Fellesrådet for Historielagene i Oslo
MØTEREFERAT – GREFSEN KJELSÅS NYDALEN
Tid:
Sted:
Til stede:

11.oktober 2016
Disen gård, 0587 Oslo
12 historielag og 4 observatører, i alt 30 personer

1. Velkommen og konstituering.
Hans A Grimelund Kjelsen, Fellesrådet, ble valgt til møteleder, Tove Marit Hasle, Grefsen Kjelsås
Nydalen, til referent. Det var ingen bemerkninger til siste møtereferat hos Kystlaget Viken. Dagsorden
godkjent.

2. Finn Geiran, Grefsen Kjelsås Nydalen, presenterte historielaget med særlig omtale av
viktige ledere og ildsjeler i laget. Stein Øberg omtalte Disen gårds historie.
3. Byantikvar Janne Wilberg foredro om bevaring av byen og den nye planstrategien
2016-19 fra byrådet. Spørsmål fra deltakerne besvart og diskutert.
4. Fartøylaget KNM Alta ble opptatt som nytt medlem i Fellesrådet ved akklamasjon.
Leder Lars Tobiassen orienterte om fartøylagets historie.
5. Tore Faller, Grefsen Kjelsås Nydalen, fortalte om skolehagene i Oslo i et historisk
perspektiv.
6. Ikke valgt ny valgkomite i Fellesrådet. Fellesrådets ledelse fikk fullmakt til å
oppnevne en valgkomite.
7. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
St. Hanshaugen v/Lisbet Lindholm:
Laget er to år gammelt med 70-75 medlemmer. Hjemmeside og nytt emblem. Fortellerkafeer.

Middelalder-Oslo v/Petter Molaug:
Laget tilhører hele Oslo og forvalter 600 års historie. Jubileum om noen år. Opptatt av kvadraturen og
utgravningene knyttet til Follobanen. Samarbeid med Leif Gjærland om hans faste spalte i Aftenposten.
Laget har to kampområder:
1. Hva skal skje med Middelalderparken etter at Follobanen er ferdig?
2. Gjennomkjøringen i Gamlebyen.
Les om disse på www.middelalder no.

Vestre Aker, (tidligere Vindern) v/Finn Bendixen:
Har ca. 850 medlemmer med eget tidsskrift som utkommer 4 ganger i året. Har gjennomført lederskifte
fra Finn Holden til Clemet Sars, som vil fortsette i sistnevntes stil. Laget vokste utover området
Vinderen, derfor navneskiftet. Laget en institusjon i bydelen – verdsatt og godtatt.

Sogn Kultur- og Historielag v/Svein Kile
Holder til vest i Nordre Aker. 4-5 møter i året, sist om Store Ullevaal gård og Waisenhuset, herunder
John Colletts ukjente matkammer. Bussturer til Hafslund hovedgård og Kongsvinger festning med
forbindelseslinjer til henholdsvis Hans Nielsen Hauge og svenskemuren rundt Nordberg gård.
Årstidsskrift og hjemmeside. Arbeider med kultursti og skilter mellom Bånntjern og Sognsvann, og til

Sogneberg gruver fra 1540. Kontakt med barnehagen på Berg gård om historieformidling. 6
snublesteiner nedlagt til minne om jødiske familier som ble sendt til Tyskland under krigen.

Sørkedalen v/Solveig Rakstad
Laget har 20-års jubileum med ca. 430 medlemmer. Tidsskriftet På Stubben utgis 4 ganger årlig.
Samarbeider med en stiftelse om som restaurerer en gammel husmannsplass ved Wyllerløypa. Ellers har
laget buss- og rusleturer.

Ullern v/Nils Carl Aspengren
Utgir tidsskriftet Langt Vest i Aker og ellers en bok annethvert år. Minst 10 arrangementer i året med
rusleturer og møter. Aspengren er nestleder i laget og redaktør i Lokaltrafikk hos Lokaltrafikkhistorisk
forening. Ullern omfatter det tidligere Ullern Sogn. Vestre Aker har nå inntatt deler av dette området.

