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AkersDølen

Medlemsblad for Groruddalen Historielag

Returadresse:
Groruddalen Historielag
Postboks 37 Grorud
0905 OSLO
Besøksadresse:
Stabburet Nordtvet gård
Gårdsveien 1-3
Kontortid:
Kontoret er åpent første
onsdag hver måned.
kl. 12.00 - 14.00
Telefon: 22 16 48 85
E-post: post@grohi.no
Hj.side: www.grohi.no
Org.nr 989 556 924
AkersDølens redaksjon:
Kristian Skaane
Sigrun Opheim
Arvid A. Larsen

Fra Stabburstrappen
I februar avholdt Groruddalen Historielag sitt årsmøte i
Stabburet på Nordtvet. Det var stor stas, med gjenvalg over
hele linjen og servering av ”Nordtvet-kringle” med rosiner
og melisglasur(!). Etter at den formelle delen av møtet var
over kåserte historielagets ”grand old man”, Leif Frantzen,
om slekten Grorud som han har studert i lang tid. Denne
utgaven av AkersDølen vil nesten i sin helhet dreie seg om
årsmøtet.
Ellers er det slik fatt her på stabburstrappen at vårsola endelig har begynt å gjøre seg gjeldende. Litt surt å sitte ute
ennå, men jeg lever i håpet om at varmen snart kommer.
I sitt jubileumsår (vi er som kjent 30 år i år) vil historielaget
fokusere på den historiske Pilegrimsleden gjennom Groruddalen. Romeriksleden som den offisielt heter, fyller 10
år i år og vårt bidrag vil være oppsetting av en milestein
av Grorudgranitt med offisiell pilegrimslogo, der Pilegrimsleden passerer Furuset kirke. I tillegg vil vi også ruste opp
leden med nye merker og stolper.

Styret:
Leder og ansv.red.:
Bjørn H. Syversen
Nestleder: Jan Arne Tangerud
Kasserer: Arvid A. Larsen
Sekretær: Karin Henden
Styremedlemmer:
Guri E. Bramness
Anne Finhammer
Per Furuseth
Kristian Skaane
Varamedlemmer:
Kjartan Eide
Sigrun Opheim

Milesteinen på Furuset vil bli avduket lørdag 18. juni samtidig med at en flokk pilegrimer passerer på vei mot Nidaros.

Design/Trykk:
Gjerholm Design

Etter å ha døyvet den første skuffelsen over myndighetenes
trasévalg, var det Groruddalen Historielag, med god støtte
fra Akers Avis Groruddalen, som kjempet fram den offisielle
godkjenningen av Pilegrimsleden gjennom Groruddalen i
2001. Dette anser vi som en viktig seier, og derfor vil vi
markere at den historiske Pilegrimsleden fyller 10 år i år!

Vi kan godt si at vi i historielaget ser på ”vår led” som den
historisk korrekte. Den første leden, som myndighetene la
vestover gjennom Bærum over Bønsnes og Hadeland til
Lillehammer, ble lagt slik til tross for at det virker ulogisk at
pilegrimer, med utgangspunkt i Oslo, ville velge en omvei
vestover på veien mot målet i Nidaros. Det er nærliggende
å tenke, og Riksantikvaren har langt på vei innrømmet det,
at Groruddalen ikke ble ansett som tilstrekkelig presentabel, eller pen nok, for et offisielt veifar av denne typen.

Det skjer andre ting også. Det blir familiedag på Bånkall
gård og noen lokalhistoriske rusleturer. Følg med på www.
grohi.no og i Akers Avis Groruddalen.
Vel møtt! Lokalhistorie er spennende!
Nordtvet gård, april 2011
Bjørn Henry Syversen, leder
Forsidefoto: Anne Finhammer tildeles æresmedlemskap i
foreningen.
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Hva skjer?
Dato/tid

Møteplass

Aktivitet

Søndag 29. mai.
Etter Gudstjenesten

Nedre Fossum Gård

Pilegrimssuppe og vandring
langs pilegrimsleden.

Lørdag 18.juni.
Mere info kommer...

Furuset Kirke

Avduking av milestein ved
pilegrimsleden.

Søndag 21. august.
Aktiviteter hele dagen

Bånkall Gård

FAMILIEDAG med aktiviteter
for alle. Følg med i Akers
Avis Groruddalen.

