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Fra Stabburstrappa
Årsmøtet 2017
Den 27. februar 2018 i stabburet på Nordtvet gård ble 
Groruddalen Historielags årsmøte arrangert. Til tross for 
sprengkulde var mange møtt fram. 

Som vanlig er dette nummeret av Akers Dølen for det meste 
viet årsmøtesakene og jeg ber dere som ikke var tilstede 
om å lese gjennom sakene som finnes i dette nummeret. 
Spesielt bør alle lese de oppgraderte vedtektene som ble 
vedtatt.

Etter årsmøtet ble det holdt interessant foredrag av lokal-
historiker Rolf Torbo, som på en levende måte fortalte om 
toglinja i dalen og hvordan denne har utviklet seg. 

Aktiviteten i historielaget i 2017 har vært bra, med fire lokal-
historiske vandringer, tre åpne møter og fem markeringer 
på lokale arrangementer. Steinhoggermuseet og kontoret 
har også holdt åpent som vanlig og med bra besøk.

Historielaget søkte om oppsetting av Oslo Byes Vel sine blå 
kulturhistoriske skilt på Nedre Grorud gård, og vi har fått 
bekreftet at dette skal settes opp.  

Flere av våre styremedlemmer holder foredrag om lokalhis-
toriske hendelser, skriver artikler i årbøkene og i medlems-
bladet vårt.  

Årboka for 2017 har solgt ganske bra, Vi takker bydelene 
Alna, Bjerke, Grorud og Stovner for økonomisk tilskudd til 
trykking av årboka. Boka er fortsatt i salg på bibliotekene i 
våre bydeler, i Nordli bokhandel på Grorud og Stovner og 
i vår nettbutikk.

Vi oppfordrer alle som har en historie å fortelle om å skrive en 
artikkel i årboka for 2018. Arbeidet med denne boka er i full 
gang. Redaksjonen har satt deadline for artikler til 1. april.

To styremedlemmer, Tore Bakker og Trine Pedersen gikk ut 
av styret og vi takker dem for innsatsen. Til styret ble det 
valgt to nye varamedlemmer Katrin Meløy og Harald Olsen, 
og vi ønsker disse hjertelig velkommen. 

Historielaget ønsker seg flere medlemmer. Så derfor opp-
fordrer vi deg til å verve en venn eller to.   

Med ønske om et aktivt 2018 for Groruddalen Historielag.

Dan Brovold 
leder 

Forsidebildet er hentet fra Statens Kartverk, fra samlingen av his-
toriske kart. Kartet er fra ca 1780, opptegnet av Lt. Døderlein og 
tegnet av Louis Brøcher. Det viser Akers Sokn og Vestre Bærum.
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Aktiviteter våren 2018

“Lokalhistorie er spennende!”

Hva skjer?

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

Ønsker du å sende oss en pengegave 
til vårt arbeid med lokalhistorie, 

pilegrimsleden, årbøkene, medlemsmøter 
eller annet kan du søke oss opp i 

Vipps appen på telefonen din.

Du kan søke oss på navnet vårt eller taste 
inn nummer:

22102
Husk å merke innbetalingen med hva det er.

Om det er støtte, gave eller andre ting.

Tusen takk mvh Groruddalen Historielag.

Til alle medlemmer:
Innbetalingsfristen for 
medlemskontingenten 

forfalt 19. mars. 
Av totalt 449 fakturaer var 
det pr.10. april 55 som ikke 

var betalt inn.
De som i våre registre ikke 
har betalt kontingent innen 

7. mai vil bli strøket som 
medlem og vil ikke 

motta Akersdølen nr 3 
som sendes ut etter 

sommerferien.

Mvh Nestleder i 
Groruddalen Historielag.

Kristian Skaane.

Torsdag 10. mai (Kristi Himmelfartsdag) – Utegudstjeneste på Liastua
Utendørsgudstjeneste kl 12:00 i samarbeid med Høybråten, Fossum og 
Stovner menighet. Servering av Pilegrimssuppe ca. kl 13:00, vandring med 
Jan Arne Tangerud på Oldtidsveien over Gjelleråsen/Pilegrimsleden ca. kl 13:30.

