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AkersDølen 
Medlemsblad for Groruddalen Historielag

Fra Stabburstrappen
Godt nytt år, alle sammen!
De fleste har nå forhåpentlig lagt jule- og nyttårshelgene bak 
seg etter feiring i tradisjonelle og rolige former.
Groruddalen Historielag er i gang med sitt 31. arbeidsår. 
Jubileumsåret 2011 er over og vi fortsetter i vårt etter hvert 
godt opptråkkede spor. Årbokkomiteen har allerede startet 
arbeidet med å lage Årbok 2012, den 25. i rekken av lokal-
historiske artikkelsamlinger fra bydelene Alna, Bjerke, Gro-
rud og Stovner. Tradisjonen tro planlegges lanseringen til en 
dag i nærheten av historielagets stiftelsesdato 27. oktober.

Vårt første møte i år er årsmøtet 22. februar. Det finner sted i 
Stabburet på Nordtvet gård. Innkallingen er trykket i denne 
utgaven av AkersDølen. Vi regner med at en del oppga-
ver som er under arbeid vil bli fullført i år. Det gjelder blant 
annet utgivelse av en revidert kulturminneguide for Bydel 
Bjerke og åpning av steinhoggerutstillingen i den nyrestau-
rerte kommunegården, Grorudveien 3. Arbeidet med nabo-
huset, Grorudveien 5 kommer også i gang om ikke lenge. 
Når begge husene er ferdig oppusset og revitalisert, vil 
området rundt dem bli bearbeidet. I hageanlegget vil det 
kunne bli plass til mer enn bysten av dikteren Johan Falk-
berget. Formidling av lokalhistorisk kunnskap på ulike må-
ter anses som en grunnleggende oppgave for historielaget 
vårt. I tillegg til årbokutgivelsene, de lokalhistoriske rusle-
turene og møter med foredrag, har vi også rettet innsatsen 
mot elevene i grunnskolen. I to år har historielaget, i samar-
beid med bydelen, gjennomført et undervisningsopplegg 
for fjerde klassetrinn i Stovner. Samtlige klasser på fjerde 
trinn i alle barneskolene i bydelen har tatt turen til Nedre 
Fossum gård for å få undervisning i lokalhistorie. I hvert av 
årene 2010 og 2011 var det ca 400 fjerdeklassinger som 
gjennomgikk denne spesialundervisningen.

Vi har fått henvendelse fra bydel Stovner om at de ønsker å 
gjennomføre det samme opplegget også i 2012.

Dette kan bli et interessant år. Lokalhistorie er spennende!

Nordtvet gård, 25. januar 2012
Bjørn Henry Syversen
  
Forsidefoto: Sveiva Landhandel bygget ca. 1890 som 
bolighus og ombygget til landhandel i 1919. Nedlagt i 
1992 p.g.a. omlegging av Trondheimsveien. 
Tegnet av Leif Eklund i 1992.



Hva skjer?

22. februar kl.19.00
 

Stabburet, Nordtvet Gård Årsmøte

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

Dato/tid Møteplass Aktivitet

Hva skjer? < Side 3

“Lokalhistorie er spennende!”

Veinavn i Groruddalen
AkersDølen fortsetter med 
malerne på Ellingsrud.

Per Krohgs vei, fra Karihaug-
veien til Henrik Sørensens 
vei. Navn i 1969 etter male-
ren Per Lasson Krohg, født 
18.06.1889 i Åsgårdstrand – 
sønn av Oda (Othilia Lasson) 
og Christian Krohg.

Per Krohgs virke som billedkunstner spente over et vidt felt, fra 
avistegninger, illustrasjoner og plakater til scenografi, skulptur 
og monumentalmalerier. Han var en av de fremste nordiske 
kunstnere i sin generasjon og hadde en betydelig posisjon innen 
den internasjonalt pregede Paris-skolens maleri.

Hans utsmykninger kan sees bl.a. på Grand café, i Oslo rådhus, Hersleb skole, den tidli-
gere Oslo sjømannsskole, Nasjonalbiblioteket og i Sikkerhetsrådets sal i FN-bygningen.

Per Krohg døde i Oslo 3. mars 1965.
 
Kilder:
Norsk biografisk leksikon
Oslo byleksikon

Arne



Side 4 > Årsmøte 2012

Saksliste:
1. Åpning. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å 
 underskrive protokollen
3. Styrets beretning for året 2011
4. Regnskap 2011
5. Budsjett 2012
6. Fastsetting av kontingenten for 2012
7. Innkomne forslag
8. Valg

Enkel servering.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må framsettes skriftlig og være styret 
i hende innen 08.02.2012.

Vel møtt!

Styret

ÅRSMØTE 2012

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte onsdag 22. februar kl. 19:00 
i Stabburet, Nordtvet Gård.



Styret i Groruddalen Historielag < Side 5

ÅRSMØTE 2012

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte onsdag 22. februar kl. 19:00 
i Stabburet, Nordtvet Gård.

Husk å melde adresseforandring!

Styret i Groruddalen Historielag
I 2011 har Groruddalen Historielags styre bestått av følgende medlemmer:

(Styret i 2011 - Bilde v. Tom Evensen)

• Leder: Bjørn H. Syversen
• Nestleder: Jan Arne Tangerud
• Kasserer: Arvid A. Larsen
• Sekretær: Karin Henden

• Styremedlem: Anne Finhammer
• Styremedlem: Guri E. Bramness
• Styremedlem: Kristian Skaane
• Styremedlem: Per Furuseth

• Varamedlem: Sigrun Opheim
• Varamedlem: Kjartan Eide



Side 6 > Lokale frimerker

Lokale frimerker ved 
Stovner postkontor
På frimerkets dag 11.11.2011 kl 11:11 utgav Stovner postkontor et 
nytt frimerke, i sin serie med lokale motiver.

Per Arne Bjerkli ved Stovner postkontor hadde i den anledning fått tips om motiv fra  
leder Bjørn H. Syversen i Groruddalen Historielag. Denne gangen er motivet 
 ”Stålampa”, det nye kunstverket som er satt opp på Haugenstua.

Det er syvende året Stovner postkontor utgir et frimerke med motiver fra lokalmiljøet.

De tre foregående år har Stovner Rådhus (tidl. Fossumberget skole), Bånkall Gård og 
Sveiva landhandel vært motiver. Disse motivene er tre tegninger utført av nå avdøde 
Leif Eklund. Det er i år 20 år siden han laget 10 tegninger på bestilling til bydelens 
kulturavdeling.

Det nye frimerket med stålampa på Haugenstua



Lokale frimerker < Side 7

 

Bånkall Gård er kjent helt tilbake til middelalderen.
(Barnakarlsrud - som betyr mann med mange barn). Skjenkested og skysstasjon.

Administrasjonen i bydelen har gitt Posten tillatelse til å bruke dem på det lokale frimerket. 

Stovner Rådhus - Tidligere Fossumberget skole (1976 - 1984).
Tatt i bruk som lokale for Stovner bydelsforvaltning fra november 1986.

Frimerke: www.posten.no
Tegninger: Leif Eklund - 1992  
     
  

Sigrun Opheim



Side 8 > Fredsmarsjen i 1945

ETTERLYSNING
FREDSMARSJEN 1945

I september 1945 ble hele landet ”mobilisert ” for å gå Fredsmarsj. 
Så også her i dalen, med de ulike idrettslagene som arrangør.

På Grorud gikk marsjen fra Grorud torv og opp mot Gjelleråsen.

Jeg er interessert i å låne bilder fra marsjen enten fra Grorud eller fra 
andre deler av Groruddalen.

Marsjen var en viktig historisk begivenhet, og eventuelle bilder er også 
av interesse for Groruddalen Historielags billedarkiv.

Guri E. Bramness  tlf. 22 25 67 55
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Ta med denne strekkoden til din nærmeste 
tippekiosk for å støtte Historielaget

I 2011 fikk vi inn kr. 4.682,-. Blir du med i år? 
  

På vei ut!

I Sagstuveien på Grorud finnes denne lille resten av et gjerde slik det var den gang hest 
og vogn var et viktig transportmiddel. Gjerdet var festet til stabbesteiner, her på Grorud 
ofte av ekte Grorudgranitt. Også den gangen måtte man jo vite hvor veikanten var. 
Utforkjøring var farlig og i hvert fall problematisk da som nå. Og det var ikke bare å ta 
frem mobiltelefonen og ringe etter kranbil...

      Tekst og bilder: Guri E. Bramness



Side 10 > Oslo byleksikon

Oslo byleksikon er boken for alle 
Oslo-interesserte.

Oslo byleksikon er et leksikon som dekker 
Oslo og omegn. Leksikonet er utgitt på 
Kunnskapsforlaget. Målsetningen fra før-
ste utgave har vært at «Boka skal innehol-
de det en osloboer bør vite om den byen 
og den omegnen han jamlig ferdes i».

Leksikonet kom ut første gang i 1938 og 
hadde geograf Aksel Arstal som redak-
tør. Annen utgave kom i 1966 med Carl 
Just som redaktør. Tredje utgave kom i 
1987 i samarbeid med Oslo Byes Vel med 
Reidar Hanssen som redaktør og hadde 
4700 artikler. 

Fjerdeutgaven utgitt i 2000 inneholder 
5600 artikler og hadde Knut Are Tvedt 
som redaktør. Leksikonet inneholder alle 

Oslos gater, veier, plasser, mange parker, 
torg, broer og kaier, samt alle byens sko-
ler, kirker, kirkegårder, museer, sykehus, 
teatre og kinoer.

Femte utgave kom ut i september 2010. 
Denne utgaven inneholder over 6000  
artikler og «beskriver en by i støpeskje-
en. Fjordbyen, Bjørvika-utbyggingen, 
nye anlegg på Bislett og Holmenkollen,  
Pilestredet park, Ringnes Park og Nyda-
len, museer og sykehus som flytter og  
bytter navn, en økende befolkning, et  
religiøst mangfold og en flerkulturell by».

Veil pris: kr 298,-  hos utvalgte bokhandlere

Kilder:
Wikipedia
Tanum.no    
               Kristian Skaane 

Oslo byleksikon

Redaktør, Knut Are Tvedt. (Foto Rolf Øhman)
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Oslo byleksikon

Har du husket å betale kontingenten?

Bestill Årboka for 2011

Det er enda ikke forsent å 
skaffe seg boka fra 2011.

Kun kr 120,-
Bestillingsskjema på 
neste side.

Da finnes det en egentilpasset utgave av www.grohi.
no som du kan benytte.
 
Siden fungerer slik at hvis du har en iPhone og går 
inn på hjemmesiden via denne vil du bli videreført til 
en brukervennlig side, tilpasset iPhone sin skjerm og 
grensesnitt.

Slik vil hjemmesiden til Groruddalen Historielag se ut 
på iPhone.

Har du Iphone ?



B
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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,-.  Årbok 1985 og 1987 kr. 100,-.
Porto kommer i tillegg på alle forsendelser fra oss.

Bestilling:
Ja, takk, jeg bestiller 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

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,-

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

Årbok 2009

Årbok 2010

Årbok 2011

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO


