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Pionértiden på Holmlia

Thor Pedersen kjørte utover mot Holmlia sammen med en kamerat høsten 1955. De skulle
se på de nye blokkene som skulle bygges her. Han følte at han "kjørte og kjørte", og de 
fant nesten ikke stedet, men omsider var de fremme. Her var bare grunnmuren og gulvet 
ferdigstøpt av den første oppførte blokken nærmest jernbanelinjen (C-blokken). Han 
husker at de satt der på gulvet i leiligheten som skulle ferdigbygges med betongvegger, 
bindeverksfasade og eternittkledning. 

Eiendommen var opprinnelig et gammelt jorde og hadde tilhørt Holm gård tidligere. Nå 
hadde den blitt utskilt til boligbygging. Det var forretningsadvokaten Erik Sture Larre som 
hadde kjøpt eiendommen to år tidligere (1953) og fikk blokkene oppført. Han kjente faren 
til Thor, som også het Thor Pedersen. Faren var soussjef i Kredittkassen, og Larre hadde 
tipset ham om boligprosjektet. «Larre var en flott kar!» mimrer Thor.



Innflytning i de første boligblokkene

Sivilingeniør Thor Pedersen flyttet sammen med sin kone Doris og deres tre barn (Alan 9 
år, Lynn, også kalt Lindy, 7 år og Sigrid 4 år) da de første boligblokkene på Holmlia var 
klare til innflytning i mai 1956.

«Det var rene kongeriket!» forteller Thor som viser til at folk var ikke så godt vant på den 
tiden. Blokkene var moderne til datidens standard og det ble etter hvert et hyggelig 
nabolag. Thor Pedersen var formann i Holmlia borettslag (som det het dengang) mellom 
1959-1972 og ble naturligvis kjent med mange beboere. De aller fleste var bra folk og en 
person han vil nevne spesielt er Odvar Nyaas som overtok som vaktmester etter Rolf 
Thorkildsen. Innsatsen til Nyaas var formidabel og ble en svært viktig samarbeidspartner. 



Renseanlegget

En utfordring Thor husker spesielt godt var renseanlegget som ble bygget spesielt til 
blokkene. Det var ikke lagt offentlig kloakkrør til dette området slik at styret i borettslaget 
selv hadde ansvaret for vedlikehold av dette.

Anlegget var beregnet for hundre til tohundre personer og hadde en sveitsisk patent. Det 
måtte være to personer som vedlikeholdt det og det ble som regel Pedersen og Nyaas. 
Noen ganger hadde de også med Thors gamle venn fra universitetet som arbeidet i 
kommunen. Anlegget bestod av tre kamre. Avfallet falt ned, ble ført ut i en paraply over et 
stenbed. Det måtte tømmes en gang i året. Det var ikke alltid så enkelt og ble det noe feil 
var det risiko for at hele anlegget stoppet opp. Heldigvis fikk de orden på det.

Thor forteller: «Da jeg kom hjem etter en vedlikeholdsrunde måtte jeg sitte i kjelleren en 
stund. Stanken var helt fryktelig. Det var en møkkajobb, bokstavelig talt». Renseanlegget 
lå mellom dagens Lusetjern barneskole og Holmlia ungdomsskole.





Barnas Holmlia

Holmlia var et eldorado for barna. De hadde nærhet til badestrand på sommeren og gikk 
på ski over jordene på vinteren. Det kunne bli ordentlig kaldt med tjue kuldegrader men de 
hadde gode klær. Thor forteller om den første julen de hadde på Holmlia i 1956:

«Barna hadde fått nye ski og rattkjelke til jul, men til deres store skuffelse kom det ikke 
noe snø. På julaften var vi hos mine foreldre på Majorstua og hadde torsk og god 
ribbemiddag. Jeg husker det var litt trøblete å komme hjem igjen med toget (Vi hadde ikke
bil før i 1959). Det tok lang tid til blokkene på Holmlia. 1.juledag kom snøen! Og barna var 
så lykkelige! De kom seg fort ut for å gå på ski og ake ned bakken».



Dagliglivet

Som formann i borettslaget opplevde Thor en rekke ulike episoder. De fleste beboerne var 
som nevnt ordentlige og greie folk, men en gang måtte han irettesette en mannsperson 
med et godt tak i nakken. En annen nabo hadde pluselig reist fra boligen sin og kom aldri 
tilbake. Leiligheten måtte vaskes og et nytt ungt par flyttet inn. En dag hørte de et brak. 
Det var en ung herremann som hadde kjørt en bil inn i et stort bjørketre like ved blokkene. 
Den unge sjåføren rømte fra stedet men ble funnet igjen senere på dagen. Ellers leide 
Thor garasje hos Brødrene Larsens verktøyfabrikk. Noen ganger gikk Thor og andre tur og
fulgte den gamle jernbanelinjen og på veien møtte de gjerne Even og Harald. De bodde i 
noen gamle brakker (ved dagens gatekjøkken). 

Den lokale butikken var hos Finstad i Toppåsveien og varene ble gjerne kjørt ut for 
hjemlevering sent på kvelden. Thor minnes at de også kjøpte kolonivarer hos Grosserer 
Martinsen på Kolbotn. Det var visst litt mer stas å handle hos dem.

Av andre dagligdagse ting husker Thor at noen hadde vaskemaskin på kjøkkenet. Noen 
ganger rant det vann ned på gulvet og videre ut på verandaen og ned til naboen. Det var 
ikke så populært, men ellers var det lite problemer. 

Det var lite trafikk på Holmlia den gang. Thor husker bilene med de lange materialene som
skulle til og fra bedriften Betonmast. Han synes fortsatt det er forunderlig å tenke på 
hvordan de kom over den smale jernbanebroa på Holmveien ved Hauketo med den digre 
og lange lasten.  

Gode minner fra Holmlia

Det er lenge siden Thor Pedersen har vært ved blokkene på Holmlia nå. Han mimrer 
tilbake og forteller: 

«Det var en god tid! Kontakten med leieboerne, barnas oppvekst var bra, ingen høye krav,
det er egentlig bare gode minner fra tiden på Holmlia» avslutter Thor som i dag er 95 år og
bor i Mysen.

Tusen takk til Thor Pedersen som gjorde en stor innsats i
mange år for så mange mennesker som bodde i de første
blokkene på Holmlia. Hans gode lederegenskaper, kunnskap
og pertentlighet kom godt med i arbeidet som formann. 
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