
Det ser ut til at noen av hovedstadens
historielag opplever at medlemstallet
går ned mens virksomheten holdes i
gang av en trofast venneskare år etter
år. På den annen side er det stor opp-
slutning om tiltak i seniorsentrene
som kan samle eldre mennesker om
formiddagen i sine lokaler.

Når vi opplever større tilslutning
enn noen gang før til arrangementer i
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag,
skyldes det bl.a. at vi gjennom såkal-
te sosiale medier underretter folk
med datamaskin om virksomhet som
de bør ta del i, slik som våre lokalhis-
toriske vandringer og kulturkvelder.
Lagets historiske bøker og tidsskriftet
Langt vest i Aker er likevel våre vik-
tigste bidrag til kulturlivet nå som
før.

Årsmøtet 2018
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag
holdt sitt årsmøte for 2018 på Røa
seniorsenter den 14. mars. Årsmøte-
forhandlingene ble som vanlig ledet
av Tom Sverre Vadholm og er referert
i Langt vest i Aker nr. 64. Han
gjennomgikk lagets årsmelding, som
ble tatt til orientering. Kassereren
gjennomgikk regnskapet, og det ble
godkjent. Lederen ble gjenvalgt for to
år. Det gjorde også styremedlemmene
Erik Olafsen, Arne Thune-Larsen og
Jorun Fougner. Geirr Gram ønsket
ikke gjenvalg. Etter valgene består
lagets styre av Øivind Rødevand
leder, Nils Carl Aspenberg nestleder,
Arne Thune-Larsen sekretær, Erik
Olafsen regnskapsfører, Tom S.
Vadholm nettredaktør, Knut Bryn,
Jorun Fougner, Rolf Rasch-Engh og
Knut Selmer.

Jørgen Swane fortsetter i valgko-
miteen med Rolf Berg som nytt med-
lem. Styret fikk fullmakt til å finne et
nytt tredje medlem, og Christian
Groth har sagt seg villig til å gå inn i
valgkomiteen fra 2018.

Publikasjoner
I løpet av året 2018 har historielaget
fått trykket fire nummer av «Langt
vest i Aker». Desembernummeret ble
liggende en stund i Postens varetekt,
så de fleste medlemmene fikk nr. 66
etter årsskiftet 2018-2019. Alle num-
rene er på 64 sider og rikt illustrert.

Ny toårsbok er også utkommet i
løpet av høsten. Den fikk tittelen «Fra
Holmen til Bygdøy». Knut Bryn er
den av forfatterne som har levert mest
stoff til boka. De siste kapitlene hand-
ler særlig om Vestre Holmen.
Redaksjonen finner det naturlig å
samle dokumentasjon på utviklingen
av dette strøket i ett bind. Derfor er
årets utgave blitt noe utvidet i forhold
til våre tidligere bøker. Frivillige har
brakt bestilte eksemplarer til medlem-
mer. Det er vi takknemlige for.

Innkalling til årsmøte
Det innkalles til Ullern, Røa og Bygdøy Historielags årsmøte 2019 i Villa Dobloug
Montebelloveien 11 tirsdag 14. mars kl. 19.00.

Til behandling:
Styrets årsberetning for 2018
Revidert regnskap for 2018
Fastsettelse av kontingent for 2020.
Valg av medlemmer i styret for to år.
Valg av valgkomite for ett år.
Eventuelt.
Orientering om lagets virksomhet

I tillegg til årsmøteforhandlingene
vil vi ha sosialt samvær og markere at
det er på dagen 25 år siden Ullern
Historielag ble stiftet. Kaffe og kaker.

Kåseri av Tom Sverre Vadholm: Vi
er nå ved kongsgården Huseby.

Det er ingen direkte innkjøring fra
Ullernchausseen. Kjørende må reise

via Jarlsborgveien til nedre del av
Montebelloveien og parkere enten
inne på eiendommen eller i Monte-
belloveien. Bussrute 23 stopper også
like i nærheten. Holdeplassen heter
Montebelloveien. 

