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På Stabburstrappa
Årboka for 2018 er snart klar for utgivelse. Redaksjonskomiteen har nok en gang arbeidet for å sette sammen
de ulike artiklene til en flott årbok, og forfatterne har igjen
bidratt med mye stoff. Her blir det mange og spennende
artikler om hva som har skjedd i dalen vår. I årets bok er
det en interessant artikkel om planene som ble laget for
en kanal mellom Oslofjorden og Øyeren. En ny artikkel om
hoppbakker i dalen er også med. Det er i år også tre spennende artikler med stoff fra Høybråten.
Lokalhistorie er interessant og gir oss en bedre forståelse
for hvordan vårt samfunn har utviklet seg. Som leder av vårt
historielag ser jeg fram til å tilby denne årboka til deg.
På og etter lanseringsmøtet mandag den 22. oktober på
”Huset Vårt” på Høybråten vil den være i salg. Møtet blir
annonsert i Akers Avis Groruddalen. Bibliotekene i dalen
og Nordli bokhandel på Stover og Grorud vil selge boka.
Dere som abonnerer vil få den tilsendt.
Groruddalen Historielaget i samarbeid med Høybråten og
Stovner idrettslag, ved Seniorgutta serverte år vafler og
kaffe til over 100 personer i forbindelse med utegudstjenesten på Liastua. Etterpå ble det vandring gjennom pilegrimsleden over Gjelleråsen med Jan Arne Tangerud som
leder.
Historielaget arrangerte et åpent møte på Bånkall gård der
Torbjørn Berntsen på en levende måte fortalte om sin oppvekst på og i nærheten av gården. Møtet var godt besøkt
og de frammøtte fikk høre et lærerikt og morsomt foredrag.
Søndag 26. august arrangerte historielaget i samarbeid
med Pilegrimsenter Oslo en vandring fra Middelalderparken til Øvre Fossum gård i Bydel Stovner. Vandringen
fulgte pilegrims-leden nordover Groruddalen forbi Vålerenga og fram til Fyrstikktorget. Her ble det t-bane til Furuset
hvor kirken ble besøkt. Etter en velfortjent rast gikk turen
videre til Stovner.
De som ledet vandringen var Jan Arne Tangerud fra Groruddalen Historielag og Roger Jensen fra Pilegrimssenter
Oslo.
Det har foregått et omfattende arbeid med restaurering av
uteliggerhytta i Grefsenåsen. Her har en dugnadsgjeng
hatt en stor oppgave. Dette er at historisk viktig minne som
det er viktig å ta vare på. Arbeidet har bitt økonomisk støttet
av historielaget.
Groruddalen Historielag
Dan Brovold, leder
Forsidebilde: Uteliggerhytta til Harald Grande.
Les mere om restaureringen bak i bladet.
Foto Håvard Pedersen.
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Hva skjer?
Hva skjer høsten 2018
Årboklansering på Høybråten
Mandag 22. oktober kl 19:00 i Huset til Sanitetsforeningen, v.a.v Høybråten Skole.
Vi deltar med bokstand på Lions-Julemesse
Grorud samfunnshus 24. og 25. november.

“Lokalhistorie er spennende!”
Det tas forbehold om endringer i programmet! Følg med på nettsiden www.grohi.no

Ønsker du å sende oss en pengegave til vårt arbeid med lokalhistorie,
pilegrimsleden, årbøkene, medlemsmøter eller annet
kan du søke oss opp i Vipps appen på telefonen din.

Du kan søke oss på navnet vårt eller taste
inn nummer:

22102
Husk å merke innbetalingen med hva det er.
Om det er støtte, gave eller andre ting.
Tusen takk mvh Groruddalen Historielag.
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Kristi himmelfartsdag
på Liastua 10. mai
En maidag så varm og vakker med løvsprett og hvitveis i alle lier.
På friluftsgudstjenesten var det kommet
mer enn 120 mennesker.
Arrangementet på denne dagen er et
samarbeid mellom kirken, Seniorgutta fra
Høybråten/Stovner og Groruddalen historielag.
Etter gudstjenesten serverte historielaget
kaffe og vafler gratis til alle.
Noen av vaflene hadde pilegrimslogoen
prentet inn i vaflene, kanskje for å minne
oss om at nå var det tid for pilegrimsvandring over til skansene på Gjelleråsen.
Arne Tangerud stilte opp, med vandrestav
og pilegrimshatt, og han hadde med
seg over 20 interesserte som ville se og
lære mer om vår del av pilegrimsleden til
Trondheim. Det finnes gamle kart og skriftlige kilder som bekrefter leden.

Man tror at leden er blitt brukt siden
jernalderen, fordi man har funnet gamle
gravsteder øverst ved veien. Vi passerte
Tangerudbekken og begynte på den
smale steinete veien opp mot toppen.
Det var nødvendig med klokkevarsler om
møtende trafikk.
Vi passerte en hemmelig møteplass for
mil.org. under krigen, der hadde det en
gang vært vardeplass. Vi så også spor i
terrenget etter gamle bosetninger.
Endepunktet for turen var Skansene, anlagt for å stoppe svensk invasjon fra øst.
Arne Tangerud ga oss en spennende innføring i hvorfor Karl XXII overfalt Norge i
1716 og hvordan norske bønder og soldater klarte å stoppe dem.
Vandringen med Arne Tangerud anbefales på det varmeste.
Kari
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Steinhoggerprotesen kan sees på
Steinhoggermuseet i Grorudveien 3
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Åpent møte på Bånkall gård
med Thorbjørn Berntsen
Onsdag 6. juni hadde bortimot
60 personer hadde møtt opp for å
høre Thorbjørn Berntsen fortelle om
barndom og oppvekst i Groruddalen.
Det ble en høytidsstund å være i den vakkert renoverte låven på gamle fine Bånkall
gård og høre på en av bygdas store sønner
berette om gamle dager, og mange av de
fremmøtte husket nok sammen med
ham.

Til venstre er Marie og Arnfinn Bånkall.

Thorbjørn Berntsen ble født i 1935 i
Østre Aker, nå Oslo.
Noen av hans beste minner er knyttet til
Bånkall gård som hans bestefar eide da.
Familien flyttet til Østlia i 1934. men han
var mye på gården, hjalp til med hesjing
og husker at man hentet malt på Schous
bryggeri og at øl ble brygget.
Det var alle slags dyr på gården, og melk
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ble oppbevart ved hjelp av isblokker
fra Puttjern.
Han berettet også om krigens dager
med stadige overflyvninger og luftvernkanon i hagen. Matmangel var
det også, og da var det viktig med
god hjelp fra Ragna og Alf Bånkall.
Noe av det gjeveste var når de
arrangerte juletrefester. Og de gjemte
unna for tyskerne både melk og en
svinesteik til jul.
I 1942 begynte Thorbjørn på skolen.
Tyskerne hadde tatt Grorud skole,
så fremmøtet var på bedehuset på
Grorud, senere ble Heimdal brukt.

Berntsen får en blomst av Dan Brovold.

Nokså tilfeldig begynte han på
handelslinja på Hersleb og jobbet
blant annet i delikatesseavdelingen
på S-laget på Grorud Torg.
Men så, i 1951, begynte han som
lærling ved Akers mekaniske Verksted, og resten er historie.
Gutta sparket fotball, Kleiva mot
Skillebekk. Vi vant hver gang, sa
Thorbjørn fornøyd. Ellers ble tyskerbrakka nevnt, hvor man hadde mye
moro i åra etter krigen. Og han
giftet seg der i 1957, med Adda
Stenvold.

Berntsen taler til folket.

Som statsråd hadde han også en
finger med i spillet rundt renoveringen
av Bånkall gård.
Etterpå var det mange som fikk en
prat med Berntsen, bl. a. en gammel
lærer fra folkeskolen og ekteparet
Marie og Arnfinn Bånkall.
Det var en storartet kveld.
Tekst og bilder: Kari

Berntsen snakker med en av sine gamle lærere.
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En moderne pilegrimsvandring
fra Bispegården til Stovner
26. august 2018
Av Anne Fikkan

Mer enn 60 personer møtte opp i Bispegården for å være med på den Historielagets
vandring under ledelse av Jan Arne Tangerud. Nytt av året var at T-banen fraktet oss fra
Helsfyr til Furuset.
Som for middelalderens pilegrimer, startet vi i gamlebyen, ved bisp Nicolas
borg fra 1100-tallet og tok oss videre til
ruinene av St. Hallvardkatedralen (i ruinparken). Kirken var bispesete, men også
kroningskirke, kongelig vielseskirke, kongelig gravkapell og et av Skandinavias
beste besøkte pilegrimsmål. Det har vært
mange viktige personer med tilhold i det

gamle Oslo; både konger, dronninger og
biskoper. Biskop Jens Nilssøn huskes for
sine mange visitasreiser på Østlandet på
1600-tallet. Han hadde med seg en «skriver», presten Oluf Børgessøn. Hans verk
gir oss en enestående innsikt i livet i bygdene på den tiden.
Vandringen fulgte den gamle leden langs

Jan Arne Tangerud og Roger Jensen ved milesteinen ved Furuset kirke.
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Vandringen hadde god oppslutning.

Strømsveien forbi Galgeberg til Fyrstikktorget. Ved Furuset kirke - der vi vet at det
lå en kirke også i middelalderen - møtte
vi lederen av pilegrimssenteret i Oslo,
Roger Jensen. Han inviterte oss inn i kirken
og fortalte om pilegrimsfenomenet slik det
har utfoldet seg i vesteuropeisk historie
frem til vår tid.
Vandringen fortsatte forbi Verdensparken,
Nedre Høybråten gård og Vokterboligen
på Haugenstua til Øvre Fossum gård på
Stovner.
Det er laget en video fra vandringen. Den
ligger på Historielagets internettside.

Jan Arne Tangerud ved vandringens slutt.
Også været var på vandrernes side - regnet
kom ikke før turen var over.
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Dramatiske hendelser på
Standard
Av Anne Fikkan

Standard telefon- og kabelfabrikk var en viktig arbeidsplass sør Groruddalen i et
halvt århundre. Fra en sped begynnelse i 1916, vokste den til mer 4.000 ansatte på
1960-tallet. STK ble en av de største og viktigste bedriftene innenfor elektroteknisk
industri i Norge. Denne artikkelen handler om ett år i den lange historien.
Vi skal til begynnelsen av 1920-tallet. Det
var det tyske firmaet Hackethal Draht und
Kabelwerke AG som satset på en kabelfabrikk i Norge. Tyskerne hadde maskiner
og kompetanse og så mulighetene i det
norske markedet. Problemene meldte seg
Widerøes flyfoto fra ca. 1950, hentet fra
oslobilder.no Standard midt i bildet, teglverket
og Risløkka til venstre, Kristiania Trelastcompani i forgrunnen; det gamle bondelandskapet
i Groruddalen i bakgrunnen.

imidlertid raskt. Råstofftilgangen var problematisk. Produksjonsutstyret var arvet
fra Tyskland og viste seg å være gammelt.
Ingeniørene var tyske og opplæringen av
arbeiderne tok tid. Den gang ble ledninger og kabler isolert med gummi og papir.
Arbeidsforholdene var elendige. Det var
mye manuelt og tungt arbeid. Løft på 100
- 120 kilo var vanlig. Det var ofte grisete
arbeid med gummi som måtte varmes
opp. De tyske arkitektene hadde ikke hatt
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kunnskaper om norske vintre – smeltevann rant inn og frøs på gulvet. Kalken falt
av vegger og tak og blandet seg i gummien.
Bedriftens økonomi var elendig. Ledelsen
strevde. De første seks årene skiftet man
direktør fire ganger. Konkurransen om
kundene var stor, ikke minst fra det amerikanskeide International Telephone and
Telegraph Corporation (ITT). Økonomien
kom først i orden da de overtok i 1930.
Arbeiderne startet en egen fagforening
like etter oppstart: Norsk Kabel- og Gummivarearbeiderforening.
Det var med andre ord en bedrift med
elendig økonomi, fersk ledelse og produksjonsproblemer som møtte en urutinert
fagforening til lønnsforhandlinger våren
1923. Var det rart at det gikk galt?
I en voldgiftsdom fra 1922 var timelønnen
satt ned fra kr 1,95 til 1,45 for mannlige
arbeidere over 19 år. Bedriftsledelsen ville
forlenge denne avtalen. Kravet fra arbeiderne var 1,75 for menn og 0,75 for kvinner. Begge sider sto steilt på sine krav.
Etter mange forgjeves forhandlingsrunder
la arbeiderne ned arbeidet 23. juli 1923.
Det hører med i bildet at norsk økonomi
var i krise. Bedrifter gikk konkurs. Banker gikk overende. Arbeidsledigheten var
høy. Det var dyrtid og nød. Klasseskillene
hadde neppe vært større. 1924 ble det
verste konfliktåret i fagorganisasjonens
historie. 3,2 millioner arbeidsdager gikk
tapt i streik og lock-out. De fleste arbeidskonfliktene fant imidlertid sin løsning i løpet av noen måneder. Men ikke på kabelfabrikken.
Oppslutningen om streiken var 100% fra
første dag, også blant dem som ikke var

fagorganisert. Ingen falt fra underveis. At
streiken allerede fra starten av dreide seg
om noe mer enn lønnskamp kommer frem
i Arbeiderbladets oppslag 26. september
1923.

”De organiserte arbeiderne er fast besluttet paa at bringe de tyske kapitalister og
deres lakeier i bedriftledelsen og Norsk
arbeidsgiverforening til forstaaelse av at
Norge ikke er Preussen.”
Bakgrunnen for kraftsalven var at bedriftsledelsen hadde tatt inn gutter under 19
år – og som dermed ikke var omfattet av
tariffavtalen – samt noen tyske arbeidere.
De første månedene var streiken på kabelfabrikken som så mange av de andre
streikene. Men situasjonen tok en dramatisk vending da den lokale foreningen
ikke aksepterte det forhandlingsresultatet
Norsk arbeidsmandsforening hadde kommet frem til med Norsk arbeidsgiverforening. Resultatet var at foreningen meldte
seg ut av forbundet og at streiken ble
kjent ulovlig ved dom i Arbeidsretten 20.
november 1923. Dermed sto de streikende utenfor LO og hadde ingen streikestøtte. Om nøden var stor fra før, ble den ikke
mindre etter dette. Dramatikken ble heller
ikke mindre.
Så snart streiken var dømt ulovlig, startet direktøren arbeidet med å få tak i ”arbeidsvillige”. Han gikk til et område der
nøden var enda større: Til Hadeland. Der
lyktes han i å få tak 20-25 bondegutter. De
som var i streik likte dette dårlig. Det ble
satt opp høye gjerder rundt fabrikkområdet for å holde hadelendingene inne og
streikevaktene ute. Det kom til konflikter
straks ungguttene beveget seg utenfor
området. Og det ville de jo naturlig nok
- det var blant annet dårlig med damer
innenfor gjerdet. Det ble steinkasting og
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knuffing. Lørdag 8. mai 1924 toppet det
seg. Arbeiderbladet la ikke fingrene imellom:

Politiet ble varslet og tok revolverne fra
hadelendingene, men gummikøllene fikk
de beholde.

”Vi har tidligere omtalt hvordan streikebryterne forsynt med revolvere farer langs veiene og gjør forholdene i nabolaget utrygt.
Lørdag hadde de stripede fått tilkjørt en
del drikkevarer av den kjente streikebryterhverver Haagensen fra Brandbu, og efter
å ha konsumert tilstrekkelige kvantaer av
dette, blev de meget modige og kom ut på
veien hvor de tok fatt i fredelige folk.

Det fortsatte med konflikter mellom de
streikende og fabrikkledelsen. Flere skudd
falt og knivene satt løst.

Man bad dem om å forsvinne inn på fabrikkområdet igjen og la folk få gå i fred,
med da blev de som rasende. Det var i alt
6 stripete og de avfyrte 4 revolverskudd.
Det første skudd blev avfyrt i luften, de
andre skudd sendte de mot den folkemasse som efterhvert hadde samlet sig
ved Økernkrysset. Det var et rent under at
ingen blev truffet.

Først etter ett år ble det fremforhandlet en
tariffavtale med Kabelfabrikken. 8. september 1924 ble arbeidet gjenopptatt. Resultatet ble en lønnsøkning med ti øre til
kr 1,55 pr time for menn over 18 år og kr 1,03
for kvinner.
Det finnes flere artikler om Standard i
historielagets årbøker: Storbedriften på
Økern - Alcatel STK av Kaare Marstein
(1989-90), Poltigården på Økernkrysset
av Egil Jensen (1997) Standard på Økern
av Bjørn H. Syversen (1999) og Skuddene
på Standard av Anne Fikkan (2007).

12 barnefamilier ble forsøkt kastet ut fra arbeiderboligene i på Økern. Selv om husleien var betalt,
hadde fabrikken rekrivirert utkastelsesforretning ved lensmannen. Ryktene hadde gått og da
lensmannen dukket opp klokken 10, hadde hele 600 personer funnet veien opp fra Kristiania til
det som på folkemunne har vært kalt «polti’gården» ut fra at det var politistasjon her frem til 1911.
Her er et nærbilde av bygningen 15 år senere. Den var lenge et kjent landemerke på Økern,
men måtte vike plass for tunnellutbyggingen. Bildet finnes i historielagets bildedatabase.
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Foto: Høybråten Sanitetsforening.

Groruddalen Historielag
ønsker velkommen
til lasering av årbok 2018
22. oktober 19:00 i ”Huset Vårt” på Høybråten,
Sanitetsforeningens eget hus.
Adressen er Bergtunveien 7B,
like ved Høybråten Skole.
Noen av bidragsyterne vil kåsere om sine artikler
og det vil bli servering av kaffe og kringle.

Velkommen

til en hyggelig lokalhistorisk kveld.
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Uteliggerhytta etter Harald
Grande er ferdig restaurert
Det er ikke daglig at det restaureres kulturminner inne i marka, men nå er uteliggerhytta i Grefsenåsen ferdig satt i stand og
utstyrt med info som forteller litt om uteligger Harald, litt om den generelle uteliggersituasjonen som oppsto i som følge
av ettertidskrigens bolignød og litt om
restaureringsarbeidet. Gjenstandene forøvrig i hytta stammer fra Haralds Grandes
botid der oppe.
Det var nødvendig med store ombygninger i gulvet og den ene veggen, men dette
er kamuflert med å legge tilbake originale
materialer innvendig, og utvendig er råtne
materialer erstattet med nye, men påsatt i
samme stil som Harald selv brukte da han
bygde og senere vedlikeholdt hytta.
Både de originale sprossevinnduene og døra var borte, men erstattet med nytt så
likt som mulig slik de var. Det store sidevinduet (som i mange år var erstattet av
en plastplate) fant vi den originale ramma

til, dog noe råtten men dette ble og dernest malt i samme farge som vi fant på
ramma.
Både hyttas opprinnelige tilstand samt
alle byggearbeider er blitt grundig fotodokumentert av undertegnede
Initiativtaker har vært Historielaget Grefsen, Kjelsås og Nydalen som også har
stått for søknader om midler til prosjektet,
og restaurering har vært gjort av byggmester Yngve Sem i samarbeid med en
ivrig dugnadsgjeng på fire pensjonister.
Info-plakaten inne i hytta er utarbeidet av
kunstner Helene Sommer som også sto
bak dokumentarfilmen om Harald.
Groruddalen Historielag bidro også med
en pengegave til restaureringen av hytta.
Offisiell nyåpning av hytta vil annonseres i
Akers Avis Groruddalen.
Håvard Pedersen
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Bestill Årboka for 2017
Selges i Deichmanns ﬁlialer, bokhandlere,
eller Historielagets nett-butikk på www.grohi.no
Du kan også benytte bestillingskjema du
ﬁnner på neste side.

Medlemsbladet Akersdølen
kan leses på nettet.
Noen etterspør oss om hvor man
finner gamle utgaver av Akersdølen.
Du finner alle årganger helt fra første
utgitte blad i 1996 og frem til i dag
på hjemmesiden.
Her kan dere følge utviklingen til historielaget og se litt av det vi har jobbet med
gjennom årene.
Kristian

Husk å melde adresseforandring!

I 2017 ﬁkk vi inn kr 18.269 med 42 aktive spiller.
Blir du med i år?
Ta med denne strekkoden til din nærmeste
tippekiosk for å støtte Historielaget

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 2015, 2016, 2017 kr 150,- / årbok 2014 til 1989: 100,- pr bok.
Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.
Bestilling:
Ja, takk, jeg bestiller følgende (kryss av):
Årbok 1989/90

Årbok 1996

Årbok 2003

Årbok 2010

Årbok 1991

Årbok 1998

Årbok 2004

Årbok 2011

Årbok 1992

Årbok 1999

Årbok 2005

Årbok 2012

Årbok 1993

Årbok 2000

Årbok 2006

Årbok 2013

Årbok 1994

Årbok 2001

Årbok 2007

Årbok 2014

Årbok 1995

Årbok 2002

Årbok 2008

Årbok 2015

Årbok 2009

Årbok 2016
Årbok 2017

Jeg ønsker:
Å bli medlem - kontingent kun kr 150,- per år
Kulturminneguide - “Vandring i bydel Bjerke” kr 50,Toppen i Akersdalen av Johs Brenna, kr 50,Ny Kulturminneguide for Bjerke Bydel, kr 150,-

Medlemsnr.

Navn

Adresse		
(Sted/dato)

Postnr.
(Underskrift)

