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lldsjelene som i 1929 greidde a rive Rrelingen les fra Fet og etablere en 
egen selvstendig kommune i Rrelingen, had de stor tro pa denne kom
munens framtid. Na er det gatt 50 ar siden de begynte for seg sjel, og jeg 
mener at disse arene har vist hvor framsynte patriotene egentlig var. Fra a 
vrere en grisgrendt fattig jordbrukskommune, har Rrelingen vokst til en 
moderne velutviklet boligkommune. Rrelingen har i sterre grad enn de 
fleste andre kommunene i Oslo-omradet vrert villig til a ta pa seg ansvaret 
for a skaffe de mange tusen familiene som ikke hadde noe sted a bo etter 
krigen, tak over hodet. Dette har vrert en kjempeoppgave, men de som har 
styrt kommunen i disse 50 arene har hele tida vrert enige om a lese disse 
oppgavene. 

I dag, nar vi skal se tilbake pa det som har skjedd i disse arene og hva 
egentlig Rrelingen er blitt til, tror jeg heller ikke det er noen uenighet om at 
Rrelingen er blitt en god kommune a bo i. En kommune der folk trives og 
feler seg hjemme. 

Idette jubileumsskriftet har vi forsekt a trekke fram noe av det som har 
skjedd siden lesrivelsen i 1929. Vi haper at vi pa denne maten kan gi inn
byggerne et lite innblikk i det som har skjedd og hvorfor det skjedde. 

Samtidig som jeg her kan fa gratulere alle rrelinger med jubileet, vil jeg 
ogsa benytte anledningen til a enske alle yare nyinnflyttede velkommen til 
Rrelingen. Jeg haper at ogsa dere vil finne dere til rette her, som flere tusen 
andre har gjort gjennom disse arene. 

Knut A. Lorentzen 
ORDFI1lRER 
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Jordbruk og gardsbruk 
i Rrelingen 

Rike jaktmarker var vel det som trakk de f0rste r<elinger til bygda. Den 
gangene dan net elvene Giomma, Leira og Nitelva et mektig delta i norden
den av 0yeren som neppe rakk lenger nord enn til Flateby i Enebakk. R<el
ingens aser sa kanskje ut som de gj0r i dag, og de dype skogene var rike pa 
vilt. 

J akt og fiske ble det viktigste n<eringsgrunnlag for de f0rste r<elinger. 
Helt opp til yare egne dager har dette v<ert en viktig attatn<ering for mange 
i bygda . 

I vikingetida begynte jordbruket a overta som hovedn<ering, selv om 
da rlige redskaper f0rte til at hver familie trengte store omrader for a liv
na? re seg . Til a begynne med var bygda sannsynligvis delt i ni-ti garder, de 
sakalte prim<ergardene: By, Nes, Holt, Fjerdingby, Amodt og Stf0m. Med 
kjennskapen til jern og smedekunst 0kte produktiviteten, ny mark ble ryd
det og f0r Svartedauen nadde R<elingen pa 1300-tallet skal det ha v<ert 40 
garder i R<elingen. Befolkningen talte rundt 250. Fra 1650 da aile gardene 
var befolket igjen, fortsatte ryddingen og nybrattene. Omkring 1800-tallet 
var antall garder 0kt til 70 og da var det meste av bygdas 16000 mal dyrk
bar mark tatt i bruk. 

Selv om kravet til levestandard var lite, er det neppe trolig at flere enn 
halvparten av gardene alene var store nok til a gi levebf0d til en hel familie. 
De andre sysselsatte flere familier slik at bygdas 450-500 innbyggere stort 
sett levde av gards- og skogsbruk da dette var inne i sin mest arbeidskre-

Husmannsplassen Vestby i Rrelingen. 



vende periode med seterdrift, husmannsplasser, stort husdyrhold og 
videreforedling av jordbruksvarer pa gardene. I tillegg var skogsarbeidet 
en viktig attatnrering for b0ndene. Det meste av bygdas 45 000 mal skog til
h0rte gardene. 

Ved begynnelsen av det 20. arhundredet var jordbruket fremdeles den 
viktigste meringsveien i Rrelingen, bygda rna kunne karakteriseres som en 
jordbrukskommune. Forholdsvis mange mennesker hadde sitt arbeide in
nenfor jordbruksnreringene, som selveiende b0nder, som tjenestefolk pa 
gardene eller som husmenn. 10rdbruket var tradisjonelt drevet. Riktignok 
hadde de f1este storre gardene fatt sl<lmaskin, trukket av hester, men kornet 
matte fortsatt bindes for hand, settes pa staur til tork, kjores inn og treskes 
pa laven. Fj0sene var gamle og tungvinte, f1ere steder matte en fortsatt bre
re vann til dyra. Gardene var langt pa vei selvforsynte enheter, det var lite 
som ble kj0pt og solgt. 

De jfJrste arene som egen kommune 

Vi gar 30 ar frem i tiden. Sett fra jordbrukets side har det ikke skjedd sa 
store forandringer. Rent geografisk er Rrelingen fortsatt en jordbrukskom
mune, ytre sett er den lite forandret. 10rdbruket er fortsatt tradisjonelt dre
vet. Rent befolkningsmessig har det imidlertid skjedd en forandring. Rrel
ingen er blitt en bokommune for folk som har sitt yrke utenfor bygdas 
grenser. Det er i den ovre delen av bygda at mange av disse har slatt seg 
ned. I Rud-omradet har det vokst fram en del spredt villabebyggelse. 

Sett fra jordbrukets side ble de f0rste arene Rrelingen var egen kom
mune, en vanskelig tid som i landet forovrig. Tredvearene b0d pa harde ti
der for jordbruket. Det var svrert lave priser pa jordbruksvarer, dette og 
andre vanskeligheter f0rte til konkurser, og flere rrelingsb0nder matte 
ga fra gardene sine. Dette f0rte igjen til stagnasjon og tilbakegang for jord
bruket i bygda. Optimismen var borte, og det var intet a investere. Drifts
bygningene var mange steder gam Ie og tungvinte, og redskapen i darlig for
fatning. Mange forlot landbruket for a prove a ga over i annet arbeide. 

Tiden 1940-1950 
Da 30-arene gikk over i krigstiden f0rte dette med seg forandringer for 

b0ndene. Det ble mangel pa mat, og prisene pa jordbruksvarer steg. 10rd
bruket ble igjen en sikker nreringsvei, og flukten fra landsbygda til byene 
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stagnerte for en stund . Likevel var det \iten mulighet til nytenkning og for
nyelse for br;mdene, jordbruket var stadig under kontroll. 

I de f0rste etterkrigsarene er det de store forandringene i jordbruket i 
R<elingen tar til. Gjenoppbyggingsarbeidet etter krigen trengte stor ar
beidskraft, dette f0rte til store vanskeligheter for jordbruksn<eringen. Det
te var en av grunnene til en begynnende mekanisering og rasjonalisering av 
jordbruket. B0ndene matte ta i bruk maskiner for a erstatte menneskene 
som hadde forlatt n<eringen. De f0rste traktorene kom til bygda, og sa gikk 
det raskt framover. Selvbinderen erstattet handbindingen av kornet, skur
treskeren erstattet selvbinderen, f0rst sma slepetreskere, siden st0rre, selv
gaende tanktreskere. Melkemaskinene overtok for handmelkingen, og nye 
kuslag som ga mer melk innf0rtes. Det er i tiden etter 1945 at denne be
gynnelsen fram mot full mekanisering og rasjonalisjering av jordbruket tar 
til. Mange av de mindre brukene i R<elingen legges ned, den beste jorda blir 
dyrket av de andre b0ndene, men mye av den mest brattlendte og tungdrev
ne jorda gror igjen av kratt og skog. Denne utviklingen fortsetter ut gjen
nom 1950 og 1960-arene. Antall bruk med over 5 da jordbruksareal var 99 
etter jordbrukstellingen av 1949, og 67 etter tellingen av 1959. Det er i grup
pen 5-20 da nedgangen er st0rst. Rent geografisk er R<elingen fortsatt ei 
jordbruksbygd selv om stadig f<erre er beskjeftiget innen jordbruket. Det 
er fremdeles bare Rudomnidet som har noen tettbebyggelse av betydning. 

Lillestem gtird var i sin tid en betydelig gtird, i dag er lite igjen. 



1950-1979 - fra gard til tettsted 

1950-arene innleder en periode som planmessig forandrer den 0vre delen 
av Rrelingen fra et jordbruksomrade til et tettsted, mer eller mindre by pre
get. Nrerheten av Oslo og behovet for boliger er arsaken til de gjennomgri
pende forandringene. Den tidligere utbygging av bygda var mindre planlagt 
og kontrollert. Den nye utbyggingsperioden f0rer til at gamle, tradisjons
rike garder opph0rer som jordbruksenheter. I begynnelsen av 1950-arene be 
gynner utbyggingen av Nedre Aamot, denne gar etter hvert over i en stor, 
sammenhengende utbyggingen av nabogarden, Vestersund, Sundenga og 
Sundhagan. Ogsa i den nordlige delen av bygda bygges deler av Strlllmsgar
dene ut. Stadig st0rre arealer blir tatt ut av jordbruksproduksjonen, og sta
dig mindre del av befolkningen i Rrelingen har sitt yrke innen landbruket. 

I 1950-arene henger, til tross for den begynnende mekanisering av land
bruket, mange av de gamle metodene igjen. Det er fa av gardene som har 
begynt a spesialisere seg, de fieste driver allsidig gardsdrift. I 1960-arene tar 
utbyggingen av den 0vre delen av Rrelingen for alvor til. Den tidligere 0de
garden L0venstad blir utgangspunkt for et veldig, til dels bypreget bo-om
rade. I begynnelsen av 1970-arene blir 0degarden Aamot utbygd, og byg
gingen pa L0venstad og Strlllm fortsetter. 

lordbrukets stilling i dag 

I de siste 30 arene har 0vre Rrelingen mistet sitt bygdepreg. De gamle 
gardene er langt pa vei borte, Vestersund, Sundenga, Sundhagan, Nedre 
Aamot, 0degarden, Rud, Lille Str0m, deler av de andre Str0mgardene og 
L0venstad. Noen steder ligger gardstunet igjen, totalt omkranset av senere 
bebyggelse, andre steder er garden helt forsvunnet. Hver av de gamle gar
dene danner utgangspunkt for en ny befolkningskonsentrasjon, og de gam
Ie gardsnavnene er beholdt som navn pa de nye tettstedene. Ytre Rrelingen 
har fatt en helt annen utvikling. Denne delen av Rrelingen tar til ved Fjer
dingbygardene, de har fatt ligge uberlllrt av utviklingen og danner et skille 
mellom de to delene av bygda. Den gamle hovedbygningen pa S0ndre Fjer
dingby er bevart og er i dag bygdetun for Rrelingen. Fra Fjerdingbykrys~et 
og utover mot grensen til Enebakk finner vi, med fa unntak, det gamle 
Rrelingen. Gardene ligger der de alltid har ligget, denne delen av bygda har 
et rent bygdepreg. Eika pa Hektnersletta star i dag som den har statt i flere 

. hundre ar. En viss tettbebyggelse har vokst fram ved St0tterud og Nordby, 
men dette er lay villabebyggeJse som glir godt inn i jordbruksmilj0et. En 
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del av villaene i Nordby-omnidet er fOf0vrig tidligere husmannsplasser un
der Norby bruk. I midtre Ra:lingen har bedriften Norsk Leca etablert seg, 
noe som har grepet en del inn i jordbruksarealene her. Den lille garden 
Tveterhagen ved 0yeren, en gang et sentrum for fangst og fiske, har for
svunnet helt. 

I 1960 og 70-arene gjennomgikk jordbruket i Ra:lingen en rivende utvik
ling. For a b0te pa de sma arealene og legge forholdene tilrette for moderne 
maskindrift, har b0ndene utf0rt en god del bakkeplanering, nydyrking og 
gr ing. Sa:rlig bakkeplaneringen har enkelte steder forandret kulturland
skapet til det ugjenkjennelige. Korndyrkingen er fullt ut mekanisert, 
skurtreskere leverer kornet direkte over i tilhengere som igjen sender det 
over i moderne t0rkeanlegg. Flere og flere b0nder har forlatt fj0sdriften, til 
tross for at de sma kupperte jordbruksarealene i Ra:lingen egner seg bedre 
for husdyrhold enn for korndrift. Men det trengs mye kapital for a kunne 
bygge et moderne fj0S med siloanlegg, mrmelking og tankhenting . Fj0s
drift pa gammeldags mate er langt pa vei forlatt, allsidig gardsdrift Iikesa. 
Mange av b0ndene i Ra:lingen har gatt inn for en eller annen form for spe
sialisering. 

Jordbrukets framtid i Radingen 

Etter generalplanen for Ra:lingen skal omradene S0r for Fjerdingbykrys
set, med fa unntak, forbeholdes jordbruket. A skape klare grenser mellom 
utbyggingsomrader og jord- og skogbruksomrader er av avgj0rende be
tydning for investeringer i driftsbygninger og redskaper, og for jordbrukets 
framtid i det hele tatt. Den sakalte «gmnne b0lge» har i 10pet av 1970-arene 
f0rt folk tilbake til jordbruket i bygda. Det er blitt mer vanlig at folk driver 
gardene, mindre jordbruksareal hindrer full rasjonalisering. Bare ca. 50 
prosent av jordbruksarealet i Ra:lingen er egnet til traktordrift, mot 77 pro
sent pa Romerike fOf0vrig. Driftsforholdene er relativt ugunstige. Flere og 
prosent av jordbruksarealet i Ra:lingen er egnet til traktordrift, mot 77 pro
sent pa Romerike fomvrig. Driftforholdene er relativt ugunstige. Flere og 
flere b0nder i Ra:lingen kombinerer jordbruket med andre yrker, deltids
jordbruket er sva:rt utbredt. Dette har f0rt til mye ensidig korndrift, noe 
som pa lengre sikt kan virke uheldig for jorda. 

Ra:lingen fremtid som jordbrukskommune vil antageligvis va:re avhen
gig av at den generelle fremgangen, som jordbruket i de senere ar har hatt, 
far fortsette i tiden som kommer. 



Nreringsliv og arbeidsplasser 

Kjennskap til vannhjulet og dermed mulighetene til a utnytte vannkraften i 
elver og bekker, ble det som satte fart i utviklingen pa landsbygda ogsa i 
Rrelingen. M01ler og sagbruk skapte nye arbeidsplasser i seg sj01, men end a 
viktigere ble ringvirkningene. Bekkerensing, demningsarbeider, skogsdrift, 
t0mmerfi0ting, veiarbeid og hestetransport ble viktige nreringer , ikke 
minst etter at oppgangs-saga ga st0tet til den virkelige industrireisningen i 
Rrelingen. 

Det finnes opptegnelser om slike sager fra tidlig pa 1700-tallet, og paral
!elt med oppdelingen av gardene i det 17. og 18. arhundre fikk arbeid uten
for egen eiendom gradvis st0rre betydning. Handverk og service-tjenester 
begynte a gj0re seg gjeldende som egne nreringsgrunnlag, og alt fra det 17 . 
arhundre finner vi selvstendige yrker som m011er, sagmester, smed, hovsla
ger, skomaker og t0mmermann. 

Aile de f0rste sagene i Rrelingen var typiske fiomsager, bare bru kene 
nederst i Nordbyelva hadde sa lang sesong og la slik til for t0mmer- og tre
lasttransport at de kunne utvikles til handelssager. En tid skal det har vrert 
sager ved aile bekker og elver i bygda, bare ved Nordbyelva hek atte sager. 

Nordbydalen er det eldste industriomrddet i Rcelingen, 
og huset i sin tiden rekke sagbruk, kraftstasjon og teglverk. 
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Men det var feJrSt ved oppdemningen av 0yeren rundt 1850 at den indu
strielle virksomheten begynte a vokse. I 0yerens nye tilstand med et stort 
vannspeil og stilleflytende tilff2lrselselver fikk brukene gunstig transport et
ter datidens forhold . Dampbater slepte tf2lmmer og trakk prammer med last 
om sommeren. Om vinteren kunne hesten klare store lass pa isveien til Lil
lest[f2)m. Samtidig kom jernbanen, og utbyggingen av Lillest[f2)m til indu
stri- og tettsted tok til. Det gay godt marked for produkter til bygningsfa
get. 

Opptegnelser fra 1860-arene angir arbeids-styrken ved Nordby bruks 
sagbruk til 32 mann. 

De nye transport- og markedsforhold ff2lrte ogsa med seg et ff2lrste beskje
dent teglverk i sam me omrade. Dermed ble det skapt et ikke ubetydelig in
dustrimiljf2l i Nordbydalen i 1850-60 arene. I begynnelsen av vart arhundre 
ble dette miljf2l samlet i Nordby Bruk. Det ble modernisert, utbygd med 
hf2lvleri, nytt teglverk og egen kraftstasjon. 

Pendlingen begynner 

Ved den ff2lrste ordinrere folketellinga i 1801, var det knapt 600 personer i 
bygda. Befolkningen var sterkt konsentrert til ytre Rrelingen. Det er grunn 
til a tro at aBe som bodde her, fant sitt utkomme innen bygdas grenser den
gang og enda i 40-50 ar fremover. Jernbanen og den oppblomstring av in-

Fra byggingen av riksvei 120 gjennom Rcelingen. 



dustri som ful g te i jernbanens kj01vann etter 1850, betydde et markert ven
depunkt bade i arbeidsforhold og bosetting . Antagelig ma vi datere den 
f0rste pend ling fra Rcelingen til arbeidssted i en annen kommune helt tilba
ke til 1850-60 arene. 

Lillestr0m ble det helt store arbeidsmarked med lett adkomst fra bolig i 
navce rende Rud krets. Det gikk ikke mange arene inn i vart arhundre f0r 
tyngdepunktet i befolkningen f1yttet dit. I tiden 1900-1930 skiftet denne 
kretsen karakter fra jordbruksland til villabebyggelse, og den helt overvei
ende del av beboerne arbeidet utenbygd s . 

Pa egne ben 

Da Rce linge n ble egen kommune i 1929 med et folketall pa rundt 2.400 per
soner , matte vi regnes som landbruk s- og boligkommune. Neppe over 1/ 3 
av den yrkesa ktive befolkning hadde sin arbeidsplass innen kommunen. 

Arbeidsplassene utenbygds var stort sett a Finne i de nce rmeste nabokom
muner, i Lillestr0m, Skedsmo, Fet og Enebakk. 

Depresjonstide n med star arbeidsledighet i de f0rste 1930 arene gikk 
hardt ut over rcelinger knyttet til nceringslivet i nabokommuner. Bedriftene 
ble sa tt under press om a prioritere medarbeidere fra egen kommune, og 
mange gay etter for dette. Rce lingene matte s0ke til Oslo. Kommunikasjo
nene la til rette for det i 0vre Rcelingen , men ikke lenger syd, og vi fikk en 
periode i mellomrkigs-tiden med ukependlere fra midtre og ytre Rcelingen 
til Oslo. Senere er dagpendling igjen blitt det dominere,nde, og Oslo er fort
sa tt hovedma l for yare pendlere. 

Begrepet «y rkesaktiv » har variert i a renes 10p. Folketellingen i 1930 regi
strerte 884 yrk esaktive i bygda, 172 kvinner og 712 menno Den yrkesaktive 
befolkning i var forstand var antagelig litt st01Te, anslagsvis 900. Opp mot 
1/ 3 part, eller rundt regnet 300 var antagelig dekket innenfor kommunens 
egne ervervsm u Ii gheter . 

Ja kt , fa ngs t og fi ske va r fort sa tt anerkjent bince ring og endog hovednce-
rin g for noen . 

Hagebruk med torghandel var ga nske utbredt bierverv. 
Jord- og skogbruk va r lit e mekani sert. 
Det va r betydelig og arbeidskrevende d yrehold pa gardene. 
Vi hadde to indu stribed rifter , Nordby Bruk og Tangerud Sag. 
Begge bedriftene gay ringvirkninger, sce rlig i transport-sektoren. 
T0mmerfl0ting pa Nitelva krevde en betydelig arbeidsstokk om somme-

ren. 
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Nedre R<elingsvei var under bygging, og den offentlige virksomhet var i 
en viss utvikling, - i skolevesen, veivesen, elektrisitetsforsyning , post og 
telegraf. 

De harde 30-arene og krigstiden 
R<elingene begynte sitt liv som egen kommune i den elkonomisk sett van
skeligste peri ode vi har hatt i nyere tid. Tross harde bud fra politiske orga
ner og organisasjonshold i nabo-kommunene, kom vi likevel forholdsvis 
bra gjennom krisetiden. Del hjalp god! at prim<er-n<eringene sysselsatte sa 
mange, og at yare to bedrifter klarte seg gjennom disse arene. Men ogsa 
andre grunner belr nevnes: 

Statsbedriftene i omradet lot seg ikke presse til a reservere arbeidsplasse
ne sine for vertskommunene. Norges Statsbaner var allerede dengang en av 
de st0rste arbeidsgivere for oss r<elinger. 

ArbeidsS0kende fra R<elingen hadde ry som god arbeidskraft i hoved
staden og meltte betydelig velvilje der. 

lernbanen kom til Rrelingen i 1854 med dpningen av hovedbanen. 



Redinger med egen virksomhet eller i ledende stillinger utenbygds var 
flinke til a ta yare pa sine bygdefeller. 

Det var ingen 0kning i arbeidsplasser innen bygda i denne tiden. Tvert 
imot begynte nedgangen a gj0re seg gjeldende utover mot siste krig. Fa las
tebiler erstattet mange hestelass. Traktoren gjorde sitt inntog i jord og 
skog, i vei- og anleggsarbeid. Befolkningen 0kte, om ikke sa fort lenger. 
Rundt 3000 innbyggere var det i bygda i 1940, med 1150-1200 yrkesaktive. 
Arbeidsreisene var 0ket bade absolutt og relativt, og egendekningen i ar
beidsplasser sunket nedover mot 20070. 

Under krigen gikk innbyggertaliet litt ned. Skolegang utover 15-ars alde
ren var enna ikke alminnelig. Den yrkesaktive befolkning steg opp mot 
1300 personer. Likevel gikk ikke egendekningen i arbeidsplasser ytterligere 
ned i krigstiden. 

Mangel pa olje og bensin slo ut i en ny glansperiode for hest og !TIann. 
Tvangshogst av t0mmer til okkupasjonsmakten, frivillig vedhogst til frys
ende nordmenn og knott til drift av generatorer, gay livlig virksomhet i 
skogen. «Matauk» med utnyttelse av hver brukbar jordlapp f0fte til det 
mest intensive jordbruk og husdyrhold historien kjenner. Den 0kte etter
sp0rsel etter arbeidskraft i bygda brakte faktisk noen pendlere tilbake igjen 
for en tid, srerlig fra arbeidsplasser i Oslo. 

