Fellesrådet for Historielagene i Oslo
MØTEREFERAT HOS KYSTLAGET VIKEN
Tid:
Sted:
Til stede:

7. Mars 2016
Skur 28, Nordre Akershus kai, 0150 Oslo
14 historielag, 3 observatører, i alt 28 personer

1. Velkommen og konstituering.
Hans A Grimelund Kjelsen, Fellesrådet, ble valgt til møteleder, Katja Aarflot, Kystlaget
Viken, til referent. Det var ingen bemerkninger til siste møtereferat hos Gamlebyen
historielag. Dagsorden godkjent.
2. Regnskap og årsberetning 2015 ble fremlagt og godkjent.
3. Kystlaget Viken presenterte seg selv med en video fra landsstevnet i 2014 i Oslo, med innlagt
markering av 200 års jubileet fra Eidsvoll, der også rutetrafikken fra 1914 ble nevnt.
4. Den planlagte utvikling av Vippetangen anskueliggjort med en billedfremvisning av oktober
2015, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.
5. Kort omtale av frivillighetsmeldingen som ble presentert av den nye kulturbyråden i Oslo i
januar d.å. Kommunen lover å tilby lokaler og møterom for frivillige organisasjoner.
Tilskuddsordninger vil bli nærmere vurdert. Historielagene kan henvende seg om saken til
byrådet for kultur og frivillighet, til følgende adresser:
Ingvild Fasting Furulund:
Henriette Sonberg:

ingvild.fasting.furulund@byr.oslo.kommune.no
henriette.sonberg@byr.oslo.kommune.no

6. Tom S. Vadholm, Ullern, foredro om Karl den XII´s krig i Norge 1716.
7. Fellesrådet klarte ikke å samle seg om en ny valgkomite. Saken utsettes til neste
fellesrådsmøte. Ledelsen er på valg høsten 2017 og det er viktig å få valgkomiteen i arbeid før
den tid. Alle medlemslag oppfordres til å melde mulige kandidater til valgkomiteen til
ledelsen i Fellesrådet. Også representanter fra observatørene kan gis plass i komiteen.
8. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
Østensjø historielag:
Laget har gjennomført vandring til Bryn, Kværner og Eter fabrikken. Har samarbeidet med
Sporveismuseet. Anne Cath Vestly-arrangement og spill på Sarabråten. I Nøklevann har
Maritimt museum lett med sonar etter Thomas Heftyes båt Sara som han lot senke der. I år
skal det dykkes etter fartøyet.
Ullern historielag:
Årbok utgis i 2016, foruten bok om Bygdøy og noveller av Anne Cath Vestly, samt medlemsbladet
Langt Vest i Aker. Bokutgivelse om Røa Vels 100 års jubileum i 2014.
Kampen historielag:
Laget er 30 år i 2016. Det skal nedlegges snublesteiner som krigsminne, ikke bare for jøder. Planlegger
bokutgivelse, men mangler finansiell støtte foreløpig og vurderer forhåndssalg. Uttalt seg om de nye
reguleringsplanene for Jordal Amfi. Primært ønskes bevaring av den gamle ishallen selv om
byantikvaren åpner for rivning. I en helhets vurdering bør i alle fall detaljene i det eldre anlegget
bevares, samt grøntanleggene rundt, i tillegg til småhusbebyggelsen i området.

Vindern historielag:
Vinderen Historielag, stiftet i 1992, vil endre navnet til Vestre Aker Historielag. Finn Holden har
skrevet bok om Bygdøys historie. Det er utarbeidet et kulturminnekart som deles ut til alle husstander. I
den forbindelse søkes det om støtte fra bydelen og Sparebankstiftelsen.
Grefsen-Kjelsås-Nydalen historielag:
Laget vil fremme innsigelser mot den nye, vedtatte reguleringen av Nedre Grefsen, kalt Storo. Den
misvisende begrepsbruken førte til at hverken historielaget eller bydelsutvalget forsto at det dreide seg
om villastrøket ovenfor ringveien. Laget er i år blitt medlem av Landslaget for lokalhistorie.
Frogner historielag:
Det arrangeres vandring over alle hauger fra Bygdøy til Majorstuen, til dels i samarbeid med St.
Hanshaugen Historielag, og til apoteket på folkemuseet på Bygdøy. Snublesteiner er nedlagt.
Medlemsbladet Kavringen er digitalisert under kavringen.no.
Sagene-Torshov historielag:
Bok nr. 2 under utgivelse. Laget arrangerer vandringer, blant annet til Geitemyra skolehage i samarbeid
med St. Hanshaugen Historielag, og til apoteket på folkemuseet på Bygdøy. Opprettet face book gruppe
med 1600 medlemmer.
Groruddalen historielag:
Karl den XIIs felttog i 1816 markeres på Bakås skanser den 14. mars og søndag den 8. mai. Et
minimuseum åpner på Øvre is dam den 13. mars, blant annet med avduking av Oslo Byes Vels blå
kulturminneskilt. Steinhoggermuseet på Grorud har åpent den siste søndag i hver måned.
Sogn Kultur- og Historielag:
Som sedvanlig arbeides det med årsskriftet FØR OG NÅ. Historielagenes hjemmesider bør ha linker til
andre lag, eksempelvis om ulike arrangementer om Karl den XIIs invasjon i Norge. Snublesteiner skal
nedlegges i Kongleveien om den jødiske familien Seligmann, foreslått av naboer. Laget har avgitt
synspunkter på den foreslåtte regulering av knutepunktet Tåsensenteret. Edvard Stang har utgitt ny bok
om Tåsen hovedgård.
Søndre Aker historielag:
Det skal utgis bok om Ekeberg banen – 100 år, i samarbeid med Lokaltrafikkhistorisk forening.
Vandringer og arrangementer, blant annet til Ås langs den fredrikhaldske kongevei. Frid Ingulstad vil
foredra på årsmøtet om sin bok om Karl den XII. Også Søndre Aker ønsker digital kontakt via
hjemmesiden sondreaker.no.
St. Hanshaugen historielag
Det nystartede laget har kommet gått i gang med 60 medlemmer. Årsmøte i april med Anders Smith
som foredragsholder. Skolehagevandring. Hjemmeside og digitalisering av bilder og fotografier. Ønske
om å etablere samarbeid med andre organisasjoner i bydelen, herunder eldresenter om møtelokaler.
Grunerløkka historielag
Laget har hatt datasammenbrudd med påfølgende redusert aktivitetsnivå. Tidsskriftet Beste østkant utgis
som tidligere. Bok om Oppvekst på Grunerløkka 1945-60. Fortelle om ungdom og oppvekst med
rockeband m.m., men også om Grunerløkka bibliotek på 1950-tallet. Laget ønsker samarbeid med
andre.
Lokaltrafikkhistorisk forening
Foreningen fyller 50 år i 2016 med jubileumsuke i april der Sporveismuseet holder åpent hver dag. Se
ellers sporveismuseet.no.
Oslo Museum
Direktør Lars Emil Hansen berømmet alt som skjer i historielagene.
Utdelte museets program om utstillinger og kjenn din by. Nevnte spesielt Lars Roede om Rådhuset til
Rådhusplassen, den 17. April, og Stortinget 150 års jubileum, den 26. april. Videre utstilling om
oslospråk den 4. mai. 14. juni avholdes arrangement om 1716 på Akershus festning.
Nevnte til slutt at museets venneforening utgir Byminner.

9. Eventuelt.
Ingen saker til behandling.

Neste års fellesrådsmøter er ennå ikke avklart, men vil finne sted i tidsrommet 3-14. oktober.
Oslo, den 20. april 2016
Hans A Grimelund Kjelsen
Fellesrådet

Katja Aarflot
Kystlaget Viken

