
ved Høybråten Stasjon

En av gutta i klassen bodde 
i nærheten av Strømsveien 
(nå Karihaugveien). Fra huset 
hans gikk det en sti videre 
bort til Strømsveien og derifra 
var det bare skog, unntatt for 
Ellingsrudjordene.
Skogen var et herlig sted. Her kunne han være 
alene med naturen, her var det ingen som 
maste eller stilte krav. Turer i marka ble en 
dagligdags affære og turene gikk dypere og 
dypere inn i skogen.
En dag da han hadde rotet seg opp mellom 
Knuttjern og Halvsjøen skjedde det noe helt 
uventet. På vei ned en skråning tro han rett 
igjennom et godt tildekket torvtak og ramlet 
ned i et  hulrom. Her satt det 4 menn med 
våpen. De var like forskrekket som gutten og 

grep til våpen. Da de så at det bare var en 8 
år gammel gutt, hadde de plutselig fått seg et 
problem. Hva skulle de gjøre med gutten? Han 
hadde avdekket deres skjulested og var farlig. 
En mente at de måtte sende ham øyeblikkelig 
til Sverige, men de andre mente det var å 
gå for langt. Etter mye om og men kom de til 
enighet om at ved å true gutten med at hvis 
han så mye som nevnte noe om dette til noen, 
ville de komme å ta ham og sende ham vekk til 
Sverige. Deretter fulgte tre av dem ham hjem 
med gjentatte trusler.
Den natten sov han ikke godt. Han var mildt 
sagt livredd. Neste dag på vei til skolen stod 
det en tysk vakt utenfor skoleporten og gutten 
var sikker på at det var på ham de  ventet. Det 
var nok til at buksa ble våt og det ble ikke noe 
skole den dagen.

-eh-

Gutten  og Milorg. En liten historie fra 1944
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Sangertur til Vega i 2010
Høybråten Sangforening hadde et aktivt år i 2009 med 
8 konserter og opptreener. To tidligere sangere kom 
tilbake, slik at vi har vært 32 aktive sangere i 2009. 
Første opptreden i 2010 var på Strømmen 13. februar, 
og tilbakemeldingene fra de andre deltakerne var veldig 
gode. 

Også i år kombineres det musikalske med det sosiale, 
og sangforeningen skal i begynnelsen av juni reise på 
en sangertur til Vega på Helgeland, der også mange 
ektefeller/samboere er med. Vi skal være med på et 

sangertreff. Dette kombineres med en utflukt til en del av 
Norge med flott natur.

Øvelsene hittil i 2010 har gått med til å innøve nye 
sanger, bl.a. en kjent Duke Ellington-låt – Mood Indigo. 

Høybråten Sangforening ønsker nye medlemmer 
velkommen. Du behøver ikke å kunne noter eller ha 
vært med i kor før, bare du er glad i å synge. Sammen 
med dirigenten vår finner vi ut hvilken stemmegruppe 
du tilhører – 1. eller 2. tenor, 1. eller 2. bass. Vi øver på 
Vardeheim, i Vardeheimveien 7 hver mandag kl. 19 – 22. 
Det er bare å møte opp på en av øvelsene.

Olaf Stene

Høybråten Sangforening

I 10 år har Høybråten kunnet 
glede seg over kulturkvelder 
to ganger i året på «bedehu-
set» i Bergtunveien. Her er 
det allsang, konsert og gjer-
ne et kåseri om aktuelle el-
ler kunstneriske temaer. Den  
ideen til Odd Kristiansen kan 
bare berømmes.
Torsdag 18. mars var det ”kul-

turkveld” igjen og her var det ”stinn brakke” nok en gang. Publi-
kum kommer fra hele Groruddalen samt nedre Romerike og da 
er det morsomt å være arrangør.

Denne gang var det duoen Sissel og Thor Alf Gilbrant sammen 
med tenorsaxofonisten Trond Lyberg som underholdt. At Thor 
Alf var sterkt påvirket av Elton John gjorde det ekstra spen-
nende. Dette kunne han. 
Sissel med sin klare og ine stemme akkompagnert av sin mann 
Thor Alf og med Trond på sin sax i bakgrunnen var også et lott 
innslag. Etter litt allsang slapp vår lokalhistoriker Rolf Torbo til 
med å fortelle om samfunnshusene på Høybråten som Varde-
heim 1915 og Folkevang 1922, Bedehuset 1924, og hvorledes 
de ble til. Her var det ikke mye kommunal innsats. Disse ble 
satt opp på dugnad. Videre snakket han om de første husene 
som dukket opp rundt 1920. Rolf kan mye om Høybråten, og 
da folk begynte å stille spørsmål underveis, gikk tiden fort. Det 
ble er rik kulturell kveld.

-eh-

Kulturkveldene på Normisjons 
hus er et strålende foretak.
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Storslagen samling av 
Groruddalens strykere i 
Rødtvet kirke lørdag 13. og 
søndag 14.mars.

Over femti strykere i alderen 6 til 16 
år møttes til to intense dager med 
orkestermusikk. Ute skinte sola etter 
lange måneder med vinterkulde, inne 
var arbeidskirka på Rødvet fylt med 
forventningsfulle barn og ungdommer 
fra Grorudskolenes strykeorkester, 
Tonsenhagen strykeorkester og Høybråten 
skoles strykeorkester samt Saptaswara 
tamilorkester. For mange små var dette 
det første møte med orkester i stor skala. 
Seminaret ble ledet av profesjonelle 
dirigenter/strykere som til daglig underviser 
i det enkelte strykeorkester og ved Oslo 
musikk- og kulturskole. Musikken beveget 
seg fra ilmmusikk til gammel sørindisk 
folkemusikk.