Onsdag 6. juni kl 19:00 – 
Åpent medlemsmøte med foredrag av Thorbjørn Berntsen på Bånkall Gård  

Søndag 17. juni – Familiedagen på Bånkall Gård  
Mere info kommer på Facebook og i Akers Avis Groruddalen.

10-12. august – Steinhoggerfestivalen  
Steinhoggermuseet på Grorud er igjen tilholdssted for festivalen.

Søndag 26. august kl.12.00 – Vandring langs pilegrimsleden 
(i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo) Oppmøte Oslo Ladegård.  
Vandring fra Middelalderparken til Øvre Fossum Gård på Stovner
Roger Jensen og Jan Arne Tangerud er guider. Se plakat side 14. 
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Styrets beretning for 2017

Etter valgene på årsmøtet, 28. februar 2017 så 
Groruddalen Historielags styre og komiteer slik ut:

Leder: Dan Brovold – valgt for 2 år
Nestleder: Kristian Skaane – 1 år igjen
Sekretær: Sigrun Opheim – 1 år igjen

Styremedlemmer:   Trine Pedersen – 1år igjen  
 Guri E. Bramness – valgt for 2 år
 Anne Finhammer – valgt for 2 år
 Kari Brun Wisløff – 1 år igjen
 Anne Fikkan – 1 år igjen

Varamedlemmer: Tore Bakker – 1 år igjen
  Geir Nordhus – 1 år igjen

Regnskapsfører: Øyvind Ragnar Bjørklund – 1 år igjen

Revisor: Harald Lindvik – valgt for 1 år
Vararevisor: Turid Mølmen – valgt for 1 år

Valgkomité: Tom Evensen – leder - 1 år
 Vidar H. Noreng – 1 år
 Jan Arne Tangerud – 1 år
 Hjalmar Kielland – 1 år
 Rolf Torbo – 1 år
 
Årbokkomitéen: Anne Finhammer
        Frithjof Funder
        Jan Arne Tangerud
        Kristian Skaane

Til behandling på årsmøtet, 27. februar 2018 

Medlemmer
Det var 460 medlemmer i Groruddalen 
Historielag ved årsskiftet 2017/2018.
I tillegg til enkeltpersoner er bedrifter, sko-
ler, bydeler og andre organisasjoner med-
lemmer.

Æresmedlemmer
7 medlemmer er æresmedlemmer; 
Leif Frantzen, Finn Arnesen, Hjalmar Kiel-
land, Gro Hoddevik, Jan Arne Tangerud, 
Anne Finhammer og Guri E. Bramness 
som ble utnevnt på årsmøtet i 2017.
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Område
Groruddalen Historielag defi nerer bydel-
ene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner med 
tilhørende områder i Marka, som sitt virke-
område. Det er stort sett det samme om-
rådet som i offentlige dokumenter beteg-
nes som Groruddalen.

Formål
Lagets formål er å samle og utbre kunn-
skap om Groruddalens historie.

Laget arbeider for registrering og vern av 
kulturhistoriske fornminner av alle slag i 
Groruddalen, i samarbeid med lokalbefolk-
ningen, andre historielag, organisasjoner 
og myndigheter. Kunnskap om den histo-
riske utvikling i Groruddalen, kulturverdier 
og annet materiale gjør laget tilgjengelig 
for lokalbefolkningen ved å utgi årbøker, 
medlemsbladet Akersdølen og artikler.

I tillegg drifter laget et billedarkiv, en nett-
side, tilbyr lokalhistoriske vandringer, hol-
der åpne møter med foredrag og sørger 
for å holde Steinhoggermuseet på Grorud 
åpent ca. 8-9 søndager i året.  

Styremøter
Det er avholdt 10 styremøter i perioden 
fra 28.02.2017 til 05.02.2018.Foruten de 
faste postene er det behandlet en rekke 
saker. Det er hyppig kontakt mellom styre-
medlemmene på telefon og via mail.  Sty-
remedlemmer møtes også på Stabburet 
for å sende ut bøker og medlemsblader.