Som en lys side ved en ellers m0rk tid, forsvant arbeidsl0sheten som 0ko
nomisk og sosialt problem i var del av landet for en menneskealder fremov
er. 

Etterkrigstiden 
De f0rste 10-12 arene etter krigen f0rte ikke med seg srerlig radikale endrin
ger fra vart arbeidsplass-m0nster i slutten av 1930 arene. Krigstidens eks
traordinrere arbeidskraft i jord, skog og transport lot seg lett tilbakef0re til 
industri, handverk og handel. Det voldte heller ikke problem a Finne be
skjeftigelse for den svakt stigende yrkesaktive befolkning, som ved folke
tellingen i 1946 og 1950 viste tenho1dsvis 1325 og 1475 personer. Nabokom
munen Skedsmo tok opp ganske meget av denne 0kningen. 

Fra 1955 kom de store forandringers tid igjen med inngripende endringer 
pa mange hold. . 

Antal! yrkesaktive steg paral!elt med befolknings0kningen. Fra 1950 til 
1960 0kte antallet av arbeidsaktive rrelinger med 590 personer, hvorav stor
parten kom til i de siste tre arene. I neste IO-ars periode, 1960-1970, var 0k
ningen he1e 2.085 personer, mer enn en dobling av bygdas yrkesaktive be
folkning. 
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Yare to gam Ie industribedrifter kunne ikke lenger tilpasses tidens krav i 
konkurransen. Bade Tangerud Sag og det tradisjonsrike Nordby Bruk mat
te legge ned. Nye virksomheter vokste frem. De fleste har vcert livskraftige, 
og to - Norsk Leca og Dovre Fabrikker - er etterhvert blitt betydelige ar
beidsplasser. Tross nye arbeidsplasser i bygg- og anlegg og betydelig 0kning 
i kommunale stillinger, - i teknisk sektor, i skolen og i sosialtjenesten, faIt 
egendekningen i arbeidsplasser sterkt ned i 10pet av den store boligbygge
perioden utover mot 1970. 

Yed folketellingen i 1970 var det 4.150 yrkesaktive, hvorav 498 eller bare 
ca. 12070 arbeidet i Rcelingen. 1.087 personer eller ca. 26070 arbeidet i Skeds
mo, og 2.002 eller rundt 48070 i Oslo. 

Egendekning i ncerarbeidsplasser var noe bedre for kvinner enn for 
menno Yel 50070 av kvinnene arbeidet i Rcelingen og Skedsmo, mens bare 
32070 av mennene fant arbeid i disse kommuner. 

En merker seg ellers at antall yrkesaktive kvinner utgjorde noksa kon
stant 20070 av yrkesbefolkningen fra 1930 til 1950. Den steg til vel 21070 i 
1960 og til 32070 i 1970. 

Var egen tid 
Nye klare tall for yrkesaktive og hvor de er beskjeftiget far vi f0rst ved fol
ketellingen i 1980. Noe vet vi, og noe kan vi ogsa slutte oss til om utviklin
gen etter 1970. 

Dovre Fabrikker er en betydelig arbeidsp/ass i kommunen. 
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Ved ligningen for 1977 ble det registrert 356 selvstendig neeringsdrivende 
i kommunen. Av innberettet lonn for arbeid i andres tjeneste samme ar, 
kom rundt regnet: 

12,5 0,10 fra arbeidsplasser i Reelingen 
54,0 % fra arbeidsplasser i Oslo 
24,5 % fra arbeidsplasser i Skedsmo 

5,5 % fra arbeidsplasser i Lorenskog 
1,5 % fra arbeidsplasser i 8eerum 
2,0 % fra arbeidsplasser i resten av landet 

De selvstendig neeringsdrivende arbeidet dels fast utenfor kommunenes 
grenser. Til del s var de knyttet til lite stedbundne yrker, som transport, 
bygg og anlegg, montasje, reparasjonsarbeid, agentur, radgivningstjeneste 
etc. Veil / 4 del synes dog nok sa fast knyttet til arbeidsplasser innen bygda, 
i jord og skog, handverk, handel, verksteder og smaindustri. Tallene tyder 
derfor pa at egendekningen i arbeidsplasser i Reelingen viste svak stigning 
fra 1970 til 1977, anslagsvis opp mot 13% . 

I ta llene for innberettet lonn ligger det feilkilder. Enkelte bedrifter innbe
retter all lonn sentralt fra et hovedkontor, mens arbeidsplasser eller frem
mote til tjeneste kan veere i andre kommuner. I den utstrekning dette er 
kjent, er det foretatt sk jonnsmessig korrigering. Selv med rimelig margin 
tor reil i fordelingen, synes det klan at Oslo har fau oket betydning bade 
absolutt og relativt setL 

Lorenskogs andel pa 5,5 % er spesielt interessant. Sentralsykehuset for 
Akershus er blitt et betydelig arbeidssted for oss. Vel 100 arsverk la ar
beidshjelp fra Reelingen ned der i 1977, vesentlig av kvinnelig arbeidskraft. 

Av det stati sti ske materiale fra 1977 kan vi ellers trekke frem at hver 14. 
yrkesaktive reeling drev selvstendig neering. Hver tredje ansatt i andres 
tjeneste var knyttet til offentlig virksomhet. 

Reelingen kommune var selv den suverent storste arbeidsgiver for sine 
bygdefolk med rundt 370-380 arsverk. 

Norges Statsbaner fulgte godt opp som nr. 2 med ca. 300 arsverk. 
Pa 3. og 4. plass kom henholdsvis Teledirektoratet og Sentralsykehuset, 

begge medvel 100 a rsverk utfort av ree linger. 
Betegnelsen a rsve rk er benyttet fordi det i de sen ere ar er skjedd en bety

delig okning i deltidss tillinger og korttids arbeid. Dette vanskeliggJor sam
menligninger i antall ansatte. 

139 enheter kunne klass ifi se res som arbeidsgivere i Reelingen i 1977 i den 
for stand at de innberet tet lonn pa medarbeidere. Herav innberettet 55 hver 
for seg tilstrekkelig belop til a dekke 1 arsverk eller mer. Atte dekket mer 
enn 10 a rsverk , og tre inklu sive kommunen, mer enn 50 arsverk. 
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Ved folketellingen i 1970 ble 42,7070 av befolkningen i bygda registrert 
som yrkesaktive. Andelen var h0yere enn under tidligere tellinger. Bak stig
ningen la det en betydelig 0kning i yrkesaktive kvinner. 

Vi antar at kvinner er mer avhengig enn menn av merarbeidsplasser og 
daginstitusjoner for smabarn. 

I sa mate har utviklingen vrert gunstig. Bygdas st0rste industribedrift 
bygger ut sin virksomhet og beskjeftiger 90070 kvinnelig arbeidskraft. Det er 
kort vei til arbeidsplassene ved Sentralsykehuset. I skole- og sosialvesen 0k
er arbeidsplassene ar for ar. To heldags barnehager var i drift i 1977. 

Antall registrerte skatteytere ved siste ligning tyder pa at disse forhold 
har hatt virkning. Den yrkesaktive del av befolkningen i heltids- eller del
tidsarbeid har 0ket ytterligere malt i prosent, og utgjorde anslagsvis 45-
46070 i 1977. 

1979 og fremover 
Ingen klare tegn tyder pa vesentlig endring i den utvikling og det arbeids
m0nster vi har skissert opp til 1977. 

Befolknings0kningen kommer f0rst og fremst fra tilflyttede familier. De 

Norsk Lecas an/egg pa Arnes-tangen har enorme dimensjoner. 
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er stort sett arbeidsorientert mot Oslo, Skedsmo eller L0renskog pa for
hand. 

Innskrenkninger ved enkelte store bedrifter i Skedsmo bringer Oslo enda 
sterk ere inn i bildet enn f0r. 1 samme retning trekker bedre kommunik asjo
ner og rimelige arbeidsreiser gjennom Stor-Oslo Lokaltrafikk. 

Konjunkturomslaget har hittil vesentlig rammet handel og industri. Det 
har hatt liten virkning pa veksten i den offentlige sektor. Det skje r en viss 
overflytting av arbeidstakere fra privat til offentlig tjeneste generelt. Vi ma 
vente at offentlige instanser blir enda mer dominerende som arbeidsgivere 
for oss i denne tiden. Egendekningen i arbeidsplasser innen bygda er fort
satt svak t stigende. Ved siste arsskifte var 533 personer registrert ansatt pa 
heltid og 212 pa deltid ved arbeidsplasser i R<elingen. Tillagt et rimelig an
tall i selvstendig n<ering innenbygds , peker det i retning av 770-800 a rsve rk . 

Heltids- og deltids stillinger i kommunal regi star for vel 50070 av dett e og 
er beregnet til 405 arsverk. 

Dovre Fabrikker beskjeftiger for tiden 90 ved anlegget i R<elingen og vii 
0ke til vel 100 i 10pet av h0sten. 

Norsk Leca har 60 arbeidsplasser ved sitt anlegg. 
Bakkehuset sykehjems behov for hjelp i heltid og del tid utgj0r rundt 30 

arsverk. Lund Supermarked bidra r med 15-16 arsverk, og er i denne ma le
stokk bygdas st0rste rene handelsforetagende. 

Vi er pa nytt inne i en sterk folkevekst. Et kjent moment kan lik eve l bi
dra til at egendekningen i arbeidsplasser ikke synker igjen forel0bi g . Fyl
kets nye sykehjem vii gi pent tilskudd fra 1980. 

Innenbygds er en forholdsvis h0Y andel arbeidsplasser knyttet til fa ar
beidssteder. Under en samlet betraktning er var yrkesbefolkning ford ell P~l 
en rekke virksomheter i ulike bransjer. Det er et betryggende m0nsler un
der de radende uklare konjunkturer. 
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Kulturlivet 

I Reelingen har k ulturlivets mangfoldige aktiviteter hatt en bred plass i 
bygdemilj0et helt fra begynnelsen av 1800-tallet. Med omvankende spille
menn pa de mange faste Ieke- og danseplassene rundt i Reelingen ble det 
holdt liv i den delen av kulturlivet. 

Her vii vi ta utgangspunkt i de siste 50 arene, organisasjonenes og kom
munens virksomhet pa kultursektoren, og dessuten de lokaler og andre an
legg som har dan net grunnlag for kulturlivets eksistens. De frivillige orga
nisasjonene, det veere seg idrett, sang, musikk og andre organisasjoner, har 
alltid bidratt til at bygdas kulturliv har veert innholdsrikt og aktivt. Reelin
gen Skytterlag er en av de eldste foreningene i bygda, stiftet i 1865. Laget 
har av og til hatt pauser, men kommet igjen. Laget, som er i virksomhet i 
dag, har sin egen skytebane pa Fellemyra. I 1896 startet Reelingen Horn
musikkforening med sju medlemmer, men i 1925 var det slutt. Instrument
ene ble solgt til guttemusikken i Rud krets. Hornmusikken pf0vde seg igjen 
i ytre Reelingen i 1909, men i 1914 var det slutt. Nytt fors0k i 1938 og dette 
holdt til 1949. «Det var ikke lett a arbeide med sang og musikk i bygda», 
heter det i bygdeboka . 

I 20-ara pf0vde sanginteresserte seg, men ogsa det ble snart slutt. I 1945 
startet Reelingen Sanglag. Det er i aktiv virksomhet ogsa i dag. Holt Ung

domskorps ble stiftet i 1951. Det tok senere navnet Holt Musikk1ag, som 
siden ble endret til Reelingen Musikklag. Laget har i den sen ere tid hatt en 
0kende aktivitet. Pa skolekorpssektoren er Rud Skolekorps nestoren i bil
det med stiftelsesar 1930. Med skoleutbyggingen i Fjerdingby og pa L0ven
stad kom Fjerdingby Skolekorps i 1966 og L0venstad Skolekorps i 1969. 

Pa idrettssektoren var ogsa den organiserte virksomheten tidlig ute . Tid
ligst ute var ytre Reelingen med YRUIL som ble startet i 1918 og som ogsa i 
sin tid had de hoppbakke ved Myrdammen. En av de store skiklubbene, 
ogsa i landssammenheng, er Reelingen Skiklubb som ble startet i 1930. Fra 
1938 og frem til 1948 gikk den sam men med Reelingen Sportsklubb, men 
ble sa igjen egen klubb. Reelingen Sportsklubb som senere tok navnet 
Reelingen Fotballklubb ble startet i 1931. I likhet med Reelingen Skiklubb 
er denne klubben en av de st0rste klubbene i bygda. Etter som kommunen 
vokste i innbyggerantall med stadig nye innflyttere, 0kte ogsa antall idretts
foreninger. De fleste av disse er kommet til i de siste fern - ti arene. Flere av 
disse, som Reelingen Turn, Reelingen Sk0yteklubb, Reelingen Orienterings
klubb, L0venstad Fotballklubb, Reelingen Badmintonklubb og Reelingen 
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Handballklubb, har mange medlemmer og stor aktivitet. Den siste er i 
skrivende stund ikke fylt aret enna. 

lnnenfor kulturlivet finnes ogsa et hopetall av andre foreningsvirksom
heter, som hver pa sin mate yter et aktivt kulturarbeid . Speidervirksomhe
ten har tradisjoner. I dag har vi tre grupper, Ra::lingen KFUM, 1. Ra::lingen 
KFUK og 2. Ra::lingen NSF Speidergruppe. 

Pa ungdomssektoren har vi eldre lag som 0vre Ra::lingen Ungdomslag 
fra 1921, men som ble oppl0st senere. Ra::lingen Arbeiderungdomslag er 
ogsa gammelt, fra 1926/27. Med noen pauser underveis er de aktive ogsa 
idag. Ra::lingen Bygdeungdomslag ble startet i 1949. Etter noen ars pause er 
den na i virksomhet igjen . I den senere tid har det kommet til en del ung
domsklubber og barneorganisasjoner bade innenfor kirkens rekker og i 
andre sammenhenger. 

Andre foreninger som ogsa i h0Y grad driver kulturaktiviteter, om enn i 
mer og mindre grad som hovedomrade, er Ra::lingen Sanitetsforening stif
tet i 1912, Ra::lingen Helselag fra 1913, 0vre Ra::lingen Vel fra 1921, Ra::lin
gen Husmorlag fra 1939, Ra::lingen Bondekvinnelag fra 1938, Ra::lingen 
Vanf0relag (na Handikaplag) fra 1944, Ytre Ra::lingen Husmorlag fra 1945 
og Ra::lingen Blindesaksforening fra 1947. Pensjonistene har ogsa sin egen 
forening, Ra::lingen Pensjonistforening . 

Pa friluftssektoren har vi den stadig aktive Ra::lingen Jeger- og Fisker
forening som f0rst ble til i 1923 og siden ble oppl0st i 1929. Deretter startet 
igjen i 1933. 

Bygdehistorie, kulturvern 0.1. har tradisjoner i Ra::lingen. Ra::lingen 
Historielag ble stiftet i 1952. 

Vi kunne nevne en rekke foreninger til ved navn, men plassen tillater det 
ikke. 

I dag teller den organiserte virksomheten i Ra::lingen ca. 90 forskjellige 
organisasjoner: 

Ti idrettsforeninger 
- Tre husmorlag 

Seks sang- og musikkforeninger 
Tre speiderforeninger 
Atte kristne barne- og ungdomsforeninger 
To ungdomsklubber (i samarbeid med kommunen) 
11 velforeninger 
Ni politiske foreninger 
17 borettslag 
21 andre foreninger 
Atte interkommunale foreninger 
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Det er flere tusen barn, ungdom og voksne som deltar mer elller mindre i 
disse organisasjonenes aktiviteter. 

Kommunens virksomhet, lokaler og anlegg 

N,h det gjelder den kommunale kulturvirksomhet, sa har den stort sett 
fram til det siste IO-aret dreid seg om a yte okonomisk tilskudd til forening
ene og bygge ut lokaler og anlegg. 

Til a Foresta og koordinere noe av denne virksomheten pa kommunalt 
hold ble det foruten styret for bibliotek og bygdetun, opprettet et ung
doms- og idrettsutvalg i 1952. Dette ble avlost av et kulturstyre fra 1976. 
Ellers finnes det en del andre kommunale utvalg som forestar deler av kul
turomradet. Noen av disse er underutvalg under kulturstyret. 

I 12 ar hadde ogsa Rcelingen et Folkeopplysningsrad, fra 1952 til 1963. 
Det ble i den forbindel se startet en kulturavis som het «Kulturnytt». Den 
fikk en re!ativ kort levetid . Det kom en navnebror i 1977 «Kulturnytt i 
Rcelingen», som drives i kommunal regi. Tidligere hadde idrettsforening
ene gitt ut « Rcelingsidretten » som gikk inn i den kommunale avisa fra 
1977 . 

Fra 1972 fikk kommunen sin forste heltidsansatte pa kultursek toren. Da 
ikkt' medregnet de som steller med drift og vedlikehold av idretts- og fri
luftsanleggene og bibliotekvirksomheten. I dag har det kommunale kultur
kontor tre ansatte pa heltid, samt en god del deltidsansatte innenfor bade-, 
renholds- og klubbvirksomheten. 

I den sen ere tid, som en konsekvens av Stortingets kulturmeldinger og 
det utvidede kulturbegrepet, har den offentlige kulturvirksomhet okt sterkt 
og fart tilfort en rekke nye oppgaver. Lokaler og anlegg for kulturaktivite
ler er en forut setning for et aktivt kulturliv i kommunen. I Rcelingen fore
gikk tidligere en sta r del av utbyggingen av lokaler i privat regi gjennom 
organisasjonene. Kommunen stottet til med Ian og direkte tilskudd. 

I ytre Rcelingen ble det i midten av 50-(lra arbeidet aktivt for a lose be
hovet for et samfunnshus. Dette ble etterhvert en realitet i Asvang Sam
funnshus. Et andelslag av foreninger, private og kommunen har ansvaret 
for driften. I tillegg til samfunnshuset er det anlagt en kommunal idretts
bane . Det er ogsa anlagt ei Iysloype i denne delen av bygda, opparbeidet 
ved dugnad. 

Ellers har kommunen i samarbeid med Skedsmo kommune opparbeidet 
et praktfullt frilufts- og badeomrade ved Myrdammen. Dette anlegget er 
enna ikke Ferdig utbygget. 



midtre del av bygda har Reelingen Musikklag sitt forsamlingslokale 
«Fjellklang» som ogsa utleies til andre. la, sagar var det badstu for almen
heten der i sin tid. 

Ett av de na forsvunne treffstedene her, var Holts kafe, som na er en del 
av sykehjemmet. 

I den 0vre del av Reelingen har det veert en sterk vekst i innbyggerantall i 
de siste 20 - 25 ara. Dette har f0rt til at lokaler og anlegg er av nyere dato. 
F0r denne tida var forsamlingshuset «Heimen» stort sett det eneste tilbud 
av lokaler. Tidligere, rundt 1920, sto «Smabrukerheimen» bygd av Reelin
gen Hagebrukslag pa samme sted. Det ble senere kj0pt av Reelingen AUL, 
Reelingen AP og Reelingen Sportsklubb i fellesskap, som igjen solgte 
den til kommunen i 1945. I 1946 ble det istedet satt opp ei «tyskerbrakke», 
den naveerende «Heimen». Dette var pa grunn av skolesituasjonen i Rud 
krets, da Rud skole brant i 1943. I den nyere tid, bade p.g.a. skolelltbyggin
gen og boligbyggingen, har kommunen fatt bygd en del nye fritidslokaler i 
kretsene Fjerdingby, Rud, L0venstad og Blystadlia. Likeledes ble kllitur
livet med byggingen av 0vre Reelingen Kapell tilf0rt en rekke tilbud pa fri
tidslokaler. Bygda sayner et skikkelig samfunnshus. 

Nar det gjelder idretts- og friluftsanlegg i ovre del av bygda, sa har Torva 
ved Nitelva tjent som idrettsbane gjennom mange ar. Den er fremdeles i 
bruk, men mere som et stort ball felt og en samlingsplass. Torva og flere 
andre omrader langs Nitelva og 0yeren vii etter de planer som na utarbei
des fa en ansiktsl0fting. 

Ideen om et sentralidrettsanlegg i Marikollen tok Reelingen Sportsklubb 
(na Fotballklubb) opp alt i 1947. I midten av 50-ara fikk vi den f0rste 
idrettsbanen og ca. 20 ar etter, den andre. Det foreligger na planer om 
ytterligere lltvidelser som tar sikte pa et moderne sentralidrettsanlegg i 
Marikollen. Det finnes idag ikke klubbhllS i omradet. Ungdomsskolen rna 
inntil videre fungere som klubbhus. 

Marikollen hoppbakke ble bygget i Reelingen Skiklubbs regi i midten av 
50-ara og er idag internasjonalt kjent. Ellers finner vi i Marikollen-omradet 
ogsa alpinbakke med skitrekk og ei Iysloype som er bygget av Reelingen 
Skiklllbb. Skibakker har det alltid veert bra med i Reelingen . Noen av dem 
er na nedlagt, bl.a. Stormyrbakken byggeti 1919 og Stromskollen fra 1936. 
Furukollen fra 1929 anlagt av lernbanens idrettslag, er siden overtatt av 
Reelingen Skiklubb . Idag finnes det tre hoppbakker av forskjellig storrelse i 
Furukollen. 

Det nyeste tilskudd pa idrettsanleggsektoren er Sandbekkhallen, som 
kommuflen bygget Ferdig i 1976/77. Ilopet av 1979 vii Sandbekken idretts
bane veere ferdig. 
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Nih det gjelder kommunens innsats pa det 0konomiske felt, utenom de 
investeringer som er lagt ned i de forskjellige lokaler og anlegg, sa har den 
vrert 0kende. 

Det har vrert en meget sterk utvikling nar det gjelder kommunens kultur
budsjett. For a gi en liten sammenligning kan vi nevne at hele Rrelingen 
kommunes bruttobudsjett i 1954/55 var pa ca. 2,4 mill. kroner. 

I 1979 ligger Rrelingen kommunes nettobudsjett pa kultursektoren alene 
pa 2,7 mill. kroner. 

Det viser i n0kterne tall hvilken sterk utvikling vi har hatt i de siste 20 - 25 
ar pa kultursektoren totalt. Og denne kommunale innsats har baret frukter 
noe en ser pa aktiviteten og den mangfoldighet av aktiviteter, som bygdas 
kulturliv anna 1979 representerer. 