Seminaret ”Vi fanger musikken” ikk 
navnet sitt fordi et av stykkene som ble 
innstudert er hentet fra 70-tallsilmene 
om Den Rosa Panteren med den stupide 
inspektør Jacques Clouseau spilt av Peter 
Sellers. Henry Mancini, den kjente franske 
ilmmusikk-komponisten, står bak stykket. 
Den fomlete og egenrådige politimannen 
har faktisk sitt eget vakre tema i ilmene.
I musikken kunne vi både høre sirener og 
skumle lyder. Celloene sto for det skumle 
og iolinene spilte så vi formelig kunne 
se inspektøren farte av gårde i sin gamle 
politibil. Fra Frankrike gikk turen videre til 
Finland, med fyrig insk Tampheren Polkka 
på programmet.

Ideen om et felles seminar startet hos Erik 
Holmqvist, styremedlem i Grorudskolenes 
strykeorkester, etter tur 
til en stor musikkfestival 
i Sandnes våren 2008 
sammen med Høybråten 
skoles strykeorkester. 
Hver for seg teller 
de tre tradisjonsrike 
strykeorkestrene i dalen 
18 til 25 medlemmer. 
«Jeg tenkte at vi sammen 
kunne klare mer enn om 
man var alene», sier 
Erik, «da har vi både 
lere frivillige fra styrene 
og kan samle barna i 
et stort felles orkester. 
Jeg tror det er viktig for 
barnas musikopplevelse 
å få spille sammen med 

andre, skape skikkelig lyd og man ser 
at andre barn driver med samme slags 
musikk som en selv”. Forslag ble sendt ut 
på e-post til styrene i de andre orkestrene 
i fjor
høst, med umiddelbar positiv respons. 
Planleggingen startet ganske raskt.

 I tillegg til Grorudskolenes strykeorkester, 
Tonsenhagen strykeorkester og 
Høybråten skoles strykeorkester deltok 
Saptaswara tamilorkester, som til vanlig 
spiller gammel sørindisk iolinmusikk. For 
disse elevene var det aller første gang 
de spilte på europeisk måte, det vil si 
etter vanlige noter. Elevene er vant til å 
spille på gehør og med iolinen stemt på 
indisk måte, men overgangen var ikke så 
vanskelig som man skulle tro. De andre 
orkesterelevene måtte selvsagt få prøve 
den indiske måten å spille på, og en del av 
seminaret ble satt av til denne læringen. 
Det var uvant å øve kun etter øret, og til 
nye tonesammensetninger som liksom 
skled over i hverandre. Men ordentlig 
spennende å smake på noe nytt!

Seminaret var det første i sitt slag, og ble 
avsluttet med en lott konsert for fullsatt sal 
i Rødtvet kirke søndag ettermiddag. De 
unge strykerne fremførte i fellesskap nytt 
stoff som var innstudert under seminaret 
og det enkelte orkester viste fram stykker 
fra eget repertoar. Vi håper seminaret kan 
bli en årviss happening for Groruddalens 
unge strykertalenter!

Tone Varang

Hele 54 unge strykere var samlet til felles spilleseminar i Rødtvet kirke. Dirigent Petter 
Nyborg svinger taktstokken og lokker fram godlyden. Foto Tone Varang

Unge cellister spiller sin første konsert for stort publikum.

 Foto Aksel H. Johnsen

DET SPIRER OG GROR AV UNGE STRYKETALENTER I 
GRORUDDALEN 
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TANNLEGER OG SPESIALISTER
i Lørenskog

Strømsveien
159

SOLHEIM

Raghilds v

Tormods v

Sigurds v

Sverres v

Solheimveien

METRO senter

S
k
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tta

Skårersletta 10, 1470 Lørenskog 

Telefon resepsjon 67 91 72 00 • Faks 67 91 72 01 

Mail: post@tannhelsesenter.no • RikeLig Med gRaTiS paRkeRing

www.tannhelsesenter.no

TILBYR ALT AV TANNPLEIE

I STOR OG MODERNE KLINIKK
I tillegg til vanlig tannbehandling 

utfører vi:

• Tannregulering av barn

• Erstatning av manglende tenner 

  med  tannimplantater

Vi har spesialister i kjeveortopedi (tann-

regulering), endodonti (rotfylling), oral 

kirurgi og oral medisin, og periodonti 

(tannkjøttsykdommer).

TANNREGULERING

Vi benytter oss av Damon-teknikken, 

det nyeste innen tannregulering.

www.damonbraces.com

Vi tilbyr også skjult tannregulering på 

baksiden av tennene for voksne. 

Les mer om Incognito-teknikken på

www.lingualtechnik.de

kJeVeORTOpedeR

Marianne J. Stuge

Per M. Kjelland

Direkte telefon til kjeveortoped 67 91 72 40
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I tre år har Marianne, Jhonatan og barna 
Victoria, Elijah og Zion bodd på Normisjons 
hus. Og nå har ”gamleformannen” i  
Normisjon besøkt dem for å gjøre et intervju. 
Da han ringte på, ble han møtt av tre vakre og 
forventningsfulle barn og mor og far. 

Hvordan liker dere å bo på Høybråten?
Vi trives svært godt her, både store og små. Høybråten har sin 
særegne sjarm…her er det lett å føle seg hjemme. Vi ikk en 
varm velkomst av foreningen når vi kom hit og vi har hyggelige 
naboer.

Hvor kommer dere fra?
Jhonatan: Min mor kom til Norge på 70-tallet fra den 
Dominikanske Republikk, som er nabolandet til Haiti. Ønsket 
om en bedre levestandard ikk mine foreldre til å emigrere.
Marianne: Mine foreldre kom også til Norge, på 70-tallet. De 
kom fra Filippinene under arbeidsinnvandringen. Men jeg er født 
i Norge.  

