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Fra Stabburstrappa
Sommeren er en relativt rolig periode for Historielaget, men
nå i høst har det vært stor aktivitet. Vi har arrangert flere
vandringer på ulike steder i Groruddalen og Steinhoggermuseet hadde nattåpent i forbindelse med Oslo open.
Årbok 2015
Groruddalen Historielag har nå utgitt Årbok 2015, den 28. i
rekken. Vi er svært stolte av resultatet også denne gangen.
Redaksjonskomiteen har gjort en god jobb med å velge ut
artikler og vi takker for det arbeidet de har lagt ned for at
Årboka også i år har blitt et historisk viktig dokument.
En stor takk også til alle forfatterne, uten deres interessante
artikler ville ikke boka blitt til.
Under lanseringsmøtet på Stovner Bibliotek den 27. oktober (stiftelsesdagen for Groruddalen Historielag) fortalte
tre av forfatterne; Guri E. Bramness, Tron Hummelvoll og
Anne Fikkan om sine artikler, og vi viste filmen ”Vestli blir
til”. Det var 45 fremmøtte som hadde en interessant og fin
kveldstund.
Museer i Groruddalen
Den ”offisielle” (gjen-)åpningen av Aker museum på Aker
universitetssykehus fant sted på samme dato den 27.10.
Dette er et museum det er vel verd å besøke. Groruddalen
Historielag hadde i høst en vandring på sykehuset med et
besøk på museet, og vi planlegger å gjenta dette neste år.
Steinhoggermuseet er igjen åpent hver siste søndag i måneden. Det er bare å ta turen innom, og da får dere se det
flotte vevde teppet med motiv fra steinhoggervirksomheten.
Det var Ruth Dahlin, leder av Monica skolen (som lå innerst
i Hukenveien), som på oppdrag Aker Sparebank, filial Grorud startet på veven til teppet. Hun døde imidlertid uten at
billedet var helt ferdig. Hennes sønn Leif Dahlin ønsket at
det skulle fullføres, noe han sørget for. Teppet var en gave
til historielaget fra ham. Torunn Syversen forøvrig Bjørns
Syversens svigerinne gjorde teppet ferdig. Vi takker så
mye for den flotte gaven.
Biblioteket som ikke ville ivareta lokalhistorie
Furuset bibliotek mottok en gave fra Historielaget for 10 år
siden. Det var en avstøpning som viste den nøyaktige topografien i landskapet rundt de fire skansene rundt Bakås

Hva skjer? < Side 3

(som var hovedskansen), og der disse var
plassert tydelig i terrenget.

bort under baktrappa og hadde nok ikke
vært framvist på lenge.

Disse skansene var viktige som en del
av forsvarsverket som beskyttet Oslo. Da
Carl den 12. skulle erobre Oslo og Akershus festning i 1716 ble hans soldater
stoppet ved Bakås skanser og han måtte
velge en annen og lengre vei mot Oslo.
Denne forsinkelsen førte som kjent til at
beredskapen på Akershus festning kunne
forsterkes og svenskekongen greide aldri
å innta festningen. I tillegg fikk biblioteket
en utstillingsmonter som viste noe av denne historien og blant innholdet var også
to kanonkuler som antagelig var fra denne
hendelsen.

Etter kontakt med Forsvarsmuseet viste
det seg at de svært gjerne ville overta
både avstøpningen og utstillingsmonteren. Spesielt var de opptatt av avstøpningen av terrenget og de to kulene. Dette
vil sannsynligvis inngå som en del av den
utstillingen Forsvarsmuseet planlegger
i forbindelse med at det neste år er 300
år siden Carl den 12. sitt angrep på Oslo.
Godt noen ivaretar historiske hendelser.

Historielaget mente at en plassering på
biblioteket på Furuset var riktig for å huske
og skape interesse for denne historisk viktige hendelsen. Vi ble derfor meget overrasket da vi fikk beskjed om at biblioteket
ikke ”hadde plass” til denne gaven og vi
ble bedt om å hente den. Gaven var stuet

Vi i Historielaget planlegger også å markere dette gjennom lokale arrangementer
på Bakås skanse i løpet av første halvår
2016. Vi håper å få dette til i samarbeid
med Alna bydel.
Med ønske om en god jul og et godt nytt
år på vegne av styret,
Dan Brovold, Leder.

Hva skjer?
Dato/tid

Møteplass

Aktivitet

Tirsdag 16. februar
kl. 19.00

Stabburet,
Nordtvet Gård

Årsmøte

“Lokalhistorie er spennende!”
Det tas forbehold om endringer i programmet!
Følg med på nettsiden www.grohi.no
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ÅRSMØTE 2016
Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte Tirsdag 16. februar
kl. 19:00 i Stabburet, Nordtvet Gård.
Saksliste:
1. Åpning. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive
protokollen.
3. Styrets beretning for året 2015.
4. Regnskap 2015.
5. Budsjett 2016.
6. Fastsetting av kontingenten for 2016.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
Enkel servering.
Foredragsholder vil bli annonsert så snart dette er klart.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og
være styret i hende innen 28.01.2016.
Vel møtt! Styret

Husk å melde adresseforandring!
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Aker sykehus historie
Lokalhistorisk vandring torsdag 24. september
Tidligere overlege Thorstein B. Harbitz
fortalte om sykehusets historie fra Aggers
sygestue 1794, etableringen på Tonsen
gård i 1895 og fremover. Han tok oss med
inn i den eldste bygningen på området,
Tingstua fra 1755 og ga en omvisning i
sykehusmuseet.
I første etasje i det gamle stabburet er laget en plakatutstilling om de ulike sidene
ved den gamle sykehusdriften og i andre
etasje er det samlet ulikt medisinsk utstyr.
Et av rommene i den gamle fattiggården
er innredet som et museum over virksomheten under krigen og den russiske fangeleiren. Harbitz fortalte om denne tiden
og bestrebelsene med å etablere de historiske samlingene.
Vandringen ble avsluttet i korridorene på
den nye delen av sykehuset der han viste
frem de nyrestaurerte maleriene av Dagfin

Omviser og drivkraften for sykehusmuseet og
dokumentasjon av sykehushistorien, Thorstein
B. Harbitz

Werenskiold som han laget til barneavdelingen på 1920-tallet.
Anne Fikkan

Deler av gruppen som deltok på vandringen foran Tingstua.
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Vandring til Ellingsrud gård

Groruddalen historielag arrangerte tirsdag 1. september vandring med utgangspunkt i Ellingsrud gård.
Det var midt i det verste regnværet vi har
hatt på lenge---. Men tre tapre damer,
vandringsleder Geir Nordhus og undertegnede hadde ikke latt oss skremme av
litt vær.

Utgangspunktet for vandringen var Ellingsrud gård. Gården er først dokumentert på 1500-tallet som klostergods under
Hovedøya. Det hørte til mange husmanns-

plasser som blir husket gjennom stedsnavn i området.
Even Steen kjøpte gården i 1785 og anla
mølle og teglverk. Han var en driftig kar,
og på det meste var det 80 ansatte tilknyttet hans virksomheter.
Aker kommune overtok i 1917 og drev

stedet som aldershjem fram til 1977.
Nå er våningshuset i privat eie og en stiftelse driver Ellingsrud ridesenter.
Vi ruslet gjennom regnet opp Smedbak-
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ken. Der lå en gang en skysstasjon, i 1837
hadde den en omsetning på 200 potter
brennevin (ca. 200 l.). Mange tørste tømmerkjørere syntes nok det var greit med
en stopp der. Men i 1850-åra kom toget
og tok over det meste av frakten.
Det er ikke så lett å finne spor etter all
virksomheten på Ellingsrud. Men Skansen
som sto i mot Karl XIIs angrep i 1716 er

ganske synlig i landskapet. Det har vært
et ganske solid byggverk. Selveste Voltaire skriver om det dramatiske slaget, i
1721.
Takk til Geir Nordhus for interessant vandring på tross av regnværet.
Kari Brun Wisløff

I 2014 fikk vi inn 9 927,- Blir du med i år?
Ta med denne strekkoden til din nærmeste
tippekiosk for å støtte Historielaget
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Bestill Årboka for 2015
Benytt anledningen til å gi en gave
til deg selv eller andre
Kun kr 150,-

Selges i Deichmans filialer, bokhandlere,
eller Historielagets nettbutikk på www.grohi.no
Du kan også benytte bestillingsskjema.
Det finner du på siste side i Akersdølen.
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Ny årbok fra Groruddalen Historielag

Noen av forfatterne stilt opp for fotografering for Akers Avis med boken i hendene. Foto: Kari Brun Wisløff

Den 28. årboken med lokalhistoriske artikler ble presentert av Jan Arne Tangerud
i lokalene til Deichmanske biblioteks filial
på Stovner tirsdag 27. oktober.
Mellom 40 og 50 fremmøtte ble presentert
for en årbok med spesiell oppmerksomhet rettet mot livet i dalen under 2. verdenskrig. Det er en markering av at det er
70 år siden freden.
Tre av bidragsyterne presenterte sine artikler.
Guri Bramness fortalte om livet på Grorud
under okkupasjonen.
Trond Hummelvoll berettet om Kobberverket som gjenoppsto som herregård, og
Anne Fikkan hadde tre innflytterhistorier
fra Bjerke – med en dæsj statistikk.
Ellers er det et stort mangfold av temaer
i årboka. I pausen med kaffe og wienerbrød gikk salget av årboka strykende.
Etter pausen ble de tilstedeværende bidragsyterne tildelt hvert sitt signerte ek-

Mange var møtt frem for å få med seg presentasjonen av årets årbok. Foto: Kari Brun Wisløff

semplar av årboka. Vi fikk også se en interessant film om oppbyggingen av Vestli.
Kristian Skaane hadde stått for digitalisering av den gamle Selvaagfilmen.
Årbok 2015 vil bli lagt ut til salg i bokhandlene og hos Deichmanske biblioteks filialer i Groruddalen.
Årboka kan også fås kjøpt på kontoret i
stabburet hver første onsdag i måneden
mellom kl. 12.00 og 14.00,
Prisen er kr. 150,Kari Brun Wisløff
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Vandring langs Grorudveien
søndag 13. september.

To gamle husmannsplasser under Ravnkollen

Mange var møtt opp for å følge Anne
Finhammer på vandring langs Grorudveien. Vi startet utenfor Steinhoggermuseet
og gikk så over til den gamle doktorgården
hvor nå Akers Avis holder til. Under krigen
ble det laget illegale aviser i kjelleren, og
to hunder ble sluppet ut for å varsle hvis
noen kom. Groruds store mann, Trygve
Lie, lærte seg bridge i doktorgården, og
under krigen spilte han ofte bridge med
kongen i London, noe de fortsatte med i
Oslo etter krigen.
Det lå tre gårder i området. Og det var
også arbeid å få på steinhoggeriene, så
Grorud var som en magnet for jobbsøkere. Derfor ble Utsikten bygget, den var på
tre etasjer uten innlagt vann og huset 14
familier i ettroms leiligheter. Neste stopp

var på broen over Trondhjemsveien. Fram
til 70-tallet lå veien på samme nivå som
området rundt. Og fram til 60-tallet så veien ut som en vanlig landevei. På nedsiden
lå Bråtengårdene og butikker langs veien
med kafeen Kakkerlakken. På oppsiden
kolonial med vanntro til hestene og politistasjon. Litt lenger nede lå Kjosgårdene.
Der var holdeplass for bussen, barberer,
manufaktur og bakeri.
Borte ved drosjeholdeplassen står et tre
som er mye eldre enn de andre trærne.
Det er det eneste som er igjen fra gården
Rosenberg. Den gangen var det hoppbakke så stor som datidens Holmenkollhopp, og unnarennet gikk helt ned til treet.
Monsebråten husmannsplass lå der hvor
steinhoggerstatuen nå er. Betel indremi-
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sjon hadde hus som ble revet da senteret
ble bygget.
Grorud hadde fire avholdslosjer, og det
var nødvendig. Når karfolka fikk lønn på
fredagen, var det viktig at konene kom før
ølselgerne for å berge lønna.
Grorud hadde også et Folkets Hus som
alle andre tettsteder. Det lå noe lenger
oppe i Trondhjemsveien. Hagaløkka borettslag ble bygget på 50-tallet. Før det
hadde Schous bryggeri parseller for arbeidsfolkene.
Ved Bergensveien 30- 32 lå en mølle, en
kryddermølle som senere ble barnehage.
I 38 B bodde Odd Børretsen. Den ble kalt
for Nordligården, for her bodde jordmor
Nordli. Vesthellinga boligsameie ligger
nå der hvor gartneriet lå. Rett over veien
hadde et belgisk/fransk gruveselskap hus
en gang da det ble lett etter kobber. Lenger oppe ligger Gruesletta, det fikk kanskje det navnet fordi mang en rytter gruet
seg til turen forbi Røverkollen på grunn av
røverne.
Ved Skogstad bussholdeplass lå to går-

Noen vandrer

Steinhoggeren

der, Skogstad og Fjellhammer. Petrus menighet brukte stedet i helgene.
Mange av deltagerne på vandringen er
gamle Groruddøler, og det var morsomt å
høre på når de fortalte om gamle dager
på Grorud.
Kari Brun Wisløff
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En vandrehistorie fra Høybråten...
Begynnelsen av juni er en fin tid for lokalhistoriske vandringer. Nok en gang
var det klart for Groruddalen Historielags vandring på Høybråten, også denne gang med Rolf Edvard Torbo som
turguide.
32 forventningsfulle vandrere møtte opp i
strålende solskinn for å se på lokalhistorien lengst øst på Høybråten. Turen startet
i «dumpa» ved Lørenskog stasjon hvor
det i tidligere tider var et lite tettsted med
atskillige forretninger.
På lørenskog-siden lå den illeluktende
limfabrikken «Excelsior» som kokte lim
av beinrestene fra kjøtt-industrien i Kristiania. Vi som vokste opp på Høybråten
på 50-tallet glemmer aldri stanken fra de
åpne lastebilene med halvråtne beingrinder som skulle bli til lim! For ikke å snakke
om rotteplagen rundt fabrikkveggene!
I dag ruver et teglsteinstårn som eneste
minne etter denne avsluttede industri
historien. Rett foran «limen», ute i myra, lå
det en låvelignende bygning som i mange
år huset «Lørenskog bygg». Stedet var
svært flomutsatt og var vel den eneste
butikken i landet som ikke kunne ha varer på nederste hylle på grunn av den helt
årvisse vårflommen! Vareutvalget var likevel imponerende og det var alltid hyggelig med et besøk til de to blide søstrene
Yhlen: «Lollo» og Rutta» som bestyrte forretningen med stø hand. De to var forøvrig
søstre til Oddvar Yhlen som falt i kampen
for Norge i aprildagene i 1940. Bygningen
har i tillegg rommet både frisør, kiosk og
brukte klær. Den ble revet for få år siden

og idag er den nye «Lørenskog stasjonsby» i ferd med å reise seg på oversiden
av jernbanen.
Lørenskog stasjon ble bygget i 1854 som
en av de første stasjonene på Norsk Hovedjernbane. Den het opprinnelig Robsrud stasjon etter navnet på den nærliggende gården. Kong Håkon og dronning
Maud var hyppige gjester til Losby Gods
på tidlig 1920-tall og ble hentet på Lørenskog stasjon med store hesteekvipasjer!
I området ved stasjonen utviklet det seg
et lite forretningssenter i kjølvannet av
nybyg-gernes etablering på Høybråten
for omtrent 100 år siden. I dag er det bare
Helga Markussen som holder stand med
sin hobbyforretning for maling på porselen. Mange mener at Helgas forretning
er landsledende på feltet. Sikkert er det i
alle fall at hun har svært langveisfarende
kunder! Forretningen som ligger i Høybråtenveien 115 har fortid som velassortert isenkramforretning som hadde «alt».
Ekstra spennende var det for oss smågutta å kjøpe kinaputter og andre smellgreier da det nærmet seg maidagene:
Stedet var Per Markussens Isenkram!
i «Dumpa» fant vi ellers to veldrevne
landhandlerier og en god manufakturforretning som var kjent for sitt gode utvalg innenfor tekstil, stoffer og sytilbehør:
Magne Hvebergs Manufaktur i Høybråtenveien 119. Han hadde råd til solide lagre. Alle fant det de var ute etter og gjerne
litt til! Naboen til Markussen var Kildahls
landhandleri som i en periode ble drevet
av butikken over veien: den staselige «Vil-
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la Vardun» og handelsmannen Halvard
Sjøberg. Som nærmeste nabo til stasjonen, Høybråtenveien 130, kan vi også i
dag ane bygningens fordums prakt!
«Villa Vardun ble oppført i 1922 og rommet bl. a. et tannlegekontor (først Norgaard og senere Kaare Grüner) og en fin
Cafe. I en annonse fra 1927 anbefales
Cafeen som et hyggelig tilfluktssted med
hyggelige lokaler. «Faste middagsgjester
modtages efter Bestillinger. Piano til Gjesternes afbenyttelse!» Bak dette tilbudet
sto frk. Olga Braathen.
Sjøbergs datter Karin Haneborg kan fortelle om et «innbrudd» i butikkens sukkerog mellager under krigen; Det var «gutta
på skauen» som trengte påfyll!
Krigen bød på store utfordringer. Det var
ikke lett å skaffe matvarer. Karin forteller
at pappa Halvard fikk tak i et parti med
frossen sild i Oslo: Butikken ble nærmest
stormet av kundene da silda ble lagt ut for
salg!
Etter krigen hadde Sjøberg også et kølutsalg med tilhørende utkjøring til kundene.
Det er på tide å rusle litt videre oppover
Høybråtenveien. Vi stanser under brua
hvor E6-trafikken dundrer over hodene
våre, og hvor en puslete syrinbusk har
overlevd skyggen av motorveien. Her lå
det lille hvite huset til Trondal som i mange
år var Tschudis salgskontor for tomter i
Tschudiskogen. Det var Tschudis assistent O.P. Rud som var behjelpelig med
å vise tomtene. I en annonse for tomtene
skriver Ralph Tschudi (sønn av Anton T):
»Medbring ved besøket 10 kroner som
første avbetaling, da avsluttes handel i
marken og parcellen kan straks tages i
bruk». Enkelt og greit - og ubyråkratisk!

Ralph Tschudi kjøpte området mellom
Høybråten park og Lørenskog stasjon av
Nedre Stovner gård og gav det navnet
Tschudiskogen. Alle på Høybråten hvor
tomta deres har gårdnummer 102 har
altså tomt fra Nedre Stovner.
Vi haster videre forbi Thor Haugs kolonial med Høybråtens første bensinpumpe
ved Stovnerbrua, kaster et blikk oppover
Langlibakken hvor dansken Peter Christensen drev tøffelfabrikken «Hygga» og
kombinerte dette med et illegalt trykkeri
under krigen. Gestapo ble tipset og hele
familien på tre ble fengslet i 1943 og Peter
ble henrettet på Trandum høsten 1944. I
dag er det bare grunnmur og ei betongtrapp som forteller historien om en av våre
stolteste krigshelter.
Bortover Høybråtenveien passerer vi på
høyre hånd den siste autentiske vannposten og sender en vennlig tanke til alle husmødrene som i mange år måtte klare seg
med vann fra vannposten når mat skulle
lages og klær vaskes. Vannpostene kom
til Høybråten i 1922 og var mer eller mindre i bruk til 1980.
Vi passerer med vemod den siste pølsebua og tenker på alle de utgavene av
begrepet pølsebu vi har hatt rundt her og
ikke minst de mange hyggelige og omsorgsfulle kioskdamene: Fru Hartung på
Lørenskog stasjon, Ingrid Haga på Høybråten stasjon og sist, men ikke minst Kari
Sandsengen i flere av Høybråtens kiosker.
De var på mange måter våre første sosialarbeidere og sosionomer!
Vi kaster et blikk på «Belseth», nybyggerhuset til en av brødrene Cederkvist og
dagens kanonfotograf Frøydis barndomshjem før vi stopper litt opp ved bysten av
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Anton Tschudi som la grunnlaget for den
moderne bosetting på Høybråten.
Som avslutning på vår lille, sommerlige
vandring svinger vi inn på tunet til «Vardeheim» som var det stolte forsamlingshuset til Høybråten småbrukerlag. Laget ble
stiftet i 1912 og huset sto ferdig allerede i
1916. De drev en omfattende virksomhet,
men det er en annen historie. Vardeheim
ble solgt til Birkebeinerordenen i 1937
som har holdt huset i god hevd som et
viktig møtested for lokalbefolkningen.
Tro det eller ei; Dette er et kortfattet referat fra en vandring som også inneholdt
en rekke gode innspill fra en velkvalifisert
gruppe med vandringsmenn og kvinner!
TAKK FOR TUREN!
Rolf Edvard Torbo

En lydhør forsamling ute på vandring.
Foto: Kari Brun Wisløff

Idyllisk stemning på Høybråten. Foto: Kari Brun Wisløff
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Åpent medlemsmøte med
film og quiz!
Onsdag 11. november ønsket Dan Brovold 15 mennesker velkommen til
åpent medlemsmøte på stabburet. Temaet for kvelden var film og lokalhistorisk quiz. Han sendte raskt stafettpinnen videre til Jan Arne Tangerud
som gav de fremmøtte en kort innføring i pilegrimsledens utvikling.
Fra starten i 1994 og frem til i dag hvor vi har to likestilte pilegrimsleder ut
av Oslo mot Trondheim. Så fikk folket se dokumentaren fra 1998
Pilegrimene kommer. Etter filmen ble det servert kaffe og Nordtvet
kringle før Anne Fikkan presenterte sin lokalhistoriske quiz med bilder fra
kjente og mindre kjente steder.
Kristian Skaane

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO

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.
Disse prisene har vi på våre årbøker:
Årbok 2014, 2015 kr 150,- / årbok 2013 til 1989: 120,- pr bok / årbok 1987: 100,Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.
Bestilling:
Ja, takk, jeg bestiller følgende (kryss av):
Årbok 1985 (utsolgt)

Årbok 1995

Årbok 2002

Årbok 2009

Årbok 1987

Årbok 1996

Årbok 2003

Årbok 2010

Årbok 1989/90

Årbok 1997 (utsolgt)

Årbok 2004

Årbok 2011

Årbok 1991

Årbok 1998

Årbok 2005

Årbok 2012

Årbok 1992

Årbok 1999

Årbok 2006

Årbok 2013

Årbok 1993

Årbok 2000

Årbok 2007

Årbok 2014

Årbok 1994

Årbok 2001

Årbok 2008

Årbok 2015

Jeg ønsker:
Å bli medlem - kontingent kun kr 150,- per år
Kulturminneguide - “Vandring i bydel Bjerke” kr 50,“Vandring på Grorud” 2. utgave kr 100,Groruddalen Kulturminneatlas kr 75,Toppen i Akersdalen av Johs Brenna, kr 50,Ny Kulturminneguide for Bjerke Bydel, kr 150,Medlemsnr.

Navn

Adresse		
(Sted/dato)

Postnr.
(Underskrift)

