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Litt om både jul og overtro i gamle 
dager i Heggedal

Jula er selvsagt ei religiøs høytid. 
Men den markerer også ei tid da 
familier samles og folk møtes til 
festlige lag. I tidligere tider var forbe-
redelsene til julefeiringen omfattende 
og arbeidskrevende. Som alltid var 
det kvinnene som var først oppe 
og sist i seng. Likevel kunne det bli 
knapt om tid. Du har sikkert hørt 
uttrykket: ”Det kom som jul på kjer-
ringa”? Det betyr at noe kom brått 

på, som krevde ekstra innsats. I våre 
dager kan juleforberedelsene være 
strie nok, men likevel enkle. Vi kan 
kjøre rundt i bil og ”shoppe” det vi 
trenger – dersom vi har penger.

Jul i Heggedal i 1880-åra
La oss høre hva Einar L. Yggeseth, 
som var født på Søndre Yggeset i 
1877, har fortalt fra sin barndom:

”Forberedelsene til julen var 
gjerne stor, idet alt skulle være i 
orden til den tid. Husmødrene skulle 
ha tøyene ferdige o.s.v. Mennene 
lær og skinn o.s.v. Det gjaldt om 
høsten å få tinget på de forskjellige 
håndverkere, for alt skulle jo lages 
på gården. Det var skredder, sko-
maker, sypike, salmaker, hjulmaker 
og slakter. Slakterne kom gjerne 
kvelden forut, for vi begynte gjerne 
å slakte ved 1 – 2 tiden om natten. I 
den tiden var det jo ikke elektrisk lys 
og lite parafi n. Bestefar Erik lagde 
da opp en del lange fi ne stikker, som 
vi brukte å lyse for slakteren med når 
han skoldet grisene. Det var vanlig-
vis 1 naut, 2 – 3 griser og 1 spekalv. 
Den gang ble talgen av nautet brukt 
til støp av lys, og jeg husker at jeg 
var med mor og støpte disse. Lysene 
ble brukt bl. a. til lyslamper i fjøs og 
stall og i stuene. Vanligvis var det 
mye snø i de tider, og det var om å 
gjøre å få oppkjørte veier og stor 
gårdsplass. Ved skulle jo hogges opp, 
og ikke minst til jul. Det var om å 
gjøre julaftens morgen å være tidlig 
oppe for å skaffe nok ved til helgen. 
Ved 10 – 11-tiden var det inn til mølje 
og en akkevitter, som smakte godt 

midt i vedsjauet.
Vanligvis var vi i byen før jul med 

gris, julenek, havre eller poteter for 
å få fatt på litt av de nødvendigste 
ting til jul, som kaffe og sukker. Vi 
kjøpte også bl. a. en 5-liters dunk 
med konjakk og en 5-liters dunk ake-
vitt, 2 krukker sjenever o.s.v.

Vi reiste gjerne til kirken første 
dag jul. Derfor måtte sølvplett-se-
len og kirkesleden være i orden på 
forhånd. Alle seler ble forresten 

Terje Martinsen

Terje Martinsen har i mange år samlet stoff med 
tilknytning til Heggedals historie. Her gjengir han litt av 
det han har samlet om julefeiring i gammel tid.

Når de på Yggeseth reiste til kir-
ken var det til Askers nåværende 
kirke fra 1879. Den gamle fra 
1100-tallet brant året før. Altertav-
len som nå står i Heggedal kirke 
var laget til Asker kirke og kom på 
plass i 1887 da Einar L. Yggeseth 
var ti år. Den sto der til 1930 da 
altertavlen fra den første kirken 
igjen ble montert etter iherdig inn-
sats av Otto Valstad. Asker kirke 
var kommunens eneste kirkebygg 
inntil Heggedal kapell kom i 1931. Einar L. Yggeseth på 70-års dagen.
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ettersett og smurt. Som oftest var vår 
alles kjære farbror, skipsfører Bernt 
E. Yggeseth, da kommet hjem. Far og 
mor og en bak på bredsleden, med 
dombjeller på pusset hest, og  på 
spissledn satt onkel Bernt og en av 
oss som barna kjørte med.

Videre ble julen feiret med besøk 
av familien, og vi til disse på besøk 
igjen. Det var vanlig skikk at en 
eller to av barna gjensidig var med 
foreldrene på familiebesøk, derved 
ble kontakten mellom søskenbarna 
betydelig mer intim enn den etter 
mitt syn i dag praktiseres.

Det var almindelig å gå julebukk i 
den tiden – ja, det hendte at vi kjørte 
med både en og to hester, og hadde 
spillemann med. Det ble gjerne en 
hyggelig fest til slutt. Som oftest 
hadde vi stort snøfall om vinteren. 
Ut i februar – mars var det gjerne 
stor og hard skare. Vi tok da slede og 
akte over Østre- og Yggeset-jordene 
– ja, endog fra Gjellum-gårdene 

nedover mot Gjellumvannet. Det var 
gjerne en avveksling om søndagene 
for ungdom og barn. Delvis var det 
travkjøring med unghester om søn-
dagene på Gjellumvannet.”

Å gå ”Julebukk” er en gammel 
skikk
Som vi skjønner var det vanlig også 
for voksne folk å gå julebukk for 
120 år siden. Denne skikken holdt 
seg lenge. Fra min barndom på 1940 
– 50-tallet husker jeg at ”Julebukken” 
kom kjørende med hest og slede. Den 
stanset foran hovedbygningen på 
Hovedgården hvor vi bodde, og jeg 
måtte litt forskrekket ut å hilse på. 
Jeg syntes jeg dro kjensel på hesten 
til forpakteren på Mellom-Gjellum, 
men det var ikke han som kjørte. 
Etter nærmere ettersyn så jeg at det 
var Thorleif Pettersen som satt med 
tømmene. 

Da jeg ble litt større og vi hadde 
fl yttet til ”Villaen”, gikk hele fami-
lien julebukk sammen med tante 
og onkel. I ”Isaksbakken” møtte vi 
”Putte”, eller Rolf Hansen som han 
het. Han var nok litt på snurr, for da 
han fi kk se fi re voksne og fi re unger 
utkledd til det ugjenkjennelige, ravet 
han forskrekket ut i snøkanten og ble 
liggende. Vi skulle besøke ”Marit på 
Sentralen”. Da vi passerte ”Trevar’n”, 
møtte vi Per Pedersen og kona. De 
kjente oss ikke igjen, men ba pent 
om at vi ikke måtte gå hjem til dem 

fordi der var unger aleine hjemme. 
Da vi kom fram til ”Sentralen”, van-
ket det dram på de voksne og brus på 
oss ungene.

Mor fortalte om ”Nyttårs-geita”, 
en skikk fra hennes barndom i 
Heggedal. Den kom på besøk om 
natta og la fra seg smågodt dersom 
du hadde hengt ei strømpe hvor 
godsakene kunne puttes nedi – og 
du ellers hadde vært snill i året som 
hadde gått. Det husker jeg ble gjort 
på Hovedgården. Strømpa hang på 
trappegelenderet i gangen. Men jeg 
skjønte at det var Gerd og Henrik 
Hansen som bodde på loftet som 
hadde vært på ferde. De var selv 
barnløse, men likte godt å få be-
søk av oss små. Noe av smågodtet i 
strømpa hadde jeg nemlig observert i 
stua på loftet dagen før.

Juletrefestene
Jula var ikke bare et familieanlig-
gende. De årvisse juletrefestene som 
Heggedal Vel arrangerte på Gjellum 
var populære, både blant barn og 
voksne. Fra festen den 2. januar 1937 
het det for eksempel: 

”Med assistanse av frk Marit 
Pedersen ved pianoet gikk man lystig 
rundt juletreet. Fru Thune leste op 
julefortælling, hvorefter der server-
tes sjokolade, julekake og boller. 
Efter dette gikk både de store og små 
atter rundt juletreet inntil julenissen 
kom, og alle barna fi k hver sin pose 

Vintermotiv – maleri av Otto Valstad

Askers gamle kirke brant 3. mars 
1878 – fastelavenssøndag. Arkitekt 
Alb. von Hanno hadde tegneskole i 
Kristiania og brukte av og til Asker 
kirke som øvelsesmotiv., siste gang 
bare tre dager før brannen. Bildet 
viser en av hans tegninger.
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godter. Der var ca 130 barn. Ef-
terpå forsamledes de voksne til fest, 
og det varte ikke lenge før dansen 
gikk lystig til trækspillets toner. Ut 
på aftenen servertes kaffe og smør-
brød, og det smakte nok bra, hvor-
efter dansen og samværet fortsatte 
ennu en lang stund.”

Men det var ikke bare på Gjellum 
det var juletrefest. Etter krigen var  

på Nedre Gjellum, der skolen ligger 
i dag. Vi regna med at det var nissen 
som hadde gjort det.

En mårra dem kom tel fjøset, sto 
den ene kua utafor møkkagluggen. 
Det hadde snøga om natta, men det 
fantes ikke faulefar dit. Kua hadde 
nissen trua ut gjennom gluggen, 
altså. Dette fortalte a’ mor som 
hadde hørt det av si mor som igjen 
hadde hørt det av sin far. Mor var 
født i 1842, bestemor i noen og tjue. 
Dette var Gjellumnissen.

Det var uvennskap mellom 
Østrenissen og Yggesetnissen. Dom 
stjal høy fra hverandre, dom. En 
gang møtte dom hverandre nedpå 
Veslejordet. Det er det jordet som er 
mellom Yggeset og Østre, like neafor 
uthusa hos’n Bjørn. Så begynte dom 
å slåss, da – så høydottane føyk. 
Dette hadde vel’n bestefar sett. Det 
fortelte a’ mor.

Huldra observert mellom Ru-
stad og Yggeset
Mor har vært ute for huldra, hu. Det 
var der som revefarmen (= Dal For-
søksgård) er. Det hørte’n bestefar tel. 
Så blei det ut skifting der, så Nordre 
Yggeset fekk den der – Sørkroken, 
jordet mot Høgda. Så skulle a’ mor 
gå til kua. Og det gjerdet hadd’a 
der borte ved ”revefarmen”, som 
jeg sier. Og kua pleide jo bestandig 
stå ved lee når a’ kom. Der var det 
ingen. Og a’ mor begynte å lokke. 
Rett som det var så hørte’a bjella. Så 
tenkte a’ at nå kommer ’a. Men hu 
kom ikke aleine. Hu kom ifølge med 

ei kjerring. Hu gikk føre. Så tenkte a’ 
mor at dette er a’ Anne Rustan. Det 
var ei som bodde på Rustad. Men da 
dom kom til leet, så gikk kjerringa 
føre – hu hadde rødt svensketørkle 
på seg, og så gikk ’a og strikka. Og 
’a mor hu sto som fjetra, for hu synes 
det var så merkelig at ikke kuene 
stansa når hu sto der. Så sa ’a ingen 
tingen, og så gikk ’a hjem til ’a be-
stemor. Så sier ’a bestemor tel ’a at 
”du ska’ sleppe å gå igjen du, jenta 
mi. Jeg ska’ gå sjøl”. Så gikk hu – og 
da sto kua og ville inn ved grinda. Så 
spørte’rem ’a – hu fra Rustan, Anne 
Rustad – siden åffer hu hadde gjort 
detta herre peket mot ’a mor. Nei, hu 
hadde ikke vært ute engang, hu. Men 
å var det for noe ’a?”

Sætre brenner – og frykt for 
fødselsmerke
Karl Nilsen hadde skrevet i Bud-
stikka om overtro under graviditet 
– ting som kunne skade, sette merker 
på fosteret. Han spurte Marie om 
hun hadde hørt om noe liknende. Da 
svarte hun:

”Jeg har sett det!! Henner som 
jeg gikk sammen med på Jansløkka 
skole, altså – jeg gikk jo der i 2 ½ år. 
Jeg slutta i 96, jeg blei konfi rmert i 
1896. Og hu hette Ragna. Og mora 
hennes hu gikk i kjeller’n – og så fl øy 
det ei rotte over ryggen på ’a. Og hu 
hadde et brunt merke på ryggen, ak-
kurat som på ei rotte. Hu ville aldri 

Utsnitt fra ”Nissen og sneglen” av 
Theodor Kittelsen 1887

Yggeseth-gårdene

det juletrefester både på skolen, 
i ullvarefabrikkens spisesal og 
på Ebenezer på nyåret. Dette 

var selvsagt noe barna så fram til. 
Spenningen var alltid knyttet til hva 
som lå oppe i posen som julenissen 
kom med.

Om overtro
Gjellumnissen, Yggesetnissen og 
Østrenissen
Overtroen var utbredt i tidligere 
tider, og i Heggedal var det etter 
sigende både nisser og hulder. Marie 
Lilleseth (1881 - 1974), som kanskje 
selv var litt overtroisk, fortalte i rom-
jula 1967 om både nisser og hulder 
til lokalhistorikeren Karl Nilsen. 
Historien gjengis her i hennes egen 
språkdrakt:

”Oldefar, bestefar til a’ mor - Ola 
Gjellum – reiste til by’n. Han likte en 
dram og var påseila da’n kom hjem. 
Så fi kk’n ikke hesten inn i stallen. 
Han klabba te’n. Men dermed så 
fi kk’n seg en sjæl. Så gikk’n inn etter 
gutten og ba han å sette’n inn og gi’n 
mat. Gutten gikk ut, men da han kom 
til stallen, var hesten sett på spell-
tauet – og hadde fått mat. Detta var 
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bade sammen med oss. Det mente vi 
kom av at mora hadde vært under 
angrep av ei rotte en gang i tida.

Og den andre kjente jeg jo per-
sonlig. Han huser jeg ikke navnet på, 
men mora hadde sett en brann, og så 
gjorde ’a slik – og han hadde altså ei 
hand her på det ene kinnet. Så det er 
fakta! Og jeg huser atte jeg gikk me’n 
John, jeg, da Sætre brant. Og så gikk 
jeg ut i kammerset og skulle se for 
jeg hørte da vannrøra gikk. Da smalt 
det så fælt, akkurat som børseskudd. 
Jeg mener damprøra, altså. Så sa’a 
mor til meg: Gå vekk, du, sa’a, for 
det ækk’e no’ for deg å se på, sa’a. 
Da gikk jeg me’n John (eldste søn-
nen). Jeg hadde jo hørt så mye om 
detta før, så derfor så jeg ikke bort 
på Sætre.”

Overtidsarbeid på kjeksfabrik-
ken og unaturlige lyder
Marie Lilleseth arbeidet et par år på 
Sætre Kjeksfabrikk. Hun har fortalt 
fra den tida:

”Vi arbete på Sætre føre jul – uka 
føre jul – og så kom gamle Røhr og 
spørte vårs om atte vi ville arbe om 
natta for han hadde fått en stor or-
dre. Men den kunne ikke effektueres 
hvis ikke vi ville arbe om natta – da 
rakk vi det ikke. Og du veit atte for 
meg var det akkurat det samma, for 
jeg gikk der bare sånn stønn-om-tel 
jeg mange ganger. Men da hadde jeg 
jo gått der et halvt år, vel. Ja, også 
arbete vi om natta, da. Agnes Gui og 
jeg vi arbete fra mandags morran te’ 
tirsdags kvelden. 

Så var det skarra. Så blei vi enige 
om det at vi sku’ gå hjem etter mat 
– og så gikk vi hjem etter mat. Og 
så gikk vi opp ved Metteberjet – og 
krabba opp der på den andre si’a 
og gikk opp på jordet ved Sætre. Da 
vi kom opp der, så var det akkurat 
som noen sku’ stå å slipe på en halv 
slipestein. Og vi stante begge to og 
hørte på detta herre – og var enige 
om at der var’e ingen slipestein. Men 
slipestein hørte vi! Vi blei redde så 
vi gikk i en krok for å komma opp 
te’ fabrikken. Når vi kom inn, så var 
den første vi traff kjører’n, gamle 
Buvaler’n – han var fra Buvald. Og 
så fortelte vi detta tel han. Så sa han 
at nei da, det står ingen slipestein 
bortved der, sa’n. Men vi ga vårs 
ikke og ville at han skulle gå og se 
om det hadde vært noen folk som 
ville skremme oss. Nei da, det fantes 
ikke no’ tråkk etter noen tingen der!

Det var vel en femten eller no’ 
sånn som var ansatt på Sætre. 
Det var jo kjørekar’n, og så var’e 
kasserer’n, og så var’e – en kan 
kalle’n kontorfullmektigen, da 
– bokholder’n. Røhr var ikke tilstede 
daglig. Han bodde på Sætre, han 
– der oppe. Du veit, det var stor jord-
eiendom, det. Dem hadde stort fjøs 
der, var vel en langt borti tjue kuer. 

Gikk mye melk på fabrikken. Han 
kjøpte noe melk også.

For vrak-kjeks så ga vi 25 eller 
30 øre kilo’n. Det var en sånn svær 
påsa. Men det var to timers arbe, 
det, for vi hadde 15 øre timen. Alt i 

Sætre kjeksfabrikk ca. 1905. Fabrikken var eid av Hans O. Røhr (1836 
– 1912) som også eide Sætre gård. Fabrikken lå nederst i Sætre terasse og 
fi kk kraft fra Sætrefossen, Fra vannturbinen her var det mekanisk overfø-
ring fram til fabrikkbygningene. Turbinen kunne produsere 65 hestekrefter, 
men problemet var ustadig vanntilførsel. Kjeksproduksjonen startet i 1884. 
Fabrikken ble skadet av brann i 1887, men ble bygget opp igjen. Da den igjen 
brant i 1907 ble Sætre kjeksfabrikk fl yttet til Kristiania. Ved århundreskiftet 
ble det produsert 75 sorter av kjeks.

Marie Lilleseth

alt så arbete jeg vel der i 2 
½ år, vel. Det var etter at jeg 
hadde fl øtt hit til Fjeldhøi.”

Marie var en kjent og aktiv per-
son i Heggedal gjennom mange år. 
Derfor fi kk hun en vei oppkalt etter 
seg da Heggedalsmarka ble bygd ut.
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Jul og julefeiring 
i Heggedal i 1930 
og 1940 – årene

Den norske julen kjenner alle -  eller 
gjør vi det ? I Heggedal så vel som 
andre steder i landet var det nok to 
bilder av høytiden.

Den ene:  Vi er på landet. Det er 
fred og ro over landskapet som er 
dekket av snø. Kornbandet er oppe, 
nissen er på plass og juletreet er pyn-
tet. Klokkeklangen gir stemningen 
den religiøse fi npuss.

som var påfallende og påtrengende.
Den julen som Einar Yggeseth 

beskriver med innkjøp av 5-liters 
dunker med konjakk, 5 liter akevitt, 
2 krukker sjenever etc. var vel ikke 
vanlig i den tiden i Heggedal det her 
er snakk om, og i hvert fall ikke i 
krigsårene 1940-1945.

Juletreet
 Det var nok på plass, julenissen, 
julebukker og juleneket var velkjent.

Første gang vi hører om juletreet i 
Norge er hos de velstående i Kris-
tiania i begynnelsen av 1820-årene. 
I 1843 så presten og eventyrfortel-
leren Jørgen Moe for første gang et 
pyntet juletre hos Nicolai Aall på Nes 
Jernverk ved Tvedestrand der han var 
huslærer.

” Vi træde ind gjennom et Par 
Kabinetter i den store Spisesal- der 
staar Juletræet – en amerikansk 
Gran, den hæver sig fra en med 
Draperier forziret Platform, i en 
straalende Belysning af Lamper fra 
Grenene, der i forskjellig farvet Lys 
sprede et Skjær af broget  Pragt om 
det hele. Se, nu ved Du hva et Juletræ 
er !! ”

Juletrefester
Opprinnelsen var nok en feiring for 
dem som ikke hadde familie. Derfor 

var det ofte i regi av religiøse og 
humanitære organisasjoner og sted-
lige Vel.

Hvem husker ikke juletrefestene 
på Gjellum, utdeling av poser med 
godterier, sanger rundt juletreet og 
leken ”Napolion med sin hær”. Vi sto 
i en ring og en gutt var alltid ledig. 
Han kunne så velge seg en partner 
og en ny gutt ble ledig. Slik kunne 
vi gjøre de første små tilnærmelser 
overfor det annet kjønn. Og så fi kk vi 
holde rundt livet på jentene! Veldig 
populært !!

Men det kunne også bli noen små 
feider blant gutta hvis det ble kamp 
om jentene. Jeg husker en episode da 
et par gutter havnet i krangel under 
juletreet. Da den ene var i ferd med 
å få overtaket, lød det fra en kraftig 
mannsstemme nederst i salen til fors-
var for den tapende: ”Dran i migen!!”

Det var også kulturelle innslag 
på juletrefestene, gjettekonkurranser 
ved Olaf Sollie og høytopplesnin-
ger. Ingen vil glemme da Knut 
Løken imponerte med å resitere alle 
de 42 versene av Terje Vigen uten 
manuskript!

Julebord
Dette var fremmed for oss i Hegge-
dal på denne tiden vi vokste opp. Det 
er nok en tradisjon som er skapt av 
de siste årtiers velstand.

Odd Lars Vanberg forteller om julefeiringen i 
Heggedal fra den tiden han selv var barn.

 Det var nok på plass, julenissen, 
julebukker og juleneket var velkjent.

Norge er hos de velstående i Kris-
tiania i begynnelsen av 1820-årene. 
I 1843 så presten og eventyrfortel-
leren Jørgen Moe for første gang et 
pyntet juletre hos Nicolai Aall på Nes 
Jernverk ved Tvedestrand der han var 
huslærer.

Kabinetter i den store Spisesal- der 
staar Juletræet – en amerikansk 
Gran, den hæver sig fra en med 
Draperier forziret Platform, i en 
straalende Belysning af Lamper fra 
Grenene, der i forskjellig farvet Lys 
sprede et Skjær af broget  Pragt om 
det hele. Se, nu ved Du hva et Juletræ 
er !! ”

JuletrefesterJulekort fra krigen. H7 merket er 
satt inn i kistelokket – ikke ufarlig 
den gang.

Odd Lars Vanberg

Det andre bildet er mer sam-
mensatt. Samme fornemmelse 
av harmonisk jul med landlige 

innslag. I tillegg får vi se inn i borg-
erskapets stue, men også glimt av 
andre samfunnsgrupper. Sosial nød 
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Julegaver
Ja, det fantes, men ikke i slik over-
fl od og så dyre som du opplever i 
dag. De fl este julegavene som nissen 
kom med eller som ble lagt under 
juletreet var hjemmelagde. Utvalget 
var begrenset til enkle og nødvendige 
bruksting. Det kunne være små lam-
per, leketøy av tre, strikkede kless-
plagg som votter, sokker, luer, strøm-
per, men også hasselnøtter, epler og 
annen frukt. Jeg husker godt jeg fi kk 
5 kr. av far for å kjøpe julegaver. Det 
rakk til et såpestykke til mor, bar-
berhøvel til far og noen byggeklosser 
til bror. Men for barna var det størst 
stas å få ”harde pakker”. De ble alltid 
åpnet først, de ”myke pakkene” ble 
lagt tilside og åpnet til slutt. De var 
ikke så spennende. 

Julenissen
I Heggedal Sentrum hadde vi en fast 
julenisse i mange år. Lite ante vi som 
barn at denne gavmilde, hvitskjeg-
gede, rødtoppluefi guren med den 
hvite sekken var Øistein Øverbye. 
Han hadde fast rute og ”betjente”  
familiene Larsson, Hvardal, Larsen, 
Gjersøe og Vanberg.

Han hadde samme åpningsreplikk 
hver gang: ”Er det noen snille barn 
her i huset, da ? ”

Og så avslutta han visitten med 
en kort , liten runddans som vi barna 
forventet å se hvert år.

Julemat og Julebakst
Det var ikke alle som hadde råd til 
noe festmåltid julaften, men alle 
forsøkte etter beste evne å markere 
julen med mat som skilte seg ut fra 
hverdagskosten. La oss høre hva 
Arne M. Granli (1915-2003) forteller 
fra sin barndoms jul. Midt på dagen 
julaften var det ”dopp i grytan”. 
Suppe kokt på ribbe, kjøtt og fl esk. 
Flatbrød, Øl og Akevitt. De ventet 
med å spise julemiddagen til moren 
kom fra arbeidet ved åttetiden de 
gangene hun hadde kveldsvakt. Først 
var det kålsuppe kokt på kraft fra 
formiddagens suppe. Deretter var det 
ribbe, kokt kjøtt, fl esk, medisterpøl-
ser, surkål og poteter . Dessert ble 
ikke brukt.

Risengrynsgrøt var nok julemat 
for noen, men i Heggedal var det 
for det meste ribbe og pinnekjøtt 
det gikk i. En kan vel si at det var 
rikeligheten og bredden i menyen 
som skilte de økonomisk sterke fra 
de økonomisk svake. 

Men når det gjaldt baksten, var 
det ingen tvil om at det måtte stå 
minst 7 ulike kakeslag  på bordet 
i julen. Intet var kjøpt, alt var bakt 
i god tid før høytiden. Tallet 7 er 
lykketall, og ifølge min bestemor var 
det en sjanse å ta å ikke ha 7 ulike 
kaker på bordet.

Kakene som ble bakt var fattig-
mann, sirupssnitter, goro, krumkak-
er, vannkringler, vafl er, sandkaker, 
berlinerkranser, smultringer, pep-
perkaker, hjortetakk, makroner og 
lefser.

Juleslakting
Under krigen var det vanlig hos dem 
som hadde mulighet til det å ha kani-
ner og griser. Det fi neste var å ha en 
velgjødd gris, ofte så feit at den ikke 
kunne stå på de fi re beina. Kaniner 
var enkle å huse, enten i skjul eller i 
hjemmesnekra bur. Og løvetann som 

DIKT OM JULEN FRA 1906

For et slit og for en strid
Iden glade juletid!
Julemat på julefat
Julegodt i juleskrott
Juleskikk og juledrikk
Julemjød og julegrød
Julefrost og julekost
Julesport på julekort
Julesne på juletre
Juleneg og julesteg
Julekjøre på juleføre
Juleture, juleture
Juleøl og brennevin
Julesyke, medisin
For et slit og for en strid
I den søte Juletid!

Julenissen kommer

Skirenn – Gustav Wentzel 1898
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føde var overalt i bygda. Det var jobb 
for oss smågutter å skaffe det til veie.

Før jul skulle grisen slaktes og 
noen av de beste kaninene måtte 
også ofres. En god gammel regel var 
å vente med griseslaktinga til siste 
voksende måne før jul .

Nede i ”Kistefossen” sto ei fl ott, 
velfødd purke å venta på dødsdom-
men. Olaf Karlsen hadde budsendt 
to gode kompiser, Sverre Yggeseth 
og Mathias Vanberg til å ta hånd om 
slaktinga. Ingen av de tre hadde noe 
imot en ”slaktedram”, men det var 
bare det at de tok den litt for tidlig. 
Og med humøret steg fantasien. Fru 
Karlsen, av husbonden Olaf alltid 
referert til som ”Mor Karlsen”, hadde 
gitt klar beskjed om at de skulle ta 
godt vare på indrefi leten. Det ble det 
nok også gjort, men det som Sverre 
og Mathias hadde pakket inn og 
etterlatt seg på kjøkkendisken var 
grisens testikler!!

Det sies at Mor Karlsen slett ikke 
syntes dette var noen god spøk og 

slakterne måtte fi nt fi nne seg i en 
kraftig overhaling dagen etterpå.

Jeg husker Karl Hagen (1893 
– 1952 ) skulle vise hvordan en 
slaktet og fl ådde en kanin. Mange 
var møtt opp på ”Friheim” for å se på 
demonstrasjonen. Nå hadde vel ikke 
vi mindreårige adgang til blodbadet, 
men nysgjerrige som vi var greidde 
noen av oss å snike seg inn. Karl 
Hagen var en striks og bestemt her-
remann og hadde klare meninger om 
hvordan dyret skulle avlives, fl åes og 
parteres. Men en annen Karl, hans 
sjef på ”Trevar’n , Karl Pedersen 
grep inn og sa seg uenig i måten av-
livningen skulle skje. Det oppsto en 
livlig diskusjon rundt den stakkars 
kaninen som hang der og sprelte midt 
i salen og med hodet ned.

Kranglingen tok helt av og dyret 
hadde alle glemt.  Til slutt ble Karl 
Hagen så forbannet at han stakk 
kniven i den stakkars kaninen og 
forlot salen

Den Sorte Dame
Men foruten julemat, slakting og 
julegaver, var det mye annet som 
opptok oss barn, blant annet Den 
Sorte Dame. Ingen visste hvem hun 
var, ingen hadde sett henne, men hun 
skulle være livsfarlig og opererte i 
mørket. Hadde ikke barna funnet 
veien hjem før det ble mørkt, ville vi 
bli tatt av dama. 

Under krigen måtte alle ha rul-
legardiner på innsiden av vinduene. 
Det måtte ikke vises lys. Kunst-
ferdige familier malte eller tegnet 
julemotiver på gardinene, gjerne med 
en viss syrlig hentydning til okku-
pasjonsmaktene.

Asker og Bærums Budstikke 
hadde dette oppslaget på første side 
i julenummeret. 1941 : ”Atter Jul 
med ubudne gjester i landet, - men 
allikevel God Norsk Jul ”.

Og så var det julepynten. Vi 
lagde julekurver både på skolen og 
i hjemmet og i alle tenkelige former 
og utgaver. Så var det Julenummer. 
av ”Vangsgutane” og 91- Stomperud. 
Bladene gikk på rundgang før boka 
” Lady Chatterlay’s Lover  (side 36 

forresten) overtok vandringen.

Røkelse og myrra på gloheite 
vedovner og kaminer ga en aroma i 
stuene som satte oss alle i julestemn-
ing. Og hvor forventningsfulle var 
vi ikke 1ste Juledags morgen! Var 
det noe godterier i strømpa som var 
hengt over sengestolpen? 

For oss som var glad i skihopping, 
var 1ste og 2dre Juledag i ”Sørhella” 
i Nyborgåsen dager å minnes. Takket 
være entusiasten Leif Nyborg samlet 
hele hoppmiljøet i Asker og Bærum 
seg i bakken for tråkking, prepare-
ring og hopping. Snø var det alltid, 
og var det lite greidde vi å sope sam-
men såpass at vi fi kk hoppe.

Mange som hadde sine første 
hopp for sesongen i ”Sørhella” høstet 
siden store triumfer; det være seg  
Norgesmesterskap, Holmenkollvin-
nere eller Verdensmesterskap. Kom 
ikke å si at ”Sørhella” ikke hører 
hjemme i Norges Hopphistorie!!

NISSE er ikke et gammelt norsk 
ord, snarere en form for Nils som 
igjen er en nordisk form av St. 
Nikolaus. Det er rimelig å tro at 
helgenen St. Nikolaus er medvir-
kende til Julenisse-benevnelsen, 
selv om nisse-fi guren har røtter 
mye lengre tilbake i tiden. Den 
gamle norske nissen var en liten 
kar med knebukser som holdt til 
på låven. 

JULEKORT stammer  fra Tyskland 
i begynnelsen av 1800-tallet. Ble 
hurtig populært i England og van-
lig i Norge fra 1870-årene.

Fikk han ikke grøten sin 
til avtalt tid, kunne nissen 
hevne seg.
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Plass i 
prekestolen?
”..og den som kommer aller sist går i 
den sorte gryyy…” Nei, ikke ak-
kurat sånn, kanskje, men du får i 
ikke plass, ikke ståplass engang om 
du kommer seint. Sist jul fant siste-
mann en plass inne i prekestolen. Jeg 
tenker jo på julaftens gudstjenester i 
Heggedal. Da er det så fullt at vi har 
begynt å telle de som ikke kommer 
inn, det er jo noen som absolutt skal 
ha statistikk. Men hvis dere vil, er 
det plass til ennå fl ere i prekestolen 
hos oss. Vi pleier å stå når vi preker. 
Så hjertelig velkommen!

Mange som kommer den kvelden, 
setter seg på samme plass, år etter 
år. Det er tradisjon, det er en viktig 
del av julaften å være i Heggedal 
kirke, det er her de hører til. Er det 
viktig å høre til et sted? Jeg tror det. 
Tiden vi lever i stresser, klemmer og 
skaper stadige forandringer. Julaften 
i Heggedal kirke når det begynner å 
bli mørkt – det står fast. Denne gang 
blir det forresten hvit jul også. 

Jesus blir født i en liten by, i en 
stall - inn i en liten familie. Fra det 
øyeblikket han kommer hører han til 
hos sin familie. Det er jo en spesiell 

tanke dette at når Gud kommer til 
jorden og blir menneske – blir han 
straks en del av en familie. Han hører 
sammen med andre fra første stund, 
slik det er vanlig blant oss som be-
folker denne jorden. 

Å høre sammen med andre er 
helt nødvendig for livet, tenker jeg. 
Å høre til i et bygdesamfunn som 
Heggedal er viktig for den som bor 
her. Og vi virker inn på hverandre 
på godt og vondt, julens budskap om 
ham som ble en del av vår verden 
– handler nettopp om å dele hverda-
gene. Gud er midt i blant oss, står det 
et sted. Han hører til her. Dessuten 
hører vi til hos Ham. Vi hører om Je-
sus som 12-åring, da mor og far leter 
febrilsk i fl ere dager – inntil de fi nner 
ham i templet. Da forteller han dem 
om en dimensjon de tydeligvis ikke 
har fått med seg:”Visste dere ikke at 
jeg må være i min Fars hus?”

Han sier: jeg hører til hos dere, 
men jeg hører også til hos Gud. 

Vi snakker ofte om Jesu gjerning 
som voksen tredve-årig mann. At 
jul er begynnelsen og påsken fullb-
yrdelsen. Kanskje må vi ikke vente 
de 33 årene på å få med oss hva alt 
dette betyr. Som barn viser han at 
han er like avhengig av sin fami-
lie som vi er. Som 12-åring er han 
bevisst at han ennå er barn, ikke bare 
hjemme, men også hos Gud. 

Julefred kan man fi nne i mange 
sammenhenger. Den dype freden 
ligger som et åpent mysterium i 
juleevangeliet der et lite barn viser 
oss hva tilhørighet betyr. Eller som 
kirkefaderen Augustin har sagt:”Du, 
Herre, har skapt oss til deg. Og vårt 
hjerte er urolig inntil det fi nner hvile 
i deg.

Kjære heggedøler: Velsignet 
julefred.

                                                       
                   Toralf Dehli

Sokneprest i Heggedal
Heggedal kirke 1981 (O.-H. Bjor)
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Jule- og Nyttår�  iring i Punjab i India - og i Norge
Hensikten med denne presentasjonen er at vi andre 
skal få større innblikk i hva innvandrere til Norge 
tenker om sin kultur og religion - med utgangspunkt 
i julefeiring eller tilsvarende høytider.
Når jeg spør Santokh Singh, (Singh er et religiøst 
navn, som alle Sikher har), er han mest opptatt av 
hvordan han skal tenke og gjøre godt mot andre 
mennesker - og hvordan han skal be til Gud om det 
samme. Dette å tenke og gjøre godt kaller han SEVA
- et sentralt ord i Sikh-religionen.
Han sier videre at han av og til går i Sikhenes Tem-
pel enten i Oslo eller Drammen - og der ønsker han 
også å praktisere SEVA. Sikhene har også mange 
høytider - men ingen høytid tilsvarende den kristne 
jul. Men han feirer jul sammen med norske venner 
- omtrent som vi andre med juletre og presanger.
Men Santokh var mer ivrig som Sikh i sitt hjemland, 
inntil han fl yttet til Norge som 14-åring (se presenta-
sjonenav REAL bil i Heggedalsposten nr 3, side 22, 
(se pdf-fi l av denne på
www. heggedalsposten.no).

Sikhenes mest berømte og helligste tempel; Det Gylne 
Tempel i Amritsar. Kledd med gullbelagte 
kobberplater - og litt av en attraksjon. Santokh er kjent i Heggedal som 

leder av REAL bil - og kjent som en 
dyktig bilmekaniker. Men hvordan 
ser han i dag på tro og høytider? Før 
han fl yttet til Norge, var han ivrig 
med i Templet på hjemstedet - og han 
likte å utføre sin tjeneste for andre 
- sin SEVA - ved å lage mat og ser-
vere. Og han forklarer SEVA med det 
å gjøre noe for andre mennesker med 
et brennende hjerte - ikke av plikt.
Han forteller også at i alle templer 
serveres det mat til alle som ønsker, 
og i de store templene kan fl ere tusen 
mennesker få servering - spessielt i 
helgene (kalles LANGAR). 

Dette prøver han å leve etter. Det 
betyr ikke å lyve, men være ærlig og 
å hjelpe og støtte andre mennesker.

Han ser på det praktiske og hverdags-
lige, og han ber til Gud når han kom-
mer på det - når han kjører bil eller 
står i dusjen. Hva han ber om? At 
Gud skal hjelpe andre; slekt og ven-
ner - og andre nære. Og han tenker 
at det ikke er noen forskjell på Hari 
(Sikhenes Gud) og den kristne Gud.

Vi kommer inn på julefeiring - og
han forteller overraskende at han
feirer jul med juletre og presenter 
- slik mange nordmenn praktiserer 
juletradisjoner. I fjor hadde familien 
et hvitt juletre - i år blir det et tradi-
sjonelt grønt med pynt på. Han skal 
foresten tilbringe julaften sammen 
med familien til sin gamle lærer; 
Tore Ødegård.

Santokh om tro og høytider idag?

Dette er Sikhenes tempel i Oslo - et av 
de tempelene i Norge Santokh av og til 
besøker.

Santokh mener at lever 
man i Norge så lærer 
man seg norsk kultur.

Santokh sin kone heter Neelam 
– og selvsagt har hun etternav-
net Singh. Hun er hindu, men 
hun følger og støtter sin mann.

10-11 Singh og Barnehage-annonse2   2 15.11.2007   02:12:50



Heggedals
posten

Side 10 Heggedals
posten

Side 11

Litt om Sikhene i India - deres tro, historie og språk.
De fl este Sikher bor i Punjab (ca 10
mill), og Punjab befi nner seg i den 
nordvestre delen av India. Resten av 
Sikhene bor spredt over India (ca 5 
mill). Tegnet på en Sikh er at alle har 
etternavnet Singh - etter den siste 
Guru (den 10-ende i rekken).

Sikh betyr elev eller medlem av det 
religiøse Sikh-samfunnet, som ble 
stiftet i Punjab i India på 1500-tallet. 
Dette religiøse samfunnet ble stiftet 
av Guru Nanak, og videreutviklet av 
9 etterfølgende Guru’er (Guru betyr 
lærer). 

Denne tro har sin bakgrunn i Hindu-
ismen – og den hinduiske sekten 
Bhakti, som tror på en Gud (moneto-
isme). Denne Gud har navnet Hari, 
og Guru’en er formidler mellom Hari 
og den enkelte Sikh. En Guru krever 
absolutt lydighet av sin elev (=Sikh). 

Sikhene tror også på sjelevandring 
– og full befrielse når de kommer til 
Nirvana (dette gjelder også for hin-
duer). Men Sikhene forkaster kaste-
vesenet (en nådeløs lagdeling
i samfunnet), selv om dette ikke

følges konsekvent.

Sentralt i Sikhenes liv står seremo-
nier og skikker som dels kommer fra 
Hinduismen - og dels fra de 10 første 
Guru’er. F.eks er det å bære langt hår 
og langt skjegg - typisk for Sikhene. 
Dette er noe Santokh ikke prak-
tiserer.

Et Sikh-tempel kalles Gurdivara 
– og det viktigste er det gylne tempel 
i Amritsar (se foto øverst på ventre 
side). Hvert Gurdivara har Sikhenes 
hellige bok; Adi-granth (=ur-boken). 
Adi-granth ble redigert av den 5. 
Guru, og består av 6.000 hymner, 
som også omfatter hymner fra Hin-
duisme og fra Sufi -skrifter. Særlig 
hellig er teksten; Japji, som er deres 
trosbekjennelse – og denne fremsies 
2 ganger om dagen.

Ved delingen av India ble også 
Sikhenes område Punjab delt, men 
de fl este Sikher bosatte seg i den 
Indiske delen. I 1966 krevde Sikhene 
selvstyre, og dette førte til konfl ikter 
med Indiske myndigheter. 

Noen Sikher gikk også til terrorak-

Mannen på bildet bærer Sikhenes 
turban som holder det lange håret på 
plass. I tillegg til det lange håret hø-
rer også langt skjegg. Men moderne 
er han med mobiltelefonen til øret.

Gjellum barnepark ønsker seg fl ere barn!

Gjellum barnepark holder til i Øvre 
Gjellumvei 4 (sidebygget til Gjellum 
Idrettsanlegg). Det ble bygget og 
etablert på midten av sytti-tallet av 
foreldre i Heggedal. Dette er den 
eneste barneparken igjen i Heggedal. 

Parken eies og drives av foreldre 
til barn i parken, og baserer sine 
inntekter på tilskudd fra Asker kom-
mune, dugnad og foreldrebetaling.  

De første årene hadde parken plass 
til 32 barn, men har den senere tiden 
redusert til ca. 20. Pr i dag er det 13 
barn som benytter seg av tilbudet 
i parken, det er derfor fl ere ledige 
plasser! 

Parken er for barn fra 1,5 år til 5 
år og har åpent 4 timer om dagen 
i sommerhalvåret og 3,5 timer i 

vinterhalvåret. Parken følger skolens 
ferier, bortsett fra høstferien, da er 
det åpent.

Parken har fotografering, juleverk-
sted, påskeverksted, 17. mai arrange-
menter - og det er anledning til å leie 
ut lokaler og lekeplass til bursdags-
selskaper og lignende. 

Prisen er kr 1200,- pr mnd. pr barn, 
og man BEHOLDER kontantstøtten!

De ansatte ved parken er: Anne-
Lise K. Nilsen og Mette Østergaard 
Telefon til parken: 6679.6497

Hilsen fra formann i parken;
Marte Linnea Skau - tlf: 950.67.967.

Parken sett fra oversiden. Gjellum-
anlegget ses rett bak - og i horisonten 
sees toppen av Vardåsen.
På bildet under ser du porten til Gjel-
lum - og porten inn til barnehaven 

sjoner mot myndighetene. Dette 
resulterte bl.a. til at Indiske militære 
bombarderte i 1984 Sikhenes hellig-
het; Det Gylne Tempel i Amritsar. 
Som en reaksjon ble statsminister 
Indira Gandhi myrdet av Sikher i 
1985.

Sikhenes språk heter panjabi, og det
hører inn under den indo-ariske 
språkgruppen. Disse språkene er 
typiske for Nord-vest India og tilsva-
rende på den Pakistanske siden.

Stein D.Berge
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Førjul�  iring i Ho� and?
Irene er et fast medlem av redaksjo-
nen  i Heggedalsposten, hun har bodd 
i Norge i nærmere 40 år - og hun er 
hollender. 

Når det gjelder denne feiringen fortel-
ler Irene at den største festen i Hol-
land er feiringen av ”Sinterklaas”, den 
hollanske originalen av Santa Claus, 
eller den opprinnelige St. Nicholas som 
er blitt den vesterlanske julenissen. 
Opprinnelig var Santa Claus en katolsk 
helgen som ble erkebiskop av Myra i 
Tyrkia på 200-300 tallet. 
Det som er typisk for Sinterklaas er at 
han er utkledd som en biskop - og han 

har en svart hjelper som heter Piet (eller 
fl ere hjelpere), som bærer sekken med 
alle gavene til barna - og de som har 
vært slemme kan resikere å få ris eller 
bli stappet ned i sekken. 
Det er fl ere ting som er spesielle i Hol-
land. Det ene er at Sinterklaas blir feiret 
5 desember.  Det andre er at denne 
feiringen er uavhengig av religion, og 
det tredje er at det gjelder å tøyse mest 
mulig med andre - ved å gi spesielle 
gaver, som er ledsaget av ymse tekster. 
Og det er viktig at mottakeren ikke skal 
forstå hvem som er avsenderen - for det 
er Sinterklaas!   

I begynnelsen av des, når Nederlands 
fuktige og tåkete kystklima er på sitt 
aller verste, utbryter nederlenderen lyk-
kelig - i det han ser ut av vinduet; ”Nå 
er det skikkelig Sinterklaas vær”. Slik 
hilser han den årlige feiringen av Sinter-
klaas velkommen - en begivenhet som i 
århundrene har vært særegen nederlansk 
og fl amsk (=nordre del av Belgia).  

St. Nichlas dag, 5. des, feires som en 
festdag i de fl este katolske land, men 
spesielt i Nederland er feiringen en na-
sjonal begivenhet. Dagen feires av unge 
og gamle, rike og fattige, kristne og 
jøder - og det er ingen religiøs feiring.   

At  Sinterklaas bærer bispedrakt - og at 
han har status som Sankt (en person som 
er kåret til helgen), spiller ingen rolle for 
nederlenderen. Sinterklaas blir mer sett 
på som en supermann - og han feires om 
kvelden den 5. des. Denne feiringen er 
høydepunktet i nederland - og hvor ned-
erlenderne driver ap med hverandre med 
i form av spesielle presanger - ledsaget 
av noen personlige dikt.   

Dette er en lang tradisjon i Nederland 
- og særlig utbredt i en tid, uten de kom-
munikasjoner vi har i dag. Det var den 
gang folk folk hadde tid til å utvikle, 
berike og viderføre sine tradisjoner og 
skikker, enten de var basert på fantasi 
eller fakta.

Legenden om St. Nicholas er basert på 
historiske fakta. Han ble født i år 271 
og døde 6. des. i år 342 eller 343. Han er 
begravet i Myra i Tyrkia, og arkeologer 

tror at de har funnet graven til St. Nicho-
las. Nicholas ble født inn i en velstående 
familie - og oppdratt som en hengiven 
kristen. Da foreldrene døde i en epidemi, 
ga han deres formue til de fattige - og 
han viet sitt liv til prestegjerningen. 
Senere ble han erkebiskop av Myra - en 
by ikke langt fra sitt førested.

Det er fra Myra fortellingene om hans 
gode gjerninger og helgenaktige liv 
begynte å spre seg til Middelhavs-
områdene. Etter hans død oppsto det 
et utall legender og fortellinger om 
mirakler. Erkebiskopen hadde dempet 
opprørt hav når desperate sjømenn kalte 
på han, fengselsvegger raste sammen da 
dødsdømte ba han om det. Han reddet 
små barn fra slakterkniven og slapp 
penger til medgift ned i skoene til fattige 
frøkner. Etterhvert ble St. Nicholas en 
skytshelgen for sjømenn og handelsfolk 
- og spesielt for barn.

Etter at Myra falt på muslimske hender, 
fraktet sjømenn de dyrebare levningene 
av St. Nicholas til til Bari - en havneby 
sør i Italia. Her bygget de et mausoleum 
over hans midlertidige grav - og det ble 
senteret for tilbedelsen av St. Nicholas. 
Herfra spredte tilbedelsen seg raskt til 
kystbyene langs Atlanterhavet og Nord-
sjøen.

På 11- 1200-tallet ble det i Nederland 
oppført ikke mindre enn 23 kirker i 
hans navn, og fl ere av dem består i dag. 
Sammen med andre europeiske byer, 
utropte Amsterdam  St. Nicholas til sin 
skytshelgen, og Roma (hovedsete for den 

Det er ikke vanskelig å se hvem som 
er Sinterklaas. Men det kan være 
mer enn en medhjelper (den 
svarte Piet).  Det er jo mange 
barn som skal ha gaver, så det 
trenges mange hjelpere! 

Historien om Santa Claus eller Sinterklaas.

Sinterklaas med sin bispehatt og røde 
kappe. Og den trofaste Piet - hjelperen 
som deler ut gaver til barna - og spør 
om de har vært snille i det siste året. Har 
de ikke det kan det gå dem ille - da kan 
de bli puttet ned i sekken og tatt med! 

I Holland reiser Sinterklaas på en hvit 
hest med sin bispestav - sammen med sin 
trofate hjelper Piet - med sitt svarte fjes, 
og med sekken klar til å legge gavene i 
barnas strømper.  Piets klær ligner på 
en soldat-drakt fra 1600-tallet.
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Historien om Sint erklaas - Santa Claus - i Ho� and fo� se� er?

Her reiser Sinterklaas i slede, truk-
ket av 2 hvite hester. Medhjelperen 
Piet er som alltid med.

Bildet er fra en parade med  Sin-
terklaas i full mundur.

katolske kirken) erklærte at 6. des. skulle 
være dagen for  St. Nicholas død, og denne 
dagen skulle markeres.

At feiringen ble særlig sterk i Nederland 
har nok sammenheng med de sterke båndene 
til handel og sjøfart. Og dette med at St. 
Nicholas var barnas velgjører ble enerå-
dende. På 1300-tallet fi kk korguttene i St. 
Nicholas-kirkene fri den 6. des, og de mot-
tok også gaver i form av penger. Noe senere 
ble elevene ved klosterskolene (bedre kjent 
som katedral-skoler) belønnet med gaver 
- eller de fi kk straff (puttet i sekken til Piet!) 
- av en av lærerne som hadde kledd seg ut 
som biskop, slik en tenkte at St. Nicholas 
hadde sett ut i sitt embede.

St. Nichlas er jo blitt til Santa Claus i 
fl ere land, mens det nederlanske navnet ble 
Sinterklaas. Feiringen av Sinterklaas sin 

dag ble etterhvert en nasjonal begivenhet, 
og denne skikkelsen ble et populært sym-
bol på en streng, men velgjørende moralist. 
Senere fi kk Sinterklaas sin Piet som hjelper 
og tjener; Piet, som fremstilte en lystig fyr 
utstyrt med en stor sekk med godterier - og 
et bjerkeris til de ”slemme” barna. Sekken 
til Piet var så stor at den kunne få plass til 
uskikkelige barn når den var tømt. Piet kan 
være en svart etioper som erkebiskopen vir-
kelig hadde som hjelper i sin virksomhet.

Nederlenderne satte også sitt preg på kolo-
niseringen av Amerika - og det er nærlig-
gende at Father Christmas er fortsettelsen av    
St. Nicholas og Sinterklaas.  Men i denne 
tradsjonen bor han på Nordpolen - og han 
har byttet ut de hvite hestene med reinsdyr.
Alt som er tilbake av hans nederlanske 
opprinnelse er hans navn; Santa Claus er en 
direkte omskrivning av Sinterklaas.

Hvordan feires Sinterklaas i dagens Holland?
Alle nederlanske barn vet at Sinterklaas bor 
i Spania - for det sier de gamle sagnene og 
barnereglene. Spania er stedet hvor Sinter-
klaas skriver i sin røde bok, hvordan alle 
barn har oppført seg - og Piet lager gaver 
til de snille barna. I slutten av nov. stiger 
Sinterklaas opp på sin melkehvite hest, mens 
Piet hiver gavesekken over skulderen - og 
kommer bak Sinterklaas.

Så går eventyret over i virkelighet. Inn på 
Amsterdam havn kommer dampskipet med 
Sinterklaas og Piet. Borgermesteren ønsker 
velkommen sammen med en delegasjon av 
borgere - og dette markerer begynnelsen på 
en fantastisk parade som går gjennom hele 
byen. Denne sees av et hav med tilskuere 
- og resten av hollenderne ser begivenheten 
på TV.

Men nå smelter tid og rom og rom sammen 
slik at den gamle biskopen og hans hjelper 
rir over hustakene, og er på alle steder sam-
tidig. Piet bytter ut høyet og gulrøttene som 
barna har lagt ut, med gaver og godterier. Og 
et utall kopier av Sinterklaas og Piet reiser 
rundt å besøker skoleklasser, sykehus, kjøpe-
sentre, restauranter, kontorer og et utall hjem 
- og deltar i fl otte parader over hele Holland. 

Den nederlanske tradisjonen krever at alle 
pakkene ”kamufl eres”, og det det følger et 
dikt med hver presang. Dette diktet er kun 
laget til den som får gaven. For dette er 
nemlig kjernen i Sinterklaas-feiringen; ren 
barnslig moro, hvor tøys og tull ikke bare er 
lov, men også forventet. Og dette omfatter 
barn, foreldre, lærere, ledere og ansatte - ja 

alle grupper i samfunnet, uten den minste 
respekt for alder og sosial status. 

En del av moroa er å fi nne de rette gavene. 
Disse må være pakket inn slik at mottakeren 
ikke kan gjette noe om giveren eller innhol-
det - og den skal ikke se pen ut. Den som 
får pakken må ofte følge en ledetråd for å 
fi nne den - og mottakeren må gjerne grave 
pakken ut av potetbingen eller fi nne den i 
en hanske som er fylt med våt sand. Her må 
det jobbes for å fi nne gaven. Men giveren 
må jobbe mer, både for å fi nne på gaven og 
ikke minst pakke den inn og gjemme denne. 
Og fantasien har ingen grenser - og spesielt 
tenåringene er gode til dette.

En annen stor utfordring er å lage diktet 
som skal følge gaven. Giveren kan avsløre 
en svakhet hos mottakeren, en hemme-
lig forelskelse eller et uhell som nylig har 
skjedd. Det gjelder å sette mottakeren i 
forlegenhet - uten å være ondskapsfull eller 
usmakelig. Og offeret for spøken (med en 
viss rot i virkeligheten) må tappert lese dik-
tet høyt så alle hører det.

Og etter middagen den 5. des. er bordet 
dekket med tradisjonelle godterier og kaker, 
kjent fra 1600-tallets kunstnere som ga sin 
versjon av feiringen; store sjokoladebok-
staver som bordkort sammen med ”lovers”, 
som er menn- og kvinne-fi gurer. Og de som 
ikke gjemmer sine gaver, har disse i en kurv. 
Men å lese diktene til alles påhør må gjøres 
- og slik at giveren kan se hvor forlegen mot-
takeren blir både over diktet og gaven. Det 
er ingen nedelender som gir slipp på dette!   

En annen utgave av 
Piet og Sinterklaas.

Et postkort 
hvor Piet og 
Sinterklaas 
er på vei 
inn til en 
håpefull 
familie.

Irene Johansen og Stein Berge.
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Jule- og Nyttår�  iring i Vietnam og i Norge? 
NORGE

Utgangspunktet for samtalen 
med HUNG DINH NGUYEN - en 
båtfl ytning fra Vietnam i 1985 - og 
hans kone LAN, er tradisjoner 
som hører jule- og nyttårsfeiring 
til - koplet til den religion de til-
hørte eller tilhører.  HUNG både 
var - og er praktiserende katolikk, 
mens LAN har vokset opp med 
fedredyrkelse.
Når jeg spør HUNG om hans 
opplevelser av jule- og nyttårsfei-
ring sier han ja, ja - og jeg forstår 
at dette emnet opptar han lite.  
Men noe forteller han.  Jeg lar 

han og LAN snakke om det som 
opptar dem mest; bryllupet i 2005 
i Vietnam med 320 gjester (som er 
vanlig i Vietnam), Lilly på 19 mnd, 
2 krevende jobber, familien hans i 
Norge og drømmen om fremtiden.
Jeg registrerer at begge to opple-
ves som svært fornøyde mennes-
ker, med masse krefter og på-
gangsmot - til tross for at HUNG 
har full jobb på postterminalen 
på Alnabru, og at de 2 holder 
BLÅKIOSKEN oppe 12 timer om 
dagen - 7 dager i uka (= 84 timer 
pr uke). 

HUNG og LAN overtok BLÅKIOS-
KEN 1. jan 2007 etter HUNG sin 
søster (KIM) som hadde drevet den 
i 10 år - og da het den KIM’s Dag-
ligvare, men de har døpt den BLÅ-
KIOSKEN - det vi alle kaller den. 
Før HUNG sin søster ble den også 
drevet av Vietnamesere, av en bror 
til nærmeste nabo som driver med 
transport.  Men når vietnamesere 
første gang overtok butikken, vet ikke 
forfatteren. 

En fornøyd familie i sin lille sokkel-
leilighet i Andersdammen 37.

HUNG er født 500 km nord for 
Saigon - i en fattig landsby - i 1974, 
hvor 90 % var katolikker.  Han 
bodde i landsbyen i 11 år - og det 
han husker fra julefeiringen var den 
katolske midnattsmessen på julaften 
- med Maria og Jesus - men ingen 
julegaver.
LAN forteller at i Saigon er det lang 
tradisjon at store folkemengder kom-
mer til en berømt gate; PHAM THE 
HIEN street, hvor det tennes lys.  Og 
det kan være så mye folk her at de 
danner et 5 km lyshav. Det er fantas-
tisk å se på - og en stor opplevelse. 

Men nyttåret er den største høyti-
den for vietnamesere. Det er 4 frida-
ger (nyttårsaften og 3 festdager i det 
nye året).  Og det meste av butikker 
er stengt. Folk kjøper god mat - og et 
spesielt syltetøy for disse 4 dagene.  
Folk bærer fl otte og nye klær, for å 
besøke hverandre - og for å besøke 
Pagoda-kirken. 

I 1985 fl yktet han sammen med sin 
voksne svoger - ut på det åpne havet i 
en dårlig farkost (680.000 var såkalte 
båtfl yktninger i perioden 1975-88). 
Han kom til en fl yktningeleir i Sin-
gapore - og etter 3 mnd ble han som 
FN’s kvotefl yktning (og fordi han 
var under 18 år), sendt til Norge etter 
eget ønske.  

Han ble hentet av sin søster på For-
nebu, og bodde sammen med henne 
til 1991 - til det ble familie-
gjenforening med foreldre, og 3 an-
dre brødre. De slo seg ned på Løren-
skog, hvor foreldrene fortsatt bor.

Så ble det ungdomdsskole, vide-
regående innen mek, og så jobb på 
post-terminalen fra 1995, hvor han 
har jobbet med sortering siden. Dette 
er skiftarbeid fra 05.15-13.00 eller 
13.00-21.30.

Han møtte LAN i 2001 - og først 
etter 4 år ble det bryllup med 320 
gjester (vanlig i Vietnam). Det måtte 
jo koste en formue, men nei; kun 
40.000 i norske kr, (norske kr er mye 
verdt i Vietnam!!!).

Hvilket forhold har han til den 
katolske kirke og dagens julefeiring? 
HUNG sier at han tror på den kristne 
Gud - og gjør som (den Katolske) kir-
ken sier. Hans foreldre går til messe 
hver søndag, men det er blitt vanske-
lig for han og hans familie når de nå 
har BLÅKIOSKEN.

HUNG’s drøm er å få sitt eget hus. 
Et hus krever mye jobbing. Det er 
grunnen til at han og LAN jobber 84 
timer i uka i BLÅKIOSKEN. 

Hung er takknemlig over å ha 
kommet til Norge.  Det er et fi nt og 
fredelig land med mange muligheter 
for oss vietnamesere. 

- og mye om deres liv og håp! 
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HUNG i BLÅKIOSKEN hvor 
han og kona LAN dekker 
hele åpningstiden på 12 
timer pr dag - 7 dager i uka 
- i tillegg til full jobb!!!

Jeg spør også LAN om tro og 
julefeiring? Hun har vokset 
opp med fedredyrkelse (en 
lang tradisjon i Vietnam), 
men hun følger sin mann - og 
har ingen problemer med å 
feire den kristne jul i katolske 
messer. 

LAN’s familie på 
kvinnesiden (mor til 
venstre for LAN). In-
gen av hennes familie 
er bosatt i Norge.

En kjent statue, 
som den katolske 
kirke har reist.  De 
besøkte denne på 
bryllupsreisen.

LAN viser frem bilder fra bryl-
lupet i 2005. Dette holdt de i 
Saigon. Bildet viser den gamle 
tradisjonen. 

Brudeparet med foreldre.
Til venstre HUNG sine foreldre 
- og til høyre er LAN sin mor.

JULETREET er nok en skikk som 
vi har arvet fra Tyskland. Pynting med 
grønt i forbindelse med årsfesten har 

eldgamle tradisjoner.

JULEKORT stammer også fra Tysk-
land i begynnelsen av 1800-tallet. Ble 
hurtig populært i England og vanlig i 

Norge fra 1870-årene.

JULENEKET som i dag settes opp 
for at fuglene også skal ha noe ekstra 

til jul har nok i eldre tider vært oppfat-
tet som en ofring for økt fruktbarhet på 
gården. På 1700-tallet raste prestene 
mot skikken som de mente var syndig 

og utslag av overtro.

JULEBUKKER. Julebukkopp-
togene hadde i gamle dager til hensikt 
å kontrollere arbeid utført av ungdom. 

Julebukkene bar en fell over seg og 
holdt et tillaget geitehode på en staur. I 
nyere tradisjon kler julebukkene seg ut 
med gamle klær for ikke å bli gjenkjent 

og de orventer litt snask i kurven.

NISSE er ikke et gammelt norsk ord, 
snarere en form for Nils som igjen er 

en nordisk form av St. Nikolaus. Det er 
rimelig å tro at helgenen St. Nikolaus er 
medvirkende til Julenisse-benevnelsen, 

selv om nisse-fi guren har røtter mye 
lengre tilbake i tiden. Den gamle norske 
nissen var en liten kar med knebukser 
som holdt til på låven. Fikk han ikke 
grøten sin til avtalt tid, kunne nissen 

hevne seg.
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hverdag ble dette den store opple-
velsen. Det var rart vi fi kk lov. Med 
utslitt materiell var togforbindelsen 
de siste krigsårene langt fra sikker, 
og blendingspåbudet førte til at det 
høst- og vinterkveldene gjerne var 
mørkt som i en sekk langs veiene.

Vi følte oss ganske snart så utlærte 
at vi bestemte oss for å starte eget 
korps i Heggedal og tok farvel med 
Frelsesarmeen. Tenk dere en liten 
gjeng gutter i alderen 10-14 år som 
etablerte korps, - uten å ha penger, 
noter, dirigent eller instrumenter. 
Alle som har vært med i ledelsen av 
skolekorps, vet hva som kreves for 
å gjennomføre driften, og det at det 
hele ble organisert av oss ynglingene 
selv, gjør at det åpenbart fortjener 
betegnelsen ”uvanlig”. Noen gamle 
instrumenter fra et voksenkorps som 
hadde eksistert i Heggedal i mellom-
krigstiden, tagg vi oss til fra de som 
satt med dem. 

Den første tiden hadde vi øving rundt 
i hjemmene med Eugen som dirigent. 

Senere slapp vi til på kjøkkenet på 
”Friheim”, så på ”Eben Eser” og til 
slutt i sløydsalen på skolen. Vakt-
mester Johansen, som syntes det var 
morsomt med oss guttene, utnevnte 
vi til æresmedlem. Den første tiden 
var kontingenten kr. 1,- pr. måned. 
Selv en krone var mange penger for 
oss. Fra kasseboken kan en således se 
at Viktor 3.mars 1945 betalte kr. 0,27 
i avdrag på kontingenten. 
Heldigvis har fremmøteprotokoller, 
regnskap og korrespondanse fra den-
ne første tiden blitt tatt vare på. Sirlig 
førte regnskapsbøker med budsjett og 
prosjektoppgjør, fremmøteprotokol-
ler og en omfattende korrespondanse 
dokumenterer en aktivitet som man i 
dag nesten ikke kan forstå at så unge 
krabater maktet å gjennomføre. 

Korpsloven uttalte bombastisk at 
”Korpset har som formål å samle den 
musikalske ungdommen på stedet 
og føre dem inn i musikkens verden 
til glede for stedet og medlemmene 
selv”. Noe mer diffuse er forutsetnin-
gene for å kunne bli medlem: ”Med-
lem av korpset kan alle bli som har 
god oppførsel og vanlige åndsevner”.   
Jenter kom med først noen år senere. 

Vi var da stolte over å være ett av de 
første korpsene i landet i så måte. 

Musikalske ambisjoner
Hva så med det musikalske produktet 
den første tiden? Den gang eksisterte 
det ikke opptaksutstyr slik at vi i 
ettertid kan høre hvordan orkesteret 
lød. Kanskje er det bra, for protokol-
lene viser at problemene med å holde 
det hele i gang, var så omfattende at 
tiden til å arbeide med instrumentet 
ganske sikkert ble sterkt begrenset. 
Vi var jo dertil våre egne instruktø-
rer. Stor bevegelse i medlemsmassen 
gjorde det ikke bedre. Fremmøtepro-
tokollen viser at mange ønsket å være 
med, men de fl este sluttet ganske 
raskt igjen. Aspiranttid var det ikke. 
Nye medlemmer gikk direkte inn i 
samspillet fra første dag de fi kk til 
lyd, og det måtte naturligvis få kon-
sekvenser. 

Den første konserten ble avholdt 
på lokalet Friheim. Plakaten sa at 
Heggedal Guttemusikkorps (!) skulle 
spille klassisk musikk. Vi syklet 
bygda rundt med plakatene, og det 
lille lokalet ble fullsatt av foreldre, 
søsken, naboer og venner. Kassebo-
ken viser at loddsalget innbrakte kr. 
65,40 som bidrag til driften. Lokalet 
fi kk vi leie for kr. 4,-.

Penger var mangelvare
 Loddsalg strakk ikke til for utvidelse 
av instrumentparken til nye musikan-
ter. På den tiden sluttet nok de fl este 

ET NOE UVANLIG 
MUSIKKORPS
Av Knut Løken

Den spede start i 1946

med toget til Sandvika og fi kk 
opplæring i blåseinstrumentenes 
hemmeligheter. I en grå krigs-

Begynnelsen
Heggedal Musikkorps ble stiftet 
i desember 1944, men kom ikke 
ordentlig i gang før i 1945, står det i 
korpsets krønike. Men historien be-
gynte egentlig tidligere. I 1943 hadde 
Viktor og Armand Pettersen fått bli 
med en bekjent på Frelsesarmemøte 
i Sandvika, der damen spilte gitar. 
På møtet spilte også armeens lokale 
musikkorps. Noe slikt hadde guttene 
aldri hørt før. Under krigen var det 
kulturstreik, og de vanlige korpsene 
hadde lagt ned virksomheten for ikke 
å bli pålagt å spille på nazistenes 
arrangementer. Opplevelsen gjorde 
så sterkt inntrykk at ikke lenge etter 
dro en kameratklikk av oss hver uke 
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på skolen etter 7. klasse, slik at fl ere 
hadde begynt å jobbe, men læregutt-
lønn som mekaniker og lignende var 
minimal. Vi troppet da opp i Asker 
Sparebank med spørsmål om lån til 
instrumenter. Alle var imidlertid langt 
unna myndighetsalderen, og det å 
spørre foreldrene våre om å være ga-
rantister, var utenkelig. En hadde hørt 
at kommunen ved sosial nød kunne 
stille garanti, og da var naturligvis 
veien til handling kort. Vi hadde sett 
av ”voksne” brev hvordan brev skulle 
settes opp og underskrives. Verre var 
det med ortografi kunnskapene, slik 
at det under sekretærens navn ble 
stående ”sekk.”  Ordføreren i kom-
munestyremøtet orienterte om saken 
ved å si: ”Vi har fått en søknad fra en 
ung sekk i Heggedal ---”. Det sier litt 
om Asker kommunes tro på ungdom-
melig initiativ at vi fi kk vår garanti! 
I dag kan en garanti på kr. 10.000,- 
ikke virke så stor, men husk at pen-
geverdien var en helt annen. Dette 
var mer enn det dobbelte av årsløn-
nen for de fl este voksne. Budstikka 
presenterte saken med fete typer om 
bevilgningen til umyndige gutter. 

Etter hvert som vi ble eldre, ble 
også oppfi nnsomheten for å skaffe 
penger større. Gjellumlokalet var 
åsted for mange inntektsbringende 
arrangement. Med eget danseorkes-
ter organiserte vi dansefester hvor 
underholdningen ellers besto av 
luftgeværkonkurranse, aftentrekning 
og pølsesalg. Et høyt utrop fra en av 
de unge pølseselgerne etter å ha pluk-
ket opp pølser fra det varme vannet 
med fi ngrene over lang tid, har brent 
seg fast i minnet: ”Så rein på fi nga 
har jeg ikke vært siden jeg begynte 
på Eureka!”. Gutten var læregutt på 
mekanisk verksted, og rensligheten 
sto ikke øverst på dagsplanen. En natt 
hadde musene spist opp gevinsten 
til søndagens aftentrekning. Ved å 
trekke med vinnerloddet godt gjemt 
i hånden under trekningen, sørget vi 
for at gevinsten gikk til en av oss i 
korpset. 

Av de større arrangementene vi sto 
for, var nok revyen ”Kokusnøtta” og 
den store fi skekonkurransen i Skit-

hegga i særklasse. Revyen omfattet 
et betydelig teknisk opplegg, mens vi 
nok var mindre erfarne innen skue-
spillerkunsten, - og fi skekonkurran-
sen med kostbare premier som scoo-
ter, vaskemaskin og kjøleskap holdt 
på å bli en økonomisk katastrofe. 

Også vi reiste på tur
I dag reiser korpsene på lange uten-
landsreiser. Vi reiste også på fl ere 
korpsturer, om enn ikke så spektaku-
lære. Den første forgikk allerede det 
første driftsåret med hest og høyvogn 
til Blakstad for å holde konsert. En 
av fedrene disponerte hest og vogn. 
Instrumentene ble lastet opp i vog-
nen, og vi musikantene gikk. Jeg ten-
ker ofte tilbake på den opplevelsen 
når blankpolerte busser svinger opp 
for å hente dagens skolemusikanter 
til en eller annen reise.

Vi ville derfor foreta en langtur i 
pinsen 1946, og Rjukan ble valgt som 
mål. Vi hadde ikke råd til husvære, så 
medbringende telt tok vi umiddelbart 
taubanen opp på fjellet. Om natten 
kom det imidlertid et forferdelig 
uvær med regn og snø, slik at vi kom 
oss inn i en brakke etter tyskerne med 
istykkerslåtte vinduer og en meget 

kondemnabel vedovn. Det ble fyrt 
opp med plankestubber vi fant rundt 
brakken, men med en ovn hvor vi 
kunne se fl ammene gjennom sprek-
kene, var det nødvendig med brann-
vakt på skift. Dessverre sovnet en av 
vaktene, slik at vi våknet til en iskald 
brakke. Vi bestemte oss derfor for å 
reise hjem umiddelbart. Selv om vi 
hadde kjøpt togbilletter på forhånd, 
viste det seg at vi ikke hadde penger 
til avgiften for å komme ned igjen 
med banen. En rask konsert ved den 
øvre taubanestasjonen med hatt foran 
oss og bønn om mynt, reddet situa-
sjonen. Jeg antar folk betalte villig 
vekk for å slippe forstyrrelsen i Guds 
frie natur. 

Uniformer
Korpset hadde ikke uniformer de før-
ste årene. Det ville naturligvis vært 

Bilder fra et kretsstevne på midten av 
50-tallet
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Epilog
Det forteller litt om hvilken 
betydning korpset hadde for oss 
i en viktig periode av våre liv at 
20 av de gamle musikantene nå 
i høst traff hverandre igjen til en 
kveldstund på Heggedal Hoved-
gård, - over 63 år etter oppstarten. 
Flere er gått bort, og 5 har fl yttet 
ut av landet, slik at fremmøtepro-
senten var upåklagelig!

alt for dyrt, samtidig som klær på den 
tiden forutsatte rasjoneringsklipp, 
hvilket familiene naturlig nok ikke 
kunne sløse bort på særskilt korpsan-
trekk. Fra Televerket fi kk vi imid-
lertid i gave et sett av deres svarte 
uniformsluer med blank skygge. 
Foran på disse erstattet vi Televerkets 
logo med en lyre og bokstavene HM. 
Noe senere var det at vi ved lodd-
salg og andre aktiviteter hadde klart 
å samle nok penger til å få sydd oss 
grå bukser og blå jakker med blanke 
knapper. I dag vil unge musikanter 
helst ta av seg uniformen fortest 
mulig, men vi måtte innta i korpsets 
lover at den bare måtte benyttes når 
korpset opptrådte.

Vekst og fall
Etter hvert som vi vokste til, ble 
musikkorpset i Heggedal mer på linje 
med andre korps. En periode var 
musikeren og komponisten Asbjørn 
Tangen fra Drammen dirigent, og 
da ble korpset faktisk ganske godt. 

tok initiativ til å starte, fortsatt lever i 
beste velgående til glede for Hegge-
dals beboere både i 17.mai-tog og ved 
andre anledninger.
Jeg har vært aktivt engasjert i korps-
bevegelsen i alle år, og jeg har alle 
steder prediket betydningen av 
kvalitet for å sikre også et godt sosi-
alt utbytte. Historien om Heggedal 
Musikkorps tidlige år er i så tilfelle 
unntaket som bekrefter regelen. Det 
musikalske produktet må ha vært 
under enhver kritikk. Sosialt hadde 
vi imidlertid, tross vanskeligheter 
og mangel på penger og uten voksen 
assistanse, det fantastisk. Korpstiden 

Fra samlingen på Heggedal Hovedgård. 
Foran fra venstre: Armann Pettersen, Knut Løken, Eugen Sønsterød, Arne 
Flatebø. I midten fra venstre: Sverre Hella, Laila Samuelsen, Liv Fossum, Lib 
Arbakk, Hroar Løken, John Godheim. Bak fra venstre: Cato Elnes, Trygve 
Flatebø, Svein Løken, Dagfi nn Langsøe, Eddy Jordan, Øyvind Aaman

35. Kommune
37. Bråk
39. Tøys
41. Satt pris på
42. Egypts svar på 
Skitthegga
44. Lokalhistoriker 
(fornavn)
45. Hulmål
46. Kolle
48. Pen snø
49. Tetningsmiddel
50. Tresort
51. Skomerke
53. Ungdomsorgani-

sasjon (fork.)
55. Tall
57. Hytte
58. Fyrrig
59. Kort lengdemål
60. Gml. forstavelse
62. Nettbutikk
64. Trafi kkselskap
65. Ingenting
66. Steinlære
68. Den første treva-
refabrikken
69. Hun som har tante
71. Debattside

72. Plante -a
74. Tresort
75. Utspørring
77. Straffehjørnet
82. Legge
83. Skjermende
87. Vene
88. Artikkel
89. Kom i 1872
93. Rundt tall
95. Odde
96. Mål for lysfølsom-
het
100. Land i øst-Eu-
ropa

103. Klovn
104. Karnevalsby
106. Uttalte
108. Departement
109. Mannsnavn
110. En Kari
112. Presangen
113. Stengte
114. Lokal kremmer-
slekt
119. Tunnell
121. Toppunktet
122. Godseiere
123. Selskap

Vannrett:

lærte oss å ta ansvar, løse problemer 
og lede andre. Egenskaper jeg for min 
del har hatt mer nytte av enn mange 
skoleår. 

1. Ligger foran deg 
nå
14. Skjøt
17. Robåt
18. Vulkan
19. Pynte
20. Løve
22. Har gitt navn til 
en lokal gård
26. Keiser
28. Tale
29. Billigbutikk
30. Fyr
33. Svar

Budstikka skrev i en omtale av en 
”Sangens og Musikkens dag”-
konsert med alle kor og korps i 

Askerbygda at Heggedalkorpset var 
i en egen klasse. På den annen side 
var alle i den opprinnelige kjernen 
blitt voksne, mange hadde fått egen 
familie og fl ere fl yttet etter hvert 
fra Heggedal. Etter hvert ble derfor 
virksomheten nedlagt. Hyggelig da 
å konstatere at skolekorpset, som vi 
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13. Revnet
14. Kikket
15. Redskapen
16. Fiske
17. Typisk mat på 
17.mai
21. Artikkel
24. Sjømessig
26. Blomst
27. Kort
32. Offi ser
36. Ledd
38. Gml. mynt
40. Land
43. På moten

47. Fasjonabel hytte
49. Sykdom
52. Fyrrig
54. Der elvene møtes
56. Pronomen
57. Den tygges
61. Verkenselva
64. Manko
67. Fornavn på Asker-
kunstner
69. Røre
70. Upålitelig stasjons-
utstyr
73. Utstyr
75. Kyrne

76. Edel fi sk
77. Stilig
78. Gammelt bygg i 
sentrum
79. Drammens Ti-
dende
84. På moten
85. Det første idretts-
laget
86. Fornøyelsespark
89. Land
90. Månefase
91. Berlingske Tidende
92. Månefase
94. Lokal ” fjelltopp”
97. Uhyre

98. Utvikling
101. Orkester
102. Infanteriregiment
105. Bokser (kalle-
navn)
107. Låsprodusent
108. Eksklusiv
111. Selskap
112. Gammel lokal 
gård
115. Like
116. Like
117. Like
118. Like
120. Adverb

Loddrett:

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22 24 26 27 28

29 30 32 33

35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76

77 78 79 80

82 83 84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95

96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 

109 110 111 112 113 

114 115 116 117 118 119 120 121 

122 123 

1. Stasjon
2. Dalføre
3. Lever
4. Tider
5. Avslutning i Heg-
gedalsbakken 8
7. Parti
8. Mannsnavn
9. Fabrikkmerke
10. Politisk ungdoms-
organisasjon (histo-
risk)
11. Underholdnings-
boks
12. Parti (hist.)

Premiekryssord - mange fine rabattkort i premier!
Send løsningen - som er den gule setningen - til redaksjonen innen 31.desember
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JANUAR
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Januar 2008

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Nyttårsdag

2008 Desember 2007
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31Snøvinteren 1952 – på Ølstadtoppen. Huset til venstre er 

Heggedal Dagligvareforretning. Det er måkt bare én kjøre-
bane, noe som skulle tyde på en beskjeden trafikk.

Røykenveien forbi “Blåkiosken”

1952
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Februar 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29

Heggedal og Blakstad skolekorps stiftet (1956)

Heggedal Vel stiftet (1903)

Sangkoret Tonleik stiftet (1951)

Etter et friskt fargevalg på 1980-tallet, fikk butikken 
kallenavnet ”Blåkiosken”. Dagens eiere har tatt det i bruk 
som butikkens offisielle navn. Idag passerte ca. 9000 biler 
pr.døgn forbi stedet.

2007
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Februar 2008

Uke 6

Uke 7

2008 Januar 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31Dengang bensinstasjonene først og fremst solgte 

bensin, og hadde egen smørehall. 

Bensinstasjonen i Guibekken

ca.1970
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Mars 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
9 1 2

10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Shell-stasjonen drives nå av Lisbeth Skovholt. Hun og man-
nen Tomm driver tilsammen 9 Shell-stasjoner. Stasjonen i 
Guibekken vant i 2006 HMS-prisen for alle bensinstasjoner 
i Norge. 

2007
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Mars 2008

Uke 10

Uke 11

2008 Februar 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29

Det eldste bygget (til venstre) er fra 1906, og 
skolen feiret hundre år i 2006. Bygget i midten 
var ferdig i 1934, og gymsalen til høyre i 1936.

Heggedal skole

1950-tallet

Heggedal Barnekor stiftet (1944)
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Palmesøndag

Påskedag
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April 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

I 1970 flyttet Heggedal Bibliotek inn i et nytt bygg på nordsi-
den av “nyskolen”. På bildet ser vi den nye hjørnefløyen med 
bl.a. musikkrom og nytt skolekjøkken fra 1979. I 1994 ble 
skolen rehabilitert, og utvidet med klasserom for 6-åringene 
og lokaler til skolefritidsordning.2007
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Uke 15

Uke 16

2008 Mars 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
9 1 2

10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

Heggedal sentrum tatt fra ”Paradisveien”. Paradisveien – 
eller Paradisbakkene - er første delen av Heggedalsveien 
fra stasjonen og oppover forbi Eben-Eser. Veien er vendt 
mot sola, og var det første stedet det gikk an å hoppe pa-
radis om våren.

Sentrum sett fra “Paradisveien”

Ca.1910

Anders Langs parti stiftet (1973)

Heggedal kapell innviet (1931)

04-April-08.indd   1 15.11.2007   02:22:19



16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

O

T

F

L

S

M

Ti

O

T

F

L

S

M

Ti

O

Uke 17

Uke 18

Heggedals
posten

Untitled-2   1 11.11.2007   12:20:54

Mai 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31

Vollenveien ble lagt gjennom ”Kvernahaugen” på 1980-tallet. 
Da ble det også bygd nye broer over Skitthegga og utløpet fra 
Gjellumvannet. I byggearbeidene forsvant de siste restene (bro-
karene) fra jernbanesporet inn til fabrikken.

2007

Heggedal Blandakor stiftet (2001)
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Mai 2008

Uke 19

Uke 20

Kristi himmelsfartsdag

Pinsedag

2008 April 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30

Heggedal Meieri
Heggedal Meieri, Landhandleri og Bageri ble anlagt i 
1880-årene. Kjøpmann Nicolay Yggeseth står i døråpnin-
gen og er omgitt av kunder og ansatte.

Ca.1900
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Grunnlovsdag
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Juni 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30

Bygget har blant annet huset sparebank, bibliotek og byggeva-
reforretning. Idag finner vi ”DrumDrum” i 1.etasje, og ”Pepita 
Hår og Solstudio” i underetasjen.

2007
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Gjellum sett fra toppen av “Transmator’n”

JUNI
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Uke 23

Uke 24

2008 Mai 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31

I forgrunnen og til høyre slynger Vollenveien seg oppover 
mot Gjellum. Det hvite huset lengst til venstre er tidligere 
lærerbolig ved Heggedal skole. For tiden disponerer skole-
fritidsordningen huset. Det hvite huset midt på bildet var 
telefonsentralen. Øverst, midt på bildet ligger Gui gård.

Ca.1930
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Juli 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31

Nederst til høyre den automatiske telefonsentralen fra 1971. 
Med den fikk abbonentene 6-sifrete nummer, de gamle 3-si-
frede fikk ”797” foran seg.

2007

Torbjørn Yggeseth født (1934)
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Øvre Gjellum

JULI
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Juli 2008

Uke 28

Uke 29

2008 Juni 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30

Forsamlingslokalet Gjellum var opprinnelig våningshuset på gården Øvre 
Gjellum. Huset ble forlenget tidlig på 1950-tallet. Det er usikkert når bildet 
er tatt.
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Uke 31

Heggedals
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August 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31

16.oktober 1986 kunne ordføreren åpne det nye, ombygde 
Gjellum, med ny forsamlingssal, kontorer og garderober. 
Heggedal Idrettslag driver nå Gjellum for Asker Kommune. 

2007
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Butikken i Guibekken

AUGUST

Heggedalskalenderen
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Uke 33

2008 Juli 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31

Ved Guibekken startet Oscar P. Ølstad kolonialbutikk i 1929 i lokalene 
til handelsreisende Alf Olsen. Olsen selv overtok driften fra midten av 
30-årene og drev den til midt i 50-årene da hans slekning Knut Olsen 
overtok.

Ca.1930
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Uke 35
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September 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

I dag holder veterinærene ”Vets 4 Pets” til i den tidligere bu-
tikken. Forøvrig rommer gården ”Elok låsfabrikk” og bobilut-
leie - ”Rent-a-snail”.

2007
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Heggedal sentrum

SEPTEMBER
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September 2008
Uke 36

Uke 37

Uke 38

2008 August 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31En staut arbeidsgjeng utenfor Heggedal Trevarefabrikk. 

Fabrikken startet i den gamle bygningen etter Heggedal 
Mølle, flyttet seinere til Friheim og drev der inntil egne 

1935/36
lokaler ble reist i Heggedal sentrum under 1.verdenskrig. Fra venstre: Nils 
Nilsen, Ola Kristiansen, Olaf Jansen, Kristian Langsø, Karl Pedersen, Karl 
Karlsen, Sverre Kristiansen, Knut Nordset, Gerhard Ulvseth, Oddvar Kristi-
ansen, Erland Larsen, Ludvig Larsen, Johannes Hansen.

Heggedal Bakeri og Konditori startet (1931)
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Oktober 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31

Trevarefabrikken ble revet, og Heggedalssenteret bygd på 
samme tomt. Senteret ble oppført av Byggmester Even Vest-
land, men eies idag av Tandberg Eiendom.

2007
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Hovedgårdsbakken ned mot sentrum

OKTOBER
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Oktober 2008

Uke 41

Uke 42

2008 September 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Heggedal sentrum sett fra Hovedgårdsbakken i slutten 
av 1930-åra. I forgrunnen til venstre Friheim, arbeider-
foreningens lokale. Bak kapellet, til venstre, skimtes 
Heggedal trevarefabrikk. Bak kapellet til høyre ligger 
”Odden”, arbeiderbolig for trevarefabrikken. Kapellet 
var opprinnelig malt brunt.

1930-åra
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November 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

På de gamle jordene ligger nå Hovedgården ungdomsskole o2007
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Bilverkstedet i Guibekken

November
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Uke 45

Uke 46

2008 Oktober 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31

Det første bilverkstedet i Heggedal lå ved Guibekken. I bak-
grunnen ser vi Løvhaugen, et av de eldste husene i Heggedal. 
På bildet ser vi fra venstre: Lars Bakken, Leif Bøhmer, Harald 
Bøhmer og ”Lulle” Jarnes. Verkstedet ble drevet av Leif Bøh-
mer.

1938
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Desember 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

Santokh Singh driver bilverksted og bruktbilforretning - 
”Real Bil”.2007
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Sentrum sett fra “Utsikten”

Desember
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2008 November 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30

Det har eksistert planer for utbygging av Heggedal sentrum i 
over 50 år. 2007

Jernbanen Oslo-Drammen ferdigstilt (1872)
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Januar 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

Ny reguleringsplan for sentrum skal være klar sommer/høst 
2008. Bildet viser deler av en modell Asker Kommune og 
Tandberg Eiendom har utarbeidet. Planene for utbygging av 
”Odden” har kommet til etter at modellen ble bygd.

2020?

Arne Larsen født (1937)

Januar 2009
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Heggedalskalenderen 2008

Heggedal før og nå.
 Gammelt og nytt bilde fra samme sted 

- se forandringene!

Heggedals
posten

Dette nummeret av Heggedalsposten har ikke annonser og faste sider fra 
organisasjonene - dvs ingen inntekter. Det inneholder bare redaksjonelt stoff  
og 2008-kalenderen. Men vi ønsker at kalenderen skal gi inntekter til organ-
isasjoner som vil selge, og de får 50% av utsalgsprisen i fortjeneste.
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kjent siden 16-hundretallets kun-
stmalere ga oss sin versjon av feir-
ingen; store sjokoladebokstaver 
brukes som bordkort sammen med 

de sakalte “lovers”, menu- og kvin-
nefigurer laget av “speculaas”, en 
spry, morkebrun deig som ligner pa 
ingefa;rbrod, en kurv fylt med spen-
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Januar 2008
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
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