Styrets arbeid
Med 460 medlemmer og et høyt aktivitets-
nivå har styret mange oppgaver. Samar-
beidet i styret fungerer godt, noe som er 
en forutsetning for historielagets drift.

2017 har vært et aktivt år for historielaget, 
med åpne møter og turer i nærmiljøet. 
Alle i styret deltar på ulike arrangementer 

og slutter opp om det arbeidet historie-
laget står for. Styret bemanner Stabburet 
i kontortida og tar imot besøkende på 
Steinhoggermuseet. 

Flere av våre styremedlemmer holder fore-
drag om lokalhistoriske hendelser, leder 
historiske vandringer, skriver artikler i år-
bøkene og i medlemsbladet vårt. Mange 
deltar også på informasjonsmøter og sel-
ger årbøker.

De administrative oppgavene er mange 
og utføres av styrets leder, nestleder, sekre-
tær og regnskapsfører. Dette arbeidet er 
tidkrevende og krever innsats gjennom 
hele året.

Vi har også arbeidet med opprydding av 
vårt medlemsregister, noe som har ført til 
at antallet medlemmer har gått noe ned.

Medlemsbladet Akersdølen kom ut med 
tre nummer: januar og april 2017 og janu-
ar 2018. Redaksjonskomiteen består nå 
av Kristian Skaane, Sigrun Opheim og 
Kari Brun Wisløff. Historielagets leder Dan 
Brovold er ansvarlig redaktør.     

Aktiviteter
Årsmøtet 2017 ble avviklet i god stil. Etter 
årsmøtet holdt byantikvar Janne Willberg 
et inspirert foredrag om bevaringsverdige 
bygninger i Groruddalen.

Pilegrimsleden ble åpnet for 20 års siden. 
Vi markerte jubileet på Liastua ved å dele 
ut kake til alle som deltok på utegudstje-
nesten. Etter arrangementet ble det lokal-
historisk vandring på pilegrimsleden over 
Gjelleråsen med Jan Arne Tangerud som 
veiviser.

Historielaget deltok med informasjon og 
salg av årbøker på «Sommer på Årvoll
gård». 



Vandringen til uteliggerhytta til Harald 
Grande i Grefsenåsen var godt besøkt 
med ca. 60 deltagere. Turen var litt utfor-
drende rent fysisk, men alle kom seg opp 
til hytta. Håvard Pedersen og Anne Fikkan 
var guider på turen.

Familiedag på Bånkall gård ble arrangert, 
og vi deltok med informasjon og salg av 
bøker.

Lokalhistorisk vandring på Grorud i sam-
arbeid med sangkoret Gropus ved Guri 
E. Bramness og Anne Finhammer. Antall 
deltakere var ca. 70. Koret underholdt på 
de forskjellige stoppene.

Vandring på Vollebekk. 30 deltagere fikk 
høre Anne Fikkans historiske gjennom-
gang.

Åpent møte på Steinhoggermuseet. Ca. 
30 interesserte hadde møtt fram for å høre 
geolog Inge Bryhni fortelle om ulike stein-

typer som er benyttet for å bygge monu-
mentale bygg i Oslo.

Lokalhistorisk arrangement på Bjerke bi-
bliotek. «Bjerke biblioteks venner» tok ini-
tiativet og Historielaget hang seg på. In-
teressen var enorm. 150 mennesker kom 
for å høre Anne Fikkan, Håvard Pedersen 
og Liv Vågslid fortelle om utviklingen av 
Bjerke bydel fra bondeland til drabantby.

Lansering av årbok 2017 på Stabburet på 
Nordtvet gård. Det var ca. 30 tilstede som 
fikk smakebiter fra boka. Noen av forfat-
terne var tilstede. Ronny Ramberg, Tore 
Bakker, Anne Fikkan og Guri E. Bramness 
fortalte om sine artikler.   

Lions julemesse i Grorud samfunnshus. Vi 
deltok med informasjon, fotoutstilling og 
årboksalg. 

«Jul på Årvoll gård». Vi deltok med salgs- 
og informasjonsstand. 
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Deltagere på vei til uteliggerhytta. Foto: Anne Fikkan.
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Steinhoggermuseet
Groruddalen Historielag har oppnevnt 
et styre for å ivareta driften av Steinhog-
germuseet i Grorudveien 3, bestående 
av Guri E. Bramness, Anne Finhammer, 
Asbjørn Woll, Kirsten Berrum og Dan Bro-
vold. Det er et godt samarbeid med bydel 
Grorud og Grorud Samvirkende Forenin-
ger.

2017 har vært et bra år for museet som 
har vært åpent 8 søndager. I tillegg var 
museet oppe 3 dager under Steinhog-
gerfestivalen og i forbindelse med Oslo 
Open. Vi har hatt mange besøkende, og 
de er interesserte og positive.

Mange besøker museet fl ere ganger. 
Takk til alle som har deltatt med å holde 
museet åpent.

Samarbeid 
Historielaget er medlem av Fellesrådet 
for historielagene i Oslo. Dan Brovold har 
vært kontaktperson. Anne Fikkan var nest-
leder i Fellesrådets styre frem til valget i 
2017. Vi samarbeider med andre historie-
lag i enkeltsaker. Historielaget har et godt 
samarbeid med bydelene Alna, Bjerke, 
Grorud og Stovner. I enkelte saker fra by-
delene er historielaget høringsinstans. 

Historielaget har også et godt samarbeid 
med Akers Avis Groruddalen, som er 
fl inke til å omtale historielagets arrange-
menter. Groruddalen Historielag annon-
serer alle sine arrangementer i Akers Avis 
Groruddalen. 

Groruddalen Historielag er representert i 
styret til Pilegrimsenter Oslo ved Jan Arne 
Tangerud.

Velforeninger, pensjonistgrupper, privat-
personer og ulike organisasjoner retter 

forespørsler til oss om å holde foredrag 
og andre bidrag som omhandler Grorud-
dalens historie. Vi stiller opp så sant vi har 
tid og anledning.

Mange henvender seg til historielaget for 
å få informasjon om hendelser som har 
funnet sted for mange år tilbake og om 
steder de har hørt om eller har hatt tilhø-
righet til.

Vi hjelper med å svare eller formidler de 
som spør til en instans som kan ha opp-
lysninger.
 
Historielaget har også godt samarbeid 
med Oslo Museum i tillegg til sentrale 
kommunale instanser som Byantikvaren, 
Byarkivet og bibliotekfi lialene i Grorud-
dalen. 

Bildebasen
Historielagets samling av historiske foto-
grafi er består nå av over 6500 bilder fra 
Groruddalen og er i god vekst. Etterspør-
selen etter bilder fra samlingen er stor. 
Skanning av bilder foregår ved Deich-
manske bibliotek, fi lial Bjerke. Vi retter en 
stor takk til Jan Arne Tangerud og Arvid 
Larsen for innsatsen med dette viktige do-
kumentariske arbeidet. 
  
Historielagets nettside
Lagets side på internett www.grohi.no 
redigeres av fl ere i styret.

Her legges det ut bilder, fi lmer og omtale 
av våre arrangementer. Det fi nnes oversikt 
over alle publikasjoner som er utgitt av 
historielaget. Alle utsolgte bøker er skan-
net inn og kan leses på siden.
      
Historielagets nettbutikk ligger på vår 
nettside. Her kan det bestilles årbøker og 
andre publikasjoner. 



Årbok og andre bøker
En svært viktig sak for Groruddalen Histo-
rielag er den årlige utgivelsen av årboka.
Det er et mål å få inn artikler fra alle de 
fire bydeler. 

Vi søker hvert år bydelene Alna, Bjerke, 
Grorud og Stovner om økonomisk tilskudd 
til produksjon av årboka.  

