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Side 2 > Leder

Fra stabburstrappen
Du holder nå en fornyet og oppusset utgave av Akersdølen 
i hendene. Historielaget vil gjerne ha et tidsriktig og godt 
medlemsblad med fargetrykk for å formidle informasjon til 
medlemmene. Dette har vi fått til gjennom samarbeid med 
vårt medlem Steinar Gjerholm og hans designfi rma. Vi håper 
at forandringene faller i smak, men tar gjerne i mot konstruktiv 
kritikk som kanskje kan føre til at produktet blir enda bedre. 
Styret har vedtatt å øke utgivelsesfrekvensen til fi re utgaver 
per år.  Vi har erfart at ordningen med tre utgaver årlig, slik vi 
har praktisert det i noen år, ikke fullt ut dekker behovet. 
Akersdølen vil heretter komme med én utgave i hvert av 
årets kvartaler. Ikke alltid midt i et kvartal; den aktuelle situas-
jonen vil påvirke når i periodene utgivelser vil skje. 
I tillegg til at Akersdølen framtrer i ny drakt kan vi alle sam-
men glede oss over at våren er her. Solen varmer godt her 
jeg sitter på stabburstrappen.
Historielaget er inne i nok et aktivt arbeidsår. Årbokkomitéen 
er i full gang med å redigere ÅRBOK 2009. Stoff og bilder 
samles inn, og lanseringen skal denne gangen fi nne sted i 
Bjerke fi lial av Deichmanske bibliotek tirsdag 27. oktober, 
historielagets stiftelsesdato. Som tidligere har vi også i år 
søkt de fi re bydelene om tildeling av frivillighetsmidler til 
årbokprosjektet, og håper at bydelspolitikerne anser verdien 
i at historielaget driver den dugnaden det er å samle og 
formidle lokalhistorisk kunnskap som så stor at de velger å 
støtte oss.
For første gang skal Groruddalen Historielag ha lokalhistorisk 
rusletur på Høybråten. Det er lagt opp til to turer; den første i 
slutten av april. To godt kjente og lokalpatriotiske guider vil ta 
oss gjennom området.
I samarbeid med LIONS og andre aktører vil Bydel Grorud 
gjerne gjenta suksessen fra 2006 og arrangere Familiedager 
på Bånkall den første helgen i juni. Med godt vær kan det bli 
en spektakulær begivenhet på den gamle akergården øverst 
i Groruddalen.
Historielaget har også registrert seg i Frivillighetsregisteret i 
Brønnøysund. Det betyr at vi kan motta bidrag gjennom ord-
ningen Grasrotandelen. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer 
til å skaffe seg spillerkort hos Norsk Tipping og registrere 
Groruddalen Historielag som sin grasrotmottaker. Lykke til!

Hva skjer?
Returadresse:
Groruddalen Historielag
Postboks 37 Grorud
0905 OSLO

Besøksadresse:
Stabburet Nordtvet gård
Gårdsveien 1-3

Kontortid:
Onsdag 11.00 – 14.00
Telefon: 22 16 48 85
E-post: post@grohi.no
Hj.side: www.grohi.no

AkersDølens redaksjon:
Bjørn H. Syversen
Sigrun Opheim
Kristian Skaane
Arvid A. Larsen

Styret:
Leder: Bjørn H. Syversen
Nestl.: Jan Arne Tangerud
Kass.: Arvid A.Larsen
sekr.:  Sigrun Opheim
Styremedlemmer:
Guri E. Bramness
Anne Finhammer
Per Furuseth
Kristian Skaane
Varamedlemmer:
Kjartan Eide
Karin Henden

Design/Trykk:
Gjerholm design

Leder Bjørn H. Syversen

AkersDølen 
Medlemsblad for Groruddalen Historielag

Lørdag 6. og søndag 7. Bånkall gård FAMILIEDAGER med   
juni kl.1100  mange aktiviteter for små   
  og store. Følg med i Akers  
                            Avis Groruddalen for 
  detaljert program.

 
Søndag 14. juni Øvre Fossum gård Servering av pilegrims-
kl.12:00  suppe og vandring langs 
  oldtidsveien over Gjeller-  
  åsen.
  Guide: Jan Arne Tangerud

 
Tirsdag 27. oktober Deichmanske bibliotek,  Presentasjon av ÅRBOK
kl. 1900 fi lial Bjerke 2009. Flere detaljer om
  programmet følger etter   
  hvert.

Det tas forbehold om endringer i programmet!
Følg med på nettsiden www.grohi.no

“Lokalhistorie er spennende!”

Dato/tid Møteplass Aktivitet

Tirsdag 28. april Høybråten kirke Lokalhistorisk vandring på  
kl.1900  Høybråten, del 1.
  Guider: Rolf Torbo og 
  Eilif Holen
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Side 4 > Årsmøtet 2009

Referat fra årsmøtet 2009

Årsmøtet 2009 < Side 5

Groruddalen Historielag avholdt årsmøte onsdag 18.februar kl.19.00 
på Stabburet, Nordtvet gård. Tilstede var 25 medlemmer.

1. Møtet ble åpnet av leder Kari Rognstad. Innkallingen til møtet, som har vært kunn-
 gjort i Akersdølen, på hjemmesiden og i Akers Avis, ble godkjent.
2. Til møteleder ble Bjørn H. Syversen valgt. Sigrun Opheim ble valgt til referent og  
 Kristian Skaane og Kari Bjørklund til å underskrive proto-kollen.
3. Bjørn H. Syversen gjennomgikk styrets årsberetning for året 2008. 
 Beretningen ble godkjent.
4. Regnskapet for 2008 ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
5. Budsjettet for 2009, som er på linje med 2008, ble vedtatt.
6. Kontingenten vil ikke bli endret kommende år.
7. Det er ikke innkommet noen forslag.
8. Valg

Leif Frantzen orienterte om valgkomiteens arbeid. Han startet med å si litt om det som 
gjelder formelt:

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det behandler beretning, regnskap, (herunder fast-
settelse av kontingent), innkomne saker, vedtektsendringer og valg.

Styrets oppgaver er å lede og administrere historielaget mellom årsmøtene. Styret består 
av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
Funksjonstiden er 2 år.  Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges ved særskilte valg på 
årsmøtet.

Styret legger fram for årsmøtet, beretning, reviderte regnskaper samt forbereder alle saker 
som skal behandles.

Årsmøtet velger en valgkomité på 5 medlemmer. Et av styrets medlemmer skal være 
representert i valgkomiteen. Valgkomiteens funksjonstid er 1 år.

Til å revidere lagets regnskaper velger årsmøtet revisor og varamann. 
Funksjonstiden er 1 år. 

Styret for 2008 har bestått av:  
Leder: Kari Rognstad        
Nestleder:  Jan Arne Tangerud 
Kasserer: Arvid A. Larsen     
Sekretær: Sigrun Opheim         

Varamedlemmer:   
Karin Henden   
Kjartan Eide  

Valgkomité:
Leif Frantzen
Hjalmar Kielland
Kari Bjørklund    
Ole Anton Lynes
Styrerepresentant: Kari Rognstad      

  
Følgende er på valg:   Følgende ønsket gjenvalg:
Kari Rognstad   Jan Arne Tangerud
Jan Arne Tangerud   Arvid A. Larsen
Arvid A. Larsen   Anne Finhammer
Anne Finhammer   Guri E. Bramness
Guri E. Bramness
Bjørn Bjølseth

Kari Rognstad og Bjørn Bjølseth ønsket ikke gjenvalg.