Hellerud v/ Hans Kristian Huseby
Laget var 20 år i fjor og har 2 møter i året. Opptatt av markagrensen, Alna bydel, Hovinbyen som tar
form, og de gamle gårdene i strøket. Bladet Ved postkassene kommer to ganger i året. Temaserier:
Vannledninger, Romeriksportens tunnelarbeider og dets betydning for Nordre Puttjern,
bosetningsmønster etter de store utbyggingene i regionen. Neste medlemsmøte om Dedichens villa og
Dedichens private asyl (Trosterudvillaen). Avventer ellers restaureringen av Tveten gård og invitasjon
til fellesrådsmøte der.

Søndre Aker v/Anne Marie Grøgaard:
10 arrangementer i året, blant annet om den Fredrikhaldske kongevei og bryllupet i Oslo i 1588. Det
skal utgis bok om Ekebergbanen 100 år i 2017 i samarbeid med Lokaltrafikkhistorisk forening. Frid
Ingulstad vil foredra på årsmøtet om sin bok Karl den XII. Søndre Aker ønsker digital kontakt via
hjemmesiden sondreaker.no.

Grefsen-Kjelsås-Nydalen v/Tore Faller:
Laget er opptatt av situasjonen knyttet til reguleringsplanene for Nedre Grefsen. Det er opprettet en
slektsforskningsgruppe. I samarbeid med Landslaget for historielag vil de arbeide for å få til en
digitalisering av medlemsbladet På Jakt & Vakt slik at de blir søkbare. Det planlegges en tur til
Færøyene i 2017. Ellers arrangeres det dagsturer og rusleturer. Denne høsten arrangeres en tur til Jordal
Amfi før den rives.
Lokaltrafikkhistorisk forening v/Arne Nygaard
Sporveismuseet 50 år i 2016. Har 140 enheter/vogner/busser. Første søndag i måneden kjøres
veterantrikk. Ruten for den gamle 20-bussen kjøres også jevnlig med foredrag og omvisning. Utleie til
historiske bussturer. Gjenkjennelse er viktig. Ekebergbanens første vogn museumsutstilt. Museet har
også Norges eldste, kjørbare buss. Foreningen holder til i Vognhall fra 1913 på Rodeløkken
Maskinverksted.

Oslo Museum v/Lars Emil Hansen
Museet ønsker velkommen til alle fire museer og til vandringer og foredrag. Interkulturelt museum
viser rom-folk/sigøynernes historie. Balkes by vises med fine malerier. Den 24.11: Språksalongen på
bymuseet. 4.12: Juleverksted (Her er det ønskelig med frivillig hjelpekorps). Byminner utgis 3 ganger i
året til kr. 400,-.

Akers Sogneselskap v/Harald Koht
Selskapet stiftet i 1807. Hovedoppgave å kartlegge Akergårder. To møter i året hvorav et på et
gårdsanlegg, sist på Wøienvolden. Tradisjonelt møte med mortensgås i den gamle losjen den 11.
november, i år med foredrag om Karl den tolvte. Boksamlingen til Oslo museum/byarkivet. Vil gjerne
utvikle QR-koder i tillegg til de blå skiltene ved de aktuelle bygningene.

Byantikvaren v/Janne Wilberg
Byantikvaren 60 år i 2016. Skal skrive sin egen historie og anbefaler alle historielag å gjøre det samme.
Berømmer bok om Oslo under krigen av Øivind Reisegg. Oslo bør bevares som en hyggelig by. En
viktig premiss når nybygg og høyhus planlegges for fremtiden.

Oslo byarkiv v/Torgrim Hegdal
Foredrag av Finn Holden om Bygdøy. Utstillingen om T-banens 50-årsjubileum vil ambulere mellom
flere Deichmanske filialer. 11. november arrangeres den årlige arkivdagen med program på Stortinget
kl.15 med flere forfattere. 17. november kommer tidsskriftet Tobias med bolig som tema, blant annet
med artikler om Oslos boligpolitikk i hundre år, bo skikk i byen, m.m.

Fartøylaget KNM Alta v/Lars Tobiassen
Fartøylaget er nytt medlem i Fellesrådet og i Landslaget for lokalhistorie. Epostadresse:
Lars.Tobiassen@hotmail.no KNM Alta er en minesveiper som ble bygget i 1953 i USA. I tjeneste i
Norge fra 1966 til 1996. KNM Vigra ligger i Bergen og ble brukt til Shetlandsfart. KNM Narvik ligger i
Horten. Lagets hovedsponsor er Lloyds.
Oslo, den 31.10.2016
Hans A Grimelund Kjelsen
Fellesrådet

Tove Marit Hasle
Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen

