Fellesrådet for Historielagene i Oslo
MØTEREFERAT FRA HELLERUD OG TVETEN GÅRD
Tid:
Sted:
Til stede:

31. Oktober 2017
Tveten gård, 0671Oslo
17 historielag, 3 observatører, i alt 43 deltakere

Omvisning på Tveten gård av Eiendomssjef i Kulturetaten, Oslo kommune, Anne Olaisen

1. Velkommen og konstituering.
Hellerud Historielag, ved leder Hans Kr. Huseby, ønsket velkommen.
Hans A Grimelund Kjelsen, Fellesrådet, ble valgt til møteleder, Thormod Pedersen, Hellerud, til
referent. Ingen bemerkninger til siste møtereferat hos Grefsen Kjelsås Nydalen. Dagsorden godkjent.
Regnskap og årsberetning 2016 ble fremlagt og godkjent.

2. Ord og bilder om Hellerud Historielag og Tveten gård.
Hans Kristian Huseby presenterte laget og gården. Ildsjelene Karsten S og Eva Nilsen spesielt nevnt.

3. Valg av ny ledelse i Fellesrådet.
Hans A Grimelund-Kjelsen og Anne Fikkan hadde frasagt seg sine verv. I samsvar med innstilling fra
valgkomiteens leder, Elisabeth Solem, ble følgende ny ledelse i Fellesrådet valgt med akklamasjon:

Audun Engh, Frogner, leder
Stein Øberg, Grefsen Kjelsås Nydalen, nestleder
Grete Lind Planke, Frogner, kasserer
Evald Jon Strøm, Sogn, medlem
Unni Edner, Sagene Torshov, gjenvalgt som revisor
Et samlet Fellesråd samtykket til at ledelsen ble utvidet med et medlem. Den nye ledelsen ble pålagt å
legge frem et forslag til endring av vedtektene i overensstemmelse med dette.

4. Truls Aslaksby presenterte sin nye bok om Christianias bebyggelse; Slik ble det.

5. Digitalisering av lokalhistorien
Chris Nyborg, Norsk Lokalhistorisk Institutt - Nasjonalbiblioteket, foredro om digitalisering.
Nasjonalbiblioteket legger ut alle norske publikasjoner på nett. Gjennom samarbeid med NLI, kan
historielagene få ut sine årbøker, tidsskrifter med mer, så raskt som mulig. NLI driver også
lokalhistoriewiki. Instituttet villig til å bistå lokalhistoriske lag, og har følgende kontaktinformasjon:
chris.nyborg@nb.no - Mobil 40781270.

6. Uttalelse om Oslo middelalderby 2024-2030.
Oslo-Middelalder, v/Leif Gjerland, ba om Fellesrådets støtte i den pågående reguleringssaken for
Bispegata, inklusive Oslo torg. Fellesrådet avga følgende enstemmige uttalelse:
Årsmøtet for Fellesrådet for Historielagene i Oslo støtter idékonseptet; "Fremtidsbildet for Oslo
middelalderby 2024 - 2030", og vil videre få understreke viktigheten av å gjenskape middelalderens Oslo
torg uten busstrafikk tvers over torget.

7. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
Østensjø: Arrangerer Sarabråten kveld sammen med Østmarkas venner i Bøler kirke i novemb

Grefsen Kjelsås Nydalen
Arbeider med digitalisering. Besøkt skoler, danner grupper 8-10 deltakere. Møter med Akerselvas
venner og om vernet bygg i Nydalen. Såkalt fullmånemøte med foredrag av Thor Gotaas om lofferne.

Søndre Aker
Boken Ekebergbanen 100 år er nå lansert og kan kjøpes av laget og i bokhandelen.
Ullern Røa Bygdøy
Utgir tidsskrift og årbok annethvert år. Hundre nye medlemmer i år.
Kampen
Ferdig med bokutgivelse. 8 medlemsmøter i året. Vandringer. Åpen bakgård fast arrangement i 20 år.
Lagt ned snublestein for kommunisten og motstandsmannen Ottar Lie som ble henrettet på Trandum i
1943.
Vestre Aker:
Møte i Ris storstue om steinalderen 7. desember. Har laget kulturkart som kontinuerlig oppdateres.
Sagene-Torshov:
Boken Bydelsminner i salg. Medlemstallet økt til 600, hvorav 80 nye i år.
Groruddalen historielag:
Gir ut sin årlige årbok i disse dager. Har et billedarkiv via hjemmesiden. Driver steinhoggermuseum
med permanent utstilling; åpent siste søndag i måneden kl 12-16.
St. Hanshaugen historielag
Har møter og vandringer, samt fortellerkafeer. Samler bilder.
Lokaltrafikkhistorisk forening
Holder til i Rodeløkkens maskinverksted i Caspar Storms vei. Oppussing av sporvogner. Folk er
velkomne til dugnad. Kunstnerpris fra kommunen for trikkehistorien. Veteranbuss-turer etter gammel
rute. Den såkalte Bussringen, startet allerede i 1931. Omtale av Ekeberg-banen. Lokaltrafikk utgis fire
ganger i året.
Oslo Museum
Teatermuseet og Arbeidermuseet har arrangementer i november, om henholdsvis norske
skuespillerinner på 1800-tallet og Marcus Thrane 200 år. 1970-talls utstilling begynner 21. november. I
den forbindelse etterlyses klær fra den tiden, cordfløyel, militærjakker, med mer. Akerssamlingen skal
gjenåpnes neste år i sammenheng med sammenslåingen Oslo og Aker for 70 år siden. Historielagene
velkomne med innspill om denne markeringen.
Oslo byarkiv

Ønsker kontakt med historielagene. 25-års jubileumsbok til salgs hos bokhandlere. Seminar
om utgivelsen av Tobias. Arkivdag sammen med Riksarkivet om forbrytelse og straff. Oslo og
Akers sammenslåing i 1948 tema til neste år. Samarbeider her med Oslo Museum,
byantikvaren og Fortidsminneforeningen.
Akers Sogneselskap
Opptrykk av Sollids bok om Aker gårder. Både den og jubileumsbok 200 år til salgs via
facebook siden. Sedvanlig årsmøte den 11te november med Lars Roede som foredragsholder
om gamle kart fra Oslo og Aker.
Leder og nestleder takket med blomster for sin innsats gjennom 10 år.

Oslo, november 2017
Hans A Grimelund-Kjelsen
Fellesrådet

Thormod Pedersen
Hellerud