Styremedlemmer: 
Bjørn H. Syversen
Anne Finhammer 
Guri E. Bramness 
Bjørn Bjølseth

Revisorer:    
Ole Anton Lynes  
Kjell Knudsen
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Valgkomiteen sto overfor en formidabel oppgave, nemlig å fi nne en som ville påta seg 
vervet som leder. Saken løste seg ved at et av styremedlemmene påtok seg vervet. 
Bjørn H. Syversen stilte seg til rådighet selv om han ikke var på valg. Bjørn H. Syversen 
hadde ett år igjen av sin funksjonstid, men valgte likevel å la seg velge for to år som ny 
leder. To ledige plasser i styret måtte besettes.
Historielaget har i alle år forsøkt å få styremedlemmer fra alle fi re bydeler, men det har ikke 
bestandig lykkes. Denne gangen har vi klart det, i det en av de nye som er foreslått, 
Per Furuseth, er fra Bydel Bjerke. Etter dette fremlegger valgkomiteen følgende forslag til 
styre for Groruddalen historielag for 2009:

Forslag til styre for 2009:
 
Leder: Bjørn H. Syversen   
Nestleder:  Jan Arne Tangerud  
Kasserer: Arvid A. Larsen  
Sekretær: Sigrun Opheim   
    
Styremedlemmer:   Revisorer:  
 Anne Finhammer  Ole Anton Lynes
Guri E. Bramness  Kjell Knudsen
Kristian Skaane
Per Furuseth
 
Varamedlemmer:   Valgkomité:
Karin Henden   Hjalmar Kielland
Kjartan Eide    Kari Bjørklund
     Ole Anton Lynes    

Alle valgene ble foretatt ved akklamasjon.
Etter det formelle årsmøtet takket Kari Rognstad hele styret for all hjelp, og fremhevet spe-
sielt Bjørn H. Syversen og Arvid. A. Larsen. Deretter overrakte hun nøkkel til Stabburet og 
klubba til nyvalgt leder Bjørn H. Syversen. Kari Rognstad overrakte blomsterhilsen til 
Bjørn Bjølseth, for arbeidet i styret, og Leif Frantzen, for arbeidet som mangeårig leder, 
som redaktør for Akersdølen, arbeidet med bildebasen og deltagelse i valgkomiteen.  
Bjørn H. Syversen takket for heder og ære fra avtroppende leder Kari Rognstad, og over-
rakte blomster som takk for innsatsen.

Deretter ble det kaffe og kringle, og så fulgte foredraget ”Minnenes betydning” av Liv Karin 
Hultgren. Hun tok forsamlingen med på en reise i minner gjennom ord, sang og bilder.

        Grorud 18.februar 2009,
    Sigrun Opheim      
Kristian Skaane        Kari Bjørklund
       

Vil du gi din støtte til Groruddalen Historielag?
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge én 
frivillig organisasjon som du ønsker å støtte som din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg 
til å støtte oss i historielaget. Gjennom å gjøre dette vil et beløp som tilsvarer 5% av det 
du spiller for bli tilført oss og vårt arbeid for kulturminnevernet i Groruddalen. Det vil ikke 
berøre din innsats eller eventuelle gevinster.
Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag. Du kan gjøre det på én av 
følgende måter:

1. Hos kommisjonær: Ta med deg spillerkortet til en av Norsk Tippings 
 kommisjonærer.
2. SMS: GASROTANDELEN organisasjonsnummer til 2020 (tjenesten er gra-tis).
3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
4. Norsk Tipping Mobilspill.

Vi håper at alle som er interessert i lokalhistorien og som benytter seg av Norsk Tipping, vil 
velge Groruddalen Historielag som mottaker av ”sin” grasrotandel på 5%.
Lokalhistorie er spennende!
Groruddalen Historielags organisasjonsnummer: 989 556 924
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

Har du bilder fra Refstad gård?
Groruddalen Historielag mottok i februar en henvendelse fra Tor-Arne Ekstrøm som forteller 
at han er født og har vokst opp på Refstad gård.  Han etterlyser bilder fra gården, og vi 
bringer saken videre gjennom Akersdølen.
Hvis du har bilder fra Refstad gård, kan du ta kontakt med historielaget 
så skal vi formidle videre kontakt med Ekstrøm.



