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Ny tid møter gammel: Høyblokk under oppføring på Bøler i 1955. 

Foto: Jens A. Selmer 

Østensjø lokalhistoriske bilder:  
Noen glimt fra Østensjø bydels historie. 

Bli kjent med vår bildesamling!  
* Gårder  * Husmannsplasser * Industri * Boligbygging * Handel  

* Skoler * Samferdsel * Krigen * Blokkbebyggelse * 
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Et utvalg av steder i vårt område
Dette er noen av stedene vi har valgt ut til å presentere vår 
samling av historiske bilder. Den er nå på mer enn 1000 
bilder, her har vi plass til i underkant av 50. 

Vi håper at disse smakebitene vil inspirere til økt interesse 
for bydelens lokalhistorie. Samtidig oppfordrer vi også til å 
besøke bildedatabasen på nettet, her er det mange godbiter! 

I tillegg til bildesamlingen har vi i her benyttet tekster fra 
det kommende kulturkartet for Østensjø. 

Ansvarlige for Rundt vannet nr 4: Per Ove Dahl, Bjørn 
Lilleeng 
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Ø
stensjøvannet ca 1900. 

Et øde og idyllisk vann m
ed 

Ø
stensjø gård flott beliggende 

litt til venstre for m
idten av 

bildet. 
Er det noen som

 vet hvilket hus 
som

 ligger helt til venstre i 
bildet?
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Østensjø lokalhistoriske bilder 
Bildebasen er et samarbeid mellom 
Deichmanske bibliotek, Østensjøvannets Venner 
og Østensjø historielag. Vi har gitt bildebasen 
prosjektnavnet ”Østensjø lokalhistoriske bilder” 
siden den hovedsakelig består av fotografier fra 
Bydel Østensjø.  

I 1996 ble utstillingen ”Historien om Østensjø 
bydel” presentert på Deichmans filial på 
Oppsal. Bilder og tekst fra Østensjø ble samlet 
inn og fremvist på plakater. Dette materialet ble 
etter at utstillingsperioden var over lagret på 
filialen. Det er bilder fra denne utstillingen som 
har dannet det første grunnlaget for bildebasen. 

Alle som er interessert i bydelen har her fått et 
redskap til å søke etter bilder med motiver som 
kan fortelle noe om tidligere tider og på den 
måten øke forståelsen for eget distrikt. 

Motiver 

Bildebasen har motiver fra landskap, arkitektur, 
bebyggelse, samferdsel, familieliv, fritid, 
arbeidsliv, portretter og gruppebilder fra skole 
og foreningsliv mm. Østensjøvannet og de gamle 
gårdene i distriktet er selvsagt med. Basen er 
under kontinuerlig utvikling og nye bilder 
kommer stadig til.  

 

 

Informasjon om bildene 

Besøk nettsiden på: 
http://www.bildebaser.deichman.no 

Selv om et bilde ofte kan fortelle mer enn tusen 
ord, har vi lagt inn informasjon om hvert enkelt 
bilde i den grad vi kjenner bildets historie.  

Rettigheter og bruk 

Bildene du finner i basen er samlet inn av 
prosjektets medlemmer. ”Bildet kan ikke brukes 
uten tillatelse fra Østensjø lokalhistoriske 
bilder”, slik det fremgår når bildene tas opp på 
skjermen. Vi har inngått avtale med giverne om 
denne forvaltning. 

For enkelte bilders vedkommende er det Oslo 
Bymuseum, Byantikvaren eller Byarkivet som 
regulerer bruken. Dersom du har behov for å 
kopiere et bilde f.eks. for trykking i en 
publikasjon, ta kontakt for avtale om det. 

Har du bilder? 

Vi er alltid interessert i å låne lokalhistoriske 
bilder til skanning for å legge disse inn i basen. 

Kontaktpersoner: Per Ove Dahl (pe-
ovd@online.no), Leif Dan Birkemo 
(dbirkemo@online.no) 

Vi er stort sett tilstede på Deichmanske bibliotek 
Oppsal onsdager fra 12-16.

 
Leder:   Bjørn Lilleeng 
Kasserer:   Inger Kjærnes  
Sekretær:  Petter Jansen   
Styremedlem:  Nina Eriksson  
Styremedlem:  Per Ove Dahl  
Varamedlemmer:  Kari Ravnaas, Gunnar Reiby 
Valgkomite :   Knut Helge Midtbø, Leif-Dan Birkemoe og Sigurd E. Gullerud. 
 
Østensjø historielag 
Postboks 9 Oppsal 
0619 Oslo 
Giro: 6061 05 18055 
E-post: histlag@online.no 
Nettside: www.histlag.pair.com 
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Gårder 
 
Det som kanskje binder Østensjø bydel sterkest til fortida er våre historiske gårder. 
Ingen vet nøyaktig hvor gamle gårder som Nordre Skøyen, Østensjø og Abildsø er, 
men arkeologiske funn tyder på at det har bodd folk her siden yngre steinalder (ca 
2000 år f.KR.). Her var de beste områdene for å dyrke jorda, og da stier og veier etter 
hvert kom, gikk de gjennom gårdene. Et lite antall gårder eide det meste av jorda, og 
da Nordre Skøyen hovegård ble utparsellert til småhusbebyggelse i 1911 ble det nok 
til en liten forstad. 

Nordre Skøyen hovedgård 
Nordre Skøyen hovedgård har gjennomgått de fasene som er typisk for mange av våre storgårder - i 
middelalderen klostergods, etter reformasjonen krongods. I privat eie de siste 3-400 årene.  

De aller eldste delene av grunnmuren stammer fra Håkon Håkonsons tid, dvs ca. 1250.  

Rundt 1750 fikk gården omtrent det utseendet den har i dag, bortsett fra sørfløyen som ble revet i 1840. 
Parkanlegget med lindealleen stammer også fra 1750-tallet. Eierne, som f. eks. Jess Carlsen og Nils Emanuel 
Thygeson var den tids kjendiser, og gården var kjent for sine storslåtte gjestebud. 

Navnet på gården var først Skøyen, senere Østre Skøyen, men også Store Skøyen. 

I 1910 overtok kommunen, og store deler av eiendommen ble utparsellert til boligtomter. Hovedhuset ble fredet i 
1924. Gårdsdriften opphørte i 1938, og i 1939 ble vognhuset og låven med stall og fjøs revet. Bygningene brukes 
nå som lokaler for bydelens lag, foreninger og som selskapslokaler, administrert av Foreningen for Nordre Skøyen 
Hovedgård.  

 

Nordre Skøyen 
hovedgård med 
lindealleen i 
forgrunnen. 
Bildet tatt 
Ca 1880-90. 
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Østensjø Nordre og Søndre  
Funn av steinalderøkser på jordene til Østensjø gård kan tyde på at det har vært drevet jordbruk ved Østensjøvannet 
fra yngre steinalder, ca. 2.500 år f.Kr. Selve gården Østensjø ble bygd i eldre jernalder, kanskje rundt år 500 e.Kr. 

 

Familien 
Aas med 
gjester på 
tunet på 
Nordre 
Skøyen 
hovedgård. 
Bildet er 
tatt ca 
1880-90. 
Foto: Oslo 
Bymuseum 

Søndre 
Østensjø 
hovedbygning 
og drengestue, 
fotografert fra 
låven ca 1930.
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Gården kan ha fått navnet etter beliggenheten, øst for sjøen. Deretter har vannet fått navn etter gården – 
Østensjøvannet. Gårdene var kirkegods, men fra reformasjonen i 1536 til 1660 var Østensjø i kongens eie. I 1656 
ble Østensjø delt i to selvstendige gårder. Tveter-slekten eide gårdene i 160 år før familien Solbakken overtok i 
1997.  

Søndre Østensjø ble hovedsakelig bygd tidlig på 1800-tallet i empirestil. Nordre Østensjø ble bygd rundt 1870 i 
sveitserstil. 

