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Fra Stabburstrappen
Godt nyttår, alle sammen!
Nå er temperaturene i ferd med å normalisere seg for årstiden. Dagslyset på vei tilbake. Det er godt å tenke på at
dagen, sakte men sikkert, spiser av mørket og gjør natten
kortere.
Groruddalen Historielag har lagt bak seg nok et aktivt år.
I tillegg til Årbok 2010 har vi også utgitt en ny og gjennomrevidert utgave av ”Vandring på Grorud”.
Sammen med Byantikvaren, Oslo Museum og bydel Grorud har vi deltatt i arbeidet med å lage ”Oppdag Groruddalen”, en kulturhistorisk guide med tilhørende spesialkart; et
produkt som ble postdistribuert gratis til alle husstandene i
de fire bydelene våre.
Snart kommer skilt ved kokegropene i bydel Bjerke; det har
vi samarbeidet med Friluftsetaten om.
I Grorudveien 3 skal ett av kjøkkenene settes i stand og
innredes slik det var da gården var ny i 1924. Historielaget
deltar i en arbeidsgruppe som skal stå for dette.
Selv har jeg, både for egen del og på vegne av historielaget, hatt gleden av å samarbeide med Akers Avis Groruddalen også i 2010. I samarbeid med Lillomarka O-lag og
avisen lanserte vi fem såkalte ”bonusposter” i forbindelse
med Groruddalsturene.
Vi fyller dessuten 30 år i år, og har tenkt å markere det ved
blant annet å ruste opp Pilegrimsleden gjennom området vårt.
I begynnelsen av januar tjuvstartet vi jubileumsmarkeringen ved å dele ut bokgaver til alle sykehjem i Groruddalen.
Sykehjemmene fikk hver sin pakke med samtlige av våre
utgitte årbøker.
Nå er det årsmøtet som nærmest står for tur. Innkallingen
er trykt i bladet.
Jeg håper at jubileumsåret skal bli et nytt godt år for
Groruddalen Historielag.
Vel møtt til vandringer og møter!
Nordtvet gård, januar 2011
Bjørn Henry Syversen, leder
Forsidefoto: Kapteinsputten ved Linderudkollen i 1998.
Fotograf: Håvard Pedersen
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Hva skjer?
Dato/tid

Møteplass

Aktivitet

Onsdag 16. februar
kl. 19:00.

Stabburet,
Nordtvet Gård.

ÅRSMØTE 2011

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

“Lokalhistorie er spennende!”

I 2009 fikk vi kr. 6.500,-. Blir du med i år?
Ta med denne strekkoden til din nærmeste
tippekiosk for å støtte Historielaget

Har du husket å betale kontingenten?
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ÅRSMØTE 2011

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte onsdag 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 2010.
4. Regnskap 2010.
5. Budsjett 2011.
6. Fastsetting av kontingenten for 2011.
7. Innkomne forslag.
8. Valg.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og
være styret i hende innen 02.02.2011.
Det vil bli servert kaffe og kringle.
Etter årsmøtet vil Leif Frantzen kåsere om slekten Grorud.
Vel møtt!
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Etterlysning av minnehefte

Avdukning av bautaen

15. juni 1947 er en viktig dato i Høybråtens historie. Da ble bautaen utenfor Høybråten kirke avduket. Dette var en stor begivenhet på Høybråten. Folk gikk mann av
huse. En har inntrykk av at hele Høybråten
var til stede ved avdukningen. Det må ha
vært helt spesielt for venner og slektninger etter de ni fra Høybråten som ga sitt
liv i kampen mot tyskerne.

Nå har historielaget fått flere bilder fra
selve avdukingsdagen, og vi har en del
opplysninger fra denne dagen. Etter det
jeg har fått vite, ble det laget et hefte etter begivenheten. Det er av interesse for
Groruddalen Historielag å få laget en kopi
av dette heftet slik at det kan bli bevart
for ettertiden. Jeg har tatt med et bilde fra
selve avdukingen.

Til for noen uker siden har jeg ikke sett
noen bilder av selve avdukingen.
Selv høybråtenboka har ikke med noen
bilder fra den begivenhetsrike dagen.

Dersom noen har dette heftet, kan de henvende seg til undertegnede tlf. 938 13 996
Jan Arne Tangerud
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Lions Julemesse 2010

Da var det igjen tid for LIONS julemesse i Grorud Samfunnshus. Dette har blitt en tradisjon og Groruddalen Historielag har deltatt på fast plass i en årrekke. Denne helgen stilte
nesten hele styret opp som vakter og forklarte om de bilder vi hadde hengt opp.

Mye liv i salen…

Innlegg < Side 7

Salget av årbøker gikk bra. Vi solgte mange av årets utgave og også noen eldre.

Med rykende fersk årbok og vandreguide var bordet dekket, og noen kunne gjøre store
gaveinnkjøp.
Kristian Skaane
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Veinavn i Groruddalen
På Høybråten går Karl Andersens vei fra
Karihaugveien til Vardeheimveien. Iflg. Oslo
byleksikon ble veinavnet vedtatt i 1968.
Karl Andersen (1888-1965), som også ble
kalt ”Kongen av Høybråten” (fortsatt iflg.
Oslo byleksikon) anskaffet seg tomt på
Høybråten som 18-åring, og ble ved samme alder formann i Byggelovskomitéen i
den nystiftede Øvre Høibraaten Nybyggerforening.
Siden gikk det slag i slag. Fra 1913-1921
den første økt som formann i Nybyggerforeningen – det ble flere ’økter’ senere,
1916 innvalgt i Aker herredstyre, 1919
i skolestyret, formannskapet i 1920 og i
Akers el.verks styre 1924. Samme år ble
han oppnevnt av Aker herredstyre for
å forberede en mulig sammenslåing av
Aker og Oslo. Det skjedde jo som kjent 24
år senere. Han var, gjennom årene, medlem av utallige styrer, komitéer og utvalg,
ofte som formann.

en av 1990-tallet.
Karl Andersen
ble i 1951 hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull.
Til de av AkersDølens lesere
som ønsker å
vite mer om
Karl Andersen
og Høybråten,
anbefales Rolf Evard Torbos bok
”Herrer i eget hus.”
Kilder:

•
•
•
•

Oslo Byleksikon, IV utg.
Furuset Skole 1861-1986
Aker 1837-1937
Herrer i eget hus – Rolf Edvard Torbo

I 1924 ble Karl Andersen kjøpmann. Han
startet kolonialforretning i sitt hus på Høybråten. Forretningen flyttet senere inn i et
nytt forretningslokale, og var i drift til midt-

Husk å melde adresseforandring!

Arne

Grenseoppgang < Side 9

Grenseoppgang
«Undertegnede Karen Grorud, som eier
av Øvre Grorud, og fullmektig Almqvist
på herr A. O. Youngs vegne, som eier av
Nedre Grorud skog, har i dag gått opp
delelinjen mellom nevntes skoger, og gitt
deletrær påstående herr A. O. Youngs
markeøre på den ene side og Karen
Grorud på den annen side.
Delet tar sin begynnelse ca 50 alen fra
Aurevannsbakken ved en stor gran, som
ble merket på 2 sider, hvor Slattums, øvre
og nedre Groruds skoger støter sammen,
derfra nedover et dalføre til en liten myr i
sydøstlig retning over samme til en merket furu, videre i samme retning oppover
til Dalemyren hvor merket finnes i en stor
gran, derfra langsetter midten av Dalemyren med merke i større furutrær, og nedover i samme retning til en liten myrputt,
hvor delet snur seg i nordøstlig retning etter et dalføre som fortsetter til ca 100 alen
fra Høymyren hvor delet går litt i vest over
en rabbe ned til Høymyren, hvor delet går

Illustrasjonsbilde.

etter grøften midt over myren til den sydlige ende, hvor delet forlater renden og litt
mer i sydvestlig retning og følger Høymyrsveien til den gamle Bergensvei, hvor det
ble oppsatt en liten steinrøys samt merket
i en mindre furu. Merketrærne står ca. 50
alen fra hverandre.
Undertegnede vitner har vært deltagere
ved deleoppgangen.
Grorud den 27. juni 1884.
Som eiere: K. Grorud. A. Almqvist.
Som vitner: Christian Thorstensen.
Hans Christiansen Glomi
m. p. p. Henrik Johannesen m. p. p.
Alfred Grorud.»
Klarer noen å gå opp denne grensen i
dag ???
Leif Frantzen
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Bestill Årboka for 2010

En fin gave til deg selv eller andre.
Kun kr 120,Bestillingsskjema på baksiden av bladet.

Info < Side 11

www.grohi.no på iPhone og iPod

Slik vil hjemmesiden til Groruddalen Historielag se ut på iPhone/iPod

I den senere tid har jeg holdt på med et lite
prosjekt, å lage en iPod/iPhone utgave av
www.grohi.no
Siden er nå oppe for bruk og fungerer slik at
hvis du har en iPod eller iPhone og går inn

på hjemmesiden via denne vil du bli videreført til en brukervennlig side, tilpasset iPod/
iPhone sin skjerm og grensesnitt.

Webmaster

BLAD

B
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.
Pris per bok kr. 120,-. Årbok 1985 og 1987 kr. 100,-.
Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.
Bestilling:
Ja, takk, jeg bestilller følgende (kryss av):
Årbok 1985

Årbok 1995

Årbok 2002

Årbok 2009

Årbok 1987

Årbok 1996

Årbok 2003

Årbok 2010

Årbok 1989/90

Årbok 1997 (utsolgt)

Årbok 2004

Årbok 1991

Årbok 1998

Årbok 2005

Årbok 1992

Årbok 1999

Årbok 2006

Årbok 1993

Årbok 2000

Årbok 2007

Årbok 1994

Årbok 2001

Årbok 2008

Jeg ønsker:
Å bli medlem - kontingent kun kr 100,- per år
Kulturminneguide - “Vandring i bydel Bjerke” kr 50,“Vandring på Grorud” 2. utgave kr 100,Groruddalen Kulturminneatlas kr 75,En tysklandsfange forteller kr 100,-
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Navn

Adresse		

(Sted/dato)

Postnr.

(Underskrift)

