
Fellesrådet for Historielagene i Oslo 

 
REFERAT FRA FELLESRÅDSMØTE 24.10.2013 

HOS MIDDELALDER-OSLO I SAXEGAARDEN 17 
 

29 deltakere fra 12 historielag og 3 observatører 

 

1. Velkommen og konstituering. 
Møteleder: Hans Andreas Grimelund Kjelsen og referent Benedicte Brøgger. Ingen bemerkninger til 

siste møtereferat hos Østensjø Historielag. Dagsorden godkjent.  

 

2. Orientering om Middelalder-Oslo ved foreningens leder Helge Winsvold.  
Spesielt nevnt navnsetting av gater i Middelalderbyen hvor få veier er oppkalt etter konger og 

dronninger fra middelalderen. 

 

3. Arkeolog og forsker Petter B. Molaug fortalte om Oslo havn i middelalderen. 
Kart og bilder av siste utgravningsfelter ved Bjørvika, herunder under dronning Eufemias gate. Viste at 

havnen utviklet seg ved landhevning, tilslamming og deponeringer.  Fra båtplass for Oslo gård på 900-

tall til tre bryggeanlegg på 12-1300 tallet (Konge/bispe-/Clemens bryggen). På 1400-tallet nådde 

bryggene Nordengen (jf. Sørenga) og Ladegårdens nordre enger. Trelasthandlernes brygger på 1500-

tall. Arbeidene synliggjorde sjøboder og aktivitet i middelalderparkens område mye lenger ut i tid enn 

hittil antatt. 

   

4. Direktør Lars Emil Hansen, Oslo Museum, redegjorde kort om museets virksomhet. 
Historielagene bør benytte seg av museets samlinger, og ble ellers invitert til samarbeid om 

arrangementer og vandringer. Ny utstilling om norske kvinner/tyske soldater. I 2014 kommer bl.a. om 

hovedstaden 1814-50 og om jubileumsutstillingen 1914. Fremla en skriftlig orientering til 

historielagene om museets målsetting og arrangementer i 2013 og planene for 2014. 

 

5. Presentasjon og salg av DVD/CD om Oslos historie, utarbeidet av Tor Høgvard, 

Vålerengen historielag. CD-ene kan bestilles over nettet senere. 

 

6. Valg av ledelse i Fellesrådet. 
Valgkomiteens formann, Finn Bendix Bendixen, Vinderen, avga sin innstilling: Gjenvalg av Hans 

Andreas Grimelund Kjelsen, leder, Anne Fikkan nestleder og Grete Lind Planke kasserer. De ble valgt 

ved akklamasjon. Forslag om vedtektsendring til toårige verv for ledelsen. 

 

7. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene: 

 
Kampen historielag: Laget er 27 år 25. oktober i år. Kampenkalenderen selges i småbutikkene på 

Kampen. Kommende temamøte: Branner på Kampen. Hjemmeside og facebook fra 2008. 

 

Sagene Torshov historielag: Ca 300 medlemmer, fire møter i året. Fortellerkafeer, vandringer, fire 

møter i året. Samarbeidet med Oslo museum. Arbeidermuseet anbefales. Laget er 20 år neste år. 

 

Frogner historielag: Fokus på moderne arkitektur i år, jf. Regjeringsbygget og Hydroparken. Også 

opptatt av industri: bakerier, trykkerier og verksteder og Aker Mek. og sjøfart. Følger med på 

utbyggingen på Filipstad. Et av temaene neste år vil være 1814-jubileet.  

 

Gamlebyen historielag: Arrangerer møte 13.11. kl.1900 i Gamlebyen kirke; Hva vil Oslo med 

gamlebyen sin, sammen med Oslo Selskab, Oslo Hospital og Middelalder-Oslo. Deltakelse med 

Hallstein Bjerke, Marianne Borgen, Michael Tetzschner, Jan Bøhler og Trine Schei Grande.   

 

Groruddalen Historielag: 5.000 nye bilder skal inn i det nye systemet for bildedatabasen. Ny årbok kom 

23. oktober: Både Peder Anker og Falsen ble valgt 17. mars 1814 på Ellingsrud gård. Akershus 

museum vil være med på markeringen. Fått nye blå kulturminneskilt, Sveiva landhandel, Kirkesvingen 



4 der Falkberget bodde, Grorudveien 3: Restaurerte arbeiderboliger og steinhoggermuseum. Årlig 

pilegrimsvandring over Gjelleråsen. 

 

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen: I dag 1100 medlemmer etter vervekampanje som ga 80 

innmeldinger. Stands i samarbeid med teknisk museum og Sogn Kultur- og Historielag, og ellers 

guidede turer i området. Ekskursjon til Kongsvinger festning og kvinnemuseum. To arrangementer i 

høst: Visesang på Disen gård og tur til bunkersene under Oslo handelsgymnasium. Måneskinnsmøte i 

med byantikvaren. Laget uttaler seg i noen reguleringssaker, særlig i bevaringssaker, men viser ellers til 

velforeninger o.a. 

 

Sørkedalen historielag: Utgir bladet Stubben 4 ganger i året og laget bygdebok for Sørkedalen v/Beate 

Muri. Lokale turer i nærområdet og busstur til Finnskogen. Neste møte i klubbhuset i Sørkedalen om 

stein, med steinsuppe servert! 420 medlemmer (av 600 fastboende) 

 

Byarkivet: Omtale av tidsskriftet Tobias 2013 med tema slektsforskning; Hvem tror vi at vi er? Neste år 

vil bladet inneholde hovedstadssaker og om hovedstadens 200-årsjubileum. Flere arrangementer. 1814-

jubileet planlegges i samarbeid med byantikvaren, Oslo Museum og Ladegården. 

 

Oslo ladegård: Ladegården har aktiviteter for alle aldre, spesielt nevnt den kulturelle spaserstokken, for 

seniorer. I år har temaet vært Middelalderbyen og Bjørvika. Det tilbys gratis foredrag og omvisninger. I 

2014 vil det fokuseres på 700-års jubileet, musikkarrangementer og Oslobilder. 

 

Vinderen historielag: 900 medlemmer og stor aktivitet, fire møter i året, årsmøte og julemøte. I år har 

det vært tur til marinebasen i Horten og til Linderud gård, med foredrag om gårdens betydning for 

byens utvikling. Utgir fire historiske hefter i året, der styrets medlemmer er aktive bidragsytere. Dette er 

populært og gir mange nye medlemmer. 

 

Ullern Historielag: Ikke så mange medlemmer som Vinderen, men dekker et større område og utgir 

omfangsrike publikasjoner. Hjemmesiden oppe igjen. Samarbeider med andre, bl. a. Folk og Forsvar og 

Foreningen Nordens lokalavdeling, med turer over grensen med kulturhistorisk innslag. Menigheten, 

Deichmanske bibliotek og Folkeakademiet er andre forbindelser.  Vellykket fellesmøte med Kåre 

Willoch som innleder om sin barndom på Ullern, og med Mærra dalens mannskor som musikalsk 

innslag. Edvard Munch-jubileet ble markert siden Ekely ligger i Ullerns område.  

 

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening: Medlemsmassen halvert til dagens 300 på grunn av naturlig 

avgang. Arbeider for å få inn nye, yngre medlemmer. Det arrangeres tre møter og to vandringer i året. 

Sender brev til medlemmene i tillegg til e-post og internett. Foreningen har trykt kart over området med 

viktige historiske minner inntegnet. Samarbeider med bydel Nordstrand, nordre, og nabolaget Søndre 

Aker. Ønsker samarbeid med andre lag, f. eks. om gode foredrag. Et viktig prosjekt har vært 

signekonen og helbrederen Anne Brannfjell, som holdt til på en husmannsplass i området. Christian 

Ringnes har vært bidragsyter med kr. 900 000,- for å lage en skulptur av henne. Kunstner; Kristin 

Kokkin.    

 

Søndre Aker Historielag: 360 medlemmer, 4-6 møter og et par rusleturer i året. Har utgitt årbok for 

2013; Eventyrskoger og villastrøk. Neste møte på jødisk museum med intervju av Samuel Steinmann og 

visning av filmen; Trikken til Aushwitz. 

 

Oslo Byes Vel: Selskabet kunne ikke møte på fellesrådsmøtet grunnet eget styremøte, men har skriftlig 

bedt historielagene samarbeide om: 

Publisering i St. Hallvard. Ikke problematisk om stoffet tidligere er publisert i historielagenes egne 

bøker og tidsskrifter.   

Inviterer til tips eller forslag om objekter som bør skiltes kulturhistorisk.  

 

8. Eventuelt. 
Tom S. Vadholm leste opp sitt skriv om Oslo ble hovedstad fra 31.8.1314. Vedtatt senere at leder 

sender innlegget til Aftenposten på vegne av Fellesrådet. Deretter inntas det på Fellesrådets 

hjemmeside.  

 

Leder orienterte om seminar på Nasjonalbiblioteket, Norsk Lokalhistorisk Institutt, 

Observatoriegt.1b, Oslo, den 7.11.2013, kl.1030. Det omhandler minner fra et levd liv, og arrangeres av 



regionlagene i Østfold og Akershus, med invitasjon til alle historielag i Oslo. Møtedokumentene sendt 

over nettet.  

 

 

9. Ekstraordinært landsmøte i Landslaget for lokalhistorie, den 28.november 2013, 
kl.1000, i Nasjonalbiblioteket, Observatoriegt.1b, Oslo. Landslagets styre har stilt 

sine plasser til disposisjon. I tillegg ber styret om nytt vedtak om organiseringen av 

Landslaget, navneendring og kontingentforhøyelse. 
Leder ga en kort orientering om saken, og oppfordret alle lag i Oslo som er medlem av Landslaget til å 

møte. 

 

10. Neste møte avholdes hos Hasle Frydenberg Historielag, den 1.april 2014, kl.1900 i Hekkvn.5, 0571 

Oslo. 
  

Oslo, den 30.10.2013 

 

 

 

Hans A. Grimelund-Kjelsen     Benedicte Brøgger 

leder        referent, Middelalder-Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


