
Hallagerbakken skole 40 år
Stort fremmøte og høy stemning da Hallagerbakken skole ble tatt i bruk 
17.august 1982. Dette var den første skolen på Holmlia. Tidligere måtte barna
gå på Ljan eller Prinsdal skoler. Rektor Inger Johanne Christiansen kunne 
ønske 136 elever velkommen. Nåværende rektor John Christian Myrlund 
forteller at det er cirka 320 elever i år og at det planlegges en 40 års 
markering om ikke lenge. Skolen har 35 lærere og i overkant av 60 ansatte 
totalt. Skolen er dessuten en ressursskole for Tenkeskolen.

Litt skolehistorie
Den første skolen i vårt område var gamle Hauketo skole som sto ferdig i 
1863. Den lå på plassen Solvang ved Holmveien 2, litt nord for 
husmannsplassen Asperud. Da denne ble nedlagt holdt Olaves Hverven til 
her i mange år og hadde svakerestilte i forpleining. I 1903 bygget de (gamle) 
Ljan skole (bygningen står fortsatt). I 1923 ble "nye" Ljan skole bygget og 
dette ble skolen mange på Holmlia skulle sogne til i en årrekke. I 1953 ble 
Prinsdal skole bygget og da ble dette også et alternativ for de som bodde på 
den sørlige delen av Holmlia. Prinsdal skole var planlagt allerede i 1949 og 
det kom forslag på å bygge den ved Holm gård. Dette ble avvist og skolen ble
bygget i Øvre Prinsdalsvei 54. 



I 1982 åpnet Hallagerbakken skole som første skole på Holmlia. Det skulle bli
en lang navnestrid. Det sto mellom to navn, Ravnåsen eller Hallagerbakken. 
Et større område hadde navnet Ravnåsen etter småbruket som lå her. 
Våningshuset er fortsatt intakt og ligger i dagens Hallagerbakken 26. 
Ravnåsen ble utskilt fra Øvre Ljan allerede i 1862.

Navnet Hallagerbakken er sannsynligvis fra bakken som ble brukt til 
skiaktiviteter på vinteren. Den hadde trasé fra Ravnåstoppen og ned til 
Ljansjordene (Hallagerjordene). Denne bakken ble nedlagt grunnet 
utbyggingen av Ljabrudiagonalen. De bygget derfor en ny skibakke i 
Sloreåsen. På folkemunne ble bakken kalt "De tre hår", årsaken skal ha vært 
tre furuer som sto på toppen av bakken. De så ut som tre hår på avstand og 
skal ha vært rester etter en skogbrann på slutten av 1800-tallet. Navnevalget 
på skolen ble samme som borettslaget, nemlig Hallagerbakken. Mye av det 
opprinnelige Ravnåsen og Rydningen har har i dag adresse Hallagerbakken.
Hallagerbakken skole - et viktig sted

I pionértiden da drabantbyen Holmlia var nybygget ble skolen et viktig 
møtested. Her ble korpset stiftet, barne-og ungdomskoret grunnlagt, og 
Holmlia menighet hadde tilhold her en periode. 40 år etter er det godt å vite at
skolen fortsatt er et strålende sted: «Hallagerbakken skole er en trygg og god 
nærskole. Det er så mange gode ansatte der som strekker seg langt for at 
barna skal ha det best mulig - både faglig og sosialt!» forteller Audun Westad 
som har barn på skolen. «Også er det en drøm å ha en skole som ligger så 
lett tilgjengelig med gang- og sykkelstier at mange av barna slipper å krysse 
en eneste bilvei når de skal til skolen!» konkluderer han.



 

40 ÅR MED HOLMLIA SPORTSKLUBB
Da Tor Holdorf og Bjørn Trønnes sto ved kjøkkenbordet til Tor i 1982 og 
planla den nye sportsklubben ante de lite om hva de følgende årene skulle 
inneholde: Først motstand fra Oslo Idrettskrets mot å etablere en ny 
idrettsforening. Grunnen skal ha vært fordi man hadde Hauketo og Ljan i 
nærheten av Holmlia som allerede slet med rekruttering. Det skal ha vært folk
fra Ljan på stiftelsesmøte som hadde formål å stemme ned det nye 
idrettslaget. Men heldigvis var de akkurat noen for få til å stemme det ned. 

Holmlia Sportsklubb ble stiftet 7.oktober 1982. I årenes løp har det vært 
mange idretter innom klubben, noen i en kortere periode og noen med fortsatt
stor aktivitet. Det har sågar resultert i landslagsspillere og kongepokaler! 
Bjørn Trønnes som var den første formannen var opptatt av at alle uansett 
alder skulle få et tilbud. Holmlia Sportsklubb har gjort en formidabel jobb med 
å forvalte dette. Det har vært stort mangfold, engasjement, dugnadsånd og 
idrettsglede som alle har bidratt og fortsatt bidrar med.

I den nye artikkelen (link under) får du innblikk i klubbens historie. Dette er 
ikke et forsøk på å skrive "hele historien" for det krever mer tid og arbeid. 
Formålet med denne artikkelen er å gi et hyggelig tilbakeblikk i en 40 årig 



historie vi er stolte av. Ved å kjenne til denne kan den i sin tur kanskje 
forsterke følelsen av klubbtilhørighet. 

Les artikkelen her: http://sportsklubben.holmliahistorie.no

Det blir feiring til høsten! Men vi kan allerede nå kan glede oss over og være 
bevisste på denne flotte 40-års historien til Holmlia Sportsklubb! 
 

Barnehagepionéren Vivian Lunde
I dag er det mer enn 10 barnehager på Holmlia. Den første barnehagen som 
ble åpnet i den nye «Holmlia-byen» var Sloreåsen i 1982. Men allerede 21 år 
tidligere hadde Vivian Lunde startet barnehage i de første boligblokkene på 
Holmlia. Disse blokkene sto innflytningsklare i 1956 og det var mange 
barnefamilier som flyttet inn. 

Vivian Lunde hadde stor omsorg for disse barna og startet barnehage i 1961. 
Dette var et privat initiativ for å hjelpe beboerne på Holmlia dengang og 
foreldrene var svært takknemlige for dette. Vivian Lunde er 91 år gammel og 
bor i dag på Sloreåsen. Hun har bodd på Holmlia i 66 år. Det er på høy tid å 

http://sportsklubben.holmliahistorie.no/?fbclid=IwAR3-QBsTkdznZfzypqC1cp1NJz3ZugEUrOIA-OsmfDWKg6pxxMbR7yCAo1A


anerkjenne den frivillige og prisverdige innsatsen hun gjorde for barna 
dengang. Hun er Holmlias ekte barnehagepionér! 

Les historien om Vivians barnehage her.
http://viviansbarnehage.holmliahistorie.no/
 

«FRANTZEN-HYTTA»
For akkurat 20 år siden ble den gamle hytta, som ble omtalt som «Frantzen-
hytta» eller «Frantzen-stua» pusset opp av Holmlia Dartklubb. Dartklubben 
startet opp for cirka 30 år siden og har hatt tilholdssted på Kings Pub, 
bydelens samfunnshus og Holmlia Kro før de fikk leie hytta som eies av 
bydelen. Men det var en stor utfordring å overta bygningen for den måtte 
totalrenoveres. Det var råteskader, knuste vinduer, utett tak samt andre 
ødeleggelser fra skadedyr og hærverk. «En kjempeutfordring, som vi gleder 
oss til å ta fatt på», sa Øistein Nielsen i dartklubben til redaktør Bente Nilsen i
juniutgaven av «Avisen Vår» dengang. På telefon i dag, 20 år etter, sier han 
det samme: «Det var en stor jobb, men det ble fint! Vi måtte selv betale 
kostnadene på kr 30.000 til oppussing og fikk da leie hytta av bydelen for en 
symbolsk sum», forklarer Øistein. Jeg forteller ham at jeg aldri har sett noen 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fviviansbarnehage.holmliahistorie.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR16Ow0cwV3E9HYApGQn6JGP_kMhk_q5cnsOGslPKP6CTtaL1Ij78yTxJPc&h=AT3NJ16JTEXSjqcO1PmCbKccdKEKg5RFh7qfo9eddIqM_MqrRbFz1Yojgao_oj3evxRxKNl7xgBxeD8mNJX8kiYAMTce09ZtoYY5BRu1mZKpCo4-6rsdsakiqucVecKF3Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0maizgMPEN-cCLPZyD-BXm4wspyMzlSz8L8CERcrZjfZIZWDvp_HqGThrNpewqq2LioUbDegF6htQp4jl62kLNUkfZp3KHvYMvTJITs4Xx9m3RE96y2jBC3p6N8bR_L8PaslBaF-ENa90xqsMeN6ztno5YR-CiVPifgtGH0yJh-4e5ZScaHjNzkR-AFAe6QTxE9Qh_tNNoWQQpfFgr4o_Rw1__HqHLk_4


gå verken inn eller ut av hytta, og da forklarer klubbveteranen at klubben er 
fortsatt aktiv men for tiden spiller kun på tirsdagskvelder. 
Hytta ligger i et område med mye lokalhistorie. I artikkelen 
«Husmannsplasser og husmannsfolk på Holmlia» kan vi lese at det tidligere 
lå en husmannsplass her som het Oreleina. 

Gunnar Hauger gir oss mer av historien:

Frantzen-hyttene
Ved den sørøstre enden av jordstykket til Oreleina ble det en gang mellom 
1937 og 1947 bygget to hytter, men disse hørte ikke til Strandås hyttegrend. 
Til disse hyttene gikk det en kjerrevei fra Nordre Ås, men den lå der allerede i 
1937, altså før hyttene ble bygget. Fra tunet på Nordre Ås gikk kjerreveien 
opp bakken og forbi grisehusene på gården, den tok så en sving rundt 
Salamanderdammen (der parkeringsplassen rett nord for garasjene i Nordre 
Åsgården borettslag ligger i dag), deretter gikk den et lite stykke sørvestover, 
videre over et jorde, og så nord/nordvestover gjennom skogen og opp til 
hyttene. 

Kjerreveien lå der helt frem til Holmliautbyggingen. Like etter krigen flyttet 
flere i Frantzen-familien på Nordre Ås inn i disse hyttene, de to ugifte 
søstrene Ingeborg Ovidia (1906–1992) og Anbjørg Elise (1911–1997) ble 
boende der i mange tiår. Den ene av hyttene står der fortsatt, rett vest for 
Nordskrenten barnehage. Holmlia dartklubb står det på et skilt over døra. 
Hytta som lå på den andre siden av barnehagen brant ned i 1992. Uthuset 
som lå mellom og litt nord for de to hyttene ble revet i forbindelse med 
byggingen av barnehagen i 1987 eller 1988. Da den østligste av hyttene 
brant ned kvelden 30. oktober 1992, bodde Ingeborg Frantzen der fortsatt. 
Hun omkom tragisk nok i denne brannen, 86 år gammel. Søsteren Anbjørg, 
som bodde i nabohytta, hadde flyttet til Lindern drøye ti år tidligere.

Frantzen-familien kom til Nordre Ås i 1918 da Nils Olaf Frantzen (1875–1959)
fikk skjøte på gården, kona Karen (f. 1873) døde der i 1930. I 1940 skjøtet 
Olaf Frantzen gården videre til disponent B.A. Berg som året etter inngikk 
avtale med Olav Hauge om forpaktning av gården for fem år. Men sistnevnte 
fikk ikke brukt gården så lenge, for i 1942 tok Frantzens nest yngste datter 
Anbjørg Nordre Ås tilbake på odel. (...) 

I 1951 ble litt over 4 1/2 mål av eiendommen (som omfattet de to 
våningshusene og stabburet) fradelt og solgt fra kommunen til gårdbruker 
Anton Finstad som hadde bosatt seg på Nordre Ås med familien sin en gang 
etter krigen.



Tilbake til Holmlia Dartklubb
Den gamle hytta som engang tilhørte Nordre Ås kan være så mye som 85 år 
gammel. Takket være Holmlia Dartklubb med Øistein Nielsen i spissen, et 
spleiselag og velvilje fra bydelen fremstår hytta i dag som en flott og 
vedlikeholdt bygning. Uten denne formidable innsatsen er det mest 
sannsynlig at hytta ble revet grunnet alderdom for mange år siden!

Og en ting til... Frantzen skrives med z!

Se flere bilder her: http://fhytta.holmliahistorie.no/

Atikler som kan være av interesse:

Husmannsplasser og husmannsfolk på Holmlia av Gunnar Hauger
https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/

Gamle stier og traséer av Marius Park Pedersen
http://holmliahistorie.no/

Nordre Ås av Marius Park Pedersen
http://holmliahistorie.no/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fholmliahistorie.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR38-OVEljVXLcEsafX9WreMEBeHrbTTciec3xjrIvwNBJWuPLrD2BozDSU&h=AT2QQ_0LJjwep1GODCGisNyZZkYMykUM4olrF5vFk8-s6HB-9oTavgjVT87EcMmJm8I4r6UuXvwn7NAcxHesgAaBiqS-SAApoeLLsIR44-06JARG6skshYuQJIpoZp_-FQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0GZ6o1YQFU37asMaI8OFGIEsflTHWSrQCoh-c3574zXxIL1rhUguBVsNmSB5JF6xsclFZt1M6RIHr6RYgRbJXGLatUvSilSIQZA6l07hyJXuRj47vOnQoRgNSt2xwOzcW-QJtzQPCOFDuWOGmO_jUjOFmDq5AJ2cI55qhA1xciQkDw_baOH98Pgok5bWnqq-fPbS51zljsUt8KMV1E8cSzOrYzemDcjYs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fholmliahistorie.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR2U6VUr9GMexQk-in-ZlvP6uCasRcoDlzCXqdsmB387H5cktBXk-5FTBFo&h=AT2QQ_0LJjwep1GODCGisNyZZkYMykUM4olrF5vFk8-s6HB-9oTavgjVT87EcMmJm8I4r6UuXvwn7NAcxHesgAaBiqS-SAApoeLLsIR44-06JARG6skshYuQJIpoZp_-FQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0GZ6o1YQFU37asMaI8OFGIEsflTHWSrQCoh-c3574zXxIL1rhUguBVsNmSB5JF6xsclFZt1M6RIHr6RYgRbJXGLatUvSilSIQZA6l07hyJXuRj47vOnQoRgNSt2xwOzcW-QJtzQPCOFDuWOGmO_jUjOFmDq5AJ2cI55qhA1xciQkDw_baOH98Pgok5bWnqq-fPbS51zljsUt8KMV1E8cSzOrYzemDcjYs
https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/?fbclid=IwAR1kra4VqZQI0g_OdIyDX0NP4j5Im5Go965DaLO38m9VNV9fSrbiOMiM5dk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffhytta.holmliahistorie.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Oq3JBnbXXw2O050RccEF3CFJDJMQRvQBk_JAqHPpg51ZBF-AxCZ1rtUE&h=AT3PyW9HcQaRRraqkxD0UecgLhKtmRRDLIcUKctO24PEw06o0FmZU6byxXpDKGAhgjzaZYcks-ifHJcH-hKE3iKTVpcJFFfC_jsmMion143KTLQ1mrwIUvzHrLKKA5SajA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0GZ6o1YQFU37asMaI8OFGIEsflTHWSrQCoh-c3574zXxIL1rhUguBVsNmSB5JF6xsclFZt1M6RIHr6RYgRbJXGLatUvSilSIQZA6l07hyJXuRj47vOnQoRgNSt2xwOzcW-QJtzQPCOFDuWOGmO_jUjOFmDq5AJ2cI55qhA1xciQkDw_baOH98Pgok5bWnqq-fPbS51zljsUt8KMV1E8cSzOrYzemDcjYs


 

Nytt blikk på «Karistøl-eiendommen» - Siste spor etter 
husmannsplassen Åsbråten

Det kan være verdt å ta en «second look» på hele dette området. Det er 
planlagt å bygge omsorgsboliger her, men arbeidet er fortsatt ikke påbegynt.
Etter å ha lest den grundige og interessante artikkelen, «Husmannsplasser 
og husmannsfolk på Holmlia" av Gunnar Hauger, ønsker jeg å gi dere 
informasjon med kanskje en litt ny og interessant vinkling. Det er kommet ny 
informasjon som underbygger at det fortsatt finnes spor etter 
husmannsplassen Åsbråten. Eiendommen burde derfor bevares som et 
kulturminne på Holmlia. Åsbråten var en av to husmannsplasser under Aas 
(Søndre Aas etter 1849) og har stor lokalhistorisk verdi. 

La oss se nærmere på saken: 
Gammel potetkjeller og trolig murrester av stuebygning
Gnr. 191 Bnr. 100, 178 Nordåsveien 171 – 173

Dette er den opprinnelige eiendommen til husmmannsplassen Åsbråten som 
ble etablert trolig i 1825, funnet omtalt første gang i 1830, fraflyttet i 1919 eller
1920. Tinglyste husmannskontrakter fra 1830, 1857 og 1865.



Ved en husmannskontrakt datert 25. juni 1830 og tinglyst 12. november 1834 
forpaktet Lars Christiansen Ås bort et stykke jord beliggende i gårdens 
utmark til ektefolkene John Thoresen og Ingeborg Johnsdatter for deres 
levetid. Grensene til jordstykket ble nøyaktig beskrevet i kontrakten. Og dette 
jordstykket skulle de opprydde og bruke, likeledes skulle de bygge stuehus 
og uthus med låve, lade og fehus uten noen betaling.

Det har tydeligvis ikke vært mye å leve av i Åsbråten. Verken i 1865, 1875 
eller 1900 har det vært noen dyr der hvis vi skal tro på opplysningene i 
folketellingene. Og i 1865 ble det heller ikke dyrket noe på Åsbråten. Men i 
1875 ble det i hvert fall satt 1 1/2 tønne poteter, og i 1900 ble det dyrket 
poteter eller korn eller begge deler, sannsynligvis bare poteter som tidligere 
(ingen opplysninger om dyr eller utsæd i 1891 eller 1910).

Det er nevnt stuebygning og dyrking av poteter og i 1914 får vi enda en 
bekreftelse på dette i en erklæring som ble tinglyst fra de tre barna og 
arvingene til Ole og Anne Sofie Halvorsen:

«Undertegnede arvinger efter Ole Halvorsen og hustru Anne Halvorsen 
dødsbo, erkjender herved at have solgt de paa pladsen Aasbraaten under 
Aas søndre i Østre Aker gnr. bnr. [ikke utfylt] staaende huse, en stuebygning 
og en potetkjælder for kr 240.00 samt et vedskur tilhørende den ældste 
arving Olufine Halvorsen for kr 60. - tilsammen kr 300 - tre hundre kroner - til 
eierne av Aas søndre herr. sergeant M. Orderud og O. Frantsen. (...)»

I Byantikvarens akeologiske rapport (Saksnummer: 21/571 (201901199), 
21/572 (201901910) Askeladden ID: 271802, 271804 Rapport ved: Marianne 
Bugge Kræmer, Tidspunkt: 24.08 – 21.09.20) som ble utgitt i mars 2021 
kapittel 5.3 beskriver de også nevnte potetkjeller:

«5.3 Funn fra nyere tid i Nordåsveien 173
I planområdet for Nordåsveien 171-173 ble det ikke gjort funn av automatisk 
fredete kulturminner. I Nordåsveien 173 var det derimot flere spor etter 
bebyggelsen der i nyere tid. På eiendommen står fremdeles potetkjelleren 
som et tidsvitne på tidligere tiders oppbevaring av poteter og rotgrønnsaker i 
et bygg hvor ikke frosten fikk komme til, men hvor det var en jevn kjølig 
temperatur. Tuften etter bolighuset på eiendommen ligger godt synlig. De 
andre bygningene som har stått her er det mindre spor etter. Et prøvestikk ble
gravd ned på et betonggulv. Mellom eiendommene er det fremdeles deler av 
et stengjede.



Potetkjeller i Nordåsveien 173
Potetkjelleren i Nordåsveien 173 er den eneste gjenstående bygningen på 
eiendommen. Den er fremdeles avmerket på kart. Potetkjelleren består av 
betongvegger med masse lagt opp inntil veggen rundt i nord, sør og øst, og 
med døråpning i vest. Taket på kjelleren mangler. Bygningen består av et 
forrom og et innerrom.»

Fra 1937 ble området brukt til hytteområde. Det ble kalt «Strandås» (191/10). 
Hyttene på Strandås ble bygget over et ganske stort område. To av hyttene 
på Strandås ble bygget på det åpne området i skogen akkurat der 
husmannsplassen Åsbråten hadde ligget. Dette området ligger rett øst for 
grensen mot Stubljan. Og disse hyttene var de eneste på Strandås som ikke 
ble revet i forbindelse med Holmlia-utbyggingen, de lå litt i utkanten av 
utbyggingsområdet. Den sørligste av disse hyttene ble først revet en gang 
mellom 1999 og 2002. Den nordligste av dem ble kalt Karistøl, den ble etter 
en ombygging og tilbygging til en barnehage med samme navn. Det ble da 
også brukt materialer fra to fine tømmerhytter som lå i skogen litt sør for 
denne hytta. I dag er det Broa aktivitetshus som har overtatt den tidligere 
barnehagen. Den nordøstlige delen av bygningskomplekset utgjør den 
opprinnelige hytta.

