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Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo  

20. oktober 2011 

i Kampen bydelshus 
Teknisk arrangør: Kampen Historielag 

Det var 23 personer til stede fra 10 historielag og tre observatørorganisasjoner.   

1. By antikvar Janne Wilberg 

Presenterte seg og sin etat kort. I hovedsak rådgiverfunksjon overfor kommunen, men i visse tilfeller 

med delegert myndighet fra Riksantikvaren. Hun understrekte de felles interesser, historielagenes 

brede kontaktflate, og ønsker seg historielagene som opinionsdannere på linje med 

Fortidsminneforeningen og Oslo Byes Vel. Wilberg inviterte til samarbeid og tilbød plass på by 

antikvarens facebook sider (http://www.facebook.com/pages/Byantikvaren-i-Oslo/196402560396008) 

for lokale arrangementer. 

  

2. Konstituering 

Hans A Grimelund Kjelsen ble valgt til møteleder og Anne Fikkan som referent. Referatet fra forrige 

møte ble godkjent. 

3. Presentasjon av Kampen historielag 

Ragnhild Hoel, medlem av styret i historielaget, presenterte lagets 25-årige historie og dets aktiviteter 

og ”produkter”. Hun fortalte om godt besøkte møter tre ganger i semesteret og positive erfaringer med 

den årlige sommeraktiviteten ”åpne bakgårder”. Historielagets kalender ble delt ut som ”smaksprøve”.  

 

4. ”Kampen om Kampen” 

Forslaget til kommunedel plan for indre by fra 2009 har skapt lokalt engasjement på Kampen, 
Historielaget og vellet har arbeidet sammen for å sikre de unike bygningsmiljøverdiene i bydelen og 

rette opp den manglende balansen mellom vern og utvikling som planutkastet bærer preg av. Det har 

til nå ikke vært politisk vilje til å gå videre med saken i Bystyret. Det er uklart om kommunevalget har 

endret dette. Fellesrådet har tidligere engasjert seg i saken. Rådets oppfatning er sammenfallende med 

aksjonen Kampen om Kampens. 

 

5. Kulturminner i Marka 

Jan Fredriksen fra paraplyorganisasjonen Oslo og Omlands Friluftsråd presenterte arbeidet med å 

kartlegge kulturminner i Marka. De berørte historielagene er anmodet om å fylle ut et spørreskjema for 

å overføre sin kunnskap. Et overordnet mål er å verne kulturlandskapet og kulturminnene i marka. 

  

6. Skisse for Munch-museum på Tøyen og for planlagt veksthus i området 

Sivilarkitekt Stein Halvorsen viste sitt forlag til nytt publikumsveksthus for Botanisk museum, og 

hvordan et nytt Munch-museum kan bygges på tomten nord for dagens museum. 

 

7. Valg av ledelse 

Valgkomiteens leder, Øivind Rødevand, Ullern Historielag presenterte komiteens forslag om gjenvalg 

av Hans A Grimelund Kjelsen som leder av Fellesrådets styre, Anne Fikkan som nestleder og Grete 

Lind Planke som kasserer. De ble valgt ved akklamasjon. 

 

8. Nytt og interessant fra medlemmene og observatørene 

Sogn Kultur- og Historielag presenterte sitt nye kulturminnekart for Sognsvanns området, med støtte 

fra Sparebankstiftelsen. Det er basert på et orienteringskart og har GPS-koordinater for alle de 
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avmerkede kulturminnene. Kartet ledsages av et hefte med beskrivelser, og har gjengitt seks 

historiske kart på baksiden. Kartet deles ut gratis og er trykket i et opplag på 7.000. Det kan 

bestilles fra historielagets hjemmeside (http://sognhistorielag.wordpress.com). 

 

Oslo Byes Vel orienterte om at man har overtatt restopplaget av Oslo by leksikon 2010 og rettighetene 

til databasen. Leksikonet selges sterkt rabattert til medlemmene og historielagene. Nærmere 

informasjon finnes bl.a. på hjemmesiden (http://www.oslobyesvel.no). Feil som måtte oppdages 

i leksikonet meldes til Øyvind Reisegg (post@oslobyesvel.no). I anledning 200-årsjubileet i år, 

inviterer man til innsendelse av forslag til nye, blå kulturhistoriske skilt, særlig i ytre by. 

 

Sporveismuseet har fått overført mye historisk materiell etter Ruters opprydning på Avløs. De 29 nye 

objektene er fordelt på museet på Majorstuen, Rodeløkkens Mek. Verksted på Alnabru og 

Follum Fabrikker på Hønefoss. ”Bussringen”, som ble avviklet i 1940 er gjeninnført. Det er en 

historisk reise med 1960-tallsbuss gjennom historisk interessante områder i Oslo. Museet har 

planer om et tilsvarende opplegg med forstads- og T-banene. Til det ønsker de bistand fra de 

berørte historielagene. Sporveismuseets fotografier er overført Byarkivet, men museet bistår 

gjerne med datering og geografisk plassering hvis noen har fotografier de ønsker bistand med. 

 

Ullern historielag vil i samarbeid med den lokale menigheten markere at det er 100 år siden ”ferdighus 

kirken” fra Strømmen Trævare ble transportert gjennom bydelen på sin vei til Grytvika på Sør-

Georgia. 

 

Kystlaget Viken vil arrangere et stevne i 2014 med tittelen ”200 år på egen kjøl” som ledd i 

markeringen av grunnlovsjubileet. De ønsker god deltakelse fra historielagenes medlemmer. 

 

Groruddalen historielag fyller 30 år 27. oktober. Det markeres på tre måter; alle alders- og sykehjem 

har mottatt et komplett sett av historielagetes årbøker til sine bibliotek; en milestein ble avduket 

langs pilegrimsleden på Furuset; og det blir fødselsdagsfeiring på i fjøset Årvoll gård med 

lansering av den siste årboken. Det arbeides dessuten med en kulturminneguide for Bydel 

Bjerke. Den blir ferdig i 2012. 

 

Østensjø Historielag har kommet med en ny utgave av sin publikasjon ”Rundt vannet”. Laget har også 

bidratt i 100-årsjubileumsboken for Østensjø Vel. Den kan bestilles til rabattert pris via 

historielagets nettside (http://www.histlag.pair.com). 

 

9. Neste møte 

holdes hos Sørkedalen Historielag, onsdag den 18. april 2012.  

Forslag om møte hos Lokaltrafikkhistorisk forening, høsten 2012. 

 

Oslo, den 25.10.2011 

 

Hans A Grimelund Kjelsen/Anne Fikkan 
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