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Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo 3. mai 2011 

på Ullern Eldresenter 
Teknisk arrangør: Ullern Historielag 

Det var 15 til stede.  De representerte syv historielag og én observatør samt de tre Fellesrådets 

leder Hans A. Grimelund Kjelsen, foredragsholder Leif Gjerland og gjesten fra Norsk 

Veteranskibsklub, og som ikke representerte noen av medlemmene eller observatørene. 

1. Velkommen og konstituering 
Øivind Rødevand, leder av Ullern Historielag, ønsket velkommen. 

Han foreslo Fellesrådets leder, Hans A. Grimelund Kjelsen, som møteleder. 

Grimelund Kjelsen ble valgt ved akklamasjon. 

Videre foreslo han nestleder i Ullern Historielag, Tom S. Vadholm, som referent. 

Vadholm ble valgt ved akklamasjon. 

Øivind Rødevand fortalte litt om Ullern Historielags virksomhet illustrert ved bilder. 

2. Godkjenning av referat fra sist fellesrådsmøte hos Frogner Historielag 

Godkjenning av årsregnskap.  Ledelsens beretning for 2010 
Referatet fra forrige fellesrådsmøte og som var sendt ut før årsskiftet, ble godkjent. 

Møtelederen opplyste at kassereren hadde sykdomsforfall i det hun hadde vært utsatt for 

et uhell og at også revisor hadde forfall.  Årsregnskapet og revisjonsberetningen var 

utlagt på møtet.  Møtelederen orienterte selv om enkelte forhold ved regnskapet.  Det 

reviderte regnskap ble godkjent. 

Møtelederen, i egenskap av Fellesrådets leder, foreslo at Fellesrådet fra og med dette 

møtet og inntil videre skulle dekke det arrangerende historielags utgifter til rådsmøtene 

idet økonomien p.t. var så vidt god.  Dette ble enstemmig vedtatt. 

Fellesrådets leder gjennomgikk den utsendte årsberetningen avsnitt for avsnitt og kom-

menterte de fleste.  Som tidligere Fellesrådsleder supplerte Vadholm om den avtalen som 

i sin tid var inngått med paraplyorganisasjonene i Akershus og Østfold om at vervet som 

medlem og varamedlem i Landslagets styre skulle gå på omgang mellom de tre fylkene. 

Etter dette ble ledelsens beretning for 2010 tatt til etterretning. 

3. Informasjon om bildebasen oslobilder hos Byarkivet.  Byarkivet og Deichmanske 

biblioteks tilrettelegging i forhold til historielagene og samarbeidet fremover 
Fellesrådets leder orienterte om Byarkivets og Oslo Museums samarbeid om dette og at 

man håpet flest mulig av historielagene ville dele sine bilder med denne bildebasen, 

fortrinnsvis gjennom koordinatoren ved Deichmanske bibliotek. 

4. Leif Gjerland forteller om sin siste bok, Østkanten i Oslo 
Leif Gjerland holdt et interessant kåseri om utviklingen av bebyggelsen i indre Oslo øst – 

den såkalte Østkanten - supplert med en flott PowerPoint bildeserie. 

Etter foredraget solgte og signerte han sin nye bok "Østkanten". 

5. Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie på Romerike den 27-29. mai d.å. 
Vadholm, Ullern, som medlem av den på møtet i Groruddalen nedsatte arbeidsgruppe 

bestående av Fellesrådets leder, Finn B. Bendixen, Vinderen, Finn Holden, Vinderen 

(oppnevnt senere) og ham selv, redegjorde for de forslag som innen forslagsfristen var 

innsendt om maksimumskontingent og om nedsettelse av et utvalg til å foreslå ny 
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organisasjonsstruktur samt om hva komiteen skulle vurdere og hvordan den eventuelt 

skulle sammensettes.  Han innledet med å orientere om bakgrunnen for forslagene. 

Rådsmøtet sluttet enstemmig opp om at forslagene skulle opprettholdes. 

6. Ny gjennomgang av mulighetene for momsrefusjon for historielagene 
Advokat Finn B. Bendixen, Vinderen, orienterte om hvilke muligheter det var for 

momsreduksjon, herunder at samlede utgifter måtte årlig beløpe seg til NOK 300 000 og 

at man derfor måtte belage seg på å benytte samleorganisasjonen Landslaget som 

mellomledd.  Redegjørelsen vedlegges referatet.  Han tilføyde dog at når det gjaldt 

trykningsutgifter kunne ideelle organisasjoner få momsfritak fra trykkeriene så fremt det 

gjaldt ikke-kommersielle trykksaker – ved tvilstilfelle ved godkjennelse av Skatteetaten. 

7. Norsk Veteranskibsklub orienterte om våren og sommerens kulturhistorisk tema 

med D/S Børøysund i indre Oslofjord 
Rolf Nordby fra Norsk Veteranskibsklub orienterte og anbefalte historielagene å benytte 

muligheten til slike turer idet disses medlemmer vil ha spesiell glede av dette. 

8. Eventuelt besøk på Oscarshall på Bygdøy 
Fellesrådets nestleder, Anne Fikkan, spurte om det var interesse for et felles besøk på det 

nyrestaurerte Oscarshall.  Bendixen, Vinderen, foreslo at man kunne kombinere det med 

besøk på den nyrestaurerte Sæterhytten like ved.  Vadholm, Ullern, nevnte at midt i 

mellom lå den lille kafeen Rodeløkken (korrekt navn skulle være Rohdeløkken) som 

serverte vafler.  Siden det var så få lag representert, foreslo Anne Fikkan at ledelsen 

sendte ut en E-postforespørsel til lagene om det var interesse for dette. 

9. Valg av leder og nytt medlem av valgkomiteen 

Ledelsen hadde foreslått at Øivind Rødevand, Ullern, rykket opp som leder og at som 

nytt medlem ble valgt Finn B. Bendixen, Vinderen.  Det forelå ingen andre forslag og 

disse må anses som valgt. 

10. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene 
Heinz-Georg Windingstad fra Selskabet for Oslo Byes Vel fortalte om selskapets 200 års 

jubileumsfeiring og om hva selskabet for tiden var særlig opptatt av, herunder arbeider 

med skiltkomiteene som har laget 250 skilt til nå og at det nå skal lages en ny publikasjon 

om disse.  Kunnskapsforlaget vil ikke lenger utgi By leksikonet.  Oslo Byes Vel har søkt 

om midler til å legge ut leksikonet på nett.  Man engasjerer seg ellers i hva tomme 

museumsbygninger skal benyttes til for fremtiden. 

Kjell Johannessen fra Historielaget Grefsen–Kjelsås–Nydalen orienterte om lagets 

turvirksomhet, herunder også om en tur som måtte avlyses, sannsynligvis fordi den var 

lagt for tidlig i august.  Harald Sverdrup Koht er valgt til ny leder etter Finn Geiran. 

11. Neste fellesrådsmøte den 18. oktober 2011 hos Kampen Historielag 
Det var forslag om møte hos Hellerud Historielag våren 2012.  Thormod Pedersen fra 

Hellerud Historielag anmodet om å få dette utsatt til våren 2013 idet Tveten gård, hvor 

laget har sine møter og hvor de helst ville arrangere rådsmøtet, neppe var ferdig restaurert 

til da.  Det ble vedtatt å utsette besøket hos Hellerud til 2013 og å finne en annen kandidat 

til møtet våren 2012. 

 

Oslo, 7. mai 2011 

Tom S. Vadholm 
referent 


