Årsberetning 2019 for Ullern, Røa og Bygdøy Historielag
I året 2019 kunne vi feire foreningens 25-årsjubileum som historielag for den vestligste
delen av Norges hovedstad. Det har vært gjennomført et variert program med møter,
kulturkvelder og lokalhistoriske vandringer. Vi har utgitt fire nummer av «Langt vest
i Aker» og utvidet bruken av internett.

Årsmøte og jubileumsfest
Jubileet ble markert ved to anledninger – først ved årsmøtet i Villa Dobloug den
14. mars og så med festmiddag i Holmenkollen restaurant to dager senere. Ved jubileumsfesten viste Jørgen Swane film fra lagets virksomhet med turer i innland og utland
(Island, Skottland og Sverige). De to nestorene Øivind Rødevand og Tom Sverre Vadholm
ble tildelt diplom som æresmedlemmer for sin uvurderlige innsats for laget helt fra
stiftelsen i 1994.
Tom Sverre Vadholm ledet som vanlig Årsmøtets forhandlinger. Årsberetning og
regnskap ble gjennomgått og enstemmig godkjent. Det ble ingen endring av kontingenten, som fortsatt er kr 300 for hovedmedlemmer og kr 50 for husstandsmedlemmer.
Før Årsmøtet skulle foreta valg for kommende periode meddelte valgkomiteens
formann at lagets leder Øivind Rødevand (95) ønsket avløsning til tross for at han ikke
var på valg. Som ny leder ble valgt Knut Bryn (71). Han er opprinnelig fra Vestre
Holmen og har utdanning som sivilingeniør og historiker.
Etter årsmøtet 2019 har historielagets styre bestått av:
Knut Bryn, Hovseter (leder) (til 2020)
Nils Carl Aspenberg Røa (nestleder) (til 2021)
Arne Thune-Larsen, Røa (sekretær) (til 2020)
Erik Olafsen, Røa (regnskapsfører) (til 2020)
Jorun Fougner, Røa (til 2020)
Wenche Lamark, Ullern (til 2021)
Dag Erik Nordlie, Bygdøy (til 2021)
Rolf Rasch-Engh, Snarøya (til 2021)
Knut Selmer, Ullern (til 2021)
Tom S. Vadholm, Ullern (til 2021)
Christian Groth, Ullern (har siden trukket seg)

John Jarl Hammer ble gjenvalgt for 1 år til oppgaven som revisor. Valgkomitéens medlemmer Jørgen Swane og Rolf Berg ble også gjenvalgt for 1 år. I tillegg fikk styret
fullmakt til å oppnevne ytterligere ett medlem.

Medlemmer
De siste fire årene har foreningen hatt en jevn vekst i medlemstallet. Det var også en
vekst i 2019. Ved årsskiftet hadde foreningen 2 æresmedlemmer, 706 hovedmedlemmer og 3 institusjonsmedlemmer. I tillegg hadde vi 82 husstandsmedlemmer.
Tabellen nedenfor viser hvordan medlemsutviklingen har vært i perioden 2006–2019.
Husstandsmedlemmene er ikke med i disse tallene.
31.12.2006

687

31.12.2013

662

31.12.2007

693

31.12.2014

649

31.12.2008

713

31.12.2015

610

31.12.2009

713

31.12.2016

650

31.12.2010

700

31.12.2017

704

31.12.2011

683

31.12.2018

709

31.12.2012

680

31.12.2019

713

I året som gikk, har styret etablert et nytt medlemsregister der det i tillegg til navn og
postadresse er registrert telefonnummer og epost-adresser for de fleste medlemmene.
Registeret vil bl.a. gi en bedre oversikt over inn- og utmeldinger, adresseendringer og
kontingentinnbetalinger. Det vil også gi oss en mer detaljert oversikt over de forskjellige medlemskategorier, og husstandsmedlemmer vil bli registrert på en bedre
måte enn tidligere.

Medlemsaktiviteter
Historielaget prøver å spre medlemstilbudene slik at alle deler av vårt område blir
aktivisert. Flere av arrangementene gjennomføres i samarbeid med andre aktører, bl.a.
Oslo Folkeakademi, Sørkedalen historielag, Ullern menighet og Lilleaker forum.
Folkeakademiet støtter en del av arrangementene økonomisk når de er gratis og åpne
for alle. Nedenfor følger en kort beskrivelse av medlemstilbudene i 2019:
Onsdag den 23. januar holdt Rolf Rasch-Engh foredraget «Gammel skiløping i Norge».
Onsdag den 13. februar holdt Knut Bryn et rikt illustrert kåseri om kulturminner langs
Hoffselva.

Torsdag den 14. mars var det årsmøte. Etter den formelle delen av møtet fortalte Tom
Sverre Vadholm om Huseby gårds eldre historie.
Søndag den 17. mars var foreningen medarrangør ved en kulturkveld i Ullern menighetshus der Stig Asplin var ansvarlig for et allsidig program om Petter Dass. Det
begynte med torskemiddag, og etter denne sto fortellinger, sang og musikk og kåseri
av Per Erik Schønberg-Hansen på menyen.
Torsdag den 4. april kåserte Geir Otto Johansen om norsk kinohistorie.
Onsdag den 8. mai feiret vi Lilleakerbanens 100-årsjubileum i samarbeid med Lilleaker
Forum. Reidar Martinsen viste bilder og kåserte, og Nils Carl Aspenberg ga oss glimt fra
sin rykende ferske bok om Lilleakerbanens historie. Deretter var det tur med veteranbuss til Sporveismuseet ved Majorstuen, og middag på Schlägergården.
Torsdag den 6. juni var det historisk vandring på øvre del av Ullernåsen der Knut
Selmer orienterte om boligbyggingen på Ullerntoppen og Mette Bryn fortalte om
hvordan det var å undervise på Ullerntoppen «grendeskole» da den ble etablert på
1970-tallet. Øystein Dick orienterte om geologien i området og om «tårnet» som står på
toppen av Ullernåsen. Det ble brukt ved oppmåling av Vestre Aker for vel 100 år siden.
Torsdag den 22. august var det historisk vandring med start på Ekely og avslutning
på Villa Dobloug. Thorstein Bache Harbitz fortalte om Edvard Munch og hans aktiviteter
på Ekely, Tom Sverre Vadholm fortalte om bygningen «Majorstuen» og om Huseby
gård. På Doblougtomten redegjorde arkeolog Margrete Figenschou Simonsen for interessante oldtidsfunn i området. Moja Berli hadde opprinnelig invitert til traktering i
hagen, men pga. været måtte avslutningen skje innendørs.
Søndag den 25. august var det åpning av museumsleiligheten i Øvreboligen på Lilleaker. Lilleaker Forum og Mustad AS inviterte til markering i den oppussede arbeiderboligen.
Søndag den 22. september var det ny vandring med start ved Holmendammen. Knut
Bryn og Øyvind Reisegg ledet folkemassen gjennom en del av Vestre Holmen med avslutning i lokalene til Holmenkollen tennisklubb. Dagens tema var den gamle ferdselsveien gjennom området, boligbyggingen i første halvdel av 1900-tallet og idrettsanleggenes historie.
Onsdag den 26. september var det ny kulturkveld i samarbeid med Ullern menighet.
Stig Asplin kåserte om Lisboa og Portugals store betydning i verdenshistorien.
Tirsdag den 15. oktober var det medlemsmøte i lokalene til Norsk Maritimt Museum
på Bygdøy. Per Norseng og andre forskere som arbeider i forskningsprogrammet «Den
siste istid», fortalte om norsk produksjon og salg av naturis rundt forrige århundreskifte, og Knut Bryn fortalte om driften ved isdammene i historielagets område.
Onsdag den 6. november holdt Rolf Rasch-Engh foredraget «Peder Anker, samfunnsbygger og veibygger» i kinemateket ved Røa bibliotek.

Mandag den 2. desember var det bokmøte med presentasjon av årets lokalhistoriske
litteratur. Nils Carl Aspenberg fortalte fra sin bok om Lilleakerbanen, Marianne Reusch
fortalte om sin bok der utviklingen av Holmenkollen som utfartssted på 1880-tallet var
tema, Karl Gervin fortalte om munkenes liv på Hovedøya og Lene Midling-Jensen
presenterte boka om Edvard Munch og kunstnerkolonien på Ekely.

Informasjon
Informasjon til medlemmene om møter, vandringer og andre aktuelle arrangementer
er en viktig del av styrets arbeid. De kanalene vi bruker til dette, brukes også til utadrettet informasjon om historielaget. I 2019 har vi benyttet oss av flg. informasjonskanaler:
– Medlemsbladet (Langt vest i Aker)
- Foreningens nettsider (www.ullernhistorie.no)
– Foreningens facebook-sider
- Epost
Knut Bryn og Tom S. Vadholm har hatt ansvar for nettsidene. Året begynte med at vi
måtte skifte plattform og programvare for nettsidene som dermed måtte bygges opp
igjen fra grunnen av. Det mest nødvendige er nå på plass, og nettsidene brukes
regelmessig til å spre oppdatert informasjon om våre arrangementer. De som vil tegne
medlemskap i foreningen, kan bruke et skjema på nettsidene til dette. Dette har vist
seg å være et meget viktig hjelpemiddel. De fleste nye medlemmer blir nå registrert på
denne måten.
Informasjon på facebook når bare frem til en del av medlemmene, men har bl.a. en
nyttig funksjon for arrangementer. Denne hjelper oss med å spre informasjon om våre
arrangementer også til personer som ikke er medlemmer.
Arbeidet med å samle inn epost-adressene til medlemmer som har dette, fortsatte i
2019. Ved årsskiftet hadde vi adresser til godt og vel 60 % av medlemmene. Ved hjelp
av det nye medlemsregisteret sender vi nå ut informasjon med epost til mer enn
halvparten av medlemmene mellom én og to uker på forhånd.

Publikasjoner
Øivind Rødevand har i 2019 vært redaktør for medlemsbladet «Langt vest i Aker» med
Nils Carl Aspenberg som redaksjonsmedarbeider. Det ble utgitt fire nummer av bladet
i løpet av året, alle på 64 sider. Medlemsbladet inneholder notiser og korte artikler med
lokalhistorisk stoff og reportasjer fra medlemsaktivitetene.
Årboken utgis hvert annet år. Det var ingen årbok i 2019.

Utadrettet virksomhet
Foreningen er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og deltar på møtene som
de arrangerer. Vi er også medlem av Landslaget for lokalhistorie. Tom S. Vadholm
deltok på årets landsmøte som i 2019 var lagt til Alta 24.–26. mai.
Foreningen har også direkte kontakt og samarbeid med andre historielag i vår del av
byen. I samarbeid med Vestre Aker historielag søkte foreningen i 2019 om midler til å
få satt opp et skilt ved Holmendammen med informasjon om den gamle ferdselsveien
til Sørkedalen som gikk forbi der på 1700- og 1800-tallet. Skiltet ble montert rett ved
en 50 meter lang bit av veien som fortsatt er godt bevart.
Kontakt med andre foreninger er også viktig for nettverksbygging og informasjonsutveksling. Knut Bryn representerte foreningen ved «Slektsforskerdagen» som ble
arrangert på Riksarkivet av foreningen Slekt & Data 26. oktober. Flere av styremedlemmene deltok i Røa Vels årlige nettverksmøte.
Foreningens styremedlemmer blir ofte spurt om å holde foredrag, arrangere vandringer eller bidra med sin lokalhistoriske kunnskap på andre måter. I 2019 var Nils Carl
Aspenberg guide på en historisk vandring på Røa for et lukket selskap.

Økonomi
Regnskapet for 2019 er gjort opp med et driftsunderskudd på rundt kr 56 000.
Foreningen har likevel en solid og god økonomi. Underskuddet skyldes dels at
halvparten av kostnadene til årboken for 2018 er regnskapsført i 2019 mens inntektene
fra boksalget nesten i sin helhet falt på fjoråret. En annen del av forklaringen er ekstraordinære utgifter til feiringen av 25-årsjubiléet og til konsulenthjelp i forbindelse med
etableringen av nye nettsider.