Hvordan trives dere med å bo på 
bedehuset?
Vi stortrives! Vi er blitt tatt svært godt imot av foreningens 
medlemmer og styre. Vi opplever at foreningen har tatt imot 
oss på en raus måte, med stor omsorg og kjærlighet. Å bo 

her, er jo ikke som å bo i et vanlig hus. Det er mye liv her med 
barnehagen i underetasjen og alle de andre aktivitetene som 
torsdagsmøter, 10-13 klubben og speider`n, for å nevne noe. 
I tillegg leies lokalene ut til privatarrangementer. Men det er jo 
godt, for vi synes det er lott at lere får gleden av å være i dette 
huset.

Følger det med noen spesialoppgaver ved å 
bo her?
Vi er bestyrere i huset, dvs at vi har ansvar for utleie av lokalene 
og for klargjøring av disse til hver bruker. Til tider vikarierer vi for 
vaktmesteren.
Har dere noe forhold til det kristne arbeidet som skjer på huset?
Jeg er så heldig å få være med som styremedlem i foreningen, 
sier Marianne, og er på den måten blitt bedre kjent med 
foreningens arbeid, liv og virke. – Det er fantastisk engasjerte 
folk som sitter i styret, som ønsker, blant annet å bidra til 
fellesskapet i Høybråten gjennom familiearbeid, sier Marianne 
og Jhonatan.

Odd Kristiansen

Fra venstre: Zion, Marianne, Victoria, Jhonatan og 
Elijah.

Familien Ramirez 
en blomsterbukett på bedehuset

FØRERKORT

Traikalt grunnkurs
bil & moped - lett & tung MC
Ring for tilbud! 
Autoteam Lørenskog
Astrids v. 1, 1473 Lørenskog. Tlf. 67 90 75 07
Autoteam Stovner
Stovner Senter 3. PB 27. 0985 Oslo. Tlf. 67 90 75 07
www.autoteam.no 

 67 90 75 07

Kjøp boka om Høybråten

«Lenge det gikk før Høybråten 
ikk ... », boka med historiske 
tilbakeblikk», fra Høybråten som 
Velforeningen har utgitt, er trykket i sitt 

2. opplag. 1. opplaget på 
1200 bøker ble nærmest 
revet bort. Den er å få kjøpt 
hos ved henv. Velforeningen 
eller Holmsen Magasin og 
koster kr 200.-
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Trenger du hjelp eller har du tid 

og ønsker om å hjelpe andre i 
nabolaget?
Frivillighetssentralen er der for 
din skyld.
Vi trenger flere medarbeidere.
Vær med i vårt hyggelige miljø.

Vi er til tjeneste for de som ikke klarere 
seg selv. 
Vær med å skape et trivelig nabolag.
Vi er der for både å gi tjenester og yde 
tjenester. Alt er basert på frivillighet og 
gleden ved å glede andre.
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 10.00 og 12.30

Primus motor i Frivillighetssentralen
Odd Gram

m.v.h. Arne, Kari Jan Erik og Odd    Tlf. 22 21 79 67

Det har i lengre tid vært et problem at mange biler står par-
kert i Høybråtenveien utenfor Høybråten kirke. Særlig på 
vinterstid oppstår det farlige situasjoner når stressede bi-
lister gir gass for å komme først inn i det innsnevrede feltet 
hvor to biler kan ha problemer med å passere hverandre. 
Når det er gudstjenester, bisettelser/begravelser og andre arran-
gementer i kirken kan det til tider være kaotiske tilstander i tids-
rommet før og etter  arrangementene. Da skal biler ut og inn på 
parkeringsplassen ved kirken samtidig som fremkommeligheten 
i Høybråtenveien er hindret av alle de parkerte bilene. Ved hen-
vendelse til Traikketaten får vi beskjed om at det er politiet som 
til enhver tid vurderer traikksituasjonen på stedet og treffer de 
nødvendige tiltak. Politiet svarer på vår forespørsel at de anser 
traikksituasjonen i området som tilfredsstillende og ikke ser be-

hov for å gjøre endringer. Samtidig kan de fortelle at de stadig får 
henvendelser fra beboere i området som mener at situasjonen er 
uholdbar. Vel-Nytt kontaktet også Ruter som traikerer området 
med bussrute 64A. Ruter svarer bl.a.:

 ”Vi vet at veibanen blir smal og vanskelig å traikkere når vi har 
kombinasjonen snø og parkerte biler, og vi vil vurdere som po-
sitivt at det iverksettes tiltak som bedrer fremkommeligheten på 
stedet.”  For egen del har vi erfart at bussen, som er ment å 
korrespondere med linje 2 på Furuset T-banestasjon, som re-
gel er så mye forsinket at passasjerene ikke rekker den T-banen 
som går fem minutter etter at bussen skulle vært på Furuset. 
Det eneste vi kan gjøre er å henstille til ansvarlig myndighet om 
nok en gang vurdere situasjonen. Et parkeringsforbud i Høybrå-
tenveien på hele strekningen langs Høybråten kirkegård ville av-

hjelpe problemet. 
Dag Oskar Jensen

Traikksituasjonen ved Høybråten kirke er en skam. 
Hvorfor er det ikke parkeringsforbud?

Dette er et daglig syn nederst I Høybråtenveien. Noe må gjøres.

Det ble for mye snø i 
vinter┻

Kanskje vi burde forby 
rognebær neste høst╂
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Traikktellinger i Starveien
Starveien borettslag har på eget 
initiativ fått gjennomført traikk-
tellinger på ire steder på Høy-
bråten. Hensikten var å se hva 
som var traikksituasjonen, før 
Postens Østlandsterminal åpnet 
for fullt i mars i år. Borettslaget og 
velforeningen frykter at gjennom-
kjøringen på Høybråten vil øke. 