Årets bok er nummer 30 i rekken og sel-
ges hos flere av distriktets bokhandler, på 
bibliotekfilialene, fra kontoret i stabburet 
på Nordtvet gård og via vår nettbutikk. År-
boka sendes til ca. 130 faste abonnenter. 
Årbok 2017 består av 20 artikler og er rikt 
illustrert med fargefotografier.  
 
Skilting av kulturminner 
Historielaget søkte om oppsetting av Oslo 

Byes Vels blå kulturhistoriske skilt på  
Nedre Grorud gård. Vi har fått bekreftet at 
skiltet skal settes opp.

Da Sparebankstiftelsen har avsatt midler 
til flere slike blå skilt i Groruddalen, har 
vi gitt informasjon om hvilke bygninger vi 
mener bør få en slik utsmykning. 
 

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 av sommerferien og 
tiden rundt jul og nyttår. 

Medlemmer av historielaget – og andre – 
er velkommen til kontoret i åpningstiden!
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Minireferat 
fra årsmøtet 27. februar 2018

Til tross for sibirkulde møtte over 20 med-
lemmer opp til årsmøtet. Det ble avholdt i 
det lokalet jeg liker best, nemlig stabburet 
på Nordtvet gård.
Historiske rammer rundt historielaget! Jan 
Arne Tangerud loset oss gjennom agen-
daen med fast og rutinert hånd. 
Historielaget har mye å være stolt av, bl.a. 
årbøkene som dokumenterer dalens his-
torie, og billedbasen med over 6500 bil-
der er et funn for alle som interesserer seg 
for dalens historie.
To styremedlemmer, Trine Pedersen og 
Tore Bakker, takket for seg og vil bli sav-
net i styret. Men heldigvis har vi på plass 
to nye styremedlemmer, Kathrin Meløy og 
Harald Olsen.
I pausen koste vi oss med kaffe og nybakt 
nordtvetkringle. Etter pausen holdt Rolf 
Torbo et foredrag om jernbanen i Grorud-
dalen.

Alle groruddalbeboere har vel et forhold 
til jernbanen som har kjørt gjennom dalen
siden 1854. Før jernbanen kom, var det 
tett av hestetransporter langs veien, og 
også transport langs Alnaelven ved hjelp 
av sluser. 
Grorud stasjon ble bygget allerede i 1854, 
den brant i 1865, men ble bygget opp lik 
den gamle. I 1902 ble det bygget dobbelt-
spor, og Groruddalen var nå bedre rustet 
til å takle industrialisering. Etter hvert ble 
fl ere stasjoner bygget, Lørenskog i 1857, 
Alnabru i 1872, Høybråten i1921 Haugen-
stua i 1937, og Nyland i 1942.
Vi takker Rolf Torbo for spennende fore-
drag.

Kari
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Ny vei på Økern

Selma vokste opp på småbruk på Nam-
dalskysten under trange kår. Det var  
mange munner som skulle mettes, men 
ingen direkte nød. Hun avsluttet den sy-
vårige folkeskolen i 1889 med dårlig rett-
skriving, vakker håndskrift og gode reg-
nekunnskaper. Så snart konfirmasjonen 
var unnagjort, bar det ut i verden. Hun 
arbeidet seg sørover i retning av hoved-
staden. Etter den siste tjenesten på tu-
berkulosesanatoriet på Grefsen, gikk den 
første drømmen i oppfyllelse: Hun kjøpte 
en melkebutikk på Grünerløkka og ble sin 
egen herre. 

Det gikk slik det gjorde med de fleste ung-
dommene som strømmet til Kristiania fra 
bygdene ved forrige århundreskifte; de 
fant både arbeid og hverandre. Selma 
ble gift med sin Ellefsen i 1903. Han var 
møbelsnekker fra Kongsberg. Som i de 
fleste andre unge familier, kom det barn. 
Men her slutter likhetene: Selma ville ikke 
gi opp sin forretning. Den første gutten 

sendte hun hjem til mor og far i Namdalen. 
Da nestemann kom, fikk hun først en, så 
en annen søster sendt til byen for å hjelpe 
seg. For hun fortsatte med sine melke-
butikker; det vil si at hun kjøpte en ny og 
større flere ganger - hele tiden på Grüner-
løkka. Til slutt hadde hun en delikatesse-
handel i Herslebsgate 11. 

Møbelsnekkeren ville prøve lykken i  
Amerika. Det ville ikke den egenrådige 
hustruen. Han reiste. Hun ble. 

Selma klarte seg aldeles utmerket. Hun 
må ha drevet sine melkebutikker godt og 
lagt seg opp penger, for hun i 1920 fikk 
hun kjøpt 15 mål på «bondelandet», på 
Risløkka. Karrieren som byggmester star-
tet. Hun så at dette ville bli et attraktivt 
boligområde og at arbeiderne på den ny-
startede Standard telefon- og kabelfabrikk 
ville trenge husrom. Minst like viktig som 
sparepengene, må hennes relasjoner til 
bank og kommune ha vært. Onde tunger 

I forbindelse med den store utbyggingen helt sør i Groruddalen, har det kommet en del 
nye veier og veinavn. Bydel Bjerke har valgt å legge vekt på navn med en lokalhistorisk 
tilknytning. En lokal byggmester fikk på denne måten en vei oppkalt etter seg. Den ligger 
i forlengelse av Dronning Margrethes vei – et poeng den folkelige og flåkjeftete Selma 
Ellefsen ville ha gapskrattet av. 

Av Anne Fikkan

Foto: Anne Fikkan i juni 2017.
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vil ha det til at det var viljestyrken som ga 
resultater: Hun ga seg aldri før hun hadde 
fått det som hun ville. 

Først fi kk hun bygget hus til seg og fami-
lien med kolonialbutikk i første etasje, men 
det var som byggmester fru Ellefsen tjente 
de beste pengene. Hun var et rivjern når 
det gjaldt arbeidsmoral og slo ned på alt 
som kunne ligne unnasluntring. Snekker-
ne hadde henne på nakken og nåde den 
som bøyde en spiker eller slumset med 
sagen. Tomtene ble gravd ut for hånd. 
Ingen fi kk hvile på spaden eller lure seg 
til en bayerøl når «Ellefsa» var i nærheten. 
Hun sparte på det som det kunne spares 
på, og var en skarp forhandler med trelas-
ten og mørtelverket. I de trange tidene på 
1920 og -30-tallet ga hun arbeid til man-
ge. Og det var aldri tull med betalingen.

Husbyggingen på Risløkka fortsatte til 
alle tomtene hennes var bebygd. Selv 
om hun nærmet seg 50, var det ikke noe 
i veien med ambisjoner og arbeidslyst. 
Hun kjøpte et 20-talls tomter på Økern og 
skaffet – med sin sedvanlige kombinasjon 
av iherdighet og viljestyrke - fi nansiering 
og nødvendige tillatelser og tok fatt på sitt 
hittil største prosjekt. 

I et intervju med «Kvinner og klær» i 1954 
fortalte hun at hun hadde bygget hus til 
300 familier. Det dreide seg om fi remanns-
boliger med to leiligheter i hver etasje, 

full kjeller med felles bryggerhus og store 
tørkeloft. Også her var hun som en djevel 
etter arbeidsfolkene og passet på frem-
drift og materialbruk. 

Mange snakker om Selma Ellefsen med 
varme. Det fi nnes utallige historier om 
hennes raushet: Hun mente området 
trengte et gamlehjem, bygde på huset sitt 
på Risløkka og forærte hus og eiendom til 
Østre Aker menighetsråd. 

Mest rørende er kanskje historien om 
de fi re guttene i en av husene hennes i 
Økernveien som ble foreldreløse. Erik 
Refstad fortalte at hun stilte opp med mat 
og omsorg. Også naboene ble kjent med 
hennes suppespann og velmente råd. I 
Økern Vel ble hun kjent for sitt glødende 
engasjement, sine gode forbindelser i 
kommunen og sine trønderske kraftut-
trykk. «Mannfolk i skjørt» oppfattet hun 
som en hedersbetegnelse. Mange kom 
på hennes dør, få gikk tomhendte derfra, 
men sjelden med kontanter.