På den sørligste av disse to hyttetomtene, et stykke sør/sørøst for der hytta 
lå, står det igjen mesteparten av en potetkjeller. Den har vegger i betong og 
består av et lite forrom og et litt større innerrom, men i dag mangler den både 
tak og dør. Langs tre av ytterveggene kan man se at det har vært fylt opp 
med jordmasse, nesten opp til taket. Dette ble gjort for å holde det svalt om 
sommeren og for å unngå frost om vinteren. Potetkjelleren har en grunnflate 
på mellom ni og ti kvadratmeter, etter utvendig mål. Den lille bygningen står 
fortsatt oppført på dagens kart, og etter alt å dømme er dette den samme 
potekjelleren som omtales på plassen Åsbråten i dokumentet fra 1914. 

Litt øst for der hytta lå er det en tuft etter en litt større bygning. Mesteparten 
av grunnmuren ligger der fortsatt, og det er en liten trapp på den ene siden. 
Grunnflaten er på ca. 30 kvadratmeter, også den etter utvendig mål. I en 
arkeologisk rapport fra mars 2021 blir dette hevdet å være en tuft etter et 
bolighus. Og det stemmer nok, både husets størrelse og form tyder på det. 
Det er uansett for stort til å kunne ha vært et uthus til den hytta som ble satt 
opp her på 1940-tallet. Det passer heller ikke til å ha vært vedskuret som ble 
bygget på Åsbråten i 1890 eller litt før. Så hvis tuften er etter en av 
bygningene som stod på Åsbråten i 1914, så må det ha vært stuebygningen 
på plassen. Alternativt kan dette huset ha vært et stuehus eller et større uthus
som har blitt revet før 1914, men det er mindre sannsynlig.



Ellers er det på tomta i dag både epletrær, plommetrær, bringebærbusker og 
syriner (Les artikkelen Tornerosehagen). Sannsynligvis er alt dette fra 
hyttebebyggelsens tid. Men nå ser det ut til at kommunen bl.a. planlegger å 
bygge avlastningsboliger der, tomta har blitt regulert til utbygging. Da 
forsvinner det antagelig enda noen spor etter fortidens liv og virke på Holmlia,
enten disse er fra tiden det var en husmannsplass her eller fra tiden med 
hyttebebyggelse.

Husmannsplassen Åsbråten ble antakelig etablert for ca.200 år siden og 
nevnte potetkjeller (det siste synlige sporet fra husmannsplassen) er 
dokumentert for ca.100 år siden.

Byantikvaren fant ingen automatisk fredete kulturminner men eiendommen 
her er av så historisk interesse slik at den anbefales som et lokalt kulturminne
på Holmlia. 

Skrevet av Marius Park Pedersen og Gunnar Hauger

Kilder / Henvisninger:
Artikkelen Husmannsplasser og husmannsfolk på Holmlia av Gunnar Hauger,
https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/

Artikkelen Tornerosehagen av Marius Park Pedersen, 
http://tornerose.holmliahistorie.no

http://tornerose.holmliahistorie.no/?fbclid=IwAR0grpWNIWgRndVBT1toMZTWR5fV83f9uCT7PJyrVeWyW9wLAGAVgUaHi_A
https://husmannsplasser.holmliahistorie.no/?fbclid=IwAR2E6_uf59gxbMzEFlmBeXB9osAYSc14x94R42EQUYUBQK1qlKvGhuKuXVk


VÆR STOLT FESTIVALEN 15 ÅR
Den 29.august 1999 arrangerte fotballgruppen i Holmlia Sportsklubb konsert 
med tittelen «Holmlia mot rasisme og ungdomsvold». Her deltok artister som 
blant andre D'Sound, Multicide med flere. Det startet i det små med en veldig 
liten scene og en campingvogn som fungerte som kiosk. Det var maks 200 
personer og arrangementet ble stoppet av politet fordi det kom inn en 
naboklage. 

Det ble også arrangert tilsvarende konserter i år 2000 og 2001 med ulike titler
«Holmlia mot rasisme», «Vi skal ikke glemme» med flere. Dette i kjølevannet 
av det tragiske drapet på Benjamin Hermansen (1985-2001). Sportsklubbens 
tidligere daglig leder Ove Bevolden forteller at disse konsertene var forløpere 
til «Vær Stolt festivalen» som startet i 2007.

I desember sendte NRK fjernsynsdokumentaren «Naive Norge» av Christofer
Owe. Dokumentaren forteller om Owes opplevelser et år han var bosatt på 
Holmlia, der han arbeidet med å ta blant annet portrettfotografier. 
Dokumentaren ble kritisert og blant andre Helge Øgrim mente at «Filmen må 
være en parodi på norsk fremmedfrykt» og Thomas Hylland Eriksen uttalte: 
«Filmen er en journalistisk arbeidsulykke; den er kunnskapsløs, ensidig og 
krenkende overfor både majoritet og minoriteter». I denne forbindelsen ble 
også Ove Bevolden intervjuet og impulsivt kalte han den kommende 
konserten «Vær Stolt» med denne saken friskt i minne. Bevoldens 



umiddelbare tanke var et ønske om et arrangement som kunne bringe 
bydelen sammen, vise frem alt det positive som foregår og gjøre beboerne 
mer stolte av stedet. Den første maihelgen 2007 braket det løs med det nye 
Vær Stolt navnet. Outlandish, Naughty by the nature, Samsaya og Karpe 
Diem sto på scenen.

I 2012 skulle det bli tidenes festival på Holmlia. Blant andre Bjørn Eidsvåg, 
Envy (Nico & Vince red.anm.), Danny, Medina, Lil Goldfish og Urban Tribe, 
samt en rekke lokale musikalske innslag som En pose nonstop med Pumba 
og Samsaya underholdte fra scenen. Festivalen dengang fikk støtte fra 
Stiftelsen Kronprinsparets Humanitære Fond. Det er et fond som ble opprettet
i 2001 i forbindelse med kronprins Haakons og kronprinsesse Mette-Marits 
bryllup. Fondet støtter prosjekter for å styrke innsatsen for ungdom i Norge. 

– Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Det er bare å møte opp, festival
blir det uansett, sa Ove Bevolden til Nordstrands blad dengang. Noe som 
gjelder fortsatt.

I 2019 viste lokalmiljøet seg frem igjen i form av alt fra lokale organisasjoner 
og musikalske talenter til spennende matretter, med fokus på fellesskap på 
tvers av bakgrunn, hudfarge og tro. Blant andre Gatas Parlament med 
Holmlia Yacht Club Band, Ricky Rich og Cherre fikk stor applaus fra 
folkefesten i Lusetjerndalen.

Gratulerer Vær Stolt Festivalen med 15 år! Tusen takk til Ove Bevolden for 
utrettelige arbeid og innsats gjennom alle disse årene!

Foto: Nordstrands Blad, arkivfoto Janina Lauritsen, Marius Park Pedersen og 
Vær Stolt festivalens fotoarkiv.

Kommende artikkel: Finn Wiggo Fekjær på gamle trakter. -Her bodde jeg! I 
bryggerhuset på Holm gård. Ingen spor igjen. Kun asfalt....



Du har nå lest smakebiter fra holmliahistorie.no sine artikler som blir 
lagt ut i løpet av året, på vår nettside og på Facebook.

Hvis du ønsker å bli oppdatert. Meld deg på vårt nyhetsvarsel.

MELD DEG PÅ GRATIS NYHETSVARSEL!
Ikke gå glipp av nye spennende artikler, invitasjoner til arrangementer, 
boklanseringer mm. Meld deg på nyhetsbrev på mail, SMS eller begge deler. 

Registrer deg GRATIS her: 

http://varsel.holmliahistorie.no/

Alle artikler skrevet av Marius Park Pedersen om ikke annet er oppgitt.
http://holmliahistorie.no
 
 

http://varsel.holmliahistorie.no/?fbclid=IwAR3q_gVHaKgc3CqBySsYzJBuj08BTNXMIAkfFnQI87-_vck3AJUymRvr6dg