Tellingene er gjennomført av Samferdsels-etaten 
i Oslo kommune. Tellesteder har vært: Starveien 
3, Stovnerbrua, Høybråtenveien 110 og Høybrå-
tenveien 122. Tellingene er gjort automatisk i pe-
rioden 23.11 til 27.11.2009 (uke 48). Tellingene 
er splittet opp på klokkeslett i løpet av døgnet og 
gjelder for begge retninger. Dataene er omgjort 
til gjennomsnittlig døgntraikk på årsbasis – ÅDT.  
Også farten er målt.  Det er også gjort målinger 
i 2007 og 2008 ved Starveien 3. Disse tallene 
endrer ikke hovedresultatene fra 2009. 

Resultatene viser at Stovnerbrua ved Stovner-
veien 1 har høyest traikk;  ÅDT ligger fra 4440 
biler på mandager stigende til 4711 biler på fre-
dag. Neste er Høybråtenveien 110. Her er ÅDT 
fra 4063 biler stigende til 4311 på fredager. Der-
etter følger Høybråtenveien 122 med 3513 biler 

stigende til 3728 på fredager. For de tre nevnte 
stedene ligger antall passeringer en del lavere i 
helgene. Sist kommer Starveien 3 med 3026 bi-
ler på mandag og samme nivå ellers i uka, men 
med hele 3950 biler på fredager. I helgen er det 
stor variasjon med hele 3438 biler på søndager. 

Ser vi nærmere på rådataene (pr. time), så 
kjører det lere biler fra Brolandsveien /Stov-
nerveien mot Høybråten enn i motsatt retning. 
Flest passeringer på Stovnerbrua nås mellom 
kl. 15 – 17 med bare litt lavere antall mellom kl. 
17 – 20.  Så følger morgenrushet mellom kl. 7 
– 9.  Det er også relativt høy traikk over Stovner-
brua midt på dagen. Gjennomsnittsfarten er ca. 
33 km/t.  For Høybråtenveien 110 er fordelingen 
av passeringer noenlunde lik i begge retninger 
i ettermiddagsrushet kl. 15 – 17, mens det i 
morgenrushet er vesentlig lere biler som kom-
mer fra Myrbakkveien; altså inne fra Høybråten.  
Gjennomsnittsfarten er ca. 32 km/t.  For Høybrå-
tenveien 122 er også fordelingen av passeringer 
noenlunde lik i begge retninger i ettermiddags-
rushet kl. 15 – 17, mens det i morgenrushet er 
vesentlig lere biler som kommer fra Høybråten 
og fra Stovner enn de som kommer fra Løren-
skogsiden. Gjennomsnittsfarten er høyere her; 
ca. 39 km/t. Her kjører mange over 50 km/t. Det 
er registrert enkeltbiler med fart over 70 km/t.  
For Starveien 3 er tallet på biler som kommer fra 
Høybråtenveien en god del høyere enn antallet 
som kommer fra motsatt side. Dette gjelder spe-

sielt for ettermiddagsrushet, men også for mor-
genrushet. Gjennomsnittsfarten er 28 km/t. 

Hvilke hovedkonklusjoner kan vi trekke?  Hvilke 
traikkstrømmer kan vi se?
Det er helt tydelig ettermiddagsrushet som ska-
per mest traikk. Dette ser ut til å vare helt fra kl. 
15 til kl. 20 og sprer seg altså over mange timer. 
Morgenrushet er mer konsentrert i tid, og ligger 
generelt lavere i totalt antall biler. Det kan se ut 
som om den eksterne gjennomkjøringen er spe-
sielt høy i ettermiddagsrushet. Den går til dels 
begge veier. Det høyeste antall passeringer totalt 
skjer fra Brolandsveien /Stovnerveien over Stov-
nerbrua. Det er noe vanskelig å forklare hvorfor 
antallet passeringer er høyere på fredager enn 
for de øvrige ukedagene. Hvilken traikkork for-
årsaker dette?   

Intensjonen er å gjenta tellingene etter en pe-
riode.  I mellomtiden vil Høybråten velforening 
sammen med Starveien borettslag og Stovner 
vel sende et brev til Postens Østlandsterminal 
med oppfordring om at de instruerer sine post-
biler til ikke å kjøre gjennom Høybråten og at de 
oppfordrer sine ansatte til heller ikke å kjøre her. 

Ragnar Torgersen, miljøkomiteen Høybråten 
velforening   
Anett Bjørndal-Riis

styremedlem Starveien borettslag.

Jeg har også 
lokaler til leie 
for opptil ひど 
Her kan du ha┺ 

Juletrefest 
Barnedåp【Navnefest 

Bryllup 【 Jubileer 
Konピirmasjoner 
Minnestunder

Ring og bestill i god 
tid┿
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I to uker har det stått foreldre i 
gule vester rundt Høybråten skole. 
Det har ført til at nesten ingen 
elever kjøres helt til skolen lenger.
- Vi vil sette fokus på å gå til skolen. Vi 
har blant annet sett at Bergtunveien har 
hatt mye traikk, sier traikkansvarlig i 
FAU, Tina Hageberg. De siste to ukene 
før påske tok foreldrene ved Høybråten 
skole elevenes skolevei tilbake gjennom 
en gå-til-skolen-aksjon.

Akers Avis Groruddalen tar turen til 
skolen på aksjonens siste dag. Tina 
Hageberg står ved skoleporten sammen 
med FAU-leder Ame-Lise Linja, mens 13 
andre foreldre har fordelt seg på de nær-
meste veiene rundt skolen.
De eldste elevene skal gå hele veien. De 
yngste elevene må gå den siste delen av 
skoleveien, forklarer Hageberg. 