Har du husket å betale kontingenten?

Christoffer Hellums vei går fra Kalbakkslyngen til Stålfjæra 
navnet ble vedtatt i 1956.
Christoffer Larsen Hellum ble født i Lier i 1834. Som 25-åring 
overtok han gården Søndre Lindeberg som han i 1874 solgte til 
Julius Nordlie. Samme år overtok han gårdsbruket Nedre Kalbak-
ken, og var fra 1901 til sin død også eier av Bredtvet.
Christoffer Hellum var også medlem av formannskapet i Aker i 
periode-ne 1883-87 / 1897-98, og styremedlem i Aker Sognesel-
skap i peri-odene 1885-86 / 1891-99.
Christoffer Hellum døde i 1907.
Gårdsbruket Nedre Kalbakken var i familens eie frem til 1914.

      Arne  

Kilder:
Oslo byleksikon

Veinavn i Groruddalen I år blir det familiedager på 
Bånkall igjen

Samarbeid med Byarkivet
Groruddalen Historielag har utvidet sitt 
samarbeid med Oslo Byarkiv. Etter at vi 
opprettet Torbjørn Fossums privatarkiv for 
noen tid tilbake, har vi holdt kontakten med 
institusjonen i Maridalsveien 3.
Nå er det gitt klarsignal til opprettelse av 
et samlearkiv, kalt Groruddalen Histori-
elags privatarkiv, hvor mindre samlinger av 
arkivalier av ulikt opphav kan tilføres.  Oslo 
Byarkiv vil katalogisere og ordne sakene og, 
ikke minst, oppbevare materialet i klima-
regulerte magasiner. Etter hvert vil disse 
sakene bli like tilgjengelige for allmennheten 
i Groruddalen som om historielaget selv 
skulle oppbevart dem.

Siden historielaget verken rår over arkivfa-
glig kompetanse eller har tilgang til ma-
gasinkapasitet med de riktige tekniske 
kvaliteter, er vi glade for samarbeidet med 
det kommunale byarkivet.
Vi oppfordrer derfor foreninger og privatper-
soner som måtte sitte på gamle dokument-
er, foreningsprotokoller og andre saker som 
fortjener ivaretakelse for framtida, om å ta 
kontakt med oss. Vi skal med glede bringe 
sakene til forsvarlig oppbevaring i vårt priva-
tarkiv i Oslo Byarkiv.  
    
    
           Henry

Husker du Familiedagene på Bånkall Gård i juni 2006? Da var det liv og stor ståhei på den 
fi ne gamle akergården øverst i Groruddalen. I de tre årene som har gått er det mange som 
har spurt om ikke dette arrangementet skal gjentas. Det skjer i år, og gruppen som arbeider 
med forberedelsene tar sikte på å gjøre det til en årviss hendelse. Første helg i juni, lørdag 6. 
og søndag 7., braker det løs med artister, leker for barn og voksne, utstillinger og fl ere loka-
lhis-toriske kåserier. Ordfører Fabian Stang vil åpne det hele. Familiedagene er et samarbeid 
mellom Bydelene Grorud og Stovner, LIONS-klubbene, Bånkall Gårds Venner, Foreningen 
Kunnskap og kultur i Groruddalen, Akers Avis Groruddalen, Groruddalen Historielag med 
fl ere. Bildet ovenfor er fra familiedagene i 2006.

Detaljert program for Familiedagene 2009 kommer i Akers Avis Groruddalen.

Side 8 > Innlegg Aktiviteter < Side 9



Rusletur på Høybråten
For første gang inviterer Groruddalen Historielag til en lokalhistorisk vandring gjennom 
høybråtenområdet. To lokalkjente og patriotiske urinnvånere vil ta oss med på en runde 
28. april.
Alle som vil kan møte Rolf Torbo og Eilif Holen ved Høybråten kirke kl.1900 og bli med på 
en tur langs veiene på Høybråten. Dette blir vandring nummer én av to, fordi informasjons-
mengden er såpass stor. Vandring nummer to vil vi komme tilbake til. 
Under første vandring vil det bli fortalt om kirken, bautaen til minne om krigens ofre og 
Mariusgården. Guidene tar oss innom Myhregården, idrettsplassen og klubbhuset. 
Det blir spennende historie fra krigen. Vi får høre om skomaker Danielsen og Nilsebakken. 
Ved Hornetoppen passer det med litt skolehistorie. Visste du at Høybråtens fødested var 
Grinna på hjørnet av Høybråtenveien og Solbakken allé? 
Bli med på tur så får du vite!

          
      MacSieb
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Noen vil kanskje huske en artikkel, som sto i 
Groruddalen Historielags ÅRBOK 2005, om 
et teknisk museum i Hasleveien. Vi hadde 
også et opp-slag om saken i Akersdølen.
Det var en utfordring for Stein Halvorsen den 
gangen å få noen ansvarlige til å ta vare på 
dette spesielle kulturminnet. Det var Steins 
farfar, Hans Halvorsen, som hadde bygd 
verkstedet.  Først var det etablert på Grüner-
løkka, men fl yttet i 1913 til nybygd hus i Haslev-
eien 42. Her fi kk verkste-det plass i kjelleren, 
hvor den selvlærte fi nmekanikeren drev sin 
virksom-het fram til 1950. Det spesielle, og 
ikke så lite oppsiktsvekkende, er at verkstedet 
har fått stå så å si urørt siden 1950.

Nå har Norsk Teknisk Museum endelig tatt 
saken, som det heter, og ved hjelp av mu-
seets venneforening er hele verkstedet de-
montert og overført til museet. Der vil det 
hele bli magasinert forsvarlig inntil Hans 
Halvorsens mekaniske verksted en gang i 
fremtiden kan gjenoppstå i NTMs utstillinger 
på Kjelsås.
Kulturminnet er tatt vare på for ettertiden, og 
barnebarnet Stein Halvorsen kan omsider ta 
kjelleren sin i bruk til andre formål.  Saken 
har fått sin lykkelige slutt.
Skaff deg ÅRBOK 2005 og les mer om Hal-
vorsens mekaniske verksted.

Halvorsens verksted til Norsk 
Teknisk Museum

MacSieb

17. mars besøkte 4. klasse fra Grorud skole Rommiskolen.

Husk å melde adresseforandring!
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Bestillingsskjema - bøker/medlemskap
Vi utgir ny årbok hvert år. Bøkene inneholder viktig lokalhistorisk dokumentasjon fra hele  
Groruddalen. Den eldste årboken er like aktuell nå som da den ble utgitt.  
Kryss av på nedenstående bestillingsseddel og vi sender deg årbøkene i posten.
Eller du kan bestille bøkene på vår nettside www.grohi.no.

Pris per bok kr 120,-. Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.

Bestilling:
Ja, takk, jeg bestilller følgende (kryss av):

Jeg ønsker:

Medlemsnr. Navn

Adresse  Postnr.

(Sted/dato) (Underskrift)

Årbok 1985

Årbok 1987

Årbok 1989/90

Årbok 1991

Årbok 1992

Årbok 1993

Årbok 1994

Samlet levering (brevporto eller Norgespakke)

Levering av en bok hver måned

Jeg bestiller fast abonnement for fremtidige bøker (abonnement gjelder til det sies opp)

Kulturminneguide - “Vanding i bydel Bjerke” - kr 50,-

“Vandring på Grorud” - utsolgt

Groruddalen Kulturminneatlas - kr 175,-

Jeg ønsker å bli medlem - kontingent kun kr 100,- per år

Årbok 1995

Årbok 1996

Årbok 1997 (utsolgt)

Årbok 1998

Årbok 1999

Årbok 2000

Årbok 2001

Årbok 2002

Årbok 2003

Årbok 2004

Årbok 2005

Årbok 2006

Årbok 2007

Årbok 2008


