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AkersDølen

På Stabburstrappa

Returadresse:
Groruddalen Historielag
Postboks 37 Grorud
0905 OSLO

Det var en glede å kunne feire Groruddalen Historielag sin
40-årsdag på årsmøtet i 2021, på dagen 40 år etter
dannelsen.

Medlemsblad for Groruddalen Historielag

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
Bankkonto nr: 7877 08 52381
Vipps nr: 22102
AkersDølens redaksjon:
Kristian Skaane
Sigrun Opheim
Kari Brun Wisløff
STYRET
Leder og ansv.red.:
Dan Brovold
Nestleder: Geir Nordhus
Sekretær: Kari Brun Wisløff
Styremedlem/Webmaster:
Kristian Skaane
Styremedlemmer:
Anne Finhammer
Anne Fikkan
Harald Olsen
Varamedlem:
Katrin Meløy
Bokføring:
Øyvind Ragnar Bjørklund
Produksjon:
Gjerholm AS

Vi nærmer oss et nytt årsmøte som kan avholdes på det
vanlige tidspunktet. Heldigvis ser det ut som vi er over
den verste koronatiden.
Jeg vil takke alle i styret for innsatsen gjennom en vanskelig
periode. Som siste årsmøtet bestemte ble hele styret sittende
ett år ekstra på grunn av den pågående koronasituasjonen.
Alle styremedlemmene som er på valg, har sagt seg villige til
gjenvalg. Dette er veldig bra for kontinuiteten i historielaget.
Vi gleder oss til å ta fatt på et år der vi kan gjennomføre
vanlige aktiviteter.
Det er 420 medlemmer i Groruddalen Historielag noe som
kanskje burde ha vært langt flere når vi tenker på hvor mange
som bor i våre fire bydeler. Så du er hjertelig velkommen til å
verve nye medlemmer.
Vår store stolthet Årboka er under arbeid for en ny utgivelse
i 2022. Dersom du har en historie som du kunne tenke deg
og skrive, så nøl ikke, men sett i gang. Dersom du trenger
hjelp til å skrive historien, kan vi være behjelpelige med å
intervjue deg og skrive den ut.
I 2021 fikk vi et nytt æresmedlem, Kristian Skaane.
Han er historielagets yngste æresmedlem noen gang.
Vi er som organisasjon helt avhengig av hans kunnskap og
arbeid når det gjelder bruk av våre elektroniske hjelpemidler.
En velfortjent utmerkelse.
Steinhoggermuseet er nå åpent siste søndag i måneden
fra kl 12 til 15 så ta turen innom.
Kontoret er nå betjent første onsdag i måneden fra kl 12 til 14.
Med ønske om et godt årsmøte og et godt år for historielaget.
Groruddalen Historielag
Dan Brovold, leder

Forsidebilde: Steinhvelvsbrua på Kalbakken ble bygget omkring 1790
og er en av landets eldste bevarte bruer av denne typen.
Foto: Kristian Skaane 17.02.2022.
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Hva skjer?
Aktiviteter 2022
Årsmøte 2022: Dato: 22. mars kl. 19:00 / Sted: Nordtvet Gård
Utendørsgudstjeneste / vandring: Dato: 26. mai kl. 12:00 / Sted: Liastua.
Vi satser på å gjennomføre utendørsgudstjeneste i samarbeid med Høybråten,
Fossum og Stovner menighet. Servering av vafler ca. kl. 13:00, vandring med
Jan Arne Tangerud på Oldtidsveien over Gjelleråsen/Pilegrimsleden ca. kl. 13:30
Lokalhistorisk vandring på Økern med Anne Fikkan: Dato: 9. juni. Tidspunkt kommer.
Lokalhistorisk vandring på Furuset med Harald Olsen: August/september.
Tidspunkt kommer.
Det tas forbehold om endringer i programmet!
Følg med på nettsiden www.grohi.no

Spiller du med Norsk Tipping og ønsker du å støtte oss med
grasrotandelen din?
Da kan du sende en SMS til nr 60000 med teksten:
Grasrotandelen 989556924 Tusen takk!

Husk å melde adresseforandring ved flytting!
Vi får ofte medlemsblader i
retur fordi ny adresse er ukjent
for posten. Endring gjøres
enkelt ved å sende en
e-post til
post@grohi.no

Ønsker du å sende oss en
pengegave til vårt arbeid?
vipps gjerne til 22102
Merk betalingen med hva det
gjelder; støtte, gave, etc.
Tusen takk!
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Styrets beretning for året 2021
Til behandling på årsmøtet 22. mars 2022
Styrets sammensetning:
Årsmøtet 27. oktober 2021 vedtok å
forlenge funksjonstiden for det sittende
styret til det ordinære årsmøtet i 2022.
Leder:
Dan Brovold – på valg
Nestleder:
Geir Nordhus – 1 år igjen
Sekretær:
Kari Brun Wisløff - på valg
Styremedlemmer:
Kristian Skaane – 1 år igjen
Anne Finhammer – på valg
Anne Fikkan – 1 år igjen
Harald Olsen – på valg
Varamedlemmer:
Katrin Meløy – 1 år igjen
Regnskapsfører:
Øyvind Ragnar Bjørklund – 1 år igjen
Revisor:
Eli Løkkerbekken – på valg
Valgkomité:
Hjalmar Kielland – på valg
Rolf Torbo – på valg
Vidar H. Noreng – på valg
Årbokkomitéen:
Anne Finhammer
Frithjof Funder
Jan Arne Tangerud
Kristian Skaane

Medlemmer
Det var 420 medlemmer i Groruddalen
Historielag ved årsskiftet. I tillegg til enkeltpersoner er bedrifter, skoler, bydeler og
andre organisasjoner medlemmer.
Æresmedlemmer
Groruddalen Historielag har åtte
æresmedlemmer; Hjalmar Kielland,
Gro Hoddevik, Jan Arne Tangerud,
Anne Finhammer, Guri E. Bramness,
Sigrun Opheim, Arvid Larsen og
Kristian Skaane.
Område
Groruddalen Historielag definerer bydelene
Alna, Bjerke, Grorud og Stovner med
tilhørende områder i Marka, som sitt virkeområde. Det er stort sett det samme området som i offentlige dokumenter betegnes
som Groruddalen.
Formål
Lagets formål er å samle og utbre kunnskap
om Groruddalens historie. Laget arbeider
for registrering og vern av kulturhistoriske
fornminner av alle slag i Groruddalen, i
samarbeid med lokalbefolkningen, andre
historielag, organisasjoner og myndigheter.
Kunnskap om den historiske utvikling i
Groruddalen, kulturverdier og annet materiale gjør laget tilgjengelig for lokalbefolkningen ved å utgi årbøker, medlemsbladet
AkersDølen og artikler.
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I tillegg drifter laget et billedarkiv, en nettside,
tilbyr lokalhistoriske vandringer og holder
åpne møter med foredrag.
Steinhoggermuseet på Grorud som drives
av historielaget holdes åpent siste søndagen
i måneden fra kl. 12.00 til 14.00 (unntatt juli,
august og desember).
Styremøter
Det er avholdt fem styremøter.
Styrets arbeid og aktiviteter
2021 har også vært et spesielt år.
Aktivitetene har stort sett ligget nede.
Unntaket var at vi fikk gjennomført årsmøte
og lansering av årboka for 2021. Dette
foregikk på Bånkall gård den 27. oktober og
det var også Historielagets 40 års jubileum
og ble feiret med bløtkake.
Det ble også utnevnt et nytt æresmedlem,
Kristian Skaane; det yngste æresmedlem
noen gang.
Vi fikk utgitt to nummer av vårt medlemsblad AkersDølen. Også bestillinger og
utsendelse av bøker har vi fått til.
Vi greide også å arrangere en stand i forbindelse med vandring langs Alnaelva, der vi
serverte 18 liter varm suppe.
Steinhoggermuseet på Grorud
Museet har vært stengt mange søndager
i 2021, men på høsten og vinteren holdt vi
åpent. Besøkstallene har, som forventet ikke
vært høye, men de som besøkte oss fikk
god orientering.
Historielaget har oppnevnt et styre for
museet som består av Anne Finhammer,
Asbjørn Woll, Dan Brovold og Kirsten
Bærrum som er ny leder av styret. Det er
et godt samarbeid med Grorud bydel og
Grorud Samvirkende forening.

Samarbeid
Historielaget er medlem av Fellesrådet for
historielagene i Oslo. Vi var representert på
årsmøtet med Geir Nordhus og Jan-Arne
Tangerud. Anne Fikkan var medlem av
valgkomiteen. Vi samarbeider med andre
historielag i enkeltsaker.
Historielaget har et godt samarbeid med
bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.
I enkelte saker fra bydelene er vi høringsinstans. Akers Avis Groruddalen er en viktig
samarbeidspartner for historielaget.
Alle våre arrangementer blir annonsert og
omtalt i avisa.
Historielaget er representert i styret til
Pilegrimssenteret i Oslo ved Jan- Arne
Tangerud.
Historielaget har et godt samarbeid med
Oslo Museum, Byantikvaren og Byarkivet.
Bildebasen
Historielagets samling av historiske fotografier består av over 7000 bilder fra Groruddalen. Det er ofte etterspørsel om å få
benytte disse bildene. Vi takker Arvid Larsen
og Jan-Arne Tangerud for utrettelig arbeid
med å legge nye bilder inn i arkivet.
Nå det gjelder bildebasen er det stor usikkerhet om hva som skjer fremover. Deichmanske bibliotek som har drevet denne og
andre historielags bildebaser har sagt opp
avtalen. Dette er en stor bekymring for oss.
Vi håper imidlertid på en løsning sammen
med Fellesrådet for historielagene i Oslo.
Historielagets hjemmeside
Hjemmesiden på internett «grohi.no» redigeres av Kristian Skaane. Her legges det ut
bilder, filmer og omtale av våre arrangementer. I nettbutikken finner man oversikt over
alle publikasjoner som er utgitt av historielaget; årbøker og andre publikasjoner kan
bestilles herfra.
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Årbok og andre bøker
Det er svært viktig for Groruddalen Historielag å få utgitt vår årbok. Det er et mål å få
inn artikler fra alle fire bydeler. At vi får inn
nye artikler hvert år er en forutsetning for at
vi kan lage en årbok. Hittil har dette gått bra
og vi takker alle artikkelforfatterne og oppmuntrer alle til å skrive og sende inn til oss.
Vi søker hvert år bydelene Alna, Bjerke,
Grorud og Stovner om økonomisk tilskudd
til produksjon av årboka. For 2021- utgaven mottok vi 10.000 fra hver av bydelene.
Denne støtten betyr at vi har et økonomisk
grunnlag for å utgi historielagets årbok, og
det er vi meget takknemlige for. Vi håper
at bydelene fortsetter å støtte dette viktige

arbeidet for å ta vare på og dokumentere
Groruddalens historie.
Årets bok er nummer 34 i rekken. Den
selges hos Norli på Grorud senter og Ark på
Stovner senteret. Den kan også kjøpes fra
kontoret i stabburet på Nordtvet gård og via
vår nettbutikk. Årboka sendes også ut til ca.
130 faste abonnenter.
Kontoret
Historielaget har i utgangspunktet åpent
kontor første onsdag i måneden. I 2021
har imidlertid koronarestriksjoner medført
at kontoret på stabburet på Nordtvet gård
stort sett vært stengt.

Styret i Groruddalen Historielag:
Dan Brovold
leder
Geir Nordhus
nestleder
Kari Brun Wisløff
sekretær
Anne Finhammer
styremedlem
Harald Olsen
styremedlem
Kristian Skaane
styremedlem
Anne Fikkan
styremedlem
Katrin Meløy
varamedlem
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Groruddalen Historielag
Årsrapport 2021
Groruddalen Historielag

Årsrapport 2021
Resultat
KONTO

2021

2020

BUDSJETT 2021

BUDSJETT 2022

Inntekter
Salgsinntekter
3014 Fakturagebyr Årboksalg

100,00

0,00

1 000,00

500,00

3015 Salg av bilder

2 600,00

0,00

1 000,00

1 500,00

3016 Mammutpakke 20 årbøker

1 200,00

3 600,00

1 000,00

1 500,00

3040 Bokpakke - 4 gamle bøker til 100kr

1 000,00

500,00

1 000,00

1 000,00

3110 Årboksalg 1987-99

0,00

2 400,00

0,00

0,00

3111 Bruk konto 3118

0,00

0,00

0,00

0,00

3112 Bruk konto 3118

200,00

0,00

0,00

0,00

3113 Bruk konto 3118

300,00

1 449,00

0,00

0,00

3116 Årboksalg 2016

100,00

200,00

0,00

0,00

3117 Årboksalg 2017

100,00

200,00

0,00

0,00

2 710,00

850,00

5 500,00

3 500,00

3119 Årboksalg 2019

600,00

45 995,00

1 000,00

0,00

3120 Årboksalg 2020

43 080,00

30 885,00

38 000,00

10 000,00

3121 Årboksalg 2021

38 400,00

0,00

40 000,00

30 000,00

3122 Årboksalg 2022

0,00

0,00

0,00

40 000,00

600,00

200,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

100,00

150,00

150,00

300,00

300,00

3137 Toppen i Akersdalen

0,00

0,00

500,00

100,00

3138 Vandreguide bydel Bjerke

0,00

0,00

500,00

0,00

150,00

0,00

0,00

200,00

91 290,00

86 429,00

90 800,00

89 200,00

67 525,00

69 250,00

70 000,00

70 000,00

3118 Årboksalg 1987-2019

3130 Oppdag Groruddalen
3135 Groruddalen kulturminneatlas
3136 Vandring på Grorud

3140 Kulturminneguide Bjerke bydel
Sum Salgsinntekter
Medlemsinntekter
3200 Medlemskontingent
Tilskudd

3138 Vandreguide bydel Bjerke

0,00

0,00

500,00

0,00

150,00

0,00

0,00

200,00

91 290,00

86 429,00

90 800,00

89 200,00

67 525,00

69 250,00

70 000,00

70 000,00

0,00

16 567,00

32 000,00

32 000,00

3420 Grasrotandelen Norsk Tipping

25 504,74

31 020,43

16 000,00

20 000,00

3430 Offentlig støtte trykking av årbok

40 000,00

10 000,00

30 000,00

40 000,00

Sum Tilskudd

65 504,74

57 587,43

78 000,00

92 000,00

200,00

2 189,00

2 000,00

2 000,00

3960 Porto/fraktinnbet. v/årboksalg m.v.

2 357,00

3 180,00

3 000,00

3 000,00

Sum Andre inntekter

2 557,00

5 369,00

5 000,00

5 000,00

599,00

47,50

0,00

0,00

227 475,74

218 682,93

243 800,00

256 200,00

2021

2020

BUDSJETT 2021

BUDSJETT 2022
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3140 Kulturminneguide Bjerke bydel
Sum Salgsinntekter
Medlemsinntekter
3200 Medlemskontingent
Tilskudd
3410 Refusjon av bet.m.v.a. (ref.4700)

Andre inntekter
3800 Andre tilskudd/div innt./gaver

Finansinntekter/Kostnader
8040 Renteinntekter/utbytte
Sum Inntekter

K
ONTO
Kostnader
4030 Maskiner, digitalt utstyr
Varekostnad

0,00

366,44

1 000,00

1 000,00

303,20

3 146,45

5 000,00

5 000,00

47 719,00

49 300,00

52 000,00

52 000,00

4110 Trykking av Akersdølen

0,00

22 205,00

24 000,00

24 000,00

4113 Årboklansering m.v.

0,00

2 400,00

3 000,00

3 000,00

48 022,20

77 417,89

85 000,00

85 000,00

25 762,73

39 954,60

35 000,00

35 000,00

707,47

15 000,00

1 000,00

1 000,00

6100 Kontingent andre foreninger/org.

2 650,00

2 650,00

3 000,00

3 000,00

6210 Leie av lokale/stand mv

2 570,00

1 380,00

2 000,00

2 000,00

16 020,00

16 020,00

16 000,00

16 500,00

6800 Kontorrekvisita

6 451,54

5 897,57

7 000,00

7 000,00

6810 StyreWeb-lisens m.v.

5 431,00

5 227,00

6 000,00

6 000,00

6816 Webhotell/ lagring/andre it-kostnader

5 843,32

3 476,65

4 000,00

6 000,00

0,00

600,00

1 000,00

1 000,00

4040 Tekn./el.utstyr/kontorutst./inventar etc.
4100 Trykking av årbok/ følgekostnader

Sum Varekostnad
Annen varekostnad
4700 Betalt inngående merverdiavgift (ref. 3410)
Annen driftskostnad
6010 Tilskudd til eksterne arrangement/bevilgni…

6300 Leie Gårdsveien 3

6820 Trykksaker

6800 Kontorrekvisita

6 451,54

5 897,57

7 000,00

7 000,00

6810 StyreWeb-lisens m.v.

5 431,00

5 227,00

6 000,00

6 000,00

6816 Webhotell/ lagring/andre it-kostnader

5 843,32

3 476,65

4 000,00

6 000,00

0,00

600,00

1 000,00

1 000,00

6 209,17

5 770,26

6 500,00

6 500,00

6823 Hardware/ datarekvisita

0,00

559,20

1 500,00

1 500,00

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.

0,00

999,00

1 000,00

1 000,00

6900 Mobil/bredbånd/tlf.relaterte kostnader

16 942,45

21 564,53

20 000,00

20 000,00

6930 Honorar til styremedl./regnskapsf./revisor…

15 000,00

10 000,00

11 000,00

15 000,00

6940 Porto/Norgespakker/konvolutter mv

9 280,42

15 109,36

500,00

500,00

6941 Postboksleie

1 020,00

992,00

1 300,00

1 300,00

7170 Blomster/gaver/oppmerksomhet

1 000,00

1 577,60

2 000,00

2 000,00

10 900,00

18 890,50

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

7500 Innboforsikring Grorudveien 3

1 054,00

985,00

1 000,00

1 000,00

7501 Innboforsikring Gårdsveien 1

3 859,00

3 656,00

4 000,00

4 000,00

7610 Styre og årsmøtekostnader

5 109,85

8 401,64

6 000,00

6 000,00

7770 Bank/kortgebyr egne konti

4 107,50

4 175,50

5 000,00

5 000,00

7779 Gebyr v/bet.formidl.(VIPPS/SAXO/IZETTLE)

636,75

524,72

1 000,00

1 000,00

7790 Andre kostnader

434,71

785,52

1 000,00

1 000,00

115 227,18

144 242,05

117 800,00

124 300,00

70,00

0,00

0,00

0,00

189 082,11

261 614,54

237 800,00

244 300,00

38 393,63

-42 931,61

6 000,00

11 900,00

6820 Trykksaker
6822 Software/ datarekvisita/lisenser

7330 Annonser
7400 Kontingenter/messer etc.

Sum Annen driftskostnad
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Finansinntekter/Kostnader
8170 Andre Finanskostnader
Sum Kostnader
Årets overskudd

Bli medlem
Kjenner du noen som ønsker å bli medlem i historielaget?
På hjemmesiden finnes det nå en egen knapp på hovedsiden
som sender deg rett til skjema for innmelding.
Årskontingent kr 175,-
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Balanse
KONTO

2021

2020

Eiendeler
Fordringer
1510 Åpen faktura

-1 275,00

-3 450,00

0,00

0,00

-1 275,00

-3 450,00

1920 DnB brukskonto

214 908,74

178 690,11

1930 DnB plasseringskonto

371 260,00

370 673,02

Sum Bankinnskudd/Kontanter

586 168,74

549 363,13

584 893,74

545 913,13

584 893,74

545 913,13

584 893,74

545 913,13

1550 Krav på Bydel GRORUD
Sum Fordringer
Bankinnskudd/Kontanter

Sum Eiendeler

Kapital
Opptjent egenkapital
2050 Egenkapital Groruddalen Historielag
Sum Kapital

Har du lyst til å skrive for årboka?
Vi ønsker oss stadig flere fine artikler til årbøkene våre. Om du føler
at du sitter med lokalhistorisk informasjon om Groruddalen, har et
minne eller en opplevelse fra barndommen du vil dele med oss så blir
vi meget glade for å høre fra deg.
Her er takhøyden STOR og hvis du ikke er skrivefør kan vi avtale
oppmøte for å intervjue en person og på den måten lage en artikkel
hvis det er ønskelig.
Ta kontakt med en av disse i årbok komitéen:
Frithjof Funder (909 61 265) - (hfunder@online.no) eller
Jan Arne Tangerud (938 13 996) – (jatang@online.no)
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En gammel detektivhistorie
For noen år siden henvendte en dansk
dame seg til Groruddalen historielag.
Hun ville ha hjelp til å finne ut om sin
mors oppvekst på Risløkka. Mor
hadde ikke villet fortelle om sine 13
første leveår, men nå var hun død og
datteren ville finne ut av saken. Det
ble starten på et spennende detektivarbeid med mange overraskelser og
noen snublestener underveis.
Av Anne Fikkan
Historien begynner i 1916, under første
verdenskrig. Situasjonen i Danmark var
spent. I likhet med Norge, var landet nøytralt
i den pågående krigen, men nærheten til
Tyskland gjorde at de militære styrkene var
satt i beredskap. En ung mann flyktet til
Norge. Han ville unngå å bli kalt ut i krigen.
For ikke å bi oppdaget, tok han sin svogers
navn: Hans Hansen. Navnevalget viste seg
å være en genistrek for en som ville skjule
sine spor. Kristiania og Aker var full av
Hans Hansen’er.
I 1916 var det lett å få arbeid. Grefsen
folkesanatorium ble danskens første
arbeidsplass. Der traff han Jenny fra Vestfold. Søt musikk oppsto. Men uten papirer
kunne det ikke bli tale om noe giftermål.
Da datteren Marie – den danske damens
mor – ble født i desember 1917, kunne de
heller ikke døpe henne. På det tidspunktet
hadde familien flyttet til en liten hytte uten
vann og strøm på Risløkka. Datter nummer
to ble født i denne hytta. Hun fikk det
uvanlige navnet Melandy.
Vi får tro det var en gledens dag da den
lille familien kunne flytte inn som leieboere
i en nybygd villa i Risløkkveien i juni 1923.
Nå hadde familien ett rom for seg selv og

Risløkkveien 62 i 1921. Det var vanlig å sette
opp en enkel hytte mens man bygde sin villa.
Den kunne senere leies ut. Det var også vanlig
å leie ut deler av villaen når den var ferdig.
Huseierne trengte inntektene - dessuten var det
ansett som «umoralsk» å ha et helt hus for seg
selv. Fotografiet finnes i Groruddalen historielags
bildebase.

delte kjøkken med en annen familie. Men
det var innlagt vann, elektrisk lys og utedo i
hønsehuset. Enda to døtre og en sønn kom
til mens de bodde her.
Det var mange store barnefamilier på
Risløkka på 1920-tallet. Å lure barna unna
en dåp lot seg tydeligvis gjøre, for vi fant
ingen spor i kirkebøkene. Men ikke å melde
barn inn på skolen, var umulig. Løren skoles
protokoller oppbevares i Oslo Byarkiv.
Skolemanntallet ble den første bekreftelsen
på at familien virkelig hadde bodd på
Risløkka. Marie ble skrevet inn på skolen i
1925 med etternavnet Hansen. Her fant vi
også en adresse. Veien til folketellingene var
kort. Mange finnes på nett, men de som
gjelder vår lille familie på Risløkka er fortsatt
bare på papir og oppbevares i Byarkivet.
Det ble mange timer og mye støv. Men:
Vi fant vår familie; «ekteparet» Hansen og
deres barn.
Skoleprotokollene speilet også de trange

Faksimile av Akers Avis Groruddalen 1. mars 2010
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tidene på 1920-tallet. Mange barn måtte
være hjemme fra skolen i dårlig vær på
grunn av manglende tøy. Marie var en av
dem. Datteren gråt da hun fikk vite det –
dette var det første tegnet på at dette ikke
hadde vært noen solskinnsbarndom.
Protokollene ga oss også klasselister for
begge jentene. Det var mange navn vi
kjente igjen fra Økern, Refstad og Risløkka.
Vi var sikre på at vi skulle finne noen som
hadde kjent jentene og kunne fortelle om
deres barndom.
Da hun ryddet etter morens død, fant vår
danske dame et fotografi fra Maries bestevenninne fra Risløkkatiden. Det var sendt
til henne i København seks år etter at de
flyttet. Historielagets Bjørn Syversen tok
opp saken i sin faste fredagsspalte i Akers
Avis Groruddalen og ba folk melde seg.
Det gjorde de: Alle personene ble identifisert. Men ingen husket Marie og søsteren
med det rare navnet.
Så samlet vi områdets eldste og klokeste
koner og deres fotoalbum. Vi lærte mye
om sosiale forhold og forskjeller, men ingen
husket vår Marie. En av klassevenninne til
Melandy levde fortsatt i beste velgående i
barndomshjemmet på Hasle, mer enn 90
år gammel. Hukommelsen var sylskarp,
men heller ikke hun husket pikene. Jeg har
spekulert mye på og spurt de kloke konene
om hvorfor ingen husker vår familie. Litt
motstrebende forteller de om klasseskiller i
villabyene. Selv om alle bodde trangt, hadde
store barneflokker og smått med penger,
var det forskjell på dem som eide og dem
som leide. Det ble holdt avstand. Huseierne
hadde kanskje behov for å vise seg som litt
bedre; de hadde lyktes i å komme opp og
frem og skaffe seg egen villa.
Risløkka ble særlig rammet av storstreiken
på Skandinaviske gummivarefabrikker,
forløperen til Standard Telefon og Kabel-

fabrik. Streiken varte et helt år fra sommeren
1923 til sommeren 1924. De streikende
konkurrerte om det som fantes av andre
jobber og leilighetsarbeid. Vår familiefar
strevde. Han manglet det nettverket som
villaeierne hadde og som kunne gi småjobber, og han manglet villaeiernes potetåkrer
og ripsbusker. I de tretten årene de bodde
på Risløkka, vet vi at «Hans» var arbeidsløs
i perioder, men også at han tok det arbeidet
han kunne få. Jenny gjorde som så mange
småkårskoner, hun tok imot søm i hjemmet.
Med fem barn på ett rom og et halvt kjøkken var det kanskje ikke så mye annet hun
kunne gjøre.
Julaften 1925 må ha vært spesiell. Da ble
sønnen Trygve født. «Hans» måtte gå den
tunge veien til Fattigstyret for å be om
kr. 45,- for å betale jordmoren. Det skulle
vise seg å få store konsekvenser.
«Hans Hansen» ble avslørt. Politiet hadde
etterforsket saken og funnet ut at han var
Henry Larsen og oppholdt seg ulovlig i
Norge. Det var ikke bare at navnet var falsk:
Fra 1915 måtte utlendinger ha oppholdstillatelse; fra 1917 ble det fremmedkontroll
med passtvang og visumplikt. Etter en
fåfengt anke, ble familien utvist og reiste til
København i februar 1930.
Hvordan det var for mor og de fem norske
barna å komme til Danmark, kan vi knapt
forestille oss; et ukjent land, et ukjent språk,
nytt etternavn, far uten arbeid. Om de ble
fortalt sannheten, vet vi ikke. I skoleprotokollen står det bare ganske enkelt «26.2.1930
Faren oppgir at familien skal reise til Kjøbenhavn». Barna ble døpt i stillhet i Danmark
seks år senere i en kirke utenfor deres eget
sogn. Marie var da 19 år. Mor Jenny døde
ikke så lenge etter dette.
Det viste seg at det var Fattigstyret som
hadde satt prosessen i gang. De ville ha
sine penger tilbake. Etter å ha avklart at det
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ikke var noe å hente i Jennys familie, krevde
de refusjon for fattigstøtten fra danske
myndigheter. Og da begynte snøballen å
rulle og endte med politiavhør og utvisning.
Men det er enda et kapittel i denne historien: I lysningsprotokollen for Jacob kirke
i Kristiania fremgår det at det ble tatt ut

lysning for Henry og Jenny. Vi er langt unna
sognekirken deres, Østre Aker kirke. Datoen
er én dag før politiforhøret der utvisningen
ble forkynt. Forlovere var politibetjentene
Gustav Windvik og Alf Engh fra Sinsen
politistasjon.

Utsnitt av lysningsprotokoll for Jacob kirke 16. september 1929.

Uten giftermålet ville ikke Jenny og hennes
fem barn kunne sendes ut av landet.
Vi kan ikke utelukke at det ble utvist press
fra det kommunale politiet for å spare den
kommunale fattigkassen for det fem farløse
barn og deres mor ville hatt krav på.

Kilder:
Hele historien og hvordan de ulike kildene
ble brukt kan leses i historielagets årbok
for 2011: Ukjent oppvekst på Risløkka på
1920-tallet.

Detektivhistorien ble nesten oppklart: Den
danske damen fant sin mors barndomshjem
og mye om hvordan mor kan ha hatt det
sine første 13 leveår, selv om vi aldri kom
helt i mål.
Men ettersmaken av hvordan mor og barn
ble behandlet, er ikke god.

Medlemskontingenten for 2022 sendes ut etter at årsmøtet er
gjennomført.
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ÅRSMØTE 2022

Groruddalen Historielag avholder sitt årsmøte
Tirsdag 22. mars kl. 19.00 på Nordtvet Gård.
Saksliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Åpning. Godkjenning av innkalling.
Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
Styrets beretning for året 2021 tas opp til godkjenning.
Regnskap 2021.
Budsjett 2022.
Fastsetting av kontingenten for 2022.
Innkomne forslag.
Valg.

Enkel servering.
Foredrag etter årsmøtet annonseres på hjemmesiden og i
Akers Avis Groruddalen.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn elektronisk via
epost til klubbens adresse POST@GROHI.NO. Forslaget må være styret i
hende senest innen 6. mars 2022. Dette for at styret skal kunne registrere
forslaget på styremøtet som er avsatt 7. mars.
Velkommen til årsmøte,
Styret

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO

NÅ ER DEN HER
Kun kr

200,Benytt anledningen til
å kjøpe gave til deg selv
eller andre i dag.