Omtalen er hentet fra historielagets årbok 
for 2012.

Midtveien 3 ble etter hvert uegnet som 
gamlehjem, men menigheten gjorde det om 
til et sosialt og kulturelt samlingssted. I 2016 
var det slutt. Bygningen er revet og eiendom-
men er nå solgt til tross for iherdige protester 
fra nærmiljøet. Foto: P.A. Røstad i 1960.

Selma Ellefsen, slik 
hun likte å fremstå, 
med rev rundt 
halsen, granatkors 
på bringen og 
permanent i håret. 
Foto: Familien.
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fra Middelalderparken til Øvre Fossum Gård 

26. august 2018 – kl 12:00 

  

  

Groruddalen Historielag inviterer alle til å 
delta på lokalhistorisk vandring langs 
pilegrimsleden fra Middelalderparken til 
Øvre Fossum gård i Bydel Stovner. 

Vandringen gjennomføres søndag 26. august 

Oppmøte utenfor Oslo Ladegård, 
Oslo gate 13, 0192 Oslo 

Arrangementet starter kl 12:00 
TA MED MATPAKKE OG DRIKKE 
 

Vi vil følge guidene Jan Arne Tangerud fra 
Groruddalen Historielag og Roger Jensen fra 
Pilegrimssenter Oslo. 

Vandringen følger pilegrimsleden nordover 
Groruddalen forbi Vålerenga og frem til 
fyrstikktorget. Her hopper vi på t-banen 
linje 2 fra Helsfyr stasjon og tar denne opp 
til Furuset stasjon. 

Fra Furuset stasjon går vi inn på 
pilegrimsleden ved Furuset kirke. 
Vi tar en halvtimes stans ved kirken der vi 
kan nyte vår medbrakte matpakke og drikke. 
Her er det flere benker en kan sitte ved. 
 
Etter pausen fortsetter vandringen nordover 
dalen på gangveiene forbi Haugenstua, forbi 
Stovnerbanen og frem til Informasjonstavlen 
ved Øvre Fossum Gård. 

Herifra kan folk ta t-bane eller buss hjem. 

Vi oppfordrer alle til å kle seg etter 
forholdene, gode sko er å anbefale. Men 
hele turen vil gjennomføres på asfalterte 
gangstier i et normalt tempo. Vi tilpasser 
farten og tar pauser ved behov. 

Velkommen til en kulturhistorisk vandring. 
 

Mvh 
Groruddalen Historielag 
Pilegrimssenter Oslo 
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Ta med denne strekkoden til din nærmeste 
tippekiosk for å støtte Historielaget

I 2017 fi kk vi inn kr 18.269 med 42 aktive spiller. 
Blir du med i år?

Bestill Årboka for 2017
Selges i Deichmanns fi lialer, bokhandlere,
eller Historielagets nett-butikk på www.grohi.no
Du kan også benytte bestillingskjema du 
fi nner på neste side.

Husk å melde adresseforandring!

Medlemsbladet Akersdølen 
kan leses på nettet.
Noen etterspør oss om hvor man 
fi nner gamle utgaver av Akersdølen.
Du fi nner alle årganger helt fra første 
utgitte blad i 1996 og frem til i dag 
på hjemmesiden.
    
Her kan dere følge utviklingen til historie-
laget og se litt av det vi har jobbet med 
gjennom årene.

Kristian



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, 2017 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):

Jeg ønsker:

Medlemsnr. Navn

Adresse  Postnr.

(Sted/dato) (Underskrift)

Årbok 1989/90

Årbok 1991

Årbok 1992

Årbok 1993

Årbok 1994

Årbok 1995

Å bli medlem - kontingent kun kr 150,- per år

Kulturminneguide - “Vandring i bydel Bjerke” kr 50,-

Toppen i Akersdalen av Johs Brenna, kr 50,- 

Ny Kulturminneguide for Bjerke Bydel, kr 150,-

Årbok 1996

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

Årbok 2015

Årbok 2016

Årbok 2017

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO


