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Side 2 > Leder

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
Jan Arne Tangerud

Styret:

Leder og ansv.red.:
Dan Brovold

Nestleder: Kristian Skaane

Sekretær: Sigrun Opheim

Kontorhold: Jan Arne Tangerud

Medlemsregister: Geir Nordhus

Styremedlemmer:
Anne Finhammer
Guri E. Bramness
Kari Brun Wisløff

Varamedlemmer:
Anne Fikkan
Trine Pedersen

Produksjon:
Gjerholm Design

AkersDølen 
Medlemsblad for Groruddalen Historielag

Fra Stabburstrappa
Forleden lærte jeg en førsteklasse noen gamle leker, bl.a.: 
«Siste par ut!»  Da flere av oss ropte: « Siste par ut! Kari og Knut, 
sprut ut,» hørte vi rett etterpå: Det var gammeldags prat, det!                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       
På årsmøtet i februar gikk Rolf Torboe og jeg ut av styret. Vi er 
«Siste par ut,» denne gangen, og det er tid for å takke. Å få 
være nestleder et år og leder i de to siste årene har vært læ-
rerikt, spennende og trivelig.  Foredragsholdere sier ja så sant 
de kan, og medarbeiderne i styret gir alle av sin tid, sine krefter 
og bidrar med sin kreativitet for at så mange som mulig skal 
kunne glede seg over det livet som er levd her i vårt område 
gjennom tidene. Så mye frivillig arbeid er utført i Groruddalen 
fra 1800 – tallet, og da er det spesielt gledelig både å markere 
og feire sammen med de ulike organisasjonene av ulikt slag. 
Det er alltid rørende å høre og lære om hvordan mennesker har 
levd og taklet sine liv og sine omgivelser. Jeg takker styret for 
det flotte arbeidet som er nedlagt, også i de siste årene. 

Årbokkomiteen gjør en formidabel innsats ved å skrive, samle 
og gi ut en årbok hvert år. Det er imponerende! At årbøkene 
også kan kjøpes over nettet, og at hjemmesiden er operativ, 
viser at styret har en solid kompetanse. Arbeidet med Bilde-
basen på Bjerke og engasjementet i Steinhoggermuseet står 
det respekt av.  Så gratulerer jeg den nye lederen, Dan Brovold 
med oppdraget han har takket ja til. Han har mye å glede seg 
over sammen med dagens styre.

Stabburet på Nordtvet gård er en trivelig arbeidsplass. Flere 
aktører treffer vi der, og takk til naboene som baker kringler til 
møtene våre. Vi er medlem av Fellesrådet for historielagene i 
Oslo, og kontakten med Fellesrådet er til gjensidig nytte. 

Våre 4 bydeler, Alna, Bjerke Grorud og Stovner vil jeg takke 
for viktig støtte og godt samarbeid. Akers Avis har vært og vil 
fortsatt være en glimrende samarbeidspartner for styret og for 
alle som har noe på hjertet!! Takk også til alle som møter opp 
på arrangementene, som bidrar med opplysninger og stiller 
spørsmål!  Groruddalen historielag har alle muligheter til fort-
satt å utføre et betydelig arbeid  – om fortiden i Groruddalen i 
lang tid framover. 

Mars 2015, May Grimdalen

Forsidebilde: Deler av styret 2015. Foto: May Grimdalen
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Ta med denne strekkoden til din nærmeste 
tippekiosk for å støtte Historielaget

I 2012 fikk vi inn kr 8 955,- Blir du med i år? 

Dato/tid Møteplass Aktivitet

 

Lørdag 14. mars
kl. 12.30 - 13.30
 
 

Medlemsmøte på Bjerke 
bibliotek

Skogvokter Håvard Peder-
sen forteller om den kjære 
marka vår. Arrangør Bjerke 
biblioteks venner og Grorud-
dalen Historielag.

“Lokalhistorie er spennende!”

Hva skjer?

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

Torsdag 14. mai
kl. 12.00 
 
 

Liastua  Gudstjeneste på Liastua kl 
12:00. Suppeservering ca kl 
13:00 og påfølgende van-
dring langs pilegrimsleden.
Guide: Jan Arne Tangerud.

Torsdag 4. juni
kl. 18.00 
 
 

Lørenskog stasjon  Vandring på Høybråten.
Tema: Fra Robsrud til 
Vardeheim. Guide: Rolf Torbo
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Referat fra årsmøtet 11. februar 2015
kl. 19.00 – kl. 20.00 i Stabburet, Nordtvet Gård

Saksliste:
1. Åpning
Leder May Grimdalen ønsket velkommen 
til møtet. Hun spurte de fremmøtte om de 
anså møtet som lovlig innkalt, og det var 
ingen innvendinger. Møtet ble satt. 
Det var 29 frammøtte.

2. Valg av møteleder, referent og to 
personer til å underskrive protokollen
May Grimdalen foreslo May Grimdalen 
som møteleder, Sigrun Opheim og 
Kristian Skaane som referenter.

Dette ble bifalt av forsamlingen. Harald 
Olsen og Øystein Buer ble foreslått til å 
undertegne protokollen.
Dette ble også bifalt.   

3. Styrets beretning for året 2014
May Grimdalen gikk gjennom årsberet-
ningen og kommenterte de ulike 
punktene.

Håvard Pedersen nevnte 2 aktiviteter vi 
hadde glemt: Lanseringen av Bjerke-
guiden tirsdag 20.mai og kulturminne-
vandring fra Aker sykehus til Linderud 
gård tirsdag 3. juni.

Årsberetningen ble godkjent med disse 
rettelser.

4. Regnskap 2014
Regnskapet for 2014 ble delt ut, May og 
Jan Arne kommenterte det grundig.
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Vi har hatt et bra driftsår og et overskudd 
på kr 45 393,79.

Det var ingen spørsmål eller øvrige 
kommentarer. Regnskapet ble godkjent. 

5. Budsjett 2015
May la fram forslaget til budsjett og kom-
menterte det. Budsjettet ble godkjent.

6. Fastsetting av kontingenten for 2015
Styret har ikke foreslått noen endring av 
kontingenten.

Den blir derfor værende på kr 150,- 
som avgjort på årsmøtet 2014.

7.  Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag.

8. Valg 
Valgkomitéens forslag ble lest opp av 
Jan Arne Tangerud.

• Leder: Dan Brovold - valgt for 2 år 
• Nestleder: Kristian Skaane – 1 år igjen
• Sekretær: Sigrun Opheim - 1 år igjen
 
Styremedlemmer:
• Anne Finhammer – valgt for 2 år
• Guri E. Bramness – valgt for 2 år
• Kari Brun Wisløff - valgt for 2 år

Kasse/regnskap:
• Jan Arne Tangerud, (kontorhold) - 
 1 år igjen
• Geir Nordhus (medlemskartotek) - 
 1 år igjen

Varamedlemmer:
• Anne Fikkan – valgt for 2 år
• Trine Pedersen - valgt for 2 år
 

Revisor:
• Harald Lindvik - valgt for 1 år

Vararevisor:
• Turid Mølmen – valgt for 1 år

Valgkomité:
• Tom Evensen – (leder) - 1 år
• Hjalmar Kielland - 1 år
• Jan Arne Tangerud – 1 år
• Vidar H. Noreng - 1 år
• Rolf Torbo - 1 år
• Valgkomitéens forslag ble vedtatt av  
 årsmøtet.

May Grimdalen og Rolf Torbo har valgt å 
gå ut av styret. 

Jan Arne overrakte May en bukett med 
roser som takk for innsatsen i den tiden 
hun har vært styreleder.

Rolf vil få blomstene levert senere.

Det ble servert kaffe og Nordtvedt-kringle 
i pausen.

Etter årsmøtet viste Håvard Pedersen film 
og fortalte.

Kristian Skaane og Sigrun Opheim

Referenter
Harald Olsen           Øystein Buer
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Styrets beretning for året 2014
Etter valgene på årsmøtet, 12. februar 
2014 så Groruddalen Historielags styre 
og komitéer slik ut:

Leder: May Grimdalen - 1 år igjen
Nestleder: Kristian Skaane – Valgt for 2 år
Sekretær:  Sigrun Opheim – Valgt for 2 år

Kristian Skaane og Sigrun Opheim har 
delt sekretærfunksjonen i perioden.

Styremedlemmer: 
Guri E. Bramness – 1 år igjen
Anne Finhammer - 1 år igjen
Dan Brovold - Valgt for 2 år

Kasse/regnskap: 
Jan Arne Tangerud (kontorhold) 
– valgt for 2 år

Geir Nordhus (medlemskartotek) 
– valgt for 2 år

Øyvind Ragnar Bjørklund (bokføring) 
valgt for 2 år

Varamedlemmer: 
Rolf Torbo – 1 år igjen
Kari Brun Wisløff – Valgt for 2 år 
 
Revisor:
Vararevisor: 
Harald Lindvik – 1 år
Turid Mølmen – 1 år

Valgkomité: 
Tom Evensen – leder - 1 år
Vidar Noreng – 1 år
Jan Arne Tangerud (etter behov) – 1 år
Hjalmar Kielland – 1 år
Anne Fikkan – 1 år
 
Årbokkomitéen er oppnevnt av styret, 
og består av følgende medlemmer:
Anne Finhammer
Fridtjof Funder
Jan Arne Tangerud
Kristian Skaane

Medlemmer
Det var om lag 500 medlemmer i Grorud-
dalen Historielag ved årsskiftet 2014/2015. 

I tillegg til enkeltpersoner er det bedrifter, 
skoler, bydeler og andre organisasjoner i 
medlemsmassen.

Åtte medlemmer har status som 
æresmedlemmer. 

Disse er: Marit Stovner, Leif Frantzen, 
Finn Arnesen, Hjalmar Kielland, 
Gro Hoddevik, Jan Arne Tangerud, 
Anne Finhammer og Bjørn H. Syversen.

Historielaget definerer bydelene Alna, 
Bjerke, Grorud og Stovner med tilhørende 
markaområder, som sitt virkeområde. Det 
er stort sett det samme området som i of-
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fentlige dokumenter betegnes som 
Groruddalen.

Aktiviteter 
Groruddalen Historielag har gjennomført 
flere egne arrangementer og også tatt del 
i tiltak iverksatt av andre.

• 12. februar
Årsmøtet ble avholdt med et interessant 
foredrag av Leif Frantzen om «Steinbrua 
i vannet».

• Søndag 16. mars
Markering av valgmannsmøte på Ellings-
rud gård 1814. Dette er det største arran-
gementet vi har vært med å arrangere i 
år. En vellykket markering av grunnlovens 
200 års jubileum.  

• Tirsdag 20. mai
Lansering av Kulturminneguide for Bjerke 
Bydel ved Gro Hoddevik med etterfølgen-
de vandring til Isdammen med Håvard 
Pedersen som veiviser.

• Torsdag 29. mai
Pilegrimssuppe på Liastua og pile-
grimsvandring langs Oldtidsveien over 
Gjelleråsen.

• Søndag 24. august
Familiedag på Bånkall gård, hvor historie-
laget hadde egen stand.

• Tirsdag 3. juni
Kulturminnevandring fra Aker sykehus til 
Linderud gård ved Anne Fikkan og Gro 
Hoddevik.
 
• Torsdag 4. september.
Vandring på Høybråten med Rolf Torbo - 
«Dypdykk i Høybråtens historie». 

• Søndag 14.september
Vandring på Grorud med Guri Bramness 
og Anne Finhammer.

• 29. oktober
Filmaften stabburet på Nordtvet gård. Vi 
viste vår egenproduserte dokumentar om 
Oldtidsveien over Gjelleråsen, laget av 
Kristian Skaane, Jan Arne Tangerud og Si-
grun Opheim. Jan Arne Tangerud presen-
terte historiske redskaper fra Thorbjørn 
Fossums lokalhistoriske samling.
   
• Mandag 10. november
Lansering av årbok 2014 i Furuset Forum 
med Furuset Idrettsforening som vert-
skap. Vidar Noreng fortalte om Furuset 
Idrettsforenings tilblivelse og Tron Hum-
melvold om steinbrua/steinmuren i Stein-
bruvann.
Begge hadde artikler i boka.

• Helgen 29. - 30. november
Vi deltok med egen stand med fotoutstil-
ling og salg av årbøker på Lions’ julemes-
se i Grorud samfunnshus.
                                    
• Flere av historielagets styremedlem-
mer har holdt lokalhistoriske foredrag.
Temaene har blant annet vært Pilegrimsle-
den gjennom Groruddalen, Groruddalen 
fra istid til nåtid og Groruds historie.

Styremøter
Det er avholdt 11 styremøter i perioden fra 
24.02.2014 til 19.01.2015.

Samtlige styremøter har funnet sted i his-
torielagets kontor i Stabburet på Nordtvet 
gård, med unntak av desembermøtet som 
fant sted hjemme hos Guri Bramness.
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Foruten de faste postene som for eksempel 
postjournal, medlemsbladet «Akers Dø-
len», fremdrift av årboka og arrangemen-
ter, er det behandlet en rekke særskilte 
saker. Noen av disse har gått igjen på 
flere styremøter.

Styrets arbeid
Med en medlemsmasse på ca 500 har 
styret en del oppgaver å ivareta.

• Leder May Grimdalen:
Hun er den som har oversikten over opp-
gaver som skal utføres. Hun har ansvar for 
post, e-post mottak og besvarelser. Hun 
mobiliserer andre fra styret når det trengs. 
Hun har påtatt seg ansvaret for bibliote-
kenes og bokhandlernes salg av årboka, 
med oppfølging, supplering av bøker og 
innhenting av penger.

• Nestleder Kristian Skaane:
Han er webmaster og har ansvar for opp-
datering av vår hjemmeside. Han er den 
som har direkte kontakt med Gjerholm 
Design, som trykker AkersDølen. Nettbu-
tikken er hans verk, og vi gleder oss over 
at mange benytter seg av å bestille bøker 
her.

• Kontoransvarlig Jan Arne Tangerud:
Han foretar innkjøp, anviser regninger 
m.m. siden vi ikke har kasserer. Han har 
også ansvar for å kontrollere at medlem-
mene har betalt årskontingenten. Han 
gjennomgår og kontrollere bilag mot 
utskrift fra nettbanken hver måned, før 
dette blir levert til bokføring hos Øyvind R.  
Bjørklund.

• Geir Nordhus:
Han har hatt ansvar for medlemskartoteket. 
Dette må til enhver tid være ajourført i for-
hold til inn- og utmeldinger.

• Sekretær Sigrun Opheim:
Hun er ansvarlig for nettbutikken, proto-
koller og arkiv og bistår leder ved behov. 

• Anne Finhammer og Guri Bramness:
De er faste medlemmer i komiteen for 
Steinhoggermuseet. De har også ansvar 
for at museet er bemannet med to personer 
den siste søndagen i hver måned. 

Flere av styrets medlemmer har deltatt 
dette året. 

Alle styremedlemmene deltar på omgang 
i å holde kontoret åpent første onsdag i 
måneden.

Samarbeid 
Groruddalen Historielag ved Guri E. 
Bramness og Anne Finhammer har  
deltatt i arbeidet med steinhoggermuseet 
i Grorudveien 3. Arbeidet har bestått i å 
samarbeide med bydel Grorud og sørge 
for at museet har hatt åpent siste søndag i 
måneden, slik at publikum kan få se utstil-
lingen. Styrets medlemmer har vekslet på 
å ha vakthold. 

May Grimdalen, Guri E. Bramness og 
Anne Finhammer har deltatt på et møte 
for å klargjøre Historielaget sitt ansvar om 
huset og museet ovenfor Bydel Grorud.

Historielaget er medlem av Fellesrådet for 
historielagene i Oslo, May Grimdalen har 
vært kontaktperson og deltatt på to møter 
– i april og i oktober. I tillegg samarbeider 
vi med andre historielag i enkeltsaker. 

Historielaget har et godt samarbeid med 
de enkelte bydelene innen det vi anser 
som vårt virkeområde. Når det gjelder 
enkeltsaker i hver bydel, fungerer histo-
rielaget ofte som høringsinstans. Histo-
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Husk å melde adresseforandring!

rielaget har også et godt samarbeid med 
Akers Avis Groruddalen, som ofte omtaler 
historielaget og tiltak som vi setter i verk. 
Groruddalen Historielag averterer sine ar-
rangementer i Akers Avis Groruddalen. 
Groruddalen Historielag er representert 
i styret til Pilegrimsenter Oslo. Historiela-
gets representant er Jan Arne Tangerud.