 
 

Søndre Skøyen gård 

 

Bildet er tatt 
ca. 1920 og 
viser jordene 
øst for gården. 
Foto: Halvor 
Mathias 
Skappel 

Tunet på 
Søndre 
Østensjø Gård 
ca. 1930-40 
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Søndre Skøyen gård deler mye av sin eldste historie med Nordre Skøyen. Nevnes i skriftlige kilder fra 1396 som 
Lille Skøyen, underlagt Store Skøyen (i dag Nordre Skøyen). Fra 1842 ble gården skilt ut fra Nordre Skøyen som 
selvstendig bruk. Gården er fortsatt i privat eie, og samme familie har vært eiere siden 1913. Fra midten av 1960-
tallet ble det meste av jordene bebygd med boliger, og grunnlaget for gårdsdrift forsvant. 

 

Abildsø gård 
Abildsø gård ble ryddet før år 800 e.Kr. og er blant de eldste gårdene i vår bydel. Gården tilhørte kirken i 
senmiddelalderen, men kom i kronens eie ved reformasjonen. Private eiere overtok fra 1651. Mange familier har 
bodd her gjennom årene. Wetlesen-perioden ble innledet med landbruksskole i 1845, Norges andre, og Minna 
Wetlesens husholdningsskole fra 1865 som Europas første. Hovedbygningen er fra 1790-årene. I tillegg er det 
sidebygning og drengestue. Gården og jordveiene ble fredet i henhold til Kulturminneloven i 1997. Gården eies i 
dag av Abildsø Gård AS og brukes som kurs- og konferansested. Jorda skjøttes av en forpakter.  

I 1875 ble jorda sør for Smedbergbekken solgt. Bl.a. ble Søndre Abildsø bygd rett nord for Abildsø skole og senere 
revet midt på 1950-tallet. 

 
 

Bøler gård 
Bøler gård, Bølerveien 24, ligger vakkert til med hele bygningsmassen intakt. Antagelig jernaldergård. I 
middelalderen avlsgård for Fransiskanerklosteret og senere Oslo Hospital. Solgt til private i 1827 og har siden 
1880-årene vært i familien Bøhlers eie. Gården Nordre Bogerud ble kjøpt og innlemmet i 1892. Gårdsanlegget, 
med våningshus i sveitserstil, er ansett som bevaringsverdig av byantikvaren. Mesteparten av jorda ble solgt til 
kommunen etter krigen, og er nå bebygd.  

Tunet på Nordre 
Abildsø Gård. 3 
generasjoner på 
tunet. Bildet er tatt 
ca. 1925. 
Foto: Oslo 
bymuseum 
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Oppsal gård 
Oppsal gård. Det norrøne navnet er Uppsalir som betyr den høytliggende gården. Oppsal gård ble etter all 
sannsynlighet skilt ut fra Østensjø før år 800 e.Kr. 

Kirkegods i middelalderen (Oslo Bispestol) og krongods etter reformasjonen. I 1708 kjøpte oberst Peter Jacob 
Wilster eiendommen. Han eide også Abildsø. Norges desidert rikeste mann på slutten av 1700-tallet, Bernt Anker, 
eide Oppsal 1778-80. 

I 1919 kjøpte Hans Løvseth gården, og hans slekt eier den fortsatt. 

 

 
 

Bøler gård ca 1880-90. 

Oppsal 
Landhandleri holdt 
til i hovedbygningen 
til Oppsal gård. 
Hovedhuset ble 
ombygd i 1949. 
Inngangen til 
landhandleriet er på 
hjørnet til venstre. 
Se skilt over 
døren.Bildet er fra 
postkort datert 30. 
03. 1916. 
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Manglerud gård 
Manglerud gård var kirkegods fra tidlig middelalder, krongods fra reformasjonen og har deretter hatt en rekke 
private eiere. Manglerud gård ble delt flere ganger og besto til sist av tre atskilte gårder. Søndre Manglerud, som er 
den eneste bevarte i dag, er bygd omkring 1840. Benyttes i dag som eldresenter. 

 
 

Bogerud gård 
Bogerud gård, Bogerudveien 102, er eid av kommunen. Middelaldergård som ble delt midt på 1700-tallet. Nordre 
Bogerud er senere lagt til Bøler gård og våningshuset er flyttet dit, men våningshuset på Søndre er intakt og 
benyttes i dag som barnehage. Gården var lenge eid av Oslo Hospital og drevet av forpaktere. Gårdsdriften 
opphørte rundt 1960 i forbindelse med utbyggingen av området. 

 

Låven på ”Mellom- 
Manglerud” brenner 
mai 1946. Den lå 
der Emil Korsmos 
vei munner ut i 
Plogveien. 
Foto: Kjell H. 
Bendiksby, 
Høyenhallboka. 

Hovedhuset og 
driftsbygningen på 
Søndre Bogerud 
gård i 1962. 
Foto: Oslo 
bymuseum. 
Fotograf: Truls 
Teigen 
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Husmannsplasser 
Vi kjenner et stort antall husmannsplasser i vårt område. Bare under Skøyen vet vi om minst 16 plasser, de andre 
gårdene hadde også i perioder et stort antall husmenn. I en tid der muskelkraft betydde alt for å få arbeidet unna, 
var nok husmannens bidrag verdifullt. Husmannen selv opplevde nok pliktarbeidet som et slit. Han hadde mer enn 
nok å stri med på sin egen plass. 

I dag forteller stedsnavn som Trasop, Grønlia, Skrabben, Vetland, Høyenhall om gamle husmannsplasser. Vi har 
valgt ut et par bilder for å representere bydelens husmannsplasser. 

  

 

Stallerud, som 
ligger mellom 
Rustad og 
Bogerud,kjenner vi i 
kildene fra 1850-
tallet. Fra 1874 var 
dette husmannsplass 
under Heftye på 
Sarabråten. Den ble 
frikjøpt som 
selvstendig bruk i 
1930, men seinere 
utbygging har gjort 
at det i dag bare 
gjenstår noe av 
bygningsmassen. 

Østensjøbråten lå nord for Sørli 
i nordenden av Storvika i 
Nøklevann. Plassen lå under 
Østensjø gård fram til 
kommunen kjøpte områdene 
rundt Nøklevann i 1899. 
Plassene Sørli og Østensjøbråten 
ble slått sammen før husene på 
Østensjøbråten ble revet, 
sannsynligvis i 1913. Ruinene 
kan sees like sørøst for veien 
gjennom Haraløkka 
idrettsanlegg. 



Rundt vannet – Medlemsblad for Østensjø Historielag 

 12

Industri og handel 
 
I vårt distrikt oppstod industrien først langs Alnaelva. Allerede under Håkon den 5. 
Magnusson på 1290-tallet nevnes en mølle som antagelig lå ved dagens Kværner. 
Men det var først etter at jernbanen kom i 1854 at industriutviklingen skjøt fart. 
Bryn Mølle og Brynsdalens Chemiske Fabrik kjenner vi fra 1860-årene. Ved 
Østensjøbekken startet P.W. Kildal sine første bedrifter på slutten av 1850-tallet, det 
var krittmølle og ”Bridselfabrik” (produserte fargestoff). Ellers satte 
teglverksindustrien tidlig sitt preg på området.  
Denne veksten av småindustri var uten tvil en viktig forutsetning for Bryns utvikling 
som forstad. 
 

Bryn Mølle 

 
 

På dette stedet har det vært virksomhet i lang tid. Et kart fra 1797 viser at vannkraften i Alna generelt var lite 
utnyttet, men at vi ved Bryn bro på dette tidspunktet hadde både mølle og sagbruk. Disse lå under Bryn gård, men 
vi vet at ihvertfall sagbrukene i perioder var forpaktet bort til andre. 

Bryn Mølle i 1860-
årene. Bildet er tatt fra 
Alna og opp mot 
Brynseng. Ved 
våningshuset på Bryn 
gård ligger i dag 
inngangen til 
Brynseng holdeplass. 
Foto: Oslo bymuseum 
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Bryn og Halden Tændstikfabrik 
 

 
 
Bryn Tændstikfabrik ble opprinnelig anlagt i 1866 i Enebakk, men flyttet til Bryn i 1884. Her hadde man også 
tidligere forsøkt fyrstikkproduksjon på en tomt utparsellert fra Nordre Skøyen i 1856. 

I 1909 jobbet 242 arbeidere her. Fram til arbeidervernloven kom i 1895, kunne barn helt fra 7-årsalderen benyttes i 
fyrstikkproduksjon. I 1927 ble fabrikken slått sammen med Grønvold Tændstikfabrik, og fra 1933 ble all 
produksjon flyttet til Grønvold. ”Fyrstikktorget” er et minne fra den tiden. Savo AS (kontormøbler) er i dag 
lokalisert i Bryn Tændstiktsfabriks tidligere lokaler. 

 

Joh. Petersens Lin- og Bomullsvarefabrikk 

 
 

Bryn 
Tændstikfabrik. 
Bildet er tatt ca. 
1900. 
I forgrunnen den 
gamle 
Tvetenbrua. 

Joh. Petersens  
Lin- og 
Bomullsvarefabrik i 
1930 årene. I 
forgrunnen til 
venstre ser vi 
speidernes 
"Breidablik". 
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Joh. Petersens Lin- og Bomullsvarefabrikk. Fabrikken ble anlagt i 1882 i Brumunddalen av fabrikkeier Joh. 
Petersen, men flyttet til Bryn i 1889. Den ble i 1914 utvidet med et linspinneri, men dette ble nedlagt i 1926. 
Produksjonen har for linvarer og bomullsvarer omfattet spinneri, veveri, blekeri og appreturavdeling. 

 Inntil 1927 nyttet fabrikken delvis vannkraft fra Alnaelva. Dette år eksproprierte kommunen Grorudvannene til 
drikkevannforsyningen, og fabrikken gikk over til hel elektrisk drift. 

 

 
 

Kristiania teglverk 

 
 

Arbeiderboliger ved 
Joh. Petersens Lin- 
og Bomullsvare-
fabrik.  
I forgrunnen 
"Hagehuset" som 
fortsatt står. Bak ser 
vi "Bellevue".  
Det ble revet i 
forbindelse med T-
baneutbyggingen.. 
Bildet er tatt på 
1930-tallet. 

Flyfoto av Kristiania 
Teglverk og deler av 
Bryn-området i 1955. 
Foto: Byantikvaren 
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I 1290 nevnes et teglverk som lå innunder Ekeberg. Det ble sannsynligvis benyttet i oppbygningen av Mariakirken. 
Det første kjente teglverk på Bryn er Breivold teglverk under Tveten gård som ble anlagt omkring 1600. 

I nyere tid kjenner vi Bryn teglverk, Høyenhall teglverk og Kristiania teglverk. 

Kristiania Teglverk ble bygd i 1897. Det var i drift bare en sesong da det måtte innstille driften på grunn av 
byggekrakket i 1898. Det ble modernisert og satt i drift igjen i 1912. Teglverket brant ned til grunnen i 1936, men 
ble bygd opp igjen og modernisert. 

Etterhvert ble det mindre leire igjen, dessuten ble tegl også utkonkurrert av mer moderne bygningsmaterialer som 
betong, og dette førte til slutten for teglverksindustrien i vårt område. 

 

Høyenhall fabrikker 

 
 

Høyenhall fabrikker, landets eldste takpappfabrikk, ble etablert i 1891. Den lå like ved dagens Bryn-senter, der det 
nå er ulike småbedrifter. På det meste hadde fabrikken 200 ansatte, og produktet ”Norit” takpapp solgte godt. 

Villaen Christinedal, fra 1901, var hjemmet til fabrikkeieren Eduard Fetts familie. Etter påbygging i 1907 ble 
eksteriøret stort sett som det er i dag. 

Harry Fett, sønn av Eduard Fett, ble Norges første riksantikvar. Han gjorde Christinedal til et kultursentrum, bl.a. 
med en samling av Christian Krohg-malerier. Han fikk bygd en mosaikkterrasse, utsmykket av Erik Werenskiold, 
Gerhard Munthe og andre kjente kunstnere. 

I 1960-årene ble villaen primært kontor for Høyenhall fabrikker. Fabrikken ble nedlagt i 1973 

I høyre billedkant sees 
tørkestativene for 
teglstein til Høyenhall 
Teglverk. På dette 
området ligger i dag 
Bryn-senteret. I bildets 
venstre kant skimtes 
Christinedal. 
Foto trolig fra 1950-
tallet. 
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Den norske Eterfabrikk 

 
Den norske Eterfabrikk ble etablert i år 1900 av  ingeniør Frans Holst. Eiendommen, med fabrikk og småbruket 
Fagerås, ble skilt ut  fra Nordre Bogerud som på den tiden tilhørte Bøler gård.  

Bildet er tatt før gjerdet rundt eiendommen ble bygget i  1907. Fra venstre ser vi følgende bygninger: Fagerås gård, 
stall med låve,  bolig, fyrhus med vedskjul og kull-lager, vognskjul og spritlager. Helt til  høyre ser vi selve 
eterfabrikken. 

 

Mosaikkterrassen på 
Christinedal, Harry 
Fetts hjem på Bryn. 
Foto fra 1951. 
Foto: Oslo bymuseum 

Den norske 
Eterfabrikk. 
Foto tatt i 
perioden 1900-
1907. 
Gjengitt med 
tillatelse fra AS 
Den norske 
Eterfabrikk. 
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Fabrikken har nå produsert eter i over ett hundre år, og  tidvis kan vi i nærområdet fremdeles kjenne en svak lukt 
fra produksjonen. Den gamle fabrikkpipen i tegl er fortsatt et lokalt landemerke. 

Eterfabrikkens historie er beskrevet i boken DnE 100 år  som kan lånes på Deichmanske bibliotek. 

 

Bryn torg 

 
 

Bryn torg ble sentrum i en forstad i sterk vekst. Først kom poståpneri og i løpet av 1920-tallet kom også apotek, 
lege- og tannlegekontor. Aker sparebank opprettet filial der i 1924. 

På 1930-tallet ble bygningen utvidet og fikk det utseendet den har i dag. I denne perioden kom butikker som 
Thorsens kolonial, Cæsar Lundbergs elektriske forretning, S.E. Gullerud Isenkram og Fargehandel og Margit 
Sembs bokhandel. 

 

Bryn torg ca 
1927. Gamle 
Høyenhall 
trikkeholdeplass 
i forgrunnen. 
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Føyengården  
Føyen drev kolonialbutikk på Brynseng på 1920-tallet. I tillegg var det bensin- og oljeutsalg, samt 
manufakturhandel her.  Manufakturhandelen ble kalt ”Industrien” og var forløperen til den seinere Bryn 
Manufaktur på Bryn torg. 

 
 

Landhandlerier på Oppsal 

 

Føyengården på 
Brynseng i 
begynnelsen av 1920-
årene. 
Fotografen står der 
inngangen til 
Brynseng T-
banestasjon er i dag.

Jerpsets nye butikk på 
Oppsal i 1933. 
Huset er helt nytt. 
Umalt - utenfor bare 
en gressbakke. 
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Oppsal landhandleri  
på Oppsal gård ca 
1920. Hans og Dagny 
Løvset med Arne ved 
inngangen til 
landhandleriet. 
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Skoler 

Abildsø skole, som stod ferdig i 1859, var den første, faste skolen i vårt distrikt. Så på 
den tida ble det nok lange og stabasiøse skoleveier for elevene i et den gang tynt 
befolket område. Etterhvert som folketallet økte, fikk vi nye skoler. Bryn skole kom i 
1900 og Østensjø i 1917. 

 

 

Den 
opprinnelige 
Abildsø skole fra 
1859 brant i 
1913 

Bryn skole med 
lærerboligene til 
høyre.Teisenveien i 
forkant av skolen. 
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Østensjø skole i 1930. 
Jordene til Søndre 
Skøyen gård i 
forgrunnen. 
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Samferdsel 
Da jernbanen kom i 1850-årene med Bryn som første stasjon, fikk vi her Norges 
første stasjonsby. Men det var først med Østensjøbanen at stedet skiftet karakter og 
ble en forstad i rivende vekst. I 1926 åpnet strekningen Vålerengen-Godlia, noe 
seinere videre til Oppsal, og derved var grunnlaget lagt for effektiv kommunikasjon 
mellom forstaden og sentrum. 