Bibliotekvirksomheten 

Det er lite vi med sikkerhet vet om bibliotekvirksomheten i Rrelingen f0r 
krigen. I 1943 stmk nemlig arkivet og ogsa boksamlingen med da Rud 
skole brant. Vi vet at Fet og Rrelingen hadde et bibliotek i Fetsund i 1913. 

Biblioteket gir et kulturtilbud til store og sma. 
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Vi rna ga ut i fra at ogsa rcelinger kunne lane der. Det f0rste utlansstedet vi 
kjenner til i Rcelingen, var i det gamle Heimen. Men nar denne samlingen 
ble flyttet over til Rud skole, vet vi ikke. Biblioteket ble igjen flyttet til Hei
men. Heimen var hovedbibliotek fram til 1969, da lokalene i tilfluktsrom
met pa L0venstad skole ble tatt i bruk. I det tidsrom Heimen var hoved
bibliotek, var det filialer pa Nordby og Holt skoler. Filialen pa Nordby 
skole ble lagt ned i 10pet av 1950-ara. Filialen pa Holt var i drift helt til 
filialen pa Marikollen ungdomsskole ble apnet i 1972. Idag bestar saledes 
Rcelingen bibliotek av hovedbiblioteket pa L0venstad skole og filialene pa 
Heimen og Marikollen ungdomsskole. 

Fram til 1972 var det personer uten fagutdannelse som ledet biblioteket. 
Den som lengst har hatt ansvaret for oppbyggingen av biblioteket, er Per 
Weiby. Han overtok ansvaret i 1956 og ledet biblioteket til 1972. Han ar 
beider fortsatt ved biblioteket. I 1972 ble det ansatt fagutdannet bibliote
kar. Persona let bestar i dag av seks ansatte . 

Boksamlingen begynte med en bokkasse. I dag har biblioteket ca. 35000 
bind. I till egg til b0kene kommer et godt utvalg av tidsskrifter ogaviser. Av 
ny dato er ogsa at biblioteket laner ut sprakkassetter. I tillegg til det som 
finnes i Rcelingen bibliotek, har lanerne via Fylkesbiblioteket adgang til 
andre biblioteks samlinger. Det er ikke bare It\l1erne som kommer til biblio
teket. En gang i maneden bringes b0ker hjem til eldre og uf0re - til enkelt
personer, sykehjemmet og Bakkehuset. 

Biblioteket driver ikke bare med utlansvirksomhet. En gang i uka holdes 
eventyrtime for f0rskolebarn pa hovedbiblioteket og Marikollen filial. Det 
er ogsa andre arrangementer for barn, f.eks. dukketeater. Aile skoleelever 
far undervisning i bruk av biblioteket. For voksne arrangeres det temakvel
der, bokmesser og forskjellige utstillinger. 

Rcelingen bygdetun 

Tanken om et bygdetun i Rcelingen er gam mel. Da det i 1947 ble kjent at 
Johan Haug pa Fjerdingby skulle rive hovedbygningen pa garden, var de 
som hadde tanker om et bygdetun ikke sene om a melde seg. Det var da
vcerende ordf0rer Iver Brcein, Asbj0rn D0rumsgard og kontorsjef Halvor 
Aas, som aile mente at stedet la vakkert til og ville bli ideelt som bygdetun. 
I 1951 ble kj0pekontrakten mellom Dagny Haug og Rcelingen kommune 
undertegnet. Kj0pesummen var kr. 40 000 og handelen innbefattet den 
gamle hovedbygningen, stab buret og noen dekar jord til gardsplass, hage 
og parkeringsplass. 
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Hovedbygningen pa Fjerdingby er meget gammel. Vi antar at den ble 
bygd f0rst pa 1800-tallet. Ovnen i storstua vitner om dette. Pa den star ars
tallet 1822. Den star pa tfefot slik den sannsynligvis har gjort i aile ar. Det 
finnes ogsa kopi av skifte etter Halvor Jacobsen Fjerdingby, datert 3. okto
ber 1838. 

Det er fa igjen av denne hustypen pa Romerike, men denne bygningen er 
godt bevart. I storstua er t0mmerveggene slik som de har vxrt i alle ar, og 
de andre rommene har ganske sikkert sitt opprinnelige panel. Pa kj0kkenet 
var ikke den gamle peisen i stand, men ellers er bjelkene i taket og panelene 
de opprinnelige. I det ene hj0rnet pa kj0kkenet star det ei to-etasjers skap
seng og i kj0kkenkammerset ei himmelseng. Begge er meget gamle og 
fulgte med i handelen. 

Den flotte eika pa tunet rna nevnes. Den er helt sikkert like gam mel som 
bygningen. 

I januar 1952 startet den f0rste bygdetunnemnda sitt arbeid. Ordf0rer 
Iver Brxin var formann, Asbj0rn D0rumsgard, Josef Tveter og Jahan 
Sundby medlemmer og Halvor Aas sekretxr. Det var enighet om at det 
burde vxre et levende museum og at husets f0rste etasje skulle innredes slik 
det var pa 1800-tallet med m0bler og gjenstander. 

Interesseh far bygdetunet var star i hele bygda. Det stmmmet inn bruks
gjenstander ag m0bler fra aile kanter. Ved hjelp av riksantikvaren fikk en 
stuene slik de var planlagt. 

Den 7. desember 1966 ble Bygdetunet innviet og presentert sam «Rxlin
gens Storstue». 

Det var enda flere ul0ste oppgaver. I 1967 ble det satt app gjerde rundt 
eiendommen. I 1970 ble trappen i gangen revet og en ny ble satt opp i 
kj0kkenet. Det ble murt ny grasteinspeis og i annen etasje ble det lagt nytt 
gulv i nard-ram met. I S0r-rommet var panelet av nyere data . Nar paneiet 
ble fjernet kam det fram et meget gam melt panel, sam ble behaldt. 

Pa stabburet la det mange bruksgjenstander, som na fikk sin plass pa 
hyller og realer i husets annen etasje. 

I stabburet, sam inneholder ta ram i f0rste etasje og laft i hele annen 
etasje, er det na samlet en del gamle gardsredskaper. 

I dag er det registrert 611 gjenstander og del kommer stadig inn flere til 
bygdetunet. Fra 1973 har det vxrt ansatt fast omviser pa bygdetunet. Hver 
onsdag fra 15. mai tillS. september fra kl. II - 19 er det amvisning. 
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Skolene 

Rrelingens skolehistorie gar selvsagt atskillig lenger tilbake i tiden enn til 
1929. Allerede sa tidlig som i 1800 var bygda delt i to skolekretser, Ytre og 
0vre Rrelingen. 

Hver av kretsene var igjen delt i tre roder, og skolen gikk pa omgang mel-
10m rodene. Landsskoleloven av 1860 innf0rte bestemmelsen om faste sko
ler i kretsene og f0rte til at Rrelingen fikk sin f0rste store skoleutbygging. 
Hestel0kka skole ble tatt i bruk i 1866, Stf0mmen skole 1868 og Smestad 
skole 1869. Smestad skole ble flyttet til Nygard i 1882 og kaltes da Amodt 
skole. Aile disse skolene hadde blitt avl0st av nye skoler f0r kommunede
tingen fant sted. Rrelingen kunne starte sitt eget skolestell med tre skole
kretser og tre forholdsvis nye skoler: Nordby fra 1918, Holt fra 1912 og 
Rud fra 1912 med tilbygg som ble fer dig like f0r kommunedelingen. 

Skoleordningen i 1929 

«I anledning herredsdelingen gar skolebarna i flaggtog til kirken f0rste pre
kes0ndag efter sommeferien. Der bevilges inntil kr 75 av tilfeldige utgifter 
til musikk under toget. Til a foresta arrangementet velges en komite pa tre 
medlemmer med darner». Ja, slik 10d ett av vedtakene som det f0rste skole
styre i Rrelingen fattet da det konstituerte seg 22. juni 1929. Begivenheten 
fant sted 8. september samme ar, men ble neppe den m0nstring arrang0re
ne hadde tenkt. Det fortelles at toget bestod av musikkforeningen Concor
dia som gikk i spissen for ni elever fra Rud og deres lrerere. Arsaken var 
visstnok at foreldrene holdt barna hjemme. 

Folkeskolen var den gang 7-arig og delt i to avdelinger: smaskolen 1.-3. 
arskull og storskolen 4.-7. arskull. By og land hadde hver sin skolelov og 
hver sin skoleordning. I byene gikk barna pa skolen hver dag, pa landet var 
ordningen at elevene gikk annenhver dag, storskolen seks timer pr. dag, 
smaskolen fern timer. Loven fastsatte ogsa et minimumsuketall pr. skolear. 

Utover 7-arig obligatorisk skole var det to paralielie skolesystem: mid
delskole og fortsettelseskole. Den enkelte kommune stod imidlertid fritt 
om den vilie opprette slike skoler, og de fleste landkommuner var u ten mid
delskole. I en 0konomisk depresjonstid med svrer arbeidsledighet var vel 
helier ikke behovet srerlig stort. Rrelingen startet ogsa uten a ha disse skole
slag innenfor sine grenser, men hadde elever pa middelskolen i Liliestf0m. 
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Folkeskolens klassedeling skolearet 1929/30 var slik: 
Nordby: 4-delt skole (70 elever) 

Holt: 4-delt skole (77 elever) 
Rud: 7-delt skole (210 elever) 

Trange dr for skolen 

Skolestyret f0rste oppgave besto i a lage budsjett for skolearet 1929/30. 
Budsjettet ble vedtatt med en nettoutgift pa kr 37.551,-. For oss som lever 
med dagens kostnadsniva, kan summen lett gi et feilaktig bilde av det om
fang og den aktivitet et slikt bel0p representerte pa skolesektoren den gang. 
For denne sum drev faktisk kommunen tre skoler med i alt ni lcerere og 398 
elever. 

I landsmalestokk hadde felleskommunens skolevesen en relativt god 
standard, og Rcelingen overtok ordningen. Lesetiden var pa henholdsvis 15 
og 19 uker i sma- og storskolen. 

En del nye regler matte n0dvendigvis utarbeides. F0rste aret ble det bl.a. 
vedtatt regler for fritt skolemateriell og for skoleboksamlingene. Kommu
nen var pa ingen mate smalig nar det gjaldt skoleb0ker. Elevene fikk behol-

Gymnastikk pa gamle Rud skole. Lceren heter M. E. Bugge, 
huset i bakgrunnen ble ogsa tatt i bruk som det jnrste kommunehuset 
i Rcelingen. 
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de bade bibelhistorie, forklaring, geografi, sangbok, grammatikk og ord
liste nih de sluttet skolen. Noe mer knuslete virket kanskje bestemmelsen 
om at pennholdere og linjaler skulle leveres tilbake. Videre fastslo reglene 
at materiellet som ble kj0pt inn, skulle v~re av god kvalitet og ens for aile 
bygdas skoler. 

Skolestyret fikk snart en vanskelig sak som satte gemyttene i kok . Barne
tallet i Holt krets hadde gMt under grensen for 4-delt skole, mens Rud krets 
vokste slik at klassetallet steg. For a beholde Holt 4-delt og samtidig spare 
inn en I~rerstilling ved Rud vedtok herredsstyret a fiytte grensen mellom 
kretsene fra bekken ved Marikollen nordover til Longsdalen. Dette med
f0fte at 14 husstander i dette omradet matte sende barna til Holt skole. De 
bemrte foreldrene protesterte og nektet a sende barna dit. 

Skalestreik i ta ag et halvt ar 

Etter gjeldende skolelov kunne et skolestyre den gang ilegge foreldrene 
straff i slike saker . De 14 foreldrene ble f01gelig b0telagt, mulkten 10d pa kr 
10,-, subsidi~rt tre dages fengsel. Foreldrene b0yde imidlertid ikke av, og i 
to og et halvt ar holdt de barna hjemme fra skolen. Saken endte til slutt i 
retten og da med full frifinning for foreldrene. 

1930-ara er blitt kjent som harde ar og var en vanskelig 0konomisk pe
riode ogsa for skolen, s~rlig f0rste halvdel av tiaret. I 1932 ble statstilskot
tet till~rerl0nninger redusert, og aret etter oala departementet kommune
ne a redusere utgiftene. Det ble bl.a. henstilt til kommunene a ta opp sp0rs
malet om sammenslaing av skolekretser. Pa denne bakgrunn fremmet sko
lestyret forslag om sammenslaing av Holt og Rud, men et kretsm0te i Holt 
gikk enstemmig imot, og dette stanset saken. Holt matte imidlertid finne 
seg i a bli 3-delt noen ar. 

Denne tiden var ogsa preget av stor arbeidsledighet, og mange ungdom
mer hadde vansker med a komme seg ut i arbeidslivet. For at de ikke skulle 
va:re helt uten beskjeftigelse, gay staten tilskott til kv~ldskurs for arbeidsle
dig ungdom. I 1935 satte R~lingen i gang slik undervisning, et kurs pa 80 
timer i Rud krets og et tilsvarende i Nordby. 

Siste halvdel av tiaret var landet i 0konomisk framgang, og dette kom 
ogsa skolesektoren til gode. Nye skolelover sa dagens Iys i 1936. Landssko
leloven utvidet skoletiden og innf0rte nye fag i folkeskolen. Kropps0ving 
ble na obligatorisk, mens kommunene sto fritt til a innf0re fremmedsprak 
og skolekj0kken (heimkunnskap). Nye tanker og ideer om skole og under
visningsmetoder gay seg utslag i nye undervisningsplaner . I 1939 kom 

25 



«Normalplan for folkeskolen» som lanserte arbeidsskoleprinsippet. Dess
verre var ikke de 0konomiske ressurser for agjennOmf0re planen til stede, 
og det ble i mange ar et stort gap mellom teori og virkelighet. 

Utvidet skoletid i 1936 

Som f01ge av 1936-loven matte Ra:lingen utvide skoletiden i smaskolen 
med en uke. Innf0fing av nye fag kom forel0pig ikke pa tale, men i 1938 
ble det nedsatt ei nemnd til a utarbeide plan for engelskundervisning. Like 
f0r krigen vedtok skolestyret a innf0re engelsk som frivillig fag ved Rud 
skole, med adgang for barn fra de 0vrige skoler til a delta. Fra samme tid 
ble handarbeid innf0rt i den daglige undervisning ved Rud, og faget fikk 
ogsa flere timer. Tidligere hadde handarbeidsundervisningen foregatt i 
kurs. 

I slutten av trettiara dukket sp0rsmalet om sentralisering opp igjen pa 
nytt. I mai 1939 ble det nedsatt en komite pa atte medlemmer som i 1940 la 
fram f01gende innstilling: 

«Som en forel0pig ordning innf0res husstell og sprakoppla:ring ved Ra:
lingen folkeskoler fra 1. juli 1940. Holt skole overf0res til Rud. Undervis
ningen i disse fag legges til de dager i uka del tag erne ved Nordby er fri sko
len sa de kan komme til Rud skole. 

Som fremtidig ordning s0kes planene om bygging av ny fl0Y med gymna
stikksal ved Rud skole realisert og hel sentralisering gjennomf0ft sa snart 
rad er.» 

Forslaget ble sendt skolene til uttalelse. Holt gikk ogsa denne gangen 
imot, og skolestyret vedtok enstemmig at sentraliseringen forel0pig skulle 
utsettes. 

Krig og ulykke 

Det ble krigen som i f0rste omgang satte en stopper for aile planer og nye 
tiltak. Skolestyret ble avsatt varen 1941 og erstattet med et sakalt «fagsty
re». Dette bestod av to radgivende medlemmer. Gjennom departementale 
rundskriv og bestemmelser pf0vde okkupasjonsmakten og dens medarbei
dere a sette sitt preg pa skolen. Engelskundervisningen matte f.eks. erstat
tes med tysk. 

H0ytidelig rundskriv om forbud mot bruk av nisseluer, flagg og merker i 
demonstrativ hensikt viser vel at de styrende var noksa sarbare. Det skulle 
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lite til for gode nordmenn kom pa kant med gjeldende bestemmelser. Un
der slike forhold kunne det nok oppsta situasjoner i skolene som ikke alltid 
var like lette a takle. De innsatte myndigheter i Rcelingen skal imidlertid ha 
ros for at de ikke opptradte aggressivt overfor skolen. lngen lcerer her ble 
arrestert og sendt til Kirkenes, slik som i mange andre kommuner. 

Den st0rste ulykke som ram met skolen i Rcelingen under krigen, var 
utvilsomt tapet av Rud skole. Skolen brant nemlig ned til grunnen natten 
mellom 25. og 26 . januar 1943, mellom kl. 2250 og 0130. Bare en skolepro
tokoll ble reddet. 12 klasser stod plutselig uten lokaler, og det var ingen lett 
oppgave a finne provisoriske losninger. Den gamle bygningen med 2 klasse
rom stod heldigvis igjen. Med litt reparasjon kunne denne nyttes. Med et 
rom i Sundhagen forsamlingslokale i tillegg ble skolen satt i gang igjen 10. 
februar med redusert undervisningstid. Litt seinere fikk skolestyret ogsa 
leie et klasserom pa Heimen som da var overtatt av Nasjonal Samling. Ved 
a ta i bruk ettermiddagsundervisning Iyktes det a lage en timeplan som gay 
samtlige klasser unntatt 5. klassene fulllesetid. 

Bade byggerestriksjoner og vanskelig okonomi forsinket gjenoppbyggin
gen av skolen. De forste planer ble utarbeidet under krigen, men forst i 
1955 kunne den nye skolen tas i bruk. Lcerere og elever i Rud krets matte 
saledes arbeide under kummerlige for hold i atskillige ar. 

Rud skate slik den sa ut jor brannen i 1943. Den etdste bygningen 
avertevde brannen ag bte brukt sam skate under krigen . 
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Etter hvert som krigen skred fram, ble det mangel pa de fleste ting . Ja, 
pa slutten var det til og med vanskelig a fa folk til a vaske skolene fordi det 
ikke fantes vaske filler. Verst var selvsagt mangel pa klrer og mat. Dette sat
te ogsa sitt merke pa skolen, som ble mer «matnyttig». Elevene deltok i 
jordbruksarbeid bade var og h0St, i 1944 fikk f.eks . 6. og 7. klassene fri 
inntil14 dager i h0stonna . 

Skolene matte ogsa delta i brerplukking og innh0sting av andre matnytti
ge vekster - fra 10vetannr0tter til medisinske planter . Det er vel for savidt 
betegnende at «fagstyret» i Rrelingen endte sitt regime med f01gende ved
tak 25. april 1945: 

«Aile storskolens klasser skal i ar anvende en skoledag til innsamling av 
planter til medisinsk bruk. Dagen blir a regne som undervisningsdag. Lrer
erne skal hver for seg lede sin klasse.» 

Gjenoppbygging av Rud skole 

25. mai 1945 overtok atter et folkevalgt skolestyre. Et av de f0rste vedtak 
sier vel noe om stemningen akkurat da: 

«Skolestyret har intet a anvende mot at skolebarna far fri den dagen 
konge og regjering kommer tilbake». 

Det manglet ikke oppgaver a ta fatt pa, mangt skulle rettes og mye tas 
igjen . 

Alt i juni 1945 oppnevnte skolestyret byggekomite for Rud skole, men 
det skulle ga 10 ar f0r skolen kunne tas i bruk. Dette skyldtes bade bygge
restriksjoner etter krigen og darlig 0konomi. Men h0sten 1955 flyttet elever 
og lrerere over fra provisoriske lokaler og inn i den nye skolen . Skolen had
de atte klasserom, sl0ydsal og heimkunnskapsrom, men manglet gymna
stikksal. Utbygging av Aamodt-omradet f0rte imidlertid til at skolen ble 
sprengt etter fa ar, og tilbygg matte planlegges . Tilbygget ble tatt i bruk 
h0sten 1962 og omfattet seks klasserom, gymnastikkavdeling, naturfag
rom , handarbeidsrom, bibliotek og legerom. 

Nye krav til skolen 
Pa denne tid var norsk skole pa vei over fra 7-arig til 9-arig skole. Tanken 
om et utvidet skoletilbud hadde for alvor skutt fart i 1950-ara. I 1954 kom 
«Lov om fors0k i skolen» og i 1959 «Lov om folkeskolem> . Disse gay kom-
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munene anledning til a gjennomf0re 9-arig skole, en ordning som krevde 
flere undervisningstimer pa aile arstrinn. 

Rrelingen fikk store vansker med a til passe seg denne utvikling. For det 
f0rste startet kommunen med et handikap etter krigen p.g.a tapet av Rud 
skole, for det andre satte den i gang en rergjerrig boligutbygging. Elevtallet 
steg derfor raskt i femti- og sekstiara med opp til 15OJo pr. ar. Dette f0rte til 
rommangel og hindret utviding av undervisningstiden. Den gamle ordnin
gen med at elevene gikk pa skolen annenhver dag matte derfor oppretthol
des helt fram til 1966. Det eneste tillegg var at 6. og 7. klasse fikk skole
kj0kken (bare jentene) og engelsk. Disse fagene ble lagt til en 4. skoledag 
og fra 1955 sentralisert til Rud skole. Fra 1947 hadde skolekj0kkenunder
visningen foregatt pa Voila skole etter avtale med Lillestf0m kommune. 

Sammenliknet med andre kommuner ble dette etter hvert en darlig skole
ordning. I skolearet 1962/63 var saledes den gjennomsnittlige undervis
ningstid for landsbygda 1878 timer i smaskolen og 3980 i storskolen, mens 
tilsvarende tall i Rrelingen var 1710 og 3168 timer (for jentene 3312 timer). 

Planer for 9-drig skole 

Kommunen hadde planer for a ta igjen det fors0mte. I 1960 nedsatte skole
sty ret en komite som skulle planlegge utbyggingen av den 9-arige skolen. 
Mandatet gikk bl.a. ut pa a foresla kretsreguleringer og plassering av n0d-

Fra svemmehallen ved Marikallen skate. 
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vendige skoler. Tidspunktet var gunstig fordi kommunen alt hadde startet 
arbeidet med generalplan. Skoleplanene kunne derfor samordnes med det 
0vrige generalplanarbeid. 