Tryggere vei
Målet med aksjonen er å få en tryggere 
skolevei for barna ved at lere elever går 
til skolen og biltraikken rundt skolen re-

duseres. I vinter har mange foreldre kjørt 
og parkert i områdene rundt skolen, og 
det har oppstått noen nesten-ulykker.
I løpet av to uker har både FAU og rektor 
merket en stor forbedring.
Vi har merket en stor forskjell, sier Linja.
Det er fantastisk lott å se hvor få foreldre 
som kjører barna. Mange av elevene våre 
har lang skolevei. Dersom de blir kjørt nå, 
stopper foreldrene et stykke unna skolen, 
sier rektor Jan Gunnar Braathen, og fort-
setter: Nå får vi både sprekere elever 
og entryggere skolevei.

Holdningsendring
Foreldrene har også opplevd en hold-
ningsendring blant elevene.
- Nå synes de det er laut når foreldrene 
kjører dem til skolen. De vil heller gå. Jeg 
har selv en førsteklassing som ber om å 
få gå til skolen, sier Hageberg.
Henriette, som går i femteklasse, bekref-

ter dette.
- Det er greit å gå. Jeg synes det er int at 
lere går til skolen enn før, sier hun.
- Hvor lenge har du gått til skolen? 
- Jeg har gått til skolen i hele femteklas-
se.Jeg går som regel sammen med lille-

søstra mi og venninnene hennes, svarer 
Henriette.

Viktig patrulje
Foreldrene skryter også av skolepatrul-
jen, som de mener gjør en veldig god 
jobb.
- De er linke og gjør en viktig jobb, sier 
Linja.
Akers Avis Groruddalen står utenfor 
hovedporten i 20 minutter før det ringer 
inn til første time. De første 19 minuttene 
slipper ingen barna sine av rett utenfor 
skoleporten, men så kommer det plutse-
lig tre biler på rappen. To stopper foran 
skoleporten, mens én kjører videre.
Linja går bort til sjåførene og anbefaler 
dem å la være å slippe av ungene her.
- Disse to har jeg snakket til tidligere 
også, sier hun.
Likevel er hun fornøyd når hun oppsum-
merer aksjonen.
- Det er veldig positivt at veiene rundt 
skolen nesten har blitt bilfrie.

Pengepremier
I løpet av aksjonen har skolen talt hvor 
mange elever som har gått til skolen hver 
dag. Trinnene som når målene de har 
satt seg får en pengepremie av FAU.
-Vi deler ut 1000 kroner til hvert av 
trinnene som når egne mål. I tillegg får 
det trinnet med aller best resultat en ek-
strapremie. Det er en t-skjorte hvor det 
står «Jeg er best. Jeg gikk mest», sier 
Hageberg.
Premieutdelingen skjer etter påske når 
resultatene er klare.
 
Heidi M Skjebstad
Aker Avis Groruddalen

Foreldrene tok skoleveien tilbake.

FAU
 (Foreldrenes arbeidsutvalg)

-FAU og Høybråten skole arrangerer Gå-
til-skolen-aksjonen sammen. Målet med 
aksjonen er å få en tryggere skolevei.
-Gjennom aksjonen settes det fokus på at
  det tryggeste og beste for barna er at de 
går til skolen.
-De eldste elevene må gå hele veien, 
mens du yngste må gå det siste stykket 
til skolen.
-Skolen teller antall elever som går til 
skolen hver morgen.
-De av trinnene som når sine egne fot-
gjengermål premieres med 1.000 kroner.
-Det aller beste trinnet får en t-skjorte 
hvor det står «Jeg er best. Jeg gikk 
mest». 

Høybråten Lions har en forholdsvis 
stor aktivitet året gjennom. Kunst 
og hobbyutstillingen på Høybråten 

skole i november ble en ny hyggelig opplevelse hvor 
90 kunstnere stilte ut sine kunstverk. Mye flott å se og 
Lions hadde en omsetning like i underkant av en million 
kroner. Nå er planleggingen av høstens utstilling godt 
i gang hvor mange svært dyktige kunstnere er å finne 
på deltakerlisten. I år vil det bli rundt 80 utstillere. Dette 
blir for øvrig en jubileumsutstilling. Det er utstilling nr. 
30 i rekken. Her blir det mye å glede seg til.
Vinterens barneskirenn samlet rekord deltakelse 
i det litt i underkant av 250 barn deltok. Alle fikk 
gullmedalje, diplom, løperdrikke samt pølse og lompe 
– alt gratis. Storbandkonserten i Høybråten kirke med 
Gardemusikernes storband ble på ny en stor musikalsk 
opplevelse. Våre 

tre ungdomsskoler har også i år fått besøk av Lions 
og et NEI TIL NARKOTIKA team. Stor oppslutning av 
både ungdom og foreldre. Våren er kommet og med den 
store mengde søppel som vi slenger fra oss. Men med 
våren kommer også RUSKEN, her har Lions stilt opp 
med et stort mannskap for å rydde opp på Høybråten. 
Lions gutta har også vært på sin årlig runde for å selge 
tulipaner på Høybråten. Inntektene av dette salget går til 
NEI TIL NARKOTIKA Også denne våren har Høybråten 
Lions vært aktivt med på å klargjøre skolehagen for 
kommende sesongs aktiviteter.
Utover våren og sommeren står det enda noen 
arrangement på programmet før hele oppmerksomheten 
rettes mot høstens store begivenhet Kunst og 
hobbyutstillingen som finner sted i helgen 6. og 7. 
November.
L.S.

Stor aktivitet i Høybråten Lions

Trine Hageberg og Anne-Lise Linja fra FAU 
har vakt



Vel-Nytt Nr. 1  2010       Side 25

TANNLEGE MNTF
KARL-KRISTIAN ANDERSEN

Folkvangvn 19

Tlf: 22 21 10 10

Høybråten
Herrefrisør

Inneh. Tom Pettersen
Høybråtenvn 79

Tlf: 22 21 15 57

Vi fører garn fra
Dale • Sandnes • P.T. • Drops

Broderiartikler - Syartikler - Knapper 
- Glidelåser - Smykker/perler - Quiltestoffer 

- Hobbyartikler fra Panduro

Solheim Senter
Skårersletta 10 v/Kiwi, tlf. 67 90 09 65

Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10–17.
Torsdag kl. 10–19 • Lørdag kl. 10–15



Vel-Nytt Nr. 1  2010       Side 26

Velforeningens styre og komiteledere:
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:  Ronny Maasø Myrbakkveien 1B 1088 Oslo  92 22 13 13 92 22 13 13         ron-maas@online.no

Sekretær:  Inger-Lise Skog Torbjørnsvei 2 A 1086 Oslo  22 21 17 33 91 69 33 76 inger.lise.skog@bilia.no

Regnskapsfører Liv Bøgseth Brolandsveien 5 0980 Oslo  22 10 24 12 97 07 70 83 liv@hans-becker.no

Styremedlem: Lise Rastad Høybråtenvn. 72 H 1086 Oslo  22 21 60 31  91 85 03 48 lise.rastad@hotmail.com

Styremedlem: Anne-Lise Haanæs Høybråtenvn. 87 D 1088 Oslo  22 21 08 76 99 40 13 14 jhaanaes@frisurf.no

Styremedlem Ole Kristian Ensrud Høybråtenvn 92 1088 Oslo    92 61 93 00 ole@ruudvvs.no

Styremedlem: Lise Alstedt K.Andersensvei 74 A 1086 Oslo  22 21 21 01  48 13 55 11 lise@alstedt.no

Styremedlem: Bjørn Andersen Kleiva 11 B 1088 Oslo  22 21 17 96 90 10 16 81                 balfand@online.no

Huskomitè: Rune Klarholm Linjevn 66. 1087 Oslo  22 21 83 43  92 40 37 23 runeklar@online.no

Miljøkomitè: Ragnar Torgersen Solbakken alle’ 9 A 1086 Oslo  22 10 46 71 90 05 58 80 ragnarto@online.no

Arr. Komitè:    

Distr.komitè: Ronny Maasø Myrbakkveien 1B 1088 Oslo  92 22 13 13 92 22 13 13 ron-maas@online.no

Red.komitè: Eilif Holen  Fredheimvn. 6 1087 Oslo  22 21 15 35 48 07 66 35 eilie@online.no

Valgkomitè: 

Frivillighetssentralen   Linjebakken 4 1087 Oslo  22 21 79 67        frivillig@hoybratenvelforening no  

Frivillighetssentralen Odd Gram  Kleiva 2 A  1088 Oslo  22 21 15 41        frivillig@hoybratenvelforening.no

Velhuset:    Linjebakken 4 1087 Oslo  22 10 90 51                       velhuset@hoybratenvelforening.no

Utleie av Velhuset
Priser:
Salen   fredag-søndag            kr 2 700.-
Salen   mandag - torsdag             kr    800.-
Møterom 1 etg.   mandag - søndag             kr    500.-

Reduksjon for medlemmer er kr 100.-
Prisene er inkludert rengjøring og musikkanlegg.
Henvendelse leie av salen/møterom:
Velhuset tel. 22 21 79 67 mellom kl. 10.30-12.30  (hverdager)
Lise Alstedt 22 21 21 01    mob.48 13 55 11
e post : lise@alstedt.no
Gjelder fra april 2008
Høybråten Velforening  - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside:www.hoybratenvelforening.no

Annonser i Vel-Nytt:

Vel-Nytt deles ut gratis til samtlige husstander på 
Høybråten.

Annonsepriser:

1/8 side farver  kr    400.-
1/4 side farver  kr 1 000.-
1/2 side farver  kr 2 000.-
1/1 side farver   kr 3 000.-
Siste side:
1/2 side farver  kr 2 300.-
1/1 side farver  kr 3 500.-

Bli medlem av 

Høybråten 

Velforening
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i 
området og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og 
beboernes trivsel og sikkerhet.
Du kan delta aktivt i styret, i en av våre mange komiteer, eller du 
kan bare være medlem.
Medlemskapet koster kr. 200,- pr. år for hver husstand.
Ønsker du medlemskap kan du sende penger til konto 9005 05 85092, husk å oppgi navn og adresse, eller sende e-post til     
velhuset@hoybratenvelforening.no
Du kan også ringe Velhuset på 22 10 90 51 mellom kl. 10.30 og 12.30 mandag - fredag.
Vi ønsker deg/dere velkommen.

Grasrotandelen 
Høybråten VelforeningK

lipp her

Klipp her

  Jeg ønsker å bli medlem i Høybråten Velforening

Høybråten Velforening  - Linjebakken 4, 1087 Oslo
Hjemmeside:     www.hoybratenvelforening.no

Navn________________________________________

Adresse______________________________________

Post nr_________   Poststed_____________________

E Post _________________________
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Det nye styret I Høybråten Velforening
Bjørn Andersen, Lise Rastad, Ole K. Ensrud, Liv Bøgseth, Inger-Lise Skog, Ronny Maasø, Villy Kolstad, Anne-Lise Haanæs, Lise Alstedt

Blomst og takk for god innsats til 
Ronny Sten Olsen -ut av valgkomiteen, Bjørn Andersen -ut av Arrengementkomiteen, og Sigurd Simonsen ut av styret

-Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles 
interesse i området og virke for stedets kulturelle, sosiale 
og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. 
-Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse 
formål. 
-Foreningen er partipolitisk uavhengig. 
-Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger 
eller institusjoner i saker av felles interesse. 
-Foreningen skal ivareta stedets interesser som et 
hørings- og samarbeidsorgan ovenfor kommunen og 
andre offentlige instanser. 

-Foreningen skal søke å ivareta natur- og miljøvernhensyn 
i foreningens virkeområde og omegn. 

Velforeningens avgrensning
Velforeningens virkeområde begrenses av: Fra Lørenskog 
stasjon langs Østre Aker vei til turvei fra Linjeveien til Stig 
skole/Østre Aker vei – langs jernbanelinjen til Haugenstua 
stasjon. Haugenstuveien – Høybråtenveien til kirken, til 
Karihaugveien – bygrensen. Følger bygrensen (Ellingsrudelva) 

til Lørenskog stasjon.

UTDRAG AV VEDTEKTER FOR

HØYBRÅTEN VELFORENING
STIFTET 1926

SIST REVIDERT 25. MARS 2009

NB! Er du medlem?- Vær med å gjøre Høybråten til et bedre sted å bo.
Vi trenger din støtte og deltagelse.

Husk- VI er der for å ivareta dine interesser.
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HØYBRÅTEN SKOLEMUSEUM

Beliggenheten.
Høybråten skolemuseum ble opprettet l 
1997 da skolen fylte 75 år. Etter rehabi-
literingen av den gamle skolebygningen, 
har museet blitt lyttet fra lokalene til det 
nedlagte Folkebadet, til det rommet som 
tidligere har vært brukt både som spi-
sesal, klasserom, vaktmesterkontor og 
lager. Takhøyden er lav i dette rommet, men 
fordi det har fått glassvegger på begge lang-
sidene, virker det luftig likevel. Glassveggene 
gir lys og innsyn til museet både fra Bergtun-
veien, fra skolegården og fra gangen inne i 
skolebygget.

Klasserommet.
Gjennom de store glassveggene  er det 
mulig å se et klasserom fra 20- åra med 
krittavle og pulter. I rommet er det også 
en sløydbenk, et symaskinbord, forskjel-
lige elevarbeider fra sløyd og håndar-
beid, og selvfølgelig det Palestinakartet 
som hang i alle klasserom i “gamledager.” 
På pultene ligger det trepennaler, blekk-
hus, penneskaft, pennetørkere, trekkpa-
pir og gamle lærebøker. Men det mest 
spesielle i klasserommet er nok den 
oppslagstavla som viser skomakersløy-
dens inesser. Det er sitteplasser til 13 
- 14 elever i klasserommet, og her er det 
meningen at dagens elever skal oppleve en 
gammeldags skoledag.

Skolekjøkkenet og arbeidsda-
gen til mor.
Inne i den ene enden av klasserommet er 
det satt opp en kort skillevegg. Bak denne 
skilleveggen er det samlet gjenstander 
fra det gamle skolekjøkkenet. Her innes 
bl.a.vaskebrett, vrimaskin, sinkbalje og vas-
kevannsfat. I forbindelse med en utstiling på 
Folkemuseet, utarbeidet Oslo kommunes 
informasjonssenter en fortelling som heter 
“Arbeidsdagen til mor.” Dette er en stem-
ningsfull fortelling fra livet til en arbeiderfa-
milie ved århundreskiftet, og den egner seg 
godt til høytlesing når elever besøker sko-
lemuseet og skal forstå hvordan det var da 

det ikke bare var å skru 
på springen for å få 
ubegrenset med vann. 
Og hva var en vannpost? 
Og hvorfor hadde vi et 
Folkebad på Høybråten? 
For ikke å snakke om 
lapping og stopping, hva 
er nå det?

Audiovisuel le 
hjelpemidler.
Bak veggen er det også 
en bokhylle med audio-
visuelle hjelpemidler fra 
skolens første tid, bl.a. et 

svært, svart balloptikon, et digert ilmapparat 
og kontorets ærverdige, svarte skrivemas-
kin.

Flere utstillingsdokker og ei 
papirdokke.
Museet er “befolket” av lere utstillingsdokker, 
som har vist seg å være skremmende 
livaktige. Dokka Sigrid er nok den som har 

fått pulsen til sarte sjeler å slå ekstra fort. 
Hun sitter rett innenfor glassveggen mot 
skolen og er ikledd tidsriktige klær fra 
20-åra fra innerst til ytterst: trøye, lange 
underbukser, strømpeliv, brune ullstrømper, 
raggsokker,beksømstøvler, rutet bluse, svart 
ullskjørt og brun strikkejake. Hun har lange, 
lyse letter og et livaktig ansikt. Hun er ute for 
å plukke blåbær og sitter inn  på museet bare 
for å ta seg en liten hvil før hun skal gå videre 
opp mot Branntårnet på Haukåsen. Sigrid 
er en påminnelse om at en av de viktigste 
kulturelle tradisjonene på Høybråten er å gå 
tur.Tre tidligere elever fra 7. trinn har tegnet 

ei papirdokke som viser hva Sigrid har på 
seg fra innerst til ytterst. Denne kan kopieres 
og brukes i undervisningen. Fortsatt synes 
noen barn at det er stas å fargelegge og 
klippe ut og ikke minst leke med papirdokker. 

Ellers innes både en skolemusikant, en ioli-

nist og et medlem av pikekoret blant dokkene. 
Alle er iført tidsriktige uniformer. Mot Bergtun-
veien står det ei utstillingsdokke og vinker.Det 
er ei jente som har på seg jubileumsgenseren 
fra 1997 da skolen var “bortreist på dagen”. 
Hele skolen dro da med eget tog fra Høy-
bråten til Hunderfossen for å feire skolens 75 
års dag. Alle elevene ikk NSBcaps og fargen 
på den fortalte hvilken gruppe de tilhørte. 
Jubileumsdokka tilhørte rød gruppe.

Tidslinja.
I gangen  som  går  langs  museet, er  lokalmiljø-
ets tidslinje montert i stort format rett på veggen. 
På tidslinja kan vi bl.a. lese nybyggerbarnas vitnes-
byrd om hvordan det var å være elev på Furuset 
skole mens foreldrene deres i mange år kjempet for 
å få skole på Høybråten.Vi kan også se når korps og 
kor og strykeorkestret ble stiftet. Ganske rart å legge 
merke til hvor lang tid det tok før jentene kom med i 
korpset.....

Den gamle trebenken.
Under tidslinja er det plassert en lang, 
hvit trebenk som tidligere ble brukt når 
det skulle tas klassebilder. På benken lig-
ger det nå lere album med gamle klas-

Tidslinja- hvorledes Høybråten ble utviklet

Dette var pultene elevene satt på.

Gro demonstrerer skruskøytens 
hemmligheter.

Papirdokka Sigrid er et gyldig
 eksemplar fra sin tid.
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Håndballgruppa i HSIL består 
for tiden av rundt 190 aktive 
spillere.
De yngste spillerne vi har er 8 år og de 
debuterte i seriespill denne sesongen. 
Ellers består vår gruppe av alle alderstrinn 
fra 8 frem til 17 år. Vi har også et senior 

damelag, samt lag for både jenter og 
gutter over 33 år.
Vi startet opp håndballskole i høst på Stig 
skole og det var kjempeartig at så mange 
barn har lyst til å spille håndball. Det er en 
aktiv gjeng med mye energi og vi håper å 
beholde disse i mange år fremover.

Så håndballgruppa lever opp til sitt motto 

- Flest mulig lengst mulig.
Bildet viser fjorårets hånballskoledeltakere 
– som i år debuterer i seriespill
Hvis du ønsker å spille håndball kan du jo 
ta en tur innom treningen til det laget du 
måtte tilhøre. Året du er født er teamet du 
hører til.

Håndball er mer enn bare trening og 
seriespill. Lagene våre er med på cuper 
som arrangeres både i innland og utland. 
Sist sommer reiste våre eldste jenter 92 
til Barcelona og spilte i Granollers Cup 
mens jenter 94 reiste til Sverige og deltok 
i Partille Cup. Jenter 95 klarte å komme 
med til Peter Wessel Cup 
(uofisielt NM), som første 
HSIL-lag noensinne.  
Styret organiserte også i år 
en felles cup til Moss (Herulf 
Cup) der alle lagene fra HSIL 
håndball deltok. Alle gjorde 
en god innsats og kom langt 
i sine klasser.
Vi stilte også med mange 
dommere i denne cupen og 
de gjorde en fremragende 
innsats. 
Vi ser at en cuphelg 
innimellom har veldig mye å si 
på det sosiale plan. Jentene 
blir bedre kjent med 

hverandre og det styrker laget i kamp. 
Vår største utfordring neste år vil være å få 
trenerkabalen til å gå opp. Hvis det innes 
noen av leserne som kunne tenke seg å 
være håndballtrener og har litt erfaring, 
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt 
med:

Per Henning Berntsen (leder HSIL 
håndball)
berntsen@lunder-aas.no
eller
Lise Kvanvik (Sportslig leder)
lise.kvanvik@2020mobile.no

Håndballgruppa

Her er det bare entusiasme å spore.

Fra Til Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager

1600 1630 Team 2000 Team 1996

1630 1700

1700 1730 Team 1996 Team 1999 Team 1995

1730 1800 Team 1996+2001

1800 1830 Team 1997+2001 Team 1998 Team 1997+93

1830 1900 Team 1997          "

1900 1930 Damelag + 92 Team 1995

1930 2000               "

2000 2030 Team 1994

2030 2100 Team 1994

2100 2130 Team 1993

2130 2200 Damelag + 92

2200 2230           "

Treningstider I Haugenstuhallen aug 2009-mai 2010

sebilder, og dagens elever setter seg ofte 
på benken og tar seg en titt og undrer 
seg over både klesdrakter og hårfrisyrer 
fra «gamledager». På benkene står det 
også en tarifold som inneholder fakta om 
Høybråten, både skolen og nærmiljøet.

Vitrineskapene.
I gangen er det plassert to vitrineskap 
med gjenstander fra både skolens og 
nærmiljøets historie. Der kan man for ek-
sempel se bygningsrester fra “gult hus”, 
den toetasjes trebygningen som ble revet 
da skolen skulle bygges om. Der innes 

også en bit av en takstein fra Even Ste-
ens teglsteinsfabrikk inne ved Nuggerud. 
Han satte sin signatur på hver takstein og 
bokstavene ES er helt tydelig preget inn 
på den biten som ligger i et av skapene. 
Skolen har tatt vare på de karakteristiske 
plansjene som før ble brukt i alle fag, og 
noen av dem henger på veggene i gan-
gen for å illustrere hvordan det så ut på 
Høybråten da Anton Tschudi startet sin 
utparsellering av tomter og nybyggerne 
kom.

Gro Strømme 

Museet er for elevene slik  at de kan få et innblikk i hvorledes det var 《i gamle dager》┻ Museet er åpent for foreninger og mindre grupper etter avtale med rektor      tlf┻┺ にぬ ぬね ねは どど
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Lamper og pærer oppe ...

Medisinutsalg og Post i Butikk

Registrerte Elektriske 
installatører

Hvitevarer
Komfyrer, kjøleskap, 
vaskemaskiner etc.,

VI HAR LANG ERFARING OG ER SPESIALISTER INNEN ELEKTRO, MALING OG FARVER

...og en kjeller full av dekor og maling både for inne og ute

VI HAR LANG ERFARING OG ER SPESIALISTER INNEN ELEKTRO, MALING OG FARVER

Tel :     22 79 09 80
Fax:     22 79 09 81

e-post: kontor@holmsens.no

    installasjon@holmsens.noFredheimveien 3, 1087 Oslo