 
Bryn jernbanestasjon ble etablert i 1858, fire år etter Hovedbanens åpning. Med jernbanen ble Bryn et naturlig 
etableringssted for ny industri, og i kjølvannet av dette kom bebyggelsen.  Dagens stasjonsbygning er fra 1902, 
mens stasjonsmesterbygningen er fra 1880-tallet.  

Nær stasjonen finner vi bygningen som ble oppført i 1880-årene for Erlanger Bryggeri, fra 1908 Norske 
Jernstøperier og fra 1930-årene OWA fabrikker som begynte med lakkproduksjon, nedlagt i 2005. Sammen med 
Joh. Petersens Lin- og Bomullsvarefabrikk fra 1889, med én gjenværende rehabilitert bygning, danner disse 
bygningene et spesielt historisk miljø. 

 

 

Bryn jernbanestasjon i 
1922. Kristiania 
Teglverk til høyre i 
bakgrunnen.Kiosken 
mellom toalettet og 
stasjonsbygningen. 

Østensjøbanen krysser 
Alna i 1926. Ved 
kongelig resolusjon 
ble det i 1921 gitt 
grønt lys for å bygge 
en bane mellom 
Vålerenga og Oppsal. 
Frem til 1936 måtte 
man bytte til bytrikk på 
Etterstad. 
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Gammel og ny trikk på 
Bryn. A-vogn og 
Gullfisk møter 
hverandre. Bryn Torg, 
fra venstre: Thorsens 
kolonial, Lundbergs 
Elektriske forretning, 
Bryn Apotek, Bryn 
Manufaktur, S.E. 
Gullerud Isenkram og 
Fargehandel. 

Bytrikk på Oppsal T-
banestasjon i 1967. 
Bøler fikk trikk i 1958. 
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Boligbygging 
Oppstykkingen av gårdene til villatomter skjøt fart rundt århundreskiftet, og først ute var Oppsal. Der oppsto den 
første småhusbebyggelse etter at Søndre Oppsal gård ble utparsellert ca 1900. 

 

 

Nybyggere i 
Tyristubbveien. Husets 
navn "Nilsberg". 
Mathias Bogstad, far 
til Adolf Bogstad, 
kjøpte "Nilsberg". Ca. 
1910-20. 

"Furu" i Oppsalveien i 
1914, nå revet. En tid 
eid av N. Østerholt, 
redaktør av "Vepsen". 
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Blokker på Bøler i 
1956, tegnet av 
arkitektene Jens A. 
Selmer og Preben 
Krag. 
Foto: Jens A Selmer 

Hus på hjørnet av 
Peter Aas’ vei-
Promenaden. Ca 1920. 
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Fuglemyra borettslag i 
1959.Høyst sannsynlig er 
det Oppsaltoppen 15 (i 
forgrunnen) og 17. 
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Krigen 
Blant de mer bemerkelsesverdige historiene fra Østensjø-området under krigen, er hvordan en 
speidertropp fra Breidablikk på Bryn ble milorg-soldater, opptrent i Sten-gun og håndgranat. Det startet 
ved at de på idealistisk vis opprettet en førstehjelpsstasjon på Nordre Skøyen. Da speiding ble forbudt 
høsten 1941, fortsatte de likevel sitt idealistiske arbeid. Den ene operasjonen fulgte den andre, og snart 
deltok den tidligere speidertroppen i omfattende illegalt arbeid med fare for sine liv. Som vi vet, måtte 
også noen av dem bøte med livet. 

 

 
  

Tyskernes leir på 
Skøyenåsen ved Haakon 
Tveters vei. Den ble også 
kalt Rosenbusch. 
Foto: Rolf Holth 

Milorgsoldater på vei opp 
Haakon Tveters vei i mai-
dagene 1945. 
Foto: Rolf Holth 


