Referat fra ledsager ved N.M.L.`s landsmøte i Oslo 2006
Murmestrenes forening Oslo hadde fått æren av å arrangere landsmøtet og 100 års jubileet til
Norske Murmestres Landsforening, 1906 -2006. Etter innkvartering / registrering på Radisson SAS
Scandinavia var det mottagelsen i Oslo Rådhus. Ordfører for Olso kommune Per-Dietlev Simonsen,
Erik Gjævert styreformann i murmestrenes forening Oslo, og Odd Rui formann i Norske murmestres
landsforening ønsket tilhørerne velkommen til Oslo og landsmøtet.
Dette var Torgeir og Ninas første tur til N.M.L.`s landsmøte. ”Veteranene” Søren og Jytte (Scheby)
hadde endelig klart å overtale oss til å bli med. Så denne gangen ble det to par fra Møre og Romsdal
Murmesterlaugsom deltok. Dessverre kom Torgeir og jeg litt for sent (forsinket fly) til å få med oss
selve åpningen av landsmøtet i Oslo Rådhus. Da vi ankom hotellet var det tid for lunsj og
forhandlingsmøter for mestrene mens damene fikk stige om bord i bussene som tok oss til Bogstad
gård.
Været var herlig. Sol, og varmt. Bogstad Gård ligger landlig til like
ved Bogstadvannet. Vi fikk guidet omvisning og fikk høre gårdenes
spennende historie fra den ble anlagt på 1700-tallet. Kjente navn
som Anker og Jarlsberg har hatt tilhold her. Bogstad ble sammen
med Eidsvollsbygningen et sentralt møtested for
”eidsvollsmennene” i året 1814, da unionen med Danmark ble
oppløst. Bogstad stiftelse er i dag eiere av hovedbygning med innbo
og parken, mens museet Bogstad eies av en stiftelse som forvaltes
av Norsk Folkemuseum. Lunsj for damene ble servert på gårdens
låve som var gjort om til selskapslokale.
Fredag kveld var det felles avreise i busser til Ekebergrestauranten.
Denne ligger oppe i Ekebergåsen med flott utsikt over Oslofjorden
og hele byen. Bygget er et av de eldste bevarte funkisbygningene i
Oslo, og viden anerkjent blant arkitekter både i inn- og utland. I
1927 vant arkitekt Lars Backer konkurransen om
Ekebergrestauranten, og to år senere var bygget oppført. I
senere tid ble den stående og forfalle til manges forskrekkelse
helt til Eiendomsspar med Cristian Ringnes i spissen overtok
bygget. Samme år som bygget ble fredet i 1999 begynte arbeidet
med restaureringen, i samarbeid med Riksantikvaren. Bygningen
er opprinnelig laget i armert betong og har en stram
funksjonalistisk form med flatt tak og glatte rene vegger uten
unødvendige detaljer. Den funksjonalistiske idè med lys og luft er
bevart, og fargene er valgt med omhu. Nydelig middag med tilhørende drikke og dessert ble servert
her. Overraskelsen var stor da selveste Øistein Sunde med orkester ankom for å underholde.
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Lørdag etter en solid frokost var det felles spasering til
Akershus festingsområde. Med tilhørende
Hjemmefrontmuseet, Forsvarsmuseet, Akershus Slott og
Slottskirken. Her fikk vi omvisning både på festningen og i
slottet. Håkon 7 og Maud, Olav 5 og Märtha ligger i 2
kister i et hvelv inne i slottskirken. Området i og rundt
festningen er militært, og gardister holder daglig vakt.

Fra Akershus festning gikk turen videre til lunsj på Hotel
Continental. Bygget fra 1900 ligger vis- à-vis
Nationalteateret. Det har også et tilbygg fra 1934. Norges eneste medlem i ”The Leading Hotels of
the World”. En fresh lunsj ble server her. Etter
lunsj var det rom for shopping evt. eget
program…
Kl 1900 lørdagkvelden var det duket for
bankettmiddag i Raddison SAS Scandinavia.
Kveldens konferansier var A-kjendis Rune
Gokstad. Han introduserte kveldens talere og
underholdning på en ærbødig måte innflettet av
små morsomheter i egen kjente stil. Kvelden
utover fortsatte med dans til akkompagnement
av levende musikk.
Søndag var tid for oppbrudd og hjemreise.
Søren og Jytte fortsatte turen videre til
Danmark, mens Torgeir og Nina vendte nesen hjemover igjen. Takk til Søren og Jytte for å ha overtalt
oss til å bli med! Med mange nye hyggelige bekjentskaper og ønske om å treffes igjen vil vi gjerne
delta på neste landsmøte om 2 år. Håper flere i lauget vil ta seg tid til å bli med!!!!
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