Året 2018 i Ullern, Røa og Bygdøy Historielag

Et høydepunkt ved årsmøtet var utdelingen av Ullern bydels kulturpris for året 2017 til
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Bydelsleder Carl Oscar Pedersen holdt en liten tale
om lagets innsats som kulturformidler. Formann i Ullern kultur- og oppvekstkomite
Knut Egner overrakte prisdokumentet med kr. 10 000 til laget og ga en fin bløtkake til
kaffen.
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Kasserer Erik Olafsen la frem regnskapet. 



Historielagets nettsider har brakt
opplysninger om arrangementer mm.
Tom S. Vadholm er nettredaktør.
Trond Iversen var webmaster til han
døde 6. august. Ny webmaster og
ansvarlig for medlemmenes nettkon-
takt er Knut Bryn. Vi har også samar-
beidet med andre om å spre opplys-
ninger over nettet om arrangementer.
Det har vært en av grunnene til
rekordstort frammøte til historievan-
dringer på Lilleaker og Holmen og
kulturkvelder på Ullern,
Abbediengen og Røa.

Medlemmer
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag
har om lag 700 betalende hovedmed-
lemmer når vi regner med medlem-
mer som ikke betaler sin kontingent
punktlig.  I tillegg kommer hus-
standsmedlemmer med sterkt redu-
sert kontingent. I løpet av året er det
betalt kontingent for 66 husstands-
medlemmer.

Medlemsutvikling 2006-2018
31.12.2006 687
31.12.2007 693
31.12.2008 713
31.12.2009 713
31.12.2010 700
31.12.2011 683
31.12.2012 680
31.12.2013 662
31.12.2014 649
31.12.2015 610
31.12.2016 650
31.12.2017 704
31.12.2018 709

Utadrettet virksomhet
Vi har presentert vår virksomhet og
våre publikasjoner ved
Lilleakerdagen 3. juni, på
Frivillighetsdagen ved Røa kirke lør-
dag 16. juni og ved Slekts-
forskerdagen i Riksarkivet den 27.
oktober. 

Også i året 2018 har historielaget
støttet «Stolpejakten» som idrettsla-
get Heming har hovedansvaret for.
Jorun Fougner og Arne Thune-Larsen
var styrets representanter ved arran-
gementene og deltok i forberedelser
med opplysninger på «stolpene»
rundt i den aktuelle delen av Aker. I
løpet av året deltok 2853 stolpejegere.
Det ble registrert besøk ved stolper
55208 ganger, ca. 18000 flere enn året
før. Historielaget bidro med 25 bøker
som premier til folk som hadde fun-
net fram til alle postene. Stolpejakten
er referert med illustrasjoner i Langt
vest i Aker nr. 66.

Torsdag 1. november feiret Røa
Senter sitt 50-års jubileum. Senter-
lederen hadde bedt om gamle bilder

fra stedet. Nils Carl Aspenberg har
levert slike på historielagets vegne,
og de er hengt opp i stort format på
veggene i senterets butikketasje. Han
innledet festen med å fortelle fra Røas
historie.

Dette arrangementet falt i tid sam-
men med Narve Lids presentasjon av
boka «I fotspora til kunstmålaren
Jacob Gløersen» på Bogstad, som vi
hadde anbefalt for våre nettkontakter,
og som er referert i Langt vest i Aker
nr. 66. Også der var det stort frammø-
te.

Historielaget er medlem av Lands-
laget for lokalhistorie og Fellesrådet
for historielagene i Oslo.
Representanter fra vår forenings styre
har holdt kontakten med disse orga-
nisasjonene noen ganger i årets løp,
utvekslet informasjon med landslaget
og deltatt i samlinger for historielag-
sledere arrangert av Fellesrådet.

Historielagets ledelse mottar fra
tid til annen spørsmål og henven-
delser som besvares enten av lederen
eller av et medlem med spesielle kva-
lifikasjoner på det området spørsmå-
let gjelder. I andre tilfeller blir histori-
elaget engasjert i saker langt flere er
opptatt av, og vi har godt samarbeid
med mange mennesker og forening-
er, ikke minst når det gjelder opplys-
ninger og illustrasjoner til våre trykk-
saker.

Blant våre tradisjonelle arrange-
menter har vi gjennomført flere der vi
samarbeidet med Folkeakademiet i
Oslo eller med andre lokale fora:

Torsdag 25. januar viste Karin Berg
interessante bilder på Deichmanske
bibliotek filial Røa og fortalte om sine
studier i forbindelse med hennes
nyeste bok «Fra første stavtak (skista-
venes historie)»

Torsdag 8. mars (kvinnedagen)
presenterte Stig Asplin med venner et

Cabaret Fossile, Røas stolthet, vakte som vanlig stor begeistring på årsmøtet.



program om kvinnesak i historisk
perspektiv ved en kulturkveld i
Ullern menighetshus.

Årsmøtet i Ullern, Røa og Bygdøy
Historielag i Røa Seniorsenter den 14.
mars er referert foran i årsberetning-
en.

Onsdag 11. april arrangerte Vestre
Aker Husflidslag et fellesmøte med
Ullern, Røa og Bygdøy Historielag i
Røa seniorsenter, der Karen Marie
Vinje fortalte om strikking i historisk
sammenheng. Emnet ble også tatt
opp i Langt vest i Aker nr. 63

Søndag 3. juni var historielaget
hovedansvarlig for en historisk van-
dring på Lilleaker som samlet innpå
150 deltagere og er referert i Langt
vest i Aker nr. 65.

Mandag 20. august sto Rolf Rasch-
Engh for en samling med hagevan-
dring, bespisning og foredrag på
Vækerø. Emnet er også behandlet i
boka «Fra Holmen til Bygdøy».

Søndag 16. september ledet Knut
Bryn og Øyvind Reisegg en historie-
vandring fra Holmendammen til

Njårdhallen med ca. 80 deltagere.
Vestre Holmen Vel sto for traktering.

Onsdag 17. oktober hadde histori-
elaget, Foreningen Norden Oslo og
Oslo Folkeakademiet felles møte på
Abbediengen hovedgård, der Reidar
Martinsen fortalte om Alf H. Whist
og hans planer om et palass i
Abbedikollen og Øivind Rødevand
om gårdens historie.  Det var fullt hus
i Foreningen Nordens hus, noe
mellom 30 og 50 mennesker.

Torsdag 22. november ledet Stig
Asplin en kulturkveld i Ullern
menighetshus, der han sammen med
andre hadde laget en musikalsk fore-
stilling og presentasjon av revolusjo-
nære ideer i historiens løp. Fullt hus,
anslagsvis 80 til stede.

Onsdag 5. desember avsluttet his-
torielaget årets serie med arrange-
menter på Deichmanske bibliotek fili-
al Røa, der vi presenterte ny lokalhis-
torisk litteratur. Størst vekt var lagt
på lagets egen nye bok «Fra Holmen
til Bygdøy».

Økonomi
Historielaget har en tilfredsstillende
økonomi takket være medlemmenes
kontingentinnbetalinger og utallige
timers ubetalt arbeidsinnsats, en
såkalt momsrefusjon (ca. kr. 11000),
Ullern bydels kulturpris (kr. 10 000)
og salg av bøker. Men produksjon og
distribusjon av våre trykksaker med-
fører betydelige utgifter. Noe av reg-
ningen for årets bokproduksjon vil bli
betalt i 2019. 

På Frivillighetsdagen ved Røa kirke lørdag 16. juni stilte historielaget med et sterk mannskap og mange bøker. Fra styret stilte Øivind
Rødevand, Knut Bryn og Nils Carl Aspenberg. Hans Petter Holm hjalp til på standen. Røa Vel sto for det praktiske. Til høyre vellets
leder. 

Marianne Ek
vant et gavekort
på kr. 250,- og
stilte sammen
med sin datter
Ingrid.
Historielaget
støttet stolpejak-
ten med kunn-
skap og bokpre-
mier. Foto: Nils
Carl Aspenberg. 

Ullern, Røa og Bygdøy Historlelags Tom
S. Vadholm holdt en tale over historien
ved et arrangement ved Vækerøstuene.
Her ble et nytt blått skilt avdekket. 


