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AkersDølen 
Medlemsblad for Groruddalen Historielag

På Stabburstrappa
Kjære medlemmer av Groruddalen Historielag, 
årsmøtet er for året 2019 er nå avholdt. 
Dette medlemsbladet er viet årsmøte. Her finner 
dere årsberetning, regnskap og budsjett, samt 
omtale av årsmøtet og referat.

Det er stor kontinuitet i styret noe som valget viste, men vår 
nestleder gjennom mange år Kristian Skåne ønsker å trappe 
litt ned da han her blitt far. Han vil også som styremedlem 
fortsette og støtte oss i mange administrative oppgaver.
Vi er avhengig av hans kompetanse, og takker han for 
innsatsen.
Historielaget mistet et av våre æresmedlemmer og en 
tidligere leder Leif Frantzen. Har gjorde en stor innsats for 
historielaget i mange år. Vi minnes han i takknemmelighet.
Historielaget er en frivillig organisasjon som blant annet 
har tatt på seg oppgaven med å dokumentere historiske 
hendelser fra Groruddalen. Vi takker bydelene i dalen for
den årlige støtten vi får til dette arbeidet. 

Også årets årbok har solgt bra. Det er fortsatt mulig å skaffe 
boka gjennom vår nettbutikk og på Norli bokhandel på 
Grorud og Stovner.
Vi ønsker oss flere abonnenter på årboka. Som abonnenter 
får dere boka rett i postkassa uten ekstra portokostnader 
kostnader.
Som dere sikkert har registret har vi samlet eldre årbøker i 
pakker på fire og fire som selges for 100 kr.
Til sammen har vi fire slike pakker og ved kjøp av alle 
pakkene er prisen 300 kroner.
Den beste måten å sikre seg disse pakkene på er å besøke 
kontoret i stabburet på Nordtvet gård den første onsdagen 
i måneden.
Da er kontoret betjent mellom kl. 12 og 14.
Som dere ser av årsmeldingen er det mange i styret og 
andre ildsjeler som holder foredrag og guider historiske 
vandringer rundt om i dalen.
Dette er betydelige bidrag for å informere om Groruddalens 
historie.
Det blir mange aktiviteter som historielaget arrangerer utover 
året. Se oversikten i dette bladet og slutt opp om disse 
arrangementene!

Groruddalen Historielag
Dan Brovold, leder 

Forsidebilde: Deler av det nye styret. Foto: Groruddalen Historielag.
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Aktiviteter våren 2020

Hva skjer?

Kjenner du noen som ønsker 
å bli medlem i historielaget?

På hjemmesiden finnes det 
nå en egen knapp på hoved-
siden som sender deg rett til 
skjema for innmelding. 

Årskontingent kr 175,-

Bli medlem

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 adresse-
forandring ved flytting! 

Vi får ofte medlemsblader i 
retur fordi ny adresse er ukjent 
for posten. Endring gjøres en-
kelt 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!

Forbehold om avlysninger pga.
Coronavirus. Følg med på hjemmesiden.

Torsdag 21. mai – Kr. Himmelfarts dag. Felles utegudstjeneste på Liastua. 
Pilegrimsvandring med Jan Arne Tangerud. 

Torsdag 4. juni. Økern. Historisk sentrum i 1000 år. Anne Fikkan leder an. 
Møtested veien over Økern T-bane kl 18:00.

Søndag 14. juni – Familiedag på Bånkall gård.

7-9. august Steinhoggerfestivalen. Vi bemanner museet.

Torsdag 20. august vandring på Furuset. Tema: Da jeg var barn. 
Harald er guider. Møtested nedenfor Furuset Forum v/Furuset senter kl 18.00.

Torsdag 15. oktober – Lysvandring. Stand med suppeservering i Alnaparken.

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

http://www.grohi.no/
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Referat fra årsmøtet 9. mars 2020, 

Kl 19:00 – kl 19:45 i Stabburet, Nordtvet Gård. 

Saksliste: 

1. Åpning 

Leder Dan Brovold ønsket velkommen til møtet. Han spurte de fremmøtte medlemmer om de anså møtet som 
lovlig innkalt, og det var ingen innvendinger. Møtet ble satt. Det var 23 frammøtte. 

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen 

Dan Brovold foreslo seg selv som møteleder og Kristian Skaane som referent. 
Dette ble bifalt av forsamlingen. Kjartan Eide og May Grimdalen ble foreslått til å undertegne protokollen. 

Dette ble også bifalt av forsamlingen. 

3. Styrets beretning for året 2019 

Dan og Kristian gikk gjennom årsberetningen og kommenterte de ulike punktene. 
 
Vedtak: Beretningen ble godkjent av årsmøtet. 

4. Regnskap 2019 

Regnskapet for 2019 ble delt ut, Dan og Kristian kommenterte det. 
 

Det var ingen spørsmål eller øvrige kommentarer. 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent. 

5. Budsjett 2020 

Budsjett for 2020 ble delt ut, Dan og Kristian kommenterte det. 
 

Det var ingen spørsmål eller øvrige kommentarer. 

Vedtak: Budsjettet ble godkjent. 

6. Fastsetting av kontingenten for 2020 

Kontingenten beholdes på 175kr 
 

7.  Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag 

 



Valg til å signere protokollen 

 
Kjartan Eide                                                                                             May Grimdalen 

Referent: Kristian Skaane 

09.03.2020 

8. Valg  

Valgkomitéens forslag ble lest opp av Dan Brovold 

 Leder: Dan Brovold - (1 år igjen) 

 Nestleder: Geir Nordhus - (valgt for 2 år) 

 Sekretær: Kari Brun Wisløff - (1 år igjen) 

 

Styremedlemmer: 

 Kristian Skaane – valgt for 2 år 

 Guri E. Bramness - (1 år igjen) 

 Anne Finhammer - (1 år igjen) 

 Anne Fikkan – valgt for 2 år 

 Harald Olsen - (1 år igjen) 

Varamedlemmer: 

 Katrin Meløy – valgt for 2 år 
 

Regnskapsfører: 

 Øyvind Ragnar Bjørklund – valgt for 2 år 

Revisor: 

 Eli Løkkerbekken – valgt for 1 år 

Valgkomité: 

 Vidar H. Noreng - 1 år 

 Hjalmar Kielland - 1 år 

 Rolf Torbo - 1 år 

 Valgkomitéens forslag ble vedtatt av årsmøtet. 
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Etter valgene på årsmøtet, 06. mars 2019 så Groruddalen Historielags styre og 
komiteer slik ut: 
 
Leder: Dan Brovold – valgt for 2 år 
Nestleder: Kristian Skaane – 1år igjen 
Sekretær: 
Styremedlemmer:    

Kari Brun Wisløff – valgt for 2 år 
Geir Nordhus - 1år igjen 
Guri E. Bramness valgt for 2 år  
Anne Finhammer – valgt for 2 år    
Anne Fikkan – 1år igjen 
Harald Olsen - valgt for 2 år 

 Varamedlemmer: Katrin Meløy – 1 år igjen  

Regnskapsfører: Øyvind Ragnar Bjørklund – 1 år igjen 
 

Revisor: 
Vararevisor: 

Harald Lindvik – valgt for 1 år  
Turid Mølmen – valgt for 1 år 
 

Valgkomité: Tom Evensen – leder - valgt for 1 år    
Vidar H. Noreng – valgt for 1 år   

 Jan Arne Tangerud – valgt for 1 år   
 Hjalmar Kielland – valgt for 1 år   

Rolf Torbo – valgt for 1 år  
 

 

  
Medlemmene i Årbokkomitéen som er oppnevnt av styret:   
Anne Finhammer  
Fridtjof Funder  
Jan Arne Tangerud  
Kristian Skaane 
 

 

Det var 421 medlemmer i Groruddalen Historielag ved årsskiftet 2019/2020. 
Dette var en svak nedgang siden i fjor 
 
Groruddalen Historielag har ni æresmedlemmer: 
Leif Frantzen, Hjalmar Kielland, Gro Hoddevik, Jan Arne Tangerud, Anne 
Finhammer, Guri E. Bramness, Sigrun Opheim og Arvid Larsen. 
 
Groruddalen Historielag definerer bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner 
med tilhørende markaområder som sitt virkeområde.  
 
Lagets formål er å samle og utbre kunnskap om Groruddalens historie. 

Styrets Beretning < Side 7
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Laget skal arbeide for registrering og vern av kulturminner 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 vil laget gjøre tilgjengelig for 
lokalbefolkningen. Dette gjøres ved å utgi årbok, medlemsbladet Akersdølen, 
billedarkivet og nettsiden. Vi arrangerer turer i lokalmiljøet, er aktive på sosiale 
medier, holder åpne møter med foredrag og er ansvarlige for Steinhoggermuseet 
på Grorud.   
 
Styremøter 
Det er avholdt ni styremøter i perioden. 
 
Styrets arbeid 
Med over 400 medlemmer og et høyt aktivitetsnivå har styret mange oppgaver.  
Samarbeidet i styret har fungert godt og det har vært et aktivt år for historielaget. 
 
Flere av våre styremedlemmer har holdt foredrag om lokalhistoriske hendelser, 
ledet historiske vandringer, skrevet artikler i årboka og i medlemsbladet vårt.  
 
De administrative oppgavene har i inneværende år blitt utført av styrets leder, 
nestleder, sekretær og regnskapsfører. Dette arbeidet krever innsats gjennom 
hele året. 
 
Medlemsbladet Akersdølen kom ut med tre nummere. Redaksjonskomiteen 
består av Kristian Skaane, Kari Brun Wisløff og Sigrun Opheim.  
Historielagets leder Dan Brovold er ansvarlig redaktør. 
 
Historielaget bidro med midler til Apalløkka Vel v/ Kari M. Bjørklund 
Støtte til JUBILEUMSHEFTE. 
 
Historielaget har gitt økonomisk støtte til arbeidet som gjøres med å arrangere 
Steinhoggerfestivalen på Grorud. Dette er et omfattende arrangement og 
medfører at museet blir godt besøkt. 
 
Aktiviteter  
I samarbeid med Høybråten og Stovner I.L. ved Seniorgutta serverte vi også i år 
vafler til over 100 personer i forbindelse med gudstjenesten på Liastua. Etterpå 
ble det vandring langs pilegrimsleden over Gjelleråsen med Jan Arne Tangerud 
som leder.  
 
Vi deltok også på et arrangement på Bjerke bibliotek sammen med 
venneforeningen. Anne Fikkan og Katrin Meløy fortalte om skolen i bydelen før 
og nå. Et bra lokalt arrangement med god deltagelse. 
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I august arrangerte Groruddalen historielag i samarbeid med Pilegrimsenter Oslo 
en vandring fra Middelalderparken til Øvre Fossum gård i Bydel Stovner. 
Vandringen fulgte pilegrimsleden nordover forbi Vålerenga og fram til 
Fyrstikktorget. Her ble det T-bane til Furuset hvor kirken ble besøkt og det ble 
holdt et foredrag. Etter en velfortjent rast gikk turen videre til Stovner. De som 
ledet vandringen var Jan Arne Tangerud fra Groruddalen Historielag og Roger 
Jensen fra Pilegrimssenter Oslo.  
 
Familiedag på Bånkall gård ble arrangert på vanlig måte og vi deltok med 
informasjon og salg av bøker. 
 
Under lysvandringen langs Alnaelva hadde historielaget en flott markering i 
Alnaparken. Her var det bål og suppeservering i tillegg til en film med bilder fra 
Pilegrimsleden. Det ble også solgt årbøker. Etter at bålet var utbrent og 170 
suppekopper var utdelt, var alle enige om at dette måtte gjentas. 
En stor takk må rettes til Harald Olsen for planlegging og gjennomføring. 
  
Lansering av årbok 2019 på Veitvet skole samlet over 40 deltagere. De 
frammøtte fikk smakebiter fra boka av noen av forfatterne; Håvar Pedersen og 
Anne Fikkan. Vi fikk en interessant gjennomgang av deres artikler. Etter kaffe 
og kringle ble møtet avsluttet med en artig bildequiz ledet av Anne Fikkan.  
  
Lions kunstmesse på Høybråten skole lot oss også i år få selge årboka på deres 
utstilling. Dette takker vi hjerteligst for, og salget gikk bra.     

På Lions julemesse på Grorud samfunnshus deltok vi med informasjon og 
årboksalg.  
  
Flere av styrets nåværende og tidligere medlemmer har bidratt med en rekke 
lokalhistoriske foredrag: 
 
Januar: 
Foredrag om Ludvig Mariboe, storbonden på Økern for Riksrevisjonens 
pensjonistforening. 
 
Februar:  
Foredrag for Grorud Revmatikerforening om Fattigdommens forbannelse. 
Foredrag for Riksrevisjonens pensjonistgruppe. 
Streiftog gjennom Stovners historie for Stovner Hagelag.  
Streiftog gjennom Stovners historie for Høybråten Lions. 
(Steinhuset) Foredrag om gårdene rundt Steinhuset. 
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Mars: 
Historietime om skolen før og nå på Bjerke bibliotek. 
Foredrag på Ellingsrud frivillighetssentral om Husmannsplassen Enga. 
Foredrag hos Lofthus Herreforening om Byggmester Ellefsen. 
 
April:       
Foredrag Alunsjøen fam/kvinneforening om Barndom på nedre Grorud og 
Hytter i Ammerudskogen. 
Foredrag på Rødtvet Sykeheim – Gårdene i Grorud bydel. 
Glimt av Groruddalens historie Rotarys landskonferanse. 
Groruddalen fra istid til nåtid på Furuset seniorsenter. 
 
Mai: 
Foredrag for Ammerud pensjonistforening om Ammerud. 
Guidet vandring på Økern - Økern sentrum i 100 år. 
Foredrag på Årvoll gård om fattigdommen for Senior Norge. 
 
Juni:   
Ni sommergjetter i Akers Avis. 
Guidet vandring på Ellingsrud – Fra skanse til kornmølle. 
 
August: 
Lokalhistorisk vandring fra Ellingsrud gård til Enga. 
 
September: 
Pilegrimsleden gjennom Groruddalen på Grorud menighetshus. 
 
Oktober:    
Høybråten menighetshus – Foredrag om Barndom på nedre Grorud. 
 
November: 
Bakås Skanse – Interessegruppe fra Gjellebekk skanser på vandring. 
          
Steinhoggermuseet 
Groruddalen Historielag har oppnevnt et styre for å ivareta driften av 
Steinhoggermuseet i Grorudveien 3, bestående av Guri E. Bramness, Anne 
Finhammer, Asbjørn Woll, Kirsten Berrum og Dan Brovold. Det er et godt samarbeidet 
med bydel Grorud og Grorud Samvirkende foreninger. 
   
2019 har vært et bra år for museet som har hatt mange besøkende og vært åpent åtte 
søndager. Når Kafe Steinbra har et arrangement samtidig som museet er åpent trekker 
dette mange interesserte. I tillegg ble museet holdt oppe tre dager under 
Steinhoggerfestivalen og da var det stor pågang. 
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Takk til alle som har bidratt med å holde museet åpent siste søndag i måneden. 
Samarbeid  
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo. Vi samarbeider 
med andre historielag i enkeltsaker. Restaureringen av uteliggerhytta i 
Grefsenåsen er et godt eksempel. 
 
Det er etablert et godt samarbeid med bydelene Alna, Bjerke, Grorud og 
Stovner. I en del saker er historielaget høringsinstans. Særlig gjelder dette 
navnsetting av veier og plasser. 
 
Historielaget har også et godt samarbeid med Akers Avis Groruddalen, som ofte 
omtaler historielagets tiltak og arrangementer.  
 
Groruddalen Historielag er representert i styret til Pilegrimsenter Oslo ved Jan 
Arne Tangerud. 
 
Velforeninger, pensjonistgrupper, privatpersoner og ulike organisasjoner retter 
ofte forespørsler til oss om foredrag og andre bidrag som omhandler 
Groruddalens historie. Vi stiller opp så sant vi har tid og anledning. 
 
Mange henvender seg til historielaget for å få informasjon om historiske 
hendelser og steder. 
 
Historielaget har også godt samarbeid med Oslo Museum i tillegg til sentrale 
kommunale instanser som Byantikvaren, Byarkivet og bibliotekfilialene i 
området. Vi har også innledet samarbeid med nasjonalbiblioteket. 
 
Bildebasen 
Historielagets samling av historiske fotografier består nå av over 6500 
fotografier fra Groruddalen og er stadig i vekst. Skanning av bilder foregår fra 
Deichmanske bibliotek, filial Bjerke. Vi retter en stor takk til Jan Arne Tangerud 
og Arvid Larsen for deres ukentlige innsats med dette arbeidet. 
 
Historielagets nettside 
Nettsiden www.grohi.no redigeres av Kristian Skaane.  
Her legges det ut bilder, filmer og omtale av våre arrangementer. Man finner 
også oversikt over alle publikasjoner som er utgitt av historielaget. Noen årbøker 
er skannet inn og kan leses på siden. 
 
Nettbutikken ligger på hjemmesiden og vi har egen informasjonsside på 
Facebook. 
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Årbok og andre bøker 
En svært viktig sak for Groruddalen Historielag er den årlige utgivelsen av 
årboka vår. 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, og hittil har vi fått positiv respons. Dette er 
svært viktig for at vi kan få utgitt årbøkene. I 2019 fikk vi 10.000 kr. fra hver 
bydel noe vi er svært takknemlige for. 
 
Årets bok er nummer 32 i rekken og selges hos bokhandlene Norli Grorud og 
Norli Stovner, og i år også på Ark på Stovner senter. På kontoret i stabburet på 
Nordtvet gård er både årets og øvre årbøker til salgs i kontortiden.  Årboka 
sendes ut til over 90 faste abonnenter, som nå får boka hjem i postkassa uten å 
betale porto. Årbok 2019 inneholder 20 artikler og er rikt illustrert med 
fargefotografier. 
 
Vi har fått samlet alle utgaver av historielagets årbøker på Nordtvet. 
Dugnadsgjengen besto av Geir Nordhus, Kristian Skaane og Harald Olsen. 
For å minimere lagerbeholdningen har vi samtidig lansert mammutsalg av noen 
utgivelser.  
 
Skilting av kulturminner  
Historielaget har søkt om oppsetting av Oslo Byes Vels blå kulturhistoriske skilt 
på flere bygninger i Groruddalen. 
 
   
Kontoret 
Groruddalen Historielag har i perioden hatt åpent kontor og telefontid første 
onsdag i måneden. Styremedlemmer har bemannet kontoret mellom kl. 12:00 og 
kl. 14:00, med unntak av sommeren og tiden rund jul og nyttår. 
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Styret i Groruddalen Historielag 

 
Nordtvedt gård 

02.03.2020 
 
 

-------------------------------- 
Dan Brovold 

Leder 
 

------------------------------          ------------------------------- 
Kristian Skaane 

nestleder 
 
 

-------------------------------- 
Guri E. Bramness 

styremedlem 
 
 

-------------------------------- 
Anne Finhammer 

styremedlem 
 

SIGN 
-------------------------------- 

Geir Nordhus 
styremedlem 

 
 
 
 
 
 
 

Kari Brun Wisløff 
sekretær 

 
 

------------------------------- 
Harald Olsen 
styremedlem 

 
SIGN 

-------------------------------- 
Anne Fikkan 
styremedlem 

 
 

-------------------------------- 
Katrin Meløy 
varamedlem 
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Bestill Årboka for 2019 
Benytt anledningen til å gi en gave til deg selv eller andre 

Kun kr 200,- 

 
Selges i Deichmanns filialer, bokhandlere, 

eller Historielagets nettbutikk på www.grohi.no 



Mammuttilbudet (16 bøker for kr 300*) er 
nå tilgjengelig i nettbutikken. Dette gjelder 
årbøkene fra årene 1999 - 2014

MAMMUT BOK-TILBUDET 
(16 bøker for 300 kr) er nå tilgjengelig 
i nettbutikken.
Dette gjelder årbøkene fra årene 
1999 - 2014
Her er en gylden anledning til å skaffe 
deg årbøker du mangler og samtidig 
få en fin gave til andre.
Ved å kjøpe denne pakken betaler 
du kun 18,75 pr årbok.
Denne pakken sender vi kun via 
Norgespakke med sporing (fastpris 145,-)
Mammut pakken vil dermed koste totalt 
450 kr m. Porto.

Alle bøker som selges i nettbutikken er 
oppdatert med vekt. Frakt/porto regnes 
nå ut etter postens gjeldende satser. 
For bestillinger som havner fra 2 - 10 kilo 
sender vi kun via Norgespakke med 
sporing (fastpris 145,-)

Returadresse: Groruddalen Historielag, Postboks 37 Grorud, 0905 OSLO

Med utgangspunkt i at Kristian nå naturlig 
trekker seg litt tilbake, har vi valgt å gjøre 
jobben med nettbutikken enklere for 
de andre i styret ved å åpne opp for å 
akseptere betalinger med kredittkort.
Det vil dermed bety at styrets medlemmer 
kun behøver å pakke og sende ut bøkene, 
da hele bestillingen allerede er betalt av 
kunden. 

«Etterbetaling med faktura» vil fortsatt 
eksistere for de som ønsker dette alterna-
tivet.

Høsten 2019 hadde styret en STOR 
opprydding i våre to fjern-lagre for årbøker. 
Vi valgte da å avvikle lageret på Gamle 
Rommen skole og stabburet på Nedre 
Fossum gård. Dette gjorde at vi fikk samlet 
alle gamle årbøker på et nytt sted og 
således kunne få en skikkelig oversikt 

over hvor mange bøker vi hadde. Vi valgte 
så å lage fire «pakker» med fire årbøker for 
100 kr hver eller alle 16 samlet for 300 kr.

  Endringer i nettbutikken 

– MAMMUTSALG 
på gamle årbøker

https://www.grohi.no/nettbutikk/