I samarbeid med Kulturminnegruppa i by-
del Bjerke er den revidert utgaven av Kul-
turminneguide for Bjerke bydel nå i salg. 

Velforeninger, pensjonistgrupper, privat-
personer og ulike 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 be-
hjelpelige så langt vi kan.  

Det kommer også henvendelser når det 
gjelder slektsgransking. Disse kan vi  
dessverre bare besvare i begrenset ut-
strekning, fordi virksomheten vår ikke er 
spesielt innrettet mot slektsgransking.

Historielaget samarbeider med alle fire 
bydeler i Groruddalen og har også godt 
samarbeid med Oslo Museum i tillegg til 
sentrale kommunale instanser som Byan-
tikvaren, Byarkivet og bibliotekfilialene i 
området.

Gaver til laget
I 2014 har Groruddalen Historielag mot-
tatt en rekke gaver. Bilder, bøker og andre 
gjenstander.

Vi sender en stor takk til alle givere og 
bidragsytere.

«AkersDølen»
Medlemsbladet vårt har kommet ut med 
tre nummer i 2014; i januar, april og de-
sember.

Bladet får sin grafiske utforming hos Gjer-
holm Design. Det er vårt talerør til våre 
medlemmer. Ved utsending er det styre-
medlemmene som setter på adresselap-
per, før det hele leveres på posten. En slik 
utsending tar 2 timer dersom 4 personer 
deltar. Redaksjonskomitéen består nå av 
Kristian Skaane (redaktør), Jan Arne Tan-
gerud, og Sigrun Opheim. Historielagets 
leder er ansvarlig redaktør.

Bildebasen
Historielagets samling av historiske foto-
grafier består nå av nesten 5200 fotografi-
er og er stadig i god vekst. Det er utarbei-
det retningslinjer for bildebehandlingen. 
Etterspørselen etter bilder fra samlingen 
er stor. Bildebasen er fortsatt samlet på 
Deichmanske bibliotek, filial Bjerke. By-
arkivet og Oslo Museum har etablert sø-
keportalen www.oslobilder.no og har lagt 
ut en mengde historiske bilder fra sine 
samlinger. 
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De to institusjonene har ambisjoner om å 
trekke inn flere bildesamlinger i samarbei-
det for å gjøre bybilder lettere tilgjengelig 
for publikum. Groruddalen Historielag er 
med i den prosessen som er i gang.

Bildene legges nå inn i et system (omeka).
Flere av historielagets styremedlemmer 
har blitt lært opp i det nye systemet. 

Vestli et bomiljø blir til
I samarbeid med Selvaag gruppen AS og 
med kulturmidler fra Stovner Bydel har vi 
digitalt restaurert dokumentarfilmen om 
byggingen av blokkene på Vestli. Filmen 
ble 31. oktober lagt digitalt ut på internett-
portalen til filmarkivet. Her kan man leie 
filmen og se den på samme måte som 
man bruker Netflix og andre leietjenester 
på internett.

Historielagets hjemmeside
Hjemmesiden på internett www.grohi.no 
redigeres av webmaster Kristian Skaane.
Her legges det ut bilder og omtale av våre 
arrangementer. Man finner også oversikt 
over alle publikasjoner som er utgitt av 
historielaget.

Vi har også en nettbutikkløsning som gjør 
det lettere å følge opp de bestillinger som 
kommer inn. Dermed kan historielagets 
publikasjoner selges over hele landet.

Årbok og andre bøker
En svært viktig sak for Groruddalen Histo-
rielag er den årlige utgivelsen av årboka.
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. 

Årets bok er nummer 27 i rekken og sel-
ges hos flere av distriktets bokhandlere, 
på bibliotekfilialene og fra kontoret i stab-
buret på Nordtvet gård. Årboka sendes 
også til ca 130 faste abonnenter. Årbok 
2014 består av 21 artikler og er rikt illus-
trert med farge fotografier, som i flere tilfel-
ler ikke har vært publisert tidligere.

Skilting av kulturminner
Groruddalen Historielags hovedoppgave er 
å informere om lokalhistorie. Skilting av kul-
turminner er en metode som gir varig infor-
masjon. Oslo Byes Vels blå kulturhistoriske 
skilt har vi fått satt opp på Ellingsrud gård.

Jan Arne Tangerud er engasjert som kon-
sulent av Byantikaren i Oslo for utarbei-
delse av tekster til lokalhistorie tavler ved 
Bånkall gård, Årvoll gård og Nedre Fos-
sum Gård.

Kontoret
Groruddalen Historielag har i perioden 
hatt åpent kontor og telefontid første ons-
dag i måneden. Styremedlemmer har be-
mannet 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, 11. februar 2015

May Grimdalen (sign.) Kristian Skaane (sign.)      

Guri E. Bramness (sign.) Sigrun Opheim (sign.) 

Anne Finhammer (sign.)    Jan Arne Tangerud (sign.)

Geir Nordhus (sign.) Dan Brovold (sign)

Kari Brun Wisløff (sign.) Rolf Torbo (sign.)
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Hilsen fra den nye styrelederen
Kjære May, takk for innsatsen som  
leder av Groruddalen Historielag. Vi vil 
savne deg, den vennlige og takknem-
lige stilen din og for måten du har ledet 
arbeidet på.

Jeg takker for tilliten fra valgkomiteen 
og årsmøtet, men det var under tvil jeg 
sa ja til å påta meg oppgaven som leder. 
Hadde det ikke vært for de stabile og 
drevne styremedlemmene jeg har blitt 
kjent med, ville jeg ikke kunne ivareta 
et slikt ansvar.   

Jeg skal gjøre mitt beste for at det vik-

tige arbeidet som historielaget utfører 
skal fortsette. Sammen med et styre 
med utrolig god kompetanse på lokal-
historie skal nok dette gå bra.

Jeg må også få ønske de nye med-
lemmene i styret velkomne. Både Trine 
Pedersen og Anne Fikkan ble valgt inn 
som varemedlemmer.

Rolf Torbo gikk ut av styret og med det 
mister vi en person med stor lokalhis-
torisk kunnskap.
       
      Dan Brovold

Groruddalen Historielags 
bildebase
Groruddalen Historielag har over 5000 
bilder i bildebasen vår. Til bildene knyttes 
det mange opplysninger. Vi oppfordrer 
våre medlemmer til å se nærmere på de 
opplysninger som er lagt inn i bildebasen. 

Det kan være uriktige opplysninger. Dette 
er det viktig å få rettet opp!

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde 
ifra dersom dere er uenig i det som er 
skrevet til bildene. Her er det mange de-
taljer som ikke er korrekte. Oppgi num-
meret på bildet og send endringene til 
jatang@online.no

     Jan Arne Tangerud

Merking av Pilegrimsleden

Groruddalen Historielag kjempet i 5 år før 
vi fikk godkjent pilegrimsleden gjennom 
Groruddalen. Historielaget sto også for 
merkingen. Det er egentlig kommunene 
i hvert fylke som har ansvar for å holde 
merkingen ved like. Dette skjer dessverre 
ikke.
 
Derfor har Groruddalen Historielag fort-
satt med dette arbeidet. Til våren skal 
hovedvandringen fra Oslo til Nidaros gå 
gjennom Groruddalen. Da ønsker historie-
laget at merkingen skal være i orden. Ser 
du noen løse stolper eller merker som er 
forsvunnet meld ifra til Groruddalen Histo-
rielag på jatang@online.no 

     Jan Arne Tangerud



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 2014 kr 150,- / årbok 2013 til 1989: 120,- pr bok / årbok 1987: 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 (utsolgt)

Årbok 1987

Årbok 1989/90

Årbok 1991

Årbok 1992

Årbok 1993

Årbok 1994

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,-

En tysklandsfange forteller kr 100,- (utsolgt)

Ny Kulturminneguide for Bjerke Bydel, kr 150,-

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

Årbok 2012

Årbok 2013

Årbok 2014

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO


