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Fra Stabburstrappa
Kjære medlemmer, det stunder mot jul og et nytt år. Årboka
for 2016 er nå sendt ut til alle abonnementer og den foreligger for salg både i bokhandler og på bibliotekene i våre
bydeler. Vi vil takke våre fire bydeler Alna, Bjerke, Grorud
og Stovner for støtten til denne utgivelsen.
Årboka må jo være årets beste julegave til alle Groruddøler
og andre historieinteresserte. Så du som er medlem bør
kjøpe noen eksemplarer til dine venner.
Det har vært et aktivt og begivenhetsrikt år for historielaget. Markeringen av at det var 300 år siden Karl 12.
mislykkes med å innta Oslo over Bakås skanser. Vi deltok
på åpen dag på Årvoll gård og var med på Bånkalldagen
der den nyrestaurerte fantastiske låven ble tatt i bruk. Vi har
arrangert åpne medlemsmøter på Isdammen i Bjerke bydel
og ett i Alna bydel på Ellingsrud gård. Vi hadde også en
tur fra Økern med en omfattende guiding med alt fra herregårdsliv til ukjente vikingegraver. Årboklanseringen ble lagt
til Nordtvet Bibliotek i Grorud bydel. Det var et godt besøkt møte der den 29. årboka ble lansert på 30 årsdagen til
historielaget. Vi deltok også på Lions julemesse på samfunnshuset på Nordtvet.
Vi håper at 2017 også skal bli et år med stor aktivitet i historielaget. Redaksjonskomiteen er allerede i gang med
planlegging av Årbok 2017, så vi kan bare vente i spenning til høsten neste år. Vi vil også for denne utgivelsen
søke midler fra våre fire bydeler som vi pleier og som vi
alltid har fått. Denne støtten er helt avgjørende for at vi skal
greie å utgi årbøker.
Steinhogger museet har vært åpent siste søndagen i hver
måned og har vært godt besøkt. Vi satte også stor pris
på at det ble arrangert en Steinhoggerfestival rett utenfor
museet. Festivalen var en stor suksess, og arrangørene er
i full sving med å planlegge en ny festival i 2017.
Opptegningen av de gamle steinhoggermalene på Romsås
ved Tiurleiken skole er gjennomført med Romsås vel i spissen. Det vil snart bli satt opp skilt som forteller historien
om malene. Det er flott at dette viktige minne om steinhoggervirksomheten nå er tatt vare på og blir ”synlig” for alle.
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Styret i Groruddalen Historielag ønsker dere
en riktig god jul og et innholdsrikt nytt år!

En siste oppfordring:
• Dere som ikke har betalt
medlemskontingenten for i år,
gjør det nå.
• Dere som har fått Årbok 2016
i postkasse, betal den nå.

Groruddalen Historielag
Dan Brovold, Leder.
Forsidebilde: Det nye årboka med bilde fra
rekonstruksjonen av Carl XII angrep på Bakås
skanse 08.05.2016.

Hva skjer?
Dato/tid

Møteplass

Aktivitet

Tirsdag 28. februar
kl 19.00

Stabburet,
Nordtvet Gård

Årsmøte

Mai

Vandring til uteliggerhytta
i Årvollåsen

Vandring

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

Vi har fått spørsmål fra våre medlemmer
om hvordan de enklest kan gi oss en
«gave» til støtte for historielagets arbeid
for å verne om lokalhistorien i Groruddalen. Vi har derfor skaffet oss:

Dette systemet bruker vi i tillegg til iZettle
bankkort, men her er det du som har hele
systemet da du bruker din smarttelefon for å
sende pengene til oss.

Hvis du ønsker å sende oss en pengegave,
kan du søke oss opp i Vipps appen som du
laster ned fra App Store eller Google Play.
Les mer på www.vipps.no
Du kan søke oss på navnet vårt eller taste inn
nummer:

22102

Husk å merke innbetalingen med hva det er.
Tusen takk mvh Groruddalen Historielag.
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ÅRSMØTE 2017

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte
tirsdag 28. 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 2016.
4. Regnskap 2016.
5. Budsjett 2017.
6. Fastsetting av kontingenten for 2017.
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 28.01.2017.
Vel møtt! Styret

Familiedag på Bånkall Gård < Side 5

Familiedag på Bånkall Gård
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1: Gudstjeneste på tunet. 2: Noe av det som var stilt ut inne i låven. 3: Kanskje blir vi steinhoggere?
4: Bydelsdirektøren mestrer også dette. 5: Ole Jørgen Pettersen vil prøve. 6: Høneklapping hører
med. 7: Thor Gotaas underholder.

Søndag 28. august var det igjen familiedag på Bånkall gård. Dette arrangementet er populært. Til tross for usikkert vær
var det veldig mange fremmøtte.
Groruddalen Historielag deltok på stand
og solgte mange årbøker. Tilbudene
var mange og varierte. Kl 11.00 var det
gudstjeneste som var veldig godt besøkt.
Ellers var det bare å velge blant mange
aktiviteter. Akers Avis Groruddalen arrangerte Groruddalsmesterskapet i dart. Det
var hesteskokasting, ansiktsmaling, steinhogging for barn, heste/ponnyridning, du

kunne prøve deg på stylter og det var omvisning i urtehagen.
Groruddalen Arbeiderkor sang og Thor
Gotaas holdt et ellevilt foredrag. Man
kunne få kjøpt Ragna Marie Bondkalls
kanelboller og det var skjenkestue med
kaffe og kaker. Inne i den nyrestaurerte låven var det også salgsboder med husflid.
I det hele tatt var det en storartet søndag
formiddag.
Kari Brun Wisløff

Side 6 > Historisk vandring

Historisk vandring Økern – Risløkka
Søndag 4. september i det vakreste sommervær møtte 25 interesserte opp på
Økern for å følge Anne Fikkan på søk i historien. Økern har vært bosatt siden steinalderen og utviklet seg langsomt til å bli
handelssentrum og industriområde. Løren
skole ble åpnet i 1891, og utover 1900-tallet økte antallet innbyggere og antallet
skoler i takt med industriutbyggingen.

1

2

Vi vandret opp den gamle alleen til området hvor en gang Økern Hovedgård lå,
bygget av den fargerike storbonden Ludvig
Mariboe. Les mer om han i Årbok 2008 og
hans kone i Årbok 2010. Hovedbygningen
brant ned i 1931. I dag er Økern aldersog sykehjem (bygget av Sverre Fehn) på
tomten. Flere gamle vikinggraver, alle fredet, er lett synlige i landskapet.
Så dro vi ned til industriområdet ved gamle
Standard telefon- og kabelfabrikk og fikk
høre om viktige hendelser i norsk industrihistorie: Om utenlandsk kapital, om storstreik på 1920-tallet og om sentret for
STK som ble Hotell 33. På vei opp gjennom Risløkka fikk vi høre om Anton Tschudi
som eide jord og som ga gunstige vilkår
til arbeidere, så de kunne få seg et sted å
bo. Ett av de eldste husene på Risløkka er
Johannesløkken. Huset ble overtatt av
Jostein Pettersen og Per Furuseth i 1991
og var betegnet som ubeboelig. Det ligger
nå som en perle i en vakker hage etter 20
års arbeid med restaurering. Det er gjort
funn som viser at huset er fra 1820-årene.
(Les mer i årbok 2008). Der ble vi invitert
inn på omvisning, vafler og kaffe i hagen.
Takk til Jostein og Per for gjestfrihet og
takk til Anne Fikkan for fin guiding.

3
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1: Anne Fikkan starter vandringen.
2: Gammelt og nytt på Økern.
3: Johannesløkken.
4: Restaurert stue i Johannesløkken.

Åpent medlemsmøte < Side 7

Åpent medlemsmøte ved isdammen
på Årvoll onsdag 14. september
Et snardykk i nyere men likevel så fjern
historie. Stedet ble opprinnelig kalt
Micheletmyra. Og det har vært isdamdrift
fra 1920-årene. Familien Høvik eide stedet
fra 1937, og holdt på til 1968.
Håkon Gøthesen fra Bydel Bjerke orienterte om restaureringsarbeidene og viste
oss rundt i husene. Isen trengtes for å
holde mat frisk og ble fraktet rundt i Oslo
til restauranter, fiske- og melkebutikker,
sykehus og til private hjem. Mange av de
gamle redskapene er på museet, og det
var tungt arbeid. Hver isblokk veide 200
kilo.

Mange fremmøtte rundt husene.

Håvard Pedersen intervjuet Ragnar Høvik
som vokste opp på isdammen og deltok i
isdriften. Han fortalte om hvordan driften
foregikk. Det var et ganske øde sted den
gangen og lang vei til skolen på Sinsen.
Isen ble fraktet rundt med lastebil. I tillegg
til at vi lærte en masse fikk vi kaffe og nystekte vafler. Fin kveld!
Kari

Kjerraten til isbruk.

Gammel isskjærer.

I 2015 fikk vi inn kr 18 002,- Blir du med i år?
Ta med denne strekkoden til din nærmeste
tippekiosk for å støtte Historielaget
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Åpent medlemsmøte på Ellingsrud
ridesenter onsdag 12. oktober

De fremmøtte lytter interessert til Geir.

Groruddalen Historielag arrangerte tredje
og siste del av 300-års-markeringen for
Karl XIIs angrep på Norge. Det har vært
en svært vellykket markering med mange
frammøtte. Så også denne tredje gangen.
Geir Nordhus har gjort en flott jobb alle
tre gangene, og vi takker han for det! Ved
denne anledningen fortalte han om hva
som skjedde på Ellingsrud i marsdagene
1716, i Christiania og på Østlandet fram til
sommeren dette året. Det var også fokus
på bøndenes rolle i forsvaret og brannskattingen av gårdene i vårt distrikt. I tillegg ble det vist klipp fra vårens arrangement ved hovedskansen på Bakås.
Kari

Geir forteller...

Husk å melde adresseforandring!

Ny årboklansering < Side 9

Ny årboklansering
på Nordtvet bibliotek

Noen av bidragsyterne.

Groruddalen Historielag lanserte sin
29. årbok på Nordtvet bibliotek torsdag
27. oktober.
Dan Brovold ønsket velkommen og
gratulerte Nordtvet bibliotek med 50-årsjubileet. Den store Karl XII-makeringen i
2016 ble også nevnt.
Akers Avis Groruddalen ble takket for
all publisitet, og bydelene Alna, Furuset,
Grorud og Stovner fikk takk for pengestøtte til utgivelsen av årboka.
Redaksjonskomiteen, bestående av Jan
Arne Tangerud, Anne Finhammer, Kristian
Skaane og Frithjof Funder, ble takket for
flott innsats, sammen med forfatterne som
gir oss mange fine leseopplevelser.

Så fikk vi smakebiter av innholdet:
• Anne Fikkan har skrevet om Refstaddammen, anlagt for at gården Refstad
skulle ha sikker vanntilførsel. Det var
interessant å høre om livet på gården
og om dammen som nå ligger der
overgrodd og isolert, men med
bevaringsverdige arter, som en sjelden
type karpefisk og med salamandre.
• Liv Vågslid og Tore Bakken fortalte om
stafettløpet Årvollia Rundt som i
2015 ble arrangert for 40. gang.
Her også stiller alltid Akers Avis
Groruddalen opp med reportasjer.
• Inger Johanne Fronth Mathisen fortalte
engasjert om Nordtvet Biblioteks 		
50års-jubileum.
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Medlemsbladet Akersdølen
kan leses på nettet
Vi kan med glede annonsere at dere nå
finner alle årganger helt fra første utgitte
blad med starten i 1996 og frem til i dag av
medlemsbladet Akersdølen på hjemmesiden.
Her kan dere følge utviklingen til historielaget og se litt av det vi har jobbet med
gjennom årene.
Kristian.

Julegave fra styret til alle våre
venner og medlemmer.

Akersdølen 1996.

Akersdølen 2000.

Siden vi ikke har flere eksemplarer
igjen av årbok 1997 jobber Arvid
Larsen på oppdrag for styret med å
skanne boka til en digital fil for nedlastning. Når boka er klar vil vi legge
den ut på hjemmesiden.
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Hva skjer?
Blått kulturminneskilt på
isdammen
300 års markering på
Bakås skanse

Akersdølen 2006.
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Servering av Pilegrimsuppe
og Vandring
s7
Kruttrøyk og smell på
Bakås skanse
s9
Sommer på Årvoll Gård
s 11

s5

Akersdølen 2016.

Styret.

Bestill Årboka < Side 11

Bestill Årboka for 2016
Benytt anledningen til å gi en gave
til deg selv eller andre
Kun kr 150,-

Selges i Deichmanns filialer, bokhandlere,
eller Historielagets nettbutikk på www.grohi.no
Du kan også benytte bestillingskjema du finner
på neste side.

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 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

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)