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

Husk å melde adresseforandring!
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 16. FEBRUAR 2011
1. Åpning
Leder Bjørn H. Syversen ønsket velkommen til møtet. Han spurte de fremmøtte om de
anså møtet som lovlig innkalt, og det var ingen innvendinger. Møtet ble satt. Det var
tjuefem frammøtte.
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
Bjørn foreslo Jan Arne Tangerud som møteleder og Karin Henden som referent. Dette
ble bifalt av forsamlingen. Bjørn Olaisen og Leif Frantzen ble foreslått til å undertegne
protokollen. Dette ble også bifalt.
3. Styrets beretning for året 2010
Bjørn H. Syversen gikk gjennom årsberetningen og kommenterte de ulike punktene. Det
var ingen kommentarer eller spørsmål fra salen. Årsberetningen ble vedtatt.
4. Regnskap 2010
Regnskapet for 2010 ble delt ut og Bjørn la fram og kommenterte det. Historielaget
forvalter kr. 10.000,- til revisjon og ny utgivelse av Bjerke-guiden. Det er i år 10 år siden
pilegrimsleden gjennom Groruddalen ble åpnet. Bjørn la fram styrets planer om å vedlikeholde og ruste opp leden og fortalte at Bydel Alna hadde bevilget penger til dette.
Han kommenterte også utviklingen når det gjelder det manglende vedlikeholdet og
forfallet på Rommiskolen. Hvis Oslo kommune endrer praksis og tar ansvar for vedlikeholdet, vil historielaget kunne bruke noe av sitt vedlikeholdsfond til spesielle tiltak på
skolen. Det var ingen spørsmål eller øvrige kommentarer. Regnskapet var revidert av
Kjell Knutsen som hadde uttrykt at regnskapet ga et riktig bilde av historielagets drift.
Regnskapet ble godkjent.
5. Budsjett 2011
Bjørn la fram forslaget til budsjett og kommenterte det.
Budsjettet ble godkjent.
6. Fastsetting av kontingenten for 2011
Styret foreslår å opprettholde kontingenten på kr, 100.-. Dette ble vedtatt.
7. Innkomne forslag
Et enstemmig styre har innstilt Anne Finhammer som nytt æresmedlem.
Det var for øvrig ingen innkomne forslag.
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8. Valg
Valgkomitéens forslag ble lest opp av Bjørn H Syversen. Det var som følger:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:

Bjørn H. Syversen
Jan Arne Tangerud
Arvid A. Larsen		
Sigrun Opheim		

ikke på valg		
gjenvalg			
gjenvalg			
ikke på valg		

Styremedlemmer:

1 år igjen
2 år
2 år
1 år igjen

Anne Finhammer
gjenvalg			
Guri E. Bramness
gjenvalg			
Kristian Skaane		
gjenvalg			
Per Furuseth		
gjenvalg			
						
Varamedlemmer: Karin Henden		
ikke på valg		
Kjartan Eide		
ikke på valg		

2 år
2 år
1 år
1 år

Revisor:
Kjell Knudsen					
Vararevisor:
Jan Gram					
			
Valgkomité:
Tom Evensen, leder
			
Tom Meckelborg				
Vidar Noreng					
Hjalmar Kielland				

1 år
1 år

1 år igjen
1 år igjen

1 år
1 år
1 år
1 år

Valgkomitéens forslag ble vedtatt av årsmøtet.
Etter at årsmøtet var hevet ble Anne Finhammer utnevnt til æresmedlem og overrakt
den lille granittblokken med inskripsjon som bevis på det. Bjørn H. Syversen fortalte om
Anne Finhammers innsats i historielagets styre gjennom mange år og om hennes arbeid
med boka ”Vandring på Grorud”. Han overrakte henne blomster og ytret verbal heder
og takk for ekstraordinær innsats gjennom mange år. Utnevnelsen vakte begeistring i
forsamlingen.
Det ble servert kaffe og Nordtvet-kringle med rosiner og melisglasur i pausen.
Etter kaffepausen kåserte Leif Frantzen om slekten Grorud på Grorud gård (Øvre) fra
1814 og fram til i dag.
Karin Henden
referent
Bjørn Olaisen

Leif Frantzen
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Styret i Groruddalen Historielag
På årsmøtet 16. februar 2011 valgte Groruddalen historielag følgende styre:

-Leder: Bjørn H. Syversen
-Nestleder: Jan Arne Tangerud
-Kasserer: Arvid A. Larsen
-Sekretær: Sigrun Opheim*
-Styremedlem: Anne Finhammer
-Styremedlem: Guri E. Bramness
-Styremedlem: Kristian Skaane
-Styremedlem: Per Furuseth
-Varamedlem: Karin Henden *
-Varamedlem: Kjartan Eide
* (Styret har internt flyttet om på disse 2)
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Styrets beretning for året 2010
Til behandling på årsmøtet, 16. februar 2011
Årsmøtet, 3. mars 2010 satte sammen Groruddalen Historielags styre og komitéer på
følgende vis:
Bjørn H. Syversen
Jan Arne Tangerud
Arvid A. Larsen
Sigrun Opheim
Guri E. Bramness
Anne Finhammer
Kristian Skaane
Per Furuseth
Varamedlemmer: Karin Henden
Kjartan Eide
		
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Revisor:

Kjell Knudsen

Valgkomité:

Hjalmar Kielland
Tom Evensen
Tom Meckelborg
Ole A. Lynes

Årbokkomitéen er oppnevnt av styret,
og består av følgende medlemmer:
		
		
		
		
Medlemmer
Det var 552 medlemmer i Groruddalen
Historielag ved årsskiftet 2010/2011. Av
disse er 7 bydeler, institusjoner og skoler,
2 firmaer og 3 foreninger og lag.
6 medlemmer har status som æresmedlemmer. Æresmedlemmene er: Marit

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år)

(valgt for 2 år)
(valgt for 2 år, men ble gitt muligheten
til å fratre etter 1 år)

Anne Finhammer
Fridtjof Funder
Jan Arne Tangerud
Kristian Skaane
Stovner, Leif Frantzen, Finn Arnesen, Hjalmar Kielland, Gro Hoddevik og Jan Arne
Tangerud. Historielaget definerer bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner, med tilhørende markaområder, som sitt virkeområde. Det er stort sett det samme området
som i offentlige dokumenter betegnes som
Groruddalen.
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Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i perioden fra
03.03.2010 til 16.02.2011.
Samtlige styremøter har funnet sted i historielagets kontor i Stabburet på
Nordtvet gård.
For uten de faste poster som for eksempel
postjournal, medlemsbladet «AkersDølen», fremdrift av årboka og arrangementer, er det behandlet en rekke særskilte
saker. Noen av disse har gått igjen på
flere styremøter.
Aktiviteter
Groruddalen Historielag har gjennomført
flere egne arrangementer og også tatt del
i tiltak iverksatt av andre.
Vandring på Høybråten, med rekorddeltakelse, familiedager på Bånkall gård og
Stovnerdager med servering av Pilegrimssuppe, var noen av postene i vårhalvåret.
20. april var det vår tur til å stå for det tekniske arrangementet i forbindelse med
vårmøtet til Fellesrådet for historielagene
i Oslo. Bydel Stovner lot oss få disponere
Kultursalen i den nye multifunksjonsbygningen på Nedre Fossum gård. Møtet ble
gjennomført til alles tilfredshet.
Høsthalvåret var blant annet preget av
Kulturminnedagen, 12. september. Årets
tema var ”Nytt liv i gamle minner”, og vi
viste fram Rommiskolen og Sveiva landhandleri.
I september gjennomførte Jan Arne Tangerud og Bjørn H. Syversen et undervisningsopplegg rettet mot fjerde trinn i
grunnskolen. Alle skolene med barnetrinn
i bydel Stovner fikk tilbud om en dobbelttime i grunnleggende lokalhistorie.
Samtlige takket ja, og til sammen 400

fjerdeklassinger fikk ta del i undervisningen som baserte seg på bruk av noen utvalgte gjenstander fra Torbjørn Fossums
lokalhistoriske samling i et opplegg utarbeidet av Tangerud og Syversen i samarbeid med bydelens kulturkonsulent Bjørn
Holm.
Undervisningen fant sted i Kultursalen,
Nedre Fossum gård.
I forbindelse med at kommunegårdene i
Grorudveien 3 og 5 skal revitaliseres og
tas i fornuftig bruk, ønsker Byantikvaren
at ett av kjøkkenene i Grorudveien 3 skal
settes i stand og utstyres slik det var da
huset var nytt i 1924. Groruddalen Historielag er bedt om å delta i dette arbeidet,
og har tre deltakere i en arbeidsgruppe
som skal forestå denne oppgaven.
Pilegrimsleden gjennom Groruddalen ble
offisielt åpnet i 2001, og i løpet av våren
2011 skal den rustes opp med nye merker. Til dette tiltaket har vi søkt og fått innvilget, økonomisk støtte fra bydel Alna.
Gjennom hele året har historielagets leder Bjørn H. Syversen levert stoff med et
visst lokalhistorisk tilsnitt under vignetten
”Lokalhistoriske refleksjoner” i Akers Avis
Groruddalens fredagsutgaver. Samarbeid
Groruddalen Historielag er medlem av
Fellesrådet for historielagene i Oslo, og
deltar her i to årlige møter – i april og i oktober. I tillegg samarbeider vi med andre
historielag i enkeltsaker.
Historielaget har et godt samarbeid med
de enkelte bydeler innen det vi anser som
vårt virkeområde. Når det gjelder enkeltsaker i hver bydel, fungerer historielaget
ofte som høringsinstans. Historielaget
har også et godt samarbeid med Akers
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Avis Groruddalen, som ofte omtaler historielaget og tiltak som vi setter i verk. Vi
averterer våre arrangementer i avisa. I
samarbeid med Lillomarka O-lag lanserte
vi fem såkalte bonusposter i familieorienteringstiltaket Groruddalsturene og skrev
artikler om hver enkelt post i Akers Avis
Groruddalen.
Filmprodusenten Jan Toreg skal lage en
ny oslofilm og har henvendt seg til oss
med forespørsel om et samarbeid for å
få kontakt med personer som kan ha fortellinger som kan settes inn i en historisk
sammenheng.
Velforeninger, pensjonistgrupper og ulike
andre organisasjoner retter stadig forespørsler til oss om foredrag og andre
bidrag som omhandler Groruddalen. Vi
stiller opp så sant vi har tid og anledning.
Skoleelever og studenter henvender seg
ofte for å få opplysning om stoff til oppgaver om lokalhistorie, og vi prøver å være
behjelpelige så langt vi kan. Det kommer
også henvendelser når det gjelder slektsgransking. Disse kan vi dessverre bare
besvare i begrenset utstrekning, fordi virksomheten vår ikke er spesielt innrettet mot
slektsgransking.
Historielaget samarbeider med alle fire
bydeler i Groruddalen og har også godt
samarbeid med sentrale instanser som
Byantikvaren, Byarkivet, Oslo Museum og
bibliotekfilialene i området.
Gaver til laget
Også i 2010 har Groruddalen Historielag
mottatt en rekke gaver. Vi fokuserte spesielt på gjenstander etter russiske krigsfanger og beretninger fra personer som har
hatt kontakt med slike. Det kom inn flere
gjenstander og historier. Flere beretnin-

ger er publisert i årboka og i AkersDølen,
og enkelte av gjenstandene ble stilt ut i
Nordtvet filial av Deichmanske bibliotek
før jul. Noen gjenstander etter en avdød
milorgjeger er gitt videre til Norges Hjemmefrontmuseum. Stor takk til alle givere
og bidragsytere!
Årbok og andre bøker
En svært viktig sak for Groruddalen Historielag er den årlige utgivelsen av årbok.
I denne forsøker vi å få fram artikler som
vedrører alle fire bydeler. Vi søker hvert år
bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner
om økonomisk tilskudd til produksjon av årboka. Tilskuddene som ble gitt til årets årbok
tyder på at bydelene ser verdien av dette
arbeidet, som gjøres helt på frivillig basis.
Årbok 2010 ble lansert 27. oktober. Den
er nummer 23 i rekken og selges hos flere
av distriktets bokhandlere, på bibliotekfilialene, og den kan kjøpes ved kontoret i
stabburet på Nordtvet gård. Årboka sendes også til en rekke faste abonnenter.
Årbok 2010 består av 18 artikler og er rikt
illustrert, ofte med fotografier som ikke har
vært publisert tidligere.
Den lokalhistoriske guideboken ”Vandring
på Grorud” har vært utsolgt i lang tid. På
grunn av at boken fortsatt var etterspurt
gikk de to forfatterne Anne Finhammer og
Guri E. Bramness løs på en omfattende
revisjonsoppgave. Det ble en helt ny bok
og resultatet, som fikk økonomisk støtte
fra bydel Grorud, ble lansert søndag 29.
august med en vandring fra Nordtvet
gård, langs Alna med Leirfossen, og ned
til Hølaløkka.
Historielaget har deltatt aktivt i arbeidet
med å lage ”Oppdag Groruddalen – en
kulturhistorisk guide”; en bok i lommefor-
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mat med tilhørende spesialkart som ble
postdistribuert til alle husstander i Alna,
Bjerke, Grorud og Stovner bydeler.

Nyanskaffelser
Historielaget har vært nødt til å kjøpe ny
dataskriver i år. Den gamle havarerte.

Prosjektet ble ledet av Byantikvaren med
deltakelse fra Oslo Museum, og guidebok
og kart ble lansert 17. mars i et arrangement hvor både miljøvernminister Erik
Solheim og byrådsleder Stian Berger Røsland deltok.

Arkivering
På grunn av stadig tilflyt av dokumenter
av ulike slag, har det vært nødvendig å gå
gjennom tidligere dokumenter og rydde
plass. En arkiveringskomité, bestående
av Anne Finhammer og Sigrun Opheim
har satt i gang dette arbeidet.

«AkersDølen»
Medlemsbladet vårt har kommet ut med
fire nummer i 2010; i januar, mai, august
og november. Bladet får sin grafiske utforming og blir trykket hos Gjerholm Design.
Redaksjonskomitéen består nå av Kristian
Skaane (redaktør), Arvid A. Larsen, og Sigrun Opheim. Historielagets leder er ansvarlig redaktør.
Bildebasen
Historielagets samling av historiske fotografier er stadig i god vekst. Det er utarbeidet retningslinjer for bildebehandlingen. Etterspørselen etter bilder fra
samlingen er stor. Bildebasen er fortsatt
samlet på Deichmanske bibliotek, avdeling Bjerke. Byarkivet og Oslo Museum
har etablert søkeportalen www.oslobilder.
no og har lagt ut en mengde historiske
bilder fra sine samlinger. De to institusjonene har ambisjoner om å trekke inn flere
bildesamlinger i samarbeidet for å gjøre
bybilder lettere tilgjengelig for publikum.
Groruddalen Historielag er med i den prosessen som er i gang.
Historielagets nettside
Hjemmesiden på internet, www.grohi.no,
er redigert av webmaster Kristian Skaane.
Siden har en fast meny, med blant annet
en link til bildebasen. Her legges også ut
bilder og omtale av våre arrangementer.

Det er stadig mangel på oppbevaringsplass for historielagets saker, og vi håper
på nye muligheter for dette.
Kontoret
Groruddalen Historielag har i perioden
hatt åpent kontor og telefontid første onsdag i hver måned. Styremedlemmer har
da bemannet kontoret mellom kl. 12:00 og
kl. 14:00, med unntak for sommeren og tiden rundt jul og nyttår.
Medlemmer av historielaget – og andre –
er velkommen til kontoret i åpningstiden!
Nordtvet gård, 14. februar 2011.
Bjørn H. Syversen (sign.)
Jan Arne Tangerud (sign.)
Arvid A. Larsen (sign.)
Sigrun Opheim(sign.)
Guri E. Bramness (sign.)
Anne Finhammer (sign.)
Kristian Skaanes (sign.)
Per Furuseth (sign.)
Karin Henden (sign.)
Kjartan Eide (sign)
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Heftet som kom til rette

En av Groruddalen historielags oppgaver er å samle inn lokalhistorisk stoff.
I forrige nummer av Akersdølen etterlyste vi et hefte som handlet om avdukingen av minnebautaen utenfor Høybråten kirke. Mange hadde hørt om heftet, flere hadde sett dette
heftet, men ingen kunne låne historielaget dette heftet. Først etter en del undersøkelser
viste det seg at Arild Rognlien på Høybråten eide et slikt hefte, og han visste også hvor
han hadde oppbevart det. Vi retter en stor takk til ham.
Nå er heftet og bildene oppbevart av Groruddalen historielag og blir lagt inn i arkivene i
nærmeste fremtid. Dermed er opplysningene som dette heftet gir, blitt bevart for fremtiden.
Det kan nok hende at det ligger flere interessante dokumenter i private hjem.
Groruddalen Historielag er behjelpelig med å arkivere dokumenter i sentrale arkiver slik
at de kan bli bevart for evigheten.
Jan Arne

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,-

Medlemsnr.

Navn

Adresse		

(Sted/dato)

Postnr.

(Underskrift)