Pa denne tid var sentraliseringstanken og troen pa st0rre skoleenheter 
noksa eneradende, og det kan vel tenkes at i dag ville planene fatt en noe 
annen utforming. Innstillingen gikk ut pa a bygge ut Rud til 18 klasser og a 
bygge en ny Holt skole ved Fjerdingby. Foruten a dekke gamle Holt krets 
sku lie denne ta elever fra Aamodt-omradet og storskoleelevene fra Nord
by. Videre skulle L0venstad-omradet utskilles fra Rud med egen skole. 
Nordby skulle inn til videre beholde smaskolen og fa ny skole nar elev
grunnlaget tilsa fulldelt skole. Storskolen skulle da f0res tilbake til kretsen. 
Komiteen foreslo ogsa at det skulle bygges to ungdomsskoler, en i omradet 
ved Furukollen og en i Fjerdingby-omradet. Planen bygde pa 6-arig barne
skole og 3-arig ungdomsskole og ble tilradd gjennomf0rt slik at barnesko
len skulle styrkes og utbygges etter gjeldende krav f0r ungdomsskolen ble 
satt i gang. 

Innstillingen ble sendt kretsene til uttalelse, og det var bare Nordby som 
protesterte mot a miste storskolen. Likevel vedtok bade skolestyre og her
redsstyre planen som er blitt gjennomf0rt med bare ll1indre justeringer un
derveis. 

Ny giv i skoleutbyggingen 

Planen forutsatte et krafttak i skoleutbyggingen, minst pa h0yde med ut
byggingsperioden 100 ar tidligere . Det arlige undervisningstimetallet matte 
0kes betraktelig samtidig som skoletiden skulle utvides fra sju til ni ar. Og 
krafttaket ble virkelig tatt, pa fern ar bygde kommunen tre store skoler. 
Den nye Holt skole sam fikk navnet Fjerdingby skole, stod ferdig i 1966. 
Undervisningstiden ble da utvidet fra 125 til 169 uketimer i alt for de sju 
arskullene. Dette var minstekravet for a kunne ga over til 9-arig skole. En 
sa kraftig 0kning medf0rte at Fjerdingby skole matte starte med 18 klasser 
og var fylt fra f0rste dag. F01gelig matte skolen pa L0venstad forseres og 
kunne tas i bruk h0sten 1967. Den startet da med 10 klasser, men var bygd 
for 18, og for f0rste gang etter krigen hadde den 7-arige folkeskolen bruk
bare plassforhold. 

Som neste ledd i overgangen til 9-arig skole matte «Lcereplan for fors0k 
med 9-arig skole» gjennomf0res. Den ble tatt i bruk i de fire laveste arskull 
fra skolearet 1967/ 68. Dermed var tidspunktet for nar de f0rste elever skul
Ie over i ungdomsskolen fastlast. Det som var 4. arskull i 1967, ville bli 7. 
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arskull i 1970, f01gelig matte det f0rste ungdomsskolebygget sta klart til 
bruk fra h0sten 1970. Det ble en spennende kamp med tiden. Sandjordet 
ble valt til tomt, og skolen fikk navnet Marikollen ungdomsskole. Litt ufer
dig kunne den ta imot sine f0rste 7. klasser h0sten 1970, skolestarten matte 
bare utsettes atte dager. I fern ar var den ungdomsskole for hele kommu
nen . H0sten 1975 stod Sandbekken ungdomsskole klar, og Hagastubak
ken-Strandvegen har siden dannet kretsgrense mellom ungdomsskolene. 
Begge skoler er bygd for 18 klasser og vii sannsynligvis dekke behovet og
sa i 1980-ara. 

Rrelingen ble den siste kommunen i Akershus som gjennomf0rte 9-arig 
grunnskole. Utviklingen har vel vist at dette ikke var noen ulykke. Kommu
nen kunne dra nytte av andres erfaringer og feil og har unngatt a matte om
innrede og bygge pa ungdomsskolene for a til passe dem til de endringer i 
undervisningsplanene som kom. 

Siste tilvekst av skolebygg er Blystadlia skole som skal vrere barneskole 
for boligomradet med samme navn. F0rste byggetrinn ble tatt i bruk h0sten 
1978 og inneholder ni klasserom og n0dvendige spesialrom for musikk, 
forming, gymnastikk og heimkunnskap, dessuten et lite sV0mmebasseng. 
Bygget er utformet med tanke pa ogsa a dekke andre samfunnsfunksjoner 
enn skole. En samlingssal for 150 personer med scene og egen inngang er 
lagt til bygget. Underetasjen inneholder barnehage, helsestasjon og tann
klinikk som skal kunne nyttes i folketannf0kta nar denne blir innf0rt. An
net byggetrinn rna komme f0rst pa attitallet. Planene gar forel0pig ut pa at 
dette foruten skolelokaler skal inneholde folkebibliotek og fritidshjem. 
Hvert bygg far egen lekeplass, og hele anlegget skal gi plass for 18 klasser. 

Frarn haldssko len 

Framhaldsskolen eller fortsettelsesskolen som den fra f0rst av het, hadde 
sine r0tter fra forrige arhundre. Betegnelsen ble offisiell i landsskoleloven 
av 1889, men det var ikke f0r omkring hundrearskiftet det kom fart i ut
byggingen. Kurslengde og undervisningsplaner varierte imidlertid sterkt fra 
kommune til kommune, og det var f0rst etter 1946 da «Lov om framhalds
skoler» kom, at grunnlaget ble lagt for en mer enhetlig organisering. 

Fori0peren i Rrelingen rna vel sies a vrere de kveldsskolekursene som ble 
satt i gang for arbeidsl0s ungdom i 1935, ett i Rud og ett i Nordby. I 1937 
ble det nedsatt en komite som skulle utarbeide forslag til plan for fortsettel
sesskole, men skolen kom ikke i gang p.g.a. mangel pa elever. Sa kom kri
gen og f0rst i 1950 blir saken tatt opp igjen. En ettarig framhaldsskole ble 
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satt i gang i skolearet 1950/51. Den ble gjort obligatorisk; den var pliktig 
for aile som ikke begynte pa andre skoler etter avsluttet 7-arig folkeskole. 
Skolearet var pa 1224 timer, og fram til 1955 foregikk undervisningen ved 
Lillestmm framhaldsskole. I 1955 flyttet den teoretiske undervisning til 
Heimen, mens sl0yd og skolekj0kken ble lagt til Rud. Fra 1963 kunne all 
undervisning flyttes til Rud. 

Fram til 1957 hadde skolen bare en klasse, og hovedvekten ble lagt pa 
teoretiske fag. I 1957 oversteg elevtallet en klasse, og skolestyret opprettet 
da en sakalt B-linje med hovedvekt pa praktiske fag. Ordningen med to lin
jer, en teoretisk og en praktisk, ble opprettholdt til skolen i 1971 ble avvik
let i samband med overgangen til 9-arig skole. 

Middelskale, realskale, gymnas 

Lillestmm fikk middelskole sa tidlig som i 1884. Det var en privat skole helt 
til 1922 da Lillestmm kommune overtok skolen. I 1928 ble den for f0rste 
gang interkommunal. Da gikk Skedsmo, Lillestmm, Fet og L0renskog 
sammen om a danne en skolekrets. Ved kommunedelingen ble ogsa Rcelin
gen med, men i slutten av 1931 meldte kommunen seg ut fordi den fant ord
ningen for dyr. Ogsa de 0vrige kommuner gikk i tur og orden til det samme 
skritt, slik at Lillestmm sto igjen alene i 1938. Da m0ttes representanter for 
de interesserte kommunene pa nytt for a dmfte et samarbeid. Dette resul
terte i at Skedsmo, Rcelingen, Fet, S0rum og Lillestmm ble enige om a dri
ve skolen sammen. Ordningen tradte i kraft fra skolearet 1940/41, og den
ne gang holdt samarbeidet helt til Akershus fylke overtok skolen i 1966. 
Skolen fikk navnet Lillestmm interkommunale h0gre almenskole og om
fattet bade realskole og gymnas. Fram til 1951 arbeidet skolen under noksa 
kummerlige forhold i to nedlagte folkeskolebygninger. Da fikk den sitt eget 
bygg, men ogsa dette ble snart sprengt. Et nytt tilbygg kunne f0rst tas i 
bruk i 1960. 

Den store tilgangen pa elever i femti- og sekstiara gjorde det n0dvendig a 
tildele hver av de samarbeidende kommuner en kvote tilsvarende folketallet 
i den enkelte kommune. Folkeskolens avgangskarakterer i skriftlige fag ble 
da nal0yet som avgjorde hvem som ble tatt opp i realskolen, og det ble etter 
hvert sterk konkurranse om plassene. 

Vedtaket om a delta i samarbeidet om skolen i Lillestmm var et klokt 
valg av Rcelingen som gjorde det mulig for kommunen a gi ungdommen et 
godt tilbud til videre utdanning. Siden Rcelingen var den siste av de samar
beidende kommuner som gjennomf0rte 9-arig skole, ble den ogsa den kom-
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mune som lengst opprettholdt realskoleordningen. De siste elevene tok re
alskoleeksamen i 1973. 

Fylket har na hand om all videregaende utdanning under h0gskoleniva 
og bygger de n0dvendige skoler. R<elingen star pa fylkets prioritetsliste 
over kommuner som med tiden skal fa en videregaende skole. Dette vii for
hapentligvis skje en gang i 1980-ara. 

Pedagogisk-psykologisk veiledningsUeneste 

Utover i 1950- og 1960-ara begynte behovet for psykologhjelp i skolen a 
mel de seg . For mindre kommuner var det vanskelig a organisere en slik 
tjeneste alene, og fra sen trait hold ble det tilradd a danne interkommunale 
skolepsykologdistrikter. 

Skoleinspekt0ren i Lillestmm tok tidlig initiativ til a fa dannet et slikt 
kontor for kommunene pa Nedre Romerike, og i 1956 valgte ogsa R<elin
gen representant til den samarbeidsnemnda som skulle utrede saken . Arbei
det tok sin tid, og f0rst i 1967 ble skolepsykologdistrikt 3, Akershus oppret
tet. Det bestod av kommunene Fet, Gjerdrum, L0renskog, Nittedal, R<e
lingen og Skedsmo. Elevtallet i de fleste av disse kommunene hadde i mel
lomtiden vokst ganske sterkt, og ordningen fungerte lite tilfredsstillende. 
Sp0rsmalet om a dele distriktet meldte seg derfor ganske snart, og i 1971 
ble kontoret Opp10St. 

Nordby skote er den etdste sko/ebygningen som er i bruk i 
Rcetingen i dag. 
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Fet og Rrelingen gikk da sam men om a danne sitt eget skolepsykologdis
trikt som kom i gang fra skolearet 1972173. Bemanningen var i starten sko
lepsykolog og kontorassistent, men er etter hvert blitt utvidet slik at konto
ret i 1978 har to skolepsykologer, en spesialpedagog, en sosionom og en 
kontorassistent. Kontoret har na lokaler i Sandbekken ungdomsskole. Fra 
skolearet 1979/80 vii kommunens lekotek ogsa fa plass i tilknytning til 
kontoret. 

Skoletannpleie 

Rrelingen overtok ogsa gjeldende skoletannpleieordning i Fet som gikk ut 
pa a yte bidrag til behandling hos privatpraktiserende tannleger. En viss 
innstramming fant kanskje sted gjennom vedtaket om at behandling bare 
kunne utf0fes hos de tannleger som innr0mmet 15070 rabatt. 

Etter ett ar gjorde skolestyret avtale med en tannlege i Lillestr0m om be
handling av samtlige elever. Prisen var kr 10,- pro barn, og avtalen skulIe i 
f"lfste omgang gjelde for ett ar. Men vanskelig 0konomi rammet ogsa sko
letannpleien, og i perioden 1933 - 1937 eksisterte ikke posten i budsjettene. 

I 1938 ble skoletannpleien tatt opp igjen etter initiativ fra fylkesmannen. 
Plan for tannpleien ble utarbeidet, og skolestyret valgte egen tannpleieko
mite . F0rste aret var det bare 1., 2. og 3. klasse som fikk behandling, siden 
ble ordningen utvidet oppover med ett arskull pro ar. Kommunen kj0pte 
ogsa inn ambulerende klinikkutstyr, slik at behandlingen kunne forega pa 
skolene. Dessverre gikk ogsa dette utstyret med i brannen pa Rud, slik at 
fra 1943 matte elevene igjen m0te hos tannlegen i Lillestr0m. Nytt utstyr 
ble innkj0pt i 1946, men manglende lokale gjorde at utstyret matte plasse
res pa tannlegens kontor. F0rst i 1955 fikk kommunen egen klinikk. Den 
ble til a begynne med plassert pa Heimen, men ble flyttet til Eikelivegen da 
kommunen leide lokaler der. 

Skoletannlegestillingen bIe etter hvert utvidet fra 113 til full stilling. Men 
bade elevtall og antall hull pr. elev 0kte, tannpleien kom pa etterskott og 
det ble n0dvendig med utviding . Fra 1963 ble kapasiteten fordoblet. Da ble 
klinikk nr. 2 pa Heimen satt i gang med egen tannlege. Klinikken holdt til 
pa Heimen til h0sten 1966 da den ble flyttet til Fjerdingby skole. Siden er 
det innredet klinikk ved aile nye skoler som er bygd, og i 1973 ble klinikken 
i Eikelivegen flyttet til Rud . Kommunen har na seks skoletannklinikker. 

Personalet er ogsa etter hvert utvidet og bestar f. t. av fire tannleger og fi
re klinikkassistenter i full post, dessuten 112 tannpleierstilling og en mindre 
delstilling for fluorb0rsting . Fram til 1975 var det vanskelig a fa besatt aile 
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tannlegestillinger, og periodevis gikk dette ut over behandlingen som kom 
pa etterskott og ble mangel full. Dette er heldigvis et tilbakelagt stadium . 

De siste par ar har ogsa 6-aringene fatt behandling, og det er utarbeidet 
planer for a gjennomfeJre smabarntannpleie fullt ut. Kommunen bevilger 
ogsa tilskott til tannregulering. 

Sko/estyre, administrasjon 

Fram til 1959 besto skolestyret av sju valgte representanter, i tillegg kom 
ordf0rer, sokneprest og l<erernes representant som aile var selvskrevne 
medlemmer . Skoleloven av 1959 opphevet ordningen med selvskrevne med
lemmer, og fra 1960 ble skolestyret utvidet til 11 valgte representanter. I 
1972 ble antallet ytterligere 0kt til 15. 

Kommunen opprettet skoleinspekt0rstilling fra 1. januar 1959. I to ar 
var den kombinert med styrerstillingen ved Rud og ble fra 1971 endret til 
skolesjef. Siden 1959 har skolestyret hatt sitt kontor pa Rud skole. Ved 
kontoret er det i 1978 tilsatt f0rstesekret<er, pedagogisk sekret<er og kon
torassistent. Kontoret administrerer f.t. sju skoler med ialt 1949 elever og 
1251<erere. 

Fra skotehagen ved Rud skote. Huset i bakgrunnen, 
«Smabrukerheimen» var et av Rcelingens jfJrste jorsamtingshus. 
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Oppgaver sam venter 

Norsk skole har gjennomgatt store endringer i 10pet av de siste 50 ar bade 
organisatorisk og metodisk. Sa:::rlig etterkrigstiden har va:::rt de store skole
reformers tid. Tre skolelover siden 1950 forteller litt om tern poet. Skolen er 
en del av samfunnet, og de end ringer som skjer her far som regel konse
kvenser for skolen. Gjennomf0ring av fern dagers uke i arbeidslivet f0rte 
automatisk til fern dagers skoleuke. F01gen ble 0kt rombehov i skolene. 
Hva Arbeidsmilj010ven vii medf0re av konsekvenser er det enna for tidlig a 
ha oversikt over. 

Gjeldende skolelov stiller ogsa nye utfordringer. Selve oppla:::ringsbegre
pet er utvidet, og ansvaret for spesialundervisning som tidligere tilla staten, 
er overf0rt til kommunene. I praksis betyr dette at en kommune rna kunne 
gi oppla:::ringstilbud til elever med fysiske eller psykiske handikap bade un
der, i og over oppla:::ringspliktig alder. «M0nsterplan for grunnskolem> som 
kom i 1974, har som malsetting at undervisningen rna tilpasses den enkelte 
elevs forutsetninger, dvs. at hver elev skal ha et tilpasset undervisningsopp
legg. Dette forutsetter utstrakt adgang til varierte grupperinger av elevene 
og til ulike arbeidsformer. 

Denne utvikling har f0rt til at det i dag stilles andre krav bade til utstyr 
og skolebygg enn det gjorde for bare 10 ar siden. Ikke minst gjelder dette 
plassforholdene, og departementet har derfor utarbeidet nye normer for 
skolebygg. Sa:::rlig barneskolene er blitt hengende etter i utviklingen, det 
gjelder til og med relativt nye skoler som L0venstad og Fjerdingby. 

De viktigste oppgaver pa skolesektoren de na:::rmeste ar rna derfor bli a 
«oppruste» de skoleanlegg som er blitt akterutseilt, slik at de igjen fullt ut 
kan im0tekomme dagens krav og sta bedre rustet til a m0te nye utfordrin
ger som matte komme. Det er neppe grunn til a tro at disse vii bli mindre i 
ara som kommer. 
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Boligutbygging 
og befolkningsutvikling 

Ved kommunedelingen i 1929 hadde Rcelingen 2459 innbyggere. Bortsett 
fra mindre tettbebyggelse i Nordbyomnldet i s0ndre Rcelingen, bodde st0r
stedelen av befolkningen i nordre Rcelingen hvor det var lett adgang til ar
beidsplasser i trelastindustrien i Lillestf0m og industrivirksomheten langs 
Sagelva i Stf0mmen. Den 0vrige befolkningen i Rcelingen hadde stort sett 
sitt arbeid i jord- og skogbruk. I Nordbydalen var det en del arbeidsplasser 
knyttet til sagbruksvirksomhet og teglverket pa Nordby bruk. 

Rcelingen rna ha vcert et attraktivt omracte a bosette seg i. I 1910 bodde 
det 1283 personer i Rcelingen, i 19201835 og i 19302448. Ncermere en for
dobling av innbyggerantallet pa 20 ar. Befolknings0kningen kom i den 
nordre del av Rcelingen, som etter hvert utviklet seg til et villastf0k, i om
radet fra Hagastubakken og nordover mot omradet rundt Sorenskriverve
gen . 

Utbyggingen var sa stor at felleskommunen allerede i 1924 besluttet a 
gj0re bygningsloven av 27. juli 1896 gjeldende for Rud krets. Det var da al
lerede tatt opp karter i malestokk 1: 1000 over omradet og firmaet Hidle & 
Finnemann hadde utarbeidet et forslag til reguleringsplan for bygningsdis
triktet. Forslaget til reguleringsplan ble utlagt til gjennomsyn pa Rud skole 
fra 17. juli til!. august 1924 med anledning for de interesserte til a uttale 
seg. Planen ble imidlertid ikke stadfestet f0r 15. februar 1940. Bygningslo
yen derimot ble gjort gjeldende fra 11. januar 1926. Det f0rste m0te i Byg
nings- og reguleringskommisjonen ble holdt 1. mars 1926. Grunnlaget for 
de folkevalgtes styring av utbyggingen i Rcelingen var dermed lagt. 

Byggevirksomheten i 0vre Rcelingen holdt seg og i 1939 ble det bygd 30 
boliger. Krigen 1940-45 satte imidlertid en stopper for boligbyggingen, og 
den kom bare langsomt i gang etter krigen pa grunn av knapphet pa trelast 
og bygningsartikler. Forsyningsnemndene tildelte byggetillatelser og 
materialtilvisning. I 1948 ble det innvilget byggetillatelse for 10 boliger, en 
lave, en silo og et stabbur, og ved arsskiftet 48/ 49 forela s0knader om byg
getillatelse pa 25 bolighus. Situasjonen ble noe lett ere etterhvert, men f0rst 
da boligbyggingen ble frigitt i slutten av 50 arene ble det fart i boligbyg
gingen. 

Fra 1929 og fram til 1950 arene skjedde boligbyggingen ved privat utpar
sellering av tomter direkte til byggherre, men allerede i 1936 engasjerte 
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Rrelingen kommune seg i boligutbyggingen ved a erverve eiendommen Tor
genholtet med tanke pa regulering og klargj0fing av tomter for salg. Ved 
den store oppsvingen i boligbyggingen som kom i 50 arene var det de for
skjellige borettslag som delvis ved kommunens hjelp foresto erverv og klar
gj0ring av tomtene. Rrelingen Tomteseiskap, som ble stiftet i 1961, har og
sa klargjort betydelige tomteareal bade for konsentrert bebyggelse og til 
smahusbebyggelse. 

Ved siden av det private salg av tomter og det kommunale engasjement, 
har boligbyelag som Vestre Str0m Borettslag, de forskjellige byggelag pa 
Aamodt og Rrelingen Boligbyggelag betydd mye i boligsammenheng i Rrel
ingen. Uten disse medspillere, og den innsats og kapital som disse brakte 
med seg, ville en boligbygging av en slik st0rrelsesorden som vi har hatt, 
vrert utenkelig. 

Forskjellige omstendigheter, bl.a. mangel pa tilgjengelige tomter og sto
re byggeomkostninger, har medf0rt at hovedtyngden av boliger i de senere 
<if har kommet i konsentrerte former, som fire-seks mannsboliger, rek
ke/kjedehus og blokkbebyggelse. 

Boligbyggingen har hittil vesentlig vrert konsentrert til 0vre Rrelingen, 
mens det i midtre og s0ndre del bare er bygget boliger i liten malestokk. 
Hensynet til jordvernet og vanskeligheter med kloakkutslipp er arsaken til 
dette. Kravene til utslipp ble ytterligere skjerpet da Lov om vern mot vann
forurensning kom i 1970. Det er imidlertid i den sen ere tid stadfestet to 
reguleringsplaner som gjelder Smestad og Nordby/Fjellstadomradet. Ut
bygging av Nordby/Fjellstad vii sansynligvis starte i 1979. Smestad ligger, 
pa grunn av vanskeligheter med kloakkutslipp lenger fram i tiden. 

Privat opparbeidelse og salg av tomter 

Fra 1929 og fram til slutten av 50 arene foregikk tomteomsetningen som 
f0r nevnt ved privat salg av tomter. I omrader i 0vre Rrelingen var ut
parselleringen av byggetomter allerede f0r kommunedelingen sa stor at fel
leskommunen fant det n0dvendig a innf0re bygningsloven. Det var omra
dene som grenset inn til de eksisterende veger 0vre Rrelingsveg, Soren
skrivervegen og Hagastubakken som var lettest tilgjengelig og som f0rst ble 
bebygd. Senere har det skjedd en utvidelse av vegnettet som har muliggjort 
en utfylling av disse boligomradene. 

De eiendommer som har avgitt de fieste byggetomter i 0vre Rrelingen er 
0stre Stf0m der det er over 150 festetomter foruten de arealer som er bort
festet til Tomteseiskapet. Tomtene ligger i Kurlandsvegen, L0kkevegen, 
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Bassengasen, omradet rundt Eikelivegen og Ole Tingsrudsveg . Bebyggelsen 
her er bade fra felf og etter krigen og i denne forbindelse kan en kanskje 
spesielt nevne Bassengasen som fra a va:re «kolonihage» eHer hytteomrade 
med et noe frynset renomme, har utviklet seg til et meget rolig og godt bo
milj0 . 

De jordbruksareal som i dag ligger igjen rundt bygningene pa 0stre 
Stf0m er regulert til offentlige formal og boligbebyggelse, og Ra:lingen 
kommune eier det meste av disse. 

Lillestf0m Glird la na:r LiHestf0m med jernbaneforbindelse og arbeids
muligheter pa sagbrukene der. Sorenskrivervegen ble bygget opp til Soren
skriverboligen i 1900 og forlenget opp til0vre Ra:lingsveg i 1922. Av disse 
grunner ble pres set pa tomter av denne garden stort og allerede f0r 1940 var 
det meste av eiendommen utparsellert. Det var ogsa et privat vannverk som 
forsynte disse tomter med vann. 

Av eiendommen Rud - Rudsberget, som ogsa ligger na:r Lillestf0m, er 
det opp gjennom arene ogsa skilt ut mange tomter som er bebygd. Under 
gnr. 104 er det i dag 500 bruksnr. Det resterende jordbruksareal av denne 
eiendom er na regulert til jordbruk og friomradet «Haugenjordet». Av 

Flyfoto fra LfJvenstad. 
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eiendommen 0degarden var det solgt en del tomter f0r krigen, men ca. 50 
tomter er utskiit og solgt etter 1950. R<elingen Tomteselskap kj0pte ogsa en 
st0rre del av denne garden i 1966, slik at hele det dyrkede areal er bebygget i 
dag. 

Vestersund er en eiendom som ligger n<er byggefeltene pa Aamodt. 
Eiendommen (som er et gammel sundsted) er i dag utparsellert og bebygd 
med over 40 eneboliger. Likeledes eiendommen Lundsrud som ligger like 
syd for Vestersund. Det samme er skjedd med de 3 brukene som heter 
Sundhagen og som ligger i Nygardvegen. Av sammenhengende jordbruks
areal er det bare en del av Aamodt Nedre og eiendommen Aamodt 0vre 
som fortsatt er i drift som jordbruk. ( 

I den s0ndre del av R<elingen har det ikke v<ert samme mulighet til byg-
getomter pei grunn av restriksjoner pei kloakkutsl,ipp og senere ogsa pei \ 
grunn av jordverninteressene. Til tross for dette har det imidlertid foregatt 
en viss fradeling av tomter, f.eks. i Fjellstadomreidet og Grinitaijet. I den 
senere tid har vi ogsa fatt noe bebyggelse i Hammeren ved R<elingen kirke, 
Hestel0kka i Nordbydalen og omradet langs St0tterudvegen. 

Kommunale tomter 
Torgenhoitet ble ervervet av R<elingen kommune i 1936 med tanke pa regu
lering og sen ere utparsellering. Reguleringsplanen som ble stadfestet i 1939 
omfattet ca. 50 tomter. Omradet ble imidlertid ikke byggeklart f0r i slutten 
pa 40-tallet og den st0rste delen av utbyggingen foregikk i 10pet av 50-ar
ene. De regulerte tomtene er etter dagens for hold store og flere av tomtene 
er i dag delt. Bebyggelsen er 1- og 2-mannsboliger i I 112 og 2 etasjer. 
Knattenjordet ble ervervet av R<elingen kommune i 1948, regulert og gjort 
byggeklart. Omreidet omfatter 10 tomter og en tomt til helseheim. Bolig
tomtene er bebygd med 1- og 2 manilsboliger. Tomten til helseheim forble 

i.,l. ubebygd og R<elingen kommune kj0pte tom ten tilbake i 1976 av R<elingen II 
Tuberkulose og helselag. 
Fjellsrud byggefeit i Per Morksveg, ble ervervet i 1964 og regulert til 8 ene
boligtomter. 
Nyland og Tangen ble ervervet av R<elingen kommune i 1973. En del av 
omradet ble overtatt av en entrepren0f som har bygd og solgt 11 enebo
liger. De 0vrige 22 tomter ble klargjort av R<elingen kommune og overdratt 
til tomtekj0pere. 
Felt Ml ble ervervet av R<elingen kommune i 1974, regulert til41 tomter og 
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solgt til tomtekj0pere.Framtidige byggeomracter som Rrelingen kommune 
eier er ca . 60 da. pa 0stre Str0m, ca. 60 da. av 0degarden skog og ca. 60 
da. pa Fjellstad i Ytre Rrelingen . 

Boligbyggelag og tomteselskap 
Det private selskapet, A/S Nedre Aamodt Boligbyggeselskap, startet byg
gingen pa Aamodt i 1955. Senere kom det frittstaende borettslag AIL 
Aamodthagen Borettslag til og i 1961 ble det koperative selskapet AIL 
Aamodt Boligbyggelaget stiftet. Dette har na datterselskapene Braten Bo
rettslag I, BriHen Borettslag II, Sundby Borettslag og Sundenga Borettslag. 

Byggingen startet som nevnt i 1955 og begynte med oppf0ring av 25 fire
mannsboliger i Aamodtallee-Fergevegen. De ble ferdig i 1958 og utgjorde 
tilsammen 100 leiligheter. I 10pet av 1957-1963 oppf0rte Aamodt Boligbyg
gelag 190 leiligheter, hvorav 64 i blokker og 126 i smahus. Braten Boretts
lag I oppf0rte i tiden 1961-64 tre blokker med tilsammen 54leiligheter. Bra
ten Borettslag II oppf0rte i tiden 1964-6550 leiligheter i rekkehus. I 1966-

Enebo/igene pa M I-felte! ved Marikollen . 
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67, bygget Sundby Borettslag 18 leiligheter i rekkehus og en boligblokk 
med 31 leiligheter. Den siste utbyggingen pa Aamodt hittil sto Sundenga 
Borettslag for, og har i alt bygget 103 leiligheter fordelt pa 44 i blokk og 
resten i tomannsboliger og rekkehus. Det er dessuten bygget garasjehus for 
56 biler kombinert med tilfluktsrom. Samlet, i regi av boligbyggelag, er det 
i alt byget 5461eiligheter pa Aamodt. 

Den forholdvis raske utbyggingen pa Aamodt hadde en noe spesiell 
hensikt, idet kommunen pa denne mMen ville styrke Rcelingen mot Schei
komiteens planer om a dele kommunen mellom Enebakk og Lillestmm. Av 
samme grunn kj0pte kommunen de to f0rste leilighetene for at byggingen 
skulle komme i gang sa fort som mulig. 

Initiativet til utbyggingen av Vestre Stmm ble tatt av jernbanansatte i 
samarbeid med davcerende ordf0rer Martin Hasselberg Johansen, som selv 
var kondukt0r. Henvendelse om kj0p av grunn ble gjort direkte til eieren 
J0fgen Robsrud, men salget ble formidlet av Rcelingen kommune. 

Vestre Stmm Borettslag ble stiftet og byggearbeidet startet i 1955. Det 
ble bygget 17 firemannsboliger (1955-58) - to rekkehus (1959-60) og tre 
bokker (1959-61). Tilsammen 148 leiligheter. Omradet ligger sentralt til 
mellom Stmmmen og Lillestmm og her et representativt «ansikt» med for
holdsvis store gmntarealer og flere lekeplasser. 

Rcelingen Bo/igbyggelag 

Dette boligbyggelaget ble stiftet i 1967. Tidligere hadde Det Sentrale Bolig
byggelag statt som byggherre, men denne rollen ble etterhvert overtattt av 
Rcelingen Boligbyggelag. Rcelingen Boligbyggelag har statt for f01gende 
byggeprosjekter pa L0venstad . L0venstad Borettslag, blokker med 350 
leiligheter oppf0rt i tiden 1963-67. De blokkene som ligger rundt L0ven
stadtorget har forretninger i underetasje slik at det her foruten Lillestmm 
Samvirkelags forretningsbygg , er 13leietakere, deriblant bank og posthus. 

Sandbekken Borettslag I er oppf0rt i tiden 1966-1969 og omfatter 284 lei
ligheter. Sandbekken Borettslag II er oppf0rt i 1970 og omfatter 48 leilig
heter. J 01senvegen Borettslag har 38 leiligheter i rekkehus, oppf0rt i 1965-
66 og Oppl0St i 1978. 0degarden Borettslag har 196 leiligheter i blokker, 
oppf0rt i tiden 1970-71 og 161eiligheter i rekkehus . Blystadlia er det st0rste 
boligomradet i Rcelingen og skal i alt gi plass for ca . 1100 leiligheter vesent
lig i blokker. Utbyggingen ventes ferdig i 1981-82. 
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Radingen Tomteselskap 

Rrelingen Tomteselskap ble stiftet i 1961. Hovedeiere er Rrelingen kom
mune og Norske Boligbyggelags Landsforbund. Selskapets formal er er
very av utbyggingsareal, regulering av disse samt opparbeidelse av veger, 
vann og kloakk. Tomteselskapet har forestatt klargj0ringen av f01gende 
omrader: L0venstadomradet ble ervervet i 1962. Omradet omfatter en 
del av 0stre Stf0m skog og jordbruksomradene pa L0venstad . Skogom
radet ble regulert til Smahusbebyggelse og her er det klargjort og festet bort 
127 tomter til eneboliger, og 70 rekkehusleiligheter. Feltet er i dag utbygd 
og ligger pa bege sider av Per Oppegaardsveg. lordbruksomradene som la 
vest i omradet ble regulert til blokker og forretningsbebyggelse . 

Boligarealene her ble overlatt til Det Sentrale Boligbyggelag som opp
f0rte blokkene. Lillestf0m Samvirkelag bygget forretning og det kom 
senere barneskole og daghjem pa arealet. 0degarden ervervet av Tomtesel
skapet i 1964. Det er her blitt plass til 32 eneboligtomter, 161eiligheter i rek
kehus og 1921eiligheter i blokker. Blokkfeltet er utbygd av Rrelingen Bolig
byggelag, mens rekkehus- og eneboligtomtene er solgt til private. 0vre 
Aamodt skog (Blystadlia) ble ervervet av Rrelingen Tomteselskap i 1964. 
Feltet er regulert og under opparbeidelse. Det viI gi plass for i alt 1100 lei
ligheter, vesentlig i blokker. Det er dessuten regulert plass for skoler, bar
nehager, lekeplasser etc . 

Det private selskapet Rud Tomteselskap, stiftet av ansatte i Televerket, 
ervervet i 1966 et areal av eiendommen Rud og regulerte omradet til 24 ene
boligtomter. Planen, som la innenfor det regulerte omrade fra 1940, ble 
stadfestet i 1968. Tomtene ble overdratt til interessentene og bebygd. 

Leiligheter pro ar - boligsammensetning 

Nedenstaende tabell viser ferdige leiligheter pro ar. Tallene fra f0r krigen er 
dessverre usikre, men fra 1948 foreligger sikre oppgaver. Som man ser er 
det store variasjoner fra ar til ar, med markerte topper i 1965 med 240 lei
ligheter, i 1972 med 2741eiligheter og i 1978 med 273leiligheter. Smahusbe
byggelse var eneradende i boligproduksjonen fram til slutten av 50-tallet. 
Etter hvert tok blokker og rekke- og kjedehus over st0rre og st0rre andel. 
Arsakene er flere, men knapphet pa tomter og 0kende omkostninger pa 
tomteopparbeidelse er noen av demo 

Pr. 31 . desember 1978 er boligsammensetningen i Rrelingen 2067 leilig-
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heter i en- og tomannsboliger, 591 i konsentrert smahusbebyggelse og 1630 
leiligheter i blokk. Gjennomsnittsstf2lrrelse pa leilighetene er 81 kvadrat
meter leieareal uansett boligtype. 

Innflytting ag falketal! 

Nedenfor har vi en grafisk framstilling av befolkningsutviklingen i Ra::l
ingen fra 1929 og til 31. desember 1978. Den stiplede del av kurven fra 1929 
og fram til 1947 er noe usikker, men fra 1947 er tallene hentet fra folkere
gisteret. Ved kommunedelingen i 1929 bodde det 2459 personer i Ra::lingen. 
Dette tallet var i 1978 11672, altsa en f2lkning pa 9213 personer eller 374%. 
Den stf2lrste 0kning noe ar hadde vi fra 1965 til 1966 med hele 1401 perso
ne-r. Tar man 1947 som utgangspunkt , da det bodde 2950 personer i Ra::I
ingen, var de «innff2ldte» i mindretall i forhold ti l «innfiyttere» i 1965, og i 
1968 var det to «innfiyUere» pa hver «innff2ldt». 

Hovedtyngden av befolkningen har i disse 50 arene fiyttet seg fra kretsen 
omkring Rud skole til Lf2lvenstad og Blystadlia hvor det, nar hele omradet 
er ferdig utbygd, vii bo na::rmere 6000 personer. 
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Be/olkningsutvikling i Rcelingen 1929 til 1978. 

Vannverk 

I den relativt konsentrerte bebyggelse som vokste opp i 0vre Rrelingen i 20 
- og 30 arene ble behovet for ordnet vannforsyning etterhvert stort og det 
ble bygget flere private vannverk, bl.a. for bebyggelse av Lillestmm gard 
og Susebekken for deler av Rud krets. 

Susebekkanlegget ble i 1929 kommunalt og forsynt bl.a. Rud skole med 
drikkevann. Det ble imidlertid etterhvert n0dvendig a finne en vannkilde 
som kunne forsyne hele kommunen og i 1936 ble det s0kt om konsesjon for 
a benytte Ramstadsj0en som drikkevannskilde. Anleggsarbeidet ved Ram
stadsj0en startet i de siste krigsarene og vannverket ble tatt i bruk i 1952. 
Fra 18. februar 1955 var anlegget fellesvannverk for Rrelingen og Lille
stmm kommuner. Ledningsnettet ble etterhvert utvidet og forsynte den 
st0rste delen av Rrelingen, fra grensen mot Lillestmm og til Asvang Sam
funnshus. Torgenholtet og Kurlandsvegen-L0kkevegen, som etter avtale 
med Liliestmm/Skedsmo hadde vann fra Aamodtdammen og 0stbyput
ten, ble ogsa koplet til Ramstadsj0anlegget. Fra 1960 har Nordbysj0anleg
get, tilh0rende Lillestmm kommune, forsynt Nordby-Tomteromradet etter 
avtale som ble inngatt under skj0nnet for dette vannverket. 

Fra 1. januar 1964 overtok Rrelingen kommune Ramstadsj0anlegget da 
Lillestmms Nordbysj0anlegget ble satt i drift. Etter hvert som folketallet i 
Rrelingen vokste ble Ramstadsj0en for liten som vannkilde og det ble sett 
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pa andre alternativer. Muligheten av a ta i bruk Gryta, Merratj ern , 
Langvann og Tristillen ble vurdert og fors0kstakst ble holdt. Pa grunn av 
store omkostninger og darlig vannkvalitet ble prosjektet droppet. Det ble 
istedet bygget et anlegg som tok tilskuddsvann fra Glomma. Dette ble tatt i 
bruk i mars 1972 og var i bruk av Reelingen kommune fram til januar 1977 . 
Fra 1973 har Reelingen kommune veert tilsluttet Nedre Romerike Vann
verk (NRV) og fra 1. mars 1976 overtok NR V vannforsyningen, slik at 
Reelingen kommune na bare s0rger for distribusjonen . 

Inntil videre nyttes de gamle vannkilder som er overtatt fra medlems
kommunene, men pa lengre sikt skal vannforsyningen skje fra Glomma 
med inntak ved Hammeren i S0rum. 

Kloakk 

Den sterke boligbyggingen f0rte med seg behov for kloakkanlegg. Fra 1929 
og fram til arene etter krigen matte dette l0ses pa beste mate av de forskjel
lige byggherrer. Etterhvert kom kommunen sterkere inn i bildet og det ble 
lagt kloakkledninger til Nitelva. Byggefeltet Torgenholtet ble for eksempel 
knyttet til Stf0mmens kloakknett med utslipp i Sagelva. Pa grunn av den 
etterhvert store forurensing av vassdragene ble det n0dvendig med kloakk
renseanlegg. Dette arbeidet ble tatt opp interkommunalt gjennom Arbeids
komiteen for rensing av Nitelva (ARN) og naveerende Avl0pssambandet 
Nordre 0yeren (AN0). 

Det f0rste renseanlegget ble bygd pa Aamodt (RA 5) og ble satt i drift 

Det ble ogsa bygget mange eneboliger pa LBvenstad-omradet. 
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15. desember 1967. Anlegget var i drift fram til 1978 da kloakken fra dette 
renseanlegget ble overf0rt ved hjelp av pumpeledning til det store rensean
legget RA 2 som ligger i fjellet under Stf0mmen kirke. Dette er et anlegg 
som eies og drives i fellesskap av L0renskog, Skedsmo og R::elingen kom
muner. Anlegget tar i dag i mot kloakken fra R::elingens tettbebyggelse til 
og med Aamodt. Fra Aamodt og til Enebakks grense er det ikke ordnede 
forhold med rensing av kloakk og her har det i realiteten i de senere ar v::ert 
byggeforbud pa grunn av dette. Imidlertid Iysner det i hvertfall i Nordby
omradet, der det er under prosjektering et renseanlegg pa Nordby Bruk for 
byggefeltet pa Fjellstad. Dette vii bli bygget med sa stor kapasitet at det et
ter hvert kan ta kloakken fra hele Nordbydalen . N0dvendige kloakkled
ninger rna imidlertid legges f0r den na eksiterende bebyggelse kan knyttes 
til anlegget. Pumpeledningen fra RA 2 til Aamodt skal forlenges fram til 
Hammeren og senere kanskje til Smestad slik at det blir muligheter for til
knytning til godkjent kloakk ogsp i disse omriidene. 

Renovasjon 

Tvungen renovasjon ble innf0rt i R::elingen 1. juli 1956. Ordningen gjaldt i 
f0rste omgang for tettbebyggelsen i nordre R::eIingen og omfattet fra star
ten av 593 hus. Det var t0mming hver 14. dag og s0ppelen ble dumpet pa en 
fyllplass i Stf0msdalen. 

Renovasjonsordningen er stadig utvidet og forbedret. Fra 1. juli 1961 ble 
det innf0rt ukentlige t0mminger og fra 1. januar 1967 ble ordningen gjort 
'gjeldende for hele kommunen, bortsett fra eiendommer over fern dekar. 
Fra samme dato tradte ogsa bestemmelsen om en beholder til hver leilighet 
i kraft. 

I 1969 var deponeringsplassen i Stf0msdalen full og en deponeringsplass 
pa kommunens eiendom Nes i Nordbyomriidet ble tatt i bruk. Denne be
nyttes fortsatt. 

Helt fra renovasjonsordningen ble innf0rt og fram til h0sten 1974 ble det 
benyttet 70 liters avfallsunker. Det viste seg imidlertid at dette volum etter
hvert ble for lite, til tross for at hver leilighet hadde sin egen beholder. I 
september 1974 ble det derfor innf0rt sekkesystem - stativ med 160 liters 
sekker. Abonnentene kj0per stativene til selvkost av kommunen og utskif
ting skjer pa frivillig basis. Det er imidlertid forutsatt at aile gamle dunker 
skal v::ere erstattet med stativ innen 1980. 

T0mmingen av s0ppel, og utlegging pa fyllplassen, har hele tiden v::ert 
utf0rt pa entreprise. 
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Kommunepolitikken 

Sp0rsmalet om R<elingens utskillelse fra Fet hadde v<ert oppe til df0fting 
gjentatte ganger da det i 1923 ble valgt en komite pa fern medlemmer til 
a utrede saken. Komiteens innstilling forela ferdig 16. april 1925 og 10rdag 
9. mai ble delingen vedtatt av Fet herredstyre med 22 mot to stemmer. De 
to som stemte mot var r<elinger. De uttalte seg mot deling pa grunn av de 
ulike forhold mellom 0vre og Ytre R<elingen. De trodde at 0vre R<elingen 
snart ville bli knyttet til Lillestr0m! Men saken ble endelig 10st ved Kongelig 
resolusjon av 31. mai 1929 da delingen ble stadfestet. Etter fylkesmannens 
bestemmelse skulle delingen tre i kraft fra 1. juli 1929. 

Selve delingsbetingelsene inneholdt 20 punkter. If01ge disse skulle hver 
kommune beholde sine kirker og skoler uten vederlag til hverandre. De 0V
rige kommunale eiendommeF ble overtatt av hver kommune. R<elingen 
fikk Ramstad skog, Ihlen skog, Heggedal og Omberg , tilsammen verdt 
56.000 kroner. Fordelingen av elektrisitetsverket foregikk etter takst. Akti
va og passiva ble delt med 60070 pa Fet og 40070 R<elingen. 
Lensmannsdistriktet og prestegjeldet forble uforandret, og vi har fremdeles 
felles lensmann med Fet kommune, mens det nye R<elingen prestegjeld ble 
opprettet fra 1. februar 1971. Som egen kommune hadde R<elingen en 
trang f0dsel. Det var stadig deputasjoner inne i departementet av bade til
hengere og motstandere for a pavirke avgj0relsen . Der ble det sp0kefullt 
sagt at bf0drene D0rumsgard skulle dele Kongeriket. Slik gikk det ogsa : 
L<erer Frithjof D0rumsgard ble ordf0rer i Fet og redakt0r Asbj0rn D0-
rumsgard i R<elingen. 

Kommunestyret - politisk sammensetning 

Representantantallet i det nye R<elingen Herredstyre ble fastsatt til 16. Da 
R<elingen kun hadde 12 representanter fra f0r, ble det ved suppleringsvalg 
valgt fire nye. Allerede 20. juni m0ttes herredstyret i den gamle skolebyg
ningen ved Rud skole og gikk straks i gang med a oppnevne aile n0dvendige 
kommunale styrer, rad og utvalg. Av representantene var 11 fra Det norske 
Arbeiderpartiet, derav en kvinne, og fern fra de sakalte borgerpartiers fel
lesliste. 

Av tabellen framgar at de borgerlige partier hadde flertall i perioden 
1932/ 34, ellers har det v<ert sosialistisk flertall i R<elingen kommunestyre, 
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Kommunestyrets politiske sammensetning 
1929-1979 

P e riode 
An- Kvin 
tal l ner DNA NKP SV H SP K r. f. V DNF Opp. B .flo Up o lo 

1929-1931 16 1 11 5 

1932 - 1934 20 o 7 2 5 6 

1935-1937 20 1 10 2 1 2 5 
-.-.- .. -- --.- ------- - - -- -- --+--+-~I--I---+----- -.--- --

1938-1940 20 2 10 2 4 
-----~~~--r_--+_--_+-----+--4--+-~--~~I--4----r---+-----

1946- 1947! 20 2 10 5 2 3 
---~ ---1----f--:--+__--+__--+-----I--+---,--+-~-----+-- ---+--+---.--

1948-195 1 20 2 8 5 2 I 2 3 

-------~--4---~--_+---+--4_-4--+_--+-~I --4----+----+-----
1952 - 1955 20 3 9 3 2 1 2 3 

riktignok med bare en stemmes overvekt i 50 ara og i siste periode. Ellers 
har flertaliet variert fra fire til sju, med unntak i 1946/47, da DNA og NKP 
til sam men hadde 15 av 20 representanter. Norges Kommunistiske Parti var 
sterkest representert i de to f0rste periodene etter krigen med fern represen
tanter. I de to periodene fra 1956 til 1963 hadde Asbj0rn D0rumsgards 
Opposisjonsparti henholdsvis seks og fern representanter i kommunestyret. 
Ellers kan en merke seg at H0yre og Bondepartiet i fern perioder inntil 1950 
stilte fellesliste og at Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hadde fellesliste 
ved valgene i 1964 og 1968. 

Som tidligere nevnt var det en kvinnelig representant i Ra:lingens f0rste 
herredstyre. Det skulle ga mange ar f0r kvinnene virkelig gjorde sitt inn tog 
i det politiske liv. Ved valget i 1964 ble fern kvinner innvalgt, deriblant den 
f0rste pa en borgerlig liste. De sosialistiske partier hadde va:rt representert 
med en eller to kvinner helt fra starten av. Vi har hatt kvinnelig varaord
f0rer i to perioder, henholdsvis 1952/55 og 1972175, begge fra Arbeider
partiet. Overgang til bruk av kommunestyre istendenfor herredstyre ble 
vedtatt med 20 mot 7 stemmer i november 1967. Fra 1980 er det vedtatt a 
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0ke antal! medlemmer i kommunestyret til 41. Det videre fremmet for
slag om at kommunen fra 1980 b0r ha ordf0rer pa heltid. De tidligere ord
f0rere har skj0ttet sine very ved siden av det daglige arbeid. 

Krig og fred 

Fra mars 1941 ble Reelingen styrt av et kommunerad oppnevnt av de sen
trale myndigheter. Radei besto av ordf0rer, viseordf0rer og atte formenn. 
Dette ble senere aV\0st av Reelingen herredsting med samme sammenset
njng. 

Antal! saker behandlet av de politiske organer under krigen var ual
minnelig fa. Arbeidsmaten var ogsa anderledes idet en kan lese av for
mannskapsprotokol!en at «ordf0reren m0tte pa herredskontoret og avgjor
de f01gende saker. .... ». I 1941 m0tte han fern ganger og avgjorde atte sa
ker. 

For a fa hjulene i gang igjen etter krigen, ble landets ordf0rere oppnevnt 
av fylkesmennene. Allerede i skriv av 9. mai 1945 ble Iver Breein innsatt 
som ordf0rer i Reelingen med ful!makt til a oppnevne et sakalt «midlertidig 
herredstyre». De fire som ble oppnevnt hadde aile veer! medlemmer av 
Reelingen formannskap f0r krigen. Det ordineere herredstyret, som var 
valgt i 1937, holdt sitt f0rste m0te etter krigen i august 1945. Det var to 
medlemmer som var suspendert fra sine very. 

Ordf0reren 0nsket forsamlingen velkommen med en tale hvor han takket 
bygdas befolkning for den faste nasjonale holdning den hadde vist under 
okkupasjonsarene. 

OrdffJrere i Rcelingen 

Redakt0r Asbj0rn 00rumsgard 1929/ 31, 
Kontorist Kristoffer Thoresen 1932/ 34, 
Kasserer i NSB Iver Breein 1935/40 - 1945/51 
Kondukt0r Martin Hasselberg Johansen 1952171 
Sjefingeni0r Knut A. Lorentzen 1972179 

Asbj0rn D0rumsgard var ikke uvant med ordf0rerklubba da han over
tok i Reelingen etter delingen i 1929. Han hadde veert ordf0rer i felleskom
munen fra 1914. Ved kommunevalget i 1931 skilte han lag med Arbeider
partiet og ble siden innvalgt i kommunestyret pa egne lister med forskjellige 
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navn- b!.a. «Det socialistiske Arbeiderpartis liste», «Arbeidernes Opposi
sjons-liste». Ved valget i 1945 het listen «Rrelingen sosiale gjenreisings
liste, men da ble han ikke innvalgt. Fra 1948 til 1975 har hans parti 
«Opposisjonen» vrert representert i kommunestyret. D0rumsgard var aktiv 
som kommunepolitiker helt fram til 1967 og deltok pa sitt siste m0te i kom
munestyret vel 80 ar gamme!. Det sies at han i 10pet av 47 ar som kom
munestyremedlem bare var borte fra to m0ter. 

Iver Brrein overtok som ordf0rer i 1935, da tidene sa smatt tok til a bed
res og det moderne Rrelingen begynte a ta form. Under hans forsiktige 
0konomiske styring ble grunnlaget lagt for den enorme utvikling og vekst 
vi har opplevd i de sen ere ar. Den gang satte de sin rere i a klare seg selv og i 
f0rste rekke a nedbetale sin gjeld. Det ble innvilget et Ian pa betingelse av at 
det skulle tilbakebetales f0r noe annet ble gjort i kommunen. Det 10ftet ble 
innfridd. 

Hasselberg Johansen var ordf0rer i 20 ar og blir fremdeles omtalt som 
«gammel-ordf0rern». Han ledet kommunen under en periode med stadig 
utvikling pa aile felt. Han var en markant og fargerik personlighet, og det 
gin utallige historier om hans «freske» replikker og rett-pa-tone i lokalpoli
tikken. Hans feider i kommunestyret med Opposisjonens f0rer var godbi
ter for en avisreferent og ble folkelesning over halve Romerike. Den mest 
klassiske er vel den, da D0rumsgard under en heftig debatt, rablet ned et 
forslag og leverte til ordf0rerbordet. Ordf0reren snudde og vendte pa lap
pen uten a kunne tyde den kronglete skriften og matte fa assistanse av kon
torsjefen, som ogsa var like klok. Da utbr0t D0rumsgard irritert: «Det er 
da frert au at kommunen skal ha en ordf0rer som ikke kan lese». Men da 
var Hasselberg kvikt ute: «Er det noe bedre med en for fatter som ikke kan 
skrive, da?» 

Knut A. Lorentzen har vrert ordf0rer fra 1972. Fra samme ar foregikk 
det sa og si full utskifting av Arbeiderpartiets representanter i kommune
styret. Ved siden av ordf0reren var det bare tre av 19 fra forrige periode 
som fortsatte. Det var den nyinnflyttede befolkningen i L0venstad-om
radet og andre nye byggefelt som for alvor gjorde seg gjeldende i kom
munepolitikken. En ante vel at noe var i gjrere allerede under kirkedebatten 
i kommunestyret varen 1971, hvor Arbeiderpartiets representanter m0tte 
med bundet mandat mot kirkebygg pa Petrineh0i. Allikevel stemte seks av 
partiets representanter, deriblant davrerende ordf0rer og varaordf0rer, for 
at kirken skulle oppf0res. Det var Lorentzen, Arbeiderpartiets nye ord
f0rerkandidat, som gikk sterkest i mot aprioritere kirkebygget Foran andre 
og, etter hans mening, viktigere oppgaver. Hans betenkeligheter var vesent
lig av 0konomisk art. Det var da ordf0reren papekte at dersom vi skulle 
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f01ge Lorentzens pessimistiske linje i Rcelingen i framtida: « ... sa far vi ik
ke gjort det kvcekk» . 

Denne pastanden viste seg sid en ikke a vcere holdbar. Som ordf0fer har 
Lorentzen satset optimistisk og en lang rekke kapitalkrevende oppgaver er 
10St i hans ordf0rertid. 

Hovedtrekk i utviklingen 
Det er ikke noen enestaende begivenhet at en kommune fyller 50 ar, men 
det kan vcere en grunn til a se tilbake pa hva som er utrettet i denne tiden. 
Det var under mye strid og motstand at Rcelingen rev seg 10S fra Fet og det 
var slett ingen lett oppgave a pata seg a bygge opp en ny kommune i de 
«harde» 30-ara. Det arbeid som ble nedlagt den f0rste tiden er det vanske
lig a vurdere h0yt nok. En stor del av kommunens befolkning levde pa for
sorgsvesenet. De hadde ingen inntekter og kunne ikke beskattes . Det ble 
sagt pa folkemunne at Rcelingen levde pa jernbanefolka som var bosatt i 
kommunen. 

Nye problemer oppsto ved krigsutbruddet og i krigsara. Men til tross for 
mange vanskeligheter i den f0rste tiden, beviste kommunen sin levedyktig
het. Da Schei-komiteen begynte sitt arbeid i 50-ara, sto rcelingene samlet 
for a bevare sin uavhengighet og herredstyret fatte nedenstaende utvetydige 
vedtak: 
Det er naturlig at Rcelingen, som .inntil 1929 var et kommunalt anneks av 
Fet, er pa vakt mot atter a komme i avhengighetsforhold til noen ny kom
mune og en mener at kommunen har innfridd de krav som med rimelighet 
kan stilles til en kornmune selv i Oslos ncerhet. Rcelingen 0nsker derfor in-
gen endring a v sine grenser. , 

Kravene det her siktes til er formues- og inntektsforhold, skatteprosent, 
skolevesen og sosiale ytelser. Det var vel neppe noen som var med pa dette 
vedtaket, som kunne forestille seg hvilke krav Rcelingen senere skulle vcere 
med pa a oppfylle «som kommune i Oslos ncerhet». Det ryktes at Rcelingen 
fikk et tips underhanden om astarte med boligbygging, for a sta sterk
ere som egen kommune. Dette var mulig, for etter datidens forhold hadde 
forutseende politikere allerede lagt grunnlaget for de viktigste faktorer for 
en kommunens vekst og utvikling: Et bra vegnett, et godt vannverk, et 
skikkelig utbygd kloakksystem og adgang til elektrisk energi . Rundt 1954 
ble Vestre Stf0m og Aamodt Boligbyggelag en realitet og de f0rste flerlei
lighets-boliger sa dagens lys i Rcelingen. Dermed var signalet gitt til det me
st debatterte tema i kommunestyret de siste 20-25 ar. 
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I 1965 anmodet Kommunaldepartementet ca. 150 kommuner, deriblant 
Rrelingen, om a utarbeide rullerende boligbyggingsprogrammer for fern iir 
om gangen. Oisse programmene, ved siden av disposisjonsplan for nordre 
del av kommunen fra 1964 og generalplan vedtatt 1972 (godkjent 1976), 
har vrert retningsgivende for boligplanleggingen i kommunen. 

Gjennom disposisjons- og generalplanen har medlemmene i formann
skap og kommunestyre hatt full oversikt over sin planlegging. Man har 
gjennom aile disse arene lagt opp til en forholdsvis sterk utbygging pa bo
ligsektoren. Vestre Stf0m med den populrere betegnelsen «Kardemomme 
by» og Aamodt-utbyggingen var unnagjort da man startet med den 
planmessige utbyggingen. I de kommende opplegg planla man boligfelter 
med tilh0rende skolekretser. Oen f0rste utbyggingen kom i L0venstadfeltet 
mellom 0vre Rrelingsvei og Sandbekken. Oette feltet ble lagt opp som en 
variert 10sning med en samlet blokkbebyggelse og omriider med smahus i 
rekker og eneboliger. Ved utbyggingsplanene for Blystadlia ble disku
sjonene lange og heftige og 10sningene i dette omriidet ble politisk preget. 
Norske Boligbyggelag Landsforbund som hadde planlagt og bygget ut det 
meste av L0venstadomradet fikk i oppdrag a utarbeide planer for Blystad
lia. Oette omriidet var kostbart a utbygge. Kommunestyret hadde tre alter
nativ til behandling. Oet ene alternativ med smahus som grunnprinsipp ble 
diskutert mot et annet alternativ hvor 0konomiske prinsipper med hustyper 
for husbankfinasnsiering for aile boliger ble lagt til grunn. Oet siste alter
nativet ble i hovedsaken valgt som hovedprinsipp for den endelige planl0s
ningen. Ved de plansystemer man la opp til har man i he Ie den siste utbyg
gingsperioden S0kt a skaffe seg overblikk over den tekniske og 0konomiske 
utviklingen. Gjennom samarbeid med konsulentfirmaer har man gjennom
gatt de 0konomiske forholdene for a sikre finansieringsmulighetene og med 
dette kunne sette inn bygging av veger, vann, kloakk og skoler for riktig 
innpassing til innfiyttingen i de nye boligstf0kene. 

I den f0rste aktive planleggingsperioden i 60-arene syntes tyngdepunktet 
av bygda a bli liggende i den nordvestlige delen. Oet ble da ogsa innkj0pt 
omnider og planlagt bygging av riidhus pa 0stre Stf0m. Under utbyg
gingen av omradene i nord og 0St har imidlertid utviklingen gatt sa vidt 
hurtig at det er mulig a forutse en snarlig utvikling 0st og sydover. Oette 
har f0rt til en utsettelse av byggingen av et nytt radhus . Man planla ogsa 
bygging av sykehjem i Smedstad-omriidet samtidig som man vurderte pla
ner om utbygging av omradene omkring Nordby. Oet foreligger her klare 
ideer om en forskyvning av utbyggingen til <<ytre delen> av Rrelingen. Mens 
arene har gatt har den raske utviklingen av var levestandard f0rt til nye tan
ker og ideer om blant annet boligbygging, jordvernsp0rsmal, sosial forsta-
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else og 0kte krav til skoler. Dette har f0rt til en nyvurdering av yare ressur
ser, vi har nye vurderinger og malsettinger foran oss. 

Interkommunalt samarbeid 

Yare forbindelser med fylket og yare nabokommuner har gjennom arene 
fatt en ny form. Yare kommunale politikere deltok tidligere i fylkestinget 
og i fylkesutvalg. Her kunne de gi sine meninger til kjenne overfor andre 
kommunalpolitikere om de tiltak de matte l0se i fellesskap. Denne formen 
for samarbeid er na borte i og med direkte valgt til fylkestinget. Man har 
imidlertid S0kt a finne fram til nye former for samarbeid. Samarbeidsfor
mene befinner seg enda bare pa et pr0vende trinn og ytrer seg som kOll
takter mellom ordf0fere, administrasjonssjefer eller ved spesialoppnevnte 
arbeidsgrupper. Fylkesmann og fylkesordf0rer har gjort spede fors0k pa a 
ta opp fellesproblemer uten at dette pa noen mate har lykkes. 

Fra Rcelingens side har man aktivt gatt inn i flere fellesopplegg pa Nedre 
Romerike. De hittil st0rste og viktigste felles opplegg av denne art er 
kloakkrenseanlegget RA2, Nedre Romerike Vannverk (NR V) og Avl0ps
sambandet Nordre 0yeren (AN0). Man samarbeider ellers over kommune
grensene med oppgaver som brannvesen, renholdsverk, fredning av vat
marksomrader, regulering av 0yeren, organisering av samarbeidende elek
trisitetsverk og lignende. Det har alltid vcert enighet om slike former for 
samarbeid i Rcelingen. Det rna ogsa her nevnes det interkommunale samar
beidet med fylkets og statens vegvesen om framf0ring av hovedveier. 

Politisk har Rcelingen ikke vcert preget av de store motsetningene. Som 
ncerkommune til Oslo har det ikke vcert noen meningsskilnad om at man 
matte ha en utbygging innenfor boligsektoren. Diskusjonene har stort sett 
gatt pa utbyggingstakten. Det er ellers bare i fa tilfeller at man ikke har en
stemmig vedtak i kommunestyret. Vanskelige problemer har stort sett vcert 
ryddet unna i forberedende organer. Man kan trygt si at man kan feire sin 
50-arsdag i enighet. 

flkonomisk utvikling 

Da Rcelingen ble utskilt fra Fet og ble egen kommune var den 0konomiske 
situasjonen meget vanskelig. Kommunen startet i 1929 uten ett 0re i drifts
mid1er, og da kommunen fikk tilsagn om et Ian pa 50.000.- kroner i davce-
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rende Fet Sparebank matte tre av medlemmene i formannskapet personlig 
kausjonere for lanet. 

Utviklingen i kommunens budsjetter og folketall fra 1929/ 30, 1954/ 55 
og 1979, viser en del interessant tall: 

Bruttobudsjett 
Folketall 
Utgifter pro innbygger 

1929/30 

224.437 
2.448 

91 

1954/55 

2.358.708 
3.450 

683 

1979 

96.302.885 
11 .672 
8.250 

Dersom man i samme tidsrom tar for seg en del av de st0rste sektorene i 
budsjettet og ser pa forholdet mellom disse, stiller det seg slik : 

1929/ 30 1954/55 1979 

Kommunens sentraladm. 9.360 152.635 4.635.600 
Skolesektoren 66.695 297.306 19.155.700 
Sosialsektoren 44.200 575.000 10.817.150 
Kirken/kultur 5.025 2.169.570 
Utbyggings- og boligformal 
(teknisk sektor) 18.400 973 .501 14.031.800 

Budsjett-tallene viser at kommunens nominelle budsjettvolum har ste
get med ca. 950070 i 25-arsperioden 1929/ 30 - 1954/55 og med ca. 398% ide 
neste 25 ar fram til 1979. Hvis denne utviklingen fortsetter vii kommunens 
bruttobudsjett v(ere pa kr. 3.931.083.765 i ar 2004! 

Et moment som viser litt av dimensjonene, kan hentes fra herredstyrets 
m0teprotokoll fra budsjettbehandlingen for 1929/ 30. Det var foreslatt en 
avsetning til herredshus pa kr. 1.000 og til pleiehjem pa kr. 500. Begge 
bel0pene ble imidlertid stf0ket av herredstyret. 
Kommunens lanegjeld pr. innbygger i 1950 = kr. 115.- pr. innbygger 
1964 = kr. 375.- pro innbygger 
1979 = kr. 5.000.- pro innbygger. 
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Den kommunale 
administrasjon 

Siden formannskapslovene ble vedtatt i 1837 har innbyggerne hatt rett og 
plikt til a administrere sin egen kommune . De skal gjennom sine lovlige 
organer dra omsorg for at oppgavene blir 10st pa den maten som tjener 
kommunen best. 

De folkevalgte tar pa seg stort ansvar, som administrasjonen rna ta sin 
del av, da det er nesten umulig a trekke en skil!elinje mellom de folkevalg
tes og de ansattes oppgaver. 

Folkevalgte organer 

Kommunens h0yeste myndighet er kommunestyret og det er gjennom sine 
valgte representanter i kommunestyret at innbyggerne kan lede og styre ut
viklingen. De arlige budsjettene er kommunestyrets viktigste styringsmid
del. 

For a lette kommunestyrets arbeid, velges det et formannskap blant 
kommunestyrets medlemmer. Formannskapet har den daglige ledelse i 
kommunen sammen med ordf0reren. 

De viktigste sakene gar til kommunestyret, spesielt nar det gjelder igang
setting av nye tiltak eller bevilgning av kommunale midler. If01ge kom
muneloven kan avgj0relsen i en rekke saker delegeres til formannskapet. 
Men flertallet av sakene avgj0res i andre folkevalgte organer, srerlig i de 
lovbestemte utvalg, som skolestyre, sosialstyre, bygningsrad og kultur
styre. 

I siste valgperiode har rundt 50 nemnder med tilsammen ca. 500 medlem
mer og varamenn vrert i virksomhet. Mange av nemndene har behov for 
saksutrednings- og sekretrerhjelp fra administrasjonen. 

Administrasjonen og etatene 
I kommunene skiller vi mellom sentraladministrasjonen og etatene. Sen
traladministrasjonen bestar av formannskap og administrasjonssjefen 
som en radmann. Rrelingen fikk sin f0rste radmann i september 1977. 

56 



Sentraladministrasjonenletatenelfolkevalgte 
organer 

!Elv erk s - I 
L _ ~ tyre .J 

~r:(omn~~Y} ~ s t Yre 
35 Ill c d lemme r 

- - - -

.~ 

~ 

ygni:1.g; s~ 
,~ 

Sos~ I Sjy 

Radmannen har en sterk innflytelse i kommunalforvaltningen, den ligger i 
f0rste rekke i innstillingsretten og retten til a utarbeide budsjettforslag. 

Mens sentraladministrasjonen samordner og administrerer den totale 
virksomhet, er det i f0rste rekke etatene som setter vedtakene fra de folke
valgte organer uti livet. 

Etatsjefene har gjerne kvalifikasjoner inn en etatens spesielle arbeidsfelt. 
De representerer sakkyndigheten og skal gi faglig rad i saksbehandlingen, 
som sammen med radmannens 0konomiske vurdering skal gi formannska
pet og kommunestyretgrunnlag for de politiske vurderinger de skal foreta. 

Historisk tilbakeblikk 

I de f0rste ara med kommunalt sj01styre var det hovedsakelig ordf0reren 
som hadde ansvaret for de administrative gj0remal. Etter nesten hundre ar 
var fremdeles de kommunale administrasjoner svrert enkle og da Rrelingen 
ble egen kommune i 1929 ble det ansatt herredskasserer og kontorist. 
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En gammel skolebygning ved Rud skole ble det f0rste herredshus i 
Rrelingen. Bygningen inneholdt to rom. Den ene ble brukt til herredsstyre
sal og det andre til kontor. 

Herredskontoret ble tillagt f01gende funksjoner: Herredskasse, sekre
trerarbeid for formannskap og kommunestyre, skolestyre, pensjonsstyre, 
fattigstyre og likningsvesen, samt forretningsf0rsei for elektrisitetsverket, 
de kommunale eiendommer og kretssykekassen. Det ble sen ere opprettet 
stilling for likningssekretrer. Fram til september 1939, da forsynings
nemnda ble opprettet, besto funksjonrerstaben av tre ansatte. 

Fra juli 1937 ble det vedtatt en nyordning ved herredskontoret. De tre 
stillingene ble omgjort - herredskassereren ble kontorsjef og liknings
sekretrer, kontoristen ble skrankekasserer og det ble opprettet en ny stilling 
for assistent. Et ansettelsesvilkar for assistentstillingen var at vedkom
mende matte ta bopel i kommunen. Grunnen var vel at sikre skatteinntek
ter ikke skulle ga ut av bygda. 

I 1941 ble det besluttet a f1ytte de kommunale kontorer til eiendommen 
Skau, som tidligere hadde vrert i bruk som lrererbolig. Skau var en to-etas
jes trebygning, som sto der hvor kontorbrakka ved kommunehuset star i 
dag. Bygningen ble revet i 1960. 

I de f0rste ara var ikke kontortiden sammenhengende. Det var middags
hvil fra kl. 1300 - 1500. Tirsdag og torsdag stengte kontorene kl. 1900, de 
0vrige dager kl. 1800 og 10rdag kl. 1400, slik at det tilsammen ble 50 timer i 
uka. I dag er det 37 112 time fordelt pol fern dager. Kontortid om ettermid
dagen, som i en lang peri ode kun gjaldt torsdager, var saledes en gam mel 
tradisjon i Rrelingen. Ordningen opph0rte f0rst h0sten 1978. 

Helt til arene etter krigen dro to funksjonrerer en gang i maneden ut til 
Skj0nberg Landhandleri og holdt kontordag der. Vesentlig for a lette ad
gangen til inn- og utbetalinger over kommunekassen. Det var ikke postgiro 
den gang og avstandene virket lengre pa grunn av darligere kommunika
sjoner. 

I krigsarene ble antall funksjonrerer mer enn fordoblet pa grunn av 0kt 
arbeidsmengde i forsyningsnemnda, ved tvungen opprettelse av folkeregis
ter og andre krisetiltak. 

Etterkrigsara 

En av de f0rste oppgavene en matte ta fatt pa etter krigen var a bygge opp 
en teknisk administrasjon. 

Kommunens f0rste byggefelt pa Torgenholtet var pabegynt. Bygnings-
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loven var gjort gjeldende for hele kommunen, det ble innf0rt malebrev
tvang og all utparsellering og salg av tomter matte anmeldes til bygnings
radet. Flere veganlegg skulle igangsettes og Ramstadsj0anlegget fullf0res, 
sa det manglet ikke pa oppgaver for kommuneingeni0ren som ble ansatt i 
oktober 1945. 

0nskede kvalifikasjoner var bygningsteknisk utdannelse og mulig kjenn
skap til elektroteknikk. Den tekniske ledelse av elverket i samrad med styre 
og sjefmont0r var underlagt kommuneingenilllfens ansvarsomrade. 
rade. 

Ingeni0rkontoret trengte snart kontorhjelp. Det ble ogsa ansatt herreds
gartner og virksomheten 0kte pa aile felt. For a skaffe plass til ingeni0r
kontoret ble det innkj0pt ei lita skogshytte. I 1948, da det ble ansatt egen 
driftsbestyrer ved Elverket, overtok han sammen med herredsgartneren 
hytta, som siden ble kalt «Gartnerhallem> i mange af. Hytta star den dag i 
dag like nedenfor kommunehuset og tjener som kontor for oppsynsmen
nene ved ingeni0rvesenet. 

Nytt kommunehus 
I juni 1946 fant herredsstyret det n0dvendig a oppnevne en tre-manns
komite» supplert med kontorsjef og kommuneingeni0r, som sku lie finne 

Rcelingens kommunehus ved 0vre Rcelingsvei. 
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en egnet tomt og framlegge planer for bygging av nytt administrasjonsbygg 
kombinert med verksted og lager for elverket og vannverket. 

Eiendommen Skau la sentralt til og ved tillegg av smaparseller fra nabo
eiendommene fikk tomten en fin arrondering. Her ble det sa oppf0rt et 
tidsmessig og flott herredshus. Det dekker en grunnflate pa 246 kvm. I 
underetasjen ble det innredet verksted og lager, 1. og 2. etasje inneholder 
kontorer og 3. etasje herredstyresal og vaktmesterleilighet. 

Det ble nok en del snakk mellom folk om hvor mye dette flotte bygget 
hadde kostet skattebetalerne. Bygget ble finansiert med overskuddet fra 
kommuneskogene. Det kostet ca. 350.000 kroner, og det var gjeldfritt da 
det sto ferdig til innflytting i 1953. Aile reg net med at na var kommunens 
plassbehov dekket for lang tid framover. Det er nesten utrolig hva dette 
bygget rommet av offentlig virksomhet fra starten avo Bortsett fra hele den 
kommunale administrasjon, fant vi der likningskontorer, trygdekasse, 
prest- og lensmannskontor, samt lokaler for Fet og R<elingen Sparebank. 

10 ar under samme tak 

Den f0rste tiden i det nye herredshuset var det selvsagt stor glede over de 
gode arbeidsforhold man endelig hadde fatt. Det skulle imidlertid ikke ga 
lang tid f0r det ble n0dvendig med omgj0ringer og omflyttinger for a fa til
freds tillende plass til aile. 
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Vdren 1979 Jlyttet teknisk etat og el-verket inn i nye lokaler hos 
Dovre pd Aamodt-Jettet. 
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Ved overgangen til skatt av arets inntekt fra 1956 matte Likningskonto
ret utvides. I den anledning ble det fattet vedtak om at prest-, lensmann- og 
vedkontor skulle flyttes ned i 1. etasje. Fra 1959 trengte Trygdekassen 
stf2Jrre kontorlokaler, pa grunn av mer arbeid ved innff2Jring av nye trygde
ordninger. Da matte prest-, lensmann- og vedkontor pa nytt flytte opp i 
2. etasje. 

Siden har etater og kontorer i tur og orden sirkulert rundt i begge etasjer. 
Vegger er satt opp og revet ned igjen. I jubileumsaret rammer det en gang 
sa store og flotte herredshuset, kun nldmannskontoret og kommunekasser
erkontoret. 

I begynnelsen av 60-ara f2Jkte bemanningen ved aIle etater, og utviklingen 
i kommunen hadde et slikt tempo at noe ekstraordinrert matte gjf2Jres for a 
skaffe midlertidige kontorlokaler. Utvidelsen matte skje langt hurtigere 
enn planene for det nye radhuset pa 0stre Stmm kunne realiseres. 

Ingenierenes hus 

I november 1964 flyttet hele teknisk etat inn i «Ingenif2Jrenes hus» - en 
Moelven kontorbrakke pa 120 kvm - plassert pa herredshusets tomt i til
knytting til hytta, som igjen ble tatt i bruk som kontorer, etter aha vrert ut
leid som bolig i noen ar. 

Dette ble jo reg net som helt midlertidige kontorlokaler. Men de er i bruk 
fremdeles. Da Elverket flyttet ut flyttet Kulturkontoret, revisor og lens
mann inn. Brakka har na vrert i bruk som kontorer i veilS ar og har sikkert 
enna mange ar foran seg i kommunal tjeneste. 

Ny administrasjonsordning 

En ny administrasjonsordning tradte i kraft i januar 1969. De mest omfat
tende endringer ble foretatt innen teknisk etat. Fra begynnelsen av 60-ara 
hadde etaten vrert oppdelt i to avdelinger, bygningsvesen og ingenif2Jrvesen. 
Pa grunn av den intense boligbyggingen i kommunen, ble oppgavene sa 
mange og store at tiden var inne til a opprette eget regulerings- og oppmal
ingsvesen. Kommuneingenif2Jren hadde tidligere vrert ansvarlig sjef for eta
ten. Na ble det opprettet stilling for teknisk sjef. Stillingen er ikke hjemlet 
verken i kommuneloven eller bygningsloven, men det ble ansett som viktig 
aha et koordinerende ledd for de tre avdelingene, hvor led erne fikk status 
som etatsjefer. 

61 



Innen de 0vrige etater var endringene uvesentlige, bortsett fra at beman
ningen ble styrket, der hvor presset var st0fSt. 

Spredd for alle vinder 

De statlige etater var de f0rste som matte flytte ut fra administrasjonssente
ret i 0vre R<elingsveg 82. 

Trygdekontoret flyttet til Fjerdingby i 1966 og Likningsvesenet med 
kommunegartner til L0venstad Torg i 1968. Det ble da antydet over for 
boligbyggelaget at leieforholdet ville opph0re innen tre ar. 

Da planene om bygging av nytt radhus pa 0stre Stf0m ble skrinlagt for 
godt, matte man se seg om etter nye midlertidige l0sninger. I 1970 kj0pte 
kommunen eiendommen Lilleborg i Sorenskrivervegen. Bygningen ble om
innredet til kontorer og i 1972 flyttet sosialkontoret og regulerings- og opp
malingsvesenet dit. Da en fremdeles ikke sa noen 10sning pa sp0rsmalet om 
nytt administrasjonssenter, matte en h0sten 1975 innrede kontorer for byg
ningsvesenet og ingeni0rvesenet i den nyoppf0rte Sandbekken ungdoms
skole pa L0venstad. Leieforholdet ble godkjent for to ar, da skolen etter 
dette hadde behov for lokalene selv. 

Kontorsjef Halvor Aas og kommunekasserer Magda Weiby salle sill 
preg pa utviklingen i kommunen i mange ar. 
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Presset var na ganske sterkt for a finne en mer permanent 10sning, slik at 
administrasjonen kunne fa arbeidsro noen ar framover. Etter a ha vurdert 
flere alternativer, ble det vedtatt a leie lokaler i Dovres nybygg i R;;elingen. 

I mars 1979 flyttet teknisk etats tre avdelinger og elverkets administra
sjon inn i nye, moderne kontorlokaler, forel0pig leid for fern ar, men med 
mulighet for a forlenge kontrakten i ytterligere fern ar. 

Lang og tro tjeneste 

Kommunens kontorsjef i 33 ar, Halvor Aas, ble ved sin fratreden i 1968 til
delt Norges Byforbunds og Norges Herredsforbunds «Hederstegn». Neppe 
har vel noen fortjent dette bedre enn han, som ogsa ble ka lt kontorsjefen 
uten juridicum, men med mye sunt fo lkevett. 

Av andre veltjente funksjon;;erer nevnes Magda Weiby. Hun begynte i 
kommunen i 1929 og sluttet etter n;;ermere 40-ars tjeneste. I 1951 overtok 
hun ansvaret for kommunekasse og trygdekasse og ble Norges f0rste kvin
nelige kommunekasserer. 

Antall faste aministrative stillinger 

Etat 1938 1958 1978 Innbygger pr. ansatt ville i 
1978 blitt 44. dersom en 

Sentral- regner med aile ansatte i 
administrasjonen IV2 2Y2 12 skolen, ved barnehagene, 
Kasse- og i helseinstitusjonene m. m. 
bokholderikontor 1 4 11 Disse tall viser at behovet og 
Skoleadminstrasjonen - - 6V2 kravet om offentlig ytelser 
Sosialetaten - 1 6Y2 og tjenester stadig 0ker . 
Teknisk Etat - 5 28 
Komm unegartner - 1 2 
Elverket - 2 11 
Likningsetaten 
Statlig fra 1964 V2 4 10 

Tilsammen 3 19V2 87 

Innbygger pr . ansatt 900 205 127 
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Sosial omsorg, 
helsestell 

R<elingen ble egen kom~une i en tid preget av vanskelige IZIkonorujske for
hold. 

Fra slutten av 20-arene og fram mot 2. verdenskrig, var det stor arbeids
IlZlshet, dette skapte en sterk belastning pa sosialveseneq(,som pa den tiden 
var svakt og «nlZldtlZlrftig» utbygget. It ~ 

At folk klarte seg gjennom kriseara skyldtes i stor grad at folk hjalp 
hverandre. Den menneskelige kontakten var god. 

Det sosiale hjelpeapparat 
I flZllge forsorgsloven av 19. mai 1900, skulle forsorgsstyret slZlrge for «for
nlZlden bistand til trengende som ikke var i stand til a erverve det nlZldvendi
ge til livsopphold, kur eller pleie». Herreds- eller bystyret bestemte hvor 
mange medlemmer forsorgsstyret skulle ha . Av medlemmene skulle minst 
en v<ere kvinne. Presten var selvskreven medlem . 

Arbeidet - «klientarbeidet» ble utflZlrt av nemndsmedlemmene, verken 
R<elingen eller andre kommuner hadde sosialkontor . 

Av praktiske grunner ble kommunen delt opp i roder. Forsorgsstyrets 
medlemmer var ansvarlig for hver sin rode og fungerte som rodeforstan
der, ogsa kalt «fattigforstandere». 

Rodeforstanderne var bemyndiget til a skrive ut anvisninger pa matva
rer, «matlapper». Enslige fikk en «matlapp» pa fire kroner pro uke. Ekte
par uten forsmgelsesbyrde det dobbelte. 

Det ble ogsa lagt ut innsamlingslister til pengebidrag, spesielt til jul og 
paske. Bidragenes stlZlrrelse kunne variere ira fern kroner til 30 kroner etter 
familiens stlZlrrelse. ,0 

Det ble satt igang nlZldsarbeide for a beskjeftige noen av de arbeidsledige. 
Nedre R<elingsveg ble delvis bygget pa den maten. 

En del ble beskjeftiget med steinplukking, som foregikk manuelt pa den 
tiden . Som redskap ble det brukt en hammer, som hadde vanlig hammer
slag i en ende og en «lZIkslignende» egg i den andre enden . For a dmye ut ar
beidet, fikk ingen loy a «pukke» mer enn en kubikkmeter i uka. Betalingen 
var 12 kroner pro kubikkmeter og ble betalt med «matlapp». 
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I 1936 fikk vi, foruten arbeidervernlov og lov om blinde og vanf0re, lov 
om alderstrygd. Selv om ytelsene var beskjedne og var gjenstand for be
hovspr0ving, var de til god hjelp for mange. 

Vergeradet 

I f01ge lov om vergenld av 6. juni 1906, skulle hver kommune ha et verge
[lid, bestaende av stedets underdommer, (sorenskriveren) prest og fern av 
herredsstyrets medlemmer . 

Vergeradets oppgave, iflg . loven, var a ta seg av barn som led overlast, 
hadde begatt straffbare hand linger og fryktes bli sedelig fordervet. 

Saker som vergeradet behandlet gjaldt stort sett anbringelse av barn i 
forpleining i barnehjem eller familiepleie. Grunnen var ofte vanskelige for
hold i hjemmet. Noe kriminalitet blant barn var det ogsa pa den tiden. I sli
ke situasjoner ble barnet ofte anbragt i skolehjemmet «Toftes gave» . 

I 1953 ble vergemalsloven avl0st av var nagjeldende lov om barnevern. 
Det ble valgt barnevernsnemnd, som er det politiske ansvarlige organ for 
barnevernsaker. 

Sosialkontor 
Under og etter krigen var forretningsf0reren for forsyningsnemnda sekre
tier for forsorgstyret og vergeradet, sen ere barnevernsnemnda. I 1959 ble 
det ansatt en funksjon<er til a ta seg av funksjonene som h0rte inn under 
denne etat. 

Sosialkontoret, som var enmannsbetjent de f0rste arene, var sekretariat 
for Arbeidsnemnda, Barnevernsnemnda, Edruskapsnemnda, Boligformid
lingsnemnda, Husmorvikarnemnda, Forsorgsstyret, Forsyningsnemnda, 
Pleiehjemstyret og Trygdenemnda. Etter at lov om sosial omsorg tradte i 
kraft i 1964 ble nemndssystemet betydelig forenklet. 

A rbeidsformidlingen 

Arbeidsformidlingen som var tillagt trygdekontoret ble overf0rt til sosial
kontoret i 1959. 

Arbeidsformidlingen ble omorganisert og overtatt av staten 1. des. 1962. 
I R<elingen ble ikke arbeidsformidlingen overtatt av staten f0r noe senere. 
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Landet ble inndelt i arbeidsformidlingsdistrikter, slik at flere kommuner 
ble tilsluttet samme arbeidskontor. Plasseringen av kontorene og fastset
ting av distriktene ble foretatt etter vurdering av bosetting, nceringsliv, geo
grafiske og kommunikasjonsmessige forhold. 

Rcelingen heifer til Nedre Romerike formidlingsdistrikt, som om fatter 
kommunene Fet, Nittedal, L0renskog, Rcelingen, Skedsmo og S0rum. 

Alderstrygd og barnetrygd 

Alderstrygd, som ble innf0rt i 1936, var kommunal inntil den ble overtatt 
av staten 1. januar 1959. Lokalt blir trygden administrert av trygdekonto
rene. 

Barnetrygden, som ogsa var kommunal ble overtatt av staten samtidig. 
Inntil staten overtok var alderstrygden behovspr0vet og utregningen var 

et ganske tidkrevende arbeid. 
Trygden ble hentet pa kommunekassen de f0rste arene, og det ble lang 

k0 hos kommunekassereren den dagen det ble apnet for utbetaling. Senere 
ble det ordnet med utbetaling over postgiro. 

Rcelingens fnrste «gamlehjem». 
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I slutten av 1940 arene ble det innf0rt bestemmelser om kommunal mors
og enketrygd og kommunal uf0retrygd. Disse trygdeordninger opph0rte da 
loy om uf0fetrygd tradte i kraft i 1961 og loy om mors- og enketrygd i 
1964. 

Kommunale scerytelser og tilleggstrygd 

I tillegg til de sosiale trygder utbetales, etter behovspmving, kommunal til
leggstrygd og s<erytelser. S<erytelser, som om fatter hjelp til briller, tannbe
handling, lege og medisin m.v., ble innf0rt i slutten av 40-arene. Disse hjel
peordninger, kommer f0rst og fremst dem tilgode som har minstepensjon. 

11961 ble det innf0rt gjensidighetsavtale mellom de samarbeidende kom
muner, som for tiden omfatter kommunene Aurskog-H0Iand, Fet, Nitte
dal, L0renskog, R<elingen, Skedsmo og S0rum . 

Gjensidighetsavtalen gar i hovedsak ut pa at pensjonister som flytter til 
en av de nevnte kommuner, umiddelbart far utbetalt till egg til sin pensjon 
etter gjeldende bestemmelser i den tilflyttede kommune . 

Hjelpeordninger for hjemmene 

11956 ble den f0rste husmorvikar ansatt i R<elingen. Aret etter ble det an
satt en til, og en hjemmehjelper pa timebasis. 

For tiden har kommunen tre husmorvikarer ansatt i full stilling. 
Diakoniutvalget ansatte menighetss0ster fra 1. januar 1959. Hun funger

te ogsa som hjemmesykepleier i kommunen og var, etter at midlertidige ret
ningslinjer for hjemmesykepleievirksomhet tradte i kraft 1. januar 1972, 
sykepleiesjef inntil 1974. 

Inntil 1. januar 1974 ble det ikke krevd betaling fra hjemmene for hus
morvikar og hjemmehjelp i R<elingen. 

Barnevernsnemnda tok saken om bygging av daghjem opp med for
mannskapet i 1961. 1. september 1969 ble Sannum barnehage apnet for 
drift, L0venstad barnehage i 1972 og Eigen barnehage i 1978. Det er hap 
om at ytterligere en barnehage i Blystadlia kan sta ferdig og tas i bruk i 10-
petav 1980. 

If01ge utbyggingsplanen for barnehager, som omfatter langtidsbudsjet
tets fire-ars periode, gar forslaget ut pa 387 barnehageplasser som tilsvarer 
en dekning pa 22,5070 for barn under sju ar. I utbyggingsplanen er inkludert 
halvdags-, korttids- og familiebarnehageplasser. 
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Det er 69 fast ansatte i sosialetaten. I till egg kommer ca. 40 hjemmehjel
pere med arbeidsoppdrag fra tre til15 timer pr. uke. 

Helsestellet 

Rrelingen ble eget jordmordistrikt omkring 1882. Da herredene ble delt i 
1929 hadde Rrelingen tilsatt egen jordmor. 

Rrelingen Sanitetsforening ble stiftet i 1911 og 0vre Rrelingen Tuberku
loseforening i 1913. De to foreningene arbeidet sammen fram til 1924. Tid
lig i 1950 arene byttet foreningene navn til Rrelingen Helselag. 

I 1916 ansatte de to foreningene den f0rste sykepleieren i kommunen, 
som de 10nnet i fellesskap. 

I februar 1925 ansatte Rrelingen Tuberkuloseforening egen sykepleier, 
som foreningen 10nnet av midler de skaffet ved basarer, bidrag, loddsalg 
m.v., inntil kommunen overtok i 1938. 

I praksis ble det slik at sanitetsforeningen kalt Ytre Rrelingen Sanitets
forening, virket i Ytre Rrelingen og tuberkuloseforeningen i 0vre Rrelingen. 

Pa den tiden var tuberkulosen den alvorligste folkesykdommen, og for
eningen ga st0tte til dem som matte legges inn til kur og pleie. Det er fortalt 
at foreningen blant annet delte ut ulltepper til dem som ble lagt inn ved sa
natorium. 

Skolebarn-unders0kelse kom igang i 1928 etter initiativ fra foreningen. 
I 1944 fikk foreningen igang suppekoking for Svenska Norge-hjalpen. 

Det ble omsatt 1150 kg. matvarer til en verdi av 13.243 kroner. 

Helselaget 

Som nevnt byttet tuberkuloseforeningen navn tidlig i 1950 arene. Helsela
get har utf0rt et stort og nyttig humanitrert arbeid opp gjennom arene. 

Blant annet har de i aile ar gitt st0tte til «Hjerteaksjonen». Til Akershus 
krets av Nasjonalforeningens bjem for sinnslidende ga laget 10.000,- kro
ner, og det ble gitt 2.000,- kroner i st0tte til menighetss0sters 10nn i aile ar 
fram til 1962. 

Kontrollstasjon for barn ble startet i 1939. 
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Laget drev spebarn- og smabarnskontroll til kommunen overtok i 1968. 
Da var det fire kontrollstasjoner i drift med et arlig bes0kstall pa 2654. 

Tidlig i 1950 arene satte laget igang en arlig brystunders0kelse, som laget 
fortsatt driver. 



Helsetjenesten 

Rcelingen, som hl<Her til Skedsmo off. legedistrikt, fikk ansatt helses0ster i 
1952. Hun var alene sykes0ster i kommunen inntil Diakoniutvalget ansatte 
menighetss0ster 1. januar 1959. 

Helses0ster hadde en strevsom tid, foruten skolearbeidet forestod hun 
arbeidet ved helsestasjonene. I tillegg kom den 0pps0kende virksomhet i 
hjemmene til syke som trengte tilsyn og pleie. Da det ble ansatt menighets
s0ster samarbeidet de om disse oppgavene. Helses0ster og menighetss0ster 
bistod ofte sosialkontoret nar det gjaldt hjemmebes0k, da sosialkontoret 
hadde liten anledning til den slags virksomhet. 

Menighetss0sterstillingen ble inndratt i 1976. 
Helses0stertjenesten i Rcelingen er i de senere ar styrket betydelig. Det 

har vcert, og er fortsatt problemer med legedekningen i kommunen. Dette 
gar ut over det forebyggende helsearbeid, da det spesielt har vcert proble
mer med legetjenesten ved skolene, barnehagene og helsestasjonene. 

Det har vcert n0dvendig med assistanse av leger fra andre kommuner. 
Forholdene begynner imidlertid a bli bedre, da en lege har etablert seg i 

Eikeliveien, (Lindbekkroa) og en pa Sandbekken Ungdomsskole. Videre vii 
en lege i ncer framtid apne praksis pa Marikollen Ungdomsskole. Det er og
sa godt hap om at kommunen vii fa sin egen distriktslege innen utgangen av 
1980. 

I 1972 ble det fastsatt «Midlertidige retningslinjer for opprettelse og drift 
av hjemmesykepleievirksomhet.» 

Hjemmesykepleie skal vcere et supplement og alternativ til institusjons
innleggelse nar pasientens lege finner at behandling og/eller observasjon pa 

Sykehjemmet po Smestad skat bli pteiehjem nor kommunens nye 
sykehjem po Hauger blir ferdig. 
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forsvarlig medisinsk mate kan finne sted utenfor sykehus eller annen helse
institusjon. 

Sosialstyret er det folkevalgte ansvarlige organ for virksomheten. Syke
pleiesjefen har den daglige ledelse. Administrativt sorterer virksomheten 
under sosialkontoret. Foruten sykepleiesjefen har kommunen ansatt en sy
kepleier i full og en i halv stilling, samt to hjelpepleiere og kontorassistent i 
halv stilling. 

Aldershjem 
Rcelingen hadde ingen aldershjemsplasser f0r i 1947, da kommunen innre
det gamle Fagerholt skole til aldershjem. 

Det var plass til maksimum seks pasienter der. F0r den tid matte det S0r
ges for plass utenbygds for aile som trengte forpleining . 

I 1952 kj0pte kommunen eiendommen Sanderst0len, hvor det hadde 
vcert en kafe som ble kalt «Holtkafeen». Kafeen ble bygd om til aldershjem 
som ga plass til 10-12 pasienter. 

I 1959 ble det bygget til en f10Y, slik at hjemmet, som er vart navcerende 
sykehjem har en kapasitet pa 28 sengeplasser. Nytt sykehjem er planlagt og 
reises pa Hauger ved Fjerdingbykrysset. 

Bygget ventes ferdig i 10pet av 1980. 
Det nye sykehjemmet vii fa plass til 60 pasienter, inkludert en avdeling 

pa 20 senger for senil demente. 
Opprinnelig var sykehjemmet planlagt med tilsammen 80 plasser. Denne 

plan ble imidlertid ikke godkjent av fylket, som mente at Rcelingen ikke 
hadde behov for sa mange sykehjemsplasser. 

Trygdeleiligheter 

Kommunen har 32 trygdeleiligheter. 24 er sakalte isprengte leiligheter 
d. v .s. at det er innskuddsleiligheter kommunen har kj0pt av borettslag, og 
en trygdebolig pa atte leiligheter. Det kreves ikke innskudd av dem som 
flytter inn i trygdeleilighet. 

Av Rcelingen Boligbyggelag har kommunen kj0pt 161eiligheter i h0yhu
set i Blystadlia. Leilighetene er pa to rom og kj0kken fordelt pa 2. og 3. eta
sje i bygget. H0yhuset vii selvsagt fa heis. H0yhuset far en beleilig beliggen
het i ncerheten av butikk og bussholdeplass. Leilighetene ventes bli innflyt
ningsklare i 10pet a v 1979. 
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Kirke og kristenliv 

F0rste gang vi h0rer om kirken i Rcelingen er i 1393. Biskop 0ystein gir pa 
den tid ut sin jordebok, og regner da ogsa opp det jordgods i Rcelingen som 
er tillagt kirken som prestel0nn. Det var Bj0rnholt, Vestersund, St0tterud 
og deler av Holt og Jahr . 

«0yasceter Capel» blir ogsa nevnt av biskop 0ystein. Dette rna ha ligget i 
Ytre Rcelingen, men n0yaktig vet vi ikke i dag . I den katolske tid var 
Rcelingen eget prestegjeld. Etter Svartedauen var det fa mennesker igjen i 
bygdene, og prestemangelen var stor. 

Omkring ar 1450 ble derfor bade Rcelingen og L0renskog slatt sammen 
med Fet soknekall. Siden har Rcelingen vcert anneks under Fet helt fram til 
31. januar 1971. 

Kirken har nok til sine tider vcert i dariig stand, og har derfor gjennom
gMt flere restaureringer og utvidelser. Ved en bispevisitas i Fet i 1591, skri
ver biskop Jens Nilss0n bl.a. at: «Rcelingen kirke star pa fallende fot» -
og det samme gjentar han i 1598. 

Det er rimelig at kirken snart etter matte restaureres. En gammel lyse
krone fra 1496 ble den gang tatt yare pa, og henger na i kirkens kor. 

0vre Rrelingen kirke po Petrinehni under vigslingen, 8. april 1973. 
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Omkring 1654 rna den igjen vcere blitt restaurert, for da fikk kirken ny 
d0pefont og i 1661 ny prekestol. I 1700-ara ble kirken igjen restaurert. 
Denne gang var ungdommene i Rcelingen med og hjalp til a sette opp nytt 
galleri. En tid etter kunne soknepresten berette: «Fet og Rcelingen kirker er 
av tre og holdt i temmelig god stand. Dog er Rcelingen kirke meget ube
kvem at holde tjeneste i, der er intet sakristi, som dog er h0ilig forn0den.» 
Presten og dapsbarna benyttet da et kammers pa Fjerdingby, det navcer
ende bygdetunet. 

Etter reformasjonen ble kirker og kirkegods lagt under Kronen. Under 
den store nordiske krig, kom kongen, Fredrik den fjerde, i stor penge
knipe, og solgte kirkene til privatfolk. Fet og Rcelingen kirker ble solgt til 
faged lohan Henrik Munch pa Refsum i S0rum ved skj0te 22. mars 1723. 
Rcelingen kirke skiftet eier flere ganger i det 17. og 18. arhundre, men ble 
den 12. januar 1854 kj0pt tilbake av Fet kommune for 3750 spesidaler. I 
1887 gjennomgikk kirken en omfattende restaurering og utvidelse, og ble 
slik vi ser den idag. Dessverre ble kirkens innventar den gang byttet ut med 
nytt og det gamle solgt pa auksjon. 

I 1955 ble det bygget til et nytt dapsventerom (barnekammer) bakenfor 
koret, og i 1956 fikk kirken nytt orgel. Samtidig fikk kirken ogsa nytt Iys
anlegg med en vakker Iysekrone over midtgangen. 

I 1962 feiret man 75 ars jubileum for kirken slik den er na, og i den an
ledning ble den pusset opp bade innvendig og utvendig. Det hadde da Iyktes 
a fa tilbake endel av det gamle innventaret fra f0r 1887. 

Saledes var prekestolen bygget opp med utskjceringer og d0pefonten fra 
1654 var pa plass igjen i koret. En gam mel lenestol, «bispestol», fra 1736 
har agsa siden fatt sin plass der. 

Kirkegarden er blitt utvidet flere ganger gjennom arene. Den delen som 
grenser inn mot bygdetunet ble innviet i 1953, og arealet syd for vegen ned 
til kirken ble innviet i 1969. 

Da Rcelingen ble skilt fra Fet som egen kommune, fortsatte det kirkelige 
forhold uendret. Helt fram til 1955 var det bare en prest til a betjene hele 
prestegjeldet. 

I 1955 ble det opprettet stilling for hjelpeprest, bosatt i Rcelingen. Dette 
var en historisk hendelse, da Rcelingen ikke hadde hatt «egen» prest pa 
over 500 ar. Etter bare to ar ble stillingen omgjort til kallskapellan, og i 
1971 ble Rcelingen eget prestegjeld. Samtidig fikk vi en prest til. 

Etterat kirken fikk nytt orgel i 1956, utviklet det seg et rikt sang- og 
musikkliv i kirken. Menighetskoret ble stiftet i 1958. 

Utenom de aktiviteter som er ut0vet fra kirkelig hold, har det ogsa elle4's 
vcert et utstrakt kristelig arbeid og et rikt kristenliv i Rcelingen. 
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Rrelingen kirke ved Fjerdingby. 
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Grini bedehus 
er det eldste. Det er opprinnelig bygd som bolighus, men ble kj0pt av Ytre 
Rrelingen misjonsforening i 1896 og ombygd til forsamlingshus. 

Her har det gjennom arene vrert holdt savel vanlige m0ter som guds
tjenestiige m0ter. Dessuten drives det barne- og ungdomsarbeid. 

Ytre Rrelingen misjonsforening er den eldste forening i bygda, stiftet i 
1863 og er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Det gamle Grini bedehus er 
na overtatt av Statens vegvesen pa grunn av beliggenheten helt inn til riks
vegen. Det skal rives nar det nye bedehuset er ferdig. Det nye Grini bedehus 
er under oppf0relse, og vii bli et moderne forsamlingshus med mulighet for 
forskjellige aktiviteter for savel unge som eldre. Under planleggingen er det 
tatt hensyn til at funksjonshemmede i rullestol kan ·komme fram uhindret i 
begge etasjer. Det er Ytre Rrelingen misjonsforening og Ytre Rrelingen 
Indremisjonsforening som eier det nye bedehuset. 

Bye bedehus 
Bye bedehus ble bygget privat av gardbruker Gunerius Weng, pa Bye 

gard's eiendom i 1917. Det var den gang en gruppe troende d0pte som ut
gjorde forsamlingen, og de drev virksomheten helt fritt uten noe bestemt 
navn inntil1933. Det gikk da en vekkelse over stedet, og det ble da dannet 
en pinsemenighet, og dens navn ble «Betel». 

Menighetens fmste forstander var Harald Svendsen, f0dt i Ytre Rrelin
gen. 

Det drives fast m0tevirksomhet pa «Betel» hele aret, samt s0ndagsskole 
og juniorvirksomhet. 

Menigheten har egen misjonrer i India. 

Filadelfia 

Menigheten Filadelfia ble stiftet 27. juli i 1919. Toralf Berg, Hektner, 
var den f0rste forstander, en stilling han skj0ttet i over 40 ar. I 1924 ble 
menighetshuset Filadelfia bygd, og inn viet til bruk i des ember samme ar. 

Det har hele tiden vrert drevet fast m0tevirksomhet og s0ndagsskole. 
Barne- og ungdomsarbeidet er i de senere arene blitt mer intensivert og ut
videt med ungdomsgrupper, leirer, osv. 

Til dette arbeidet trenges det mer plass, og det foreligger konkrete planer 
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om et tilbygg pa 40 kvadratmeter. Misjonen har stor plass i menigheten. 
Allerede i 1921 fikk den sin f0rste misjomer i Swaziland, og det er i arene 
som er gatt samlet inn store bel0p til underhold, skolebygg og stasjonsdrift. 
Likeledes er det gjennom menigheten sendt hundrevis av pakker med 
bl'Ukte klrer til utdeling blant fattige pa misjonsmarken. 

Fjellet bedehus 
Fjellet bedehus ved Marikollen ble bygget ved arhundreskiftet. Det var 

opprinnelig et lite hus pa 55 kvadratmeter og hadde tidligere vrert hus
mannsstue tilh0rende nordre Fjerdingby. Det var da plassert ved Bergerud, 
like syd for Skoveng. 

Etter fiyttingen fikk huset et lite m0terom, kj0kken og gang. 
I 1946 - 47 ble det reist et tillegg pa 68 kvadratmeter, og samtidig bygget 

vaktmesterbolig ovenpa det gam Ie bygget. I 1975 - 76 ble det foretatt en 
omfattende modernisering og bygget nytt inngangsparti med toaletter. 

10. mai 1902 ble 0vre Rrelingen Misjonsforening stiftet pa Fjellet bede
hus. Denne forening arbeidet for Det norske Lutherske Kinamisjonsfor
bund, som idag kalles Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Det er en hovedforening med ca. 40 voksne medlemmer pa Fjellet idag, 
med f0lgende grupper i tillegg: s0ndagsskole, barnelag, yngreslag, ung
domsforening, barnemusikklag og ungdomsmusikklag. Fjellet bedehus er 
et senter for det frivillige kristelige arbeid i denne delen av bygda, og det 
blir ut0vet srerdeles stor aktivitet pa aile omrader. Barne- og ungdomsar
beidet er h0yt prioritert, ikke minst gjelder dette sang- og musikklivet. 
Mange nye familier som har flyttet inn i boligomractet i nrerheten, har be
tydd mye for virksomheten pa stedet. 

Speiderhytta mellom Olaputten og Aamodtdammen i Rrelingsmarka ble 
innviet 1. februar 1970, og eies av K.F.U.M.-speiderne i Rrelingen. I hele 
skisesongen er den apen for servering. Kirkeklokken den fikk i 1973, kaller 
skigaere til sportsandakt hver s0ndag kl. 12, og i arenes l0p har den hatt 
godt bes0k. 

fJvre Rcelingen kirke 
Selvom 0RK bare er seks fir gammel ved kommunens 50-arsjubileum, sa 

er begynnelsen til kirken pa Petrineh0Y mer enn 50 ar gam mel. Alt i 1927 
forhandlet gardbrukeren Christian Tomter og frue med kommunen om pa 
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visse betingelser a overdra til kommunen ca. 10 mal av Lillestmm gard, in
klusiv tomten pa Petrineh0Y, pluss 50000 kr. til en kapellkirke der. En for
utsetning i testamentet var at byggingen skulle ta til senest 10 ar etter lengst
levendes d0d. 

Fru Tomter d0de i mai 1955, og menighetsrAdet tok til a arbeide med 
kapellsaken. Et forprosjekt ble lagt fram i 1962 av arkitekt MNAL Harald 
Hille. 

Kongen ga den 2. oktober 1970 tillatelse til at kirken skulle bygges pa 
Petrineh0Y, og arbeidet tok til 6. september 1971. S0ndag 3. oktober ble 
grunnsteinen lagt ned ved biskop Per L0nning, og vigslet av samme biskop 
s0ndag 8. april 1973. 

Kirken er oppf0rt i betong, og byggmester Arild Jahr, Nannestad, var 
hovedentrepren0r. De totale kostnader bel0p seg til ~a. 4,3 mill. kr. (inkl. 
ca. 200 000 kr. i gayer). I bel0pet er alt tatt med, bl.a. kunstnerisk ut
smykking, tomtepris, utstyr av aile slag, kirketekstiler, paramenter (pryd
klrer), rengj0ringsmaskiner, kontorutstyr m.m. 

Kirkebygget er meget innholdsrikt med sine 1 630 kvadratmeter bruks
areal. Foruten kirkerom er det menighetssaler, ungdomsrom, et lite kapell, 
grupperom, tre kj0kkener, mange rom for speiderarbeid, kontorer for 
prestene, klokker/kirkeverge og for kirketjener/organist. 

Kirkerommet med over 600 plasser er bygget etter moderne liturgiske 
prinsipper med et frittstaende alterparti og menigheten sittende i vifteform. 

Ytre sett har kirkebygget ingen tradisjonell utforming, men markerer seg 
sterkt med betongkorset over kirketaket i s0ndre hj0rne. Kors-pelen gar 
gjennom begge etasjer og ned pa selve grunnfjellet, og symboliserer at Kris
tus og hans soningsd0d er selve hovedsaken og hj0rnesteinen i aile kirkens 
rom og aktiviteter. 

Klokketarnet er frittstaende og inneholder tre store klokker, med pa
skriften: «Gud er kjreriighet», «Kristus er Herre» og «Anden gir liv». 
Dessuten ni sma klokker i et klokkespill, hvor organisten fra sin spillepult 
kan sende salmetonene ut fra klokketarnet. 

Foreningsvirksomheten i fJRK 
0RK er en sakalt arbeidskirke, og det vii si at den ikke bare brukes til 

gudstjenester, men er i bruk hele uka. 30 forskjellige kristne foreninger, 
grupper og lag bruker rommene. S0ndagsskolen, korttidsbarnehagen, 
barnekor, juniorkor, menighetskor, ungdomsklubb, Unge Hjem, arbeids
stue for eldre, de mange forskjellige grupperinger innenfor speiderarbeidet, 
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menighetspleie, blindesaksforening, kirkeringer, misjonsforeninger og bi
belgrupper holder til i kirken. Kirken er ogsa blitt kjent gjennom sin kon
sertvirksomhet. 

En samlet oversikt over arrangementene i 0vre Rrelingen Kirke siste 
aret, 1978, kan gi et bra bilde av virksomheten: 

Gudstjenester 80, Vielser 8, Menighetssamlinger 34, Barnegrupper 317, 
Ungdomsgrupper 116, Voksne grupper 151. I menighetssammenheng: 706. 

Borettslag 12, Kommunale styrer og rad 49, Andre lag og foreninger 132. 
I alt 899, og det vii si 2,5 grupper og lag pr. dag i arsgjennomsnitt. Dessuten 
bar prestene, klokkerne, kirketjeneren og kirkevergen hatt tilsammen ca. 
550 kontordager. 

Prestekontor, prestestillinger og bolig 
Sokneprestkontoret er i 0vre Rrelingen kirke. Sa vidt en kan se, har det 

alltid vrert egen kirkebokf0ring for Rrelingen den tid Rrelingen var annekt 
til Fet. Da Ivar Eide tiltradte som hjelpeprest i 1955, og ble den f0rste selv
stendige rrelingsprest, ble kirkebokf0rselen tillagt hjelpepresten. Stillingen 
ble omgjort til kallskapellan i 1957, og res.kap. 1973. 

I 1950-arene steg folketallet i Rrelingen sa sterkt at det ble aktuelt a skille 
ut Rrelingen som eget prestegjeld. Den 21. aug. 1970 kom det en kongelig 
resolusjon om dette, og den ble gjort gjeldende fra 1. februar 1971. Ivar 
Eide ble det nye prestegjelds sokneprest. 

I og med at Rrelingen ble eget prestgjeld ble det aktuelt a skaffe en 
embetsbolig. Denne er na bygget ved Marikollen. 
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Rrelingen elverk 

Det f0rste elektrisitetsverk i R<elingen begynte str0mleveringen i 1915. Det 
var Nordby Bruks Elektrisitetsverk, som kom ved utbyggingen av Nordby
vassdraget med vannkilden Nordbysj0en og oppdemning i Myrdammen. 
Den f0rste tiden leverte det bl.a. kraft til Fet kommunale Elektrisitetsan
legg. Det siste aret Nordby Bruks elverk var i drift, 1963, leverte det kraft 
til sine egne bedrifter, og til 20 abonnenter i n<erheten av bruket. 

Ved herredsdelingen i 1929 ble R<elingen kommunale elektrisitetsverk 
opprettet. Kraften ble kj0pt av Akershus Elverk og levert gjennom Ner
drum transformatorstasjon. I 1964 bygde Akershus Elverk R<elingen 
Transformatorstasjon og kraften ble siden levert gjennom denne. Forde
lingsnettet det f0rste aret besto av luftIedninger og i alt 13 fordelingstrans
formatorer for 1O.0001230Y. Antall abonnenter var 423. Utviklingen gikk 
hurtig pa elektrisitetens omrade, og for a dekke ettersp0rselen matte kraft
leveransene begrenses. Det kan nevnes at en abonnent s0kte styret om leie 

Rcelingens forste kraftstasJon i Nordbydalen. 
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av kraft til vedkapping. Dette ble vedtatt mot 2 stemmer. Betingelsene var 
at det skulle forega pa den lyse tid pa dagen , og under kontroll av en mon
t0r ved Elverket til en pris av kr. 0,50 pr. time. 

Folk brukte stf0m bare til Iys, ikke til oppvarming eller koking. Stf0m
bestillinger pa 50 - 300 Watt var vanlig, men behovet for elektrisk kraft 0k
te noksa raskt. De f1este vii nok huske at stf0mmen f0r i tiden «stod og vip
pet». Dette kom av at det tidligere var installert vipper, som innebar at det 
faste abonnementet ikke kunne overskrides. Ble det brukt mere stf0m enn 
abonnementet tilsa, ble stf0mmen koblet ut med korte mellomrom (vip
pet), heIt til stf0mmen ble slatt av igjen. 

I 1953 ble avl0seren for vippetariffen godkjent. Substraksjonstariffen 
kom og dermed maier med to telleverk. 

~ En siste utvikling pa tariffomradet er kilowattime-tariffen. 
Utviklingen i disse 50 ar har f0rt til omfattende anleggsvirksomhet og 

distribusjon av betydelige kraftmengder. Belastnings0kningen gjorde det 
n0dvendig a 0ke fordelingsspenningen i 1965 fra 10kV - 17kV. 

Utviklingen,' 
Teknisk utvikling: 

1929 1939 1949 1959 1969 1978 

1. Maks. belastning i kW 146 282 807 1928 7080 15288 

2. Antall transformatorer 13 15 21 33 77 113 

3. Antall abonnenter 423 523 893 1 752 3232 4600 

4. H0yspent-ledninger i km 17,5 18,3 21,55 24,9 38,5 38,3 

5. Lavspent-ledninger i km 50 49 46,1 . 61,5 88,1 95,7 

6. H0yspent-kabel i km 0 0 0 0 0,895 12,2 

7. Lavspent-kabel i km 0 0 0 1,3 19,6 51 

0konomisk utvikling: 

1929 1939 1949 1959 1969 1978 

Anleggskapital 162340 122900 210 000 289300 1 294000 15713 000 

Unegjeld 167 705 140395 186000 423900 1 527000 6071 000 
Stmmkj0p 11 000 33300 72500 219300 1 379000 5 875000 

Stmmsalg 16360 55 535 142500 483 300 2410 000 11 440000 
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Utvikling av prisene pa strom og andre varer i 50-ars perioden: 

I 1929 kostet en kWh 8 ere 
I 1978 kostet en kWh 17,4 ere ....... . .. . ........... ekning ca. 100 0/0 

I 1929 kostet et bred 41 ere 
I 1978 kostet et bred 340 ere ................. . ...... ekning ca. 700 % 

I 1929 kosteten kg kaffe 401 ere 
I 1978 kostet en kg kaffe 3920 ere .. . .... .. .......... ekning ca. 800 % 
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