
 
 

Møtereferat – Fellesrådsmøtet 23. oktober 2012 

Hos Lokaltrafikkhistorisk forening i Rodeløkken Maskinverksted, Alnabru 

 

24 personer til stede fra 12 historielag og 2 observatører 

 

 

1. Møtet ble konstituert med Hans A Grimelund Kjelsen som møteleder og Jon Haakon 

Hustad som referent. Dagsorden ble godkjent med et tillegg om informasjon om 

Landslaget for lokalhistorie, og dets org. utvalg. 

2. Lokaltrafikkhistorisk forening ble presentert av Arne Nygaard, som er 

samfunnskontakt i foreningen. Han fortalte og viste bilder om trafikkhistorien i vår by.  

3. Frogner Historielags representanter ble forhindret i å møte. Innslaget om 

arkitekturhistorien i byens sentrale, østlige områder, gikk dermed ut. 

4. Fellesrådet sitter på rettighetene til DVD om Oslo 1000 år, laget av Tor Høgvard, som 

falt fra våren 2012. Vedtatt å produsere 100 nye CD-er til videreformidling til 

historielag og interesserte. Antatt kostnad vil være ca. kr. 6.000,-, som betales av 

Fellesrådets kasse. Videresalg til minst kr. 100,-, pr. stk. 

 

5. Akerselvas miljø og utvikling. Finn Holden, Vinderen, refererte til guidet vandring 

langs Akerselva i høst, og pekte på behov for opprydding i vegetasjonen langs elva. 

Vedtatt at Fellesrådet skal ta kontakt med Bymiljøetaten om dette. Nedsatt en 

aksjonsgruppe bestående av Vinderen, Sagene Torshov og Grefsen Kjelsås Nydalen, 

foruten fellesrådets ledelse, supplert med Oslo Byes Vel og foreslåtte Oslo Elveforum, 

til å arbeide videre med dette.  

 

6. Fellesrådets leder orienterte om organisasjonsutvalget i Landslaget. Det vil bli 

foreslått å organisere Landslaget i tre ledd, lokallag, regionlag og sentral enhet, med 

Landsmøtet som høyeste organ. Utvalgets innstilling vil gå til alle historielag til 

uttalelse i god tid før landsmøtet, våren 2013, i Rosendal i Hordaland. 

7. Valg av nytt styre. Valgkomiteen var ikke til stede. Det sittende styret ble gjenvalgt 

med akklamasjon. 

8. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene. 

Finn Holden, Vinderen, orienterte om redaktørskifte i . Han presenterte sin siste bok, 

Kristian IVs by: Livet i kvadraturen. Boken ble også fremvist på Oslo Museum, 

30.oktober d.å.  

Svein Holmbu, Hellerud, nevnte at historielaget har samlet fortellinger fra Hellerud i 

bokform, med kartlegging og navn på eiendommer, til kr. 150,- pr. eks. 

Harald Koht, Grefsen Kjelsås Nydalen, uttalte at man arbeider med nyrekruttering 

via Face book. Ellers geocaching og skattejakt på interessante områder. Det er satt ned 

snublesteiner (minnesmerker) over jøder som falt under krigen i Kapellveien, i 

samarbeid med Jødisk Museum. Komponisten Kristian Lindemanns 200 års jubileum 

ble feiret i sommer på Midtodden ved Maridalsvannet.  

Øivind Rødevand, Ullern, nevnte utgivelse av 9. Bok; Når bygd blir by, med mord på 

Røa banen som et kapitel. Tom S. Vadholm viste til nytt våpenmerke for Oslo 

Middelalder, en bispestav/skjold i blå farge. 

Groruddalen historielag åpner et nytt steinhoggermuseum i friluft i Årvollåsen. 

Området vernes for 50 år mot inngrep i det gamle steinhoggerfeltet, gjennom 

leieavtale med Oslo kommune. 



Øivind Reisegg, Oslo Byes Vel, opplyste om restlager av bøkene; Arkitekturguiden/By 

leksikonet/Skiltguiden. Alt til salgs for en rimelige penge.  

Byantikvar Janne Wilberg berømmet historielagene for deres innsats for bevaring av 

byen. Hun ba om fortsatt samarbeid, og trakk særlig frem Frogner Historielags 

engasjement om Filipstadutbyggingen, og Kampen Historielags arbeid for vern av 

Kampen. Hun mente ellers at Ris prestgård bør sikres betryggende for fremtiden.  

Groruddalen Historielag åpner et nytt steinhoggermuseum i Grorudvn.3. Grorudvn.3 

og 5 er gamle kommuneboliger som ble bygget i sin tid for å avhjelpe bolignøden i 

Aker. Det er nå restaurert og satt i stand.  

Groruddalen Historielag har (for øvrig) gitt ut sin 25. årbok med lokalhistorisk stoff 

fra hele Grorudddalen. 

 

 

9. Neste møte avholdes hos Østensjø Historielag, på Nordre Skøyen Hovedgård, tirsdag 

den 9. april 2013, kl.1900.  

 
Forslag om møte hos Oslo Middelalder, høsten 2013. 

  

Oslo, 19. november 2012 

 

Hans A Grimelund Kjelsen   Jon Haakon Hustad 
   Fellesrådet    Lokaltrafikkhistorisk forening 

 


