Av Håvard Pedersen,
skog‐ og naturoppsynsleder, Bymiljøetaten

TIL MESTERTYVENS
HULE VED STORHAUG
Ole Høiland skal ha hatt flere gjemmesteder, og mange områder har en liten hule som
bærer hans navn. Så langt meg bekjent er den eneste hula hvor det noensinne ble funnet
spor etter mestertyven, var ved en liten hule i skrenten mellom Kurveien og
Grefsenkollveien. Her ble en del av ransutbyttet fra Norges Bank funnet allerede mens Ole
selv levde. Men nyere bebyggelse har gjort denne hula utilgjengelig, og det er vel nettopp
tilgjengeligheten som derimot har gjort hula på Storhaug til nærmest et monument over
en av Norges mest omtalte tyver.
Denne hula, som ikke er noen ordentlig
hule men et hulrom under en steinheller,
ligger sentralt i et fantastisk turterreng,
men samtidig litt bortgjemt utenfor
allfarvei. Hva mer kan man ønske seg
dersom man søker et spennende mål for
søndagsturen med familiens håpefulle?
Og spennende er historien om Ole
Høiland, den begavede fattiggutten fra
Sørlandet som ble folkehelt ved dristige
måter å terge og stjele fra den overklassen
og øvrighet som nettopp ofte gjorde en
fattigmann til en fattigmann. At den
samme øvrigheten ikke greide å få holdt
han bak lås og slå, gjorde nok helte‐
statusen fullkommen. Men også denne
historien har sin moral: Tolv ganger greide
han å rømme fra fangenskap, men den 13.
tok han sitt eget liv bare 51 år gammel.

Påkjenningene ved stadig å være på flukt,
og tilbringe mye av livet ute med kulde,
sult og skader ga ingen livsglede.
Forbrytelser lønner seg ikke.
Den hyggeligste måten å finne hula på, er
å følge den merkede naturstia som har
hula som en av sine poster. Naturstia er
skiltet med små hvite grantrær på grønn
bunn, og har to startpunkter: Turveien
som tar inn i skogen ved enden av Årvoll‐
veien/Isdammen, og den rød‐ og blåmer‐
kede stia som går inn i skogen innerst på
den ”hesteskoen” som Selvbyggerveien
danner (mellom nr 38 og 40). Tar man på
forhånd turen innom Deichmanske
bibliotek på Bjerke, kan man få med gratis
”Naturkart for Årvollåsen”, som beskriver
både floraen og historien langs ruta.
God tur!

Hula på Storhaug

